
De gulle particuliere gever en het fonds op naam 

Het cultuurmecenaat heeft een lange traditie die begint bij de Romein 
Gaius Cilnius Maecenas (70-8 voor Chr.) en door gaat tot en met het 
Nederland van vandaag de dag. Miljonairs die geld steken in de kunst 
zijn in Nederland zeldzaam. Toch zijn ze er altijd geweest. Van oudsher 
heeft de particuliere gulle gever veel invloed gehad op de inrichting van 
de culturele samenleving. Deze traditie bestaat hier ook, zo blijkt in dit 
tweede deel van onze artikelenreeks over mecenaat in Nederland.

TEKST Vera Weterings 

Delen met anderen 

Vrijdagavond Van Gogh Museum | DJ Quartier Mustache. Foto: Lara Eva Tompa
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A ls we teruggaan tot halverwege de negentiende 
eeuw vinden we een aantal musea die hun 
ontstaan te danken hebben aan particuliere 

giften. Zo is Museum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam voortgekomen uit de nalatenschappen 
van jurist Frans Jacob Otto Boijmans (1767-1847) en 
havenbaron Daniël George van Beuningen (1877-
1955). In 1841 gaf jurist en Rotterdams verzamelaar 
Boijmans zijn schilderijen en kunstvoorwerpen aan 
de stad Rotterdam. Deze werden in eerste instantie 
ondergebracht in het historische Schielandshuis. In 
dit monumentale pand werd in 1849 het Museum 
Boijmans geopend. Jaren later liet ook Van Beuningen 
zijn kunstcollectie na aan de gemeente Rotterdam. Deze 
collectie werd overgebracht naar het museum – dat 
inmiddels was gehuisvest in het huidige gebouw dat 
stadsarchitect Ad van der Steur in 1935 had ontworpen. 
Dat was zo’n mijlpaal dat de naam van het museum 
werd veranderd in Museum Boijmans Van Beuningen. 

EconomieMecenaat

Douairière S.A. Lopes Suasso-de Bruyn
Ook de geschiedenis van het Stedelijk Museum 
Amsterdam is te herleiden tot twee donaties. Zo werd 
het museum in 1895 gesticht met het legaat van 
douairière S.A. Lopes Suasso-de Bruyn (1816-1890) 
en een donatie van de erven van de koopman-bankier 
C.P. van Eeghen (1816-1889). Maar niet alleen in de 
negentiende eeuw is de stichting van een museum 
het gevolg van een gift van een particulier, ook in de 
twintigste eeuw zet deze traditie zich voort. Neem 
bijvoorbeeld het Kröller-Müller Museum in Nationaal 
Park De Hoge Veluwe, het Van Abbemuseum in 
Eindhoven, Museum Van Bommel Van Dam in Venlo of 
Singer Laren. 
Dit laatste museum opende in 1956 de deuren 
door de verzamelwoede van het echtpaar William 
en Anna Singer. Zij vestigden zich in 1901 in de 
kunstenaarskolonie Laren en lieten in 1911 villa De 
Wilde Zwanen bouwen. De villa is inmiddels uitgebreid 
met een concertzaal en museumvleugel en biedt 
onderdak aan de groeiende collectie van het museum 
Singer Laren. 

Tentoonstelling ‘Erotique Rodin’ in Singer Laren, foto: Kasia Gatkowska
Inzet: Anna en William Singer

Cultuurmecenas: Han Nefkens
Dat zulke gulle gevers hebben bestaan, staat vast. 
Maar bestaan ze nog steeds in deze tijd van fikse 
bezuinigingen op cultuur? Gaat de traditie van de 
cultuurmecenas door in de 21ste eeuw? Jazeker. 
Een voorbeeld van zo’n persoon is Han Nefkens. 
Nefkens kreeg in 2011 de Zilveren Anjer van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds voor zijn inzet als 
cultuurmecenas. Met de toekenning van de Zilveren 
Anjer benadrukt het fonds de relevantie van het 
mecenaat voor de kunst- en cultuursector.

Hoewel kunst Nefkens met de paplepel is ingegoten 
en geld in zijn familie geen enkele rol speelt, is het 
niet vanzelfsprekend dat Nefkens een mecenas is 
geworden. Miljonairs die geld steken in de kunst zijn 
in Nederland zeldzaam. Ook onder de miljonairs in 
Nederland zijn er buiten theaterproducent Joop van den 
Ende en oprichter van TomTom Pieter Geelen, maar 
weinigen die hun geld in kunst steken. Toch spendeert 
Nefkens het familiekapitaal er met liefde aan. ‘Het geeft 
voldoening als anderen kunnen genieten van kunst die 
jij waardeert.’ Nefkens vergelijkt het met een boek lezen 
in een interview voor Ik ben ook Mecenas: ‘Als je een 

goed boek leest, wil je datzelfde boek aan iedereen die 
je kent geven. Je wilt je ervaring met andere mensen 
delen. En dat is waar het ook bij het mecenaat omgaat: 
je ervaring delen.’

Zoals gezegd is Museum Boijmans voortgekomen uit 
de nalatenschap van cultuurmecenassen. Ook vandaag 
de dag speelt de cultuurmecenas een grote rol voor het 
museum. Nefkens is de grootste steunstichting van het 
museum. Door de middelen die hij met deze stichting 
ter beschikking stelt is het aankoopbudget voor de 
meest hedendaagse kunst verdubbeld. 
Naast Museum Boijmans heeft Nefkens ook 
geïnvesteerd in kunst voor het Centraal Museum in 
Utrecht, dit was het eerste museum waar Nefkens mee 
samenwerkte. Toen hij in 1999 op zoek was naar een 
manier om een groter publiek bij het verzamelen te 
laten ‘meekijken’ kwam hij in contact met de toenmalige 
directeur Sjarel Ex – de huidige directeur van Museum 
Boijmans. In korte tijd gaf hij werken van Bill Viola, 
Tony Oursler en Pipilotti Rist in langdurig bruikleen. 
Recent redde Nefkens kunstenaar Christophe Coppens.
Ook kocht hij voor Huis Marseille Museum 
voor Fotografie in Amsterdam de foto’s die in de 
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Han Nefkens in Museum Boijmans Van Beuningen. Foto: Amke
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kunnen mij op geen enkele manier plezieren,’ legt 
Nefkens uit aan journaliste Hanneke Groenteman in 
Delen als tegengif voor ArtTube. ‘Juist het samenwerken 
met andere mensen en het iets tot stand brengen geeft 
plezier. Daarbij is het ook het rendement van voldoening 
wanneer we samen iets hebben opgezet dat er anders 
niets geweest zou zijn.’

Hoewel Nefkens niet vanaf zijn eerste gulle gift dit 
openbaar maakte, is hij er tegenwoordig van overtuigd 
dat het goed is dit te doen. In een interview met Ingrid 
Harms legt hij uit waarom: ‘Omdat ik als voorbeeld 
zou kunnen dienen. Museum Boijmans Van Beuningen 
krijgt inmiddels meer steun van particulieren.’ Je ziet 
vaak dat mensen na hun dood hun kunstverzameling 
aan een museum nalaten of een som geld. Volgens 
Nefkens geeft het echter veel voldoening als je hier 
tijdens je leven mee bezig kunt zijn. 

EconomieParticulier mecenaat

Fiscale voordelen 
Betekent dit dat je geld nodig hebt om een mecenas 
te zijn? Zeker niet! Ook de kunstliefhebber die naar 
een concert gaat of een museum of theatervoorstelling 
bezoekt is simpelweg een cultuurmecenas. Kortom: 
niet alleen miljonairs kunnen een cultuurmecenas zijn. 
Een mecenas is simpelweg iemand die kunst en cultuur 
bevordert door geld of andere middelen te geven. 
Niet alleen geld maakt kunst en cultuur rijker, ook de 
betrokkenheid van mensen verrijkt kunst en cultuur. 
Daarbij kunnen mensen samen veel bereiken: stel een 
groep van tien vrienden zet ieder € 1.000,- apart, dan 
hebben zij samen al € 10.000,-. Voor dat geld kan een 
kunstwerk gekocht of geschonken worden aan een 
museum of in bruikleen gegeven worden. Ook is het 
mogelijk een deel van een tentoonstelling te steunen.

Toch is het belangrijk dat het cultuurmecenaat geen 
alternatief wordt voor overheidssubsidies, maar 
een aanvulling. Kunst en cultuur zijn namelijk van 
levensbelang voor ons allemaal en iedereen kan daar 
zijn of haar steentje aan bijdragen. Zo heeft de overheid 
met de Geefwet de regelingen voor gevers aan cultuur 
aantrekkelijk gemaakt door hier fiscale voordelen aan te 
handen. Maar wat houdt dat in? Voor particuliere gulle 
gevers die periodiek schenken geldt een verhoging van 
25 procent van de gift met een maximum van € 1.250. 
Eenmalige giften zijn alleen aftrekbaar als de totale 
giften op jaarbasis hoger dan 1 procent (tot maximaal 
10 procent) van het verzamelinkomen zijn. Daarbij geldt 
ook voor deze eenmalige giften een extra aftrek van 
maximaal € 1.250.

Claire Cultuur
Een hoop getallen, maar wat betekent dit in de praktijk? 
Zie het rekenvoorbeeld. Wanneer Claire Cultuur besluit 
voor € 5.000,- de literatuur van haar boekenclub 
te sponsoren kost het haar geen € 5.000,-, maar € 
2.400,-. Wanneer zij echter besluit de muziek van de 
museumavond in het Van Goghmuseum elk jaar te 
sponsoren kost dezelfde gift slechts € 1750,-. Dat is een 
verschil van € 650,- doordat het Van Gogh Museum 
een ANBI is en haar boekenclub niet, wanneer we uit 
gaan van een belastingtarief van 52 procent. Bij het 42 
procent tarief is dit een verschil van € 525,- en bij het 
33 procent tarief € 462,50.
Daarbij is een gift aan een ANBI niet alleen voordeliger 
voor de schenker, maar ook voor de ontvanger. 
Dit doordat de instelling geen successierecht of 
schenkingsrecht hoeft te betalen, waardoor het ook 
daadwerkelijk elke gedoneerde euro ontvangt. Bovendien 
kan de gulle gever het extra fiscale voordeel dat hij of zij 
behaalt met een schenking – zonder dat het iets extra 
kost – aan cultuur schenken. 

tentoonstelling Whisper Not! en David Golblatt: 
Intersections werden getoond. Daarnaast kocht hij in 
2007 werken voor de tentoonstelling Choix d’artistes in 
het Institut Néerlandais in Parijs. Andere voorbeelden 
zijn de investeringen in De Pont Museum voor 
Hedendaagse Kunst in Tilburg, Museum Het Domein 
in Sittard, het FRAC Nord-Pas de Calais in Duinkerke 
in Frankrijk en het Museum Folkwang in Essen in 
Duitsland. 

Drang tot geven
Waarom zou je geld geven aan kunst en cultuur? Dat is 
de hamvraag. De meeste mensen met geld speculeren, 
hebben aandelen, de cultuurmecenas doet dit niet. 
Maar waarom niet? ‘Het geven van geld aan cultuur is 
het allerhoogste rendement waarop geld geïnvesteerd 
kan worden’, stelt mecenas Nefkens. Maar waarom 
dan? ‘Obligaties en aandelen zijn dode dingen, die 

Pipilotti Rist. Laat je haar neer. Foto: Ernst Moritz Bronnen:
• Carla du Bled, ‘Les montagnes de Christophe 

Coppens’, in: Les Soir 11 maart 2013.
• Han Nefkens, 10 jaar mecenas (Amsterdam 2011).
• PhotoQ, ‘Whisper not!: de promised gifts van Han 

Nefkens in Huis Marseille’, in: PhotoQ 17 juni 2008.
• Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuurbericht (voorjaar 2013).
• Veerle Windels, ‘Christophe Coppens overtuigt als 

kunstenaar’, in: De Standaard 13 maart 2013.
 

Video:
• Delen als tegengif: een portret van Han 

Nefkens, Arttube.boijmans.nl
• Ik ben ook mecenas, http://www.cultuur-ondernemen.

nl/culturele-organisaties/mecenaat 

Websites:
www.arttube.boijmans.nl 
www.cultuur-ondernemen.nl
www.picturae.nl 
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Nieuwe ingangshal van het Stedelijk Museum, foto: John Lewis Marshall

Van Abbe Museum, 
foto: Jannes Linders
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Rekenvoorbeeld: 3 situaties voor Claire Cultuur A. 52 procent

Geen gift Gewone gift ANBI gift Legenda

 (I) 60.000,-  (I) 60.000,-  (I) 60.000,- B = belasting (52 procent)

 -(B) 31.200,-  - (G) 5.000,-  - (G) 5.000,- E = extra gift

28.800,- 55.000,-  - (E) 1.250,- G = gift

  - (B) 28.600,-  53.750,- I = inkomsten

26.400,-  - (B) 27.950,-

25.800,-

5000 kost 2400 + (E) 1.250,- 

27.050,-

5.000 kost 17.50,-

Rekenvoorbeeld: 3 situaties voor Claire Cultuur B. 42 procent

Geen gift Gewone gift ANBI gift Legenda

 (I) 40.000,-  (I) 40.000,-  (I) 40.000,- B = belasting (42 procent)

- (B) 16.800,- - (G) 5.000,-  (G) 5.000,- E = extra gift

23.200,- 35.000,-  - (E) 1.250,- G = gift

 - (B) 14.700,-  33.750,- I = inkomsten

20.300,-  - (B) 14.175,-

19.575,-

 + (E) 1.250,-

20.825,-

Rekenvoorbeeld: 3 situaties voor Claire Cultuur C. 37 procent

Geen gift Gewone gift ANBI gift Legenda

 (I) 18.000,-  (I) 18.000,-  (I) 18.000,- B = belasting (37 procent)

 - (B) 6.660,- - (G) 5.000,-  (G) 5.000,- E = extra gift

11.340,- 13.000,- - (E) 1.250,- G = gift

  - (B) 4.810,-  11.750,- I = inkomsten

 8.190,- - (B) 4.347,50 

 7.402,50

+ (E) 1.250,- 

8652,50

Hulp
Behalve Han Nefkens geven steeds meer particulieren 
aan cultuur. Zo zijn er bij het Prins Bernhard Cultuur-
fonds afgelopen jaar weer 27 nieuwe CultuurFondsen 
op Naam ontstaan. Zo’n fonds is een moderne vorm van 
cultuurmecenaat waarbij particulieren, stichtingen en 
bedrijven de mogelijkheid hebben om via een schen-
king of bij testament een CultuurFonds op Naam op 
te richten die het investeren in cultuur stimuleert. De 
meeste van deze fondsen hebbeneen looptijd tussen vijf 
en tien jaar. 
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Onder de schenkingen van CultuurFondsen op Naam 
bevonden zich dit jaar een groot aantal particulieren, 
waaronder dr. Aart A. de Veer die een fonds oprichtte 
ter ondersteuning van uitvoeringen van klassieke ka-
mermuziek op kleine podia. Een ander fonds is opge-
richt door P.M. de Klerk die projecten op het gebied van 
hedendaagse keramiek ondersteunt. 

Een bekend voorbeeld van cultuurmecenassen zijn Joop 
en Janine van den Ende. Zij hebben de VandenEnde 
Foundation opgericht die cultureel talent en onderne-
merschap bevordert. Met deze laatste doelstelling in het 
achterhoofd investeerde investeringsmaatschappij Van 
den Ende & Deitmers in Picturae. Eind 2011 verwierf 
Van den Ende & Deitmers een belang van 45% in het 
bedrijf. Picturae digitaliseert, ontsluit en verrijkt col-
lecties van erfgoedinstellingen in Europa. 
Sinds kort heeft Picturae ook de stichting ‘Creators and 
Collectors’ die het particulieren mogelijk maakt om het 
oeuvre van een bepaalde kunstenaar of een bepaalde 
collectie te adopteren. Deze stichting heeft de ANBI 
status zodat de extra fiscale voordelen van toepassing 
zijn op de gift. De doelstellingen van de stichting zijn 
het digitaliseren van de verschillende collecties zodat 
de collecties als geheel digitaal beschikbaar worden en 
ook beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. 
Daarnaast is het ontsluiten en beheren van de digitale 
collectie voor het algemeen publiek van groot belang. 
Kortom: de stichting biedt particulieren een manier om 
direct betrokken te zijn bij het behoud van cultureel 
erfgoed. Met bijdragen aan de stichting wordt namelijk 
voorkomen dat een bepaald oeuvre versplintert. Daarbij 
maakt een gift het mogelijk de collectie middels digi-
talisering en ontsluiting op het web voor het algemene 
publiek zichtbaar te maken. 

Duwtje in de rug
Samenvattend: de geefcultuur bestaat al enkele eeuwen, 
maar de drang tot geven is nog lang niet over. Sterker 
nog, de 21ste eeuw blaast nieuw leven in de geefcultuur 
met fiscale voordelen zoals de Geefwet. Han Nefkens 
is het rolmodel voor de cultuurmecenas in de kunst- en 
cultuursector. Met zijn giften aan kunst wil hij andere 
laten meegenieten. Of je nu veel of weinig geld hebt, als 
je iets om cultuur geeft is zelfs de kleinste gift welkom. 
Want ook kleine beetjes helpen en met een gift aan 
een ANBI kunnen zowel de gever als de ontvanger het 
meeste uit de gift halen.  

Picturae digitaliseert, ontsluit en verrijkt collecties 
van erfgoedinstellingen in Europa. In deze tijden van 
bezuinigingen denkt Picturae mee met de erfgoedwereld 
en zoekt naar alternatieve vormen van financiële 
activiteiten. Particulieren zijn bij Picturae’s stichting 
‘Creators en Collectors’ welkom om samen collecties te 
verrijken.


