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Voor de bezoeker is het een waar kunst-Walhalla; rekken vol Nederlandse kunst

in uiteenlopende stijlen en prijzen. Op het design-terrein Sectie-C in Tongelre,

Eindhoven zit Stichting Onterfd Goed, een organisatie die als enige in Nederland is

gespecialiseerd in het adviseren van musea, overheden en bedrijven bij het verbeteren

van hun collecties en in het vervolgens herbestemmen van de af te stoten objecten.

Meer dan duizend kunstwerken van onbekende en bekende kunstenaars als Jeroen

Krabbé, Rob Scholte, Jan Cremer en Corneille zijn hier te koop voor prijzen die voor
iedereen betaal baar zijn.
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een collectie. Als je thuis ln een lade niets meer kunt

terugvinden, dan wordt het tijd om te ontzamelen. A s

je alLes dat niet in dle ade thuis hoort er uit haa t, kun

je de echte inhoud weer zlen.

Een ander voorbeeld: gemeentes kochten in het

vereden de nodige kunst om hun kantoren aan

te k eden; elke ambtenaar kreeg twee schilderijen.

Wanneer die kantoren worden verbouwd tot
kantoortuln zijn er nauwe ijks nog wanden orn di-'

kunst op te hangen. De kunst verhu st naar de kelder

en de deur gaat op s ot. Dertig jaar later blijken er

honderden schi derijen uit de jaren tachtig te staan,

die nooit meer worden opgehangen.

Van de 150.000 objecten die in de afge open tlen jaar

aan Onterfd Goed werden overqedraqen, zrjn er meer

Van de zestig miljoen objecten en kunstwerken in de

Nederlandse museumdepots rs ongeveer vijt procent

zichtbaar voor het pub lek. Vee oblecten zijn er in
vee voud, sommige zijn beschadigd of ze passen niet

in het thema van het museum. Dat ls niet a leen zonde

van de kunstwerken, maar ook van het ge d wanneer
je kijkt naar de kosten voor huur, klimaatbereersing.

personee en verzekeringen.

Jarenlang was verzamelen de belangrijkste maat

schappelijke taak van musea en daar is niks mis mee,

maar vergelijk het maar eens met je boekenkast thurs.

Als die vol raakt kun je er een tweede kast bij kopen,

maar je kunt ook gaan opru men. Wat mag blijven

en wat moet weg?'Ontzamelen'noemen v,re dat in

de museumwered. Door te ontzamelen verbeter je
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oan wanneer een jong ste he emaa gelukkig de deur
uitgaat n'ret een mooi sch derij van een Neder andse

kunstenaar. Eigen ijk hadden ze maaT net vo doende
budget voor een poster met een rode te efooncel,

maar nu hebben ze toch een unrek kunstwerk van een

Neder andse kunstenaar boven de bankl

le hoeft de deur niet uit orn een mooi kunstwerk te
kopen. Ook thu s vanaf de bank kun je een deel van

de co ectle van Onterld Goed bekijken A vanaf € 25,

inc usieÍ verzendkosten heb je een prachtg cadeau

voor een vriend of voor jeze í

Sectie-C, Hal 10

Daalakkersweg 2

T.0624784170
E. info@onterfdgoed.nl
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dan 120.000 herplaatst en ruim 5.000 gebruikt voor
het maken van nieuwe producten. Daarvcor wordt
samengewerkt in 'upcyc e' projecten met designers

en klerne productiebedrilles onder het abe 'Fenixl

Tijdens ce komende DDW in oktober is upcyclen het
thema bi-1 Onterfd Goed, met exciuseve producten

met het Fenix abe dle dan exclusief te koop zijn.

Op Sectie C lvachten nog duizenden objecten op
een nieuwe eigenaar; de rekken worden wekelilks

aangevu d, De collecties die je bij Onterfd Goed vlndt,
open erg uiteen: van kleine etsen tot wandvul ende

schi derijen en van B lbe se gravures tot antieke

schooboeken. Een waanzinnige coilecte en van ek
uniek stuk ls bekend van welk museuTn het afkomstig
is. Eigen ijk gaat het hier dus alt jd onn een 'imited

editionl

Onterfd Goed is een organisatie rnet de cu ture e
ANBI status (Agemeen Nut Beogende lnstel lng).

Dat wi zeggen dat de opbrenqst van de verkoop
wordt gebruikt om de kosten te dekken en wat er

overbijlt wordt weer genvesteerd in Nederandse
musea in de vorm van advtes en ondersteuning bij

co ectievraagstukken.

Het behalen van de hoogst mogelijke prils voor
een object s niet het be angrijkste, maar we het

vinden van een goede nieuwe bestemming. De

prljzen worden zo laag gehouden dat er voor eike
portemonnee iets te koop is. Er is toch niets leuker


