
In de rubriek ‘Op pad met…’ gaat IN2 Maas & Waal met ondernemers en 
oud-ondernemers op bezoek bij een bedrijf, instelling of organisatie, waarvoor 
zij een bijzondere interesse hebben. Deze eerste keer bijt kunstliefhebber en 
voormalig directeur van de Nederlandse Kredietbank en Rabobank Hernen 
en Omstreken, Lau Sneeboer, samen met zijn vrouw Lisette de spits af. De 
voorzitter van de Ondernemersvereniging Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg 
bezocht Galerie Sous Terre in Lithoijen en sprak daar met eigenaar Nol de Groot.

‘Ik vind kunst niet 
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Sneeboer was jaren geleden al eens in Li-

thoijen geweest en heeft er toen al geno-

ten van de aanwezige kunst. Zelf heeft hij 

ook een aantal  werken verzameld en hij 

vindt rust door te kijken naar kunst. Het 

brengt hem er toe de dingen te overdenken 

en daardoor inspiratie op te doen voor de 

dingen die hem bezighouden. 

De Groot is afkomstig uit een onderne-

mersfamilie, is getrouwd met kunstena-

res Bernadette en is in de kunstwereld 

terecht gekomen, doordat hij schilderij-

en van zijn schoonvader ging verkopen. 

Met die doeken ‘onder zijn arm’ reisde 

hij door Nederland en Duitsland. Zo ont-

stond zijn netwerk en groeiden zijn ac-

tiviteiten. In 1988 richtte hij het souter-

rain onder zijn huis aan de Batterijstraat 

in Lithoijen in en in 1989 opende daar zijn 

eerste galerie.

Sneeboer: “Ik vind kunst niet alleen mooi, 

maar ook een hele goede investering. Nu 

het vermogensrendement op de bank laag 

is, is de waardevastheid van kunst aan-

trekkelijk. Dat komt mede doordat kunst 
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geen fiscale afrekening kent. Voor de toe-

komst is het een opwaardering van je ver-

mogen en ik kan er dagelijks van genieten.” 

De Groot is het met Sneeboer’s opmerking 

eens: “Veel mensen worden hun aandelen-

portefeuille zat. De waarde van hun ver-

mogen loopt terug, zonder dat je daar iets 

van merkt of er iets aan hebt. Van kunst 

kun je genieten en je kunt je er aan hech-

ten. Het heeft dus een economische  én een 

emotionele waarde!”

Als ondernemer en voormalig bankdirec-

teur begrijpen beide heren de wurgende 

greep van de crisis. Volgens Sneeboer kun 

je die het beste de baas blijven door rustig 

te blijven en met overleg te handelen. Wel 

is het volgens hem van belang om te blij-

ven investeren, of jezelf op zijn minst klaar 

te maken voor betere tijden die zeker gaan 

komen. Dat is iets dat De Groot zeker doet: 

“Je gaat bredere activiteiten ontplooien en 

op zoek naar alternatieve inkomstenbron-

nen. Voor ons betekent het dat we beurzen 

gaan opzetten en kunstgerelateerde eve-

nementen gaan organiseren. Zo komen we 

begin volgend jaar met een nieuwe vorm 

van kunstuitleen. In tegenstelling tot 

de gebruikelijke regelingen brengen wij 

geen huur in rekening voor het uitlenen 

van onze kunstwerken. Hierdoor wordt 

een 100% kooptegoed opgebouwd. Zo 

verlagen we de drempel en wordt onze 

kunst voor iedereen bereikbaar. Dat 

draagt weer bij aan onze overlevings-

kansen.

Aan het einde van het bezoek blijkt weer 

eens, dat ondernemers iets voor elkaar 

kunnen betekenen. Sneeboer wil met de 

ondernemersvereniging graag eens iets or-

ganiseren in de aangename ambiance van 

de galerie en zal er zeker nog eens terug-

keren om kunst te kijken en, wie weet, iets 

aan te schaffen waarvan hij kan genieten. 

OP PAD MET

Lau en Lisette SneeboerNol de Groot


