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 AXA ART:
 Inzichten van 

onze experts

Art & Lifestyle





Voorwoord 

Met groot genoegen presenteren wij deze speciale brochure waarin 
artikelen en inzichten van onze experts uit de hele wereld, op het 
gebied van kunst en verzamelobjecten, zijn gebundeld. De verschillende 
onderwerpen die besproken worden, geven een goed beeld van veel 
dagelijkse aspecten in ons vakgebied en bieden een uniek kijkje in de 
specialistische kennis waarover AXA ART beschikt. 

AXA ART bedient vele vermogende klanten en verzamelaars, wiens 
kunst, waarvoor zij grote passie hebben, waarschijnlijk maar een deel 
is van een grotere groep luxe verzamelobjecten en lifestyle bezittingen, 
zoals auto’s, sieraden, inboedel en internationaal vastgoed, en al 
deze zaken dienen op net zo’n hoogwaardig niveau beveiligd te 
worden, met evenveel toewijding en expertise. Wij zijn blij dat wij onze 
groeiende internationale klantenkring kunnen ondersteunen met onze 
maatwerkoplossing voor Art en Lifestyle-bescherming. 

Onze reputatie en expertise kan bogen op meer dan 50 jaar ervaring 
op het gebied van complete bescherming en verzekering van kunst 
en verzamelobjecten. Dankzij onze aanwezigheid over de hele wereld 
en ons netwerk van internationaal vermaarde kunstexperts, blijft AXA 
ART altijd bijzonder goed op de hoogte van de waardes en trends in 
de mondiale kunstwereld. Wij helpen cliënten niet alleen hun kostbare 
eigendommen te beschermen maar bieden ook deskundig advies met 
betrekking tot alle aspecten van collectiebeheer, zoals schadepreventie, 
risicobeperking en conservatie.

Deze expertise blijkt wel uit deze brochure en wij kijken ernaar uit om in 
volgende publicaties nog meer met u te kunnen delen. 

Hoogachtend,

KAI KUKLINSKI
CEO AXA ART
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Philippe Bouchet  

Rol
Senior verzekeraar en kunstexpert 
Philippe is een voormalig 
curator van een kunstgalerie en 
bezoekt cliënten om advies te 
geven over alles wat te maken 
heeft met de bescherming en 
conservatie van kunstwerken 
en op maat gesneden 
verzekeringsoplossingen.
Sinds 1995 werkzaam bij AXA ART.

Kwalificaties
PhD in kunstgeschiedenis, 
bachelordiploma rechten.  
Lid van de ICOM (International 
Council Of Museums).  
Lid van de CNES (Chambre 
Nationale des Experts Spécialisés 
en Objets d’art et de collection).  
Werkzaam als curator en 
kunstcriticus.

Interesses 
Moderne en hedendaagse kunst, 
architectuur en design.

Een carrière als professioneel kunstexpert is op zich al een bijzondere 
keuze, maar die carrière uitoefenen in de verzekeringswereld is nog 
zeldzamer en uitzonderlijker. Bij AXA ART onderscheiden wij ons door 
het feit dat wij onze eigen deskundigen in dienst hebben en dus kunnen 
zeggen dat we een unieke dubbele competentie in huis hebben, zowel 
op het gebied van verzekeringen als van kunstgeschiedenis. Al onze 
wereldwijde regio’s, verspreid over drie continenten, beschikken binnen 
hun teams over een aantal hooggekwalificeerde specialisten, wiens rol 
het is om deskundig advies te geven aan zowel verzekeringsdistributeurs 
als de uiteindelijke cliënten. 

In onze omgang met onze gewaardeerde cliënten, die kunstliefhebbers 
en verzamelaars zijn, zijn wij buitengewoon goed gekwalificeerd 
om individueel advies te geven over preventieve en beschermende 
maatregelen; niet alleen tegen diefstal maar ook tegen natuurrampen 
zoals waterschade en brand. Daarnaast kunnen wij begeleiding bieden 
op het gebied van kunstconservatie of, indien gewenst, cliënten in 
contact brengen met professionals op het gebied van restauratie, 
transport of opslag. In sommige gevallen kunnen wij ook onze cliënten 
helpen met het up-to-date maken van hun kunstinventarisatie  
en kennis.

Wij geloven in persoonlijk contact: bij fysieke ontmoetingen wordt 
onze dubbele competentie van onmisbare waarde. Het kunstwerk met 
zijn eigen aard en gevoeligheid, wordt dan in plaats van een abstract 
voorwerp, het tastbare middelpunt van het gesprek. Uiteraard vergen 
verschillende kunstwerken verschillende, maar even deskundige 
waardebepalingen: de kennis en fijngevoeligheid die nodig zijn om 
een collectie oude meesters te beoordelen, verschilt van die voor 
moderne installaties, tribale kunst of archeologie. In die zin, stelt onze 
specialistische kennis en opgebouwde ervaring in vele verschillende 
situaties, ons in staat om het allerbeste individuele advies te geven. 

Waar passie en professionaliteit samenkomen 
De rol van de kunstexpert bij verzekeringen
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Op het gebied van preventie onderscheiden wij ons van de traditionele 
verzekeringsmaatschappijen. We zijn er trots op dat wij de flexibiliteit 
hebben om ons aan te passen aan de specifieke kenmerken van 
elke situatie, hoe bijzonder die ook mag zijn. In elk afzonderlijk geval 
stelt onze verzekeringscapaciteit ons in staat om de meest geschikte 
verzekeringsoplossing te bieden, die ook direct geactiveerd kan worden. 
Dit begint met de vaardigheid van onze kunstexperts om hun vakkennis 
en oordelend vermogen te delen, hetgeen fundamenteel is om een 
vertrouwensrelatie met onze klanten op te bouwen. 

Als dochteronderneming van de wereldwijd toonaangevende 
AXA verzekeringsgroep, staat AXA ART binnen de wereld van 
privéverzamelaars en musea bekend als een ‘kunst en lifestyle specialist’. 
In alle landen waar wij actief zijn, koesteren wij onze contacten met 
cliënten, distributeurs en tussenpersonen, door teams van mensen 
samen te stellen die gericht zijn op het bieden van persoonlijke 
service, van het moment dat het contract ondertekend wordt tot het 
afhandelen van claims. Als verzamelaars de zekerheid hebben van één 
contactpersoon (via tussenpersoon of agent), krijgen ze ook vertrouwen 
in de gegarandeerde vertrouwelijkheid, een essentieel onderdeel 
binnen ons bedrijf. 
 Philippe Bouchet 

“Op het gebied  
van preventie  
onderscheiden  
wij ons van  
de traditionele  
verzekerings-
maatschappijen.”
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Creatieve mensen kun je vaak het beste ontmoeten in hun eigen 
werkomgeving. Ze kunnen dan rustig de oudere en nieuwere projecten 
laten zien terwijl ze praten en rustig doorwerken. Ik bevind me in een 
kleine witte studio met Bouke de Vries, die bezig is een roos te maken 
van scherven van 15e- en 16e-eeuws blauw en wit porselein dat is 
gevonden op de Maleisische zeebodem. Hij plaatst de bloem op één 
van de vergulde metalen stengels rondom een opengebarsten ‘blanc 
de Chine’-figuur van Guanyin en brengt een paar blaadjes aan met een 
lijm die speciaal is ontwikkeld voor de luchtvaartindustrie en flexibel 
blijft en niet verkleurt. Het beeld van de serene godin, omgeven door 
een bloemenkrans, of beter gezegd coulisselandschap van blauwe en 
witte rozen (geen tulpen!), ontstaat voor mijn ogen. Ik vraag of er een 
tekening of ontwerp is. Bouke haalt zijn schouders op, draait zijn stoel 
rond, legt zijn voeten op tafel en veegt de overtollige lijm aan zijn schort 
af. “Het ontwerp zit in mijn hoofd. Ik maak niet eerst een ontwerp, ik 
begin gewoon,” zegt hij met een licht Hollands accent.

We zouden in een willekeurig tuinhuisje achter een willekeurig huis in 
West-Londen uit de jaren ’20 kunnen zitten. Maar de beelden van voorzitter 
Mao buiten en het hek van hergebruikte slaapkamerdeuren verklappen 
dat dit een bijzondere plek is, vol ideeën en humor. Bouke deelt deze 
levenshouding met zijn partner Miles Chapman die, na een succesvolle 
carrière als redacteur van Tatler en Vanity Fair juwelier werd en zilveren 
kettingen ging maken met krachttermen (waarvan Madonna er één kocht). 

‘Gewoon beginnen’ loopt als een soort leidmotief door Boukes carrière. 
Hij is geboren en getogen in Utrecht en studeerde Design in Eindhoven. 
De opleiding vereiste een jaar stage, waarvan minimaal drie maanden in 
het buitenland. Hij koos voor Londen en klopte gewoon aan bij Zandra 
Rhodes, de modeontwerpster met het roze haar. Ze was duidelijk van 
hem gecharmeerd en bood hem een kamer aan in haar huis. Dertien 
weken lang werd hij haar manusje-van-alles. (Later zou hij nog 

De alchemie van Bouke de Vries

Andrew Davies

Rol
Survey Manager en kunstexpert. 
Andrew is voormalig 
veilingmeester en adviseert 
cliënten over risicobeheer en 
collectiebeheer.
Sinds 2000 werkzaam bij  
AXA ART.

Kwalificaties
Gediplomeerd kunsttaxateur.  
Lid van het RICS (Royal Institute 
of Chartered Surveyors).

Interesses 
Architectuur, keramiek en 
sieraden.
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terugkeren voor een periode van zes jaar en hij kan smakelijk vertellen 
over de beroemdheden die in de jaren ’80 door die roze geschilderde 
Notting Hill-deur over de vloer kwamen.) Inmiddels had hij zijn studie 
afgerond en werd hij de eerste medewerker van zeitgeist-hoedenmaker 
Stephen Jones, die hoeden maakte in nieuw-romantische stijl voor 
ontwerpers als John Galliano en muzikanten als Boy George, die er één 
droeg in de videoclip van zijn doorbraakhit in 1982 “Do you really want to 
hurt me” (Stephen was figurant in die clip, Bouke viel net buiten beeld).

Maar hij voelde zich niet helemaal thuis in de modewereld. Hij 
ontgroeide het en omdat hij altijd al geïnteresseerd was geweest in 
antiek, schreef hij zich in op het West Dean College in West Sussex, voor 
een twee jaar durende cursus keramiekrestauratie. Hij was dol op het 
6000 hectare grote landgoed rondom het herenhuis van vuursteen, 
waar de Edward James Foundation een internationaal zeer hoog 
aangeschreven opleiding was gestart. Bouke woonde in het Dower 
House en liep stage in het Victoria and Albert Museum. Anna Plowden, 
van de veelzijdige restaurateurs Plowden & Smith, was zijn beoordelaar. 
Hij begon zijn solocarrière in een gedeelde werkruimte en werd al snel 
een toonaangevende keramiekrestaurateur, met in de daarop volgende 
18 jaar klanten als de National Trust, de Courtauld Gallery, de grote 
veilinghuizen en een waslijst aan toonaangevende keramiekdealers.

Het restaureren van keramiek is een prachtig vak. Ik bewonder Boukes 
oog-handcoördinatie en ik geloof hem domweg niet als hij zegt dat hij 
geen geduld heeft. Keramiek is de oudste en de meest wijd verspreide 
vorm van kunst en de meest voorkomende. Porselein wordt al eeuwenlang 
bewonderd. Tegenwoordig verliest aardewerk vaak veel van zijn waarde als 
het beschadigd raakt. Voor veel westerlingen is de ideale keramiekreparatie 
dan ook onzichtbaar. In Japan kent men echter de eeuwenoude techniek 
van Kintsugi (goudverbindingen), ook bekend als Kintsukuroi (gouden 
reparatie), waarbij gebroken of ontbrekende onderdelen respectievelijk 
worden verbonden of vervangen door een lak vermengd met goud-, zilver- 
of platinapoeder. Bij deze benadering wordt breuk en herstel gezien als een 
onderdeel van de geschiedenis van een voorwerp, wat juist gevierd moet 
worden in plaats van verborgen. De Japanners omarmen het gebrekkige 
en het niet-perfecte en de Japanse esthetiek waardeert de sporen 
van slijtage door gebruik. Bouke past deze reparatietechniek ook toe 
(weliswaar soms met hars), omdat het past bij zijn eigen overtuiging van 
“ook al zijn ze beschadigd, ze zijn nog steeds mooi en hebben nog steeds 
waarde”. Hij laat me een effen bleekgeglazuurd bord van Delfts aardewerk 
zien dat is gerestaureerd volgens de Kintsugi-techniek en de eenvoud van 
de abstracte goudreparatie ziet er zeer eigentijds uit. Grayson Perry, de 
keramiekkunstenaar en winnaar van de Turner-Prize bewonderde deze 
techniek zo, dat hij doelbewust 2 vazen kapot gooide zodat Bouke ze kon 
repareren met goud; Bouke is nog altijd zijn favoriete restaurateur. 

Naast zijn reguliere restauratiewerk begon Bouke ook voor de grap leuke 
objecten te maken. Objecten die waren geïnspireerd op beschadigd 
keramiek dat een nieuw leven kreeg en de verhalen voortzette, vaak in 
verrassend nieuwe richtingen, waarbij hij dankbaar gebruik maakte van de 
vaardigheden en technieken die hij had verfijnd tijdens zijn restauratiewerk.

Zo herinnerde hij zich bijvoorbeeld een Romeinse groenglazen asurn 
die hij had gerestaureerd in het Victoria & Albert en kwam hij op het 
idee van ‘herinneringsvazen’: waarbij de oorspronkelijke vorm van een 
kapotte vaas exact werd nagemaakt door vakkundige glasblazers. Bouke 
plaatst vervolgens de scherven van de originele vaas in het transparante, 

“Het ontwerp zit in 
mijn hoofd.  
Ik maak niet eerst 
een ontwerp,  
ik begin gewoon.” 
 Bouke de Vries 
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‘spooksilhouet’. Sèvres-specialist Adrian Sassoon, die ook ‘het allerbeste’ 
van de hedendaagse decoratieve kunst exposeert, zag deze vazen en 
kannen in de studio en is sindsdien Boukes belangrijkste galeriehouder. 

Dit markeerde het begin van de overgang van ambachtsman naar 
kunstenaar, maar het repareren, hergebruiken en herbestemmen van 
waardevolle historische keramiek blijft wel de rode draad door Boukes 
werk, met onder andere een kaart van China gemaakt van blauwe en 
witte scherven uit de dynastie en een kaart van Nederland gemaakt van 
fragmenten van wit Delfts aardewerk. 

Zijn grootste werk tot nu toe, War & Pieces, is een ‘surtout de table’-
installatie, gemaakt in 2012 voor het Holborn Museum in Bath, met de Arts 
Council. Het geassembleerde tafelstuk is 8 meter lang, 1,5 meter breed en 
1,2 meter hoog en is veel geëxposeerd op prestigieuze locaties zoals Slot 
Charlottenburg in Berlijn (2013), Alnwick Castle en andere landhuizen 
in het Verenigd Koninkrijk en staat nu gepland voor het Wadsworth 
Atheneum in Connecticut. Het middenstuk van dit tafelstuk, dat omgeven 
wordt door een gebied bezaaid met gebroken wit Ikea aardewerk, is een 
nucleaire paddenstoelwolk geflankeerd door Derby-achtige figuren van 
Athena en Hercules. In dit met de hand gemaakte werk, zijn sommige 
figuren bedekt met suiker, om het weinig bekende feit aan te geven dat 
tafelbeeldjes oorspronkelijk werden gemaakt van suiker. 

In het Pallant House in Chichester richtte Bouke zijn talent op het 
moderniseren van een uitstalling van hun beroemde collectie Bow-
porselein. Een van zijn favoriete technieken is het groeperen en bij 
elkaar zetten van veel vergelijkbare waren. In 2017 ontwierp Bouke 
de Golden Box, waarbij historisch porselein wordt getoond op een 
haast overweldigende wijze. De bezoekers van het Croome Court in 
Worcestershire lopen door een gouden perspex kubus; het rijke exterieur 
weerspiegelt de Palladiaanse architectuur van de verder sobere eetkamer 
en het landschap erachter van Capability Brown. Binnen hangt en staat 
het echter vol met schitterend Sèvres- en Worcester-porselein, zelfs aan 
het plafond. Ook zijn er de geboetseerde aardbeien van het ‘Blind Earl’-
servies. Dit servies werd vernoemd naar de vijfde graaf van Coventry, die 
zijn gezichtsvermogen verloor tijdens een jachtongeval in 1780. Hij gaf de 
nabijgelegen Worcester-fabriek opdracht om een ontwerp te maken met 
het reliëf en de textuur van bladeren en vruchten, zodat hij er net zo van 
zou kunnen genieten door het aan te raken, als anderen door het te zien.

Bouke werkt alleen in zijn schuurtje met alleen een radio als gezelschap. 
Hij besteedt nu iets meer tijd aan zijn kunst dan aan restauraties en 
werkt snel en vaardig. Als we de studio verlaten, valt mijn oog op een 
vogelkooi van metaaldraad met vleugels van vlaamsegaaien en in de kooi 
een samengesteld blauw en wit porseleinen ei. In de volgende kamer 
staat, op overvolle schappen, een stel grote balustervormige vazen 
naast een vijfdelig Chinees porseleinen kaststel, bestemd voor de Adrian 
Sassoon-stand op TEFAF. Voor mij zie ik een fascinerend beeld van een 
biddende Madonna, van ruim 2 meter hoog, uit hout gesneden, op een 
sokkel. Het standbeeld, dat uit de jaren ’20 dateert, is met een brander 
matzwart geblakerd; haar aureool is - hoe kan het ook anders - een 
blauw/wit Chinees bord dat met goud gerepareerd is. In haar borst zit een 
perspex schijf met een ingekapselde witte orchidee. Ook dit reliquiarium 
is een herinneringswerk, dat Bouke herinnert aan een extravagant 
orchideënbloemstuk dat hij kreeg van een cliënt die erg tevreden was over 
hoe hij haar Grayson Perry-vaas had hersteld: de cliënte bleek Madonna. 
 Andrew Davies
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Authenticatie is het proces dat wordt gebruikt om vast te stellen 
wie de maker is van een bepaald kunstwerk. Vanaf het begin van de 
19e eeuw tot in het eerste kwart van de 20e eeuw vormde een kleine 
groep deskundigen het hart van de authenticatie-gemeenschap. Toen 
kunstgeschiedenis de status kreeg van erkende discipline, werden de 
personen die opgeleid werden door deze vroege kenners, de volgende 
generatie van een groeiend orgaan voor deskundigheid. 

Giovanni Morelli (1816-1891) maakte deel uit van de eerste groep van 
erkende deskundigen. Morelli ontwikkelde een techniek om individuele 
kunstenaars te identificeren, gebaseerd op nauwkeurige observatie 
van kleine details zoals de vorm van de oren of de houdingen van 
kleine achtergrondfiguren. Hij was van mening dat deze informatie een 
onbewuste paraaf was van een kunstenaar en daarmee auteurschap 
op een betrouwbare manier kon identificeren. Op ongeveer hetzelfde 
moment namen Joseph Archer Crowe (1825-1896) en Giovanni 
Battista Cavalcaselle (1819-1897) het initiatief voor een onderzoek 
op basis van documenten van Italiaanse Renaissancekunst, wat een 
standaardreferentie werd. Een orgaan van kenners van Vlaamse en 
Nederlandse kunst kreeg al snel vorm om de basis te leggen voor het 
bestuderen van de levens en werken van de belangrijkste kunstenaars 
uit de 15e tot de 17e eeuw, en het vaststellen van de identiteit van de 
leden van hun ateliers.

Bernard Berenson (1865-1959) profiteerde zowel van Morelli als van 
Crowe en Cavalcaselle om de voornaamste onderzoeker-kenner van 
zijn tijd te worden. Hij baseerde zijn onderzoek naar de schilders uit de 
Italiaanse Renaissance op zijn uitgebreide kennis van de met zekerheid 
vastgestelde werken van individuele kunstenaars. Dit waren werken die 
al door hun vroegste biografen werden genoemd en in documenten zijn 
ontdekt en nadien gepubliceerd om de contracten voor deze en andere 
werken te bevestigen. Zijn nauwgezette onderzoek van schilderijen en 

Authenticatie 
Wetenschap, onderzoek en speurwerk

Vivian L. Ebersman

Rol
Directeur Kunstexpertise   
Sinds 1998 werkzaam bij AXA ART.

Kwalificaties
Kunsthistorica die haar opleiding 
volgde aan het Institute of Fine 
Arts, New York. 

Focus
14e- tot 16e-eeuwse Italiaanse 
kunst, 15e-eeuwse Noord-
Europese kunst, naoorlogse 
kunst. Presentatrice bij 
diverse professionele 
beoordelingsorganisaties 
en andere professionele 
paneldiscussies over de 
kunstmarkt en praktijken van de 
kunstwereld. 

Interesses 
Geschiedenis van het 
verzamelen, islamitische kunst 
en oudheden.
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muurschilderingen tijdens zijn vele reizen door Europa, in combinatie 
met zijn encyclopedische visuele geheugen, bezorgden hem faam als 
laatste arbiter van esthetische waarde en authenticatie. De vraag naar 
zijn advies nam toe en hij begeleidde ook Isabella Steward Gardner bij de 
aankoop van bijzondere schilderijen, die nu nog steeds de kern vormen 
van haar museum. Toen Berenson vervolgens een samenwerking 
aanging met Lord Joseph Duveen uit Londen, de invloedrijkste 
verkoper van oude meesters in die tijd, speelde hij een belangrijke rol 
bij de identificatie en de verkoop van grote werken aan Amerikaanse 
miljonairs, zoals de heren Carnegie, Mellon, Frick, Morgan en Kress.

Authenticatie was in de 20e eeuw in Amerika het domein geworden 
van kunststichtingen, onafhankelijke deskundigen, academici, 
onderzoekers, handelaren, curatoren, auteurs van ‘catalogues 
raisonnés’ en het opkomende forensisch kunstonderzoek. De criteria 
voor elke mening verschilden even sterk als de referenties. Tegen 
de eeuwwisseling, toen de prijzen voor kunstwerken drastisch 
omhoog gingen, werden rechtszaken een middel voor ontevreden 
verzamelaars en verkopers om negatieve kenmerken aan te vechten. 
De last van de geschillenvoorbereiding, publiciteit en kosten leidde tot 
terughoudendheid bij kunststichtingen, curatoren en onderzoekers om 
deel te nemen aan het proces van authenticatie en attributie. De meeste 
stichtingen stopten met hun authenticatiediensten toen ze merkten 
dat de kosten om zichzelf te verdedigen zodanig stegen dat ze andere 
belangrijke missies van hun organisatie moesten beëindigen.

In een poging om dit hiaat op te vullen, publiceerde de CAA (College Art 
Association) normen en richtlijnen voor authenticaties en attributies. 
Dit waren herzieningen van de secties X en XI - Imitaties en Vervalsingen -  
van A Code of Ethics for Art Historians and Guidelines for the Profession 
Practice - een ethische code voor kunsthistorici en richtlijnen voor de 
beroepsuitoefening. De raad van bestuur van de CAA nam deze richtlijnen 
aan op 25 oktober 2009. Deze richtlijnen beschrijven de problemen en 
verantwoordelijkheden voor deze professionele academici, curatoren 
en onafhankelijke onderzoekers die ervoor kiezen om zich bezig te 
houden met “kwesties van authenticatie (verklaren dat het kunstwerk 
wel of niet door een bepaalde artiest is gemaakt) of attributie (het 
vaststellen wie de kunstenaar van een werk is)”.

De CAA-richtlijnen erkennen ten eerste het grote verschil tussen de 
verschillende vormen van kunst, zoals ‘Grieks aardewerk, Chinese 
bronswerken en schilderkunst, oude meesters en werken van moderne 
en hedendaagse kunst’ en merken op dat verschillende soorten objecten 
verschillende protocollen hebben. Zij wijzen erop dat ‘gecertificeerde’ 
meningen, niet langer ... voor onfeilbare objectiviteit staan, tenzij zij 
worden ondersteund door een consensus’.

De drie aanbevelingen van de richtlijnen zijn:
  Kunsthistorici geven alleen hun mening over kunstwerken die 

onder hun vakbekwaamheid vallen en dit, indien mogelijk, met 
een groep andere onderzoekers en conservatoren die samen een 
consensusmening kunnen vormen.

  Kunsthistorici zijn afhankelijk van specialisten ‘die technologisch 
geavanceerde analysetechnieken toepassen om het materiaal van 
objecten te analyseren’.

  ‘Kunsthistorische documentatie, stilistische vakkennis en technische 
of wetenschappelijke analyses, die elkaar aanvullen, zijn de drie 
noodzakelijke aspecten voor een optimale authenticatie en attributie…’

“Kunsthistorische 
documentatie, 
stilistische 
vakkennis en 
technische of 
wetenschappelijke 
analyses, die elkaar 
aanvullen, zijn de 
drie noodzakelijke 
aspecten voor 
een optimale 
authenticatie en 
attributie.”
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Forensische technische analyse kan op zichzelf niet tot een attributie 
leiden maar kan wel aantonen of de gebruikte materialen in 
overeenstemming zijn met de tijdsperiode voor de voorgestelde 
attributie. Het arsenaal aan forensische hulpmiddelen bevat onder 
andere XRF (röntgenfluorescentie), infraroodreflectografie en LA-ICP-
MS, evenals een basisanalyse van verven en gronderingslagen. 

Hoewel aan de hand van forensische resultaten alleen geen 
auteurschap kan worden vastgesteld, dient iemand die de authenciteit 
moet vaststellen de forensische analyse te gebruiken in combinatie 
met documentatie over bijvoorbeeld herkomst en stilistische analyse 
door een expert op dat gebied. Een aantal zeer belangrijke recente 
gevallen illustreren dit. Toen James Martin van Orion Analytics een 
aantal schilderijen analyseerde die tussen 1994 en 2008 aan de 
Knoedler Gallery in New York waren geleverd door Glafira Rosales, 
een niet zo bekende dealer uit Long Island, bleken ze geschilderd 
te zijn met verf die niet overeenkwam met de verf die werd gebruikt 
door de kunstenaars aan wie zij waren toegeschreven, of zelfs wiens 
handtekeningen op de werken stonden. Noch Rosales noch Knoedler 
kon goed duidelijkheid geven over de herkomst van de schilderijen. De 
‘International Foundation for Art Research’ zocht zonder succes naar 
de herkomstdocumenten van één van de schilderijen. Het forensisch 
bewijs in combinatie met het ontbreken van de herkomstdocumentatie 
liet alle alarmbellen klinken. De schilderijen bleken al snel het werk van 
een kunstvervalser.

In een eerdere zaak werden 32 werken in de stijl van Jackson Pollock 
ontdekt in een magazijn op Long Island. Ze lagen opgeslagen in een locker 
die door een vriend van Pollock, genaamd Herbert, was gehuurd. Zijn 
zoon Alex deed de ontdekking. Een groep wetenschappers (van Harvard, 
Orion en MFA, Boston) bestudeerde 20 van de 22 druppelschilderijen en 
twee van de drie gouache-schetsen en vonden elementen in de verf 
en gronderingslaag die pas in de jaren tachtig werden uitgevonden en 
op de markt kwamen. Ook in dit geval was er geen documentatie over 
de herkomst. Net als in de Knoedler-zaak belette het ontbreken van 
documentatie in combinatie met de negatieve forensische analyse de 
gewenste authenticatie.

Toen werd onderzocht of de Salvator Mundi (die inmiddels geaccepteerd 
is als een geheel of gedeeltelijk werk van Leonardo da Vinci), authentiek 
was of slechts een hedendaagse kopie van het goed gedocumenteerde 
werk, bevestigde de radioactieve koolstof-14 test van de houten panelen 
een datum in Leonardo’s tijd en toonde de infraroodreflectografie de 
wijzigingen in de tekening onder de zegenende hand. Deze wezen op 
authenticiteit. Nadat dit gecombineerd werd met twee onderzoeken die 
werden uitgevoerd naar het schilderij van Leonardo’s hand, het gebruik 
van licht, de weergave van de krullen van het haar, de uitvoering van de 
bol, de stoffen en de handen, leidde het bewijs tot een attributieconsensus 
van geleerden1. In dit geval beklonk het positieve forensisch bewijs in 
combinatie met de stilistische analyse, deze authenticatie.

Laat ik afsluiten met het verhaal van mevrouw Leslie Koot, een 
kunsthistorica, onderzoekster en taxateur, die dankzij haar succesvolle 
herkomstonderzoek van een schilderij dat was toegeschreven aan 
Modigliani, uitgenodigd werd om zitting te nemen in de adviesraad van 
het gerespecteerde Modigliani Project, dat werd geleid door de bekende 
Modigliani-specialist Dr. Kenneth Wayne. 

1. Voor de chronologie, conservatie en 
authenticatie zie het informatieve onderzoek 
van Christie’s: http://www.christies.com/
features/Salvator-Mundi-timeline-8644-3.aspx. 

“Tegenwoordig is 
authenticatie een 
driepoot geworden, 
die alleen perfect in 
balans is met een 
combinatie  
van input uit  
stilistische analyse, 
forensisch  
onderzoek en  
documentatie,  
met name in de 
vorm van een  
betrouwbare en een  
complete herkomst-
geschiedenis.”
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In een recent interview verklaarde mevrouw Koot dat het schilderij in 
kwestie was gekocht in 2004 als zijnde van de hand van Modigliani. 
Bij aankoop ontving de nieuwe eigenaar een herkomstverklaring en 
tentoonstellingshistorie die terugging tot 1941. De cliënt ontving ook 
een certificaat dat in 2001 was afgegeven door het Wildenstein Institute 
in Parijs, waarin stond dat ‘het instituut, op basis van hun studie van 
het werk en hun actuele informatie op dat moment’ van plan was het 
werk in hun volgende catalogue raisonné van Modigliani op te nemen, 
met ingang van 1997. Omdat het Wildenstein catalogusproject werd 
gestaakt in 2015 en het schilderij niet in de vorige catalogue raisonné van 
Ambrogio Ceroni en Françoise Cachin was opgenomen, wilde de cliënt 
meer informatie. Mevrouw Koot kreeg als taak om de informatie die 
was verkregen bij de aankoop, te bevestigen, de bestaande herkomst- 
en tentoonstellingsgeschiedenis aan te vullen, teruggaand tot de tijd 
waarop het schilderij was gemaakt, en een voorlopige analyse te maken 
over de stijl en compositie van het werk.

Voor het onderzoek moest mevrouw Koot urenlang doorbrengen in 
fotoarchieven en bibliotheken in New York en Washington. Dagen die 
aanvankelijk tot niets leken te leiden, leverden uiteindelijk stukken 
bewijs op dat de huidige titel van het schilderij en de beschrijving van 
de geportretteerde niet juist waren, en dat dit de juiste identificatie had 
belemmerd. Na het ontdekken van een foto van het schilderij zonder 
verdere informatie maar wel bewaard in een map met ander secundair 
Modigliani-materiaal, vond ze echter ook een ongedateerd, titelloos 
krantenbericht met een recensie van een tentoonstelling van moderne 
schilderijen die een afbeelding van het werk in kwestie bevatte. 
Vastbesloten als ze was om alles te weten te komen over de recensie, 
hield mevrouw Koot het krantenbericht, dat in een beschermhoesje 
zat, tegen het licht, op zoek naar mogelijke zichtbare aanwijzingen op 
de achterkant van het bericht. Haar vasthoudendheid werd beloond, 
toen zij uiteindelijk de krant en de datum van het artikel vast kon stellen, 
evenals de tentoonstelling in kwestie. Ze ontdekte de oorspronkelijke 
plakboeken van de galerie in een archief, met de papieren van de laatste 
directeur van de galerie. Een zoektocht door de Archives of American Art 
leverde de oorspronkelijke tentoonstellingscatalogus op, waarin het 
schilderij al in 1922 was opgenomen. 

Door alle beschikbare bronnen te doorzoeken, het schilderij zorgvuldig 
te inspecteren op eventuele stilistische aanwijzingen, en met een 
flinke dosis out-of-the-box denken, kon mevrouw Koot langzaam maar 
zeker de volledige herkomstgeschiedenis van het schilderij ontrafelen, 
op basis van uitgebreide documentatie over het schilderij, zijn 
tentoonstellingsgeschiedenis en vorige eigenaren.

Tegenwoordig is authenticatie een driepoot geworden, die alleen 
perfect in balans is met een combinatie van input uit stilistische analyse, 
forensisch onderzoek en documentatie, met name in de vorm van een 
betrouwbare en een complete herkomstgeschiedenis.
 Vivian L. Ebersman
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IN&OUT: Het uitlenen van kunstwerken

De exponentiële toename van tentoonstellingen in de afgelopen jaren 
heeft absoluut meer kunstwerken in omloop gebracht. Helaas heeft 
dat niet geleid tot een vergelijkbare stijging in het bewustzijn van 
bruikleengevers over de risico’s die hun kunstwerken lopen tijdens het 
transport en langdurige blootstelling.

We zeggen dit niet om tentoonstellingen in een kwaad daglicht te stellen, 
die (wanneer ze worden ondersteund door een wetenschappelijk project) 
wellicht de waarde van een bepaald kunstwerk kunnen verhogen, zowel 
binnen zijn eigen historische en artistieke context als, in aanzienlijk mate, 
op de referentiemarkt. Zoals F. Haskell schreef in ‘The Birth of Exhibitions’: 
“Het uit alle hoeken van de wereld bij elkaar brengen van openbare en 
particuliere collecties van een groot aantal werken, geschilderd door 
één kunstenaar, gedurende zijn hele carrière, stelt ons in staat om zijn 
ontwikkeling te bestuderen (...) met een nauwkeurigheid die noch hijzelf 
noch zijn mecenassen zich zouden kunnen veroorloven”.

Dit artikel gaat over de praktische kwesties als integriteit, veiligheid en profes-
sionaliteit, waar je als verzamelaar of museum mee te maken krijgt wanneer 
je de mogelijkheid krijgt om kunstwerken uit te lenen voor een tentoonstelling.

Meestal wordt het serieus als de bruikleengever een bruikleenovereenkomst 
ontvangt van de organisatoren van de tentoonstelling. Deze bruikleenover-
eenkomst dient, naast belangrijke informatie over de tentoonstelling,  
ook een nauwkeurige beschrijving te geven van de kunst (auteur, titel,  
afmetingen, lijst, gewicht, gebruik van glas, enz.) en op ondubbelzinnige  
wijze de verzekeringswaarde, de verzekeringsmaatschappij van voorkeur 
(indien van toepassing), instructies over transport, installatie en behan-
deling, en de toestemming voor publicatie in de catalogus, te bedingen.

Hoe belangrijk dit ook is, het invullen van een bruikleenovereenkomst 
dient alleen gezien te worden als een eerste fase. Elke bruikleengever 

Cristina Resti
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doet er ook goed aan om diverse andere cruciale aspecten vast te 
leggen en te formaliseren door de ondertekening van een volledige 
bruikleenovereenkomst die zaken dekt als bijvoorbeeld kosten, 
verpakking, verzending en afhandelingsprocedures, zorg- en 
onderhoudsinstructies, verzekeringsgaranties, royalty’s voor het 
reproduceren en exposeren, restauratie en jurisdictie. Volgens de 
‘General Principles on the Administration of Loans and Exchange of Works 
of Art Between Institutions (London July 1995, revised edition November 
2009) is de organisator van de tentoonstelling verplicht om te zorgen 
voor adequate opslag, veiligheid tijdens het transport, het afsluiten van 
een adequate verzekering en het dragen van alle kosten die verband 
houden met het lenen van het werk.

Bij het indienen, dient de bruikleenovereenkomst vergezeld te gaan 
van de gegevens van het wetenschappelijke project, het CV van de 
organisator en het faciliteitenrapport. Deze documenten helpen de 
bruikleengever om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de tentoonstelling, 
de oprechtheid van de organisator en de veiligheidseisen van de 
tentoonstellingsruimte. De informatie in deze documenten is strikt 
vertrouwelijk en mag niet worden doorgegeven aan derden.

Voor tentoonstellingen in het buitenland, waarbij kunstwerken 
nationale grenzen over moeten, valt de uitvoer onder de jurisdictie van 
het culturele erfgoed van de landen van herkomst. Bij tentoonstellingen 
die worden georganiseerd in landen met een grote kans op rampen zoals 
orkanen, aardbevingen of vulkaanuitbarstingen, is het aan te raden om 
zowel een noodplan als een calamiteitenplan op te stellen. 

“De exponentiële 
toename van 
tentoonstellingen 
in de afgelopen 
jaren heeft 
absoluut meer 
kunstwerken in 
omloop gebracht.”
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Nadat de bruikleen formeel is goedgekeurd worden een hele reeks 
activiteiten in werking gezet waarbij vervoerders, verpakkers, 
installateurs, restaurateurs, archivarissen, assurantietussenpersonen en 
verzekeringsmaatschappijen betrokken zijn. Alle professionals hebben de 
volledige verantwoordelijkheid over hun specifieke competentiegebieden, 
waarbij elke afzonderlijke activiteit één schakel vertegenwoordigt in een hele 
keten: indien één daarvan tekort schiet, breekt het hele kwaliteitsproces.

Het is de moeite waard om de tijd te nemen om de verschillende bruikleen-
gerelateerde activiteiten in verband met deze operationele fase van het 
tentoonstellingstraject, te onderzoeken. Ze hebben betrekking op het 
inpakken bij het verzenden, waarbij mensen aanwezig moeten zijn, 
de verplaatsing tussen het ophaalpunt en het tentoonstellingsterrein 
(rechtstreeks of met tussenstops), de betrokkenheid van derden 
(restaurateurs, lijstenmakers enz.), het uitpakken en assembleren, 
de gehele tentoonstellingsperiode en de uiteindelijk demontage, het 
opnieuw inpakken en de terugkeer naar de bruikleengever. 

Transport: Gebruik een gespecialiseerde transporteur met bewezen 
ervaring in het verzenden van kunst. De wijzen van transport en verpakking 
moeten voldoen aan de eisen van de verzekeraar en het vervoersplan 
moet beschikken over een uitgebreide routebeschrijving, met daarin 
details over de tussenstops en de soorten gebruikte voertuigen.

Verpakking: Gebruik verpakkingen die specifiek geschikt zijn voor het 
type kunstwerk (qua materialen, formaat, afmetingen en gewicht) en 
wijze van transport (bijv. vrachtwagen, vliegtuig of schip). Voorafgaand 
aan de ‘verhuizing’, dient de bruikleengever ervoor te zorgen dat elk 
mogelijk cruciaal punt is beoordeeld door een betrouwbare restaurateur. 
Eventuele probleemsituaties bij de verhuizing (zoals onhandige trappen, 
deuren of ramen) moeten worden doorgegeven aan het transportbedrijf, 
die het beste de situatie zelf kan komen beoordelen.

Conditierapport: Fotografeer een kunstwerk vanuit alle hoeken, 
voordat het wordt verhuisd, en stel een conditierapport op over 
de conservatieomstandigheden (ondersteund met fotografisch 
referentiemateriaal). U kunt dit zelf doen, het door een vertrouwde 
restaurateur laten doen (in dat geval bevat het wellicht meer gedetailleerde 
specificaties, zoals notities over onderhoud en conservatie), of u kunt zich 
door de transporteur een derde partij laten adviseren.

Mocht uit analyse blijken dat er schade of ander cruciaal bewijs is voordat 
de verpakking wordt gesloten, dan moet dit worden vermeld op het 
transportdocument (DDT), bij het onderdeel notities of extra opmerkingen. 
Het kunstwerk mag nooit worden opgehaald nadat het is ingepakt. Het 
moet altijd worden gezien door de vervoerder en de DDT dient getekend 
te worden door zowel de bruikleengever als de transporteur. Ook is het 
raadzaam om het werk in zijn verpakking te fotograferen (een of twee 
snelle digitale foto’s, een smartphone of tablet is perfect hiervoor).

Op het moment dat het kunstwerk aankomt bij de tentoonstellingslocatie, 
dient het conditierapport te worden bijgewerkt of opnieuw te worden 
opgesteld door de aanwezige restaurateur. Deze taak zal ook weer 
moeten worden uitgevoerd na afloop van de tentoonstelling. In geval van 
zeer waardevolle en belangrijke bruikleen, dient de bruikleengever een 
betrouwbare restaurateur in te huren om een onafhankelijke analyse af 
te geven, ter aanvulling op die van de organisator. Eventuele verschillen 
met het oorspronkelijke rapport dienen vervolgens onmiddellijk te 
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worden gecommuniceerd naar de bruikleengever en er mogen geen 
restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd zonder de toestemming 
van de bruikleengever of verzekeraar.

Mocht er schade zijn, dan dient er een verzekeringsclaim te worden 
ingediend, waarbij het conditierapport en de aanvullende opmerkingen 
in het DDT als bewijsmateriaal dienen. Dit is de reden waarom de 
documentatieprocedures bij de overdracht van het kunstwerk nooit 
vergeten mogen worden. In een kritieke situatie kan onvoldoende 
documentatie schadeloosstelling vrij makkelijk in gevaar brengen.

De tentoonstellingsperiode begint wanneer de kunstwerken aankomen 
op de tentoonstellingslocatie. Het spreekt voor zich dat elk werk uniek 
is en dat een grondige kennis over de specifieke eigenschappen een 
absolute voorwaarde is voor een goed uitgevoerde montage. In nauwe 
samenwerking met de registrator en de curator, dient de installateur de 
aanwijzingen op te volgen met betrekking tot de behandeling, vorige 
restauraties, bijzondere kwetsbaarheid, montage- en demontage-
instructies, enz. die zijn gespecificeerd in de bruikleenovereenkomst.

Het tentoonstellingsproces dient te voldoen aan de strengste 
expositie- en veiligheidseisen. Daarom is timing essentieel. Er dient 
goed te worden gepland en rekening gehouden te worden met de 
bouwwerkzaamheden, het verven en de belichtings- of opzetfase op het 
moment dat kunstwerken niet beschermd zijn door hun verpakking en 
daarom uiterst kwetsbaar zijn. Het feit dat een betreurenswaardig hoog 
percentage schade juist optreedt tijdens deze fase, is voornamelijk te 
wijten aan operationele nalatigheid.

Bij zeer complexe kunstwerken zoals installaties, is het van cruciaal belang 
om te beschikken over een schriftelijke beschrijving van de procedures en 
de methoden voor het monteren en demonteren. (In sommige gevallen 
kan een digitale installatievideo heel handig zijn.) Omgekeerd kan het 
ook zijn dat de bruikleengever van een klein of bijzonder kwetsbaar stuk 
om specifieke voorzorgsmaatregelen vraagt zoals scheurbestendige 
ophanghaakjes, paaltjes, vitrinekasten of luchtkwaliteitscontrole.

Naast de risicofactoren van het transport en het tentoonstellen, is 
veiligheid tijdens tentoonstellingen op zichzelf al een uiterst complex 
thema met verschillende aspecten zoals criminaliteit, brand en 
structurele veiligheid maar ook bescherming tegen natuurrampen. Het 
is daarom verstandig om gebruik te maken van het faciliteitenrapport 
voor informatie over de veiligheidsmaatregelen en de methoden 
van tentoonstelling, zoals de beheersing van het microklimaat, het 
type vitrinekasten, verlichtingssysteem, enz. Mochten de details van 
de bruikleen reden tot zorgen geven over onnodig risico, dan zijn er 
mogelijke speciale tentoonstellingsmaatregelen noodzakelijk. Vanuit het 
oogpunt van de bruikleengever vormen de tentoonstellingsomgeving, de 
transportvoorzieningen en het kunstobject zelf één eenheid en is het de 
wisselwerking tussen deze drie die het algemene risiconiveau bepaalt.

Kortom, iedereen die een eigen kunstwerk uitleent om tentoon te stellen, 
moet in gedachten houden dat het prijzenswaardige beginsel om werk 
beschikbaar te stellen om het publiek ervan te laten genieten, in eerste 
instantie afhangt van het vinden van de juiste balans tussen culturele 
groeikansen en bescherming, die in de meest ruime zin conservatie, 
integriteit en veiligheid behelst. 
 Cristina Resti
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Een interview met  
Baron Lorne Thyssen Bornemisza

Baron Lorne Thyssen Bornemisza is verzamelaar van oudheden, 
betrokken geleerde, onderzoeksfilantroop en nu succesvol 
galeriehouder. Hij praat met Andrew Davies over wat het betekent om 
het verzamelaarsgen te hebben geërfd.

Als kunsthistoricus ontmoet ik veel verzamelaars maar zelden stel ik 
de fundamentele vraag: waarom verzamelt u? 
Ik verzamel omdat ik het godzijdank kan! En wie weet wordt er 
binnenkort door wetenschappers binnen het menselijk genoom-
project wel een ‘verzamelaarsgen’ ontdekt! Dat zou mij eigenlijk niets 
verbazen. Opgroeien tussen prachtige kunst geeft je absoluut aanleg 
voor esthetica. Vervolgens verfijn je dat in de loop der tijd en brengt het 
je op nieuwe plekken.

De collecties van uw familie, in het Thyssen-Bornemisza Museum in 
Madrid, hebben inderdaad geen introductie nodig. Maar waarom koos 
u voor oudheden in plaats van bijvoorbeeld oude meesters zoals uw 
vader, of moderne kunst zoals uw zus, Francesca (von Habsburg)?
Ik was altijd al dol op Romeinse geschiedenis. Het begrijpen van de 
historische achtergrond geeft, naast de esthetiek, nog een hele nieuwe, 
extra dimensie. Als je de gruwelijke verslagen van Tacitus over de 
heerschappij van Caligula hebt gelezen, kijk je anders naar een buste of 
munt met het portret van deze keizer en zoek je naar zichtbare tekenen 
van zijn waanzin: het hoge voorhoofd, de bolle ijzige ogen, dat soort 
dingen. Precies het tegenovergestelde zal je juist zoeken als je een buste 
van Marcus Aurelius bekijkt; dan zoek je tekenen van serene wijsheid 
enz. De hedendaagse kunst spreekt me niet op een dergelijke manier 
aan, helaas.

Van welk deel van het verzamelproces geniet u het meest?
De grote vreugde van verzamelen ontdek je als je een object vindt 
buiten jouw referentiekader. De oude ambachtslieden hadden ook 
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een geweldige bevlogenheid. Zo kun je tegen een opvallend gevormde 
wijnkruik aanlopen of een bronzen tafel op geitenpoten bijvoorbeeld. 
Het onverwachte doet je even stilstaan en denken: “Wauw! Dat is 
krankzinnig of griezelig. Maar hoe prachtig gemaakt”. Of je ziet een stuk 
dat zo mooi is dat je, 2 millennia later, zelf de trots van de ambachtsman 
over zijn vaardigheden voelt en deelt.

Uw eigen collectie bevat opmerkelijke Romeinse beeldhouwkunst.
Kunst uit de oudheid is vaak driedimensionaal; geeft u de voorkeur 
aan sculpturen boven schilderijen?
Dat is een lastige vraag want u vergelijkt verschillende kunstvormen. 
Maar ik houd wel erg van beeldhouwkunst. Als je eindeloos met een loep 
hebt getuurd naar Romeinse portretten op munten, is een levensgrote 
buste weer iets totaal anders en behoorlijk spectaculair!

U verzamelt vooral munten van Keizer Hadrianus. Waarom juist die? 
Vindt u munten lastig tentoon te stellen? 
Hadrianus is één van de keizers die ik verzamel maar niet de enige. Ik 
heb ook een redelijk uitgebreide serie munten van Septimius Severus. 
Munten zijn moeilijk tentoon te stellen omdat je per definitie maar één 
kant tegelijk kunt laten zien. Ik heb echter een complex systeem in een 
vitrine, dat de munten draait, maar het is duur.1 Verlichting is overigens 
net zo belangrijk en lastig. De meeste muntencollecties in de nationale 
musea zijn slecht verlicht en dat is jammer. Zonder reclame te willen 
maken voor een vriend die inmiddels ook een concurrent is, kan ik 
zeggen dat Michel-Max Bendenoun, eigenaar van Tradart, goed weet 
hoe hij zijn munten mooi kan uitlichten! 

Sommige objecten lijken je te vervoeren. Stel dat u een tijdmachine 
had voor 1 dag, waar zou u dan heen gaan?
Het Romeinse Syrië van de 2e eeuw, denk ik. Maar alleen op 
voorwaarde dat ik de Romeinse gezaghebber mocht zijn natuurlijk! 
Maar één dag is niet genoeg om leuke dingen te doen, zoals 
bijvoorbeeld een drinkgelag houden in Palmyra, een goede 
falernerwijn van mijn eigen landgoed drinken met mijn generaals 
of ondeugende dingen doen met mijn favoriete concubine en de 
volgende dag Perzië binnenvallen. Wetende dat Perzië binnenvallen 
niet erg goed uitpakte voor Marcus Crassus, zou ik deze keer trouwens 
wel een paar goede boogschutters inhuren!

Ik las dat u onlangs de medailles van uw oudoom hebt gekocht. Veel 
verzamelaars zouden die in een bankkluis bewaren. Wat gaat u ermee 
doen?
Het verhaal over hoe mijn oudoom admiraal Gordon Campbell het 
Victoriakruis2 ontving voor zijn commando op een Q-schip is nogal 
bijzonder. Over koelbloedigheid onder vijandelijk vuur gesproken! 
Ik heb besloten om ze tentoon te stellen in het Marinemuseum van 
Portsmouth omdat dat de meest passende locatie is. Ik verheug mij erg 
op de samenwerking met de curator. Wij hopen de medailles van al zijn 
veldtochten en foto’s later dit jaar te kunnen laten zien. 

Van welke fase van uw loopbaan, de oliebusiness, uw werk als 
filmproducent/regisseur of galeriehouder, kreeg u de meeste voldoening?
Regisseren is een geweldige ervaring omdat je bezig bent met een 
levend doek met acteurs en lichtmensen en je voortdurend samenwerkt 
met de cameraregisseur om het verhaal te vertellen zoals jij dat wilt, 
door de camerakeuzes die jij maakt. Ridley Scott is naar mijn idee de 
beste regisseur omdat elk shot een prachtig schilderdoek is. Niemand 

1.  Een wonder van Zwitserse techniek, deze 
computergestuurde vitrine kan het feit 
compenseren dat bij geslagen munten 
de voor- en achterzijde zelden op een 
lijn liggen.

2.  Het Victoriakruis (VC) is de hoogste onder-
scheiding voor dapperheid binnen het 
Engelse onderscheidingssysteem. Sinds 
het werd ingesteld in 1857 door koningin 
Victoria zijn er 1355 kruizen toegekend, 
waarvan er slechts drie er twee hebben 
ontvangen en naar verluidt weigerde 
Admiraal Gordon Campbell een tweede. 
Zijn medailles werden verkocht voor een 
recordbedrag van £840.000. Bijzonder 
is dat zijn neef, brigadegeneraal Lorne 
MacLaine Campbell, ook werd geëerd met 
een Victoriakruis.
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“Kunstbeurzen 
bieden een mooie 
gelegenheid om in 
contact te komen 
met verzamelaars.” 
 Baron Lorne Thyssen 
 Bornemisza

beheerst de camera’s beter dan hij. Maar hij is ook een zeer volleerd 
artiest, die de storyboards zelf uittekent. Ik wou dat ik dat talent had! 
Het verzamelen van mooie kunst en dat tentoonstellen in een galerie 
met speciale verlichting enzovoort, is als werken aan een ander soort 
schilderdoek en ik vind dat persoonlijk zeer dankbaar werk.

Kallos betekent ‘schoonheid’ in het Grieks. Waarom koos u ervoor om 
de Kallos Galerie in Londen te openen?
Londen is het centrum van de markt voor oude kunst, van Europa en 
misschien wel van de hele wereld, terwijl Mayfair in het hart van de 
Londense kunstmarkt ligt en de locatie centraal gelegen en gastvrij 
is. Het is voor mij belangrijk dat de galerie mensen samenbrengt en 
fungeert als een forum voor mensen die zich al bezighouden met oude 
kunst, en om nieuwe mensen voor wie het nieuw is, te inspireren. 

Was de overgang moeilijk van vooraanstaand verzamelaar naar grote 
galeriehouder?
Mijn eigen verzameling is Romeins. Toen Kallos zijn deuren opende, 
verkocht de galerie uitsluitend Griekse oudheden, juist om die reden; 
ik wilde er niet van worden beticht dat ik de beste krenten uit de pap 
wilde halen voor mijn eigen verzameling! Nu de galerie groter is, zich 
ontwikkeld heeft en ik meer gewend ben aan het handelen, hebben 
we ons aanbod uitgebreid met Egyptische en Romeinse objecten en 
objecten uit het Oude Nabije Oosten. Er zijn maar weinig grote stukken 
Griekse kunst op de markt, dus de stap om uit te breiden naar oude 
kunst was een natuurlijke ontwikkeling voor de galerie.

Het kost u tijd, inspanning en onderzoek om voorwerpen te vergaren. 
Vindt u het wel eens moeilijk om afscheid te nemen van een stuk?
Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van dingen. Zoals u weet, ben 
ik behept met het verzamel-gen! Ik denk dat het komt omdat ik houd 
van verzamelen én van klassieke kunst, dat ik de galerie wilde openen 
- hier komen deze twee werelden bij elkaar. Al sinds mijn jeugd ben ik 
gefascineerd door de manier waarop we kunstwerken willen bezitten en 
koesteren; een galerie bezitten stelt me in staat om een rol te spelen 
wanneer deze belangrijke kunstwerken van eigenaar wisselen.

En in de toekomst?
Kallos is nog een nieuwe galerie en zal op een natuurlijke manier groeien. 
Wij streven ernaar om de lat hoog te leggen en te zorgen dat alles wat 
omgaat in de galerie het beste van het beste is. Dit kost behoorlijk veel 
tijd en onderzoek maar het is wat onze verzamelaars inmiddels van ons 
verwachten. Wij willen blijven deelnemen aan kunstbeurzen en hopen 
dat ons debuut dit jaar in TEFAF Showcase een opstapje is naar de beurs 
zelf wanneer de tijd daar rijp voor is.

Kunstbeurzen bieden een mooie gelegenheid om in contact te komen 
met verzamelaars. Zelfs een grote galerie in Mayfair met twee etalages 
kan niet op tegen de aantallen bezoekers van een kunstbeurs! En het 
mooie van verzamelaars van oudheden is, dat ze meestal ‘eigenaar-
verzamelaar’ zijn. Ze willen de stukken bezitten en voor lange tijd 
deel laten uitmaken van hun leven. Ze willen ze niet in een kluis 
stoppen in de hoop dat ze er geld aan kunnen verdienen. Ik hoor graag 
verhalen over collecties van de mensen, hoe ze besmet werden met 
het verzamelvirus, hoe hun collecties zijn gegroeid en hoe ze zich 
hebben ontwikkeld. Het helpt ons om onze verzamelaars te begrijpen 
en ons bedrijf te laten groeien op een manier die past bij hun wensen 
en behoeften.
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Dus, als u een nieuwe verzamelaar zou moeten adviseren over het 
aanleggen van een verzameling oudheden, waar zou hij of zij dan 
volgens u het beste mee kunnen beginnen? 
Koop wat je mooi vindt maar besef dat je fouten zult maken. Als je 
een aanzienlijke collectie op wilt bouwen in de loop der tijd, blijf dan 
doelgericht, blijf enthousiast en koop altijd het beste dat je je kunt 
veroorloven. En durf een stuk te vervangen door een mooiere, als je 
die tegenkomt op de markt. Bijzondere kunstwerken zullen altijd hun 
waarde behouden, zowel esthetisch als commercieel. 

U en uw galerie zijn altijd bereid om bezoekers, studenten en 
academici bij te staan. Waarom vindt u het zo belangrijk om musea 
als het Ashmolean en projecten te ondersteunen die cultureel besef 
ondersteunen?
Ik ben onlangs afgestudeerd in de klassieke oudheid en ik ben 
betrokken bij de archeologiefaculteit van de Universiteit van Oxford. 
Het Ashmolean is een prachtig instituut en ik heb de eer om betrokken 
te zijn bij een aantal geweldige projecten van het museum en ze te 
ondersteunen. Natuurlijk is de Cast Gallery een uitstekende bron voor 
studenten van verscheidene disciplines. Vooral het project ‘Coin Hoards 
of the Roman Empire’ is interessant voor mij. Doel van het project is het 
verzamelen en digitaliseren van informatie over de bewaarplaatsen van 
alle muntstukken die in gebruik waren in het Romeinse Rijk tussen 30 
voor Christus en 400 na Christus. Er is enorm veel geschiedenis van de 
oudheid vastgelegd op munten, dus als de database klaar is, wordt dit 
een fantastische informatiebron.

Ik ondersteun ook de veldarcheologie en het onderzoek in het Midden-
Oosten. Met het oog op het terrorisme dat gericht is op het vernietigen 
van alle beschaving, loopt de academische gemeenschap voorop in 
deze strijd. Onwetendheid kan alleen overwonnen worden door het 
verspreiden van kennis van de gezamenlijke geschiedenis van Europa 
en het Midden-Oosten. In deze strijd moeten we betrokken zijn op alle 
terreinen, militair en cultureel.

Bedankt voor uw tijd. Ik raad iedereen aan om u te bezoeken op TEFAF 
of in uw galerie in Davies Street.
 Andrew Davies
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“Koop wat je  
mooi vindt maar 
besef dat je fouten 
zult maken.”  
 Baron Lorne Thyssen 
 Bornemisza
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“…verpakt met de grootst mogelijke zorg  
en zonder enige beschadiging...”  
Veiligheid bij kunsttransport

Dr. Dietmar Stock-Nieden

Rol
Schadebehandelaar en 
kunstexpert; voormalig 
kunstexpert van de Zwitserse 
kunstveiling. 
Sinds 2000 werkzaam bij AXA ART.

Kwalificaties
Academische studies in 
kunstgeschiedenis en 
archeologie aan de Universiteit 
van Giessen en Freiburg/
Breisgau. Promoveerde met 
een proefschrift over ‘Die 
Bauten der Vitra Design GmbH 
in Weil am Rhein 1981-1994: 
Untersuchungen zur Architektur- 
und Ideengeschichte eines 
Industrieunternehmens am Ende 
des 20. Jahrhunderts’. 

Interesses 
Oude meesters, prenten en 
keramiek.

Begin februari 1748 stuurde Baron Heinrich Jakob Häckel een klein 
schilderij van de heilige familie in een landelijk decor, plus een 
koperplaatprint met datzelfde motief, per postkoets van Frankfurt 
am Main naar Kassel, naar landgraaf Wilhelm VIII. De baron wilde 
een deskundig advies van de landgraaf over het schilderij, dat werd 
toegeschreven aan Rafaël. Op 6 februari antwoordde landgraaf Wilhelm: 
“Ik heb het schilderij van Rafaël en de bijbehorende kopergravure die u 
mij gestuurd hebt, in goede orde ontvangen1 .... Ik zal ze bestuderen en 
beide items vervolgens op mijn risico retour zenden”. Op 25 februari, na 
afronding van zijn onderzoek schreef landgraaf Wilhelm: “Ik heb het met 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid verpakt en naar u terug verzonden 
zonder zelfs maar de geringste beschadiging, zodat ik er niet aan twijfel 
dat het zal terugkeren in ongewijzigde staat”. 

Deze correspondentie bevat een aantal kernwoorden die nog steeds 
dezelfde cruciale rol spelen bij het hedendaagse kunsttransport als 
destijds. Als ontvanger, bevestigde de landgraaf dat het schilderij nog 
intact was na de aankomst in Kassel en hij kondigde aan dat hij het op 
eigen risico zou terugsturen. Toen hij dat deed, constateerde hij dat het 
schilderij goed was verpakt en dat het haar tijdelijke verblijf zonder 
enige schade had verlaten.

De punten die zijn opgenomen in deze rudimentaire schriftelijke 
vastlegging van 1748 zijn ook de belangrijkste punten voor het transport 
van hedendaagse kunst: verpakking, documentatie van de conditie 
van het kunstwerk en de vraag wie er aansprakelijk is voor eventuele 
schade. Waar landgraaf Wilhelm het risico van het transport nog zelf 
wilde dragen, is het tegenwoordig over het algemeen noodzakelijk om 
een verzekering af te sluiten en wel om twee redenen. Ten eerste kan 
het verlies van een waardevol kunstwerk naast immateriële schade, ook 
resulteren in een aanzienlijk financiële schadepost voor de eigenaar; en 
ten tweede, voor een instantie waaraan het kunstwerk wordt uitgeleend, 
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zou verlies ervan, onder bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot 
vorderingen tot schadevergoeding waardoor musea, kunstgaleries 
of vergelijkbare instellingen van algemeen belang failliet zouden 
kunnen gaan.

Wat zijn dus, vanuit modern perspectief, de belangrijke elementen voor 
de beste aanpak die een curator of inzamelaar moet aanwenden, om 
ervoor te zorgen dat ze hun kostbare kunstwerken met een gerust hart 
overal ter wereld naartoe kunnen sturen?

Correcte behandeling en doelmatige verpakking.
Ten eerste dienen kunstwerken te worden verpakt op een manier die 
aansluit bij hun materiaaleisen. Indien de eigenaar geen verpakkingen 
op voorraad heeft om het kunstwerk professioneel te verpakken, dient 
een gespecialiseerde kunsttransporteur met deze taak, en uiteindelijk 
ook met het vervoer van het kunstwerk, te worden belast. 

Hiervoor dienen kunsttransporteurs te voldoen aan hoge normen, 
aangezien ieder kunstwerk anders is en sommige hedendaagse of zeer 
kwetsbare kunstwerken of kunstwerken bestaande uit combinaties van 
verschillende materialen, zoals aluminiumfolie, gebogen neonbuizen 
of zelfs spinnenwebben, de verpakkers en transporteurs voor een grote 
uitdaging stellen. Om maar een voorbeeld te noemen: neonbuizen 
worden gevormd door een hete glasmassa te buigen. Dit proces zet 
het glas onder spanning, waardoor het kan barsten als de buis wordt 
blootgesteld aan de geringste spanning. Daarom moeten neonbuizen 
worden verpakt in matrijzen van schuim die exact op maat gemaakt 
zijn, om te voorkomen dat ze gaan trillen maar zonder teveel druk uit 
te oefenen. 

Zelfs werken van ‘traditionele’ materialen, zoals middeleeuwse 
houten sculpturen, vereisen de grootst mogelijke zorg en bescherming 
tegen schokken en trillingen, en vooral ook tegen klimatologische 
veranderingen. Gekleurde lijsten zijn niet altijd zo sterk als ze lijken. 
Bovendien dient de verpakking er rekening mee te houden dat hout 
‘werkt’, en dat daarom de klimatologische omstandigheden stabiel 
moeten blijven tijdens het gehele transportproces (let op: dit geldt voor 
de meeste kunstwerken).

Uiteraard geldt over het algemeen dat voorwerpen van kwetsbare 
materialen zoals porselein, faience, glas, enz. makkelijk kunnen 
beschadigen. Daarom mogen de handvatten of andere uitstekende 
delen van bijvoorbeeld een kruik, niet worden blootgesteld aan enige 
druk (cf. Afb. 1). Bij het inpakken of uitpakken mag een voorwerp nooit 
vastgepakt worden bij het handvat, dat fragiel kan zijn en kan breken. 
Ook een porseleinen figuur dient altijd te worden vastgehouden op 
het stevigste en meest solide punt en moet door de andere hand van 
onderen worden ondersteund. Het dragen van katoenen handschoenen, 
wat bij andere kunstwerken verplicht is, zou in dit geval een grote fout 
zijn. Met name geglazuurd porselein heeft geen grip waardoor het 
gemakkelijk uit de handen van de drager zou kunnen glijden.

Om schilderijen met oude houten panelen te beschermen tegen 
schokken, moet men rekening houden met het feit dat deze werken 
vaak kunnen bestaan uit twee of meer met lijm gelamineerde of met 
een pengat verbonden planken, die mogelijk fragiel zijn verbonden. 
Als daarnaast ook nog een houtworm zich een weg heeft gegeten door 
het materiaal, kunnen zelfs kleine trillingen - om al helemaal niet te 

1.  Geciteerd uit: Jürgen M. LEHMANN,  
Raffael – Die Heilige Familie mit dem 
Lamm von 1504. Das Original und seine 
Varianten (Rafaël – de heilige familie 
met het lam, 1504. Het origineel en zijn 
varianten), Kassel/Landshut 1995, blz. 8.
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spreken over harde stoten tegen de transportkist - al voldoende zijn om 
het paneel uit elkaar te laten vallen. Hier is het absoluut noodzakelijk 
dat de transportkist is uitgerust met de juiste en allesomvattende 
schokdempers binnenin, die eventuele krachten van buitenaf volledig 
kunnen absorberen.

Daarom is het, voor het verpakken en vervoeren van kunstwerken, 
niet alleen noodzakelijk om de juiste verpakking te hebben maar ook 
om ervaring te hebben met de correcte behandeling. Zelfs de beste 
transportkist is zinloos als een item verkeerd wordt in- of uitgepakt.

Een andere mogelijkheid: kartonnen dozen
Voor kleine en middelgrote voorwerpen - vooral ‘platte voorwerpen’ 
zoals schilderijen of papierwerk - kunnen harde kartonnen dozen ook 
geschikt zijn voor transport over kortere afstanden binnen dezelfde 
klimaatzone, vooral omdat ze als extra voordeel hebben dat het 
vrachtgewicht lager is. Hiervoor dient zwaar twee- of drielaags golfkarton 
van het type 2,90 tot 2,96 gebruikt te worden, dat is gestandaardiseerd 
en getest op specifieke belasting door middel van tests op de 
barstweerstand en de ECT (kantstuikwaarde). Over het algemeen kan 
een gespecialiseerde kunsttransporteur gemakkelijk dergelijke perfect 
passende verpakkingen vervaardigen. Als een kunstwerk kan worden 
opgerold, dient een telescoopverpakking te worden gebruikt. Bij deze 
methode kan het opgerolde kunstwerk in een vierkante kartonnen 
‘buisdoos’ worden geschoven, die wordt afgesloten en vervolgens weer 
in een vergelijkbare maar iets grotere buis wordt geschoven. Het zo 
ontstane pakket dient te worden geopend door de kleine doos uit de 
grotere te trekken - als een uitschuifbare telescoop. Op deze manier kan 
de rol niet afrollen, scheuren of ombuigen, wat wel mogelijk is wanneer 
het uit een gewone koker wordt getrokken.

Documentatie over de staat van het kunstwerk.
De verpakking moet fotografisch worden gedocumenteerd of door 
middel van een schriftelijke overeenkomst in de transportopdracht, 
zodat er, in geval van schade, bewijs is dat de bescherming van het object 
tijdens het transport met zorg was uitgevoerd. Dit betekent ook dat de 
vervoersdocumenten compleet moeten zijn en dat alle voorbehouden 
zijn vastgelegd indien de verpakking beschadigd is bij ontvangst van de 
levering of indien om enige andere reden een vermoeden bestaat dat er 
schade is opgetreden.

Conditierapporten zijn van eminent belang en dienen opgesteld te 
worden bij elke fase van het transportproces. Wij snappen echter 
dat dit niet altijd mogelijk is in de gewenste mate, door tijdgebrek of 
onvoldoende personeel, of omdat de waarde van de zending niet de 
moeite waard is. Bij bruikleen van kunstwerken heerst er momenteel 
het dringende probleem dat het eerste conditierapport pas geschreven 
wordt als het kunstwerk aankomt bij de tentoonstellingsruimte. Tegen 
die tijd heeft het geleende object al een reis achter de rug (waarvoor 
het vermoedelijk verzekerd is) en tijdens deze reis kan er schade zijn 
opgetreden. Maar hoe kan een benadeelde partij uitleggen aan diens 
verzekeraar dat de schade zich heeft voorgedaan tijdens het transport 
of hoe en wanneer deze schade is opgelopen, als het verloop van de 
gebeurtenissen niet duidelijk kan worden gereconstrueerd en als de 
staat waarin het object zijn reis begon, niet is gedocumenteerd?

Hoewel er vaak onvoldoende tijd en geld is om uitgebreide 
conditierapporten op te stellen, moet het nog altijd mogelijk zijn - 
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fase van het 
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ongeacht of het vervoer voor een bruikleen of voor enig ander doel is 
- om de kunstwerken tenminste fotografisch vast te leggen, voordat 
ze worden ingepakt voor de reis. Hoewel dit geen alternatief is voor 
een gedetailleerd conditierapport, kan men in geval van twijfel dan 
tenminste nog een beroep doen op een minimum aan documentatie.

Van een verzamelaar of een museum kan niet worden verwacht dat 
een kunstwerk op diens risico wordt verzonden, zoals lang geleden bij 
landgraaf Wilhelm VIII. Maar ook als er een goede verzekering afgesloten 
is, blijft het noodzakelijk om de geplande of genomen maatregelen 
kritisch te bekijken om de veiligheid en onbeschadigde staat van de 
werken (die de landgraaf zo graag wilde benadrukken) te kunnen 
garanderen en ze, bij twijfel, ook te bespreken met de verzekeraar.
 Dr. Dietmar Stock-Nieden
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Een passie om te beschermen
Bescherming - dat wat alle verzamelaars verenigt

Wat is een verzamelaar? Iemand die doelbewust niche artefacten 
vergaart? Een esthetische kenner van verheven schoonheid? Of een 
nuchtere kenner van de waarde van investeringen? Of misschien wel 
een combinatie van deze drie? In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk net 
zo veel verschillende soorten verzamelaars, liefhebbers, beleggers of 
andere enthousiastelingen als er persoonlijkheden in de wereld zijn - en 
sommigen zijn zich er overigens niet eens van bewust dat anderen hen 
zien als verzamelaars.

Liefhebbers van een willekeurig verzamelobject - van oude meesters, 
moderne en hedendaagse kunst en design, specifieke boeken, 
archeologie en antieke voorwerpen, goede wijn of klassieke auto’s - 
hebben allemaal op een bepaalde manier hun eigen fascinatie. Een 
bezoek aan zo’n verzamelaar biedt een unieke kans om eens uit te 
zoeken wat de oorspronkelijke aanleiding was waardoor ze deze 
buitengewone reis van zelfontdekking ondernamen, en voor welke 
uitdagingen zij onderweg kwamen te staan.

Na slechts een paar van die bezoeken besef je je dat verzamelaars en hun 
collecties ieder op hun eigen manier uniek zijn. Als we een verzameling 
definiëren als een entiteit van objecten gegroepeerd naar esthetisch, 
historisch of wetenschappelijk belang, en wellicht ook ingedeeld 
naar onderwerp of historische periode, kan worden gegarandeerd 
dat zelfs het meest esoterische subgenre zijn eigen aanhangers zal 
trekken. Over het algemeen zijn verzamelaars in drie categorieën in te 
delen: de ‘liefhebbers’ (goed geïnformeerde amateurs, die regelmatig 
naar musea, galeries en beurzen gaan tijdens het vergaren van hun 
collectie); de ‘traditionalisten’ (die zelf een traditie van verzamelen 
hebben geërfd, selectief vergaren en daarbij afgaan op hun intuïtie); 
en de ‘investeerders’ (die scherp de nieuwe trends volgen en kunst 
hoofdzakelijk zien als een commercieel product). In elk van de gevallen 
is de relatie tussen verzamelaar en verzamelobject verschillend, maar 
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is er geen verschil in de risico’s (die groter zijn dan men denkt) die een 
bedreiging kunnen vormen voor hun dierbare bezittingen. 

Een gesprek met een verzamelaar kan tot onverwachte en verrassende 
onthullingen leiden. Sommige onthullingen kunnen grappig zijn, 
andere zijn pijnlijker, met name die over buitengewone situaties 
omtrent schade of verlies van kunstwerken. Dat dergelijke situaties echt 
kunnen optreden zet je wel aan het denken. Ik heb hieronder een paar 
gedenkwaardige voorbeelden opgenomen die ik tegen ben gekomen 
tijdens mijn jarenlange persoonlijke ervaring. 

Ik herinner me dat een verzamelaar van oude meesters totaal perplex 
stond toen ik ontdekte dat er een stuk verf was afgebrokkeld van 
het oppervlak van een zestiende-eeuws olie-op-paneel. Dit was 
waarschijnlijk het gevolg van onopzettelijke schade veroorzaakt tijdens 
bouwwerkzaamheden kort daarvoor en was onopgemerkt gebleven. 
Ik kan me ook herinneren dat een liefhebber van moderne schilderijen 
ontroostbaar vertelde hoe hij een keer ’s avonds thuiskwam en ontdekte 
dat een van de belangrijkste kunstwerken van zijn collectie - een Miró uit 
zijn surrealistische periode - van de muur was gevallen op een bronzen 
sculptuur die eronder stond, en daarbij een scheur had opgelopen van 
een paar centimeter. En ik hoor ook nog altijd de radeloze stem van de 
verzamelaar die me een keer op een ochtend belde om te vertellen hoe 
hij thuis van de trap was gevallen (gelukkig zonder persoonlijk letsel) en 
dat zijn prachtige Attische oenochoe met rode figuren uit de 5e eeuw 
voor Christus in zijn glazen vitrine de val niet had overleefd.

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: er kan altijd wat gebeuren! In een 
appartementencomplex vormen andere mensen vaak het grote gevaar. 
Buren kun je eigenlijk maar beter niet hebben, zoals uit onderstaande 
verhalen blijkt. Ik herinner mij dat een van de mooiste papieren 
collecties die ik ooit gezien heb, volledig verpest zijn door een stortvloed 
van 600 liter water uit twee boilers op een bovengelegen verdieping, die 
kapot gingen toen hun bevestiging afbrak. Minder spectaculair maar 
veel gangbaarder is de ravage die alledaagse dingen kunnen aanrichten, 
zoals een simpele losse afdichting, een lekkende leiding of beschadigd 
dakpaneel een paar verdiepingen hoger. Als je ze eenmaal hebt gezien, 
vergeet je ze nooit meer! Zoals bijvoorbeeld een prachtige Walnut stain 
van Soulages of een werk uitgevoerd in teer op Japans papier door 
Richard Serra, die beide ernstig beschadigd raakten door een langdurige 
ophoping van vocht achter hun tentoonstellingsmuur. En je kunt maar 
beter niet te lang stilstaan bij de staat van de incunabelen, manuscripten 
en boeken van een ontroostbare bibliofiel nadat waterdruppels van een 
gewone badkamerlekkage profiteerden van zijn afwezigheid om de 
houten bibliotheek op de begane grond van zijn landhuis volledig te 
doordrenken met water.

En dan heb je nog vuur! In Frankrijk komt er iedere twee minuten wel 
een incident voor met vuur, waarvan er één op de drie te wijten is aan 
ondeugdelijke elektra. Pas op voor kortsluiting! Niet alleen leidt het tot 
stroomuitval, het kan ook dramatische branden veroorzaken. Ik herinner 
me ook een doorgaans goed gehumeurde verzamelaar, die treurde om 
het verlies van een aanzienlijk aandeel van zijn kunstwerken door een 
brand in een zogenaamd veilige opslagruimte. Hij merkte droogjes op 
dat hij beter af was geweest als hij een contract had afgesloten waarmee 
hij alleen tegen brand zou zijn verzekerd. Nog ironischer verging het een 
andere verzamelaar, wiens appartement volledig onder water kwam 
te staan door bluswerkzaamheden op een bovengelegen verdieping. 
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manier uniek zijn.”
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En ik zal nooit de bijna aanstekelijke woede vergeten van een derde 
verzamelaar, bij de treurige aanblik van zijn dierbare monochrome Yves 
Klein. Diens blauwe gepatenteerde IKB-ultramarijnglans was ernstig 
aangetast doordat een halogeenlamp was geëxplodeerd en het tapijt 
in een traag smeulende massa had veranderd en zijn maagdelijk witte 
penthouse had verwoest door dikke zwarte rook.

We moeten het ook nog even hebben over diefstal, aangezien 
Frankrijk op de tweede plaats komt (na Italië) als Europees land met 
de meeste kunstroven. We moeten in ons achterhoofd houden dat 
voor wereldwijde witwaspraktijken, het kunstverkeer een derde plaats 
inneemt, na drugs en wapens. Elke dag horen we nieuwe voorbeelden 
van de risico’s die waardevolle kunst loopt, met een gestage stroom 
getuigenissen van verzamelaars die niet zouden misstaan in een film 
maar die helaas de bittere realiteit zijn. Sommige dieven beklimmen 
de gevels van gebouwen, sommige gebruiken fraude en bedrog, 
terwijl anderen de voorkeur geven aan bruut geweld. Kortom, dieven 
zullen proberen te profiteren van gebreken of tekortkomingen in uw 
veiligheidsmaatregelen maar het goede nieuws is wel dat er meestal 
geen extreme maatregelen nodig zijn om ze te bestrijden.

Zoals we allemaal weten uit eigen ervaring, leiden verzamelobjecten 
een bestaan dat zo exotisch en bijzonder is dat ze een merkwaardige 
doch dwingende aantrekkingskracht krijgen en we zien vaak dat 
we tegelijkertijd uitgedaagd worden en aangetrokken worden door 
hun verbluffende en onverklaarbare aantrekkingskracht. Tijdens die 
fascinerende momenten krijgen we een onthullend kijkje in de ziel van 
de echte verzamelaar, verteerd door de passie om deze buitengewone 
objecten van hun toewijding te bezitten, te koesteren en te beschermen 
tegen de vele onvoorspelbare gebeurtenissen die een bedreiging 
kunnen vormen. 
 Philippe Bouchet
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