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Geefelkwerk
een ereplaats
Monet Chagall Appel Hergé Aan grote namen geen
gebrek op de kunstbeurs Brafa Wij lieten ons leiden
door een gepassioneerd kunstliefhebber Als ik kon
liep ik hier elke dag rond
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KOEN VAN BOXEM

Debegroeting is hartelijk
op de stand van Oscar
De Vos De galeriehouder
kent het echtpaarVande
walle al lang Hij heeft
het koppel uitgenodigd

voor het galadiner op Brafa zowat het
chicste evenement van de kunstbeurs
Vandewalle wil tijdens een wandeling
op de beurs graag praten over zijn passie
voor kunst en de kunstverzameling die
hij in 25 jaar samen met zijn vrouw heeft
opgebouwd Hij wil alleen geen voor
naam woonplaats en beroep in de krant
Uit veiligheidsoverwegingen

Noemme ook geen verzamelaar zegt
hij Dat doet me te veel aan postzegels
denken We kopen geen kunst om een col
lectie te vervolledigen Het gaat me om de
liefde voor een werk Kunst laadt mijn bat
terijen op Vaak is een aankoop een impul
sieve daad een vonk die overslaat Vorig
jaar werden mijn vrouw en ik op deze
stand verliefd op een beeldje van George
Minne We hebben het gekocht als cadeau
voor onze huwelijksverjaardag

We zijn geen grote verzamelaars Daar
voor hebben we de middelen niet Elk

werk hangt of staat ook thuis ofop kan
toor Een kunstwerkmoetje tonen Dat is
de essentie Het vertelt ook iets over je per
soonlijkheid Ik ken verzamelaars die een
werk kopen en het in een kluis opbergen
In het beste geval hangen ze een reproduc
tie aan de muur Ikvind dat een belediging
voor de kunstenaar Voor mij moet elk
kunstwerk een ereplaats krijgen Uiteinde
lijk benje niet meer dan de tijdelijke hoe
der van een stuk patrimonium

Snoepwinkel
De stand van Oscar De Vos is voor de Van

dewalles haast een snoepwinkel Wij hou
den erg van de Vlaamse expressionisten
en de Latemse School Die vindje hier hè
Uit al het moois laest Vandewalle Wezens

van Frits Van Den Berghe een werk van
390 000 euro Ik vind hem een genie
Als toeschouwer is een schilderij van Van
Den Berghe nooit af Ook dit niet Je kan
er elke keer iets anders in zien Gaat het
om de dood Allicht Maar misschien be

doelde hij wat anders Je kan het nooit
helemaal zeker weten

Vandewalle wijst op een schilderijtje
van Maurice Sys Van hem kocht ik ooit
een werkje op een veiling Tot mijn ver
bazing was ik de enige bieder Toen de
papierwinkel was afgerond stormde een
Nederlands koppel de veilingzaal binnen
Ze waren speciaal naar België gekomen
voor dat schilderij Ze wilden het van me
kopen voor het vijfvoudige Maar ik wilde
dat schilderij ook Ik koop geen kunstwerk
om het met winst te verkopen

Op de stand van Galerie Boulakie zijn
twee dure Chagalls te bewonderen Les fi
ancés au cirque en Les mariés respec
tievelijk 3 4 en 3 3 miljoen euro Ik ben al
vanjongsaf een grote fan van Chagall
zegt Vandewalle Ik heb hem in 1960 in
een kasteel in Frankrijk ontdekt Ik weet
nog dat ik mijn vader vroeg ofwe dat
schilderij niet konden meenemen lacht
Chagall durfde hè Over die kleuren
combinaties is echt nagedacht

Bij SamuelVanhoegaarden Gallery
vraagt Turning Landscape van Karei Ap
pel om aandacht 350 000 euro moet het
kosten Ik hou wel van Appel maar dit
doek zou ik nooit kunnen kopen Ik heb er
de ruimte niet voor Dat het niet figuratief
is stoort me niet Ik ben ruimdenkend
lacht Voor mij ligt de grens in de herken
ning van het ambacht in combinatie met
het genie van de expressie Pure concep
tuele kunst interesseert me minder

Dat betekent niet dat ik niet geïnteres
seerd ben in hedendaagse kunst Maar een
mecenas ben ik niet Ik koop geen werken
voor 2 000 euro van een onbekende kun
stenaar in de hoop ze ooit met veel winst
te kunnen verkopen Ikvind dat zielig
en unfair Zijn arbeid maakt mij rijk Als
ik die kunstenaar tegenkwam zou ik zeg
gen Vriend ik heb u bedrogenmet die
2 000 euro Hier is nog wat meer

Geen Lotto

Bij Francis Maere is de ontvangst hartelijk
Handelaar en kunstliefhebber blijken el
kaar goed te kennen Opvallendste stuk op
de stand Power in de vorm van een vuist
een beeld van Etienne Desmet goed voor
2 2 ton en 220 000 euro Mooi maar het
kan niet in mijn huis En buiten wordt het
snel vuil Francis Maere roept Vandewalle
tot de orde Het is bewerkt met een spe
ciale coating Het wordt niet vuil hoor

De kwaliteit op Brafa is dit jaar hoger
dan ooit De opstelling is ook veranderd
wat de beurs nog aangenamermaakt Als
ik tijd had kwam ik elke dag zegt Van
dewalle Het is een gratis museum

We blijven staan bij Orion CC een
werk vanVictor Vasarely uit 1962 Het kost
85 000 euro Vasarely is eenjeugdheld van
Vandewalle Maar zo n werk hoort niet in

een huis te hangen Stel dat ik La Guerni
ca van Picasso aangeboden krijg ik zou
ook nee zeggen Schilderijen van dat kali
ber horen voor mij thuis in de publieke
ruimte niet in een privécollectie

Op de stand van Stem Pissarro Gallery
hangt het duurste werk van Brafa De Sei
ne bij Vétheuil onweerachtig van Claude
Monet goed voor 6 8 miljoen euro Veel
geld maar het schilderij doet me niet zo
veel zegt Vandewalle Wat als hij over on
uitputtelijke middelen zou beschikken
Dat zou een ramp zijn Ik speel nooit op
de Lotto ofEuromillions want ik wil geen

25 miljoen euro winnen Het zou alles wat
ik in mijn leven gedaan en opgebouwd
heb zinloos maken Ook in de kunst Het
plezier schuilt in het vinden van iets dat je
dierbaar is en kan betalen Als je alles hebt
heeft niets nog betekenis

1 miljoen euro is
niet immoreel veel
voor een stripcover
Maar ik zou het er
niet aan geven
Vandewalle kunstliefhebber

We eindigen op de stand van Hubert
Breyne Daar is een originele cover van

De guitenstreken van Kwik en Flupke
getekend door Hergé te koop voor 1 mil
joen euro Immoreel veel vind ik dat niet
al zou ik het er niet aan geven Strips zijn
meer een collector s item dan schilderijen
ofbeelden Ik kan begrijpen dat fans van
Hergé zoveel geld op tafel willen leggen
Ik koester ook mijn originele Kuifjes uit
de jaren veertig en vijftig Maar die cover
van Kwik en Flupke ik weet het niet Ik
vraag me toch afofhet geen werk is van
een medewerker van Hergé

Even verderop hangen tekeningen van
Jacques Martin voor de strip Alex Dit
vind ik interessanter zegt Vandewalle
Je ziet de opbouw naar de succesvolle
strip 15 000 euro Mja ik kanme voorstel
len dat zo n tekening in mijn kantoor
hangt

MaarMartin heeft het niet gehaald
Een dag na de rondleiding laat Vandewalle
weten dat hij bij Oscar De Vos een werkje
van de Vlaamse expressionist Gust De
Smet heeft gekocht

Meer over Brafa leest u in Sabato
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Vandewalle bij Wezens van Frits Van Den Berghe 1883 1939 390 000 euro

Orion CC van Victor Vaserely 1906 1997 85 000 euro
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