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Parels 
van de PAN

Manager Frédérique van Oorschot vindt
eigenlijk dat PAN-bezoekers alles moeten zien.
Op verzoek van Het Parool haalt ze toch een
aantal krenten uit de pap. 
Jan Pieter Ekker
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Vijfduizend jaar
geschiedenis op
één locatie

‘Wurms
aluminium beeld
is een geweldige
binnenkomer’

Prachtige kleinoden zijn het, de vijf makelaars-
stokjes gemaakt van verguld zilver en palissander-
en ebbenhout, afkomstig van drie generaties uit
de makelaarsfamilie Van Cooth. De stokoude
stokjes, afkomstig uit de periode 1797-1847,
werden uitgereikt bij de toetreding tot het make-
laarsgilde en dienden te worden getoond bij het
afsluiten van contracten. 
Al te vaak komen ze niet op de markt, maar op
PAN Amsterdam, de beurs voor kunst, antiek en
design die jaarlijks in november in de RAI neer-
strijkt, worden ze aangeboden door de Amster-
damse antiquair Robert Schreuder. Grijp uw kans:
vergelijkbare makelaarsstokjes bevinden zich in
de collecties van het Amsterdam Museum en het
Rijksmuseum.
In deze bijlage maakt de beeldendekunstredactie
de reikwijdte van de PAN (Pictura Antiquairs 
Nationaal) inzichtelijk. Dat was geen geringe op-
gave: op de beurs is vijfduizend jaar geschiedenis
te zien, van objecten uit oude en verre culturen tot
moderne en hedendaagse kunst, van schilderijen
en fotografie tot juwelen, sieraden en design. 
Er zijn prachtige reliëfs te bewonderen van Jeroen
Henneman en posters van Henri Toulouse-
Lautrec; een schilderij van Isaac Israëls hangt op
de eclectische beurs naast een fotocollage van
Ola Lanko.
Het maakt PAN Amsterdam niet alleen een aan-
rader voor doorgewinterde verzamelaars, maar
ook voor beginnende kunstkopers én voor
mensen die gewoon eens willen rondkijken. Kijk
vooral ook even in Hotel Panorama, een tentoon-
stelling-in-een-tentoonstelling, waar kunsthisto-
ricus Piet de Jonge werk van een groot aantal
PAN-deelnemers heeft gecombineerd. 
De locatie daarvan is ook bijzonder: de op een chic
hotel geïnspireerde lobby is ontworpen door 
Koen Steger en Neal Groot, die ook verantwoor-
delijk waren voor het opvallende decor van de af-
gelopen Zomergasten-reeks. Het is met zoveel 
visuele flair gedaan, dat je je er in het Grand 
Budapest Hotel uit de film van Wes Anderson
waant.

Jan Pieter Ekker
Chef Kunst

Frédérique van Oorschot (35)
is manager van PAN Amster-
dam. Zij zorgt ervoor dat de
plannen van de raad van com-
missarissen en dromen van de
galeriehouders en kunsthan-
delaars werkbaar en realiseer-
baar worden en geeft de beurs
zo een gezicht. Onder haar ver-
antwoordelijkheid vallen 6500
vierkante meter standruimte,
110 stands en een aantal 
podia, maar óók de bloemen,
het vuilnis, de elektra, de be-
veiliging en de catering. 

Tegelkast van echtpaar Eek (4)
“Piet Hein Eek kent iedereen als ontwerper,
maar hij staat sinds vorig jaar op de beurs met
een enorm mooie stand, waar hij onder meer
werk van Marc Mulders verkoopt. Eek heeft een
enorme werkplaats in Eindhoven, waar een
heel eigen wereld wordt gecreëerd. Die wereld
neemt hij mee naar de stand in Amsterdam.
Een blikvanger is de tegelkast, een samenwer-
king tussen Eek en zijn vrouw Jeanine Eek-Kei-
zer, die elkaar hebben ontmoet op de Design
Academy. Hij studeerde af met hout, zij met ke-
ramiek, en dat komt samen in die kast.”

Kom met bewegend gezicht (3)
“Kunsthandel Mieke Zilverberg toont kunst uit
de klassieke oudheid, waaronder Romeinse
munten en een prachtig schaaltje afkomstig uit
Anatolië, ruim 6000 jaar voor Christus. Hoewel
het stokoud is, oogt het door het geometrische
patroon heel modern. Er is een gezicht in te
herkennen, dat lijkt te bewegen als je water in
het kommetje doet.” 

Oase van rust
“Nadat ze vorig jaar hoofdsponsor zijn gewor-
den, heeft Oyens & Van Eeghen nu voor het
eerst een grote stand op de beurs. Daarin ont-
vangen ze hun klanten, maar andere bezoekers
mogen er ook wel even rondkijken. De stand is
ingericht door Anne-Sophie Delen. Te midden
van alle drukte is het een oase van rust.”

Klassieke meubels
“Morentz uit Waalwijk doet in twintigste-eeuw-
se klassieke meubels: van heel bekende namen,
maar ook van spannende, nog onbekende ont-
werpers. Ze stonden vier jaar geleden in ons 
Design Paviljoen met een standje van 25 vier-
kante meter, maar het was toen al direct duide-
lijk dat ze veel meer ruimte en vrijheid nodig
hebben om hun verhaal te vertellen. Deze edi-
tie pakken ze het opnieuw groots aan. Vorm en
inhoud komen perfect samen in hun stand en
zijn altijd op zoek, zodat ze het beste object bij
wijze van spreken een week van tevoren nog uit
de VS kunnen laten overkomen.”

Tijdloos werkschilderij Tom Bensen
“Kunsthandelaar Hidde van Seggelen woonde
en werkte jarenlang in Londen, maar zit sinds
kort in Hamburg. In zijn galerie verkoopt hij 
hedendaagse kunst. Op de PAN toont hij onder
meer een heel mooi werkschilderijtje van Tom
Bensen; het oogt heel strak en modern, maar
door het kleurgebruik refereert het ook aan 
De Stijl, de kunststroming die dit jaar zijn hon-
derdste verjaardag viert. De kracht zit erin dat
deze hedendaagse kunstenaar naar de kunst -
geschiedenis verwijst en daarmee verschillen-
de tijden overstijgt.” 

Vrouwelijke schilderkunst (5)
“Kunsthandel A.H. Bies uit Eindhoven doet in
negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse schil-
derkunst: onder meer Haagse School, Roman-
tiek. Goeie kwaliteit, een heel stabiele factor op
de beurs. Ze nemen een schilderij mee van Mar-
garetha Roosenboom (1843-1896), Stilleven met
rozen in vaas. Het is voor het eerst in honderd
jaar op de markt. Roosenboom was een van de
twee beroemde vrouwelijke schilders uit die
tijd. Het werk is heel delicaat geschilderd.”

Brutalistische landschappen
“Roy Kahmann van de Amsterdamse Kahmann
Gallery is ooit begonnen met vintage fotografie,
maar de laatste jaren doet hij steeds meer ei-
gentijdse fotografie. Op de PAN toont hij onder
meer brutalistische landschappen van Stefan
Vanfleteren, die vooral bekend is door zijn mar-
kante zwart-wit portretten. Deze landschappen
tonen bunkers die als ruïnes in het landschap
liggen. De esthetische beelden refereren naar
de architectuur van de Tweede Wereldoorlog
en staan daarmee ook symbool voor de ver-
schrikkingen. De foto’s wringen en roepen veel
vragen op. Iets wat alleen kunst kan.”

Performance-beeld van Erwin Wurm (1)
“In de entreehal staat een werk van de Oosten-
rijkse kunstenaar Erwin Wurm, uit de collectie
van Museum Voorlinden van Joop van Calden-
borgh. Van Caldenborgh is niet alleen een heel
belangrijke Nederlandse verzamelaar, maar ook
een ambassadeur van onze beurs. Hij is zeven
jaar als president-commissaris aan PAN verbon-
den geweest. Het is de tweede keer dat we een
werk uit zijn collectie tonen. Big Psycho 8 maakt
deel uit van de serie One Minute Sculptures: een
aluminium beeld naar een performance, die is
uitgevoerd door een vrijwilliger uit het publiek,
naar Wurms strikte, handgeschreven instruc-
ties. Een geweldige binnenkomer!”

Dept Art: kinetische kunst (2)
“Dept Art, een galerie voor moderne en heden-
daagse kunst uit Milaan, is gespecialiseerd in
Italiaanse meesters uit de jaren ’50, ’60 en ’70,
en dan vooral de ZERO-beweging en kinetische
kunst. Het is heel esthetisch, heel strak. Dat
straalt hun stand ook uit – die heeft een super-
mooie balans tussen kleur en objecten.”

Catering door chefs
“Beleving is belangrijk op de beurs: niet alleen
de kunst, maar ook eten en drinken maken het
tot zo’n speciale ervaring. Er zijn twee bars in
het hart van de beurs, in beide hoeken zijn twee
cateringpunten waar je kunt lunchen en dine-
ren. Er komen drie chefs koken in de Brasserie:
Sidney Schutte van het Waldorf Astoria, Alain
Caron van Café Caron en Dario Spigo, de chef-
kok van Roberto’s Restaurant – een idee van on-
ze president-commissaris Roberto Payer.”
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‘De afwisseling is juist leuk’
Theo Daatselaar (68) en dochter Ilse (37) handelen in
verschillende soorten kunst. Kopers verzamelen
tegenwoordig liefst uiteenlopende objecten, merken
ze. ‘Ze kijken of de aankoop een goede investering is.’
tekst Kees Keijer, foto Friso Keuris

‘Anno 1774.’ Theo Daatselaar vindt een inscriptie
met het exacte jaartal van twee saluutkanonnetjes. “Ze ko-
men uit Den Haag. Kijk, zulke objecten etaleren we met
een aantal zeegezichten. En een zeventiende-eeuws ge-
zicht op Egmond aan Zee, een mooi schilderij van Claes
Jacobsz van der Heck.” Daatselaar Fine Art & Antiques is
gevestigd in een monumentaal pand uit de zeventiende
eeuw in Zaltbommel. In de verschillende kunstkamers
klinkt het rustgevende getik van oude klokken. Er is een
keur aan objecten uit vroeger eeuwen en aan elk schilderij,
beeld, vaasje en meubel zit een verhaal vast. 

Daatselaar was al vroeg bezig met verzamelen, vertelt hij.
“Als kind hield ik al van antiek. Dat begon met een oude
stoel van mijn grootmoeder. Op een of andere wijze werd
mijn oog getroffen door die mooie glans.” In de jaren ze-
ventig ging hij samen met een compagnon in antiek han-
delen. Dat sloeg aan en in 1978 openden ze een winkel in
Utrecht. Aanvankelijk deed hij in klokken, vooral uit En-
geland. Daarna volgden meubels en allerlei andere objec-
ten, tot aan complete boedels. 

Huis decoreren
Toen zijn compagnon in 2010 besloot met pensioen te
gaan, verhuisde Theo Daatselaar naar Zaltbommel, om de
zaak met zijn dochter voort te zetten. Ilse Daatselaar was
aanvankelijk werkzaam in human resources en leerde het
vak in de praktijk. Eerst door te helpen op beurzen, later
rolde ze er fulltime in. “Natuurlijk is mijn vader een wan-
delende encyclopedie. Bovendien ben ik met antiek opge-
groeid, dus dan heb je er wel enige feeling mee. Je kunt wel
kunstgeschiedenis studeren, maar dan leer je niet of de
achterkant van een meubel goed is of niet, of wat de ver-
schillen zijn tussen afzonderlijke houtsoorten. Dat moet je
toch in de praktijk ervaren, door te voelen en te kijken.” 

Die praktijk is een harde leerschool, weet Theo. “Als we
een kabinet kochten dat niet goed bleek te zijn, ging hij
niet naar een klant, maar naar de veiling. Dat deed pijn,
want dan had je geld verloren.” 

Door steeds nieuwe disciplines te gaan verkopen, werd
Daatselaar een generalist, een kunsthandelaar die allerlei
soorten kunstwerken verkoopt. “Dat is een beetje een uit-
stervend vak,” zegt hij. Inderdaad gingen veel antiquairs
zich de afgelopen jaren specialiseren. Door echt de aller-
beste te worden in één discipline als Delfts aardewerk,
klokken, zilver of Japanse prenten, hopen ze boven het
maaiveld uit te steken. Ilse gaat niet mee in deze ontwik-
keling. “Ik ben het niet helemaal eens met specialiseren.
Zolang je goede dingen hebt en topkwaliteit laat zien, hoef
je je niet te specialiseren. We kunnen nu ook het mooiste
stuk zilver hebben of het mooiste schilderij. In dit vak is

nummer één dat je passie en liefde hebt voor alles. De af-
wisseling is juist leuk, ik zou me nooit willen vastleggen op
één ding.” 

Door taxaties en het verkopen van boedels stuit Daatse-
laar ook op nieuwe objecten. Theo: “Dan wordt me bijvoor-
beeld gevraagd om een mooie kast te taxeren die tegen
blijkt te vallen, maar ontdek ik dat mensen wel een prach-
tig schilderij hebben. Dat heb ik dan gezien voordat een
schilderijenspecialist hem onder ogen krijgt.” Toch is de
verscheidenheid nu lastig, zegt hij. “Je moet erkennen dat
het voor de nieuwe generatie kopers niet zo makkelijk is
om met die veelheid van dingen om te gaan. Desondanks
koopt de nieuwe verzamelaar eclectisch: een oude kast
naast iets heel moderns.” 

De jongeren die wel verzamelen en interesse in antiek
hebben, zijn beter op de hoogte dan vroeger. Ook van de
prijzen. Ilse: “Je merkt dat klanten van tevoren onderzoek
doen naar wat ze willen hebben. Ze kijken ook of de aan-
koop een goede investering is. Vroeger gingen mensen ge-
woon winkelen. Ik denk dat dat minder wordt.” 

Dat komt natuurlijk mede door internet. Het is al vaak
gezegd, maar ook vader en dochter Daatselaar beamen: in-
ternet heeft het vak van antiquair enorm veranderd. Ilse:
“De wereld ligt voor je open. We investeren veel in onze
website en we gebruiken een aantal Googleplatforms en
sociale media. Ook op Facebook zijn we heel actief. Ik denk
dat dat alleen maar meer wordt. Mede doordat we op de
Tefaf en de PAN staan, krijgen we ook internationale aan-
vragen. Mensen in Los Angeles zien iets op onze site, ko-
men overvliegen en kopen het. Dat had je tien jaar geleden
niet.”

De nieuwe koper is ook geen verzamelaar meer, maar een
decorateur. Huizen worden spaarzaam ingericht met uit-
eenlopende objecten. Een antieke commode wordt bij-
voorbeeld gecombineerd met een Japanse vaas en een
heden daagse foto. Hoewel Daatselaar een generalist is,
gaan vader en dochter niet zo ver dat ze ook hedendaags
design of fotografie gaan verkopen. Ilse: “Maar we zouden
het niet uitsluiten als er iets bijzonders langskomt.” 

Geen dure auto 
Het is een bekend gegeven dat de belangstelling voor an-
tiek vaak pas op latere leeftijd komt. De meeste twintigers
en dertigers besteden hun tijd en geld aan uitgaan, kinde-
ren, auto’s en vakanties. Veertigers en vijftigers krijgen
meer aandacht voor kunst en hebben vaak wat meer te be-
steden. Toch weet de PAN volgens vader en dochter Daat-
selaar ook nieuwe klanten naar de RAI te lokken. 

Ilse: “Dat is heel leuk om te zien. Op donderdagavond
worden er kunstontmoetingen georganiseerd. Die zijn be-
gonnen als jongerenavond en er komen nog steeds veel
jongeren naartoe. Een paar jaar geleden ging dat al goed,
maar tegenwoordig is het zó ontzettend druk. Toevallig
sprak ik laatst iemand die daarom twee keer wilde komen,
want op de donderdagavond vond hij het eigenlijk te druk
om de beurs goed te bekijken.”

Een andere veelgehoorde trend druist helemaal in tegen
bezit. Millennials zouden steeds minder om spullen ge-
ven, omdat ze vrij willen kunnen reizen en van het leven
genieten. Ilse ziet wel mogelijkheden voor deze groep: “Ik
denk dat het wel iets positiefs voor ons kan zijn. Zou het
niet zo zijn dat als je steeds minder bezit, je dan meer gaat
investeren in kwaliteit? Als ik geen dure auto meer zou
hebben, zou ik dan bijvoorbeeld een mooi schilderij wil-
len? Wij zeggen altijd: je kunt beter je geld boven bank de
hebben dan op de bank.”

Daatselaar Fine Art & Antiques, 
Zaltbommel. Stand 37.
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‘De nieuwe verzamelaar
koopt eclectisch: 
een oude kast naast 
iets heel moderns’

Theo en dochter 
Ilse Daatselaar.
‘Zolang je top-
kwaliteit laat zien,
hoef je je niet te
specialiseren.’

Je zou het nu een tikkel seksistisch noe-
men. De conservator van het Stedelijk
Museum vond in 1901 de verzameling
van Sophia Lopez Suasso maar niets.
‘Om te kunnen verzamelen moet men
een klein vonkje genie hebben,’ schreef
hij in Elsevier’s Geïllustreerd Maand-
schrift. ‘Hoeveel deze vrouw ook in haar
lange leven aangekocht en bewaard
heeft, een verzamelaarster te wezen was
haar niet gegund.’

Sophia Lopez Suasso was elf jaar eerder
overleden. Haar enorme verzameling
meubelen, kleding, juwelen, snuifdozen
en horloges had ze nagelaten aan de
stad, met de bedoeling er een museum
van te maken. De bouw van het Stedelijk
Museum werd mede gefinancierd met
haar geld. In de loop der jaren verdween
de verzameling van Lopez Suasso echter
beetje bij beetje naar de achtergrond. 

“Ik denk dat de collectie niet erg op
waarde werd geschat omdat ze contem-
poraire juwelen bevat,” zegt Thijs Boers,
conservator van het Amsterdam Muse-
um en Cromhouthuis. “Er was vermoe-
delijk een idee van een koopziek ‘me-
vrouwtje’ dat niet wist waar ze het over
had. Maar het merendeel is van onge-
looflijke kwaliteit. Sophia wist heel goed
wat ze deed. Ze hield ook nauwkeurig bij
wat ze kocht.” 

In het Cromhouthuis is tot en met 
2 april de tentoonstelling Goud! te zien.
Hierin worden 150 objecten getoond uit
de collectie van Lopez Suasso, die tegen-
woordig wordt beheerd door het Amster-
dam Museum. 

Vooral de fantasiehorloges trekken di-
rect de aandacht. Er is een horloge in de
vorm van een kastanje dat aan een ket-
ting gedragen kan worden, een horloge
verstopt in een emaillen kers en een hor-
loge in een rijk versierde olifant. “Ze ko-
men negen van de tien keer uit Zwitser-
land,” zegt Boers. “Hoewel het bij veel
stukken moeilijk is om na te gaan wie ze
heeft gemaakt. De etuis zijn destijds alle-
maal weggegooid. Die hadden een schat
aan informatie kunnen bieden.” 

Wel terug te zoeken is waar een met
diamanten en goud versierde armband
vandaan komt waarvan het midden te
vervangen is voor een uurwerkje. De
man van Sophia, jonkheer Augustus Lo-
pez Suasso, hield een reisdagboek bij van
de vele reizen die hij met zijn vrouw
maakte. Daarin staat een bezoek aan de
wereldtentoonstelling in Parijs in 1867
genoteerd. Diezelfde datum staat ook
gegraveerd in de armband naast het
woord ‘exposition’. 

Het verhaal van het Amsterdamse
echtpaar Lopez Suasso is interessant. Hij
kwam uit een Joods-Portugese, rijke,
adellijke familie. Zij kwam uit een koop-
mansfamilie, alleen niet zo’n belangrijke
als die van de Lopez Suasso’s. Het stel
trouwde pas toen Sophia bijna veertig
was en Augustus al een jaar of zestig,
hoewel ze elkaar al heel lang kenden.
Het vermoeden is dat de vader van Au-
gustus tegen de verbintenis was. Het hu-
welijk vond pas plaats nadat vader Lopez
Suasso was overleden. 

Sophia en Augustus leefden een jetset-
leven. Het stel ging, op twee weken na,
een jaar op huwelijksreis en deed onder
andere Italië, Griekenland, Frankrijk en
Turkije aan. Geregeld stuurde het echt-

Schatten uit de 
negentiende eeuw

paar koffers met kostbare aankopen
vooruit naar Amsterdam. 

Een ander bijzonder stuk dat op de ten-
toonstelling te zien is, is een speeldoos
van horlogehuis Patek Philippe. Het ne-
gentiende-eeuwse gouden object bevat
een vogeltje dat kan fluiten. Zijn veren-
tooi is gemaakt van echte kolibriveertjes.
Een zusterspeeldoos werd onlangs in
Hongkong geveild voor de waarde van
een klein huis. 

Thijs Boers verwacht de komende jaren
nog veel meer onderzoek te doen naar de
collectie van Lopez Suasso, die onder an-
dere uit kleding bestaat. “Meestal is een
tentoonstelling een eindproduct van ja-
renlang onderzoek. Maar dit is meer het
beginpunt. Ik kom nog zoveel tegen.” 

Conservator Thijs Boers vertelt op 
24 en 26 november over Goud! tijdens
PAN Podium. Zie pan.nl/panpodium.

Maxime Smit

In de tentoonstelling Goud! toont het Cromhouthuis de horloge-
en juwelenverzameling van de Amsterdamse jonkvrouw Sophia
Lopez Suasso. PAN Podium geeft een voorproef. 

‘Sophia wist heel
goed wat ze deed.
Ze hield ook bij
wat ze kocht’

Stukken uit
de collectie
van Lopez
Suasso. ‘Het
merendeel
is van on -
gelooflijke
kwaliteit.’
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Klaar
voor de 
start

tekst  Peter van Brummelen, foto’s Saffron Pape
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Driehonderd leden telt de Young Collectors Circle.
Oprichtster Nienke van der Wal (39) weet goed wie ze zijn.
“Hoogopgeleid, koopkrachtig, vaker vrouwelijk dan man-
nelijk en gemiddeld nog net geen veertig jaar oud.” Dat
young uit de naam van de club is dus heel betrekkelijk,
geeft ze volmondig toe. “We hadden eigenlijk de starten-
dekunstkoperclub moeten heten, maar dat klonk toch wat
minder aantrekkelijk.”

Zelf voldoet oprichtster Van der Wal aan alle door haar-
zelf opgesomde kenmerken. “Zoals het bij mij ging, zal het
bij veel leden zijn gegaan. Ik was geland qua werk, kreeg
een huis en wilde wat meer aan de muur dan een poster.
Maar waar moest ik beginnen? Het aanbod was zo groot.
Wat vond ik mooi? Zou ik dat over vijf jaar ook nog mooi
vinden? En wat was een realistische prijs? Ik dacht: als ik,
trouw bezoeker van musea en werkzaam in de culturele
sector, al tegen al die vragen oploop, dan moeten er nog
veel meer mensen zijn als ik.”

Het leidde twee jaar geleden tot de oprichting van De
Young Collectors Circle, een platform voor startende
kunstverzamelaars. “We organiseren bijna wekelijks acti-
viteiten. We bezoeken musea en galeries en gaan ook langs
bij kunstenaars en privéverzamelaars. Daarnaast organi-
seren we talkshows en salons.”

Het lidmaatschap van de Young Collectors Circle be-

grip verzamelaar? “Daar hebben we geen statement over,
hoor. Er zijn mensen die zeggen dat je een kunstverzame-
laar bent als je meer dan twee werken hebt. Er zijn er ook
die zeggen dat je pas een verzamelaar bent als je zoveel
hebt, dat je je bezittingen achter elkaar tegen de muur gaat
zetten omdat er geen plek over is om ze op te hangen. Maar
wij hebben onder onze leden ook twintigers die nog niets
hebben, maar in de toekomst zeker iets willen kopen en
zich daarom nu al goed oriënteren. Essentieel voor het lid-
maatschap is een grote belangstelling voor kunst.”

Lagen ontdekken
Hoe ziet de Collectie Van der Wal eruit? Ze lacht. “Dat zou
dan de Collectie Van der Wal en Veenhuijsen zijn. Mijn
man en, tot op zekere hoogte, mijn zevenjarige dochter

hebben ook inspraak. Ik schat dat ik zo’n 55 werken bezit,
maar daar zitten ook goedkope edities tussen.”
Van der Wal maakte als verzamelaar een naar eigen zeg-
gen traditionele ontwikkeling door. “Ik ben begonnen
met fotografie. Wat ik aanvankelijk kocht was easy on the
eye, heel toegankelijk. Je begint met wat je mooi vindt en
herkent, maar je wilt steeds meer uit een werk halen, la-
gen ontdekken. Ik bezit nu ook keramiek. En waar ik heel
blij mee ben, is een van panty’s gemaakt werk van de
Zuid-Afrikaanse kunstenares Turiya Magadlela. Ik had
werk van haar gezien op de Armory Show in New York en
was daar erg van onder de indruk. Ik dacht dat ik het niet
zou kunnen betalen, maar na contact met haar galerie
bleek er wel degelijk iets te zijn dat in mijn budget paste.”

Waarom heeft de Young Collectors Club eigenlijk meer
vrouwelijke dan mannelijke leden – de liefde voor kunst
en het verzamelen ervan lijkt toch gelijk verdeeld over de
geslachten? “Ja, maar actie ondernemen, beslissen je
echt in kunst te verdiepen, is toch meer een vrouwen-
ding. Ik weet ook niet waarom. We zien bij onze activitei-
ten ook wel een verschil in wat vrouwen en mannen aan-
spreekt. Op de talkshows komen meer vrouwen af, maar
als we op atelierbezoek bij een kunstenaar gaan of gaan
kijken bij bijvoorbeeld een lijstenmaker of een restaura-
teur, trekt dat weer meer mannen.”

De startende kunstkopers bezoeken de PAN straks met ervaren verzamelaars. ‘Hun verhaal is interessant.’

Nienke van der Wal richtte
twee jaar geleden de
Young Collectors Circle
op. ‘Ik wilde meer aan de
muur dan een poster.’

Favorieten
Het aanbod op de PAN is zowel
buitengewoon groot als uiterst
veelzijdig. Welke kunstwerken steken
boven het maaiveld uit? Elke
bezoeker heeft natuurlijk zijn
persoonlijke smaak en voorkeur. Vier
leden van onze kunstredactie kozen
hun meest begeerde object,
variërend van een Hollands
meubelstuk tot een Japanse prent.

Beroemde gezichten op de
Nikko bergen De Japanse kunste-
naar Keisai Eisen (1790–1848), die
zichzelf beschreef als een alcoholist
en een bordeelhouder, maakte in de
jaren veertig van de negentiende
eeuw de serie Beroemde gezichten
op de Nikkobergen (Nikkosan meisho
no uchi). Op een van de prenten staat
de honderd meter hoge Kegonwater-
val. Het water stort, schuimt en
stroomt door het midden van de
voorstelling, terwijl drie mannen langs
de rand een beetje lol trappen. Een
van hen dreigt zijn maat van de rand te
duwen, tot hilariteit van nummer drie. 
Te zien: Hotei Japanese Prints, 
stand 155
- Prijs: €7900
Edo Dijksterhuis

Interwoven #9 Het lijkt wel een lapje textiel,
maar in plaats van met garen wordt dit mooie 
patroon toch echt gevormd door plantenwortels.
Diana Scherer beteugelde de groei van wortels
met behulp van ondergrondse sjablonen. Ze zet
de relatie tussen mens en natuur op scherp, en
maakt de droom dat planten ondergronds hele
jurken kunnen weven, iets voorstelbaarder. 
Te zien: Galerie Caroline O’Breen, stand 52
- Prijs: €4500
Sophia Zürcher

LAWO I  LAWO staat voor Laminated Wood.
Han Pieck maakte in 1946 een stoel uit één stuk
van dit materiaal. Het was Piecks afstudeer -
project en tegelijk zijn meesterwerk. Er zijn er
naar schatting duizend tot dertienhonderd van
gemaakt. Uiterst zeldzaam dus. De exemplaren
die Zitzo aanbiedt, zijn voorzien van de nummers
1072 en 320.
Te zien: Zitzo, Amsterdam, stand 149
- Prijs: €6000 per stuk
Kees Keijer

Tips voor beginnende
verzamelaars

1. Bekijk veel kunst
“Om smaak te ontwikkelen, te ontdek-
ken wat je mooi vindt, moet je zoveel
mogelijk kunst zien. Ga naar musea en
galeries, bezoek beurzen. Als je eenmaal
een galerie hebt gevonden die je interes-
sant vindt, volg die dan. Abonneer je op
hun nieuwsbrief, bezoek hun openingen.
Bekijk ook de instagramaccounts van
kunstenaars en verzamelaars.

2. Volg hedendaagse 
kunstenaars
“Verdiep je in een beginnende kunste-
naar en volg die voor een langere perio-
de. Zo zie je hoe hij zich ontwikkelt. En je
kunt mogelijk iets van hem kopen als zijn
werk nog betaalbaar is. Oude kunst vin-
den we natuurlijk ook heel interessant,
maar hedendaagse kunstenaars werken
vaak met thema’s die een raakvlak met
je eigen leven hebben, bijvoorbeeld het
milieu of migratie. Maar hedendaagse
kunst kan ook gewoon mooi zijn.”

3. Budgetteer voor kunst
“De kunstkoopregeling is een geweldige
tool, maar je kunt ook je dertiende
maand of je vakantiegeld opzij zetten.
Zorg ervoor dat je kunstaankopen niet
concurreren met je andere uitgaven.
Verzamelen kan verslavend zijn, dus 
het is soms een hele kunst om je aan je
budget te houden.”

draagt 95 euro. “We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn.
Het is best een stap om te besluiten kunst te gaan kopen,
het kost vaak veel geld. Als je een paar honderd euro per
jaar voor het lidmaatschap vraagt, sta je natuurlijk al met-
een met 1-0 achter. Met steun van partners uit de kunstwe-
reld lukt het de prijs laag te houden.”

Beginnende verzamelaars
Op de PAN gaan leden van de Young Collectors Circle met
ervaren verzamelaars de beurs op. “Dat doen we vaak. We
vinden kunsthistorici ook interessant, maar die verzan-
den snel in termen en strooien met namen. Als je die niet
kent, ben je ongelukkig en voel je je onnozel. Zo’n ervaren
verzamelaar kan een collectie van wel duizend werken
hebben, maar ooit stond ook hij voor zijn eerste aankoop.
Zijn verhaal is interessant voor onze leden.”

Is de PAN interessant voor beginnende verzamelaars?
“Verzamelaars van nu, dus ook de verzamelaars die wij
aan ons hebben weten te binden, zijn heel eclectisch: ze
willen het antiek van hun grootouders combineren met
hedendaagse stukken. Op de PAN is alles te vinden. Maar
tegelijk met de PAN is het Amsterdam Art Weekend; we
gaan met onze leden ook zeker bij de tentoonstelling van
de Rijksakademie kijken.”

Hoe definieert de Young Collectors Club eigenlijk het be-

‘Het is best een stap om
kunst te gaan kopen, 
het kost vaak veel geld’

Verzamelaar
Nienke van der
Wal.

Het geheim van de meester 
De limited edition (oplage 1) van Het
geheim van de meester, gebaseerd op
het gelijknamige kunstprogramma
van AvroTros, heeft een kaft van bijna
een kilo goud, afgezet met parels –
een artistieke verbeelding van het
Meisje met de Parel van Johannes
Vermeer. Blingbling, maar toch stijlvol.
De eenmalige uitgave is voorzien van
een 18-karaats gouden plaatje met
ISBN 9789081905695. Er is ook
een ‘gewone’ uitgave beschikbaar
voor €34,95. 
Te zien: Steltman Juwelier, stand 47
- Prijs: €49.034,95
Jan Pieter Ekker
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‘Ik voel gewoon
wat er nodig is’
Kunstenaar Claudy Jongstra (54) werkt met vilt.
Voor de PAN maakte ze doeken waarmee ze wil
oproepen tot dialoog. ‘Dit werk is een pamflet
tegen de toekomst van de landbouw.’
tekst Maarten Moll, foto Loek Buter

Claudy Jongstra spreekt geestdriftig over een ui. Ze
zit aan tafel in de keuken van een van haar werkruimtes in
het Friese Spannum. Die ui, zal blijken, staat voor de ma-
nier waarop kunstenaar Jongstra kunst wil maken.

Maar eerst de PAN Amsterdam, waar een aantal werken
van Jongstra te zien is. “Ik heb speciaal voor de PAN wer-
ken gemaakt. Eigenlijk is het meer een coproductie van
mij en Marc Mulders waarbij we op elkaars werk reageren.
We kennen elkaar al heel lang, eigenlijk naar aanleiding
van Star Wars, waarvoor ik bij Hanneke Groenteman in
het televisieprogramma De Plantage zat. Daar ontmoette
ik hem.” Star Wars? Ja, Star Wars. Jongstra leverde vijftig
meter vilt voor The Phantom Menace (1999), het eerste
deel van de Star Wars Saga. De stof waarmee de Jedi wer-
den  gekleed was een grote opdracht aan het begin van
Jongstra’s carrière.

Nog steeds is wol dé stof. Jongstra maakte grote doeken
die over de hele wereld op prominente plekken hangen en
zijn opgenomen in de collecties van grote musea als het
Stedelijk Museum en het MoMA in New York. Dit jaar was
een monumentaal drieluik van Jongstra te zien in de Van
Pelt-Dietrich Library Center in Philadelphia, en ze heeft
vorige week een kunstwerk geïnstalleerd voor de Ameri-
kaanse ambassade in Wassenaar.

Kleurenpalet
Terug naar de PAN. “Met Marc deel ik de pijn die je voelt
met betrekking tot de natuur om je heen. Hij met de var-
kensstallen vlakbij waar hij woont, en ik word niet blij van
de monocultuur hier in Friesland. Landschapspijn wordt
dit genoemd. Het landschap is zo eentonig dat onze bijen
doodgaan. Er is geen biodiversiteit, wel bodemverschra-
ling. Ik maak me grote zorgen over de kwaliteit van de ge-
wassen.”

Jongstra spreekt snel en gedreven. “Wat ik daar aan kan
doen? Het antwoord is zelf biodiversiteit aanbieden. Ik ga
in Friesland daarom al tien jaar samenwerkingen aan met
boeren. Zij telen gewassen voor ons waar wij kleuren uit
winnen. Met die kleuren verven we de wol van een Friese
schaapskudde.” Wol waar vervolgens vilt van wordt ge-
maakt. “Belangrijk in dit verhaal is ook dat je bestaande
boeren een alternatief biedt. Dat betekent uiteindelijk
wisselteelt en betere bodemvruchtbaarheid.”

Eigenlijk is alles wat ze doet een pamflet, zegt Jongstra.
“Het werk dat op de PAN te zien is, is een pamflet tegen de
toekomst van de landbouw – tegen de monocultuur en
grootschaligheid. Daar reageer ik op. Mijn werken hangen
op locaties waar veel mensen komen en waar het tot een
dialoog kan leiden. Dat vind ik belangrijk.”

“De kunstwerken voor de PAN zijn gemaakt met kleuren
uit het noorden. Het licht in Friesland is anders, waardoor
bepaalde gewassen, zoals vlas, het hier heel goed doen. Net
als planten waar we de kleur indigo uit winnen. Dit land
geeft een ander kleurenpalet, het zou toch jammer zijn als
dat palet verdwijnt? Ik vind het zo erg om te denken: straks
is die kleur blauw er niet meer.” 

Voor het aanbieden van haar pamfletten zijn podia be-
langrijk. “Als je kunt laten zien dat de kleuren van Vermeer
straks niet meer bestaan, gaat iedereen toch echt huilen.
Dan kunnen we nooit meer die fenomenaliteit ervaren zo-
als die van onze zeventiende-eeuwse meesterschilders.”

Het alledaagse
Dan komen we bij de ui terecht. Een doodgewone ui. Maar
Claudy Jongstra gaat niet voorbij het doodgewone. Het
goudkleurige in haar doeken kun je vinden in een ui. “In
de schil van een ui kun je het prachtigste goud vinden.
Dat moet je volgens een recept destilleren, heel bijzonder
vind ik dat – de alchemie van het alledaagse.”

Jongstra belicht vanzelfsprekendheden, zegt ze zelf.
“Daar moet je je wel in scholen. Het licht laten schijnen op
onze omgeving, maakt dat je kwaliteiten naar boven kunt
laten komen die anders teloorgaan en vergeten worden.
Onlangs is dat spontaan gebeurd: twee maanden geleden
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zijn we een bakkerij begonnen op onze andere locatie, een
paar kilometer verder in Húns. We bakken zuurdesem bio-
dynamisch  brood. Hier hebben we werkplaatsen, een
heemtuin en een bibliotheek waar we zaden winnen om
gewassen te telen. Daar hebben we akkers en bakken we
brood. Bovendien draaien we er een sociaal project met
drop-outs uit Leeuwarden. Dat is ook weer een pamflet: te-
gen het zorgmodel van deze tijd.”

Autonoom
Jongstra laat foto’s zien van haar autonome kunstwerken
die in Philadelphia hangen. Ze benadrukt dat ze een auto-
nome kunstenaar is. In Friesland werkt een team van on-
geveer vijfentwintig mensen mee aan haar kunstwerken
en de tuin, bakkerij en ververij.

“Ik voel gewoon wat er nodig is en dat gaan we doen. De
boeren die voor ons gewassen verbouwen voelen zich ge-
zien en in een ander daglicht geplaatst. Niet als degenen
die meedoen aan het vernietigen van het land. Ze kunnen
iets veranderen en op een heel mooie manier. De
grootste  reguliere  boer uit de buurt belde me en vroeg:
mag ik voor jullie graan verbouwen? Als het zonder gif is
mag het, zei ik. Dat heeft impact hoor, voor zo’n man. Ja,
noem me maar een wereldverbeteraar. Dat mag.”

Het werk van Claudy Jongstra is te zien bij Galerie Dom’Arte,
stand 67 

‘De kunstwerken voor de
PAN zijn gemaakt met
kleuren uit het noorden’

Rob Koudijs (73) staat graag op de PAN.
“Hier komt publiek dat gewend is kunst
te beoordelen in al haar facetten. Ook de
sieraadkunst die ik laat zien. Dat is zo
anders dan in Londen, waar ik jarenlang
op de Collect-beurs stond. ‘Most unfami-
liar to the British eye,’ kreeg ik dan als
commentaar op mijn stand.”

Koudijs neemt voor zijn zesde deelna-
me aan de PAN iets bijzonders mee: een
collier en twee broches van Gijs Bakker.
Bakker stond in de jaren zestig aan de
wieg van het Nederlandse kunstsieraad,
samen met echtgenote Emmy van Leer-
sum. “Door hun experimenten met vor-
men en materialen als aluminium, pvc
en nylon is het sieraad behalve iets
draagbaars ook een zelfstandig kunst-
werk geworden. Bakkers is nog steeds
actief. Een van de broches die ik laat zien
dateert uit 2013. Hij bestaat uit een foto
van voetballers uitgevoerd in geel goud
onder geperforeerd titanium.”

Nederland behoort al zeker vijftig jaar
tot de wereldtop op sieraadgebied. Ge-
specialiseerde galeries kennen een lange
traditie; naast Koudijs draaien ook Ra en
Marzee al jaren mee. “Het Nederlandse
kunstsieraad is buitengewoon gezocht,”
constateert Koudijs. “De echt grote ver-
zamelaars zitten in Amerika. Die kopen
de grote, dure stukken en schenken ze
aan musea als het Metropolitan Muse-
um, LACMA en Cooper Hewitt.”

Onorthodox 
In de PAN-stand van Koudijs kan ieder-
een terecht, van de zich oriënterende be-
ginner tot de doorgewinterde verzame-
laar. “We nemen een dwarsdoorsnede
mee van de galerie,” typeert Koudijs het
aanbod. “Een paar gerenommeerde na-
men, een aantal midcareer kunstenaars
en jong talent.” 

Tot die eerste categorie behoren Ruudt
Peters, van wie net een retrospectief is
geopend in museum CODA in Apel-
doorn, en Ted Noten. Noten geldt als de
bad boy van de sieraadkunst en het werk
dat Koudijs toont, onderstreept die repu-
tatie nog eens. Het is een hommage aan
de Italiaanse filmdiva Sophia Loren in de
vorm van een handtas gemaakt van
transparant acrylaat. “In die gegoten
kunststof zitten sieraden, en een snuifje
coke,” vertelt de galeriehouder. “Ja, Ted
moet altijd een beetje prikken, hè.”

Katja Prins en Terhi Tolvanen behoren
tot de generatie net na Peters en Noten.
De broches, ringen en oorbellen van
Prins zijn veelal gemaakt van gekleurd
plastic en ogen als bouwpakketjes van
mysterieuze machines. Tolvanen valt op
door de combinatie van edelstenen met
beton. Ook Samira Goetz, die behoort tot
de jongste kunstenaars in de Koudijs-
stal, gebruikt beton, gecombineerd met
hout. Haar colliers ogen loodzwaar,
maar de balkjes en blokjes zijn hol en 
laten zich makkelijk dragen.

Goud, zilver en edelstenen zijn natuur-
lijk vertegenwoordigd in de Koudijs-
vitrines, maar ook papier, kunsthaar,
hardschuim en textiel. In navolging van
pioniers als Gijs Bakker experimenteren
hedendaagse kunstenaars met onortho-
doxe materialen en technieken. Zo werkt
de jonge Amerikaan Adam Grinovich
met 3D-geprint staal en zirkonia. Dat re-
sulteert in een complex lijnenspel met

Gegoten kunststof
met een snuifje coke

de imitatiediamanten in de rol van vlak-
bepaler.

Dat de jongste generatie Koudijs -
kunstenaars vooral uit buitenlanders 
bestaat, is geen toeval. “Het is in Neder-
land de laatste jaren steeds moeilijker
geworden om als beginnend sieraadkun-
stenaar voet aan de grond te krijgen,” er-
kent Koudijs. De oorzaak hiervan zoekt
hij in het veranderde fondsenlandschap.
“Vroeger viel sieraadkunst onder de
beeldende kunst en konden beoefenaars
stipendia aanvragen bij het Mondriaan
Fonds. Dat gaf ze lucht om geleidelijk
een beroepspraktijk op te bouwen. Nu
vallen ze onder het Stimuleringsfonds
voor de Creatieve Industrie, maar dat
honoreert geen enkele aanvraag van sie-
raadkunstenaars. Je ziet nu dat pas afge-
studeerden één, twee tentoonstellingen
maken en gedwongen zijn meteen hoge
prijzen te vragen. Dat werkt meestal niet
en dan stopt het.”

Het is volgens Koudijs niet minder dan
verontrustend. “Het Nederlandse kunst-
sieraad zit internationaal in de lift, maar
als deze ontwikkeling zich doorzet,
dreigt er een einde aan te komen.”

Edo Dijksterhuis

Het Nederlandse kunstsieraad behoort al ruim vijftig jaar tot de
wereldtop. Galeriehouder Rob Koudijs laat op de PAN een
dwarsdoorsnede zien. Hoe ziet hij de toekomst? 

‘De echt grote
verzamelaars
zitten in Amerika’

Sophia 
Loren van
Ted Noten.

Collier van Daniel 
Kruger (l) en broche
van Ruudt Peters.

Kunstboek
Claudy Jongstra
Onlangs verscheen bij nai010 
uitgevers een boek over Claudy
Jongstra. In Claudy Jongstra, 
vormgegeven door Irma Boom, 
staat haar werkproces centraal. 
Van het kaarden, vilten, weven en
verwerken van de stoffen tot het 
maken van de werken en de 
plaatsing op locatie.

‘Claudy Jongstra’, nai010 uitgevers,
€49,95.
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De kunst
van het
scannen
Fotograaf Koen Hauser maakte
het campagnebeeld voor PAN
2017. Hij koos voor 3D-techniek.
‘Die leek me goed toepasbaar.’
tekst Sophia Zürcher, foto Rogier in ’t Slot

ris van PAN –red.), dus hebben we een stapje terug ge-
daan.”

“Misschien is het nog wel leuk om de vergelijking te ma-
ken met Griekse en Romeinse sculpturen, die we mooi
vinden omdat ze zo wit en puur zijn. Later zijn historici er-
achter gekomen dat die beelden heel hysterisch beschil-
derd waren. Maar ik vind het een mooie analogie, want
met die witheid haal je veel ruis uit de beelden, zodat je de
zuivere vormen ziet.”

Fotorealisme
De organisatoren van PAN tipten hem enkele interessante
voorwerpen, die hij liet inscannen. Zo belandden de antie-
ke klokken, vazen, archeologische objecten, designmeu-
bels, sculpturen en sieraden in zijn computer. “Een van
mijn favoriete objecten was een Romeins handje van
Kunsthandel Mieke Zilverberg. De vorm is zo helder, dus
dat moest er in elk geval in.” Maar dan mist nog een be-
langrijk element van PAN: de tweedimensionale beelden-
de kunst. “Het probleem is natuurlijk dat je schilderijen en
foto’s niet kunt scannen, daar blijft niets van over. Uitein-
delijk hebben we lijsten gescand die symbool staan voor
de schilderkunst.”

De scans boden veel logistieke voordelen; zo had hij alle

objecten bij de hand. En toen begon de zoektocht naar de
juiste compositie. “In een van mijn eerste stillevens heb ik
alle objecten netjes bij elkaar gezet, maar dat zag eruit als
een etalage van de kringloopwinkel. Ik heb dagenlang vir-
tueel met de voorwerpen geschoven. Het werd pas interes-
santer toen ik de objecten onorthodox plaatste, zoals het
handje op z’n kant en de Rietveldkinderstoel onderstebo-
ven. Ik heb het belangrijkste licht van achteren laten ko-
men waardoor de objecten harde slagschaduwen werpen.
Dat bevalt me, het doet me denken aan de desolate land-
schappen van Salvador Dalí en Giorgio de Chirico. De scan
van de sculptuur van Jan Verschoor past erbij, het doet
aan als zo’n hangende Dalí-vorm.”

Maar als het beeld volledig in de computer is ontstaan,
kunnen we dan nog wel spreken van een foto? Hauser aar-
zelt: “Ik heb ooit de volgende definitie geformuleerd: een
foto is een foto als het fotorealistisch is. Als kunstschilder
Henk Helmantel heel realistisch schildert, zou ik dat ook
een foto willen noemen, omdat het eruitziet alsof het echt
is. Je emotionele brein reageert op zo’n schilderij alsof de
voorstelling echt is. Andersom benader je een impressio-
nistisch schilderij juist niet als een weergave van iets
echts, dus je kunt gelijk opgaan in de emotionele lading
die in de penseelstreken zit.”
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‘Ik presenteer eigenlijk
meer ideeën dan 
de objecten zelf ’

“Het was best gek, want ik ben natuurlijk fotograaf,
maar voor dit campagnebeeld moest ik iemand aansturen
om antiek en kunst met een 3D-scanner in te lezen, en die
scans voor mij in een virtuele studio te zetten,” zegt Koen
Hauser (1972). In een fotostudio in Amsterdam vertelt hij
hoe hij voor PAN Amsterdam 2017 met gescande voorwer-
pen witte, bijna surrealistische stillevens samenstelde.

Hauser, in 2014 benoemd tot Fotograaf des Vaderlands,
wisselt moeiteloos autonome kunst af met commerciële
fotografie in opdracht van bijvoorbeeld Linda, Esquire en
Volkskrant Magazine. Hoe herken je een typische Koen
Hauserfoto? “Als kind, en eigenlijk ook als volwassene,
was ik erg gefascineerd door diorama’s, omdat het ven-
sters zijn op andere werelden. Dat komt in veel van mijn
foto’s terug.” 

Maar eigenlijk kun je Hauser niet vastpinnen op één stijl
of onderwerp. Zijn foto’s hebben vaak iets sprookjesach-
tigs door het gebruik van kleur en textuur, maar laat hij
nou net die eigenschappen hebben weggelaten uit het wit-
te campagnebeeld voor PAN. “Eén insteek bestrijkt nooit
het hele register van wat ik interessant vind, daarom ga ik
altijd weer door naar de volgende. Mijn interesse is heel
breed, en ik benader fotografie graag steeds op een andere
manier.” 

Wit beeldmerk
Hauser werd door Foam aangedragen bij PAN, die hem 
uitnodigde om een pitch te doen voor het campagnebeeld
van de beurs. “De opdracht om een publiciteitsbeeld te
maken met kunst en antiek sprak me aan,” vertelt Hauser.
“Ik had wel zin om weer met mooie voorwerpen te werken.
De afgelopen jaren heb ik al veel projecten gedaan met cul-
tureel erfgoed. Zo dook ik in het fotoarchief van Spaarne-
stad Photo, heb ik stillevens gemaakt met objecten uit het
depot van Museum Boerhoeve en maakte ik met stylist
Maarten Spruyt het campagnebeeld voor een modeten-
toonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag.”

In het Gemeentemuseum experimenteerde Hauser voor
het eerst met een 3D-scanner: hij scande jurken uit het de-
pot, maar hij had nog niets met de resultaten gedaan. “Die
techniek zat nog vers in mijn geheugen en leek me goed
toepasbaar op de opdracht van PAN om een herkenbaar
beeldmerk te maken met een of twee variaties. Ik was ge-
fascineerd door die scans, want je kunt de lichtbron einde-
loos verplaatsen en de gescande voorwerpen elke mogelij-
ke kleur en textuur geven. Je kunt de objecten virtueel van
hout maken of van goud, of wat je maar wilt.” 

“Mijn eerste voorstel was om kunst en antiek te scannen
en daarmee drie stillevens te maken: een keer alles wit,
een keer alles in de pastelkleuren die nu zo hip zijn in 
de huidige fotografie, en een keer zacht verlicht in een
soort klassieke zeventiende-eeuwse stijl. Ik merkte dat het
witte computermodel eigenlijk al heel interessant was en
dat sloeg ook aan bij Roberto (Payer, president-commissa-

Piet de Jonge (62) is tien jaar voorzitter
van de keuringscommissie Beeldende
Kunst na 1945 van de PAN. “De beurs is
opgezet als antiekbeurs, maar de laatste
jaren is er veel hedendaagse kunst bijge-
komen. Dat levert een nieuwe dynamiek
op. Dan kom je op de vraag hoe je je als
beurs wilt profileren. Wat ik interessant
vind aan de PAN, is dat het aanbod heel
hybridisch is. Dat wilde ik als identiteit
graag benadrukken.”

“Het aardige aan de PAN is dat je er niet
alleen prachtige antiek vindt, maar ook
heel mooi mid-century design en niet te
vergeten beeldende kunst, van superrea-
listisch tot heel abstract. Ik heb zelf ook
een heel hybridische smaak, altijd gehad
eigenlijk. Toen ik in Groningen kunstge-
schiedenis studeerde was dat in de hoog-
tijdagen van het conceptualisme en mi-
nimalisme; denk aan Lawrence Wiener,
Sol LeWitt, Carl André, Donald Judd.
Daar was ik zeer door gefascineerd, hoe-
wel ik oude kunst ook heel erg leuk vond.
Maar je kunt nu eenmaal niet meer in ge-
sprek gaan met Rembrandt of Vermeer,
dus koos ik voor de hedendaagse kunst
van kunstenaars die nog leven – en dat is
altijd mijn passie gebleven. Maar ik had
een brede smaak.” 

“In de tijd dat Rudi Fuchs directeur was
van het Van Abbemuseum stond ik ooit
met hem in een boekwinkel in Eindho-
ven. Daar kocht ik een boekje over Ne-
derlands design. Toen keek hij me fron-
send aan en zei: ‘Je vindt dit écht leuk,
hè?’ Alsof ik net een pornoboekje had ge-
kocht, haha. Het was destijds helder wat
je mooi en niet mooi mocht vinden,
maar dat had ik niet. Ik vond heel veel
leuk en dat is altijd zo gebleven.” 

Wes Anderson
“Door een aparte presentatie te maken
met een keuze uit het beste dat de beurs
te bieden heeft, onderscheidt de PAN
zich van alle andere beurzen in Neder-
land. Ik zocht naar een model, een ma-
nier om veel verschillende dingen bij el-
kaar te brengen. Dingen die je neer kunt
zetten, of die je aan de muur hangen. Mij
schoot toen de film The Grand Budapest
Hotel van Wes Anderson te binnen,
waarvan alleen al het beeld van de lobby
me bijzonder aansprak. Zo’n hotellobby
is bij uitstek een ruimte waar van alles
samen komt. En zo ontstond het idee
voor Hotel Panorama, met in het tweede
woord een bewuste woordspeling.”

De Jonge noemt Wes Anderson een
meester van het eclecticisme. “Dat is Ho-
tel Panorama ook geworden. Je mag het
ook een assemblage of collage noemen.”

De Jonge haalde de objecten die hij in
Hotel Panorama wilde opnemen uit de
catalogi van de PAN, maar vooral van het
internet. “De PAN heeft 111 deelnemers,
die uitstekende websites hebben. Een
aantal hebben we bezocht in hun zaak.
Maar ik loop al tien jaar op de PAN rond,
dus ik weet wel zo’n beetje welke anti-
quairs en galeries me het meeste aan-
spreken, of waar ik altijd blijf hangen.”

Het selectieproces was veel werk, zegt
De Jonge. “Ik heb dertig handelaren be-
naderd met de vraag of ze wilden mee-
doen. De meesten zeiden ja, maar er 

Een ruimte als een
hotellobby

waren er ook die geen spullen wilden af-
staan omdat ze vonden dat het ten kos-
te zou gaan van het verhaal dat zíj wil-
den vertellen. Alle begrip hoor. Maar de
meesten leenden zonder bezwaar de
mooiste dingen uit. Ik heb bijvoorbeeld
een set van twee waanzinnig prachtige
commodes. Top achttiende-eeuwse Ne-
derlandse meubelkunst. Prijs: 435.000
euro voor de twee. Het leek me ook
mooi een grote vitrinekast neer te zet-
ten, die ik besloot in te richten op basis
van het thema reizen.” 

Live pianomuziek
Een koffertje met likeurflesjes, reisbe-
stek in een foedraal, amuletten om on-
derweg boze geesten weg te houden: 
bij elkaar geeft het een mooi beeld van
de PAN, in een aparte ruimte van tien
bij tien en vier meter hoog. “Er staat ook
een vleugel van Rippen, uit 1946, die
ooit op de S.S. Rotterdam heeft gestaan.
Hij zal ook live worden bespeeld, door
conservatoriumstudenten.”

Bij de inrichting is ook het duo Koen
Steger en Neal Groot betrokken. Zij zijn
verantwoordelijk voor het decor van tv-
programma Zomergasten. “Ze hebben
decors vervaardigd op basis van foto’s,
alles in zwart-wit. De voorwerpen in de
ruimte geven de kleur en het reliëf.”

tekst Erik Voermans

Kunsthistoricus Piet de Jonge selecteerde enkele hoogtepunten
uit het beursaanbod. Ze zijn te bewonderen in de ruimte Hotel
Panorama. ‘Ik wilde het hybridische van de beurs benadrukken.’

‘Ik zocht naar een
manier om veel
verschillende 
dingen bij elkaar
te brengen’

18e-eeuwse 
Nederlandse
commode, te
zien in Hotel
Panorama.

Piet de
Jonge.
Foto Ruben
Hamelink

“Het campagnebeeld voor PAN is wel degelijk fotorealis-
tisch, maar die oppervlaktes heb ik zo artificieel glad ge-
maakt, dat duidelijk te zien is dat het beeld door de compu-
ter is gegenereerd is. Het is toch meer een idee van wat het
is, dan dat het daadwerkelijk dat is. Door de kleur weg te ha-
len presenteer ik eigenlijk meer ideeën dan de objecten zelf.
Ik presenteer concepten of symbolen voor wat er te koop is
op PAN. Ja, hier ben ik toch weer op zoek naar waar de foto
ophoudt.”
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