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Bij Brussel hoort een kunst- en antiekbeurs van 
Europees formaat. Dat is BRAFA (Brussels Art Fair) 
ook - het resultaat van een lange ontwikkeling. 
Die begon in 1956 met de Antiekbeurs van Bel-
gië, decennialang een nationale aangelegen-
heid. Tien jaar geleden veranderde de beurs van 
locatie, internationaliseerde en nam een nieuwe 
naam. ‘Wij zijn een beurs van internationaal ni-
veau en benadrukken het eclectische, het op-
vallende en decoratieve, dat tegenwoordig in 

de mode is‘, zegt kunsthandelaar en tevens be-
stuursvoorzitter Harold ‘t Kint de Roodenbeke. 
Hij doelt op de ‘verbazingwekkende verschei-
denheid aan voorwerpen uit een veelheid aan 
culturen en perioden die er te koop is. Vooral de 
20ste eeuw is rijk aan kunst en diverse stijlen. 
Die mengeling van stromingen en stijlen is fan-
tastisch.’ Mensen moeten zich welkom en thuis 
voelen. Op één dag is vrijwel alles te zien, zonder 
je concentratie te verliezen. Ook de spannende, 

elk jaar andere aankleding, de gastronomie en 
de maar liefst drie dagen durende vernissage 
dragen bij aan het succes. En niet het minst be-
langrijk: de prijsstelling voor zowel klanten als 
deelnemers is redelijk. Maar hoe hoog wil BRA-
FA stijgen? Men streeft naar zo hoog mogelijke 
kwaliteit, maar wil tegelijkertijd een koopbeurs 
blijven met de decoratieve en verrassende objec-
ten, die Brussel zijn eigen karakter bezorgen. Een 
echte kunst- én antiekbeurs. Dat wil zeggen dat 
de weg die veel anderen hebben gekozen om 
moderne en eigentijdse beeldende kunst, design 
en fotografie steeds meer plaats te geven, hier 
niet is ingeslagen.

Top vijf kwaliteit
Het gaat BRAFA voor de wind, in tegenstelling 
tot veel andere beurzen. Opmerkelijk nu het de 
kunst- en antiekhandel niet gemakkelijk heeft. 
BRAFA kan zich inmiddels comfortabel nestelen 
binnen de top vijf van Europese beurzen, al valt 
haar nooit het prestige ten deel van Maastricht, 
Parijs en Londen. Van de 131 deelnemers komen 
er 51 uit België, de rest - op een paar uitzonde-
ring na - uit andere landen in Europa. Met 46 
exposanten is de inbreng uit Parijs het grootst. 
In januari is het immers rustig in Parijs, en België 
is voor hen fiscaal interessant. Dit grote aantal 
Fransen vormt geen bedreiging omdat de beurs 
stevig Belgisch verankerd is: de besluitvorming 
berust uitsluitend bij Belgische deelnemers. 
Waren er vijf jaar geleden nog acht Nederlan-
ders, nu twee. Jan Roelofs Antiquairs brengt een 
breed aanbod aan kunst en antiek uit de 16de-
18de eeuw, vooral uit Zuid-Europa, en daarnaast 
Vlaamse en Hollandse oude meesters. Floris van 
Wanroij Fine Art is gespecialiseerd in middel-
eeuwse sculpturen en heeft eveneens die oude 
meesters in de collectie. Maar Nederlandse be-
zoekers trekt BRAFA volop.

Begerenswaardigheden
Het is er heerlijk ontspannen slenteren langs 
een veelheid aan culturen en perioden. In feite 
is BRAFA één groot kabinet vol begerenswaar-
dige voorwerpen. Het aandeel oude meesters is 
bescheiden, in tegenstelling tot klassiek 20ste-
eeuws en meubelkunst. Art deco is net als in Parijs 
populair. Archeologie is goed vertegenwoordigd, 
van ondergewaardeerd in opkomst. Daarin han-
delen acht exposanten, twee van wereldklasse: 
Galerie Harmakhis (Brussel) en Phoenix Ancient 
Art (Genève), dat een uiterst zeldzame Romeinse 
zilveren lamp brengt in de vorm van een duif, 
terwijl de jonge Parijse handelaren Ghezelbash 
en Galerie Gilgamesh alle potentie hebben tot TE
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EN Voor 25 lezers van Tableau is er een toegangskaart voor twee personen voor BRAFA te winnen. 

Waarvoor diende het hiernaast afgebeelde kunstvoorwerp?

Beantwoord de connaisseurvraag en stuur of mail het antwoord met adresgegevens vóór 10 
januari 2014 naar: antwoordnummer 46625, 1060 VE Amsterdam, of tableaumedia@kpnmail.nl. 
De toegangskaarten BRAFA worden onder de juiste inzendingen verloot. De winnaars krijgen de 
kaart voor twee personen per post toegezonden.
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een hoog niveau uit te groeien. Voor fascinerend 
precolumbiaans zorgt Mermoz uit Parijs, zoals 
een 24 cm grote vaas van vulkanische steen met 
een jaguar als handgreep uit de Aguada-cultuur 
(5de-10de eeuw) in Argentinië. Zeven stands 
hebben kunst uit zwart Afrika, door enkele grote 
spelers voortreffelijk vertegenwoordigd. Logisch, 
Belgiës voormalige aanwezigheid in Centraal-
Afrika leverde van oudsher veel verzamelaars op 
dat gebied. Die zijn extra gelukkig met de eregast 

van dit jaar: het koninklijk Museum voor Midden 
Afrika in Tervuren, dat een keuze aan topstukken 
uit de verzameling presenteert: voorouderbeel-
den, sculpturen beladen met magische krachten, 
maskers en voorwerpen gebruikt bij initiatieri-
ten. Ook wordt ingegaan op belangrijke verza-
melaars en hun verhalen. speciale aandacht is er 
voor muziekinstrumenten. 
De beurs verloochent zijn Belgische karakter 
allerminst. Zie het ruime aanbod aan Vlaamse 
laat-middeleeuwse sculpturen en schilderijen en 
17de-eeuwse wandtapijten - in diverse prijsklas-
sen. Ook de 19de-eeuwse beeldende kunst is er 
over de volle breedte. En de 20ste eeuw. Zie kun-
stenaars als Ensor en Rops, de Belgische expres-
sionisten en schilders uit de Leiestreek zoals de 
luminist Emile Claes met zijn optimistische, zon-
nige kunst. Galerie Oscar de Vos (sint-Martens-
Latem) brengt Middagonderbreking van hem. Zie 
ook de Luikse meubelen en het zilver, waarvan 
de Brusselaars d'Arschot & Cie en Bernard de Leye 
collecties tonen, naast prachtig Europees zilver. 
En dan de stripgaleries. Originele striptekenin-
gen en eerste drukken zijn razendsnel populair 
geworden en kostbaar, maar echt niet alle aan-
trekkelijks is duur.

BRAFA, 25 januari t/m 2 februari 2014, Tour & Taxis 
Brussel, www.brafa.be
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< De Lichtmeester, Miles Hyman (1962), 2013, Galerie 
Champaka
Na de overwinning, Edgard Maxence (1871-1954), 
1903, Galerie Alexis Bordes
IJspret, Jan Peter van Bredael (1683-1735), 1715, 
De Jonckheere
> Notitieboekje van de Prins-Bisschop van Bamberg, 
ca. 1640, d'Arschot & Cie
Tafelbureau uit het bezit van de zuster van Napoleon 
I, ca. 1800, Steinitz
Suikerhouder, Sèvres porselein, 18de eeuw, Jan 
Lemaire


