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Een indrukwekkend interieur van
een gothische kathedraal bij kaars-
licht van de Antwerpse kunstschil-
der Pieter Neefs de Oude uit 1625.
Een Nkisi-beeld uit de Congolese
Songye-cultuur. Een gouden art
nouveau-hanger met smaragd, dia-
mant en parel uit Parijs. Of het
doek Monique met hoed (1946)
van de Nederlandse schilder Kees
van Dongen.

Zomaar een paar van de topstuk-
ken op de eerste internationale
kunstbeurs van het jaar: de Brafa
in Brussel. Het is de 59e keer dat
de internationaal hoog aange-
schreven Brussels Antiques and
Fine Art Fair (onder die naam
sinds 2009) in de Belgische hoofd-
stad wordt gehouden. Toch is de
kunst- en antiekbeurs weinig be-
kend bij het Nederlandse publiek.
„Erg jammer”, vindt Floris van
Wanroij, kunsthandelaar in Dom-
melen. Hij is met zijn 32 jaar de
jongste deelnemer. Naast oude
Hollandse en Vlaamse meesters
als Pieter Neefs en Jan van Goyen
presenteert hij een aantal top-
sculpturen. „Daaronder het
laat-gotische Noord-Franse beeld
Christus op de koude steen van
rond 1450 en een zeer zeldzame
corpus door de Mechelse beeld-
houwer Antoon Faydherbe. De
kwaliteit van de collecties op de
Brafa is zeer hoog”, vindt Van
Wanroij, die vorig jaar voor het
eerst deelnam. „Daarbij ligt Brus-
sel centraal in Europa. Dat merk
je aan de bezoekers, die veel inter-
nationaler zijn dan bijvoorbeeld
op de PAN in Amsterdam. En het
is een kennerspubliek. Niet alleen
echte collectioneurs komen, ook

veel conservators van musea.”
Er zijn dit jaar 131 kunst- en an-
tiekhandelaren uit 15 landen, die
van 25 januari tot en met 2 februa-
ri in het voormalige industriële
pakhuis Tour & Taxis aan het Ka-
naal Charleroi-Brussel exposeren.
Er worden 50.000 bezoekers ver-
wacht. Naast Van Wanroij is de
Maastrichtse antiquair Jan Roe-
lofs de enige andere Nederlander;
hij staat er voor het eerst.
Op de beurs komen twintig spe-
cialiteiten aan bod. Naast schilde-
rijen en sculpturen ook meubels,
tapijten, boeken, edelsmeed-
kunst, etnografische kunst en de-
sign uit de 20ste eeuw.
Anders dan bij TEFAF in Maas-
tricht zijn de kunstvormen niet
groepsgewijs gerangschikt maar
gemengd. „Alsof je het huis van
een hedendaagse kunstverzame-
laar binnenstapt”, zegt Didier
Claes, vice-voorzitter van de Bra-
fa. „Die houdt ook van een mix.”
Claes is gespecialiseerd in kunst
uit Congo en exposeert ook zelf
op de Brafa. Hij zorgt voor een bij-
zondere ‘pop-up’-expo: op de
beurs zijn Merkwaardige ontmoe-
tingen te zien, stukken uit het Ko-
ninklijk Museum Midden-Afrika.
Voordat Bafra opent, worden alle
objecten uitgebreid gekeurd.

Te zien: 25 januari t/m 2 februari in
het voormalige industriële pakhuis
Tour & Taxis aan het Kanaal Charle-
roi-Brussel in Brussel. www.brafa.be
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� ‘Klein abstract hoofd’ van Alexej
von Jawlensky (1865-1941)
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� Interieur van een gothische kathedraal bij kaarslicht van Pieter Neefs de
Oude (Antwerpen, circa 1578-1656/61). Gesigneerd in 1625. foto Heidi Wils
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