
DoorEvelienLindeboom

EenmiskoopopdeTefaf?Dat is bijna
uitgesloten.Een teamvanonafhankelijke
deskundigenhoudt ieder voorwerpopde
beurs tegenhet licht.Wat is de conditie?Hoe
isdekwaliteit?Envooral: klopthet verhaal?

T
wee volledagen
voordeopening
isdehelebeurs
af.Danwandelt er
een teambinnen
van180keurmees-

ters omalles te controleren: van
oudeVlaamsemeesters,Chinees
aardewerk, sieraden, glas, klok-
werken, antiekemeubels, textiel en
behang, tot fotografieenheden-
daagsekunst.Die keuring, ook
wel ‘vetting’ genoemd,betreft drie
aspecten,namelijk: authenticiteit,
conditie enkwaliteit.
‘Dekeuringdie voorafgaat aan

deTefaf is vergelijkbaarmet een
afdeling eerstehulp’, vertelt Robert
vanLangh,hoofd conservering en
onderzoek inhetRijksmuseum
enkeurmeester opdeTefaf. ‘Je
kunt indie korte tijdniet alles
uitsluiten,maarwel controleren
of er aanwijzingen zijn voor verder
onderzoek.Voorwerpenwaarover

In totaal 30.000
voorwerpenworden
in tweedagen tijd
doorgelicht opdeTefaf.

Selectie

Keurkorps

‘Het gaat omhet
belang vande
mogelijke koper, en
niet vande verkoper’

Tefaf
zo’nhandelaar.Hijmaakt ookdeel
uit vanhet comitéAziatischekunst,
dat bestaat uit tienkeurmeesters,
vanwiedriehandelaren. ‘Ik reis
veel, enkomopdeplekkenwaar
kennis samenkomt. Ikheb zomeer
marktinformatiedanmuseum-
mensen.Wat verkoopt?Wat is er
al opdemarkt?Enzovoort. Als
je gewendbent zelf te kopenen
verkopen, ben jebovendienheel
kritisch. Jeweet alshandelaar vaak
direct of iets inorde is, niet vervalst
of gestolen. Je voelt het instinctief
als er ietsmis ismetde verkoopof
metdehandelaar.’
Als zijn eigen standaandebeurt

is bij de vetting, is hij daaruiter-
aardniet bij.Ookdezekeuring
moetonafhankelijk gebeuren.
‘Maar ikhebwelhet vertrouwen
vandekeurmeesters.Dathebben
trouwensallehandelarenopde
beurs: je keurt eerst dedealers en
danpasde voorwerpen.De selectie

twijfel bestaat,wordendirectweg-
genomen.’
Voor ieder typekunst zijn er

richtlijnen voorwatwel ofniet
toelaatbaar is,want of iets bijvoor-
beeld ingoede conditie is, hangt af
vandeaard vanhetwerk. Zomogen
antiekeChinesemeubelen voor
maximaal 30procent zijn geres-
taureerd, Europese stoelenniet.
Indiase juwelen zijn verplicht van
vóór 1950, Perzische tapijten van
vóór 1800.Delfts aardewerkwordt
gecontroleerdopkleur, gewicht en
model.
‘Inprincipe ishet aandehande-

larenomaan te tonendat ze aan
alle voorwaarden voldoen’, vertelt
VanLangh. ‘In geval van twijfel
wordthetwerkdirect vandebeurs
verwijderd, ookalshet eenheel
waardevol stuk is. Bij alles gaathet
omhetbelang vandemogelijke
koper, enniet vande verkoper.’

Kwetsbareneuzen
Omdekeuringgoed tekunnenuit-
voeren zijn er, naasthet oog vande
expert, steedsbeterehulpmiddelen
beschikbaar, zoals driedimensio-
nelemicroscopen, infraroodreflec-
tografie, uv-fotografieen rönt-
genapparatuur.Dekeurmeesters
kunnenzoeenmateriaalanalyse
uitvoeren zonderhetwerk zelfs
maar aan te raken. Zobepalen ze
deauthenticiteit.
Doordathet onderzoek steeds

nauwkeuriger gebeurt, kanhet
zijndat eenoordeel over eenobject
verandert. Zokonhet gebeuren
datde vettingteamseenbeeldhet
ene jaar afkeurdenop verdenking
van restauratie enhet jaar erop
toelietenomdathet slechts een
retouchebetrof.Deneuzen van
marmerenbeeldenzijnkwetsbaar,
endus vaakgerestaureerd. Als de
neus vaneenandermateriaal is,

komthetniet doordekeuring. Een
nieuwe röntgentechniek toondebij
dit specifiekebeeld aandatdeneus
weliswaarwasbijgewerkt,maardat
dekern vanmarmerwas,waardoor
het alsnogopdebeurskwam.
Een techniekals ir-reflectografie

maakthetbij schilderijenmogelijk
deondertekening tebestuderen
zonderhetwerk tebeschadigen.Bij
een schilderij van JanAsselijn,Dijk-
doorbraak,bevestigdedieonderte-
keninghet vermoedendathet om
eenauthentiek schilderij ging.Het
Rijksmuseumheeft dezeAsselijn
vervolgensopdeTefaf gekocht.
Hoewel keurmeesters over

het algemeenmeestal curatoren
enonafhankelijke experts zijn,
ombelangenverstrengeling te
voorkomen, komthet voordat ook
handelarendeel uitmakenvande
keuringcomités.Het zijndan vaak
specialisten in eenheel specifiek
onderwerp. Floris vanderVen is

Dekeuringsteams
bevatten ‘zoweinig
mogelijk’ handelaren,

maar somszijn zij nu
eenmaaldebelangrijk-
stedeskundigen.

‘Je keurt eerst de
dealers endanpas
de voorwerpen.De
selectiebegintdáár al’IL
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begint dáár al.’ Alle handelaren
hebben een goede naam, doen 
zaken met de grootste musea, en
zijn nooit veroordeeld voor vals-
heid in geschrifte. Ze zijn boven-
dien collegiaal , hebben een sterk 
netwerk  en staan bekend als de 
besten in hun vakgebied. In ruil
kunnen de handelaren rekenen op 
discretie van de organisatie als een 
keer een werk niet door de selectie 
komt. 

Geen schande
‘Als een vettingcomité een werk 
afkeurt, hoeft dat zeker geen 
schande te zijn. Het betekent dat 
het werk niet voldoet aan de strenge 
regels van de Tefaf, zeker niet dat 
het waardeloos is’, meent Van der 
Ven. Zo geldt voor oude Chinese 
kunst dat die van voor 1820 moet
zijn. Toegevoegde ornamenten 
mogen nieuwer zijn. ‘Het is mij 
ook weleens overkomen dat ik een 
17de-eeuwse vaas wilde aanbieden,

‘ Dat moet wel een
afgietsel zijn, dachten 
we. Maar het was écht.
Heel bijzonder’

met een montuur uit de 20ste eeuw.
Dat mocht niet, terwijl een 17de-
eeuwse vaas met een 19de-eeuws
montuur wél mag. Het kan ’m in
zulke details zitten dat een werk net 
buiten de criteria valt.’

Handelaren hebben bovendien 
een belangrijke motivatie om
eerlijk te zijn over hun eventuele
twijfel bij een stuk. Ze hebben er 
immers baat bij dat ze op de Tefaf 
gebruik kunnen maken van onder-
zoeksmethodes en expertise die ze 
anders niet kunnen inzetten. Zo
kunnen ze uitsluitsel krijgen over
hun vermoedens. En de Tefaf zal 
bijvoorbeeld ook altijd nagaan of
iets niet onverhoopt voorkomt in
het register van gestolen kunst.

Van der Ven vergelijkt de Tefaf 
met de Olympische Spelen: ‘Het
hele jaar leef je daar als handelaar
naartoe. Je bewaart je mooiste 
vondsten soms bijna een jaar om 
ze daar te kunnen presenteren. 
Zo presenteer ik er dit jaar twee 

Sommige handelaren
maken slim gebruik 
van de vetting: gratis 

bevestiging van 
hun professionele
vermoedens.

monumentale blauw-witte Kangxi-
vazen uit 1700. Daarvan bestaan er
zeven op de wereld, de andere vijf
zijn in museaal bezit. Ze komen van
een rijke Amerikaanse familie – de
eigenaar benaderde mij vorig jaar
op de Tefaf.’

Wat de beurs zo uniek maakt, is 
volgens Van Langh dat er kosten 
noch moeite worden gespaard om
het aanbod zo exclusief mogelijk te
maken en fouten te voorkomen. De
pragmatische houding is kenmer-
kend: waar op buitenlandse beur-
zen alleen maar kenners lopen, 
wordt hier óók veel waarde gehecht 
aan de objectiviteit van technische
hulpmiddelen. ‘Neem alleen al 
de röntgeninstallatie: die wordt
jaarlijks met een helikopter van een 
boorplatform gehaald. Zoiets zou
bijvoorbeeld praktisch onhaalbaar
zijn in hartje Londen.’

Voor de keurmeesters is de Tefaf
een feest, niet alleen vanwege de 
uitzonderlijke werken die ze in
handen krijgen, maar ook omdat
ze er hun enthousiasme met zo’n 
grote groep experts kunnen delen. 
Van Langh: ‘Een keer kwam er een 
dusdanig hoogstaand zilveren
beeldhouwwerk voorbij, dat het
onmogelijk leek dat zo’n uniek stuk 
nog op de markt was én dat het in
die staat bewaard was gebleven.
Dat moet wel een afgietsel zijn,
dachten we. Maar het was écht. Dat 
soort ervaringen is heel bijzonder.’

En ook voor de handelaren is
het een feest om zoveel geïnteres-
seerde en gefortuneerde bezoekers 
te kunnen verwelkomen. Of dat nu 
kenners zijn of leken, is Van der Ven
om het even, zolang ze maar op-
recht geïnteresseerd zijn: ‘Mensen 
kopen kunst uit liefde, er ontstaat
een chemie tussen het voorwerp 
en de koper. Dat is een emotionele
gebeurtenis.’❏
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Vetting 
op de Tefaf

Een militaire ope-
ratie, buiten het 

zicht van handela-
ren en pers. 

Een team van
ongeveer 180 spe-

cialisten, verdeeld
over 29 disciplines, 
buigt zich in twee
dagen over 30.000

voorwerpen.
Soms vindt de 

handelaar slechts 
een briefje: ‘Date-
ring aanpassen’. 
Veel erger is het
als voorwerpen 

uit zijn stand zijn 
verwijderd.

Die verdwijnen in
een speciaal hok,
ook wel Salon des 
Refusés genoemd. 
Daar liggen soms
wel honderd stuk-

ken, verklapte 
vetting-voorzitter 

Henk van Os in 
2013.

De handelaren
kunnen in beroep
gaan. Heel soms
krijgen ze alsnog 

gelijk.
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