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Apresa

Wat bepaalt de waarde van
een kunstobject

Met een dubbele master in klassieke archeologie en kunstgeschiedenis startte Heleen de Vries 20 jaar geleden als taxateur
kunst, antiek en kostbaarheden bij Apresa. Was zij destijds nog gespecialiseerd in de Middeleeuwen en het begin van de
Renaissance, haar belangrijkste specialisatie is inmiddels de moderne en eigentijdse kunst. Dat is waar vraag naar was bij
Apresa en dat is dan ook waar ze zich de laatste 20 jaar op heeft toegelegd.
Apresa is een taxatiebureau met meerdere taxateurs, gespecialiseerd in het taxeren van kunst, antiek en kostbaarheden,

Monique Kleinschmidt is als accountmanager van Apresa de contactpersoon voor vragen en oﬀerteaanvragen.

Registertaxateur Heleen de Vries verzorgde de rondleiding in Artis
tijdens het 20-jarig bestaan van Apresa.
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reikte. Dat is iets dat opvalt. Na die veiling was er dan ook

op initiatief van tsaar Nicolaas van Rusland en filantroop An-

niet uitvlakt dat een restauratie natuurlijk wel een waarde-

ineens extreem veel meer animo voor zijn werk; want stel

drew Carnegie. Verschillende landen hebben meebetaald

vermindering tot gevolg heeft, want gerestaureerde werken
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bemiddelen of veilen, richt Apresa zich alleen op taxeren. Als service aan particuliere klanten wordt in combinatie met een
kunsttaxatie ook de taxatie van de huishoudelijke inboedel aangeboden, als dat binnen het concept van de taxatie past.
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Appraisal Service en Collectie Service
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Zorgeloos zakendoen met Kooistra Opkopers

Kooistra Opkopers, voor al uw schadegoederen!
Al meer dan 65 jaar is Kooistra Opkopers het vertrouwde gezicht voor het opkopen van
schadegoederen in iedere branche na brand-, water- en transportschade. Vanuit hun
vestigingsplaats Dokkum reizen zij de gehele Benelux door om schadepartijen op te
kopen. Dankzij hun jarenlange ervaring en een doorgewinterd team zijn ze ingericht op
vlotte en flexibele afhandeling van de verkoop.
Dit beeld van Auguste Nicolas
Cain bevindt zich in Artis.

Kooistra staat voor:
- Betrouwbaar

kijken hun bezittingen. Dat vraagt toch wel de nodige dis-

- Discreet

cretie. Een enkele keer word je geconfronteerd met een gro-

- Snelle betaling

te verrassing. Bij een klant hadden we zoals gewoonlijk alles

- Afspraak is afspraak

eerst besproken. Uit deze briefing waren geen bijzondere

- Beschikking over goede afzetkanalen

dingen naar voren gekomen. Maar toen liep ik daar rond. Ik

- Tevreden klanten door totale ontzorging

was bezig in de ene kamer en liep naar een andere kamer.

Wilt u ook zorgeloos zakendoen? Bel voor schadepartijen altijd direct met
Ymo Kooistra ( +31 6 53 12 92 92) of Epie Kooistra (+31 6 53 12 74 50).
Kooistra Schadepartijen BV | Strobossersteeg 1 | 9101 NB Dokkum | T +31 519 294433
M + 31 6 53 12 92 92 | +31 6 53 12 74 50 | ymo@kooistraopkopers.nl | www.kooistraopkopers.nl

Dainichi Nyorai Buddha

Ik draaide me om en zag een gigantisch schilderij. Ik kreeg
een hartverzakking, want ik zag het beroemdste schilderij

is provenance ook waardebepalend. Kijk bijvoorbeeld naar

van een meestervervalsing waarvan ik wist dat het in bezit

de recent geveilde Rubens-tekening van prinses Christina

was van iemand anders. Een tweede exemplaar - een proef-

waarbij de ingeschatte veilingwaarde vele malen werd over-

exemplaar waarvan ik het bestaan niet eens wist - hing dus

schreden, omdat het in bezit is geweest van het Koninklijk

bij die mensen.”

Huis.

expert personenschade & aansprakelijkheid

To The Point Expertise; een multi deskundig expertisebureau,
To The Point Expertise kijkt naar de mens in het dossier,

Wij hebben flink wat bronnen die we kunnen raadplegen

Trends in de kunstwereld

om tot een juiste waarde te kunnen komen. Zo hebben wij

De kunstwereld is onderhevig aan trends. “Wat tot voor

onze eigen database. Daarnaast kijken wij ook naar eerdere

kort nog heel geliefd was, dat waren de Chinese moderne

taxaties om een referentie te hebben en veilinguitslagen.

kunstenaars”, besluit Heleen. “Die belangstelling is nu wat

Maar ook bezoeken wij vrijwel alle belangrijke beurzen in

afgezwakt. Tegenwoordig is er juist veel belangstelling voor

binnen- en buitenland.“

eigentijdse kunst van Duitse kunstenaars.
Wat je merkt is dat de waardering voor antiek nu erg laag

Artis

is. Dat heeft er alles mee te maken dat de grote verzame-

“Wat mijn werk echt leuk maakt, dat is de menselijke factor

laars van de generaties van begin en midden 20e eeuw aan

in combinatie met mijn eigen passie voor kunst en antiek.

het uitsterven zijn. De kinderen daarvan zien het niet zitten

Een goed eindresultaat, voor álle partijen.

Wij hebben altijd te maken met mensen en hun persoonlijke

om veel antiek in huis te hebben en er zijn ook geen kopers

Dat is het streven van To The Point

keuzes en familie-erfenissen. Dan gaat het er niet om of een

voor. Toch heb ik een vermoeden dat er op niet al te lange

Expertise. Als expert personenschade &

collectie mooi of heel kostbaar is. Het gaat mij vooral om de

termijn een kentering tot stand zal komen, want ik zie dat de

aansprakelijkheid pakken wij onze rol op een

manier waarop mensen verzamelen en de passie waarmee

jongere generatie de laatste tijd toch al meer belangstelling

hoogwaardige, actieve en herkenbare wijze.

dat gedaan is. Dat maakt het interessant. Zelfs als het om

heeft voor oudere spulletjes. Dus wie weet.” <

Vakinhoudelijk, effectief en met oog voor de

een collectie gaat waar ik persoonlijk niets mee heb. Zo heb

mens achter de zaak. Wij zijn To The Point.

ik ooit een collectie mogen taxeren van alles wat in 1928 ver-

To The Point Expertise werkt snel, transparant en levert hoge kwaliteit.

zameld was van de Olympische Spelen in Amsterdam. Daar
Anne Frankplein 12
5122 CB Rijen
T • 0161 228 990
M • 06 22 477 995
I • www.ttpexpertise.nl

wijzijntothepoint

sprak zoveel liefde uit. Die collectie leeft voor mijn klant en
dan ga je ‘m als vanzelf ook mooi en interessant vinden.”

Verrassingen
“En echt, elke keer weer is het een verrassing wat je tegenkomt. Hoe geweldig mijn vak ook is, ik kan er helaas nooit
veel over vertellen, omdat wij heel vertrouwelijk werk doen.
Wij komen bij mensen thuis, lopen door hun woning en be-

De prijs van een object wordt
vooral bepaald door het publiek
dat erin geïnteresseerd is
www.schade-magazine.nl
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