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Sting,KanyeWest
enRobertDeNiro
zijnkindaanhuis
bij AxelVervoordt.

Overheel dewereld
richt deVlaamse
kunstverzamelaar en
interieurontwerper
AxelVervoordt
(73) dehuizenvan
beroemdheden
ennotabelen in.
Trends interesseren
hemniets, rust en
harmoniedes temeer.

Door
ElsbethGrievink
Portret:
SebastianKim
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D
eoprit vankin-
derkopjesnaar
hetkasteel in
’s-Gravenwezel
is langenwordt
linksen rechts

omzoomddoorhogebomen.De
ijzerenpoort gaatopenenvanaf
deparkeerplaats ishetnogeen
stukjewandelennaarhetkasteel,
waarAxelVervoordtal 36 jaarmet
zijn vrouwMaywoont.Onderweg
passeer ikeenoranjerie, eenate-
liergebouwenpaarden.Eenmaal
indeontvangstruimte inhet
kasteel,mag ikevenwachtennaast
eenwandvullendschilderij van
eenprachtigehengst, geschilderd
doorMichaëlBorremans:het
blijkthetpaardvanVervoordt
te zijn,datonlangs isoverleden.
Indenaastgelegenkamerwordt
luidgetelefoneerd. InhetFrans
onderhandeltVervoordtmeteen
klantdiebinnen tweeweken langs
wil komen,maardiemoetnog
evengeduldhebben.Het is tedruk.
DoorCovid-19hebbenalleklanten
moetenwachten,Vervoordtmoet
zijn tijdditnajaargoedverdelen.
Zijn stemklinkt jongenenergiek,
niet alsdie vaneen73-jarige.
Na tienminutenkomtVervoordt

zijnwerkkameruit,hondInu loopt
kwispelendvoorhemuitomhet
bezoek teontvangen.Deberoemde
kunstverzamelaarenontwerper
iskleinvanstuken loopteentikje
voorovergebogen,metvoorzichtige
passen.Metzijn leeftijdheefthet
niets temaken. ‘Ikbenvanmijn
paardgevallen’, vertelthij, alswe
even laterhebbenplaatsgenomen
indewoonkamer:hij ineendon-
kere fauteuil, ondereenkunstwerk
vanAntoniTàpies,metdebenen
overelkaarenzijnhandenrustend
opdearmleuningen,deverslagge-
verdiepweggezakt ineenkolos-
salecrèmekleurigebankmetveel

zachtekussens,naarstigzoekend
naareenprofessionelehouding.
Dieblijktonvindbaar:ontspan-
nen indekussenszakkenende
benenlatenbungelenblijktde
enigeoptie.Vervoordt vertrektgeen
spier. ‘Ik rijdelkedag’, vervolgt

AxelVervoordtbij
hetwerkAtThe
Edgeof theWorld,
vanAnishKapoor,
te zienopKanaal.

hij.Hij spreekt vriendelijk,met
eenVlaamsaccenteneenRdie
Amerikaansklinkt. ‘Dit voorjaar
ishetpaardwaar ik jarenlangelke
dagopreed,doodgegaan.Sinds
eenpaarwekenheb ikeennieuwe,
uitPortugal.Het iseenfantastisch

paard,maarhij isnogeenbeetjeze-
nuwachtig,wemoetenelkaar leren
kennen.Eenpaardagengeleden
heeft-iemeerafgegooid.’Glimla-
chend: ‘Hetgaatgoed,hoor. Ikheb
gelukkigniksgebroken.’
De liefdevoorpaardenen

paardrijdenheeftVervoordt van
geenvreemde:als zoonvaneen
paardenhandelaarkwamhetals
jonge jongenmeermaals inhem
opook ‘indepaarden’ tegaan.
Volgenszijnvaderhadhijdaar
echternietgenoegpassievoor.Het
stimuleerdeVervoordtzijneigen
passie tevinden.Alop jonge leeftijd
ontwikkeldehij eenoogvoor
kunstenantiekeobjectenmeteen
bijzonderkarakter.Vanzijneerste
geldkochthij stukkendiehem
raakten,wathetbeginwas vaneen
verzameling.Toeneenvriendinvan
zijnmoederhemopdroegmooie
dingenvoorhaarnieuwehuis te
verzamelen,kreeghij indegaten
dathij eentalenthadwaarmeehij
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ietskon.Vervoordtbeschrijfthet in
hetboekAxelVervoordt .Verhalen
enreflecties (Lannoo,2017),waarin
hij tallozeverhalenoptekendeuit
zijn levenenfamiliegeschiedenis
dieer voorhemtoedoen.Zovertelt
hijhoehij als jongen ineens inde
ggatenkreeggdatzijjhet thuis rijjk
hadden.Dathij zelfookaltijd rijk
heeftwillenworden: ‘Nietomveel
tehébben,maaromveel tekunnen
dóén’.Ogenschijnlijkonbenullige
verhalenstaanerook in:hoehij als
kindnaardebakkergingvooreen
buurvrouwenonderwegnaarhaar
huisstiekemhapjesnamvanhet
brood. Ietswatzijwelmerkte,maar
waarvanzedehumorwel inzag.
Vervoordt: ‘Positief reageren in
situatieswaar ietsnietgaat zoals je
bedachthad, iswat ikzelfookaltijd
probeer.’

Boeiendeperiode
Eigenlijkhaddenweelkaareen
halfjaargeledenalwillenspreken.
Erstondeenafspraakgeplandop
16maart,deweekwaaropzowel
NederlandalsBelgië in lockdown
ging.Ergingduseenhalf jaarover
heen,eenperiodedieVervoordt
vooralopzijnkasteeldoorbracht,
waarinhijklantenalleentelefo
nischofviaTeamssprakenzijn
personeel– ruimhonderdman–
grotendeelsopafstandwerkte.
‘Hetwaseenheelboeiende

periode’, zegthijnu, september
inmiddels. ‘Eenperiodewaarin
weallemaal veelhebbengeleerd.
Wehebbenmeer respect voorde
natuurgekregen.Gemerktdatwe
nietaltijdhoevenreizen,datweef
ficiëntkunnenwerkenopafstand,
endatdigitaal vergaderenookbest
goedgaat.’Zakelijkgezienheeftde
coronacrisishemookgeenwind
eierengelegd.Vervoordtkreeger
hetafgelopenhalf jaarmeernieu
weklantenbijdanooit inhetzelfde
tijdsbestek. ‘Ikdenkdatwe indeze
periodeallemaalgemerkthebben
hoebelangrijkhet isomprettig te
wonen,dathetessentieel is voor
onzekwaliteit van leven.Veelklan
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tenwildenhunwoningverbeteren
ofkochtenereenbuitenhuisbij.
Hetenigeprobleemisdatalonze
klantennu,nuerweerwatmeerge-
reisdkanworden,allemaal tegelijk
hiernaartoewillenkomen.’

Sacrale sfeer
Vervoordtontvangtzijnklanten
–vanberoemdhedenalsSting,
RobertDeNiroenKanyeWesten
KimKardashiantotkoninklijke
hooghedenenartistiekevrienden
– ófhierophetkasteel in ’s-Graven-
wezelófbijKanaal inWijnegem,
vlakbijAntwerpen.Kanaal iseen
voormalig fabrieksterreinmeteen
oude jeneverstokerij,datdoorAxel
Vervoordtwerdopgekochtendoor
zoonDickgetransformeerd tothet
hoofdkwartier vanhet familiebe-
drijf,waaroverzoonBorisnude
scepterzwaait.De industriëlesilo’s
werdengalerieruimten,depakhui-
zenappartementenenkantoren.
Ookdewerkplaats vanhetbedrijf
ishiergevestigd,evenalseenrestau-
ranteneenfitnesscentrum.Nieuwe
klantenworden,netalsdeverslag-
gever, eerstuitvoerig rondgeleid
overhet terrein.Die rondleiding
voert door voormalige fabrieks-
ruimten, dieVervoordt zoveelmo-
gelijk voor zichheeft laten spreken.
Metminimale, zorgvuldig gekozen
ingrepenheeft hij inde sobere,
robuuste ruimteneenwelhaast
sacrale sfeer gecreëerd.Dekunst
die er getoondwordt, is niet zelden
vanpersoonlijke vrienden van
Vervoordt. ZoalsdeVenetiaanse
IdaBarbarigo, deDeenPerKirkeby
endewereldberoemdeBrits/Indi-
aseAnishKapoor.De tour eindigt
inhethoekgebouwwaarVervoordt
kunst enantiek combineertmet
zijn eigenontwerpen.
Vervoordtwilgraagvanzijn

klantenhorenwatzemooivinden.
‘Daarvindtdenatuurlijkeselectie

DeWabi-kamer
ophet kasteel:
eenplekomtot
rust te komenen
temediteren.
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enkandie ruimteeenextradimen-
siegeven.Het iseengrootplezier
omdat temogenervaren.’
Inmooieplaatjesalleen isVer-

voordtnietgeïnteresseerd.Hetge-
voel vandebewonersvindthij veel
belangrijker. ‘Datmijnklantenzich
goedvoelen inhunhuis,dat ishet
allerbelangrijkst.’Hijbekijkteen
woningalseencompositie,waarin
hij zoektnaarverschillendesferen.
‘Ikhebgraageenhuiswaarelke
kamereeneigenkarakterheeft, en
zeonderling tochsterkverbonden
zijn.Zowissel ikdonkerekamers
graagafmet lichte ruimten.Het is
altijdyin-yang.’

Wabi sabi
DemeubelstukkenvanAxelVer-
voordtwordendoorgaansgemaakt
vannatuurlijkematerialenen
hebbeneenvoudige,organische
vormen.Hetzijn robuuste,kloeke
stukken,dieeruit zienalsof zeal
veelhebbenmeegemaakt. ‘Ikzet
lieveréénkarakteristiekobject
neer ineenkamer,datalle ruimte
krijgt,danheel veel spullendie
samenpreciesnikszeggen.’
Meubelsgaan inzijn interieurs

eenspelaanmetkunstwerken,die
Vervoordtuitallehoekenvande
wereldhaalt.Maarzijn interieurs
zijnnietcompleet zonderenkele
vergankelijkeelementen. ‘Een
mooie takuitde tuinkanalgenoeg
zijn.Alleenkunst, zondervergan-
kelijkheid,dat isniks.’Even later:
‘Wabisabi, zegtdat jewat?Deze
termkomtuit Japanenstaat voor
hetomarmenvan imperfectie.’
Japan iseengrote inspiratiebron

voorVervoordt.Hijbezoekthet
landminstens tweekeerper jaar.
‘Daarheersteenvormvanrespect
ennederigheid tenopzichtevan
elkaarendenatuur,waarwij veel
vankunnen leren.Zelfprobeer ik
altijd ruimte te latenvoorhetonver-

wachteofonbedoelde:eenbarst in
eenkeramiekenvaaskanvaneen
ongekendeschoonheidzijn,mits je
ermetverwonderingnaarkijkten
hetkuntontvangenalseencadeau.
Ikhouvanminimalisme,maarniet
vanstrakendogmatisch.’

Lelijke dingen
Eenhuis volmetmooiedingen,
datwerktniet,denktVervoordt.
‘Voor lelijkedingendie je van leuke
mensengekregenhebt,moetook
eenplekzijn.’Ofhij zelf lelijkedin-
gen inhuisheeft?Vervoordt lacht
hardop: ‘Jahoor, rekenmaar.’Over
lelijkedingengesproken: inzijn in-
terieurs isnooit een tv tebekennen.
Weereen lach: ‘Ikhebeenklein
televisietje indebadkamer,maar
ikkijkerbijnanooitnaar.Hetkan
mijnietbekoren. Ik lees veel liever
eenboek.Wat ikwel leukvind, is
Instagram. Ikvolgzelfweinigmen-
sen,maarals jeeenboodschapuit
tedragenhebt, isheteengeweldig
middel.’WieVervoordt volgt,wordt
eenpaarkeerperweekgetrakteerd
opbeeldenvanvooralkunstenna-
tuur:kiekjes vandebloemenpracht
rondomzijnkasteel, eenklateren-
debeekofeen fotovanhondInu
indebibliotheek. ‘Dingendieme
ontroeren,wil ikdelen.Datheb ik
altijdgedaan.Zo ishet voormijbe-
gonnen, toen ikeenkleine jongen
wasen interessekreeg inkunst.’
Hij isnu73.Wat ishij voorde

komende jarenvanplan?Zijnant-
woord is simpel: ‘Voortdoen.’
Dan ishet tijdomuitdecom-

fortabelebankomhoog tekomen.
Vervoordtheeft zometeeneenan-
dereafspraakendaarnaeendiner,
bij vrienden.Alshijmeelooptnaar
deparkeerplaatsomhetbezoek
uit te zwaaien, zegthij: ‘Wegingen
dezezomer vooreenpaarweken
naaronshuis inZwitserland.
Naeenweekwas ikalweer terug.
Gewoon,omdat ik zinhadomaan
dingen tewerken.Dat ikmij zofit
voel, komtdaardoor:hetplezierdat
ikbeleef aandedingendie ikdoe.
Daarhoop iknog langvan tekun-
nengenieten.’o

‘Dingen dieme ontroeren,
wil ik delen. Dat heb ik altijd gedaan’

DeWabi-kamer,
waar eenvoud
zegeviert; rechts:
dehaard inde
bibliotheek.

Links: Axel enMay
Vervoordt;
onder: de lichte
oranjerie, veel groen
éneen vleugel.
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