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Sting, Kanye West
en Robert De Niro
zijn kind aan huis
bij Axel Vervoordt.
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Over heel de wereld
richt de Vlaamse
kunstverzamelaar en
interieurontwerper
Axel Vervoordt
(73) de huizen van
beroemdheden
en notabelen in.
Trends interesseren
hem niets, rust en
harmonie des te meer.
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zachte kussens, naarstig zoekend
naar een professionele houding.
Die blijkt onvindbaar: ontspannen in de kussens zakken en de
benen laten bungelen blijkt de
enige optie. Vervoordt vertrekt geen
spier. ‘Ik rijd elke dag’, vervolgt

Axel Vervoordt bij
het werk At The
Edge of the World,
van Anish Kapoor,
te zien op Kanaal.
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hij. Hij spreekt vriendelijk, met
een Vlaams accent en een R die
Amerikaans klinkt. ‘Dit voorjaar
is het paard waar ik jarenlang elke
dag op reed, doodgegaan. Sinds
een paar weken heb ik een nieuwe,
uit Portugal. Het is een fantastisch

paard, maar hij is nog een beetje zenuwachtig, we moeten elkaar leren
kennen. Een paar dagen geleden
heeft-ie me eraf gegooid.’ Glimlachend: ‘Het gaat goed, hoor. Ik heb
gelukkig niks gebroken.’
De liefde voor paarden en
paardrijden heeft Vervoordt van
geen vreemde: als zoon van een
paardenhandelaar kwam het als
jonge jongen meermaals in hem
op ook ‘in de paarden’ te gaan.
Volgens zijn vader had hij daar
echter niet genoeg passie voor. Het
stimuleerde Vervoordt zijn eigen
passie te vinden. Al op jonge leeftijd
ontwikkelde hij een oog voor
kunst en antieke objecten met een
bijzonder karakter. Van zijn eerste
geld kocht hij stukken die hem
raakten, wat het begin was van een
verzameling. Toen een vriendin van
zijn moeder hem opdroeg mooie
dingen voor haar nieuwe huis te
verzamelen, kreeg hij in de gaten
dat hij een talent had waarmee hij

iets kon. Vervoordt beschrijft het in
het boek Axel Vervoordt . Verhalen
en reﬂecties (Lannoo, 2017), waarin
hij talloze verhalen optekende uit
zijn leven en familiegeschiedenis
die er voor hem toe doen. Zo vertelt
hij hoe hij als jongen ineens in de
gaten kreeg
g dat zijj het thuis rijjk
hadden. Dat hij zelf ook altijd rijk
heeft willen worden: ‘Niet om veel
te hébben, maar om veel te kunnen
dóén’. Ogenschijnlijk onbenullige
verhalen staan er ook in: hoe hij als
kind naar de bakker ging voor een
buurvrouw en onderweg naar haar
huis stiekem hapjes nam van het
brood. Iets wat zij wel merkte, maar
waarvan ze de humor wel inzag.
Vervoordt: ‘Positief reageren in
situaties waar iets niet gaat zoals je
bedacht had, is wat ik zelf ook altijd
probeer.’

Boeiende periode

Eigenlijk hadden we elkaar een
halfjaar geleden al willen spreken.
Er stond een afspraak gepland op
16 maart, de week waarop zowel
Nederland als België in lockdown
ging. Er ging dus een half jaar over
heen, een periode die Vervoordt
vooral op zijn kasteel doorbracht,
waarin hij klanten alleen telefo
nisch of via Teams sprak en zijn
personeel – ruim honderd man –
grotendeels op afstand werkte.
‘Het was een heel boeiende
periode’, zegt hij nu, september
inmiddels. ‘Een periode waarin
we allemaal veel hebben geleerd.
We hebben meer respect voor de
natuur gekregen. Gemerkt dat we
niet altijd hoeven reizen, dat we ef
ﬁciënt kunnen werken op afstand,
en dat digitaal vergaderen ook best
goed gaat.’ Zakelijk gezien heeft de
coronacrisis hem ook geen wind
eieren gelegd. Vervoordt kreeg er
het afgelopen half jaar meer nieu
we klanten bij dan ooit in hetzelfde
tijdsbestek. ‘Ik denk dat we in deze
periode allemaal gemerkt hebben
hoe belangrijk het is om prettig te
wonen, dat het essentieel is voor
onze kwaliteit van leven. Veel klan
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e oprit van kinderkopjes naar
het kasteel in
’s-Gravenwezel
is lang en wordt
links en rechts
omzoomd door hoge bomen. De
ijzeren poort gaat open en vanaf
de parkeerplaats is het nog een
stukje wandelen naar het kasteel,
waar Axel Vervoordt al 36 jaar met
zijn vrouw May woont. Onderweg
passeer ik een oranjerie, een ateliergebouw en paarden. Eenmaal
in de ontvangstruimte in het
kasteel, mag ik even wachten naast
een wandvullend schilderij van
een prachtige hengst, geschilderd
door Michaël Borremans: het
blijkt het paard van Vervoordt
te zijn, dat onlangs is overleden.
In de naastgelegen kamer wordt
luid getelefoneerd. In het Frans
onderhandelt Vervoordt met een
klant die binnen twee weken langs
wil komen, maar die moet nog
even geduld hebben. Het is te druk.
Door Covid-19 hebben alle klanten
moeten wachten, Vervoordt moet
zijn tijd dit najaar goed verdelen.
Zijn stem klinkt jong en energiek,
niet als die van een 73-jarige.
Na tien minuten komt Vervoordt
zijn werkkamer uit, hond Inu loopt
kwispelend voor hem uit om het
bezoek te ontvangen. De beroemde
kunstverzamelaar en ontwerper
is klein van stuk en loopt een tikje
voorovergebogen, met voorzichtige
passen. Met zijn leeftijd heeft het
niets te maken. ‘Ik ben van mijn
paard gevallen’, vertelt hij, als we
even later hebben plaatsgenomen
in de woonkamer: hij in een donkere fauteuil, onder een kunstwerk
van Antoni Tàpies, met de benen
over elkaar en zijn handen rustend
op de armleuningen, de verslaggever diep weggezakt in een kolossale crèmekleurige bank met veel
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ten wilden hun woning verbeteren
of kochten er een buitenhuis bij.
Het enige probleem is dat al onze
klanten nu, nu er weer wat meer gereisd kan worden, allemaal tegelijk
hiernaartoe willen komen.’

Sacrale sfeer

Vervoordt ontvangt zijn klanten
– van beroemdheden als Sting,
Robert De Niro en Kanye West en
Kim Kardashian tot koninklijke
hoogheden en artistieke vrienden
– óf hier op het kasteel in ’s-Gravenwezel óf bij Kanaal in Wijnegem,
vlakbij Antwerpen. Kanaal is een
voormalig fabrieksterrein met een
oude jeneverstokerij, dat door Axel
Vervoordt werd opgekocht en door
zoon Dick getransformeerd tot het
hoofdkwartier van het familiebedrijf, waarover zoon Boris nu de
scepter zwaait. De industriële silo’s
werden galerieruimten, de pakhuizen appartementen en kantoren.
Ook de werkplaats van het bedrijf
is hier gevestigd, evenals een restaurant en een ﬁtnesscentrum. Nieuwe
klanten worden, net als de verslaggever, eerst uitvoerig rondgeleid
over het terrein. Die rondleiding
voert door voormalige fabrieksruimten, die Vervoordt zoveel mogelijk voor zich heeft laten spreken.
Met minimale, zorgvuldig gekozen
ingrepen heeft hij in de sobere,
robuuste ruimten een welhaast
sacrale sfeer gecreëerd. De kunst
die er getoond wordt, is niet zelden
van persoonlijke vrienden van
Vervoordt. Zoals de Venetiaanse
Ida Barbarigo, de Deen Per Kirkeby
en de wereldberoemde Brits/Indiase Anish Kapoor. De tour eindigt
in het hoekgebouw waar Vervoordt
kunst en antiek combineert met
zijn eigen ontwerpen.
Vervoordt wil graag van zijn
klanten horen wat ze mooi vinden.
‘Daar vindt de natuurlijke selectie
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De Wabi-kamer
op het kasteel:
een plek om tot
rust te komen en
te mediteren.
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en kan die ruimte een extra dimensie geven. Het is een groot plezier
om dat te mogen ervaren.’
In mooie plaatjes alleen is Vervoordt niet geïnteresseerd. Het gevoel van de bewoners vindt hij veel
belangrijker. ‘Dat mijn klanten zich
goed voelen in hun huis, dat is het
allerbelangrijkst.’ Hij bekijkt een
woning als een compositie, waarin
hij zoekt naar verschillende sferen.
‘Ik heb graag een huis waar elke
kamer een eigen karakter heeft, en
ze onderling toch sterk verbonden
zijn. Zo wissel ik donkere kamers
graag af met lichte ruimten. Het is
altijd yin-yang.’

wachte of onbedoelde: een barst in
een keramieken vaas kan van een
ongekende schoonheid zijn, mits je
er met verwondering naar kijkt en
het kunt ontvangen als een cadeau.
Ik hou van minimalisme, maar niet
van strak en dogmatisch.’

Lelijke dingen

De Wabi-kamer,
waar eenvoud
zegeviert; rechts:
de haard in de
bibliotheek.

Wabi sabi

De meubelstukken van Axel Vervoordt worden doorgaans gemaakt
van natuurlijke materialen en
hebben eenvoudige, organische
vormen. Het zijn robuuste, kloeke
stukken, die eruit zien alsof ze al
veel hebben meegemaakt. ‘Ik zet
liever één karakteristiek object
neer in een kamer, dat alle ruimte
krijgt, dan heel veel spullen die
samen precies niks zeggen.’
Meubels gaan in zijn interieurs
een spel aan met kunstwerken, die
Vervoordt uit alle hoeken van de
wereld haalt. Maar zijn interieurs
zijn niet compleet zonder enkele
vergankelijke elementen. ‘Een
mooie tak uit de tuin kan al genoeg
zijn. Alleen kunst, zonder vergankelijkheid, dat is niks.’ Even later:
‘Wabi sabi, zegt dat je wat? Deze
term komt uit Japan en staat voor
het omarmen van imperfectie.’
Japan is een grote inspiratiebron
voor Vervoordt. Hij bezoekt het
land minstens twee keer per jaar.
‘Daar heerst een vorm van respect
en nederigheid ten opzichte van
elkaar en de natuur, waar wij veel
van kunnen leren. Zelf probeer ik
altijd ruimte te laten voor het onver-

Links: Axel en May
Vervoordt;
onder: de lichte
oranjerie, veel groen
én een vleugel.

‘Dingen die me ontroeren,
wil ik delen. Dat heb ik altijd gedaan’
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Een huis vol met mooie dingen,
dat werkt niet, denkt Vervoordt.
‘Voor lelijke dingen die je van leuke
mensen gekregen hebt, moet ook
een plek zijn.’ Of hij zelf lelijke dingen in huis heeft? Vervoordt lacht
hardop: ‘Ja hoor, reken maar.’ Over
lelijke dingen gesproken: in zijn interieurs is nooit een tv te bekennen.
Weer een lach: ‘Ik heb een klein
televisietje in de badkamer, maar
ik kijk er bijna nooit naar. Het kan
mij niet bekoren. Ik lees veel liever
een boek. Wat ik wel leuk vind, is
Instagram. Ik volg zelf weinig mensen, maar als je een boodschap uit
te dragen hebt, is het een geweldig
middel.’ Wie Vervoordt volgt, wordt
een paar keer per week getrakteerd
op beelden van vooral kunst en natuur: kiekjes van de bloemenpracht
rondom zijn kasteel, een klaterende beek of een foto van hond Inu
in de bibliotheek. ‘Dingen die me
ontroeren, wil ik delen. Dat heb ik
altijd gedaan. Zo is het voor mij begonnen, toen ik een kleine jongen
was en interesse kreeg in kunst.’
Hij is nu 73. Wat is hij voor de
komende jaren van plan? Zijn antwoord is simpel: ‘Voortdoen.’
Dan is het tijd om uit de comfortabele bank omhoog te komen.
Vervoordt heeft zometeen een andere afspraak en daarna een diner,
bij vrienden. Als hij meeloopt naar
de parkeerplaats om het bezoek
uit te zwaaien, zegt hij: ‘We gingen
deze zomer voor een paar weken
naar ons huis in Zwitserland.
Na een week was ik alweer terug.
Gewoon, omdat ik zin had om aan
dingen te werken. Dat ik mij zo ﬁt
voel, komt daardoor: het plezier dat
ik beleef aan de dingen die ik doe.
Daar hoop ik nog lang van te kunnen genieten.’ o

