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Liever een Serra 
dan een Ferrari

Tien jaar aankopen van Joop van Caldenborgh

Roos  van Put  | De Caldic Collectie bestaat veertig jaar, reden voor een  
grote tentoonstelling in de Kunsthal. Een interview met Joop van Caldenborgh,  
een humoristische en bevlogen verzamelaar, die recht voor zijn raap is en die,  
wanneer hij eenmaal iets in zijn kop heeft, daar niet meer vanaf te brengen is.
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Zijn ogen beginnen te stralen en hij vraagt: “Wil je het zien?” Natuurlijk zeg 
ik ja. ‘Het’ is het kunstwerk Open Ended (2007-08)van Richard Serra, waar 
kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh (1940) maar liefst tien jaar op heeft 
gewacht. Het is een sculptuur van gigantische afmetingen waar je in kunt  
lopen. Indrukwekkend als je ervoor staat, nog grootser als je er doorheen 
wandelt. Zoals een kind blij is met zijn eerste fiets, zo opgetogen is Van  
Caldenborgh als hij over zijn Serra vertelt. Een kunstwerk dat zijn collectie  
van enkele duizenden stuks nu mooi aanvult. 

Het is ondertussen algemeen bekend wanneer Joop van Caldenborgh - één 
van de grootste, zo niet de grootste kunstverzamelaar in Nederland - zijn 
eerste werk kocht. Hij was zestien, had een krantenwijk en kocht een zeefdruk 
van Peter Struycken. Het betekende het begin van een enorme collectie, die 
niet alleen bestaat uit hedendaagse kunst. Hij bezit bijvoorbeeld ook vele 
schilderijen van de Haagse School: onder anderen van Gabriël, Israëls, Mes-
dag en Weissenbruch. Van één van mijn favorieten in de schilderkunst, Jan 
Sluijters, blijkt hij ook prachtwerken te hebben. “Verzamelen van kunst kun 
je eigenlijk vergelijken met het aanleggen van een postzegelcollectie. Als je 
er eenmaal mee begint, stop je niet meer. Toen ik die Struycken kocht, had ik 
niet de gedachte dat ik begon met het aanleggen van een kunstverzameling, 
het overkomt je. Het leven van iedereen hangt aan elkaar van toeval en van 
situaties die hij niet gepland heeft. Denken alles te kunnen plannen, is  
onmogelijk. Zowel zakelijk als privé. Op een goed moment kun je je kunst 
niet meer aan de muur hangen en dan komt er een opslag.”

I PROMISE TO LOVE YOU
Ook de opslag bezoek ik met Van Caldenborgh. De Pumpkin (2009) van Yayoi 
Kusama staat klaar om ingepakt te worden voor de Kunsthal. Evenals een 
spiegelwerk van Michelangelo Pistoletto, een schilderij van Anselm Kiefer en 
een wandsculptuur van Tracey Emin met de titel I promise to love you (2007). 
Met de stekker uit het stopcontact. Wanneer hij ziet dat ik daar naar kijk, ver-
ontschuldigt hij zich: “Ik wil het werk wel aan doen, maar ben bang dat ik iets 
verkeerd doe en dan hebben we een groot probleem!’’ Het werk van Emin is 
de titeldrager van de tentoonstelling in de Kunsthal. 

De Serra staat hier ook in de opslag, en terwijl we er doorheen lopen valt het 
me op dat Van Caldenborgh even stil is, terwijl hij gedurende het interview 
en de rit vanaf zijn Wassenaarse landgoed naar de opslag niet alleen gezellig 
maar ook als een doorgewinterde geïnterviewde aan één stuk door praat.  
Zowel over zijn privéleven vertelt hij (wat ik beloof niet op te schrijven), als 
over zijn kunstcollectie. 

In de opslag laat hij me in stilte genieten van de Serra-ervaring. Zijn rechter-
hand Suzanne Swarts is druk bezig met de voorbereidingen voor de tentoon-
stelling in de Kunsthal en ik ben even getuige van een gesprek tussen beiden, 
wat soms uiterst hilarisch is. Van Caldenborgh heeft een ruime selectie 
gemaakt voor de catalogus en Schwarz laat hem weten dat sommige foto’s 
er echt niet in komen. Ook vertelt zij dat bepaalde keuzes voor de openings-
ceremonie niet doorgaan, omdat zij ervan overtuigd is dat deze ridicuul zijn. 
Van Caldenborgh sputtert op grappige wijze tegen maar laat zich overtuigen, 
en we vertrekken weer richting Wassenaar. Hij bladert nog even door de cata-
logus en merkt op: “Die foto van Graham is te rood, die moet opnieuw.”

BEELDENTUIN
Op zijn Wassenaarse landgoed Clingenbosch ligt ook zijn beeldentuin, die in 
een recent verleden door lezers van Kunstbeeld is bezocht. Waarvoor de re-
dactie best wat moeite heeft moeten doen. Hij is daar heel duidelijk over: “Ik 
heb die beelden in eerste instantie voor mezelf gekocht. Mensen die van kunst 
houden, mogen op afspraak deze tuin bezoeken, maar bedrijven die hier hun 
relaties willen ontvangen, daar begin ik niet aan. Ik heb hier geen pretpark. Het 
museumkransje is welkom, zo ook liefhebbers van beeldhouwkunst. Je moet 
bedenken dat wij op zo’n dag iedereen ontvangen met koffie en thee, men 
krijgt een rondleiding door kunsthistorici, na afloop een glaasje wijn en ieder-
een krijgt ook nog een mooi boek mee naar huis. Dat doen wij allemaal gratis!”

In zijn tuin staan beelden van onder anderen Carel Visser, Anish Kapoor,  
Henry Moore, Sol Lewitt, Giuseppe Penone, Marino Marini, Richard Long, 
Shinkichi Tajiri, Jean Tinguely, Antony Gormley. En ook een prachtig werk  
van Dan Graham. “Daarop heb ik ook tien jaar moeten wachten”, aldus Van 
Caldenborgh. Terwijl hij het zegt, lacht hij en ik kan met niet aan de indruk 
onttrekken dat het eindelijk kunnen bezitten van een Dan Graham voelde  
als een triomf. 

De liefde voor de kunst die hem drijft is echter niet grenzeloos. Want, wan-
neer verzamelaars staan te dringen om een werk van een beroemde kunste-
naar te kopen, zal hij, zoals hij het zelf zegt “het brokje dat ik toegeworpen 
krijg, niet opeten”. Het is ‘graag of niet’ bij Joop van Caldenborgh. “Ik weet 
heel duidelijk wat ik wil, ik maak geen gebruik van adviseurs, koop wat ik 
mooi vind. Kom binnen bij een galerie en zeg ‘Die wil ik hebben, wat kost 
het, hoeveel korting krijg ik en wanneer wordt het bezorgd’. Als ik het niet 
meteen kan krijgen en de galerie belt me een paar weken later op dat het wel 
beschikbaar is, dan mag hij het houden. Aan dat soort gehijg doe ik niet mee 
en ik roep dan zeker niet ‘Hoera!’. Gelukkig heb ik er niet veel last van dat ga-

“Verzamelen van kunst kun je eigenlijk 
vergelijken met het aanleggen van een 
postzegelcollectie. Als je er eenmaal  
mee begint, stop je niet meer.” 
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Michelangelo Pistoletto  

Donna Segno Arte - Uomo 

Segno Arte, 1962-2008, 

print op roestvrij staal,  

244,0 x 122,0 cm (per deel)

foto: Antoine van Kaam, 

Courtesy Caldic Collectie
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leriehouders niet aan mij willen verkopen, maar ik ben wel zeer gevoelig voor 
de wijze waarop galeriehouders met mij omgaan.”

VROEG STADIUM
Kenmerkend voor de kunstcollectie van Joop van Caldenborgh is het gegeven 
dat hij kunstenaars al in een vroeg stadium aankoopt, vaak nog voordat ze bij 
het publiek bekend zijn. Een recent voorbeeld is een stilleven van Niels Bros-
zat, en eerder Jan Schoonhoven, die hij verwierf in een periode dat deze  ab-
soluut niet populair was. In de salon waar wij het gesprek voeren, hangen er 
twee. Hij laat me weten dat deze werken toch wel zijn favorieten zijn. Ook al 
wijst hij me licht terecht, als ik hem vraag naar zijn favoriete werk uit zijn col-
lectie: ”Dat is zoiets als vragen wie je liefste kind is!” Ook Damien Hirst kocht 
hij al vroeg. “Die is pas later beroemd geworden. Ik koop iets en het maakt 
me niet uit of het wat wordt of niet. Ik vind het leuk en klaar is Kees. Maar 
natuurlijk laat ik me ook beïnvloeden, door galeries, door bladen zoals Kunst-
beeld, door internationale kunstbladen. ”Het ‘buying by the ear’ wat sommige 
verzamelaars doen is hem volstrekt vreemd. “Natuurlijk kun je fouten maken, 
maar het kan me niks schelen wat mensen ervan vinden. Ik vind het leuk om 
zelf te ontdekken en de aankopen te doen. Dan is het natuurlijk wel fijner 
als de pers er positief over schrijft. Maar als dat niet zo is, kan me dat ook 
niks schelen. Als je een beetje exhibitionistisch wordt, roep je dat over je af. 
Voormalig directeur van de Kunsthal Wim van Krimpen heeft mij wel eens 
gevraagd of hij een tentoonstelling mocht maken met mijn miskopen. Ik heb 
geantwoord dat dit niet mogelijk was, omdat al die kunstenaars nog leven!”

EIGEN MUSEUM?
Zonder twijfel een geweldige aanwinst is het werk Per Benedetto (2009) van 
Berlinde De Bruyckere. Van Caldenborgh kocht het in Italië, vlakbij de plek 
rondom Sienna waar hij een tweede huis heeft. “In een nabij gelegen Kloos-
terkerk werd een 15de eeuws kruisbeeld gerestaureerd. Berlinde De Bruyckere 
werd gevraagd om die lege plek tijdelijk op te vullen. Ik zag het daar en heb 
het gekocht. Ik heb in die omgeving ook een Italiaanse galerie waar ik regel-
matig koop, dat is Galleria Continua, in San Gimignano. Hij heeft Anish Ka-
poor, Mona Hatoum, Hans Op de Beeck, Pistoletto. De galerie is gevestigd in 
een oude bioscoop, fantastisch.”

Hierna gaat het gesprek bijna als vanzelfsprekend richting architectuur 
van musea, waarover Van Caldenborgh, hoe kan het ook anders, een zeer 
uitgesproken mening heeft. “Het Guggenheim Bilbao is verschrikkelijk, dat 
gebouw is alleen voor de architect zelf gebouwd. Guggenheim New York is 
weliswaar prachtig, maar voldoet niet als museum. Door de draaiingen word 
je misselijk en de schilderijen moet je bijna met een schuin hoofd bekijken 
zodat je pijn aan je nek hebt als je weer buiten staat. Het Louisiana in  
Humlebaek vind ik geweldig. De Frick Collection in New York.” 

Zou hij in zijn stoutste dromen fantaseren over een eigen museum, dan zou 
hij er wel voor zorgen dat de architectuur de collectie recht doet. Daarnaast 
moet een bezoek aan een museum een belevenis zijn, waar ook kunst en na-
tuur elkaar ontmoeten, waar je graag lang wil blijven. Genieten van kunst! 
Ook moet een museum gemakkelijk te bereiken zijn, aldus Van Caldenborgh. 
Kies je voor een grote stad in Nederland, dan is bijvoorbeeld de oude bio-
scoop Metropool in Den Haag (net buiten het centrum, nu verbouwd tot  
appartementencomplex) naar zijn mening al te ver uit de loop. 

Als voorzitter van het bestuur van het Gemeentemuseum Den Haag is hij 
goed geïnformeerd over musea en de komende bezuinigingen. “Ik vind het 
goed dat de overheid de kunst stimuleert en daar ook gelden voor beschik-
baar stelt, maar het is de vraag of de mate waarin dat gebeurt nu nog produc-
tief is. Ik denk wel dat het beter is om die bezuinigingen geleidelijk aan door 
te voeren, zodat de kunstinstellingen hun weg kunnen vinden. In landen waar 
niet zo gesubsidieerd wordt als hier in Nederland zie ik fantastische kunst, 
maar we hoeven de Verenigde Staten niet te kopiëren. Het cultureel besef is 
daar volledig anders. Zie je het voor je dat welgestelde lieden hun naam in 
marmer laten beitelen? Die kopen liever Porsches en Ferrari’s. Als ik daar dan 
wat van zeg, krijg ik te horen: Bij jou hangen ze aan de muur!” :

‘I promise to love you’, Caldic Collectie 2000-2010, 5 feb. t/m 15 mei 2011, Kunsthal, Westzeedijk 

341, Rotterdam, www.kunsthal.nl. Bij de tentoonstelling, van werken die zijn aangekocht in de 

periode 2000-2010, wordt een gelijknamige catalogus uitgegeven. 
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