
Jan Toorop, Zeeuwse 

meisjes, ca. 1906, 

olieverf op board, 

48 x 62,5 cm, 
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an de wanden hangen prachti-

ge schilderijen, geflankeerd

door zeer volledige object-

bordjes met tentoonstellings-

en herkomstgegevens. Kunstgalerij Albricht

betrok het pand in 2000 en gebruikt het als

showroom, kantoor, opslag en uitvalsbasis

voor kunstbeurzen, zoals de PAN en de TEFAF.

Als wij op bezoek komen, is Bob net terug uit

Londen. ‘Daar heb ik sinds ongeveer vier jaar

een vestiging, waar ik een week per maand

ben.’ Waarom daar? ‘In Oosterbeek komen in-

ternationale verzamelaars niet zo snel, in de

omgeving gebeurt op dat vlak te weinig. In

Londen is dat heel anders, er is altijd iets te

doen: een beurs, een opening. Ik ben daar

graag.’

Signatuur

Een week per maand in Engeland dus. Hoe

zien de andere dagen eruit? ‘Mijn agenda staat

aan het begin van de week nooit vast, maar ik

heb wel een aantal vaste werkzaamheden. Ik

ben altijd op zoek naar schilderijen, speur veilin-

gen af, ga langs bij particuliere verzamelaars en

onderhoud veel contact met mijn netwerk.

Daarnaast beheer ik de collectie; de kunstwer-

ken moeten bijvoorbeeld worden ingelijst en

beschreven.’ De samenstelling van de collectie

draagt een duidelijke signatuur, met een speci-

alisatie in negentiende- en twintigste-eeuwse

Nederlandse kunst. ‘Je ziet hier mijn visie en

mijn smaak.’ Binnen het oeuvre van een kun-

stenaar zoekt Bob altijd naar het beste of het

zeldzame. In zijn kantoor hangt een groot doek

van Jozef Israëls. ‘Een van mijn lievelingsschil-

derijen.’ Een ander dierbaar werk is ‘Polyne-

sisch naakt’ van Sluijters. ‘Eigenlijk een

privé-schilderij. Het hing vroeger bij ons thuis in

de kamer. Vriendjes die kwamen spelen durf-

den er niet naar te kijken.’ 

Carte blanche

Het vak is hem met de paplepel ingegoten.

Toch wist Bob niet dat hij zijn vader zou opvol-

gen in de kunsthandel. ‘Ik heb mijn vaders vak
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Op bezoek bij

In het voormalige gemeentehuis van het Gelderse

Oosterbeek, van oudsher een kunstenaarsdorp,

hangt een schat aan negentiende- en twintigste-

eeuwse kunst. Uit de werken van Jozef en Isaac 

Israëls, Johan Barthold Jongkind, Leo Gestel, Jan

Sluijters en Jan Toorop spreekt de persoonlijke voor-

keur van eigenaar Bob Albricht: ‘Een voorliefde.’

A



Jozef Israëls, 

La lettre (De

brief), 1872, 

olieverf op doek,

96,5 x 68,5 cm,

collectie 
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Rechts:

Leo Gestel, Café de nuit

(Paris), olieverf op doek,

46,5 x 35 cm, collectie
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altijd als heel leuk ervaren: de manier van leven,

de mooie schilderijen en het aspect van de

handel. Vanaf mijn zestiende of zeventiende

ging ik mee naar veilingen en mocht ik assiste-

ren op beurzen.’ Daarna ging hij kunstgeschie-

denis studeren in Groningen, maar dat viel

tegen. ‘De studie vond ik niet leuk, het vak wel.

En dus stelde mijn vader voor dat ik eens met

hem mee zou lopen. Ik voelde me gelijk als een

vis in het water. Mijn vader liet me vrij, ik kreeg

carte blanche.’

Hun samenwer-

king duurde, van-

wege ziekte en

uiteindelijk het

overlijden van zijn

vader, maar zeven

jaar. ‘Een snel-

kookpan. Toen ik

dertig was, runde

ik het bedrijf al-

leen.’

Van Gogh 

ontdekt

In oktober staat de

TEFAF Fall in New

York op het pro-

gramma: een klei-

nere beurs dan zijn

‘moeder’ in Maas-

tricht, met negentig

internationale en

New Yorkse hande-

laren. Daar presen-

teert Albricht een

meer internationale collectie met werken van

onder andere Pissarro en Renoir. ‘En mijn Van

Gogh,’ zegt hij. Het schilderij waar hij op doelt is

momenteel niet te zien in de zaak: het is uitge-

leend aan het Haags Gemeentemuseum, waar

het onderdeel is van de tentoonstelling ‘Ru-

moer in de stad’. Albricht kwam dit schilderijtje

op het spoor, nadat het zich een halve eeuw in

Frans privébezit had bevonden, onttrokken aan

het zicht van het grote publiek. ‘Cool, dat zijn

van die trouvailles die je weinig tegenkomt.’ Het

is een van Van Goghs vroegste werken, uit de

zomer van 1883. ‘Misschien niet zijn meest

sexy werk, maar het laat zien hoe hij begonnen

is, met invloeden van de Haagse School, zijn

leermeester Mauve, maar ook al het eigen ex-

periment.’

Veranderde markt

Tijd om uit te rusten is er niet na New York; drie

weken later vindt in Amsterdam de PAN plaats.

‘In Nederland weet ik wat er wordt verwacht en

ik heb mijn collectie altijd op orde. Ik probeer

wel altijd nieuw werk mee

te nemen.’ Dat is belang-

rijk, want hoewel zijn

kunsthandel goed loopt,

merkt Bob net als zijn col-

lega’s dat de markt de af-

gelopen jaren is veran-

derd. ‘Dat heeft ook te

maken met een verande-

ring in uitgaven. Weinig

veertigers kopen nog

dure schilderijen. Zij

geven hun geld liever uit

aan verre reizen. Al zijn er

nog altijd bij die kunst zien

als een goede investe-

ring; het is min of meer

waardevast en boven-

dien fiscaal vriendelijk om

later aan de kinderen

door te geven. Momen-

teel verkopen alleen top-

stukken goed, die zijn

hoger geprijsd dan ooit.’

Moet er voor Kunstgalerij

Albricht nu dan iets veran-

deren; een uitbreiding richting hedendaagse

kunst wellicht? ‘Nee, ik specialiseer me liever

verder binnen mijn aanbod en focus me nog

meer op het vinden van topstukken.’

Het schilderij van Van Gogh is t/m 5 november-

te zien in ‘Rumoer in de stad’ in Gemeentemu-

seum Den Haag. Albricht neemt van 28 

oktober t/m 1 november deel aan de TEFAF

New York en van 19 t/m 26 november aan PAN

Amsterdam.

www.albricht.nl 

‘Je ziet hier mijn 
visie en mijn smaak’


