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BEDRIJF UIT HORSSEN HANDELT IN RELIGIEUS ERFGOED 
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ie in d e wandel
gangen van h et 
Vaticaan zegt t e 
zoeken naar een 
altaar, kandelaar, 

beeld of wierookvat, wordt verwezen 
naar het bedrijf Fluminalis, 
de marktleider in de handel van 
Noordwest-Europees religieus 
erfgoed. Circa drieduizend kunst
stukken gaan jaarlijks op transport 
naar alle continenten m et als 
afzender Fluminalis. 
Het bedrijf uit het land van Maas en 
\Vaal heeft geen marketingstrategie 
nodig. Een publicatie in het toonaan
gevende katholieke blad L'Osserva
tore Romano was genoeg om een 
wereldwijde klantenstroom op gang 
te brengen. ,,Niet te bevatten hoe 
groot het bedrijf is geworden;' zegt 
oprichter en directeur Jan Peters, 
die zijn bedrijf na 44 jaar nog altijd 
beschouwt als een uit de hand 
gelopen hobby, ook al is het opkopen 
en verhandelen van inventarissen 
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van sluitende kerken en kloosters in 
Noordwest-Europa een heuse onder
neming geworden. 
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Via Internet 
Geestelijken, museumdirecteuren, 
architecten, artiesten en zelfs fil_m
regisseurs, allemaal kloppen ze in 
Horssen aan voor religieuze pracht 
en praal. De keuze is dan ook ov~r
Weldigend. In de expositiehallen in 
het hart van het dorp zijn ruim . 
25.ooo items te bewonderen. ,,Hier 
staat alleen het kleine spul;' grapt 
Jan bij de aanblik van de tjokvolle 
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'Gek dat 
mensen 
kunst 
kopen 
zonder 

te komen 
kijken' 

biechtstoel kunnen klanten t erecht 
in de opslagruimtes. 
Al komen de meeste klanten niet zelf 
op bezoek. Zo'n 70 procent van 
de verkoop gaat tegenwoordig via 
internet , aan de hand van foto's en 
beschrijvingen die Jan en zijn zoon, 
mededirecteur Harald, online zetten. 
Jan: ,,Ik vind het nog st eeds gek dat 
mensen kunst kopen zonder eerst 
hier t e komen kijken, maa.r we gaan 
met onze tijd mee." 

Vrachtpapieren 
Bij elke belangrijke verkoop of 
veiling in Europa is Fluminalis live 
of telefonisch aanwezig. ,,zodat 
concurrenten geen kans krijgen. Een 
stukje psychologische oorlogvoering." 
Australië, na de Verenigde Staten 
en Canada de grootste afnemer van 
Fluminalis, is berucht om zijn 
strenge douane. ,,Reken maar dat ze 
daar echt alle pakketten controleren. 
Bij een vlucht uit Amsterdam vrezen 

d " ze voor rugs. 
Wanneer een object zoek.raakt of 
kapotgaat, betekent dat een finan
ciële strop. De vrachtpapieren goed 
voorbereiden kan veel ellende voor
komen. En met zoveel kopers ligt 
oplichting altijd op de loer. Vader en 
zoon kennen de trucs inmiddels. 

Zelfs aan het taalgebruik kan ik 
,, k '' bedriegers her ennen. o 
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D 
Fluminalis Church lnteriors bezit een 
eigen kerkje In Horssen. Het bedrijf 
koopt ook Interieurs van kastelen op. 
fl•Miulla.com 
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Veel streekgenoten slagen i: het 
buitenland. Hoc doen zo dat. } 

TIPS VAN DE 
EXPORTEUR 
WIE Jan Peters (67) 

en Harald 
Peters {42) 

WAT kunstexport 

VAN Fluminalis 
Church lnteriors 

OVER Australië 
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Hoe krijg je een 
fragiele vracht 
onbeschadigd down
under? Een goede 
voorbereiding is het 
halve werk. 

()ngedlerl(" 
Australië is bedacht op 
insecten en bacteriën. 
Gebruik daarom alleen 
verpakkingen van 
gefugineerd hout, dat 
ongediertebestrijding 
heeft ondergaan. 

11apleren 
Bereid de papieren voor 
het transport tot in de 
puntjes voor. Dit kan 
voorkomen dat een 
zending door de douane 
binnenstebuiten wordt 
gekeerd. 

• Relasllngen 
Laat klanten zelf controle
ren welke importbelastingen 
ze moeten 6etalen. Op deze 
manier vermijd je n 
en discussies. 

Ken het land 
Australië Is een continent 
op zich._ Het maakt qua 
transportkosten een enor1n 
verschil of iets In Perth of 
in Sydney moet worden 
af1elevenL Hóud
rekenin1 mil. 
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