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Huid & Haar
Tanya Rumpff kiest keramiek

Haags porselein
Opnieuw gewaardeerd
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Leve Napoleon
Keizerlijk verzamelen

Aboriginal Art
Het geheugen van de aarde 

Renaissance-juwelen
Versiering aan de macht 

Kruseman van Elten
Nederlander in New York

Tjebbe Beekman
Ambitieus schilderen
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2021

Welkom bij onze Kunst- 
en Antiekveilingen

Uw kunst, onze expertise

Exclusive Jewellery & Watches and 
Fine Silver*
Zaalveiling | 23 juni 2021

Arts of the East: Asian Ceramics & 
Works of Art*
Zaalveiling | 24 juni 2021

Home & Interiors: Antique Furniture & 
Design, Ceramics & Decorative Art*
Zaalveiling | 25 juni 2021

Venduehuis Den Haag biedt u een eenvoudige 
en efficiënte online taxatie service, 
kosteloos en zonder verkoopverplichting. 
U vindt hiervoor een speciaal formulier 
op onze website ‘kopen|verkopen’. Onder 
bepaalde voorwaarden is een flexibele 
verkoopcommissie tot 0% bespreekbaar.

*Kijk voor de actuele informatie betreffende kijkdagen 
op onze website en volg ons op social media.

Nobelstraat 5
2513 BC Den Haag
070 - 365 88 57 
info@venduehuis.com
www.venduehuis.com

Volg ons op social media:

Roger Raveel (1921-2013)
De paal van Bonheiden (1977)
Richtprijs €4.500 - €6.500
Zaalveiling 28 april 2021 (afb. r.b.)
  
Stefano Novo (1862-1927)
Bloemenmarkt in Venetië (1900)
Richtprijs €8.000 - €12.000
Zaalveiling 26 mei 2021 (afb. r.o.)

Books & Prints Online
Online veiling | 10 - 20 juni 2021

Post-War & Contemporary Art*
Zaalveiling | 28 april 2021
Online veiling | 29 april 2021

Old Master Paintings, 19th Century & 
Early Modern Art*
Zaalveiling | 26 mei 2021
Online veiling | 27 mei 2021



Willem de Winter

Kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co

Baan 41, 2012 DC Haarlem

Eugène Brands  (1913 – 2002)
Kind en paraplu, 1951

olieverf en gouache op papier,
gesigneerd en gedateerd 8 / ’51,

43 x 18,5 cm.  

Onderdeel van onze collectie werken van 
Eugène Brands.

Voor meer zie onze website.

+31(0)23 531 0505

+31(0)6 547 06 555

wdewinter@wisselingh.com

www.wisselingh.com
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cover
Johannes Nagel (°1979), No void/der Schrei, 
2020, porselein en lood, 71 × 58 × 43 cm.  
© Brutto Gusto Berlin.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
of op welke andere wijze ook zonder toestemming van 
de uitgever. meningen, feiten, weergegeven in onder-
tekende artikelen of bijdragen aan dit blad vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de betreffende auteur. 
redactie en uitgever zijn hiervoor niet aansprakelijk. 
COLLECT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
de geplaatste advertenties. Enkel de adverteerder kan 
hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

© kunst & antiek journaal te gent
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Edito

Sorry! U krijgt dit nummer een beetje later 
dan voorzien. Alhoewel. U wachtte mis-
schien wat langer maar toch verliep alles 
als gepland. We hebben wat geschoven 
met de COLLECT-agenda, omdat we, met 
de warmere dagen en de stijging van de 
vaccinatiegraad in het vooruitzicht, reke-
nen op meer openheid en vrijheid in de 
zomermaanden. COLLECT wil hier voluit 
van profiteren en gaat zo voor een extra 
juninummer en een zomereditie. 
Maar eerst deze nieuwe uitgave, waarin we 
de verzamelkoorts voor Napoleon meten, 
haarspelden in kapsels kronen, Haags por-
selein verdiend naar bovenhalen, een Ne-
derlandse etser uit Amerika terugbrengen 
en Arno Verkade zijn kennis over klassieke 
moderne Nederlandse kunst laten delen. 
En terwijl de kunstwereld zich bijna 
verslikte in de waanzinnige bedragen voor 
NFT’s gaan de musea in Nederland op 
dit moment langzamerhand weer open. 
Prachtige tentoonstellingen staan klaar om 
eindelijk gezien te worden. Enthousiaste 

conservatoren kunnen niet wachten om 
hun verhaal te vertellen. Een van hen is 
Tanya Rumpff, verslaafd aan kunst en in 
het bijzonder aan hedendaags keramiek. 
Een passie die ze, voor ze in het najaar met 
pensioen gaat, heel graag nog eens wil de-
len. Een voorproefje hiervan leest u in deze 
editie. Dus mag ik u naast al dat leesaanbod 
het volgende voorstellen? Want ik maak 
mij er evengoed schuldig aan: overtuigd 
zijn dat je weet wat er leeft en gaande is in 
de kunstwereld door erover te lezen maar 
vooral ook door online te kijken. Want je 
volgt die en die kenner, je scrollt door alle 
galerie-posts en pikt hun initiatieven op. 
Je denkt op de hoogte te zijn, te weten wat 
in en hot is. Wees dan toch bewust dat u ge-
voed wordt door algoritmes, door pixels en 
door uw vertrouwde voorkeuren. Artificiële 
bubbels die uw smaak vormen. Bovendien 
bekijkt u kunst al inzoomend, beleeft u een 
werk door het met uw vingers dichterbij te 
halen en zet uw scherm er een kunstmatig 
licht op. Een verzoek, een tip, voor deze 
maand: ga naar een galerie, bezoek zodra 
het kan een collectie en een museum. Ga 
een eindje van een stuk af staan, neem het 
in u op en loop naar voren en bouw zo aan 
uw voorkeur en kennis. Maar eerst alle 
musea weer open. Hopelijk is het op het 
moment van dit verschijnen al zover. 

Els Bracke

Nederlandse etser 
Kruseman van Elten
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Kort nieuws

Het Museum Møhlmann kon op Catawiki 
een unieke prent van Jan Mankes (1889-
1920) bemachtigen. Het gaat om een 
vroeg geëtst portret van zijn vrouw Annie 
Zernike uit het najaar van 1914. www.
museummohlmann.nl +++ Op 24-04 
(t/m 26-09) opent in Museum Belvédère 
de tentoonstelling Tony Cragg - Points of 
View in het museumpark en vier kabinet-
ten van de westvleugel. www.museum-

belvedere.nl +++ De nieuwe data voor 
designbeurs OBJECT zijn bekend. De 
beurs zal plaatsvinden in het historische 
HAKA-gebouw van 01-07 t/m 04-07. 
www.objectrotterdam.com +++ De sculp-
tuurbiënnale ARTZUID vindt dit jaar dan 
weer plaats van 01-07 t/m 17-10. Het 
evenement stelt spraakmakende beelden 
ten toon in de groene lanen en parken 
van Amsterdam Zuid. www.artzuid.nl 

Firmin Massot (1766-1849), Portrait de Josephine de Beauharnais, 1812, olieverf op doek, 74 x 66 cm. 
Collectie Hermitage. 

Afgelopen maand lanceerden het Hermitage Amsterdam en de Hermitage 
XXI Century Foundation, ondersteund door het Staatsmuseum Hermitage in 
Sint-Petersburg, het online platform Museum 1524. Dit online kunstonderwijs-
platform is wereldwijd gratis toegankelijk voor musea, onderwijsinstanties en 
andere geïnteresseerden. Op Museum 1524 staan verschillende thematische 
kunstonderwijsprogramma’s. Verder wil het platform musea aantrekkelijker 
maken voor jongeren van 15 tot 24 jaar, met behulp van innovatieve middelen. 
www.museum1524.com

Sculptuur van Tony Cragg. © Foto: John Stoel.

Michiel Jansz. van Mierevelt, Portret van Hugo 
Grotius, 1631.

Hugo de Groot 
gevierd in Delft
Dit jaar zet het Museum Prinsenhof in 
Delft Hugo de Groot in de schijnwerpers. 
Het is namelijk precies 400 jaar geleden 
dat de Delftse rechtsgeleerde en schrijver 
Hugo de Groot (1583-1645), gekend 
onder zijn Latijnse naam Hugo Grotius, 
in een boekenkist ontsnapte uit Slot Loe-
vestein. Vanwege dit bijzondere jubileum 
is 2021 door Slot Loevestein uitgeroe-
pen tot het Hugo de Grootjaar. Museum 
Prinsenhof Delft haakt hierbij aan en 
zet Hugo de Groot in de schijnwerpers 
met een korte film, een workshop voor 
kinderen én een familiedag. Ook scholen 
kunnen, zodra de coronamaatregelen het 
toelaten, een museumles boeken. 
www.prinsenhof-delft.nl/hugodegroot

Hermitage lanceert onderwijstool

6 l COLLECT
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Gezicht op Nijmegen 
duikt op in Amerika

Diefstal schilderij Van Gogh na een jaar 
nog altijd niet opgelost

Op een kunstveiling in de Verenigde 
Staten is een tot nu toe onbekend ge-
zicht op Nijmegen opgedoken. ‘Proba-
bly Paris’ stond bij de beschrijving van 
het 18e-eeuwse werk geschreven, maar 
kunsthandelaar en -liefhebber Patrick 
Peeters zag meteen dat het om de stad 
Nijmegen ging en wist het op de kop te 
tikken. Het schilderij heeft geen auteur, 
maar Peeters hoopt dat een handteke-
ning na restauratie zichtbaar wordt.

Vincent van Gogh, Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar, 1884. Groninger Museum. 
© Foto: Marten de Leeuw.

Patrick Peeters bij het schilderij van Nijmegen.
© Foto: Ed van Alem.

Afgelopen maart was het een jaar ge-
leden dat het schilderij Lentetuin, de 
pastorietuin te Nuenen in het voorjaar 
van Vincent van Gogh werd gestolen 
uit Museum Singer Laren. Ondanks 
vele inspanningen, nationaal en inter-
nationaal, is het werk nog niet terecht. 
Het behoort tot de collectie van het 
Groninger Museum. Het museum wil 
de vermissing opnieuw onder de aan-
dacht brengen door op hun website 
de verhalen en achtergronden van het 
schilderij te delen. Korte, verdiepende 

teksten en foto’s van pentekeningen 
en fragmenten uit van Gogh’s brieven 
geven een kijkje in het ontstaan ervan. 
Zo valt te lezen over het kerkje dat is 
afgebeeld, over hoe Van Gogh met zijn 
ouders in de pastorie terechtkwam en 
over zijn atelier. Voor dit project werkt 
het museum samen met het Van Gogh 
Museum in Amsterdam: senior resear-
cher Teio Meedendorp brengt met inte-
ressante kennis en feiten het schilderij 
tot leven. 
www.groningermuseum.nl/vangogh

Het nieuwe seizoen van Sterren op het doek is weer 
begonnen. Elke week laat één bekende Nederlander 
zich door drie kunstenaars vastleggen op doek terwijl 
hij of zij geïnterviewd wordt door presentator Özcan 
Akyol. De tweede aflevering werd opgenomen in de 
Gouden Zaal van het Mauritshuis. Tweede Kamervoor-
zitter Khadija Arib liet zich portretteren en vertelde 
waarom het Mauritshuis zo bijzonder voor haar is. De 
uitzending kan integraal bekeken worden op NPO Plus. 
De portretten worden online geveild voor goede doe-
len als Unicef. www.sterrenophetdoek.nl

Sterren op het doek

Henrieke de Vries, Portret van Khadija Arib, olieverf op paneel, 
60 x 50 cm. Geveild voor € 1.000 ten voordele van Unicef. 
© De kunstenaar.
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›› MELDT U GRAAG EEN EVENEMENT, LEZING, GEBEURTENIS OF ONTDEKKING waar COLLECT-lezers van op de hoogte 
moeten zijn? Laat het ons weten via collect@ips.be en wie weet verschijnt uw bericht in ‘Up to date’.

Ema Vaneková, Jasje, 2021. Olieverf op doek, 
40 x 30 cm. © De kunstenaar.

Leendert van Accoleyen, Transport naar Mars, 2019. 
© De kunstenaar.

De 2e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek 
vindt deze zomer plaats van 10-06 t/m 
15-08. Het tweejaarlijkse evenement toont 
tijdelijk installaties en beelden in Ooster-
hout. Ruim twintig nationale en internatio-
nale kunstenaars, onder wie Maria Roosen, 
Berlinde de Bruyckere, Bill Viola, Marc 
Mulders, Meschac Gaba, Guido Geelen, 
Anish Kapoor, Juliëtte Minchin en Robert 
Zandvliet brengen voor deze editie kunst 
binnen het thema ‘hoop’.

De deelnemers van de derde editie van 
jump! zijn bekend. Het  talentontwikke-
lingstraject zet jonge beeldende kunste-
naars in Brabant in de kijker. Zij krijgen de 
ruimte om zich op artistiek vlak te ont-
wikkelen door het volgen van cursussen 
en trainingen. Bijzonder aan dit project 
is dat drie galeries, een museum, een 
werkplaats en een presentatie-instelling 
hierin samenwerken en kennis en netwerk 
beschikbaar stellen. De deelnemers zijn: 
Sanne Bax, Femke Dekkers, Mike Dings, 
Mirte van Duppen, H.U.T. Kollektief (Koen 
Reijnen en Thomas Koevoets), Martijn 
Linssen, Ema Vaneková, Bo Stokkermans, 
Teun Welten, Wessel Verrijt, Zoë d’Hont, 
Nina van de Ven. www.jump-talent.nl

Biënnale in de Heilige Driehoek

Deelnemers derde 
editie jump! bekend

Mel Ramos (1935-2018), Lola Cola 
#5-Gold, 2018. Verkocht op Artpeers.
de voor € 10.900. © Artpeers.

Het Nederlandse veilingplatform Kunstvei-
ling.nl lanceerde afgelopen maand Art-
peers.de, een veilingplatform gericht op 
kunstliefhebbers in Duitsland. Dat deed 
het nadat het vorig jaar de kans kreeg het 
Duitse veilingplatform eArt over te nemen, 
en zo de positie op de Europese markt uit 
te breiden. De afgelopen jaren ontwikkelde 
Kunstveiling zich tot een grote speler in 
de Nederlandse en Belgische kunsthandel. 
In 2020 steeg de omzet met maar liefst 
60% ten opzichte van het jaar 2019. Ruim 
300.000 items gingen reeds onder de vir-
tuele hamer, waaronder schilderijen van 
Ivan Tovar, Jaap Nanninga en Jan Altink.  
De veilingkost op Art Peers bedraagt 15%. 
www.artpeers.de

Kunstveiling.nl trekt naar Duitsland

Internationaal nieuws
Dat NFT-kunst in de lift zit weten we al 
langer. Afgelopen maand veilde Jack 
Dorsey, oprichter van Twitter, zijn eer-
ste tweet voor het hallucinante bedrag 
van 2,9 miljoen dollar. De ondernemer 
bood zijn tweet op de online markt-
plaats Valuables te koop aan via een 
uniek digitaal certificaat dat de echt-
heid ervan garandeert. Op Valuables 
staan momenteel verschillende tweets 
te koop van Elon Musk, Charles Hoskin-

Wang Guangyi, Mao Zedong: Red Grid No. 2, 1989. Collectie Museum M+. 

son, Edward Snowden en Snoop Dogg. 
https://v.cent.co +++ Het eerste inter-
nationale museum voor hedendaagse 
visuele cultuur van Azië opent eind dit 
jaar de deuren in Hong Kong. Het muse-
um M+ zal zich toeleggen op het verza-
melen, tentoonstellen en interpreteren 
van de Aziatische visuele kunst, design, 
architectuur en bewegend beeld van 
de twintigste en eenentwintigste eeuw. 
www.mplus.org.hk



VEILINGEN
KEULEN/BERLIJN/BRUSSEL

24 april: Pruisen Veiling (Berlijn)   2–5 juni: Juwelen, Decoratieve Kunst, Oude Meesters (Keulen)   
17–18 juni: Moderne Kunst, Hedendaagse Kunst, Fotografie (Keulen)
18–27 juni: Contemporary online. lempertz:projects   24–25 juni: Aziatische Kunst (Keulen) 
30 juni: Afrikaanse en Oceanische Kunst (Brussel)
Grote Hertstraat 6 — 1000 Brussel  — T 02-514 05 86 — brussel@lempertz.com
Kijkdagen te Brussel in maand mei op afspraak
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De Foam Paul Huf Award gaat naar de Ameri-
kaanse fotograaf John Edmonds, die met zijn 
foto’s de eigentijdse Amerikaanse en Afri-
kaanse geschiedenis herschrijft. Edmonds 
is een fotograaf die meer wil dan beelden 
van individuen laten zien. Hij is een fotograaf 
van gemeenschappen, en in het bijzonder 
de zwarte gemeenschap. De afgebeelde 
mensen zijn vrijwel altijd afgebeeld met een 
ander element: maskers, beelden, doeken, 
voorwerpen met een geschiedenis en een 
betekenis. Edmonds krijgt met deze prijs 
20.000 euro en een solotentoonstelling in 
het Amsterdamse Foam.
© Foto: Ken Castaneda.

Tijdens een online prijsuitreiking zijn op maan-
dag 22 maart de winnaars van de fotowedstrijd 
‘Zie Jezelf Anders’ bekendgemaakt. Uit de meer 
dan 500 inzendingen zijn de foto’s van Brenda 
Onana, Rosa Navarro en Jasmijn door de jury 
geselecteerd als beste inzendingen. Het stijl-
volle, mysterieuze zelfportret In mijn duisternis 
van Brenda Onana werd verkozen tot winnaar 
van de hoofdprijs: een persoonlijke fotowork-
shop. Zowel de drie winnende foto’s als de 
eervolle vermeldingen worden tentoongesteld 
in studio F van het Frans Hals Museum en zijn 
door alle bezoekers op locatie Hof te bekijken 
zodra het museum weer open is.
© Foto: Brenda Onana.

De Pritzker-prijs, vaak omschreven als de 
‘Nobelprijs van de architectuur’, gaat dit jaar 
naar het Franse echtpaar Anne Lacaton en 
Jean-Philippe Vassal, oprichters van het in 
Parijs gevestigde architectenbureau Lacaton 
& Vassal. Het paar staat bekend om hun prak-
tijk van het opknappen of uitbreiden van be-
staande structuren met behulp van duurzame 
materialen en voor hun focus op betaalbare 
huisvestingsprojecten gedurende een carrière 
van vierendertig jaar. “Door hun benadering 
van het beroep en de resulterende gebouwen 
hebben ze bewezen dat hun toewijding aan 
herstellende architectuur zowel technologisch 
hoogstaand, innovatief als ecologisch verant-
woord is”, aldus de jury.
© Foto: Joel Saget/AFP.

Stichting Niemeijer Fonds en het Van Abbe-
museum hebben op Vrouwendag de drie ge-
nomineerden voor de Theodora Niemeijer Prijs 
2021 bekendgemaakt, de enige Nederlandse 
beeldende kunstprijs speciaal voor vrouwelijke 
kunstenaars. De genomineerden van deze 
vijfde editie zijn het duo Razia Barsatie / Marjet 
Zwaans, Silvia Martes (foto) en Buhlebezwe 
Siwani. De projectvoorstellen zijn door de jury 
onder leiding van sociologe en PvdA-politica 
Hedy d’Ancona geselecteerd uit een record-
aantal van 111 inzendingen. De prijs wordt 
uitgereikt op 27 september 2021. 
© Foto: Koos Breukel.

Met trots presenteren Kunsthal Rotterdam en 
hoofdsponsor ING de finalisten van de ING 
Talent Award 2021, de hedendaagse fotogra-
fieprijs. De vijf fotografen die tot de finale van 
deze achtste editie zijn gekomen, zijn Alina 
Frieske (1994, Duitsland), Camilla Ferrari 
(1992, Italië), Esther Hovers (1991, Neder-
land), Etienne Courtois (1969, België) en Ire 
Lenes (1981, Spanje). De finalisten doorlopen 
drie maanden een intensief coaching traject 
en creëren in deze periode nieuw werk voor 
de ING Collectie. Ze worden begeleid door de 
beroemde Amerikaanse fotograaf Alec Soth. 
De uitreiking vindt plaats op woensdag 2 juni 
in de Kunsthal en zal ook online te volgen zijn.
© Foto: Esther Hovers.

Richard Kofi is door het Stadsarchief Amster-
dam benoemd tot Stadstekenaar van 2021. Hij 
volgt Tom Heerschop op en is daarmee Am-
sterdams 8e stadstekenaar. Richard Kofi vindt 
momenten van samenzijn van groot belang. 
Juist nu, vanwege de beperkende maatrege-
len door de pandemie, wereldwijde politieke 
onrust en institutioneel racisme. Als stadsteke-
naar onderzoekt hij daarom alledaagse vormen 
van samenzijn, plezier en zorgzaamheid. Kofi’s 
heldere tekeningen gecombineerd met kleine 
performances en een postercampagne, richten 
zich op plekken in Zuidoost, Noord en West. Hij 
beschouwt dit werk als een vorm van stadsdo-
cumentatie van veranderende plekken.
© Foto: Julius Thissen.

10 l COLLECT
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De interdisciplinaire Frans-Algerijnse kunste-
naar Kader Attia is gekozen als curator van 
de twaalfde Biënnale van Berlijn, die gepland 
staat voor 2022. Hij is de eerste soloartiest die 
de biënnale leidt sinds de editie van 2012, die 
werd samengesteld door de Poolse kunstenaar 
Artur Żmijewski. De editie van vorig jaar, een 
van de weinige kunstevenementen op deze 
schaal die plaatsvonden in 2020, werd samen-
gesteld door een intergenerationele groep van 
vrouwlijke Zuid-Amerikaanse curatoren: María 
Berríos, Renata Cervetto, Lisette Lagnado en 
Agustín Pérez Rubio. Attia heeft onder meer 
geëxposeerd op de Biënnale van Venetië en 
heeft de belangrijkste kunstprijs van Frankrijk 
gewonnen, de Prix Marcel Duchamp.
© Foto: Michael Danner.

Laura Smeets is sinds 1 april 2021 de nieuwe 
conservator Europese keramiek van Keramiek-
museum Princessehof in Leeuwarden. Laura 
Smeets treedt hiermee in de voetsporen van 
Karin Gaillard, die in de zomer van 2021 met 
pensioen gaat. Smeets was voorheen conser-
vator kunstverzameling bij de Koninklijke Ver-
zamelingen in Den Haag. ”Ik kijk er erg naar uit 
om in het Princessehof verwervingen te doen 
die de Collectie Nederland verrijken en ten-
toonstellingen te maken die relevant zijn voor 
binnen- en buitenland”, aldus Laura Smeets.
 © Foto: Keramiekmuseum Princessehof.

Taxateur Patrick van Karsen (°1975) van 
veilinghuis Van Spengen in Hilversum heeft 
zijn TMV-examen afgelegd voor ‘Gecertificeerd 
Register Taxateur Kunst Antiek en Inboedel-
goederen’. Sinds maart mag hij zich officieel 
‘Gecertificeerd Register Taxateur’ noemen. 
Voorheen was Patrick van Karsen ook taxa-
teur bij onder meer Veilinghuis Peerdeman in 
Utrecht en Heritage Auctions Europe. 

Kunsthandelaar Teo van den Brink keert terug 
naar kunsthandel Simonis & Buunk. Na zijn 
opleidingen communicatie en kunstgeschiede-
nis (Utrecht) werkte Teo van den Brink tot vier 
jaar geleden bij Simonis & Buunk Kunsthandel. 
Na acht jaar vertrok hij naar Museum de Fun-
datie en professionaliseerde zich in marketing 
& PR (onder andere voor de tentoonstellingen 
van Neo Rauch en Giacometti-Chadwick). Hij 
klom zo op tot senior marketeer. Sinds maart 
is hij terug bij Simonis & Buunk en heeft hij 
een plaats ingenomen binnen de directie.
© Foto: R.V.

Maryan Ainsworth, conservator Europese 
schilderijen in het Metropolitan Museum heeft 
afstand genomen van haar positie. De finan-
ciële gevolgen van de Covid-19-pandemie bij 
The Met waren zeer ernstig, en resulteerden 
in een tekort van $ 150 miljoen. Als gevolg 
hiervan moest meer dan 20% van het perso-
neel ontslagen worden. Toen Ainsworth een 
vrijwillige pensioenregeling werd aangeboden, 
besloot ze samen met twee van haar col-
lega’s bij de Europese schilderijen het plan te 
aanvaarden om zo de posities van de jongere 
curatoren op de afdeling veilig te stellen. Als 
Curator Emerita mag Ainsworth het komende 
jaar wel verder werken aan het boek over Dip-
tiek met kruisiging en laatste oordeel van Van 
Eyck waaraan ze bezig is. 

MoMA-voorzitter Leon Black maakte eind 
maart na weken van speculatie bekend dat 
hij zal aftreden. De voorzitter van de raad van 
bestuur draagt zo de gevolgen van de ont-
hullingen over de banden die hij had met de 
overleden financier en zedendelinquent Jeffrey 
Epstein. Black zou hem $ 158 miljoen betaald 
hebben voor belastingadvies. Black zal naar 
verwachting wel in het MoMA-bestuur blijven, 
terwijl zijn collegaleden wedijveren om hem op 
de eerste plaats te vervangen. 
© Foto: Getty Images.
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Andy Warhol, Campbell’s Soup I (Blatt 1, Black Bean und Blatt 2, Chic-
ken Noodle), 1968, permanente bruikleen van de Stiftung Hamburger 
Kunstsammlungen. © 2019 The Andy Warhol Foundation for the Vi-
sual Arts, Inc. Met toestemming van de Artists Rights Society (ARS), 
New York. © Foto: Elke Walford.

Van de lange lijst van Ro-
meinse keizers is Nero wel-
licht degene met de meest 
erbarmelijke reputatie. Hij 
zou zijn moeder Agrippina 
en zijn vrouw Poppaea heb-
ben gedood, hij zou Rome in 
brand hebben gestoken om 
op de ruïnes een weelderig 
paleis, de Domus Aureus, 
te kunnen bouwen. Zijn uit-
spattingen en de oorlogen 
in Britannia en in het Oos-

ten kostten fortuinen. Hij 
zou ook begonnen zijn met 
het vervolgen van christe-
nen, die hij veranderde in 
levende toortsen! Wat klopt 
daar allemaal van? Deze 
tentoonstelling vergelijkt 
uiteenlopende bronnen en 
presenteert tal van objec-
ten die betrekking hebben 
op zijn regeerperiode. De 
legende wordt opnieuw 
belicht en we krijgen een 

juister beeld van Nero te 
zien. Is men vergeten dat 
hij nuttige hervormingen 
doorvoerde en dat hij in zijn 
beginjaren als keizer werd 
opgehemeld? (ah) 

The British Museum
Great Russel Str.
Londen
www.britishmuseum.org
27-05 t/m 24-10

Nero

Hoofd van keizer Nero of keizer 
Claudius, Engeland, 1e eeuw n.C., 
koper. © The British Museum.

Twee reeksen vormen het 
uitgangspunt voor deze ten-
toonstelling: de portretten 
van Marilyn Monroe (1967) 
en de soepblikjes van Camp-
bell (1968). Die twee reeksen 
maakten niet alleen van 
Andy Warhol een beroemde 
kunstenaar, ze brachten ook 
de eeuwenoude status van 
het kunstwerk als uniek stuk 
aan het wankelen. Maar wat 
waren nu de concrete gevol-
gen van die revolutie in de 
kunstwereld? En hoe zit het 
met het concept ‘reeks’ in 
onze tijd? Op die vragen pro-
beert deze tentoonstelling 

een antwoord te geven, met 
andere reeksen, gecreëerd 
vanaf de jaren 1960, zoals A 
Rake’s Progress (1961-1963) 
van David Hockney, tot nu, 
zoals de reeks Mid Sentence 
(2018) van Nina Canell. Op 
het menu staan eveneens: 
grafische werken van de 
afdeling tekeningen en gra-
vures die het publiek zelden 
te zien krijgt. (ah)

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall 5
Hamburg
www.hamburger-kunsthalle.de
t/m 15-08

Net als tal van andere Europese landen onderging ook Duitsland ingrijpende artis-
tieke veranderingen in de 15e eeuw. Geïnspireerd door een nieuwe kijk op ruimte en 
het realisme ontstaan in de voormalige Nederlanden lieten de kunstenaars geleide-
lijk aan de gemaniëreerde mooiigheid van de internationale gotiek varen. Net als in 
Italië oogstten sommigen van hen, zoals Stephan Lochner en Martin Schongauer, 
lof en faam, dankzij het concept ‘meester’ en de erkenning van kunstenaars als dus-
danig. De uitvinding van de boekdrukkunst met losse gegoten letters, in Duitsland, 
speelde een cruciale rol in de verspreiding van ideeën en beelden, waardoor meteen 
ook de nieuwe stijltrends zich snel konden verspreiden. Dit is de eerste grote ten-
toonstelling over die sleutelperiode. Behalve de schilderkunst komen ook de meeste 
andere artistieke disciplines aan bod. (ah)

Gemäldegalerie
Matthäikirchplatz
Berlijn
www.smb.museum
01-05 t/m 05-09

Reeksen

Late Gothic. The Birth of Modernity

Konrad Witz, De Annunciatie, Basel, ca. 1440. Neurenberg, 
Germanisches Nationalmuseum. © Foto: Georg Janßen.
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Reni Schaschl, WW fabric Boston, 1912-1917. © MAK.

Deze tentoonstelling, georganiseerd in samenwerking met het 
MoMA (New York) en Tate Modern (Londen), laat ons kennis-
maken met een van de meest fascinerende kunstenaressen 
van de vorige eeuw: Sophie Taeuber-Arp (1889-1943). Met 
haar veelzijdige oeuvre was ze een van de grote pioniers van 
de abstractie. Bovendien had ze een uitgesproken moderne 
kijk op kunst en hield ze geen rekening met de grenzen tus-
sen de verschillende genres. Haar creativiteit uitte ze zowel 
in de schilderkunst als in de beeldhouwkunst, de architec-
tuur, textiel, design, creaties met parels, marionetten en 
dans. Deze chronologisch opgevatte expo blikt terug op de 
verschillende fasen van een te vroeg afgebroken carrière (ze 
verongelukte vlak voor haar 54e verjaardag). Ambachtskunst, 
dans en dadaïsme kenmerken haar werken uit de Zürichse 
periode (1914-1926). Haar architectuurprojecten in Straats-
burg brachten haar in de jaren 1930 in contact met de Parijse 
kunstenaarsgroepen Cercle et Carré en Abstraction-Création. 
Tot slot belicht de expo haar nauwe band met de stad Basel, 
met name haar belangrijke bijdrage aan de tentoonstelling 
Constructivisten (1937), die de verspreiding van de abstractie 
een flinke duw in de rug gaf. (ah) 

Kunstmuseum
St. Alban-Graben 16
Basel
www.kunstmuseumbasel.ch
t/m 20-06

Sophie Taeuber-Arp 
Levende abstractie

Sophie Taeuber-Arp, Farbige Staffelung, 1939, olieverf op doek. 
Basel, Kunstmuseum / Bern, Kunstmuseum, schenking Marguerite 
Arp-Hagenbach, Meudon. © Kunstmuseum Bern.

De bekendste namen 
verbonden aan de Wiener 
Werkstätte zijn doorgaans 
die van mannen. Toch waren 
er ook veel vrouwelijke 
kunstenaars actief. Ook die 
hebben bijgedragen tot de 
internationale reputatie van 
het Weense atelier, dat een 
brug sloeg tussen de art 
nouveau en het Bauhaus. De 
tentoonstelling is chrono-
logisch georganiseerd, om 
het belang van die vrouwe-
lijke kunstenaars duidelijk 
te maken, van het begin tot 
het einde van de Werkstät-
te. De meesten hadden een 
opleiding gevolgd aan de 
School voor Toegepaste 

Kunst in Wenen, waar alle 
afdelingen voor hen open-
stonden, niet alleen de 
afdeling textiel, traditioneel 
een vrouwelijke discipline. 
In de Werkstätte gingen 
ze aan de slag met zowel 
textiel als metaal en kera-
miek. Ze schilderden ook de 
beroemde ansichtkaarten. 
De expo laat zien hoe het 
Weense atelier functio-
neerde in de loop van zijn 
dertigjarige bestaan. (ah)

MAK
Stubenring 5
Wenen
www.mak.at
21-04 t/m 03-10

Vrouwelijke kunstenaars 
in Wiener Werkstätte
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Kent u de Duitse kunstenaar Volker Hüller (°1976) al? Hij werkt voornamelijk rond 
‘systematische verplaatsing’, een term die Max Ernst bedacht om de gefrag-
menteerde logica van collages te beschrijven. Het is een idee dat bijzonder dicht 
aansluit bij hoe velen onze huidige samenleving ervaren. De schilderijen in deze 
tentoonstelling zijn opgebouwd als ingewikkelde legpuzzels, met lichamen en 
andere vage figuratieve hints die opduiken in een wirwar van keramische han-
den, armen en vingers. Volker Hüller volgt de expressionistische traditie van zijn 
thuisland, want zijn werk legt de nadruk op persoonlijke gevoelens en gedachten, 
eerder dan de realiteit. De schilderijen van Volker Hüller en de nieuwe keramische 
werken die worden getoond, zijn bovendien allemaal gemaakt tijdens de pande-
mie. Het tempo van het afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat de kunstenaar 
nog gedetailleerder en refelectiever tewerk is gegaan. Een tip voor mensen die 
inmiddels ook hun ritme aangepast hebben.

GRIMM - Keizersgracht 241, Amsterdam
www.grimmgallery.com - 23-04 t/m 05-06

61 jaar is Erwin Olaf, en deze rijpere leeftijd zorgt ervoor dat zo-
wel contemplatie als maatschappelijke boodschappen zijn werk 
binnensluipen. In deze eerste solopresentatie in Galerie Ron 
Mandos komen de series Im Wald, Ladies Hat en April Fool 2020 
aan bod. Hierin stelt Olaf onder andere klimaatverandering en 
de coronapandemie aan de kaak en wijst hij op de kwetsbaar-
heid van de mens. Het werk van deze wereldberoemde kunste-
naar bestaat uit geënsceneerde foto’s waarin hij telkens een 
nieuw thema uitwerkt. In Im Wald is dat de verhouding van de 
mens tegenover de natuur, in Ladies Hat stelt hij de meer kwets-
bare en zachte kant van mannen bloot. April Fool 2020 tenslotte 
refereert naar het begin van de coronacrisis waarin hij zichzelf 
portretteert als een verwezen clown die geen vat meer heeft 
op de situatie en de wereld om zich heen in elkaar ziet storten. 
Perfect gestileerde beelden, met een heel krachtige emotionali-
teit van een Nederlandse grootmeester.

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282, Amsterdam
www.ronmandos.nl
t/m 23-05

Volker Hüller

Erwin Olaf Im Wald

Matthew Murray, Quarry, 
Saddleworth Moor, 2016.  
© De kunstenaar.

Elliott Halls Gallery opent haar deuren opnieuw met een fysieke 
tentoonstelling, op afspraak te bezoeken. Light vs. Dark is een 
levendig eerbetoon aan kleur in de hedendaagse fotografie en 
toont enkele van de parels uit het uitgebreide archief van de 
galerie. De ‘lichte’ kant van de tentoonstelling omvat werken 
op groot formaat van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Michelle 
Sank uit haar Insula-serie. Deze werken zijn een ode aan de 
oceaan en grote uitgestrekte luchten, en zijn prachtig gecom-
bineerd met de Indifferent West-serie van de Amerikaanse 
fotograaf Daniel Mirer, die de mythe van het Amerikaanse 
Wilde Westen in levendige kleuren verkent. De ‘donkere’ helft 
van de tentoonstelling zorgt voor een dramatisch contrast. De 
bedachtzame en ietwat emotioneel geladen landschappen uit 
de Saddleworth-serie van Matthew Murray zijn indrukwekkend 
dankzij hun grote schaal en vergezellen Jason Oddy’s krachtige 
architecturale interieurs.

Eliott Halls Gallery
Tussen De Bogen 91
Amsterdam
www.elliotthalls.com
t/m 29-05

Licht versus donker

Erwin Olaf, Im Wald, 2020. © De kunstenaar.

Volker Hüller, Untitled, 2021, 
detail. © De kunstenaar.
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ZILVER

Drie tentoonstellingen van hedendaags zilver staan opgesteld 
maar zijn lange tijd niet toegankelijk geweest voor het 
publiek. Deze zijn verlengd en lopen lang genoeg door voor 
een museumbezoek. In het Zilvermuseum Schoonhoven is 
er de tentoonstelling Dubbelop van de zilversmeden Pauline 
Barendse en Jan Matthesius en de solotentoonstelling Ground 
Hope van de zilversmid Jan van Nouhuys (grondlegger van 
de Nederlandse zilverkunst). Het Stedelijk Museum Zutphen 
exposeert hedendaags zilver van 21 Nederlandse zilversmeden 
in combinatie met het 20e-eeuwse Hollandia-zilver binnen het 
thema ‘zilver voor iedereen’. Het afgebeelde object Symbool 
van de kunstenaar zilversmid Willem Noyons is te zien in het 
Zutphense museum en verbeeldt een zilveren fijnmazig netwerk 
(van het Nederlandse gezondheidsstelsel), ontworpen en 
vervaardigd in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit; 
aan alle medewerkers is in 2020 als blijk van waardering een 
bronzen versie (van 12 cm) daarvan geschonken.

 Licht op zilver  Informatierubriek Hedendaags Zilver Nederland

De kunstenaar Jef Huibers neemt met door hem ontworpen zilverkunst 
en enkele bijpassende schilderijen deel aan de expositie in Kunstkamer 
Franeker 2021; deze presentatie is ook na april te bewonderen in de galerie 
wegens verlenging voor nog onbepaalde tijd. Zijn prachtig uitgevoerde 
zilveren kunstwerken in deze tentoonstelling zijn vaak ontleend aan 
verhalen uit de klassieke oudheid zoals Triomf met een (archetypisch) 
zegevierende vrouwenfiguur op een wagen, die is geïnspireerd op 
Etruskische bronzen karretjes. Tijdloze verhalen zijn vorm gegeven in 
hedendaagse beelden in zilver.  

Verhalend zilver

Hebt u ook een aankondiging betreffende hedendaags zilver? Laat het ons weten op: silverinmotion@outlook.com.

Willem Noyons, Symbool, ontwerp 2019/uitvoering 2020 in opdracht van 
de Nederlandse Zorgautoriteit, unicum, 1e zilvergehalte, gegoten via een 
3D-geprinte vorm, 20 x 3 cm. © Foto: Musea Zutphen.

Zilverkunsttentoonstellingen

Jef Huibers, ontwerp met uitvoering door de zilversmid André van Loon, 
Triomf, 2008, 1e zilvergehalte met rode verf, 15 x 12 x 28 cm.

Jan van Nouhuys, Ground Hope, 2003, zilver, veroest ijzer, bladgoud, 
hoogte: 30 cm. © De kunstenaar.
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De wandeling
TEKST & FOTO’ S: KOOS DE WILT

met Ann Demeester, directeur 
van het Frans Hals Museum
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de hoofdstad, hoewel Haarlem beschikt over 
alle positieve assets die Amsterdam ook heeft, 
terwijl veel van de problemen waar Amsterdam 
mee worstelt, Haarlem niet teisteren”, zegt 
Demeester als ze over een besneeuwde Grote 
Markt loopt. Haarlem zou trotser mogen zijn. 
“Haarlem was in de 16e eeuw eigenlijk belang-
rijker dan Amsterdam. Je ziet het hier aan de 
Sint-Bavo kerk en de Grote Markt dat de stad 
een superbelangrijke rol heeft gespeeld in de 
geschiedenis. Sinds 1562 worden de stads-
klokken, de Damiaatjes, elke avond tussen ne-
gen en half tien uur geluid als een signaal voor 
het sluiten van de stadspoorten. Ongelofelijk 
zo’n lange traditie. Wat ik ontroerend mooi en 
soms beklemmend vind aan de stad is dat er 
niets verandert, zoals het plein dat nagenoeg 
hetzelfde is als op een schilderij van Gerrit 
Berckheyde uit onze collectie.”

Migratiestad 
De Belgische voelt zich hier ook vertrouwd 
omdat Haarlem de meest Vlaamse stad is van 
Noord-Holland. “Frans Hals kwam uit een 
dorpje tussen Mechelen en Antwerpen en 
de architect van de Vleeshal en de voorge-
vel van het stadhuis hier op de markt is een 
Gentenaar, Lieven de Key. Haarlem is feitelijk 
deels opgebouwd door mensen van elders. 

De wandeling begint op de Grote Markt 
bij het bronzen beeld van Laurens Jans-
zoon Coster, de vermeende 15e-eeuw-
se Haarlemse koster die de uitvinder 

zou zijn geweest van de boekdrukkunst. Een 
paar meter verder een borstbeeld van Haarlems 
beroemdste hedendaagse schrijver, een bron-
zen hoofd van Harry Mulisch dat van het zonne-
tje lijkt te genieten op zijn sokkel. De stadsgids 
Marius Bruijn, die stomtoevallig voorbijloopt, 
zegt dat het er al tien jaar staat. 
Ann Demeester (°1975) is van oorsprong van 
de letteren en voelt zich alleen al daarom goed 
thuis in Haarlem. Het is de stad van Lodewijk 
van Deyssel, Nicolaas Beets, Frederik van 
Eeden, Louis Ferron, Jan de Hartog, Joost 
Niemöller, Doeschka Meijsing, Geerten Meijsing, 
Lennaert Nijgh en Godfried Bomans en Mulisch. 
“Het is een stad met een literaire geschiede-
nis die je nauwelijks voelt als je door de stad 
loopt. Het rare is ook dat het meest prominente 
buitenbeeld van de stad niet dat is van een 
schrijver of schilder, maar van een semi-fictief 
persoon, waarvan alleen een deel van de Haar-
lemmers nog gelooft dat die de boekdrukkunst 
heeft uitgevonden. Hetzelfde met Kenau, de 
Haarlemse Jeanne d’Arc die zou hebben ge-
vochten tegen de Spaanse bezetter, van wie ook 
niet zeker is of ze ooit heeft bestaan, maar die 
wel een enorm belangrijke rol speelt in de ste-
delijke geschiedenis. Misschien heeft Haarlem 
gewoon een hele rijke literaire verbeelding?” 
“Ik ben geboren in Brugge, een wereldbe-
roemde historische stad die zichzelf vaak als 
klein neerzet. Dat heeft Haarlem ook. De stad 
heeft een Calimero-complex ten opzichte van 

“Haarlem is de 
meest Vlaamse 
stad van Noord-
Holland.”

“Je ziet aan de Sint-Bavo kerk 
en de Grote Markt dat Haarlem 
superbelangrijk was in de 
geschiedenis.”

Borstbeeld van Harry Mulisch. 
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Dat is wat ik zo graag aan de Haarlemmers en 
ook aan de Amsterdammers mee wil geven: 
wees je bewust van het feit dat jullie stad is 
gevormd door migranten. In Haarlem was dat 
niet alleen de upper class die vanuit geloofs- 
en politieke redenen op de vlucht naar de 
stad kwam, maar ook heel veel arbeiders die 
kwamen werken in de textielindustrie, econo-
mische vluchtelingen dus.”
Vanaf de Grote Markt lopen we de Barteljoris-
straat in langs een beeld van de Haarlemmer 
Kees Verkade. “De stad heeft verschillende 
beelden van de beeldhouwer. Deze Malle Bab-
be bijvoorbeeld. We kennen haar naam alle-
maal van het liedje van Rob de Nijs. Maar het 
grappige is dat dat liedje helemaal niet gaat 
over de Malle Babbe van Hals, maar over een 
ander schilderij van Frans Hals dat in het Lou-
vre hangt, een schilderij van een zigeuner-
meisje. Hals heeft Babbe, die in werkelijkheid 
Barbara Raes heette, waarschijnlijk gezien in 
het Dolhuis. Het is een olijk, schalks portret. 
Hals maakte portretten van gewone lieden, 
en zette ze als volwaardige mensen neer. Dit 
beeld van Verkade heeft dezelfde schalksheid 
en ook het ruwe en grove van Hals.”

Traditie en toekomst 
We lopen over de Grote Houtstraat, zo seint 
een van de winkelende bezoekers ons in. 
“Hier is de enige nog bestaande actieve 
rederijkerskamer, een dichtgenootschap van 
burgers, van Nederland: Trou moet Blycken.” 
Frans Hals was lid van deze rederijkerskamer, 
weet de museumdirecteur, maar we weten 

verder heel weinig over Haarlems bekend-
ste schilder. “Wel veel over zijn werk, maar 
weinig over de persoon. We weten dat hij ver 
in de tachtig was toen hij stierf en een schare 
kinderen had, maar hoe hij dacht en wie zijn 
leerlingen precies waren blijft moeilijk vast 
te stellen.” Hals was zeker niet altijd gewaar-
deerd, vertelt de museumdirecteur. “Een van 
de topstukken van het museum, het schilderij 
van de Regentessen van het Oudemannen-
huis, was in de 17e eeuw zeer gewaardeerd 
maar werd in de 18e eeuw verguisd. Ze zagen 
niets in zijn grove toets. Men dacht toen dat 
Hals een dementerende, bijziende bejaarde 
was toen hij dit werk voltooide. In de loop van 
de 19e eeuw sprak de Franse kunstcriticus 
Thoré Bürger zijn bewondering uit voor Ne-
derlandse schilders als Vermeer en Hals, en 
veranderde dat beeld. In zijn kielzog hadden 
schilders als Van Gogh, Manet en Mary Cassat 
waardering voor de Haarlemmer.” 
De museumdirecteur loopt naar haar museum 
door de Cornelissteeg richting Groot Heiligland. 
Heeft ze een doel met het Frans Hals Museum? 
“Ik ben er nu bijna zes jaar en ik zie eigenlijk het 
hele proces als einddoel. Wij zien het museum 
niet alleen als een plek van oude meesters, 

“Hals maakte portretten van 
gewone lieden, en zette ze als 
volwaardige mensen neer.” 

Frans Hals, Malle Babbe, 1633-
1635, olieverf op doek, 78,5 x 
66,2 cm. © Gemäldegalerie, 
Berlijn. 

Rederijkershuis en Ann Demeester voor haar museum.
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maar willen Hals graag tonen met kunst van 
onze eigen tijd. Dat doen we als museum eigen-
lijk al sinds de start in 1913. Als je dat niet zou 
doen, zou je Hals tonen als een fossiel en dat 
is hij niet, hij is een levende meester die nog 
steeds invloed heeft. Transhistorisch denken, 
noemen we dat: denken door de tijd heen. Je 
kunt veel meer uit een portret van Hals halen 
als je er bijvoorbeeld een portret van Rineke 
Dijkstra naast hangt of een van de ontluisteren-
de foto’s die Boris Mikhailov maakte van dak-
lozen in Oekraïne. En vice versa.” Dat betekent 
voor de museumdirecteur dat het subjectieve 
in kunstbeleving ook moet worden toegelaten. 
“Kennen en voelen moeten in balans zijn. Ik leg 
in mijn colleges bij de Radboud Universiteit ook 
graag verbanden tussen beeldende kunst, lite-
ratuur en muziek en ook met de actualiteit. Ik 
vind al snel dat alles met elkaar te maken heeft 
en tegenstrijdige dingen met en naast elkaar 
kunnen bestaan. Dat ik tegelijkertijd directeur 
kan zijn van een serieus museum en mag head-
bangen op heavy metal of een TikTok-dansje 
van Beyonce doen met mijn dochter.”

Demeester staat in een straat met aan de ene 
kant het museum en aan de andere kant een 
poort met de naam Sint Elisabeth Gasthuis erbo-
ven. “Het museum is gevestigd in het Oudeman-
nenhuis van Haarlem met aan de andere kant de 
gebouwen van het voormalige ziekenhuis van 
Haarlem. Mannen gingen in de 17e eeuw naar 
het oudemannenhuis als ze oud werden, daar 
werd voor ze gezorgd. De vrouwen gingen naar 
de hofjes waar ze meer zelfstandigheid had-
den in kleine huisjes. Hals heeft de regenten en 
regentessen van beide instellingen geschilderd. 
Die schilderijen hebben wij in de collectie. Mijn 
droom is om de werken te kunnen tonen op de 
plek waar ze oorspronkelijk voor zijn bedoeld.” 
Hoe kijkt de museumdirecteur er eigenlijk 
tegenaan dat het publiek nu niet naar binnen 
mag omwille van de lockdown? Demeester: “Ik 
heb het gevoel dat we nu allemaal in een soort 
duikboot zitten waarvan de periscoop kapot is. 
We gaan vooruit maar weten niet precies waar 
we zijn. Het is aan de ene kant wel knus, maar 
aan de andere kant voelen we dat er om ons 
heen allemaal dieptebommen worden gegooid. 
We zijn aan het schaken in het donker. Voor 
mij heeft dat het versterkte besef opgeleverd 
dat de fysieke aanwezigheid van kunstwerken 
essentieel is. Het gaat mij om de combinatie 
van het digitale én de echte objecten. Het 
meest ingrijpend was voor mij die ervaring in 
Kunstmuseum-Winterthur met een tentoonstel-

“Ik heb het gevoel dat we nu 
allemaal in een duikboot zitten 
waarvan de periscoop kapot is.”

Aan de linkerkant het Frans Hals Museum en rechts het voormalig St-Elisabeth Gasthuis.
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ling van Richard Tuttle. Op foto schijnbaar klein 
prutserig en onbenullig werk, maar als je bij 
het werk bent is het uitermate ontroerend. Het 
licht, de kleur, architectuur… je kunt niet hele-
maal benoemen wat er dan met je gebeurt.”   
De museumdirecteur loopt inmiddels langs het 
oude weeshuis van de doopsgezinden verder 
door de gladde straten. Nu zit hier een cultu-
reel centrum in. “Haarlem zat vol filantropische 
instellingen die werden opgericht om armen 
en behoeftigen te helpen. Dat zie je nog steeds 
hier overal in de stad - de ruim twintig hofjes, 
het Sint Elisabeth Gasthuis, het Oudemannen-
huis en dit voormalige weeshuis. In Nederland 
is het idee dat je als welvarende burger de 
verantwoordelijkheid had te zorgen voor de be-
hoeftige burger, zeer diepgeworteld. Dat zie je 
hier nog steeds. Nog steeds worden de hofjes 
bestuurd door regenten. Het is vergelijkbaar 
met wat je nu ziet in Amerika. Charity, of lief-
dadigheid, is er in handen van particulieren. In 
Nederland gebeurt dat deels publiekelijk vanuit 
de overheid en deels privaat.” 

Demeester wijst op de verbondenheid met het 
Amerikaanse Harlem. “Je had in New York in 
de jaren twintig de Afro-Amerikaanse Harlem 
Renaissance. Wij hadden in de 17e eeuw een 
Haarlemse wedergeboorte in de kunst met de 
portretten van Frans Hals, de stadsgezichten 
van Gerrit Berckheyde, de Haarlempjes van 
Ruisdael en stillevens van Willem Claeszoon 
Heda die de kunst tot ongekende hoogte wisten 
te brengen. Mijn andere droom zou zijn om daar 
een tentoonstelling over te laten zien, over die 
twee stromingen in verschillende eeuwen die op 
andere manieren een vernieuwing in de kunst 
laten zien, mede ingegeven door migratie.” 

Henry Hope 
De museumdirecteur is inmiddels op de Baan 
beland. Onderweg vertelt ze over haar verle-
den met Haarlem. “Ik kende in de stad eigenlijk 
alleen het Frans Hals Museum en het Teylers, 
het oudste openbare museum van Nederland.” 
Aan de andere kant ligt het gebouw dat nu het 
provinciehuis is, maar ooit het verblijf was van 
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Henry Hope, een man die goede contacten 
onderhield met de founding fathers van de VS, 
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson en John 
Adams. “Hij was de man van wat je eigenlijk 
het eerste private museum van Nederland kunt 
noemen. In 1769 kocht de bankier dit Landhuis 
Welgelegen in de Haarlemmerhout, waar hij in 
1786 het monumentale paviljoen liet optrekken. 
Hij opende er een soort ‘vanity museum’ om zijn 
privécollectie te tonen. Overigens was ook het 
Frans Hals Museum er al vroeg bij. De collectie 
was al voor 1913 tegen een kleine betaling te 
zien in het gemeentehuis en daarmee was het in 
wezen het eerste kunstmuseum van Nederland.” 
“De vraag die nu gesteld wordt,” zo oppert De-
meester zelf, wandelend over het besneeuwde 
gras, “is in hoeverre de rijkdom van Hope een 
gevolg was van slavenhandel. Veel mensen 
vragen zich af of we dat nu allemaal moeten 
onderzoeken. Ik vind het wel belangrijk om daar 
achter te komen. Het geeft gelaagdheid aan 
de geschiedenis, dat dingen niet zo zuiver en 
simpel zijn. Ik zie de geschiedenis graag als een 
grote diamant met vele verschillende kanten. 
Daaraan kleeft ook bloed en ellende.” 
Demeester wandelt stevig door tussen verschil-

“Haarlem zat vol filantropische 
instellingen die werden opgericht 
om armen en behoeftigen te 
helpen.”

lende beelden op de Dreef en toont een recent 
werk van Frank Koolen als reactie op covid-19. 
“Het gaat direct in op de actualiteit. Gaan we 
het binnen een dertigtal jaar een lullig beeld 
vinden of juist een icoon van deze tijd? Het inte-
ressante aan dit beeld is dat we nog niet weten 
wat het uiteindelijk voor betekenis zal krijgen. 
Op dit moment vind ik het een treffend, licht 
ironisch beeld dat zorgt voor lichtvoetigheid in 
een voor velen zware tijd.” 
Er moet nog een plek bezocht worden, ook al 
is het koud vandaag, zo vindt Demeester: het 
Hofje van Heythuysen op de Kleine Houtweg in 
de buurt. Het is genoemd naar een vermogende 
textielhandelaar die zich twee keer heeft laten 
portretteren door Frans Hals. “Een schilderij dat 
in Brussel in de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten hangt, laat hem wippend in een stoel 
zien. Op het andere, in de Alte Pinakothek in 
München, zie je hem poseren als een statige 
heerser, terwijl hij niet van adel was. Alsof hij op 
het ene schilderij aan het thuiswerken is en op 
de andere zich probeert te emanciperen als aris-
tocraat. De Amerikaanse schilder Kehinde Wiley 
heeft zich laten inspireren door dit schilderij en 
heeft in 2005 een zwarte, modebewuste jonge-
man geportretteerd, in precies dezelfde pose 
als Willem van Heythuysen. De bestuurders van 
het Hofje van Heythuysen hebben dan weer een 
stripverhaal laten maken waarin dit portret een 
rol speelt. Een mooi voorbeeld van transhisto-
risch denken. Ook mooi om dat ooit eens samen 
te laten zien in Haarlem.”

“Haarlem zat vol filantropische 
instellingen die werden opgericht 
om armen en behoeftigen te 
helpen.”

Beeld van Frank Koolen.

Hof van Heijthuysen.
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TEKST & FOTO’S: 
KOOS DE WILT

Tjebbe Beekman 
Sinds het afgelopen jaar zit Tjebbe Beekman (Leiden, °1972) bij de zowel in 
Amsterdam en New York gevestigde Grimm Gallery. “Dat heeft allemaal gewel-
dig uitgepakt”, zegt Tjebbe Beekman. “Jorg heeft een prachtig internationaal 
platform, een galerie in New York en beurzen overal in de wereld. De ambities 
spatten eraf. Ik werk hard en als je merkt dat je galerie dat ook doet, dan word 
je daar heel gelukkig van.”

BINNENKIJKEN BIJ
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De schilder kent Jorg Grimm al langer: 
“Toen ik begin 2000 mijn eerste 
tentoonstelling had op Art Rotterdam 
zag ik in een standje beneden een 

nieuwe galerie met allemaal printjes en twee 
etsen van Peter Doig. Te gek vond ik dat! Maar 
ik had natuurlijk geen geld en bovendien, als 
ik het wel zou hebben, had ik liever een schil-
derij gekocht, zo vertelde ik de galeriehouder 
daar beneden. Die zei toen: ‘Nou, dan moet je 
naar boven, daar hangt de Nederlandse Peter 
Doig: Beekman!’ ‘Dat ben ik!’, was mijn ant-
woord. Toen kwamen we tot een eerste deal: 
ik twee etsen en hij een schilderij van mij. En 
vanaf dat moment zijn we vrienden gebleven. 
Als hij later in Berlijn was, dronken we altijd 
even een biertje.” 

Gorillaz 
De schilder werkt aan een groene rand van 
Amsterdam, in een oud industrieel pand tus-
sen andere kunstenaarsateliers en creatieve 
beroepers. Hier in Park de Oeverlanden aan 
de Nieuwe Meer kun je achter een wild-
rooster oog in oog komen te staan met een 
Schotse hooglander – of een kunstenaar. In 
het ruime atelier op de eerste verdieping van 
het grote complex is achteraan een Spar-
taanse, witte en rommelige ruimte waar hij 
zijn werk opzet – vaak samen met zijn vrouw 
Berber. In een andere, grotere ruimte met 
fauteuil werkt hij zijn werken dan verder af. 
Voor de nieuwe tentoonstelling moest hij 
het alleen doen, zijn vrouw was vooral bezig 
met het thuisonderwijs van hun zoon Illya. 
Die zit op het gymnasium niet ver van hun 
woonboot in de Jordaan. Elders in het atelier 
staat een groot bed in een aparte ruimte, 
voor als het heel laat wordt. Daarnaast, 
achter een enorme plant, een groot bureau, 
een platenspeler en een deel van Beekmans 
enorme platencollectie. Tijdens het schilde-
ren luistert hij aan een stuk door naar muziek 
variërend van Bowie, Beethoven tot aan 
Coltrane of nu – van zijn dertienjarige zoon 
– de Britse band Gorillaz. “Te gek! Ik kende 
de frontman van Blur. Hij is ook de zanger 
van deze virtuele band. Hij gooit alles door 
elkaar, hiphop, dub, dance en rock. Precies 
wat ik met mijn schilderijen doe.” 
Aan de wand boven zijn bureau hangt een 
rijke collage van beelden uit verschillende 
uithoeken van de westerse kunstgeschiede-
nis. Schilderijen van Jeroen Bosch, socialis-
tische schilderijen van Diego Rivera tot aan 
surrealisten uit het interbellum. “Ik weet niet 
precies hoe dat alles terugkomt in mijn schil-
derijen,” geeft de schilder toe. “Soms werk ik 
zestien uur achter elkaar en laat dingen dan 

zomaar gebeuren zonder dat ik ze gelijk hoef 
te duiden. Ik ben dan het filter en kom er 
pas later achter wat ik aan het doen ben. Ik 
wil alles wat ik intuïtief meekrijg meenemen, 
daar gebeurt het.” 

Rijksakademie
Op de kunstacademie in Den Haag leerde 
Beekman eind jaren negentig vooral het 
ambacht. “Inhoudelijk leerde ik weinig over 
kunst. Het begon en stopte bij Giotto. Niets 
over filosofie of over hedendaagse kunst. 
Pas toen ik in 1994 hoorde over de aanslag 
op Rob Scholte zag ik in dat zijn kunst iets 
zei over waar ik zelf mee bezig was. Het was 
ook de tijd die Joost Zwagerman beschreef 
in zijn roman Gimmick!. De rock-’n-roll die 
ik voelde bij kunst kon dus kennelijk iets te 
maken hebben met wat ik deed. Het was ook 
een kunstwereld waar het steeds meer ging 
over status en over geld. Een wereld die een 
wereldster van je kon maken!” 
Eenvoudig om die ster te worden was het 
overigens niet. “Het was in die tijd behoorlijk 

“Alles wat ik intuïtief meekrijg 
neem ik mee, daar gebeurt het.” 
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lastig om als kunstenaar uit Den Haag van 
een Amsterdamse galerie aandacht te krijgen. 
Schilderen was in die tijd sowieso ook niet 
echt hip. Ik ben toen maar portretten gaan 
schilderen en werd daar uiteindelijk behoorlijk 
treurig van. Het was in die tijd dat ik bedacht: 
waarom probeer ik het niet bij de Rijksaka-
demie? Het alternatief was naar Berlijn gaan, 
dat wilde mijn vrouw, die toen in de mode zat, 
ook graag. En verdomd: ik werd aangenomen 
aan de Rijksakademie. We hebben toen ons 
geplande verblijf in Berlijn twee jaar uitge-
steld.”  
Tjebbe Beekman had altijd al internationale 
ambities. Maar het begon in Amsterdam. “Wij 
woonden in die tijd met z’n tweeën op een 
huurappartement van veertig vierkante meter 
op de Spaarndammerstraat in Amsterdam. 
We wisten niks van onze buren, maar we 
hoorden wel alles van elkaar. Daar kwamen 
de eerste beelden van flatgebouwen vandaan. 
Op de Rijksakademie heb ik dat verder uitge-
diept. Toen ik daar aan de slag ging, was mijn 
vrouw al vooruit gereisd naar Berlijn. Eerst 
deelden we een appartement met vijf ande-
ren aan de Danziger Strasse, de voormalige 
Dimitrov Strasse. In eerste instantie asso-
cieerde ik de stad met David Bowie, maar in 
Berlijn viel alles op z’n plek. Het had de sfeer 
van New York in de jaren tachtig. Het was 

grootstedelijk, dynamisch, rauw en had een 
rijk kunstleven. Ik hield van het ritme en de 
anonimiteit. Te gek vond ik het! Maar uiteinde-
lijk zijn we teruggekomen toen onze zoon naar 
de middelbare school ging. Dat was toch beter 
voor hem, vonden we.”

Luceberts atelier
Sinds 2017 is Beekman de boel gaan om-
gooien. “Het leven was naar binnen gekomen. 
Kort nadat mijn moeder in 2014 overleed, 
stierf ook mijn vader tijdens een bizar ongeluk 
in Spanje. Zijn zeilboot was ontploft, zo las 
mijn vrouw die op een ochtend al scrollend 
op de website van het AD was beland. Wat er 
toen gebeurde, was een roller coaster.” Een 
tijd lang kon Beekman niets, hij was een half 
jaar alleen maar bezig om het lichaam van zijn 
vader terug te krijgen en vragen op te lossen 
over wat er was gebeurd. “Ik ben enig kind en 

“Pas toen ik hoorde over de 
aanslag op Rob Scholte in 1994 
zag ik in dat zijn kunst iets zei 
over waar ikzelf mee bezig was.”
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“Ik probeer de 
regels van de poëzie 
en muziek terug 
te brengen in mijn 
schilderwerk.”

En nu dan dus een tentoonstelling midden in 
de derde coronagolf bij Grimm Gallery, met 
zijn eerste grote monografie erbij ontworpen 
door Irma Boom. Voor zijn debuut-expositie 
vorig jaar op de Bowery in New York had 
Beekman schilderijen gemaakt over de zeven 
hoofdzonden. Nu hangt er aan de Keizers-
gracht werk van de zeven hemelse deugden 
met een centraal drieluik in het hart van elke 
tentoonstelling. “Met mij is het nog nooit zo 
goed gegaan als nu”, zegt de schilder. “In 
december verkocht ik in New York bijna al 
mijn werk, waaronder vijf werken aan de Hort 
Family Collection. Hup boom! Daarnaast zijn 
er werken naar Seoel gegaan. En dat was al-
lemaal hard nodig.”

ik was ineens een wees geworden. Dat heeft 
er behoorlijk bij mij ingehakt, veel heftiger 
dan ik had verwacht. Waarschijnlijk was het 
gewoon een ongeluk, domme pech.” 
Lange tijd kwam er niks uit zijn handen. “Met 
de schilderijen van de stad kon ik niets meer, 
ook niet met de Hockney-achtige landschap-
pen waarmee ik bezig was. Ik vond het pas 
weer toen ik Peggy Franck bezocht die artist 
in residence was in het oude atelier van Luce-
bert in Bergen. Ineens zat ik in het hoofd van 
de dichter en schilder. Ik voelde dat zijn ener-
gie er nog steeds was terwijl hij al meer dan 
vijfentwintig jaar dood is. Ik ben toen dat ate-
lier gaan fotograferen en schilderen en daarna 
nog meer ateliers. Er kwam van alles los. 
Ineens zag ik dat Lucebert niet alleen schit-
terende schilderijen had gemaakt, maar dat 
hij het ook had gedurfd ontzettend lelijk werk 
te maken. Dat vond ik enorm bevrijdend. Zijn 
gedichten fascineerden mij al langer: woorden 
en zinnen die niet met elkaar corresponderen, 
maar op een of andere manier toch binnen 
de bladspiegel pasten. Dat is wat ik toen met 
mijn schilderijen ben gaan doen. Ik praatte 
daar veel over met Robert Anker in de kroeg. 
Rob, inmiddels ook overleden, was dichter en 
nam mij mee door Luceberts werk en ik nam 
hem mee in mijn schilderwerk. Zo probeerde 
ik de regels van de poëzie en muziek terug te 
brengen in mijn schilderwerk, in een compleet 
andere discipline dus.” 

MEER WETEN
www.tjebbebeekman.com 
www.grimmgallery.com
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“Certainly I am an Ame-
rican etcher, as I never 
handled the needle 
before I came to the 

United States.” De in Alkmaar geboren 
Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829-
1904) beleefde zijn hoogdagen als lid van 
de New York Etching Club. Gedurende 13 
jaar − van 1879 tot 1892 − ging hij met de 
etsnaald aan de slag en produceerde hij 
83 etsen. Ze getuigen van de verfijndheid 
en het oog voor detail van de kunstenaar. 
Voor het eerst in honderd jaar brengt Mu-
seum Alkmaar hun 70 exemplaren samen 
in een overzichtstentoonstelling. 

SCHILDERIJEN EN ILLUSTRATIES
In Nederland is Kruseman van Elten voor-
namelijk bekend als schilder. Gedurende 
zijn leven woonde en werkte hij, met een 
korte onderbreking, echter ruim dertig jaar 
in New York. Hij huurde er een atelier in 
de beroemde Tenth Street Studio Building, 
het kloppende hart van de Amerikaanse 
kunstwereld, en hoorde bij de entourage 
van verschillende grote Amerikaanse 

Kruseman 
van Elten
Een Nederlander in New York

In 1892 kreeg het Stedelijk Museum 
van Alkmaar een brief van de in New 
York wonende kunstenaar Hendrik 
Dirk Kruseman van Elten. Hij wilde 
70 etsen schenken aan het museum 
van zijn geboortestad. Ze tonen het 
meesterschap van de kunstenaar, 
die tijdens zijn leven vaak als een 
Amerikaanse etser werd beschouwd. 

TEKST: ELENA LOMBARDO

Elisabeth Frederica Kruseman van Elten (1876-1934), Portret van H.D. Kruseman van Elten, 1900, olieverf 
op doek. Dit portret werd geschilderd door de dochter van de kunstenaar. © Stedelijk Museum Alkmaar.
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The Heart of the Andes, after the celebrated painting by F.E. Church, ca. 1880, inkt op papier. © Stedelijk Museum Alkmaar.

kunstenaars als Frederic Edwin Church 
(1826-1900), William Hart (1823-1894) en 
Winslow Homer (1836-1910). “Hierdoor 
werd hij in de Verenigde Staten veeleer 
als een Amerikaanse kunstenaar gezien”, 
vertelt curator Marjan van Heteren van 
het Stedelijk Museum Alkmaar. Hendrik 
Dirk Kruseman van Elten werd geboren 
in het kunstenaarsgeslacht Kruseman. Na 
in de Romantische School in leer te zijn 
gegaan bij Cornelis Lieste (1817-1861) in 
Haarlem, trok hij naar de kunstenaarsko-
lonie van Oosterbeek, waar hij urenlang 
in de open natuur werkte. Aan de ooront-
steking die hij daar opliep, zou hij een blij-
vende doofheid overhouden. Eenmaal in 
Amsterdam gaat hij werken voor zijn oom 
Arie Cornelis, een uitgever die hem vraagt 
het werk van de Alkmaarse dichter en 
geschiedschrijver Willem Jacobsz. Hofdijk 
(1816-1888) te illustreren. Hij schrijft over 
de Germaanse hunebedden in Drenthe. 
Wanneer Kruseman van Elten in 1860 
met een tentoongesteld schilderij van zo’ n 
grafheuvel in de prijzen valt, gaat zijn car-
rière pas goed van start. In Amerika koopt 

een verzamelaar een werk, wat hem op het 
idee brengt om naar de States te trekken 
en daar zijn geluk te zoeken.”

GELUKZOEKER IN NEW YORK
Wanneer de Amerikaanse Burgeroorlog 
ten einde liep in 1865, maakte Kruseman 
van Elten eindelijk de oversteek. Aangeko-
men in New York, zoekt hij de gebroeders 
De Haas op, vrienden uit Nederland. “Een 
van hen betrok een atelier in de Tenth 
Street Studio Building. Na twee jaar lukt 
het Kruseman van Elten ook om daar zijn 
eigen atelier te krijgen. Uit het dagboek 
van een residerende kunstenaar blijkt dat 
Kruseman van Elten in financiële proble-

men komt en niet meer in zijn onderhoud 
kan voorzien. Hij keert in 1870 enkele jaren 
terug naar Nederland, waar hij trouwt met 
een welgestelde vrouw en erft van zijn 
overleden vader. Hierdoor kan de kunste-
naar terugkeren naar New York, waar rond 
deze periode de etskunst aan populariteit 
wint. Aangezien de kunstenaar eerder 
voor zijn oom illustratief werk produ-
ceerde, is de overstap naar de techniek 
voor hem logisch. Kruseman van Elten 
werd lid van de New York Etching Club 
en werkt al snel op bestelling. “Hij bracht 
vaak de omgeving rond Ellenville in beeld, 
een dorpje aan de voet van het Adirond-
ackgebergte in het noorden van de staat 
New York. Hij had er met zijn gezin een 
vakantiehuisje, waar hij vaak bevriende 
kunstenaars uitnodigde. Overgewaaid uit 
Frankrijk, was het etsen op dat moment 
een echte rage in New York. De etsen van 
Kruseman van Elten zijn razend populair 
en doen het ontzettend goed op de markt,  
en er werden verschillende krantenartike-
len aan hem gewijd toen. Hij had er talent 
voor. Zijn etsen zijn ontzettend mooi ver-

“De Hollandse kunst 
is zeer herkenbaar 
in het oeuvre van 

Kruseman van Elten.” 
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werkt en werden bovendien gemaakt op 
groot formaat, wat minder gangbaar was 
voor die tijd en duidelijk in de smaak viel. 
Ook etste Kruseman van Elten schilderijen 
na. Een ervan is The Heart of the Andes van 
zijn goede vriend Frederic Edwin Church 
(1826-1900). Het werk meet bijna twee bij 
drie meter. Een kunsthandelaar wilde het 
in een catalogus publiceren, dus moest 
Kruseman van Elten het enorme werk in al 
zijn details zien te bevangen in 30 cm. Dat 
kon hij, wat heel knap is.”

AMERIKAANS SUCCES
De etsperiode (1879-1892) van Kruseman 
van Elten geldt als zijn topperiode, vooral 
in Amerika. “Hij begon met schilderen, 
waar hij ook wel in uitblonk, maar in de 
States wordt Kruseman van Elten steevast 
gezien als een etser. Daarom kom je er zijn 
schilderijen nauwelijks tegen in openbare 
collecties”, vertelt Marjan van Heteren.  Voor 
de Amerikanen speelde hij in op de vraag 
naar 17e-eeuwse Hollandse meesters. Want 
naast Amerikaanse landschappen, bracht 
hij ook Nederland in beeld. “Kruseman van 
Elten had in zijn atelier een voorraad met 

studies uit verschillende Nederlandse stre-
ken, zoals Katwijk. Deze studies gebruikte 
hij voor etsen. Maar daarnaast liet hij zich 
inspireren door de Nederlandse kunst  en 
ging hij de compositie, stijl en onderwerpen 
van de meesters met een knipoog toepassen 
in zijn eigen werk. Daarmee speelde hij in op 
de bewondering van het Amerikaanse pu-
bliek voor de 17e-eeuwse Hollandse mees-
ters. Zelfs de landschappen die hij in de vrije 
natuur vastlegde herinneren sterk aan zijn 
geboorteland. De Hollandse meesters waren 
zeer gewild in die periode, dus sloot hij ook 
aan bij die rage.” 

SCHAT AAN INFORMATIE
Wanneer Hendrik Dirk Kruseman van 
Elten aan het einde van 1892 een brief 
schrijft naar het museum van Alkmaar is 
zijn gezichtsvermogen sterk achteruit ge-
gaan. Hij moest stoppen met etsen, want 
daarvoor moet je heel nauwkeurig te 
werk kunnen gaan. Van alle etsplaten die 
hij had, drukte hij twee exemplaren af. De 
best afgedrukte versies signeerde hij en 
stuurde hij naar het museum. Geen onlo-
gische zet volgens Marjan van Heteren: 

Under the Bridge, Old Shokan, New York, ca. 1884, inkt op papier. © Stedelijk Museum Alkmaar.

“Kruseman van Elten 
werkte tussen het 
neusje van de zalm 
van Amerikaanse 
kunstenaars.” 
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“Kruseman van Elten is altijd contact blij-
ven houden met zijn geboortestad. Het 
museum had een jaar eerder een schilde-
rij van hem gekocht en dat was hem ter 
ore gekomen. Bovendien was er ook net 
een publicatie verschenen over de gravu-
res en etsen in de museum-collectie. De 
kunstenaar dacht dus dat hij het museum 
met deze schenking een groot plezier 
kon doen. Wat het verhaal merkwaardig 
maakt, is dat de kist met etsen een tijdje 
zoek is geweest. Het Stedelijk Museum 
ontving een brief van de kunstenaar waar 
de schenking in beschreven stond, maar 
de eigenlijke werken zouden afzonderlijk 
per schip komen. Nadien bleek dat de kist 

met etsen de boot miste en op de kade in 
New York was blijven staan. Het heeft dus 
wel even geduurd voor het ensemble in 
Rotterdam aankwam”, lacht de curator. 
De schenking bleek voor het museum 
niet enkel van waarde door het kunsthis-
torische belang van Kruseman van Elten 
voor de stad Alkmaar, maar tevens omdat 
het een schat aan informatie bevatte. 
“Wij zijn het enige museum ter wereld 
met zo’ n omvangrijke collectie etsen van 
de meester, maar daarnaast beschikken 
we ook over de poëtische titels, data en 
plekken van vervaardiging van de etsen. 
De kunstenaar voegde namelijk een lijst 
toe die een onmiskenbare bron van infor-

Summer morning, 1886, inkt op papier. © Stedelijk Museum Alkmaar.

Kunstenaars in de Adirondacks; met onder anderen 
Winslow Homer (tweede rij in het midden) en 
Kruseman van Elten (onder parasol), 5 oktober 1874. 
Collectie Adirondack Experience, The Museum on 
Blue Mountain Lake, Blue Mountain Lake, New York. 
© R.V. 

 “Hij begon met schilderen, waar hij ook 
wel in uitblonk, maar in de States wordt 
Kruseman van Elten steevast gezien als een 
etser. Daarom kom je er zijn schilderijen 
nauwelijks tegen in openbare collecties.”
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matie bleek. Dat maakt deze schenking 
zo bijzonder. Er zijn in Amerika nog best 
veel musea met etsen van Kruseman van 
Elten, maar die kregen bijna nooit de 
juiste titels. Het museum voor Schone 
Kunsten van Boston heeft 18 etsen in 
de collectie, een schenking van Sylves-
ter Koehler (1837-1900), verzamelaar en 
volger van het werk van Kruseman van 
Elten, maar velen bevatten geen titel of 
plaatsbeschrijving. Hetzelfde geldt eigen-
lijk ook voor enkele exemplaren in het 
Rijksmuseum.”

WELVERDIENDE AANDACHT
Waarom toont het Stedelijk Museum 
van Alkmaar de bijzondere collectie nu? 
Marjan van Heteren: “In 2014 toonden 
we het werk van de kunstenaarsfamilie 
Kruseman. We merkten toen dat de etsen 

van Hendrik Dirk Kruseman van Elten op 
zaal enorm in de smaak vielen bij het pu-
bliek. Toen ontstond het idee om de vol-
ledige collectie aan het publiek te tonen. 
Dat was nooit eerder gebeurd. Hiervoor 
werden alle 70 exemplaren gerestaureerd, 
voorzien van een nieuwe passe-partout en 
opnieuw ingelijst. Zo zijn ze ook gecon-
serveerd voor de toekomst. Het is voor het 
eerst dat zo veel etsen van Hendrik Dirk 
Kruseman van Elten bij elkaar worden 
getoond. Naar de gedetailleerde, mooie 
etsen te kijken is een plezier. Bijzonder 
aan het etswerk van Kruseman van Elten 
is dat hij zich niet zoals de traditionele 
etsers houdt aan het vierkant van de ets-
plaat. Hij maakt vaak in de marges kleine 
afbeeldingen zoals van een papegaai, kik-
ker of konijn. Dat zie je zelden, maar het is 
ook gewoon heel erg leuk.”

De marktwaarde 
van Kruseman van Elten

Schilderijen van Hendrik Dirk Kruseman 
van Elten komen in Nederland wel vaker 
op de markt, de etsen nauwelijks tot 
niet. Ze bevinden zich voornamelijk in 
Amerika. Marjan van Heteren schat dat 
de totale schenking van de kunstenaar 
$ 800 waard was op het moment dat 
hij dit in 1892 bij het museum aanbood. 
Omgerekend zou dit vandaag ruim  
$ 23.000 zijn. Maurits Vroom, expert bij 
het veilinghuis Bubb Kuyper, gespecia-
liseerd in oude drukken, manuscripten, 
etsen en tekeningen: “De landschapset-
sen van Kruseman van Elten komen niet 
vaak op de markt in Nederland. Ik zag 
ze de afgelopen tien jaar niet of nau-
welijks. Omdat de landschappen vooral 
romantisch van aard zijn en niet zo zeer 
topografisch, zijn ze voor verzamelaars 
niet zo interessant. Dat geldt trouwens 
voor bijna alle 19e-eeuwse etsen van 
landschapskunstenaars. De Amerikanen 
hebben er iets meer voor over.  
De veilingopbrengsten liggen tussen de 
€ 50 en € 100. Bij handelaren in Amerika 
worden ze aangeboden tussen de  
€ 100 en € 200, met een paar  
uitschieters tussen de € 400 en € 900.”

Bubb Kuyper Veilingen 
Haarlem 
www.bubbkuyper.com

Hendrik Dirk Kruseman van Elten
Een Alkmaarder in New York
Stedelijk Museum Alkmaar
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
15-05 t/m 29-08

BEZOEKEN

The Hour of Rest, 1887, inkt op papier. © Stedelijk Museum Alkmaar.

A Glimpse of the Lake, New Milford, Connecticut, ca. 1883, inkt op rijstpapier. © Stedelijk Museum Alkmaar.

Papegaai in de marge van de ets The Heart of the 
Andes.



Nieuwe Spiegelstraat 55, 1017 DD Amsterdam

Gedekseld kandeelglas met een radgravure van een 
kraamkamer en de inscriptie T WELVAAREN VAN 

DE KRAAMVROUW EN T KINDJE.
De gravure wordt toegeschreven aan Jacob Sang 
(Erfurt circa 1720- Nigtevecht 1786) werkzaam in 

Amsterdam van circa 1748-1785. 
Hij had zijn glaswinkel in de Hartestraat.

Loodglas met Nederlandse gravure (Amsterdam). 
Derde kwart achttiende eeuw. Hoogte met deksel: 27 cm

FRIDES LAMÉRIS ART AND ANTIQUES
www.frideslameris.nl

Vriendschapsglas met een radgravure van de twee 
Oud testamentische fi guren David (links met kroon) 

en Jonathan die afscheid nemen.
Hierboven de inscriptie VRIENDSCHAP. 

In de achttiende eeuw werd het in De Republiek 
populair om met David en Jonathan een dronk op 

de vriendschap uit te brengen.
Loodglas met Nederlandse gravure. 

Derde kwart achttiende eeuw. Hoogte: 18 cm

Bokaal met radgravure van de buitenplaats Welna en 
met diamant: T WELVAREN van WEL-NA. Welna lag aan 

de Amstel in het huidige Martin Luther Kingpark. 
Bij de mislukte Aanslag op Amsterdam in 1650 werd hier 

onderhandeld door twee Amsterdamse burgemeesters 
met Willem Frederik van Nassau namens Stadhouder 

Willem II die na de 80-jarige oorlog i.t.t. Amsterdam, wèl 
een groot leger wilde behouden. 

 Loodglas. Eerste helft achttiende eeuw.
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De portefeuille 
van Napoleon

Verzamelaars met een keizerlijke passie
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Ruim € 118.000 voor een paar 
laarzen van de  man, € 500.000 
voor Napoleon s keizerlijke troon 
of € 625.000 voor een gouden 

laurierblad van zijn kroon. De Napoleon-
manie slaat toe. Vandaag proberen zeer 
veel Napoleon-liefhebbers met grote en 
minder grote budgetten zo dicht moge-
lijk bij de keizer te staan. De bedragen 
die neergeteld worden voor stukken die 
toebehoorden aan Napoleon Bonaparte 
(1769-1821) spreken tot de verbeelding. 
Het herdenkingsjaar startte met een veel-
belovend continuüm van het fenomeen. 
Tijdens BRAFA in the galleries in januari 
bood de Parijse galerie Arts et Autograp-
hes een manuscript van 74 pagina’ s aan 
over de slag van Austerlitz, voor het hal-
lucinante bedrag van een miljoen euro. 
Het document was gedicteerd (en gean-
noteerd) door Napoleon aan zijn generaal 
Henri-Gatien Bertrand op het einde van 
zijn leven op Sint-Helena. Bij Sotheby’ s 
Londen ging op 14 januari voor € 92.000 de 
sleutel van Napoleon’ s kamer op Sint-He-
lena onder de hamer. “Napoleon-objecten 
doen het op de markt heel goed”, vertelt 
Jean-Pierre Osenat. “We kunnen Napoleon 

Op 5 mei is het 200 jaar geleden 
dat Napoleon zijn laatste woorden 
sprak. Om het leven van de keizer 
te vieren pakken musea wereldwijd 
uit met topstukken uit openbare 
en private collecties. Wie verzamelt 
deze objecten? En waarom zorgt 
Napoleon na twee eeuwen voor een 
markt die blijft stijgen? 

TEKST: ELENA LOMBARDO

Hoed van Napoleon in traditionele vorm, vilt en 
beverleer, versierd met een witte, blauwe en rode 
cockade, lengte: 49 cm. Oorspronkelijk uit de 
collectie van de dierenarts van Napoleon, Joseph 
Griaud. Later in de collectie van het Vorstelijk 
huis van Monaco. Verkocht voor 1,8 miljoen euro 
(incl. kosten)  op 16 november 2014 bij Osenat & 
Binoche-Giquello, Fontainebleau. © Osenat & 
Binoche-Giquello. De legende wil dat Napoleon 
zijn ‘bicorne’  dwars (in plaats van het gangbare 
recht) op het hoofd droeg, zodat hij herkenbaar zou 
zijn op het slagveld en zijn troepen nieuwe moed 
gaf door zijn aanwezigheid.

Keizerlijke ‘troonstoel’  met een grote medaillonvormige rugleuning van verguld hout. Verkocht voor € 500.000 
(incl. kosten) op 7 april 2019 bij Osenat, Fontainebleau. © Osenat.

zonder twijfel het belangrijkste personage 
uit de geschiedenis noemen. Hij zorgt voor 
een enorme fascinatie bij liefhebbers over 
de hele wereld. Het verzamelgebied is ook 
zo ongelofelijk breed. Men kan handteke-
ningen, boeken, gravures, brieven, haarlok-
ken, kledingstukken, juwelen, militaria of 
meubels uit zijn woningen verzamelen. 
Ook objecten van figuren uit de entourage 
van de keizer doen het ontzettend goed.” 
Sedert jaren is het Franse veilinghuis Os-
enat de referentie voor Napoleon-memo-
rabilia en stukken uit het Empire-tijdperk. 
Vier tot vijf keer per jaar houden ze een 
Empire-veiling in de schaduw van het kas-
teel van Fontainebleau. “We begonnen zo’n 
twintig jaar geleden met de thematische 
veilingen. Niet langer kwamen de Empire-
schilderijen op schone kunstenveilingen 
en de manuscripten op veilingen met oude 
drukken. Wij brachten alles samen in een 
eclectische mix. Het opende een markt 
waar al langer een duidelijke vraag naar 
was en zorgde voor een vernieuwde aan-
dacht voor het verzameldomein.”

WERELDRECORDS
Zeven jaar geleden zorgde Osenat voor een 
wereldrecord toen een hoed van Napo-
leon onder de hamer ging voor 1,8 miljoen 
euro (incl. kosten). “Napoleon heeft in zijn 
leven naar schatting 120 hoeden gedragen, 

“De prijzen voor 
Napoleon zijn 
vertienvoudigd.”   
JEAN-PIERRE OSENAT
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waarvan er slechts 19 zijn overgebleven. 
Ze bevinden zich vrijwel allemaal in open-
bare collecties. Het was uiterst uitzon-
derlijk dat een exemplaar op de markt 
kwam. De hoed die we in 2014 onder de 
hamer brachten kwam uit de collectie van 
de Prins van Monaco en bevond zich in 
uitstekende staat”, vertelt de veilingmees-
ter. Geschat op € 300.000-400.000, werd 
de hoed van Napoleon gekocht door een 
Zuid-Koreaanse verzamelaar. Een hal-
lucinante biedstrijd voor een uitzonderlijk 
exemplaar. Ter vergelijking, in 2018 ging 
de hoed die Napoleon in Waterloo (1815) 
droeg, in minder goede staat, onder de 
hamer voor € 350.000 bij De Baecque & 

Associés in Lyon. Uit de collectie van het 
vorstenhuis van Monaco verkocht Osenat 
diverse andere topstukken, waaronder een 
hemd van de keizer (hamerbedrag € 70.000 
excl. kosten), een wieg geschonken door 
Napoleon aan zijn stiefdochter Stéphanie 
de Beauharnais (€ 200.000 excl. kosten), 
een paar handschoenen van de keizer  
(€ 60.000 excl. kosten) en een bord van 
Sèvres uit diens privécollectie, hoogstper-
soonlijk door hem meegenomen naar Sint-
Helena (€ 410.000 excl. kosten). Maar de 
hoed van Napoleon was lang niet het enige 
wereldrecord dat Osenat vestigde. In 2007 
braken ze alle records toen het zwaard dat 
de keizer droeg tijdens de slag bij Marengo 

Haarlok van de keizer, afgeknipt voor de troonsafstand op het Paleis van Fontainebleau. De legende wil dat 
kolonel Galbois een brief aan de keizer kwam geven op het moment dat zijn haar net geknipt was. Terwijl Na-
poleon de brief las bukte de kolonel zich stiekem om een haarlok op te rapen. Toen Napoleon dit zag, was hij 
ontroerd door de devotie van Galbois. De keizer nam zelf een lok, vouwde het in een papier en schonk het aan 
de kolonel. Verkocht voor € 4.375 (incl. kosten) op 19 november 2017 bij Osenat, Fontainebleau. © Osenat.

(1800) onder de hamer ging voor 4,8 mil-
joen euro. Het lijkt dat eens verzamelaars 
hun zinnen op prestigieuze objecten heb-
ben gezet, ze financieel het onderste uit de 
kan willen halen. 

INTIEME VERZAMELCLUB
Een verzamelaar met een van de grootste 
collecties ter wereld is de Franse expert en 
televisiefiguur Pierre-Jean Chalençon. De 
vijftiger kocht de keizerlijke troon van Na-
poleon in 2019 bij Osenat voor € 500.000. 
“Ik ben al van kindsbeen af gepassioneerd 
door geschiedenis. Verzamelen heeft 
altijd deel uit gemaakt van het DNA van 
de Fransman, dus was het voor mij heel 
natuurlijk. Mijn eerste stuk van Napoleon 
kocht ik op 15-jarige leeftijd. Ik verkocht 
de scooter die ik van mijn vader kreeg om 
een brief te kopen die ik zag in een etalage. 
Die brief, waarin Napoleon zijn overwin-
ning na de slag van Iéna (1806) aankon-
digt, zit nog steeds in mijn collectie. Later 
volgden een zakdoek, een vlag en andere 
kleine objecten.” Vandaag telt de collectie 
van Chalençon ruim 1.200 stukken die hij 
bewaart in zijn woning in hartje Parijs, het 
historische Palais Vivienne, gelegen aan 
Drouot. Zijn omvangrijke collectie reist de 
wereld rond. De verzamelaar ziet het als 
zijn missie om de objecten aan zo veel mo-
gelijk mensen te tonen en blijft zijn collec-
tie verrijken door te kopen en te verkopen. 
“Napoleon-verzamelaars kennen elkaar en 
kopen en verkopen onderling door. Recent 
kocht ik een servies van de keizer, maar 
omdat het nogal kostbaar was, besloot ik 
enkele minder belangrijke stukken te ver-
kopen. Als verzamelaar is het beter enkele 

“Napoleon 
verzamelen is 
een investering.” 
DAVID CHANTERANNE
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topstukken in je collectie te hebben, dan 
tienduizenden onbelangrijke stukken.” De 
verzameling van Pierre-Jean Chalençon 
telt dan ook verschillende topstukken, 
waaronder de kroningsstaf (1804), een ma-
drasjaal die de keizer droeg op Sint-Hele-
na, Napoleons persoonlijke testament, zijn 
bestek uit Waterloo en zijn portret als eer-
ste consul door Baron Grons. Het favoriete 
stuk van de verzamelaar is ongetwijfeld 
het huwelijkscontract tussen de keizer en 
Joséphine de Beauharnais (1763-1814). “Ik 
wil graag nog een paar pistolen van de kei-
zer aan mijn collectie toevoegen. Zijn per-
soonlijke wapens zitten bijna allemaal in 
openbare collecties. Als er een op de markt 
komt is het ontzettend duur. Dat geldt ook 
voor veel andere items - kijk maar naar het 
manuscript van de slag van Austerlitz!  
Napoleonspullen zijn vandaag onbetaal-
baar geworden, vijftien jaar geleden was 
dat nog niet zo. De fondsen van een verza-
melaar zijn ook niet eindeloos.” 
Patrick Buch verzamelt al sinds de jaren 
tachtig. Zijn passie voor Napoleon startte 
dankzij een vriendschap met Napoleon-
verzamelaar prof. dr. Frédéric Bastet 
(1926-2008). “Mijn eerste aankoop was een 
onbeduidend beeldje van Napoleon dat ik 
bij een veilinghuis in Den Haag op de kijk-
dag kocht voor 80 gulden. In die tijd voor 
mij toch veel geld. Beginnen met verza-
melen is altijd moeilijk. Niet alleen omdat 
de juiste kennis nog ontbreekt, maar ook 
de financiële middelen en contacten 

Slee die toebehoorde aan keizerin Josephine, hout, groen geschilderd en verguld, lengte: 3 meter, breedte: 
1,56 meter. Wordt aangeboden op de veiling L’ Empire à Fontainebleau  op 05-05 bij Osenat. © Osenat.
Richtprijs: € 40.000-60.000

Snuifdoosje in goud gemaakt door Moulinié, Bautte et Moynier met een miniatuurportret van Napoleon 
Bonaparte door Jean-Baptiste Isabey (1767-1855), ca. 1812. Geschenk van Napoleon aan zijn minnares, de 
Poolse gravin Maria Walewska. Uit de Rosalinde and Arthur Gilbert Collection, in langdurige bruikleen in het 
Victoria and Albert Museum, Londen. Momenteel te zien op de tentoonstelling Masterpieces in Miniature, 
Treasures from the Rosalinde and Arthur Gilbert Collection  (t/m 15-08) in DIVA, Antwerpen. © Victoria & Albert 
Museum, London. © Foto: Dominique Provost.

“Het opbouwen van 
een goede band met 
andere verzamelaars 
en handelaren speelt 
een cruciale rol.”  
PATRICK BUCH
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ontbreken.” In de collectie van de Neder-
lander zit onder andere een haarlok van de 
keizer, afgeknipt in 1819 op Sint-Helena, 
een stukje van het kleed waaronder hij 
opgebaard heeft gelegen in Longwood en 
een reliek – een kistje met overblijfselen 
uit het graf van de keizer in Sint-Helena. 
“Vooral de herkomst van dit stukje textiel 
is bijzonder. Het komt uit de nalatenschap 
van de Amerikaanse schrijver Ralph Waldo 
Emerson, die bevriend was met Achille 
Murat, een neefje van Napoleon. Het reli-
kwie werd samengesteld door een Franse 
soldaat die betrokken is geweest bij het 
opgraven van Napoleon op Sint-Helena 
in 1840. De charme van het verzamelen is 
voor mij niet alleen het bezit, maar ook het 
traject om iets te verwerven en de research 
rondom het object. Al is het verwerven 
van topstukken niet eenvoudig, ze komen 
weinig op de markt. Daarom zijn persoon-
lijke contacten met andere verzamelaars 
en handelaren nog steeds belangrijk.”

SELFMADE MAN
Het stijgen van de prijzen heeft verschil-
lende redenen volgens historicus David 
Chanteranne, curator van het Musée 
Napoléon in Brienne-le-Château (nvdr. ge-
legen in de gebouwen van het oude école 
royale militaire de Brienne waar de keizer 
tijdens zijn jonge leven op de schoolban-
ken zat).  Voor dit Napoleonjaar cureert hij 
de tentoonstelling Van Waterloo tot Sint-
Helena in het Memoriaal Waterloo 1815. 
De Napoleon-kenner merkt drie golven 
van belangstelling in het verzameldo-

mein. De populariteit van het verzamelen 
van Napoleonmemorabilia in Frankrijk 
en België begon eigenlijk in 1921, toen de 
honderdste verjaardag van de dood van 
de keizer werd herdacht. “Er verschenen 
toen veel objecten op veilingen en de 
belangstelling bij verzamelaars groeide. 
Bij de herdenking van de tweehonderdste 
verjaardag van zijn geboorte in 1969 deed 
hetzelfde fenomeen zich voor. Het bood 
grote families een buitenkans om histori-
sche documenten en objecten te verkopen 
die van vader op zoon waren doorgegeven. 
De derde golf zagen we in 2004, 200 jaar na 
Napoleons kroning tot keizer.” 
Het is rond de tweede golf dat ook Jean-

Pierre Osenat met zijn Empire-veilingen 
begon. De veilingmeester vertelt: “Het 
stijgen van de prijzen had er in die periode 
mee te maken dat eigenaars zagen dat de 
objecten het goed deden op de markt en 
daardoor hun eigen stukken gingen verko-
pen. Dat zorgde niet voor een verzadiging 
van de markt, integendeel. Verzamelaars 
boden de uitzonderlijkste stukken aan. 
Vandaag gebeurt dit nog steeds en zijn de 
prijzen vertienvoudigd. Daarnaast is er ook 
een nieuw publiek ontstaan: Napoleon is 
momenteel heel erg en vogue bij Russische 
verzamelaars.” De populariteit van de Fran-
se keizer bij een nieuwer publiek heeft zijn 
redenen volgens David Chanteranne: “We 

Portret van Napoleon uit de collectie van Bruno Ledoux. Topstukken uit zijn verzameling worden getoond op 
de tenstoonstelling Napoleon, voorbij de mythe in Europa Expo, Station Luik-Guillemins. © Collection NBC 
& Bruno Ledoux. Bruno Ledoux: “Ik heb altijd een passie gehad voor de grote figuren uit de geschiedenis. 
Napoleon is zo’ n figuur die enerzijds geniaal was, maar anderzijds ook vele zwaktes had. Verzamelen doe ik 
al 25 jaar. Het begon met een klein manuscript van een nog jonge Napoleon dat ik kocht bij Drouot.  Bona-
parte schreef namelijk kleine romans in zijn jeugd, zoals hetgene dat ik kocht, Clisson en Eugénie.”

“Als verzamelaar ben 
je een soort behoeder 
van het collectief 
geheugen.”  
PIERRE-JEAN CHALENÇON
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zien de laatste twintig jaar dat veel Russen, 
Amerikanen en Aziaten beginnen kopen. 
Zij worden geïnspireerd door het selfmade 
man-imago van Napoleon, die niet als 
monarch van koninklijke bloedde de troon 
besteeg, maar als man van het volk en als 
militair strateeg de macht greep. Vandaag 
heeft het veel met fetisjisme te maken, het 

verzamelen van Napoleon is een passie. 
Hij was bijzonder. Een gewone man, die 
alles gewonnen heeft en daarna alles weer 
verloren heeft. Dat geeft hem een menselij-
ke kant. Tegelijkertijd zijn het objecten die 
ook veel waard zijn op de markt en nooit 
die waarde zullen verliezen. Een brief van 
Napoleon zal altijd meer opbrengen dan 
welke andere brief dan ook uit dezelfde 
periode. We kunnen het dus zeker een 
investering noemen.” Geen van beide Na-
poleon-kenners denken dan ook dat deze 
markt ooit zal stoppen. Jean-Pierre Osenat: 
“Er is zo ontzettend veel van Napoleon. De 
man schreef in zijn leven 40.000 brieven. 
Verzamelaars zullen blijven kopen en ver-
kopen.” Daarnaast mogen we niet vergeten 
dat er nog veel grote historische familiale 

collecties zijn, vaak van nazaten van men-
sen uit de omgeving van de keizer. Bij Art 
Curial ging onlangs de Belgische collectie 
Verly onder de hamer voor een totaal van 
€ 820.000. Deze nazaten van kolonel Baron 
Jacques Albert Verly (1815-1883) uit de 
entourage van Napoleon III (nvdr. neef van 
Napoleon I) verzamelden in de 20e eeuw 
wapens en uniformen uit het eerste en het 
tweede rijk.

OPENBARE COLLECTIES GROEIEN AAN
Niet enkel privéverzamelaars maar ook 
culturele instellingen zijn in de markt 
geïnteresseerd. Emilie Robbe, curator van 
het departement moderne geschiedenis 
(1643-1870) in het Musée de l’ Armée ver-
telt: “Net als veel andere musea blijft ook 

“Een brief van Napoleon zal altijd meer 
opbrengen dan welke andere brief dan ook 
uit dezelfde periode. We kunnen het dus 
zeker een investering noemen.” 

Gouden laurierblad, dat deel uit maakte van de kroon die Napoleon droeg tijdens zijn kroning tot keizer in 1804 (vereeuwigd op doek door Jacques-Louis David), 
lengte : 9,2 cm, maximale breedte: 2,5 cm. Verkocht voor € 625.000 (incl. kosten) op 19 november 2017 bij Osenat, Fontainebleau. © Osenat.

“Er is genoeg 
Napoleon voor 
iedereen.”  
EMILIE ROBBE
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Miniatuur graftombe van keizer Napoleon I in verguld brons en zwart patina, ca. 1840, Quesnel L. ‘Fondeur en bronze d’ arts’, kist: 20,5 x 9 cm. Verkocht voor € 11.375 
(incl. kosten) op 8 december 2020 bij Osenat, Fontainebleau. Collectie Musée de l’ Armée, Paris. © Osenat. 

het Musée de l’ Armée de collectie verrij-
ken. Dit doen we zowel op internationale 
beurzen als bij galeries en antiquairs, maar 
evengoed op veilingen. Zo kochten we in 
december bij Osenat onder andere een mi-
niatuur graftombe van de keizer in verguld 
brons en zwart patina (€ 11.375 incl. kos-
ten). Het stuk werd als een soort souvenir 
gemaakt door Quesnel, die meewerkte aan 
de graftombe van Napoleon. En aangezien 
deze laatste rustplaats van de keizer zich 
hier in het museum bevindt, hoort het 
stuk zeker in onze collectie thuis.” Fond-
sen ontvangt het Musée de l’ Armée van 
inkomsten en de staat, maar ook privéper-
sonen en bedrijven dragen hun steentje bij. 
Een inzamelactie voor de renovatie van de 
prestigieuze graftombe van de keizer begin 
dit jaar bracht het museum dankzij 2.310 
schenkers ruim € 840.000 op . Liefhebbers 
van Napoleon en het patrimonium dragen 
altijd hun steentje bij. “Schenkingen en 
bruiklenen maken steevast deel uit van 
onze werking en onze collectie”, verzekert 

de curator ons. “Verzamelaars en musea 
kunnen elkaar helpen en verrijken door 
in dialoog te gaan. De wereld van verza-
melaars is groot. De musea en privéver-
zamelaars komen elkaar vaak tegen, wat 
niet wil zeggen dat we moeten concur-
reren. Er is enorm veel over Napoleon te 

verzamelen, maar er zijn ook verschil-
lende redenen voor. Een privéverzamelaar 
heeft vaak een passie, een bewondering 
voor de man en het verlangen om zo dicht 
mogelijk bij hem te zijn. Een museum kijkt 
met een minder sentimentele blik naar 
een historisch figuur. Een museum moet 
de geschiedenis vertellen zonder verbloe-
ming of taboe. Het Musée de l’ Armée is 
ontstaan bij Napoleon-verzamelaars, dit 
maakt deel uit van onze geschiedenis. 
Maar we moeten altijd objectief blijven. 
Sommige intiemere stukken van Napoleon 
horen dan weer niet thuis in een museum 
maar juist wel bij verzamelaars – omdat zij 
bijvoorbeeld een persoonlijke band met de 
stukken hebben.” Met deze strategie in het 
achterhoofd blijft het Musée de l’ Armée 
aankopen, en dit vaak volgens thema. 
“Toen in Frankrijk in de jaren zestig en 
zeventig nieuwe wetgeving het toeliet een 
deel van de erfbelasting via kunstwerken 
aan de staat te schenken, kwamen veel 
grote Napoleontische collecties, waar-

Een 
privéverzamelaar 

heeft vaak een 
passie, een 

bewondering voor 
de man en het 

verlangen om zo 
dicht mogelijk bij 

hem te zijn. 
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Napoleon, voorbij de mythe
Luik-Guillemins - Europa Expo
www.europaexpo.com
t/m 09-01-2022

Van Waterloo tot Sint-Helena
De geboorte van een legende
Memoriaal Waterloo 
www.waterloo1815.be
05-05 t/m 17-10

Napoléon n’ est plus
Musée de l’ Armée, Parijs
www.musee-armee.fr
t/m 19-09

Musée Napoleon
Bienne-Le-Château
www.musee-napoleon-brienne.fr

Palais Vivienne
Parijs, Privébezoek op aanvraag
www.palaisvivienne.co

Veiling L’ Empire à Fontainebleau
Osenat Fontainebleau
www.osenat.com
05-05

BEZOEKEN

VEILING

De sleutel tot Napoleon’ s kamer in Longwood House, Sint-Helena, ca. 1815, lengte: 13 cm, verkocht samen 
met documenten van de Britse general Charles Richard Fox (1796-1873) waar onder andere opstaat ‘Key of 
the Room at Longwood, in which Napoleon died and which I took out of the lock myself / C. R. Fox, St He-
lena, 6th Sept. 1822’ . Verkocht bij Sotheby’ s op 14 januari 2021 voor 81.900 GBP (€ 92.000). © Sotheby’ s.

La Perle Napoléon - La Régente, natuurlijke parel 
geschonken door Napoleon I aan zijn tweede vrouw 
Marie-Louise van Oostenrijk. De ovale druppelvor-
mige natuurparel van 17,6-20,8 x 28,5 mm en een 
gewicht van 302,68, ingelegd in aan de oud geslepen 
diamanten acanthusblad-ring van latere toevoeging, 
gemonteerd in zilver en goud. Verkocht voor  
CHF 3.268.000 (ca. € 3 miljoen) op 16 november 2005 
bij Christie’ s. © Christie’ s Img. Ltd.

onder die van de familie Murat (nvdr. 
nageslacht van de zwager van de keizer) 
in handen van de staat. Deze kwamen dan 
terecht in de staatsmusea en er werd toen 
een regeling getroffen: Musée de l’ Armée 
toont voornamelijk militaria, Fontaine-
bleau de geschiedenis van het eerste rijk, 
Malmaison het intieme leven van Napole-
on en Josephine etc. De musea respecteren 
elkaars historisch domein in hun aan-
koopbeleid. Musea zijn geen concurren-
ten van elkaar. We delen dezelfde missie: 
het patrimonium tonen en bewaren.” Het 
Musée Napoléon in Brienne-le-Château is 
geen staatsmuseum. Toch kreeg het bij de 
oprichting in 1969 objecten die deel uit-
maakten van nalatenschappen uit de grote 
Franse families ten tijde van het keizerrijk. 
“Het gaat vaak om stukken die al gene-
raties lang in de familie waren. Vandaag 
is zoiets uiterst uitzonderlijk. We doen 
voornamelijk beroep op schenkingen en 
nalatenschappen”, zegt David Chanteran-
ne. “Onlangs ontvingen we zo een collectie 
gravures over het persoonlijke leven van 
de keizer, naast een collectie miniatuurfi-
guurtjes via een nalatenschap. Voor zulke 
aankopen krijgen we vaak hulp van de 
vrienden van het museum.”

BEGINNENDE VERZAMELAAR
Dat de prijzen de afgelopen jaren sterk 
zijn gestegen, hoeft de aspirant verza-
melaar niet af te schrikken. “Er is genoeg 
Napoleon voor iedereen”, beweert curator 
Emilie Robbe. Doorgewinterde Napoleon-
verzamelaar Pierre-Jean Chalençon geeft 
daarom deze tips: “Iedereen kan aan 
een Napoleon-verzameling beginnen. Je 
fondsen hoeven niet uitzonderlijk groot 
te zijn. Een startende verzamelaar kan 
bij gravures en etsen beginnen en daarna 
overschakelen naar gesigneerde documen-
ten, brieven, of een boek uit de persoon-
lijke bibliotheek van de keizer. Zo start de 
passie: al kopend en verkopend leer je veel 
en groeit je collectie. Je moet wel altijd met 
een doel verzamelen en geen al te zotte 
uitgaven doen. Verzamelen is leuk, maar 
genieten van het leven is belangrijker!”

© Foto David Chanteranne: Christian Chiquello.
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Kapsels 
met klasse

Haren binden 
met stijl 

Haarspelden horen bij de oudste 
en meest gebruikte accessoires 
uit de menselijke geschiede-
nis. Je haar bijeenhouden kun 

je evengoed op een elegante manier doen. 
Dus werden haarspelden heuse sieraden en 
droegen ze er zo toe bij om de standing van 
de drager te tonen. Sommige haarspelden 
hadden een symbolische betekenis. Deze 
tien fraaie exemplaren delen een boeiende 
geschiedenis. 

Haarspelden worden sinds mensenheu-
genis vervaardigd van de meest uiteen-
lopende materialen: been, hoorn, citrien, 
edelmetalen of gewone metalen, diverse 
kunststoffen en soms zelfs vogelveren. Som-
mige van de oudste exemplaren verraden 
niet alleen de heel eigen stijl van de bescha-
ving die ze heeft voortgebracht, maar ook 
haar symboliek. De geschiedenis van de 
haarspeld hangt nauw samen met die van 
de kam en de haartooisels.

TEKST: ANNE HUSTACHE

Gekrulde zinnen
tweede helft 3e millennium v.C.

Deze haarspeld werd in Kvemo Kartli (Kauk-
asus) aangetroffen in een graf daterend uit 
de bronstijd. Ze getuigt van de welstand en 
dus wellicht ook de standing van de eigena-
res, begraven onder een tumulus, zoals de 
traditie in de Bedeni-cultuur dat wilde. In 
het graf werden nog andere gouden sieraden 
gevonden zoals ringen, oorringen en diade-
men. Dit exemplaar bestaat uit twee delen 
(kop en steel) en werd vervaardigd volgens 
de verlorenwastechniek. Het object is aan 
beide kanten fijn versierd, met verschillende 
motieven. Aan de getoonde kant zijn de 
krullen versierd met cirkeltjes, in twee rijen, 
van elkaar gescheiden door een gevlochten 
lijn. De cirkeltjes vormen een motief dat je 
ook op andere artefacten van deze cultuur 
aantreft. De andere kant, niet te zien op de 
foto, is versierd met meanders.  

Bedeni-cultuur, Kaukasus, goud. 7,8 cm lang. 
Tbilisi, National Museum van Georgië.
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Hippopotamus
ca. 1981-1640 v.C.

Net als tal van andere Egyptische artefac-
ten had ook deze haarspeld beschermende 
eigenschappen: het nijlpaard symboliseert 
de godin van de vruchtbaarheid, Taoeret (‘de 
grote’ ), beschermster bij bevallingen. Ken-
merkend is de opgerichte houding van het 
dier en de aanwezigheid van een krokodil, 
op de rug en de achterkant van het hoofd. 
De opengesperde bek van de godin maakt 
duidelijk dat de moeder haar kroost tot elke 
prijs zal verdedigen. De maker heeft de buik 
van het nijlpaard mooi gestileerd. De andere 
gebruikelijke attributen van deze figuur ont-
breken hier evenwel, met name de borsten 
en de mensenhanden die de ankh, het sym-
bool van het eeuwige leven, vasthouden.

Egypte, Middenrijk (11e/12e dynastie), been. 
12,5 cm lang. New York, The Metropolitan 
Museum of Art, inv. 07.228.165.

De dierenmeester
ca. 8e eeuw v.Chr.

Hoewel onvolledig vertoont deze grote 
speld een complexe versiering. Het thema is 
traditioneel. Je treft het vaak aan bij bronzen 
objecten, gevonden in graven in de Iraanse 
provincie Loeristan. De kop van de speld 
heeft de vorm van een opengewerkte recht-
hoek. In het midden staat een mannelijk 
personage in het gezelschap van twee kat-
achtigen, kop aan staart: de ‘dierenmeester’ . 
Dit motief werd in de oudheid overal in het 
Midden-Oosten en in Egypte aangetroffen. 
Behalve standaarden en versieringen van 
mondstukken van paarden behoorden ook 
spelden tot de toppers onder de bronzen 
objecten uit Loeristan. Mogelijk waren ze 
niet alleen decoratief, maar hadden ze ook 
een beschermende functie. 

Loeristan, brons met groene patina, 23,6 cm 
lang. Artcurial, Parijs, 06-11-2019. Artcurial
€ 1.560.

Diadeemkapsel
1e eeuw

Deze haarspeld is versierd met een dame 
voorzien van een indrukwekkend kapsel, 
ongetwijfeld bijeengehouden door, juist: 
haarspelden. Deze streng ogende buste 
laat zien hoe weelderig het kapsel van rijke 
Romeinse vrouwen in de 1e eeuw n.C. kon 
zijn. De chignon met verschillende vlechten 
loopt wijd uit en is voorzien van een brede 
diadeem. Was een en ander geïnspireerd op 
de trend gelanceerd door Julia, de dochter 
van keizer Titus (79-81 n.C.)? Julia was in 
haar tijd een heuse ‘influencer’ . Zo vond ze 
het ‘diadeemkapsel’  uit, met drie op elkaar 
liggende rijen van krullen. Omdat dit veel 
werk kostte, werden de krullen vaak vervan-
gen door vlechten, wat deze haarspeld extra 
verdiepingen geeft.

Rome, gegraveerd been, 19,5 cm lang. Lon-
den, The British Museum, inv. 0A.245. © The 
Trustees of the British Museum.



42 l COLLECT

Statussymbool
17e-18e eeuw (Ming-dynastie)

Om zware chignons bijeen te houden waren 
haarspelden onmisbaar. Net als alle andere 
haarsieraden waren ze ook bijzonder popu-
lair in het oude China. Daar werden ze ge-
maakt van zeer uiteenlopende materialen, 
bestemd voor alle lagen van de bevolking. 
Ten tijde van de Ming-dynastie was het dra-
gen van sieraden streng gereglementeerd. 
Ze waren immers ook een indicatie van de 
status van vrouwen. Vaak waren ze versierd 
met symbolen. Hier op de steel is dat een 
swastika. In China stond de swastika sym-
bool voor de eeuwigheid. Deze haarspeld 
laat ook zien hoe bedreven edelsmeden 
waren in het vervaardigen van filigraanwerk 
en het invatten van edelstenen.

China, goud, filigraan, parel en amethyst, 12,7 
cm lang. Londen, The British Museum, inv. 
1938,0524.273. © The Trustees of the British 
Museum.

Geen modegril 
19e eeuw

Deze speld is gemaakt van goud, een edel-
metaal dat in de regio overvloedig aanwezig 
was en waar de economie op gestoeld 
was. Ze werd wellicht gedragen door een 
dame van stand aan het Ashanti-hof. Zoals 
in veel beschavingen was de keuze van 
het materiaal en de versiering niet louter 
ingegeven door de modegrillen. De kop van 
deze speld heeft de vorm van een halfronde, 
opengewerkte koepel, rustend op een steel 
met aan het uiteinde een krul. De koepel is 
in de spleten versierd met afgeplatte bol-
letjes. Dit soort spelden kwam vaak voor in 
de regio. Haar decoratieve kenmerken lijken 
sterk op die van de modellen die vroeger in 
Noord-Afrika werden gecreëerd en waarop 
ze wellicht is geïnspireerd. 

Ghana (regio Ashanti), 11,7 cm lang. Londen, 
The British Museum, inv. Af, Ash.7. © The Trus-
tees of the British Museum.

Op haar zondags
19e eeuw 

In de 19e eeuw droegen de meeste Zwitserse 
vrouwen behalve hun traditionele kledij ook 
decoratieve haarspelden, horizontaal, aan 
de achterkant van hun hoofd, in het midden 
van een dikke vlecht. Die spelden varieer-
den naargelang de plaats waar ze woonden, 
hun echtelijke status en de dag. In de week 
droegen ze eenvoudige spelden. Op zon- en 
feestdagen waren deze sierlijker. Dit is er 
een van, versierd met fraai filigraanwerk, 
nog kracht bijgezet door email. De speld is 
vervaardigd door de traditionele Zwitserse 
edelsmid Franz Leonz Beul, gevestigd in 
Lachen, in het kanton Schwitz.

Franz Léonz Beul, Zwitserland, deels verguld 
zilver, van filigraanwerk voorzien zilver, email, 
16,7 cm lang. Londen, The Victoria & Albert 
Museum, inv. 102-1872.
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Lieveheersbeestjes 
ca. 1940

Het Franse juweliershuis Cartier heeft 
tal van creaties met dieren op de markt 
gebracht. Die met panters behoren zonder 
twijfel tot de allermooiste. Toch ook een 
pluim voor dit lieveheersbeestje, dat luxu-
euze materialen paart aan een geraffineerde 
uitvoering, twee kenmerken van Cartier. De 
vleugels zijn hier gemaakt van een prachtige 
lapis lazuli, waarvan de diepblauwe kleur 
mooi contrasteert met het natuurlijke rood 
van het insect. De lapis lazuli wordt hier nog 
kracht bijgezet door diamanten. De kop van 
het lieveheersbeestje is versierd met een lijn 
ronde diamanten

Cartier Londen, platina en goud, diamanten, 
lapis lazuli. Tajan, Parijs, 12-12-2018. © Tajan. 
€ 5.200.

Leve de ijsvogel
19e eeuw (Qing-dynastie)

Door de prachtige blauwe kleuren zou je van 
ver gezien denken dat dit object bedekt is 
met email. De speld draagt echter de veren 
van ijsvogels! De Chinezen zagen in deze 
vogel het symbool van kuisheid en echtelijke 
trouw. Aan het einde van de 18e eeuw von-
den de Chinezen de techniek genaamd tian-
ts’ ui uit. Letterlijk betekent dat ‘bedekt met 
ijsvogel’ . Dankzij deze complexe techniek 
en de prachtige blauwe tinten konden ze 
fascinerende juwelen creëren. Omdat enkel 
blauwe veren werden gebruikt, waren ver-
schillende vogels nodig voor het creëren van 
elk juweel. Dat kostte veel vogels het leven.

China, verguld metaal, veren van ijsvogel. 
Met toestemming van The Shyn Collection.

Vechtende libellen
ca. 1904

Dit is echt een fascinerend sieraad: twee 
libellen betwisten elkaar een prooi (een 
rookcitrien), waarbij hun vleugels met el-
kaar verstrengeld raken. Hun razernij vormt 
een schril contrast met de geraffineerde stijl, 
te danken aan Lucien Gaillard: de vleugels 
zijn van transparant hoorn, omzoomd met 
diamanten, terwijl de libellen zelf van zwart 
email zijn, op een lichaam van goud. Met 
zijn onnavolgbare virtuositeit heeft Gaillard 
de speld een plaats bezorgd in de eregale-
rij van de sieraden van de art-nouveau. In 
1900 ontving Gaillard de Grand Prix op de 
Wereldtentoonstelling in Parijs. Het werk 
van René Lalique dat er toen werd gepre-
senteerd, stimuleerde hem om op zijn beurt 
sieraden te gaan creëren. 

Lucien Gaillard, Frankrijk, art-nouveauperi-
ode, hoorn, goud, diamant, smaragd, email, 
citrien, 11,2 cm lang. Amsterdam, Rijksmu-
seum, inv. BK-1990-1.
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In de 14e eeuw hadden Italiaanse kun-
stenaars het vergeten klassieke erfgoed 
weer onder de aandacht gebracht. Deze 
‘rinascita’ (wedergeboorte) leidde tot 

een radicale verandering van de manier 
waarop de wereld werd uitgebeeld en 
plaatste de mens in het middelpunt van 
de belangstelling. De Griekse en Ro-
meinse literatuur, die in de Middeleeuwen 
‘gevangen’  zat in de kloosters, brak los en 
verspreidde zich over Europa – nu vertaald 
in de inheemse talen. Dat ging snel dankzij 
de omstreeks 1454 uitgevonden boekdruk-
kunst. Zo konden Europeanen vlot kennis 
nemen van teksten over menselijke en 
intellectuele waarden, zoals de controle 
van de mens over de schatten van moeder 
natuur, die hij mocht transformeren naar 
goeddunken. De nieuwe samenleving laaf-
de zich aan de klassieke cultuur. Bijzonder 
populair waren onder meer de teksten van 
de beroemde Romeinse dichter Ovidius. 
De kunst om natuurlijke, ruwe materialen 
te transformern tot kunstobjecten komt 
aan bod in zijn Metamorfosen.

Juwelen uit 
de Renaissance

De oudheid heruitgevonden

Terwijl in de loop van de 15e eeuw 
de Europese samenlevingen 
ingrijpende veranderingen 
ondergingen, begon de kunst zich 
te inspireren op de Grieks-Romeinse 
oudheid. Juwelen horen bij de 
mooiste staaltjes van de Europese 
Renaissance.

TEKST: CHRISTOPHE DOSOGNE

Versiering voorstellende de Voorzichtigheid, in de vorm van een hanger, Frankrijk, tweede helft 16e eeuw, 
goud, email, diamant, robijn, saffier, smaragd, chalcedon en barokparel. New York, The Metropolitan 
Museum of Art, inv. 17.190.907. © MET Museum. De kunstenaar heeft hier het abstracte een begrijpelijke 
vorm gegeven. Hij heeft van de diamant een spiegel gemaakt, een van de attributen van de Voorzichtig-
heid, een van de vier hoofddeugden.
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Indrukwekkende ring uit de Renaissance, versierd 
met twee herten, Frankrijk, midden 16e eeuw, goud, 
smaragden, robijnen en email. Herkomst: collectie 
Guillou en Harari. Galerie Les Enluminures, New York. 
© Les Enluminures.

EUROPESE ESTHETIEK
De machtigen hebben juwelen altijd ge-
bruikt om hun status voor het voetlicht te 
brengen. In de Renaissance was dat des te 
meer het geval, omdat er toen een grote 
rivaliteit heerste onder de heersende elites. 
Het spel van allianties tussen de grote hui-
zen leidde zelfs tot een artistieke revolutie. 
Om hun invloed en patrimonium kracht 
bij te zetten, bestelden machthebbers 
juwelen die getuigden van de hernieuwde 
belangstelling voor de klassieke oudheid. 
Veel kunstenaars, rijkelijk betaald door 
de rivaliserende hoven, probeerden een 
algemene stijl te creëren die was geïnspi-
reerd op Grieks-Romeinse werken. In de 

edelsmeedkunst zorgden klassieke en my-
thologische thema’ s voor een band met dit 
glorierijke verleden. Het edelsmeedwerk 
uit die tijd getuigt van een verbluffende 
vakkennis. Dankzij de Verhandeling over 
de beeldhouwkunst en de manier om goud 
te bewerken (1568) van Benvenuto Cellini 
beschikken we over een grondige kennis 
omtrent de technieken gebruikt door de 
edelsmeden uit de Renaissance. De kun-
stenaar bespreekt daarin de techniek van 
het niëlleren, het emailleren, het zetten 
van edelstenen, het vergulden, het creëren 
van filigraanwerk, het slijpen van diaman-
ten, het vormgieten en tal van andere as-
pecten. De internationale verspreiding van 
modellen van gegraveerde juwelen leidde 
in heel Europa tot een mengeling van stij-
len. Die nieuwe esthetiek verbreidde zich 
vanuit Italië en verdrong geleidelijk aan de 
gotiek. Michèle Bimbenet-Privat, con-
servator edelsmeedkunst van de afdeling 
Kunstobjecten in het Musée du Louvre: 
“Het beroep van edelsmid onderging door 
de komst van de boekdrukkunst ingrij-

pende veranderingen. Dankzij gravures 
raakten ontwerpen vlot verspreid over heel 
Europa, waardoor voor het eerst een inter-
nationale stijl ontstond.” Die verspreiding 
verliep piramidegewijs, vanaf de hogere 
klassen van de samenleving neerwaarts. 
Toen keizer Maximiliaan I van Habsburg 
in 1494 in het huwelijk trad met Bianca 
Maria Sforza, de dochter van de hertog van 
Milaan, onderging zijn hof meteen ook de 
invloed van de Italiaanse kunst. Toch zou 
de verspreiding van de Renaissance in het 
Heilige Roomse rijk langzaam verlopen. 

KOSTBARE MATERIALEN
In 1453 viel Constantinopel in Turkse 
handen, wat de handel verstoorde tussen 
het Oosten en het Westen. Zoekend naar 
nieuwe handelsroutes om het Ottomaanse 
rijk te omzeilen stuurden de Europese mo-
gendheden maritieme expedities uit, zowel 
naar het Westen (Columbus en Magalhães) 
als naar het Oosten (Vasco da Gama). Voor 
de Europese edelsmeedkunst was Indië een 
strategisch zeer belangrijke bestemming, 

In de 16e eeuw 
kwam het tot een 
sterke toename 
van de aanvoer van 
diamanten en andere 
edelstenen. 

Pomander, Amsterdam, ca. 1600-1625, goud, robijnen, smaragden en diamanten, 4,2 cm hoog. Amsterdam, 
Rijksmuseum, inv. BK-1960-1.
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Oorspronkelijke hoedversiering met Hercules die koning Busiris doodt, midden 16e eeuw, later omgevormd tot 
hanger, uitgesneden schelp, sporen van verguldsel, goud, email, diamanten en robijnen. Wenen, Kunsthisto-
risches Museum. © Kunsthistorisches Museum. De camee was bijzonder populair in de Renaissance. Al sinds 
de Romeinse oudheid werden cameeën vervaardigd van edelstenen of schelpen maar vanaf de 15e eeuw werd 
dat een heuse mode. Vaak gebruikte men zeeschelpen met een dubbele laag, een zachter en dus makkelijker 
te bewerken materiaal. Bovendien was het goedkoper dan agaat en onyx die in de oudheid werden gebruikt 
voor harde, monochrome cameeën.

Hanger met het Kind Jezus, Zuid-Duitsland, Augs-
burg, ca. 1600, geëmailleerd goud, bezet met dia-
manten, medaillon met achterglasschildering, met op 
de achterkant het Agnus Dei, 9,2 x 6,4 cm. Sotheby’ s, 
Londen, 04-07-2018. © Sotheby’ s. £ 125.000 (€ 141.871).

Hanger in de vorm van een zeepaard, Spanje, 
1580, goud, email, smaragden, parels en robijnen. 
Londen, The British Museum. © The Trustees of the 
British Museum / Editions Assouline. Hangers had 
je te kust en te keur in de Renaissance. Voor deze 
hanger werd het thema van de zee gecombineerd 
met een groot aantal smaragden, meegebracht uit 
Colombia door de Spaanse conquistadores. 

want het was de enige bekende vindplaats 
van diamanten. Op zijn expeditie rond 
Kaap de Goede Hoop in 1497-1499 ontdekte 
de Portugese zeevaarder Vasco da Gama 
een weg naar het Indische subcontinent. 
Zo konden Europese handelaars probleem-
loos goederen uit Indië aankopen. In de 16e 
eeuw kwam het daardoor tot een sterke toe-
name van de aanvoer van diamanten en an-
dere edelstenen. Lissabon verving Venetië 
als belangrijkste handelscentrum voor Indi-
sche diamanten. De belangrijkste slijpvorm 
was toen de tafelvorm, niet gefacetteerd. De 
steen zag er dan ook bijzonder donker uit 
aangezien hij geen licht kon weerkaatsen. 
Dat had belangrijke gevolgen: de gekleurde 
stenen overtroffen de diamanten door hun 
schittering en werden dus vaker gebruikt. 
Behalve Lissabon groeide ook Barcelona 
uit tot een belangrijk handelscentrum toen 
de conquistadores vindplaatsen in Zuid-
Amerika begonnen te ontginnen. Vanaf 
het midden van de 16e eeuw haalden de 
Spanjaarden smaragden uit Colombia. De 
Portugezen bezetten dan weer Ceylon (het 
huidige Sri Lanka) waardoor ze rechtstreeks 
toegang hadden tot de vindplaatsen van 
korund op het eiland. 
De Renaissance inspireerde zich op de 
klassieke oudheid. Zo kwam ook de in reliëf 
gesneden camee opnieuw in de mode, 
net als de intaglio, een gem met uitgesne-
den voorstelling, waar zowel mannen als 
vrouwen dol op waren. De intaglio’ s waren 
vaak versierd met het wapen van de klant 
en dienden in dit geval als zegel. De Franse 
kunsthistoricus en consultant Marielle 

Brie wijst op het belang van die mode: “De 
terugkeer van de antieke camee zorgde 
voor een hernieuwd enthousiasme voor 
die glyptiektechniek. Een steen getransfor-
meerd tot een historisch, mythologisch of 
bijbels tafereel, soms zelfs een portret: dat 
vond men geweldig. Bij het aanbrengen van 
de versiering hield de snijder rekening met 
de nuances van de steen of de schelp, waar-
door het tot een volmaakt huwelijk van 
natuur en intellect kwam en het abstracte 
werd getransformeerd tot een begrijpe-
lijke vorm.” Zowel kunstenaars als klanten 
schepten er behagen in iets fraais en zinvols 
te maken van die kostbare natuurlijke 
materialen. Een diamant werd een spiegel, 
een onyx werd een schild, terwijl parels uit 
de Perzische Golf hun weg vonden naar 
rariteitenkabinetten van de grootste verza-

In de edelsmeedkunst 
zorgden klassieke 
en mythologische 
thema’ s voor een 
band met het 
glorierijke verleden.
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François Clouet, Portrait d’ Elisabeth d’ Autriche, reine de France, ca. 1571, olieverf op paneel, 37 x 25 cm. 
Chantilly, Musée Condé, inv. PE258. © RMN-Grand Palais (domein van Chantilly). © Foto: René-Gabriel 
Ojeda.Naast een prachtige hanger draagt de hier geportretteerde koningin ook een dunne halsketting, 
bestaande uit een netwerk van edelsteentjes, dat doet denken aan de structuur van een maliënkolder.   

Hanger in de vorm van een mandoline, Duitsland, ca. 
1600, goud, email, edelstenen en parels, 8,5 × 4,6 cm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. BK-17057.

melaars, werden samengevoegd tot lange 
snoeren of geborduurd op jurken. Als sym-
bool van maagdelijkheid werd de parel ook 
geassocieerd met jonge meisjes en met de 
Engelse koningin Elizabeth I, bijgenaamd 
de Virgin Queen. Met barokparels (parels 
van onregelmatige vorm) creëerde men de 
romp van een karveel, de torso van Hercu-
les, het lichaam van een eenhoorn of een 
salamander. De salamander was het em-
bleem van koning Frans I en werd daarom 

bijzonder gewaardeerd. Men dacht dat hij 
bestand was tegen vuur, en dus stond hij 
symbool voor het geloof dat niet te breken 
is. De mythologische figuren uit de oud-
heid, zoals nimfen, saters, fabeldieren en 
draken, waren toen eveneens populair, 
samen met bijbelse taferelen. De verhalen 
meegebracht door zeevaarders zorgden 
er dan weer voor dat juwelen die schepen, 
zeemeerminnen en zeemonsters uitbeeld-
den in de mode raakten.

HANGERS EN SYMBOLEN
Het meest courante juweel in de Renais-
sance was de hanger, die de middeleeuwse 
broche verving. Die werd gepersonaliseerd, 
had soms een vroom karakter en werd vaak 
gedragen als talisman. De hanger werd 
bevestigd aan een collier, soms aan een 
lange gouden ketting, vastgemaakt aan de 
jurk of gedragen aan de gordel, soms ook op 
de schouder of op de rug. De maliën waren 
eenvoudige gouden ringetjes. Als blijk van 
prestige en rijkdom was hij gemaakt om aan 
beide kanten gezien te worden. De geëmail-
leerde achterkant was even indrukwekkend 
als de met edelstenen versierde voorkant. 
De achterkant versierden de edelsmeden 
met grotesken, personages, architecturale 
elementen en guirlandes, die samen een bij-
zonder poëtisch geheel vormden. De vaklui 
inspireerden zich hiervoor op versieringen 
die Romeinse kunstenaars aan het einde 
van de 15e eeuw hadden herontdekt, op de 
muren en gewelven van de ruïnes van de 
Domus Aurea, het legendarische paleis van 
keizer Nero. Het bewerken van metaal werd 
geperfectioneerd dankzij technieken ont-
leend aan Italiaanse kunstenaars. Door het 
email en het slijpen van edelstenen verkreeg 
men kleuren en een spel van schittering 
en transparantie, waardoor de afgebeelde 
onderwerpen bijna tot leven leken te komen. 

Als symbool van maagdelijkheid werd  
de parel ook geassocieerd met jonge meisjes 
en met de Engelse koningin Elizabeth I
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Je had ook functionele exemplaren. Deze 
hygiënische accessoires waren bedoeld voor 
het reinigen van tanden of oren. Bekend is 
ook de pomander of amberappel, een bol- of 
peervormig stukje grijze amber gedragen aan 
een kettinkje als geurverspreider, om kwa-
lijke lijfgeurtjes te verdoezelen. Grijze amber 
is immers een kostbare en welriekende vet-
tige stof, afkomstig uit het darmkanaal van 
de potvis. Het bolvormige stukje kon men 
openen als een sinaasappel, waarvan elk 
partje geparfumeerde was bevatte. Omdat 
men vroeger geloofde dat goede geuren de 
lucht zuiverden van ziektes en infecties wer-
den geurbollen gebruikt als aromatherapie. 
Hangers werden ook gebruikt om onheil af te 
wenden, als een soort beschermend schild, 
meestal gedragen op de borst, dicht bij het 
hart. Geheel in de geest van de herontdekte 
en gesublimeerde klassieke oudheid kregen 
symbolen in de Renaissance een belangrijke 
rol toebedeeld: symbolen van liefde, vrucht-
baarheid, macht en godsvrucht. Vanaf de 
15e eeuw zag je een sterke toename van het 
aantal juwelen, in het bijzonder hangers. Uit-
eindelijk werd pronken met juwelen een tra-
ditie. Soms waren het er zo veel dat ze samen 
een soort tweede mantel vormden. Vandaag 
zijn die hangers, door hun bijzondere vorm, 
hun lichtheid en hun tijdloze exuberantie, 
heuse verzamelobjecten. 
 
GROTE SIER MET RINGEN
Ook ringen waren vaak voorkomende 
juwelen. Men droeg ze aan de vijf vingers 
en zelfs aan meer dan één kootje, naar mid-
deleeuwse traditie. Doorgaans waren ze 
versierd met edelstenen en een overdaad 
aan siermotieven. In een holle ruimte onder 
de kas kon men geurstoffen stoppen. Door 
de ring tegen de neus te houden, kon men 
zo onwelriekende geurtjes verdrijven die het 
gevolg waren van de toen allesbehalve opti-
male hygiëne. Je had zelfs ringen met daarin 
een kompas of zonnewijzer. Raakten ook in 

zwang: juwelen voor op jurken, over het hele 
lijf en niet meer louter op de boorden zoals 
in de Middeleeuwen. Metalen uiteinden van 
rijgsnoeren rond de mouwen, sluithaken, 
sierdingetjes, risten edelstenen en parels 
werden op alle soorten kleren bevestigd. 
Bijna alles wat kon worden versierd, werd 
toen bezet met edelstenen en goud. De 
nieuwe mode wat kleding betreft, met diepe 
decolletés, zorgde voor een terugkeer van 
het collier, dat in de Middeleeuwen niet lan-
ger te zien was om de hals van vrouwen. De 
dunne halskettingen die op de borst rustten, 
bestonden uit een netwerk van edelsteentjes 
dat deed denken aan een maliënkolder. De 
hoofdtooisels werden geraffineerder. Aan 
het einde van de Renaissance raakten op het 
Oosten geïnspireerde aigrettes in de mode. 
Historisch gezien liep de Renaissance ten 
einde in 1610, bij het overlijden van de Fran-
se koning Hendrik IV. In de twee eeuwen 
ervoor was de basis gelegd voor een nieuwe 
juwelierskunst. In de 17e eeuw ging men nog 
een stap verder in het zo optimaal mogelijk 

Kinderen van de renaissance
Hof van Busleyden 
Frederik de Merodestraat 65 
Mechelen
www.hofvanbusleyden.be 
t/m 04-07
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LEZEN

Hanger in de vorm van een schrijn/zeilschip, 16e eeuw, goud, diamanten, robijnen, parels en email. © DEA / A. 
DAGLI ORTI / met toestemming van The Granger Collection / Editions Assouline. De hanger getuigt van de wel-
stand van zijn eigenaar. Opvallend is dat de gloed van de robijnen veel intenser is dan die van de diamanten.

Kunstenaars en 
klanten schepten 
er behagen in iets 
fraais en zinvols 
te maken van 
kostbare natuurlijke 
materialen. 

tot hun recht laten komen van edelstenen, 
onder meer door nieuwe slijptechnieken, 
waardoor de schittering van stenen intenser 
werd en de monturen lichter. Vanaf dan 
stond er geen rem meer op de creativiteit 
van de juweliers.
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Het gebeurt niet elke dag dat een 
jonge Belg conservator wordt in 
een buitenlands topmuseum. 
Ruben Suykerbuyk (°1989) flikte 

het. De postdoctoraal onderzoeker aan de 
UGent begon in april aan zijn nieuwe job 
als conservator oude meesters bij het Rot-
terdamse Museum Boijmans Van Beunin-
gen. ‘Toen Friso Lammertse er in maart 
2020 vertrok na 28 jaar dienst, wist ik dat 
er een vacature voor deze droomjob zou 
komen. Gezien mijn jonge leeftijd vreesde 
ik echter dat het geen zin had om te sol-
liciteren, maar mijn vriendin moedigde me 
toch aan. Op de valreep stuurde ik mijn 
kandidatuur in,’  vertelt hij. Tot zijn grote 
verbazing werd Suykerbuyk uitgenodigd 
voor een gesprek. Hij ging zelfs telkens 
door naar de volgende selectieronde. In 
zijn finale gesprek kon hij de jury over-
tuigen met zijn voorstel voor een fictieve 
openingstentoonstelling van Boijmans Van 
Beuningen, dat in 2026 weer opengaat na 
een ingrijpende renovatie. 

Met welk projectvoorstel kwam u 
aandragen?
Ruben Suykerbuyk : “Ik leid nu het de-
partement oude meesters, maar puur in 
objecten geteld beslaat dat maar 1 procent 
van de totale collectie. In mijn project voor 
een fictieve openingstentoonstelling wou 
ik de grenzen tussen de departementen 
open gooien en iedereen laten samen-
werken rond een actueel thema. Mijn uit-
gangspunt was de recente hetze over het 
schilderij van barokschilder Frans Snijders 
in de refter van een college in Cambridge. 
Veganistische studenten vonden het 

Aan zet in een 
gesloten museum

Nieuwe conservator Boijmans Van Beuningen

Met Ruben Suykerbuyk haalt 
Boijmans Van Beuningen een 
jonge Belg binnen als conservator 
oude kunst. Het museum blijft 
dicht tot 2026, maar zijn ambitie is 
duidelijk: hij wil de tussenschotten 
tussen de departementen breken. 

TEKST: THIJS DEMEULEMEESTER 
FOTO: KAREL DUERINCKX

jachtstilleven zo weerzinwekkend dat ze 
hun eetlust verloren. Dus besloot de direc-
tie, onder druk, om het werk weg te halen.”

Had u het ook weggehaald mocht u er 
decaan zijn geweest?
“Neen. Ik zou wel een gesprek aangegaan 
zijn met de klagers om daarna in een 
disclaimer wat context te bieden. Die 
Snijders was niet eens zo bloederig. De 
Kindermoord te Bethlehem van Rubens, dat 
zou pas mijn appetijt aantasten (lacht). 
Nee, het is vooral zonde voor Snijders’  
werk, vind ik. Want hij bedoelde het nooit 
als esthetisering van dierenleed, en der-
gelijke schilderijen staan in een traditie 
van kritiek op overconsumptie. Ze stellen 
hardop de vraag: wat doen we met onze 
overvloed? Tegenwoordig staat Instagram 
vol met overdadige foto’ s van wat mensen 
zoal gegeten hebben. Is dat dan zoveel 
anders dan dat jachtstilleven destijds? 
Vandaar ook mijn uitgangspunt voor de 
openingsexpo: hoe eten we? En wat zegt 
dat over onze omgang met consumptie 
en welvaart? Een dankbaar thema om 
diachroon te werken: van het 16e-eeuwse 
marktstuk van pionier Pieter Aertsen, over 
De Aardappeleters  van Vincent Van Gogh 
tot een XL-taartpunt van Claes Oldenburg. 

“Van Eyck wordt  
niet relevanter als je 
er een Wim Delvoye 
naast zet.” 
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om context. En die moet je geven. Ik denk 
ook niet dat het een goed idee is om hele 
passages uit Pippi Langkous te verwijde-
ren, omdat het woord ‘negerkoning’  in de 
originele versie voorkwam. Het is beter om 
dat vocabularium of dat wereldbeeld van 
toen te kaderen. Je kan beter uitleggen hoe 
iets vroeger in elkaar stak dan dat je de 
geschiedenis probeert te herschrijven.” 

Boijmans Van Beuningen zal niet snel 
met zulke censuur te maken krijgen, 
het museum blijft dicht tot 2026. Aan de 
slag in een museum op slot: is dat geen 
valse start? 
“Ik beschouw het nu vooral als een voor-
deel: ik kan me rustig inwerken in mijn job. 
Ik spring niet op een snel rijdende trein. Al 
zijn er natuurlijk wel projecten van mijn 
voorganger Friso Lammertse die ik verder 
mag uitwerken. Er komt bijvoorbeeld een 
grote expo rond beeldhouwkunst uit de 
late Middeleeuwen.”

Wat ziet u als de sterktes en zwaktes 
van de vaste collectie van Boijmans Van 
Beuningen? 
“De collectie is niet gigantisch, maar wel 
ongelooflijk internationaal. Ze is absoluut 
niet beperkt tot de Hollandse meesters 
van de 17e eeuw. Met de vaste collectie 
kan je laten zien wat er in onze contreien 
gebeurde tussen pakweg Van Eyck en Rem-
brandt en verder, maar er is ook vergelij-
kingsmateriaal met bijvoorbeeld Italië. Van 
Eyck naast Fra Angelico kunnen zetten, of 
Bruegel naast Titiaan: dat soort parallel-
len tussen tijdgenoten kan je niet in elk 
museum trekken. Ik vind het belangrijk 
om die cross-oververgelijkingen te kunnen 
maken.”

Waarom precies? 
“Het is belangrijk om duidelijk te maken 
dat categorieën als ‘de Hollandse School’  of 
‘Vlaamse School’  vooral het resultaat zijn 

van een 19e-eeuwse visie op kunstgeschie-
denis, geïnspireerd op het toenmalige ontlui-
kende nationalisme. Kunstenaars denken 
niet in termen van geografisch bepaalde 
scholen. In de kunstgeschiedenis zijn, over 
de grenzen heen, artiesten vaak tegelijk 
met dezelfde problematieken bezig. Het is 
niet noodzakelijk een goed idee om hen in 
een Vlaamse of Hollandse School onder te 
brengen. Die tussenschotten zorgden ervoor 
dat bepaalde kunstenaars ‘onklasseerbaar’  
werden. Frans Floris bijvoorbeeld: hij schil-
derde zoals de Venetianen in de 16de eeuw, 
maar werkte wel in Antwerpen ten tijde van 
Bruegel. Hun werk hing indertijd in dezelfde 
prestigieuze collecties, maar Floris’  oeuvre 
is vergeten geraakt. Ik vind het belangrijk 
om te laten zien dat het idee van die lokale 
‘scholen’  historisch niet klopt. Het idee 
van een ‘Eregalerij’  met louter Hollandse 
Meesters, zoals die in het Rijksmuseum re-
flecteert niet hoe de kunstwereld in die tijd 
in elkaar zat, wel hoe men er op het eind 
van de 19e eeuw over dacht.” 

Het is nochtans bon ton om de 
lokale kaart te trekken. De Vlaamse 
Regering heeft een Vlaamse canon 
besteld en trekt miljoenen uit voor het 
toekomstige Museum voor de Cultuur en 
Geschiedenis van Vlaanderen. 
“Die Vlaamse canon is echt huilen met de 
pet op. Ik wil niks met die regionalistische 
visie op geschiedenis te maken hebben. 
We mogen toeschouwers geen ‘Vlaams’  
getint sprookje voorhouden over hoe ge-
weldig ‘wij’  als volk altijd al zijn geweest. 
Wie zijn ‘wij’ ? Het verhaal dat dergelijke 
expo’ s ophangen, klopt historisch gewoon 
niet. Het stinkt aan alle kanten en het dient 
een politieke agenda.” 

U distantieert zich ook liever van de 
kunstmarkt. Wil u uw expertise niet 
inzetten voor kunsthandelaren of 
veilinghuizen? 
“Na mijn stage in het Kunsthistorisches 
Museum in Wenen kon ik vrijwel meteen 
aan de slag aan de UGent als doctoraal 
onderzoeker. In de kunsthandel werken 
is nooit een optie geweest. Ik steek mijn 
energie liever in het vertellen van goede 
verhalen voor een breed publiek dan mijn 
expertise te lenen aan handelaars met 
commerciële belangen. Dat laat ik graag 
aan anderen over, die daar ook beter in 
zijn. Ik zou er ook moeite mee hebben 
om mee verantwoordelijk te zijn voor 
de marktwaarde van een bepaald werk 

“Goed werk 
van goede 

kunstenaars van 
vroeger blijft 
per definitie 

relevant.”

En dat gecombineerd met toegepaste 
kunst uit de collectie, zoals historisch be-
stek of servies dat vertelt over onze eet- en 
tafelmanieren.”

Als conservator is het een uitdaging om 
oude meesters relevant te maken voor 
eigentijdse ogen.  Is de link leggen met 
hedendaagse kunst altijd een goeie 
strategie? 
“Veel musea proberen oude meesters hipper 
te maken door er werk van een hedendaagse 
kunstenaar naast te plaatsen. Wordt Jan 
Van Eyck relevanter als je hem kruist met 
Wim Delvoye? Ik vind zo’ n nevenschik-
king vaak nogal gratuit. Goed werk van 
goeie kunstenaars uit het verleden blijft per 
definitie relevant. Kijk naar Frans Floris, een 
Antwerpse kunstenaar waar ik de afgelo-
pen jaren veel onderzoek naar deed en die 
veel aanknopingspunten met de actualiteit 
biedt. In de 16e eeuw genoot hij internatio-
nale bekendheid en was hij een vernieuwer. 
Als kunstenaar-ondernemer dacht hij heel 
goed over zijn productie na. Hij had een 
groot atelier waar van bepaalde composities 
meerdere exemplaren werden gemaakt, vaak 
door zijn medewerkers. Wat is er eigenhan-
dig? En wat is authentiek? Het zijn vragen 
waar de kunst tot op vandaag nog steeds 
mee bezig is. Maar Floris leefde ook in een 
periode waarin religieuze kunst – waar hij 
zijn centen mee verdiende – controversieel 
werd. En uiteindelijk maakte hij zelf mee dat 
veel van zijn eigen werken werden vernield 
tijdens de Beeldenstorm in 1566. Kunst die 
verwoest wordt om religieuze redenen: nog 
zo’ n actueel thema. Kijk maar naar wat ISIS 
in Palmyra of in het Mosul Museum heeft 
aangericht.” 

In Cambridge lieten veganisten een Frans 
Snijders weghalen en in het Metropolitan 
Museum was er protest over Balthus’  
‘pornografische’  schilderij van een jong 
meisje. Een rondreizende Philip Guston 
retrospectieve is uitgesteld omdat zijn 
werken over de Ku Klux Klan nu teveel 
controverse zouden uitlokken. Recent 
was er nog een hetze over het woord 
‘negerkoning’  in de originele Pippi 
Langkous-boeken. Zitten we in een nieuwe 
periode van iconoclasme? Is dat het gevolg 
van de politiek correcte ‘woke’  beweging? 
“We beleven geen nieuwe beeldenstorm. 
Er is wel een nieuwe gevoeligheid, die te-
recht is en duiding nodig heeft. Maar door 
een Balthus weg te halen uit een muse-
umzaal, los je niks op. Dat werk vraagt wel 
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dat aangeboden wordt. Zoals die povere 
Botticelli , die onlangs 92 miljoen dollar 
haalde bij Sotheby’ s. Of die zogenaamde 
Da Vinci, die voor 450 miljoen dollar is 
geveild bij Christie’ s. Dat zijn bedragen 
waar ik me zelfs niks bij kan voorstellen, 
en die je maatschappelijk moeilijk kan 
verantwoorden. Waar ik wel heil in zie, 
zijn duurzame samenwerkingen tussen 
private en publieke collecties. In het Ant-
werpse Rubenshuis zijn ze daar bijvoor-
beeld zeer sterk in, en ook bij Boijmans 
zit het van oorsprong in hun DNA. Het 
tonen van een goed gekozen topwerk uit 
een privécollectie kan een museumzaal 
naar een hoger niveau tillen en het ver-
haal dat je er vertelt enorm verrijken.”

Eind september opent het Boijmans Van 
Beuningen een apart depot.  
In een spiegelend gebouw zullen 151.000 
kunstobjecten worden bewaard en 
getoond. Ziet u mogelijkheden voor uw 
oude meesters? 
“Het gebouw is volledig high-tech, dus 
daar oude meesters exposeren zou tech-
nisch geen probleem mogen zijn.  
Het depotgebouw is geen museum, maar 
een huis voor de collectie: een kans om 
zaken te tonen die anders het licht niet 
zien. In dat nieuwe gebouw kan het begrip 
‘tentoonstelling’  een compleet andere 
invulling krijgen.”

Heeft het eigenlijk zin dat een museum 
zulke grote collecties bewaart? Uw 
promotor professor Koenraad Jonckheere 
stelde in COLLECT dat hij geen probleem 
ziet in musea die een deel van hun werken 
verkopen, als die toch maar gedoemd zijn 
om in een kelder te hangen. 
“Ik sta toch huiverachtig tegenover musea 
die hun zogenaamd overtollige collectiestuk-
ken beginnen te verkopen. Gevoeligheden en 
smaken veranderen voortdurend. Caravag-
gio is ongetwijfeld het bekendste voorbeeld: 
na zijn vroegtijdige dood werd hij drie 
eeuwen lang vrijwel vergeten, om pas begin 
20ste eeuw herontdekt te worden als de ster 
die hij nu is. Nu is het totaal ondenkbaar om 
een doek van Caravaggio in depot te hangen, 
laat staan te verkopen. Er zijn werken in de 
depots, die wel mooi en waardevol zijn, maar 
waarvoor geen plaats is in het museum. Die 
zomaar verkopen, vind ik gevaarlijk, want 
het houdt de deur open voor een situatie 
waarin musea worden geacht zelfbedrui-
pend te zijn. Dan zouden ze eerst werken 
moeten verkopen, alvorens ze nieuwe aan-
winsten kunnen doen. Dat is een gevaarlijke 
dynamiek die de werking van musea zou 
kunnen ondergraven.” 

Door de pandemie plooiden veel 
musea zich sowieso terug op hun eigen 
collectiepresentaties. Vindt u dat een 
zwaktebod? 
“De coronacrisis was voor musea een kans 
om eens goed naar hun eigen collecties te 
kijken, en er de sterktes van naar voor te 
brengen. Een collectiepresentatie klinkt 
als een noodplan, omdat musea zogezegd 
maar een selectie moeten puren uit hun ei-
gen verzameling. Maar zo’ n vaste collectie 
kan even spannend en dynamisch zijn als 
een wisselende tentoonstelling: je kan con-
tinu werken combineren en confronteren. 
En dan komen werken die lang in depot 
gehangen hebben natuurlijk van pas.”  

Over confrontatie gesproken: heb je als 
Belg geen schrik voor de cultuurclash? 
“Als ik daar schrik van zou hebben, zou ik 
niet zo enthousiast zijn om in een multi-
culturele wereldstad als Rotterdam te gaan 
werken. Ik ben opgegroeid aan de Neder-
landse grens, in Essen, ik heb in Utrecht ge-
studeerd en ik zit in de redactieraad van een 
Nederlands wetenschappelijk tijdschrift. 
Voor mij was Nederland dus nooit het bui-
tenland. In Nederland vinden ze onze taal 
wel ‘schattig.’  En ‘Suykerbuyk’  vinden ze ook 
zo’ n heerlijk Belgische naam. Voorlopig blijf 
ik nog in België wonen, maar dat Belgisch 
accent krijgen ze er alvast bij.”   

“We beleven 
geen nieuwe 

beeldenstorm.” 
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Wat een heerlijk gevoel is het dat 
er mensen zijn die voor ons een 
pad banen. Ze kijken, zien alles als 
eerste, gaan na wat gebeurt en 
brengen het onder de aandacht. 
Zo iemand is Tanya Rumpff, 
conservator moderne en actuele 
keramiek bij Keramiekmuseum 
Princessehof.  
Voordat ze in oktober met 
pensioen gaat geeft ze in 
Leeuwarden nogmaals het beste 
van zichzelf in de expositie Huid 
& Haar, het resultaat van zes jaar 
verzamelen met een bijzondere 
gevoeligheid voor de zichtbare en 
tastbare laag en de opgebouwde 
dieptes en visies in keramiek.

TEKST: ELS BRACKE

Het onvoorspelbare voorbij

Van keramiek 
tot collectie 

Klei, aardewerk, porselein… voor 
velen hangt het ergens tussen 
beeldende en toegepaste kunst 
maar de laatste jaren wint het aan 

populariteit. Tanya Rumpff: “Doordat al-
les steeds meer geautomatiseerd is, raken 
mensen opnieuw verwonderd door crea-
tieve toepassingen van allerlei materialen. 
Met je handen, je armen, zelfs je hele lijf 
vorm je bij keramiek een amorfe materie 
om tot een nieuwe vorm die tot de verbeel-
ding spreekt. De zoektocht die hiermee ge-
paard gaat, is een avontuurlijk experiment 
dat de kunstenaar toelaat om een heel per-
soonlijk verhaal te vertellen. Net zoals bij 
tekenen staat de directe en onuitwisbare 
handeling de kunstenaar toe voluit vanuit 
zijn gevoel te creëren. Bovendien blijft 
werken met klei altijd wat onvoorspelbaar 
en heeft het altijd iets directs.” 

VAN OOST NAAR WEST
Keramiekmuseum Princessehof in Leeu-
warden plaatste keramiek op de wereld-
kaart en heeft het als enige in Nederland 
een programma en collectie volledig gewijd 
aan deze discipline. De verzameling is opge-
bouwd aan de hand van de zijderoute: van 
Europa via het Midden-Oosten naar Azië 
en omgekeerd, van de periode rond 900 na 
Christus tot vandaag. De vaste collectie 
heeft heel veel topstukken en er worden ook 

wisselende exposities georganiseerd, ver-
schillende tegelijk, om zo de veelzijdigheid, 
de rijkdom en diversiteit te tonen van het 
museum en de keramiekwereld. Het hoge 
niveau van de stukken en hun originaliteit 
zijn even belangrijk. “We willen niet enkel 
Nederlands keramiek laten zien, wel alles 
wat interessant is. We vullen het aan met 
unieke stukken die niet in andere musea 
te zien zijn”, aldus Rumpff. “Het aankoop-
beleid van het museum en de visie van de 
moderne en hedendaagse collectie moe-
ten ook voor de brede cultuurliefhebber 
boeiend zijn en niet alleen voor keramie-
kliefhebbers.” Vanaf het begin, in de jaren 
twintig van de vorige eeuw, kocht oprichter 
Nanne Ottema stukken aan van eigentijdse 
keramisten. Sinds de jaren zeventig werd de 
verzameling eigentijdse keramiek structu-

“Keramiek is 
misschien wel het 
meest cultureel 
beïnvloedbare 
medium binnen  
de kunsten.”
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Shahpour Pouyan, Iran, 1979

Pouyan verwerkt in zijn keramiek archetypi-
sche symbolen van architectuur die macht, 
dominantie en bezit uitstralen. In uitgespro-
ken stilistische vormen, opgebouwd volgens 
een technische perfectie in steeds hetzelfde 
donkere zand vormen de stukken samen 
installaties die zowel abstract als concreet 
kunnen aanvoelen. De Perzische cultuur 
inspireert Pouyan, maar ook 18e-eeuwse 
architecten zoals Etienne Louis Boullée en 
Claude Nicolas Ledoux. In zijn beeldtaal kan 
je naast helmen, Perzische miniaturen, mali-
enkolders ook torens en bunkers herken-
nen. De pure vormen, de donkere kleuren en 
uitgebalanceerde setting dragen bij tot een 
krachtige boodschap.

Zonder titel, 2017, Steengoed. © De kunste-
naar. © Foto: Bertrand Huet Tutti image.
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reel opgebouwd. De constante evoluties, 
nieuwe kunstenaars en tendenzen vroegen 
om een duidelijke blik, toegewijde aandacht 
en kennis. Tanya Rumpff trad in april 2015 
in dienst als conservator hedendaagse ke-
ramiek van het Princessehof. Ze signaleert 
nieuwe ontwikkelingen, doet aanwervings-
voorstellen en organiseert spraakmakende 
tentoonstellingen. Zo drukt ze haar per-
soonlijke stempel op collectie en museum. 
“Door meer aandacht te tonen voor de 
conceptuele kant van keramiek voedde ik 
een nieuwe soort verzamelaars en kunste-
naars en kwam er meer beeldende kunst en 
design in het museum.”

JUBELEND NAAR HUIS
Een goede conservator moet het kaf van 
het koren scheiden.  Wat is hedendaagse 
keramiek? “Ik ben verslaafd aan beeldende 
kunst. Als kind al was ik gefascineerd door 
textiel en keramiek. Aanvankelijk wou ikzelf 
kunstenaar worden totdat het werk van 
Anish Kapoor mij het gevoel gaf dat mijn 
verhaal al verteld werd.” Dus opende Rumpff 
in 1985 een galerie om andermans verhalen 
te vertellen en haar honger naar kunst te 

voeden. Ook deze episode werd afgerond 
om als conservator terug te keren naar haar 
fascinatie voor keramiek en het creatiepro-
ces van een museumcollectie. “Een conser-
vator moet niet alleen een netwerk hebben 
maar ook goed rondkijken. Ik ontdek vaak 
dingen op beurzen zoals de FIAC of Art 
Basel en bij vooraanstaande galeries.” Bij 
werk op doek of papier, met installaties en 
zelfs met sculpturen wordt de maatschap-
pelijke relevantie en de persoonlijke visie 
van de kunstenaar gemakkelijker erkend. 
Dat kunstenaars die met keramiek werken 

hetzelfde streven hebben, is een verhaal dat 
niet voldoende verteld is. Het gaat niet en-
kel over de zoektocht in de techniek maar 
ook over het proces van een boodschap die 
verbeeld wordt. Relevantie, experiment en 
originaliteit zijn na haar jarenlange ervaring 
de sleutelwoorden voor Rumpff. “Hoe het 
is gemaakt, de visie van de kunstenaar die 
erachter zit, voelen en ontdekken vanuit 
veertig jaar ervaring, dat zorgt ervoor dat je 
de ene keer de energie in je schoenen voelt 
zakken en de andere keer jubelend naar 
buiten gaat.” Als voorsmaakje van dit gevoel 
toont COLLECT zeven topstukken van 
zeven internationale topkeramisten, nu te 
zien in Princessehof.

“Het aankoopbeleid 
van het museum 
en de visie van de 
moderne collectie 
moeten ook voor de 
brede cultuurliefhebber 
boeiend zijn.” 

Huid & Haar: aanwinsten hedendaagse 
keramiek 2015 – 2021
Princessehof
Leeuwarden
www.princessehof.nl
t/m 31-10

BEZOEKEN
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Rachel de Joode, Nederland, 
1979

In De Joode’ s werken vormt het verband 
tussen 2D en 3D de rode draad. De manier 
waarop we, onbewust, anders omgaan met 
een werk dat tegen een muur hangt of een 
werk dat de ruimte inneemt fascineert 
haar. De Joode woont en werkt in Berlijn. 
Hier fotografeert ze keramiek en combi-
neert de print ervan met een kleien struc-
tuur. Daardoor ontstaat een illusie die de 
toeschouwer als bevreemdend ervaart. 
Het voortdurende experiment met nieuwe 
technieken van De Joode draagt bij aan 
een actuele benadering van het keramiek-
domein.

Soft Inquiry X, 2015, aardewerk, forex, inkjet-
print, lak. © Galerie Vivid, Rotterdam.
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Per B. Sundberg, Zweden, 1964

Sundberg is als keramist incontournable: 
hij experimenteert, zet trends en heeft 
zijn eigen herkenbare beeldtaal en tech-
niek. Zijn werk is humoristisch, figuratief, 
non-conformistisch en soms provocerend. 
Sundberg is een uitmuntend vakman, die 
de traditionele technieken niet alleen tot in 
de puntjes beheerst maar verrijkt met eigen 
organische inzichten. Dit werk past binnen 
de collectie van Princessehof, opgericht in 
de pruikentijd, niet alleen door de originali-
teit maar ook door het onderwerp. 

Wig II, 2019, steengoed, 57 x 34 x 34 cm.  
© De kunstenaar. © Andréhn-Schiptjenko, 
Stockholm, Parijs. 

Olivier van Herpt, Nederland, 
1989

Van Herpt is een pionier in de digitale rea-
lisatie van keramiek. De indrukwekkende 
blauwwitte vazen verwijzen naar traditi-
oneel Delfts blauw maar zijn geïnspireerd 
door Chinees porselein. Zo vormen ze een 
perfecte synthese van het oost-westthema 
en de hedendaagse visie van het Princes-
sehof. Ook de relatie mens-machine komt 
in deze vazen tot uiting: Van Herpt vult 
handmatig zijn zelfontworpen printma-
chine met kobaltblauw om de expressie te 
beïnvloeden. De nieuwe 3D-techniek voegt 
verfijning, schoonheid en perfectie toe aan 
de monumentale vazen.

Vaas (serie), 2018, Porselein gemaakt met een 
3D-printer. © De kunstenaar.  
© Foto: Yves Krol. 
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Johannes Nagel, Duitsland, 1979

Nagel herbeziet telkens weer traditionele 
technieken en past ze toe op een nieuwe 
manier. Zijn basisvorm is de vaas, de 
meest typische keramiekvorm, maar door 
de uitvoering en toewijding van Nagel zijn 
ze niet geschikt voor hun originele functie. 
Nagel graaft eigenhandig mallen in het 
zand die hij vervolgens vult met klei. De 
eindlaag die hierdoor ontstaat, geeft tel-
kens een spontaan en onvoorspelbaar re-
sultaat. Die zoektocht, die ook geldt bij het 
glazuur (die op de klei wordt gespoten) en 
het proces van de mentale voorstelling van 
een werk naar het eindresultaat, primeren 
in Nagels oeuvre.

No void/der Schrei, 2020
Porselein en lood. © Brutto Gusto Berlin.
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Oscar Santillan, Equador, 1980

Santillan verwijst met dit werk naar de re-
latie tussen mens en kosmos en suggereert 
dat ooit buitenaardse wezens op aarde 
waren. Op basis van Japanse, Amerikaanse 
en Sovjet-Russische ruimtegegevens over 
de bodem van planeten, werd de chemi-
sche samenstelling ervan nagebootst om 
er vervolgens klei van te maken. Helemaal 
volgens de Ecuadoraanse ambachtelijke 
technieken produceerde hij hiermee 
traditionele vazen. Santillan identificeert 
en genereert alternatieve realiteiten die 
niet onmiddellijk in de herkenbare wereld 
passen en creëert zo de mogelijkheid om 
grenzen te verleggen. In Santillans werk 
komt het verbinden van punten veelvoudig 
voor. In dit werk ontstaat er een connectie 
tussen de aarde en de kosmos waarbij twee 
werelden elkaar observeren. 

Sky Excavation, 2018
Vazen gemaakt in een chemische samen-
stelling gelijkend op buitenaardse bodem-
soorten van Venus, Mars, Mercurius en de 
Maan. Venus is gemonteerd op een statief en 
volgt de baan van de gelijknamige planeet 
gedurende een etmaal. © Galerie La Borie / 
Ardie Poels.
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Navid Nuur, Iran, 1976

Als een primitief alchemist mixt Nuur ke-
ramiek met materialen die er eerder waren 
dan de mens: van vermalen zeeschelpen 
en vermorzelde dinosaurusuitwerpselen 
tot de as van een palmboom. Het crea-
tieproces voelt aan als een performance 
waarbij hij met de blote handen mengt en 
vormt, en de stukken 24 uur opstookt om 
ze vervolgens drie dagen te laten afkoe-
len. Zonder een functie of vorm voor ogen 
te hebben, zonder tradities of regels te 
vormen laat Nuur zich leiden door intuïtie 
en toeval maar wel steeds binnen een 
vastomlijnd concept. Onder meer Kiyoko 
Koyama en Edmund de Waal zijn zijn 
leermeesters maar tegelijk ontdoet Nuur 
keramiek van alle bestaande referenties 
en vormt het experiment de grootste bron 
voor zijn werk. 

Rituals of The Rational, 2016, verschillende 
soorten steengoed, versteende dinosau-
rus uitwerpselen, zeeschelpen, as van een 
palmboom, lariks, berk en eik. © Foto: Fabian 
Samidjono. 

Tanya tipt
Galeries: Nederland: Althuis Hofland, 
Galerie Onrust, Tegenboschvan-
vreden, Galerie West, Dürst Britt & 
Mayhew, Maurits van Laar, Galerie 
Sanaa, Root Gallery, Fons Welters, 
Martin van Zomeren, Lumen Travo, 
Annet Gelink. België: Stella Lohaus, 
Micheline Szwajcer, Zeno x, La loge, 
Almine Rech, Bernier/Eliades, Greta 
Meert, Nathalie Obadia, Michel Rein, 
Rodolphe Janssen en  Xavier Hufkens. 

Duitsland: König, KOW en Konrad 
Fisher. Frankrijk: Galerie Jocelyn Wolff  
en GPAgency. 

Musea: Nederland: Fries Museum, 
Keramiekmuseum Princessehof, 
Teylersmuseum, De Pont, Kunstmu-
seum Den Haag. België: SMAK en 
Wiels. Duitsland: K20/K21. 

Beurzen: Art Basel en Fiac.
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Kunst van 
de Aboriginals

Warlimpirrnga Tjapaltjarri, Mamultjunkunya, 2012, acrylverf op linnen, 244 x 183 cm. Verkocht voor $ 275.000 in private sale bij Tim Klingender Fine Art, Sydney.

Het geheugen van de aarde
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Algemeen wordt aangenomen 
dat de heel aparte hedendaagse 
kunst van Aboriginals het licht 
zag omstreeks 1971 in Papunya. 

Het is in die gemeenschap, zo’  n 240 kilo-
meter ten westen van Alice Springs, in het 
Northern Territory, dat kunstenaars toen 
begonnen te schilderen met acrylverf op 
multiplex, en later ook op doek. Traditio-
neel gebruiken Aboriginals enkel natuur-
lijke dragers zoals zand, grotwanden en 
stukken schors. Die schilderijen, met hun 
complexe symboliek, verwijzend naar het 
landschap, de voorouders, magische we-
zens en de tijd van de Schepping, werden 
vroeger enkel gecreëerd in een ceremoniële 
context, binnen de eigen gemeenschap. 
In 1971 won een van die schilderijen een 
prijs op een nationale kunstwedstrijd, met 
dezelfde criteria als diegene geldend voor 
niet-inheemse hedendaagse werken. 

Dit jaar verwelkomt Brussel twee 
grote tentoonstellingen over de 
kunst van de Aboriginals, een 
gelegenheid om nader kennis te 
maken met deze unieke wereld 
en met zijn complexe symboliek, 
waar eeuwenoude tradities en 
moderniteit hand in hand gaan. 
Hedendaagse kunst geïnspireerd 
op tradities die duizenden jaren 
oud zijn: dat lijkt behoorlijk 
paradoxaal, en toch is dat de 
simpelste definitie van de kunst 
die tegenwoordig wordt gecreëerd 
door Aboriginals in Australië. 

TEKST: GILLES BECHET

Traditioneel 
gebruiken Aboriginals 
enkel natuurlijke 
dragers zoals zand, 
grotwanden en 
stukken schors.

Emily Kame Kngwarreye, Zonder titel - Yam Dreaming, 1996, acrylverf op doek, 152 x 121 cm.  
© De kunstenaar. Verkocht voor 517.000 AUD bij D’Lan Contemporary, Melbourne.

EUROPESE INTERESSE
In Europa ontstond de belangstelling 
voor de kunst van de Aboriginals al tien-
tallen jaren eerder. De Frans-Tsjechische 
etnograaf Karel Kupka werd er door het 
Museum for Völkerkunde van Basel en 
daarna ook door het Musée National des 
Arts d’ Afrique et d’ Océanie (de voorlo-
per van het Musée du Quai Branly) op 
uitgestuurd om werken te selecteren 
op het grote schiereiland Arnhemland, 
in het noorden van Australië. Georges 
Petitjean, de voormalige conservator van 
het Aboriginal Art Museum in Utrecht en 
tegenwoordig adviseur van de Fondation 
Opale in Crans-Montana (Zwitserland), 
zegt dat de interesse voor de kunst van 
de Aboriginals in het Westen te danken is 
aan het ontstaan van verschillende niet-
figuratieve stromingen in de eerste helft 
van de 20e eeuw: “Dankzij de schilde-
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rijen van CoBrA, het minimalisme en het 
abstracte expressionisme beschikte men 
over andere referentiepunten voor een 
beter begrip van werken die vroeger niet 
begrepen werden.” 
Een van de kenmerken van de heden-
daagse kunst van de Aboriginals, ont-
staan in Papunya, is de oprichting van 
kunstcentra waar het creatieve proces, 
hoe individueel ook, kan rekenen op de 
steun van de gemeenschap. Die centra 
hebben de vorm van coöperatieve vereni-

gingen zonder winstoogmerk en houden 
zich bezig met de contacten en overeen-
komsten met handelaren en galeries. 
Tegenwoordig zijn er wel honderdvijftig, 
verspreid over het noorden en het cen-
trale zuiden van Australië. De kunstbewe-
ging won gestaag aan bekendheid. Steeds 
meer musea namen werken op in hun 
collecties, waardoor de belangstelling 
nog meer groeide. Er was zelfs sprake van 
enkele excessen. Sommige handelaars en 
kopers zonder scrupules aarzelden niet 
misbruik te maken van de kunstenaars, 
die niet echt vertrouwd waren met de 
spelregels van de kunstmarkt. Naar ver-
luidt werden sommigen ertoe gebracht 
denkbeeldige schulden te vereffenen of, 
nog erger, ze werden opgesloten in een 
atelier om er te schilderen onder dwang. 
Toen de Australische senaat hier lucht 
van kreeg, werd een onderzoek ingesteld. 
Men kon toen alleen maar vaststellen dat 
er inderdaad sprake was van een onge-
lijke machtsverhouding tussen marktspe-
lers en inheemse kunstenaars. Om hier 
een mouw aan te passen werd in 2010 de 

Indigenous Art Code (IAC) in het leven 
geroepen. Stephanie Parkin, voorzitter 
van de organisatie: “De bedoeling was 
normen te stellen voor die markt en 
ervoor te zorgen dat overeenkomsten tus-
sen kunstenaars en handelaren, en allen 
die hun werken te gelde willen maken, 
ethisch en transparant zijn.” 

GEESTEN BEVRIJDEN
Na een grondige screening van de kandi-
daten kunnen deze vrijwillig die code on-
derschrijven. Maar al bij al onderschreven 
niet zo gek veel kunstgaleries de code. 
Een dozijn in Australië, in Europa een 
handvol en in de Verenigde Staten één. 
De Brusselse galerie Aboriginal Signature, 
die zeven jaar geleden werd opgericht 
door Bertrand Estrangin, deed het ook. 
Voor de koper biedt de code de garantie 
dat het gekochte stuk werd gecreëerd 
door de betrokken kunstenaar en dat er 
een faire overeenkomst met hem werd 
gesloten. Bertrand Estrangin: “Met acht 
tentoonstellingen per jaar, in België of in 
Parijs, wil ik de rijkdom van deze kunst-

“Met acht 
tentoonstellingen 
per jaar, in België of 
in Parijs, wil ik de 
rijkdom van deze 
kunstbeweging voor 
het voetlicht plaatsen.”

Clifford Possum Tjapaltjarri, Ancestorial Tales of Mount Allen Sites - Yuutjutiyung, 1979, acrylverf op doek, 231 x 365 cm. © De kunstenaar. Deel van een set van 250 
stuks uit de Kelton collectie, verkocht voor een onbekend bedrag. De familie kreeg een bod van 3 miljoen dollar voor dit werk.
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Gemeenschappelijk werk van Witjiti Georges (°1938) en Taylor Cooper (°1940), Piltati Wanampi Tjukurrpa, 
acrylverf op doek, 198 x 198 cm. © Foto: Aboriginal Signature Estrangin Gallery met toestemming van de 
kunstenaars en Kaltjiti.

beweging voor het voetlicht plaatsen. Alle 
werken zijn van ethisch verantwoorde 
herkomst. Die werken promoten, in een 
museum of galerie, zonder de inheemse 
cultuur te respecteren, zou nogal para-
doxaal zijn.” De Indigenous Art Code eist 
dat de kunstenaar, exclusief belasting, 
zestig procent ontvangt van de verkoop-
prijs in een galerie. Dit betreft hoofdzake-
lijk de verkoop in kunsthandels. Voorlopig 
heeft nog geen enkel veilinghuis de code 
onderschreven, hoewel Stephanie Parkin 
daarvan een groot voorstander is. 
De code is niet dwingend. Stelt een mu-
seum ‘onethisch’ werken tentoon, dan 
kan men enkel een gesprek aangaan en 
aanbevelingen doen. Die kunstenaars 
beschouwen als geheel en al hedendaags 
is meer dan een kwestie van etiquette: het 
maakt deel uit van het bevrijden van de 
geesten en het afschudden van een pa-
ternalistische kijk op de oorspronkelijke 
bewoners van het vijfde continent. Op 
tal van tentoonstellingen worden werken 
van Aboriginals nu zij aan zij gepresen-
teerd met hedendaagse kunstwerken. 
Denk maar aan de tentoonstelling Réso-
nances van de Fondation Opale, of die 
in het Musée d’ Aquitaine van Bordeaux, 
waar inheemse kunst uit Australië het 
gezelschap kreeg van werken van Pierre 
Alechinsky en Anish Kapoor. Bertrand 
Estrangin: “Het zijn werken van levende 
kunstenaars geïnspireerd op een duizen-
den jaren oude geschiedenis. Mochten 
die schilders de traditionele symbolen 
en tekens op een conventionele manier 
hebben gebruikt, dan zou dat iets vrij 
voorspelbaars hebben opgeleverd. Wat 
boeiend is aan de kunst van Aboriginals is 
hun vermogen om afstand te nemen van 
de eeuwenoude expressievormen. Met 
de nodige fijngevoeligheid hebben deze 
kunstenaars, vaak van rijpere leeftijd en 
met zachte hand, iets nieuws gecreëerd, 
zonder meer uniek.” 

Sommige handelaren en kopers zonder 
scrupules aarzelden niet misbruik te 
maken van de kunstenaars, die niet echt 
vertrouwd waren met de spelregels van de 
kunstmarkt. 

SLEUTELROL VOOR VERZAMELAARS
Sinds enkele decennia worden kunstwer-
ken van Aboriginals te koop aangeboden 
door veilinghuizen. In 1997 stelde Sot-
heby’ s er voor het eerst enkele tentoon in 
New York. Sindsdien gebeurt dat elk jaar. 
Tim Klingender, consultant Australische 
kunst bij Sotheby’ s in New York, vertelt 
enthousiast: “We selecteren twintig tot 
vijftig van de beste werken, waarna die 
wereldwijd op tournee gaan, om dan 

terug te keren naar Australië en daar 
onder de hamer te gaan. We organiseren 
ook veilingen in New York, Los Angeles, 
Londen, Keulen en Parijs. Het betreft een 
zeer gezonde markt, die nu weer op het 
niveau zit van voor de financiële crisis 
van 2007. Wereldwijd was er nooit eerder 
zoveel belangstelling voor. Steeds meer 
musea houden er tentoonstellingen over, 
en de belangstelling van serieuze verza-
melaars neemt toe.” De sterren van die 
veilingen zijn Emily Kame, Rover Tho-
mas en Warlimpirrnga Tjapaltjarri. Emily 
Kame begon pas te schilderen toen ze al 
81 was. Haar artistieke carrière duurde 
slechts zeven jaar. Haar werken gaan van 
de hand voor $ 600.000 tot 800.000. Geluk-
kig voor de verzamelaars zijn de meeste 
werken nog altijd betaalbaar. Bertrand 
Estrangin: “Werken van museumkwaliteit 
en van ethisch verantwoorde herkomst 
kun je op de kop tikken voor 5.000 tot 
15.000 euro. In de hedendaagse kunst is 
dat helemaal anders.” Vanaf het begin heb-
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ben de verzamelaars een zeer belangrijke 
rol gespeeld in het bekend raken met de 
kunst van de Aboriginals. Het is ook een 
privécollectie die aan de basis lag van het 
Aboriginal Art Museum in Utrecht, dat in 
2017 zijn deuren diende te sluiten wegens 
een gebrek aan overheidssteun. De col-
lecties werden uiteindelijk toevertrouwd 
aan het Nationaal Museum van Wereld-
culturen. Een deel ervan is tentoongesteld 
in het Tropenmuseum in Amsterdam. Uit 
de collectie van Bérangère Primat is dan 
weer de Fondation Opale ontstaan. In de 
Verenigde Staten verzamelde kunstenaar 
Sol LeWitt werken van Aboriginals. Hij 
heeft meegeholpen deze kunst bekend te 
maken. Recenter nam weer een andere 
verzamelaar, de acteur Steve Martin, het 
initiatief voor drie grote tentoonstellingen 
- georganiseerd door de bekende galerie-
houder Larry Gagosian, in New York, Los 
Angeles en Hongkong. Die gaven de markt 
een aardig duwtje in de rug. In België staat 
de collectie van Marie Philippson centraal 
op de tentoonstelling Aboriginalities, nog 
tot 1 augustus te zien in de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België.

Emily Kame Kngwarreye, Summer Celebration, 
1991, acrylverf op doek, 121 x 302 cm. Verkocht voor 
$ 596.000 (€ 534.720) bij Sotheby’s, New York op 
16-12-2019. © Sotheby’s.

Emily Kame begon 
pas te schilderen 
toen ze 81 was. Haar 
artistieke carrière 
duurde slechts 7 jaar.
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Aboriginalities
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België
Brussel
www.fine-arts-museum.be
t/m 01-08 

Inside the APY lands
Aboriginal Signature Gallery
Brussel
www.aboriginalsignature.com
20-04 t/m 04-07 

BEZOEKEN

RAADSELACHTIG
Ook in België tonen verschillende verzame-
laars een passie voor kunst van Aboriginals. 
Zo bezit Daniel Voituron een collectie van 
een honderdtal stukken op doek of op eu-
calyptusschors. Hij had nooit eerder kunst 
verzameld, tot hij op een dag een galerie 
binnenstapte waar kunst van Aboriginals 
te zien was: “Ik was in de eerste plaats ge-
raakt door het esthetische van die doeken 
en hun mythologische band met de natuur. 
Het fascinerende eraan is dat, zelfs als je 
sommige symbolische elementen weet te 
ontcijferen, er nog altijd een stuk mysterie 
overblijft.” Philippe Tournay raakte dan 
weer op BRAFA in de ban van een werk: 
“Het werd er gepresenteerd in het gezel-
schap van art-decovazen van glaspasta. 
Best wel een verrassende combinatie.” Die 
eerste impulsieve aankoop vormde de 
aanzet tot zijn collectie: “Ik raakte geboeid 
door die cultuur. Hoe meer ik erover ont-
dekte, hoe meer ik mij erin wilde verdiepen. 
Ik was verbaasd door de bedragen die voor 
sommige werken werden geboden op vei-
lingen, met name voor die van Emily Kame. 
Zelf zou ik er nooit zoveel voor hebben 

neergeteld, maar ik blijf me wel toespitsen 
op de kunstenaars uit de eerste decennia 
van deze beweging.” De marktwaarde van 
de schilderijen van de eerste generatie zal 
ongetwijfeld blijven stijgen. De kunst van 
de Aboriginals is levendiger en diverser dan 
ooit. Denken we maar aan Nyapanyapa 
Yunupingu, een kunstenares die de traditie 
achter zich heeft gelaten en nu schildert 
op platen van acetaat. Die werken scant ze 
dan in, waarna de beelden worden gepro-
jecteerd op muren. Van schors tot digitaal, 
duizenden jaren van traditie samengevat in 
enkele penseelstreken.

Gordon Bennett, Zelfportret (But I Always Wanted To Be One Of The Good Guys), olieverf op doek, 150 x 260 cm. 
Verkocht voor 437.500 $ (€ 393.541) bij Sotheby’s, New York op 16-12-2019. © Sotheby’s.

“De kunst van 
de Aboriginals is 
levendiger en  
diverser dan ooit.”
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Dit jaar zet het Kunstmuseum Den 
Haag een bijzonder staaltje van 
historisch vakmanschap in de 
kijker: het Haags porselein. In te-

genstelling tot porselein uit Weesp, Amstel 
of Loosdrecht werden de vormen voor dit 
porselein niet in de stad zelf gemaakt, maar 
werden ze geïmporteerd uit het Zuidelijke 
Doornik of het Duitse Ansbach. Eenmaal 
aangekomen werden de stukken in Den 
Haag gedecoreerd en van het keurmerk 
voorzien: de ooievaar met een aal in de bek, 
het wapen van de stad Den Haag. Hierdoor 
krijgt het Haags porselein vandaag vaak de 
stempel ‘halffabricaat’  en wordt ze door ve-
len als minderwaardig beschouwd ten op-
zichte van al het andere Hollands porselein. 
Tijd om hier verandering in te brengen. Wij 
spraken met Peter van der Waal, historicus, 
specialist Hollands porselein en taxateur 
bij VENDU Rotterdam. Hij verzamelt ook 
Haags porselein en vertelde ons wat het zo 
uniek maakt, hoe je het herkent en waarom 
iedereen er absoluut van moet houden.

Waarom Haags 
porselein beter 

verdient
Sommige verzamelaars zijn er dol 
op, anderen laten het links liggen. 
Haags porselein wordt steeds vaker 
als een minderwaardig product 
gezien, want “het is toch helemaal 
niet in Den Haag gemaakt?” Toch 
is deze houding niet helemaal 
verdiend. Wij vertellen u waarom.

TEKST: ELENA LOMBARDO

Koffiekan met decor van groenten, noten en bloemen, Ansbach, beschilderd in Den Haag, 1776-1790, 
porselein, hoogte: 28,1 cm. © Kunstmuseum Den Haag.
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“Haags porselein 
was in de 18e eeuw 
een peperduur 
prestigeobject.” 
PETER VAN DER WAAL 
© Foto: Sheena Schouwink

Thee- en koffieservies in reiskoffer, Ansbach, beschilderd in Den Haag, 1776-1790, porselein, breedte: 43,3 cm. 
© Kunstmuseum Den Haag.

Fopblaker met fopkaars, Ansbach, beschilderd in 
Den Haag, 1776-1790, porselein, hoogte: 12,4 cm. 
© Kunstmuseum Den Haag.

de vele overgebleven stukken. We mogen 
niet vergeten dat Den Haag in die tijd als 
hofstad een belangrijk cultureel centrum 
was waar componisten zoals Mozart en 
Beethoven concerten gaven en waar een 
betrekkelijk grote en rijke bovenlaag graag 
met haar rijkdom pronkte. Porselein was 
een peperduur prestigeobject: een thee-
servies met 12 kop- en schotels kostte wel 
240 gulden. Dat was een enorm bedrag 
voor die tijd. Een onderwijzer verdiende 
volgens mij niet meer dan 150 gulden per 
jaar. Alleen de allerrijksten konden zich 
het kostbare porselein veroorloven.”

AMBITIEUZE ONDERNEMING
Het idee om porseleinvormen kant en klaar 
te importeren en ze in Den Haag te beschil-
deren en af te bakken was ongewoon voor 
die tijd, een indrukwekkende en ambiti-
euze onderneming. Volgens Van der Waal 
had Lijncker zijn redenen om voor deze 
buitengewone werkwijze te kiezen: “In de 
tweede helft van de 18e eeuw waren er na-
tuurlijk nog geen gemotoriseerde voertui-
gen. Goederen moesten via paard en wagen 
vervoerd worden. De wegen vanuit Duits-
land en de Zuidelijke Nederlanden waren 
voor het grootste gedeelte onbegaanbaar, 
vol met butsen en oneffenheden. Het zeer 
breekbare onbeschilderde porselein moet 
daarom wel per schip of trekschuit naar 
Den Haag vervoerd zijn geweest, wat toch 

DUITS VAKMANSCHAP
Het Haagse porselein is een product van 
de Duitse koopman Anton Lijncker (1718-
1781). Hij richtte samen met zijn zoon in 
1777 aan de Hofsingel in Den Haag zijn 
porseleinfabriek op. Peter van der Waal: 
“Lijncker was toen al geen onbekende 
meer in de stad. Jaarlijks had hij een stand 
op de kermis van Den Haag. Daar verkocht 
hij glas, tafellinnen en ‘Saksisch’  porselein. 
De Haagse kermis was in die tijd heel wat 
anders dan nu en genoot veel aanzien. In 
die tweede helft van de 18e eeuw was het 
dé plek waar koopmannen uit heel Europa 
hun bijzondere waren en noviteiten eta-
leerden en verkochten - een echte happe-
ning waar heel Den Haag op afkwam. Zo 
kocht Prins Willem V op diezelfde kermis 
in 1790 zelfs de uitzet voor zijn dochter 
Prinses Louise ter gelegenheid van haar 
huwelijk met Karel George van Brunswijk-
Wolfenbüttel.” Nadat Anton Lijncker 
proefde van het succes in Den Haag zag 
hij mogelijkheden in de markt. Hij legde 
de eed af om burger van de stad te worden 
en opende zijn porseleinfabriek. “Hiermee 
voorzag hij waarschijnlijk in de behoefte 
aan een kwaliteitsproduct van eigen bo-
dem. In de periode dat de fabriek bestond 
(1776-1790) moet er ontzettend veel 
geproduceerd én verkocht zijn, getuige 

wel heel bijzonder is. Anton Lijncker reali-
seerde zich waarschijnlijk maar al te goed 
dat het moeilijk zou zijn om midden in een 
drukke stad als Den Haag ovens te bouwen 
die meer dan 1.000 graden Celsius konden 
halen, maar waarschijnlijk was de import 
simpelweg goedkoper. Als zakenman had 
hij goede connecties met de porseleinfa-
brieken en bracht topambachtslui naar Den 
Haag. Een aantal Duitse porseleinschilders 
is toen ook naar Den Haag gekomen. Dat zie 
je ook aan de kwaliteit. Het Haagse porselein 
is ontzettend verfijnd en heeft veel bijzonde-
re, haast levensechte, beschilderingen. Toch 
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moeten er ook een aantal uitstekende Neder-
landse schilders in Lijnckers atelier gewerkt 
hebben, maar hun namen zijn helaas niet 
meer bekend. Toen de politieke en economi-
sche situatie niet meer gunstig was, sloot de 
fabriek in 1790 na 14 jaar de deuren.”

GEWAARDEERD EN GEKOESTERD
Wat maakt dit Haagse porselein zo bij-
zonder? Peter van de Waal: “Het Haagse 
porselein is zeer verfijnd beschilderd en 
heeft een geheel eigen stijl. Wanneer je 
een tafel vol met porselein ziet, dan haal je 
die Haagse kop- en schotels er zo uit. De 
schilderingen zijn vaak van een ongekende 
schoonheid en kundigheid, of het nu vogels, 
bloemen, vruchten, groenten of landschap-
pen betreft. Ik vind dat het Haags porselein 
al veel te lang het ondergeschoven kindje 
van het Hollandse porselein is. Het porselein 
wordt al meer dan twee eeuwen ontzettend 
gewaardeerd en gekoesterd door verzame-
laars en als familiebezit. Men was er zuinig 
op en het werd maar een paar keer per jaar 
gebruikt. De vrouw des huizes waste zelf 

haar kostbare servies aan tafel af en zette 
het ook zelf terug in de kast. De dienstbodes 
mochten er absoluut niet aankomen. Dat 
toont hoe het gekoesterd werd, fantastisch 
toch? De term ‘halffabricaat’  bezorgde het 
porselein een slechte naam. Ik bespeur 
zowel bij verzamelaars als kunsthistorici 
een zekere minachting voor het Haagse por-
selein vergeleken met bijvoorbeeld Weesp, 
Loosdrecht of Amstel. Dat lijkt me volko-
men onterecht. Of je nu de klei of de vormen 
importeert, het gaat uiteindelijk toch om het 
eindproduct? Bovendien behoorde Doornik 
in die tijd nog tot de Zuidelijke Nederlanden 
dus kan je wel degelijk over ‘Hollands’  por-
selein spreken. Als je bovendien de schil-
deringen van alle Hollandse fabrieken met 
elkaar vergelijkt dan is het Haagse porselein 
toch vaak het meest kundig beschilderd.” 
Historisch gezien is Haags porselein altijd 
hoog aangeschreven. Je vindt het terug in 
verschillende particuliere verzamelingen en 
museale collecties, als het Kunstmuseum 
Den Haag, het Rijksmuseum in Amsterdam 
of Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. 

“De schilderingen 
zijn vaak van een 
ongekende schoonheid 
en kundigheid.”

Punchkom met deksel, op onderschotel, veelkleurig beschilderd met groenten, vruchten en 
bloemen, hoogte: 25,5 cm. Gemerkt met een ooievaar in blauw en ingegrift L. N.B. Ansbach hard 
porselein beschilderd in Den Haag. Collectie Rijksmuseum. © Rijksmuseum, Amsterdam.

Schotel gedecoreerd met vogels, Doornik, deels beschil-
derd in Den Haag, 1776-1790, zacht porselein, diameter: 
35 cm. © Kunstmuseum Den Haag.

Een Haags porseleinen kop en schotel, 18e eeuw, 
hoogte: 6,5 cm, diameter: 13,5 cm. Verkocht in november 
2020 voor € 400 bij VENDU Rotterdam.
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Haagse bluf
Porselein 1776-1790
Kunstmuseum
Den Haag
www.kunstmuseum.nl
t/m 05-12

VENDU Rotterdam
Kunst & Antiekveiling 
www.vendurotterdam.nl
13-04

Venduehuis Den Haag
Antique Furniture & Design, Ceramics & 
Decorative Art
www.venduehuis.com
25-06
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Ook op openbare veilingen duikt het Haags 
porselein regelmatig op. “Het is wel moeilijk 
om de marktwaarde van Haags porselein te 
definiëren. De ene keer doet het porselein 
het heel goed op de veiling, de andere keer 
niet. Vooral als er grotere verzamelingen 
Hollands porselein geveild worden, geven 
verzamelaars toch meestal de voorkeur aan 
Weesps, Loosdrechts of Amstels porselein.”

CHARMANTE TOPPRODUCTIE
Onder de topstukken uit de Haagse por-
seleinfabriek rekent Peter van der Waal 
het ‘déjeuner met vogeldecor in de origi-
nele koffer’  en de ‘crèmepotjes met Haagse 
stadsgezichten’  die zich beide in het Haags 
Kunstmuseum bevinden. “Dit bijzondere 
déjeuner bestaat, naast een dienblad, uit een 
theepot, koffiepot, suikerpot, melkkan, kop- 
en schotels. Het is beschilderd met vogelta-
ferelen omringd door toefjes strooibloemen 
en subtiele vergulding. Bijzonder is dat dit 
déjeuner in de originele koffer bewaard bleef. 
Naar alle waarschijnlijkheid was het voor 
een welgestelde familie de mogelijkheid om 
hun kostbare thee- en koffieservies in de zo-
mer mee te nemen naar hun buitenverblijf. 
Rijke families hielden er in die tijd een bui-
tenhuis op na om de zomermaanden door 
te brengen wanneer het sociale leven en het 
vertier in de stad op een laag pitje stond. Een 
ander topstuk is ongetwijfeld de punchkom 

met onderschotel in het Rijksmuseum. 
De beschildering bestaat voornamelijk uit 
groenten en vruchten die zo levensecht 
geschilderd zijn dat je ze er bijna vanaf kan 
pakken. Het moet door een zeer bekwame 
schilder gemaakt zijn als je je bedenkt hoe 
moeilijk het is om op een rond oppervlak 
zo in perspectief te kunnen schilderen. 
Het vergt jaren oefening voordat je zoiets 
kunt. De charme van het Haagse porselein 
zit hem dus voornamelijk in de verfijnde 
beschildering en de breekbare schoonheid. 
Als je je realiseert dat dit fragiele porselein 
tussen 1776 en 1790 gemaakt is en dat het 
meer dan twee onrustige eeuwen overleefd 
heeft, dan weet je hoe het in al die jaren door 
families en verzamelaars gekoesterd is. Dat 
ontroert mij. Daarom zou ik iedereen die 
nog niet bekend is met het Haagse porselein 
zeker willen adviseren om de tentoonstelling 
Haagse Bluf in het Haags Kunstmuseum te 
gaan bekijken. Ik wed dat iedereen er verliefd 
op zal worden.”

Crèmepotjes met decor van gezichten op Den Haag, 
Ansbach, beschilderd in Den Haag, 1776-1790,  
porselein, Kunstmuseum Den Haag - aankoop  
met steun van Stichting Hollands Porselein.  
© Rijksmuseum.

“Het is hoog tijd dat 
Haags porselein meer 
waardering krijgt.”

VEILING



Veilingen Wereldwijd

Beeple, EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS, NFT. 
Christie’s, New York, 11-03. © De kunstenaar. Met 
toestemming van Christie’s Images Ltd. 
$ 63.900.000 (€ 54.000.000)

Jean-Henri Riesener, kaptafel met mechanismen 
uit de tijd van Lodewijk XVI, mahoniehout en ma-
honiefineer, marqueterie met tweekleurige draden, 
verguld brons, 78 x 98 x 55 cm. De Baecque & As-
sociés, Parijs, 27-02. © De Baecque & Associés. 
€ 37.500. 

Dolman van een luitenant van het 6e huzarenregi-
ment. Artcurial, Parijs, 18-12-2020. © Artcurial.  
€ 46.800 (kosten inbegrepen).

VEILINGRESULTATEN

Napoleon triomfeert bij Artcurial
Veilinghuis Artcurial met de afdeling 
historische wapens en souvenirs heb-
ben in vier fasen de collectie van de 
familie Verly geveild, onder de titel Les 
Epopées Napoléoniennes. Eén veiling 
verliep in de zaal, de andere drie online, 
respectievelijk op 18 december 2020, 
21 januari, 11 februari en 11 maart 
2021. Deze Belgische collectie bracht 
in totaal € 818.226 op, inclusief kosten. 
Dat is dubbel zoveel als verwacht. Voor 
85 % van de lots meldde zich een ko-
per aan. Niet helemaal vreemd aan dit 
succes is wellicht het feit dat we in mei 
2021 de tweehonderdste verjaardag van 
het overlijden van Napoleon I vieren. 
Blikvangers op de veiling van 18 decem-
ber waren onder meer onderdelen van 
uniformen. Zo ging een dolman van een 
luitenant van het 6e huzarenregiment 
van de hand voor € 46.800, liefst negen 
keer meer dan de richtprijs. Nog straffer: 
een vest van een officier van de Jagers 
te paard van de Keizerlijke Garde kon 
rekenen op een bod van € 25.350, ze-
ventien keer meer dan de richtprijs! Een 
sabeltas van een officier van de Jagers 
te paard werd afgehamerd op € 14.820. 
Verder omvatte de collectie van de fa-
milie Verly pistolen, geweren, sabels en 
degens. Een koper bood € 15.730 voor 
een bijzonder fraai kistje met daarin een 
paar vuursteenpistolen van Boutet. Het 
kistje werd aan het begin van de 19e 
eeuw vervaardigd in de Manufacture de 
Versailles. Het paar vuursteenpistolen 

van Boutet bracht € 16.900 op, terwijl 
een mooi koffertje met daarin een paar 
vuursteenpistolen van Le Page de deur 
uitging voor € 17.550, het viervoudige 
van de richtprijs.  

Mooi bod voor topstuk 
van Riesener
Jean-Henri Riesener (1734-1806) werk-
te vanaf 1774 als meubelmaker voor de 
Franse koning. Als waardige erfgenaam 
van Jean-François Oeben speelde hij 
een belangrijke rol in de totstandkoming 
van de Lodewijk XVI-stijl. Zijn meubelen 
paarden technisch vernuft aan elegantie. 
Ze vielen in de smaak bij de top van de 
Franse elite. Riesener specialiseerde zich 
in meubelen met mechanisme. Koningin 
Marie-Antoinette apprecieerde vooral 
het vernuftige openingsmechanisme. 
Haar kaptafel van mahoniefineer werd 
op 27 februari ter veiling aangeboden in 
Drouot door De Baecque & Associés. Ze 
stelde allerminst teleur: de nieuwe eige-
naar bood er € 37.500 voor. Het meubel 
telt drie kleppen die men kan openen. De 
middelste is aan de binnenkant voorzien 
van een spiegel, met een metalen me-
chanisme bestaande uit twee verschuif-
bare gekruiste stangen, ter ondersteu-
ning van een plaat met stelstangen, om 
de hoogte mee te regelen. 

De markt in de ban van NFT
Sinds enkele maanden is de internationa-
le kunstmarkt in de ban van NFT’s (non-
fungible tokens). Het gaat om digitale 
verzamelobjecten gebaseerd op de block-
chaintechnologie. Op 11 maart ging bij 
Christie’s een virtueel werk van Michael 
Winkelmann, alias Beeple, onder de ha-
mer. Everydays: the First 5000 days is een 
collage van vijfduizend tekeningen ge-
creëerd sinds 2007. De nieuwe eigenaar 
telde er het astronomische bedrag van 
$ 69,3 miljoen (€ 54 miljoen) voor neer. 
Daarmee is dit meteen ook het duurste 
lot ooit verkocht op een onlineveiling. De 
veiling werd gevolgd door 22 miljoen ge-
interesseerden. Noah Davis, een specialist 
bij Christie’s: “Meteen nadat het werk ter 
veiling was aangeboden, ging het bieden 
in minder dan een uur van honderd naar 
één miljoen dollar.” Drie maanden gele-
den was deze kunstenaar nog een nobele 
onbekende in de kunstwereld. Hoewel hij 
1,9 miljoen volgers heeft op Instagram 
had hij nog nooit werk tentoongesteld 
en zat er niet één werk van hem in een 
particuliere of openbare collectie. Zijn 
succes is dus te danken aan de nieuwe 
mode: NFT’s. Zoals Roxana Azimi, onze 
collega van L’Hebdo du Quotidien de l’Art, 
opmerkte: “In december jongstleden 
had Beeple al drie en een half miljoen 
dollar binnengehaald met twintig NFT’s, 
verkocht in één weekend op het platform 
Nifty Gateway. Momenteel is hij de derde 
duurste nog levende kunstenaar na Jeff 
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Keizerlijke fabriek van Sèvres, Cabaret des femmes 
célèbres, Empire-periode, 1811-1812, porselein 
met polychrome versiering. Osenat, Fontainebleau, 
22-03. © Osenat. € 262.500.

Votiefbeeldje van de godin Bastet als katachtige, 
Egypte, Saïtische of Late Tijd, 26e-30e dynastie 
(664-332 v.C.), brons, 34 cm. Beaussant Lefèvre, 
Parijs, 19-03. © Beaussant Lefèvre. € 445.692 
(kosten inbegrepen).

Koons en David Hockney. De eerste NFT’s 
deden hun intrede in 2017, in de wereld 
van de virtuele spelletjes. Tegenwoordig 
zitten ze overal.” Volgens een studie van 
nonfungible.com en Atelier BNP Pari-
bas, was die markt in 2020 goed voor 
een omzet van zo’n $ 250 miljoen. Het 
bewuste werk van Beeple werd gekocht 
door de Indiase ondernemer Vignesh 
Sundaresan, die zo wil bewijzen dat “ook 
kleurlingen mecenassen kunnen zijn.”

Succes voor de nalatenschap 
van Sylvia Wildenstein
Op 19 maart pakte Beaussant Lefèvre 
in Drouot uit met een beeldje van de 
Egyptische godin Bastet, in de gedaante 
van een katachtige. Het beeldje dateert 
uit de Late Tijd, toen Saïs de Egyptische 
hoofdstad was (eind 25e tot en met 30e 
dynastie). Na een spannende biedstrijd 
veranderde het van eigenaar voor  
€ 445.692. Daarmee was dit het duurste 
stuk uit de nalatenschap van Sylvia Wil-
denstein (1933-2010), de echtgenote 
van de bekende Franse kunsthandelaar 
Daniel Wildenstein, overleden in 2001. 
Belangrijke schilderijen waren er niet bij, 
wel een fraai ensemble kunstobjecten en 
meubelen, die getuigen van hun voor-
liefde voor de Grand Style en bij uitbrei-
ding alle boeiende stijlperiodes. De totale 
opbrengst bedroeg € 1.128.126. Een 

reeks van zes fauteuils met een vlakke 
rugleuning, van herverguld beukenhout, 
daterend uit de tijd van Lodewijk XV, ging 
van de hand voor € 34.284. Twee van 
de zes dragen het stempel van Tillard 
(vader of zoon). Een andere koper bood 
€ 33.141 voor een beeldje van brons met 
bleek patina voorstellende een naakte 
Flora (35,5 cm hoog), die Cupido rozen 
aanreikt. Deze sculptuur werd wellicht 
gecreëerd door iemand uit de omgeving 
van de Franse beeldhouwer Corneille Van 
Clève (1645-1732). Een paar mopshon-
den (13,5 cm hoog) met een halsband 
versierd met rinkelbelletjes, van Meissner 
porselein, uit de 18e eeuw, ging de deur 
uit voor € 23.427. Alle bedragen zijn 
inclusief kosten. 

Zeldzame tekening van Bernini
Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) 
was bekender als beeldhouwer dan als 
architect. Het gebeurt zelden dat een 
tekening van hem onder de hamer gaat, 
om de eenvoudige reden dat er weinig 
van zijn overgebleven. Dat verklaart 
meteen ook het bedrag van € 1,55 mil-
joen (€ 1,9 miljoen inclusief kosten) 
dat een Amerikaanse verzamelaar bood 
voor een studie van een man, op 20 
maart, op een veiling georganiseerd 
door veilinghuis Actéon, in Compiègne. 
De sanguine, eigendom van een parti-
culier, had een bescheiden richtprijs van 
€ 30.000-50.000. Het hoge bod beves-

tigt de toeschrijving aan de Italiaanse 
grootmeester, die het spel van vormen 
en schaduwen van zijn sculpturen 
voorbereidde met studies op papier. Dit 
nieuwe wereldrecord voor Bernini werd 
gevestigd na een biedstrijd via Interen-
chères en de telefoon. Het getuigt ook 
van de gezondheid van de kunstmarkt 
en bevestigt de reputatie van Frankrijk 
als verzamelplaats van uitgelezen oude 
werken. 

Beroemde vrouwen op 
theevisite bij Osenat
Een porseleinen ensemble genaamd 
Le cabaret des femmes célèbres, ging 
op 22 maart bij Osenat van de hand 
voor € 262.000, op de veiling L’Empire 
à Fontainebleau. Het werd in 1811 
vervaardigd in de porseleinfabriek in 
Sèvres. Eerst behoorde het toe aan 
keizerin Joséphine, daarna aan keizerin 
Marie-Louise, die het op 1 januari 1813 
schonk aan gravin Sophie de Ségur. 
Het ensemble omvat een theepot, een 
suikerpot met deksel, een melkkan, een 
kom en acht koppen. Het werd versierd 
door porseleinschilderes Marie-Victoire 
Jaquotot, die hier twintig portretten van 
beroemde vrouwen opschilderde, on-
der wie koningin Christina van Zweden, 
Anna van Oostenrijk, Elizabeth I van En-
geland, Maria Theresia van Oostenrijk, 
Maria Stuart, Catharina van Rusland, 
Blanche van Castilië, Jeanne d’Arc en 
Madame de Sévigné.  
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Gian Lorenzo Bernini, studie van een man, sangui-
ne met lichte hoogsels van wit krijt, 56 x 42,5 cm. 
Actéon, Compiègne, 20-03. © Actéon. € 1.937.500 
(kosten inbegrepen).
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Dubbel voor Jacques de l’Ange 
in Drouot
Twee werken van de noordelijke cara-
vaggist Jacques de l’Ange gingen op 24 
maart onder de hamer in Drouot. Er is 
weinig bekend over deze kunstenaar. We 
weten dat hij actief was in Antwerpen 
in de jaren 1630-1640. Hij signeerde 
zijn werken met het monogram JAD. Het 
ging om genre- en historiestukken, ge-
schilderd in een caravaggistische stijl. 
Jacques de l’Ange werd pas herontdekt 
in 1994, door de Duitse kunsthistori-
cus Bernhard Schnackenburg. Vroeger 
schreef men zijn werken toe aan andere 
noordelijke kunstenaars die schilderden 
in de trant van Caravaggio, vooral die 
van de School van Utrecht. Zijn leer-
meester was de Antwerpse schilder Jan 
Cossiers, een medewerker van Rubens. 
Ook Cossiers was aan het begin van zijn 
carrière een navolger van Caravaggio, 
wiens oeuvre hij mogelijk heeft bestu-
deerd tijdens een verblijf in Rome. Net 
als andere navolgers van de Italiaanse 
grootmeester werd Jacques de l’Ange 
diepgaand beïnvloed door het oeuvre 
van de Nederlandse schilder Matthias 
Storm (ca. 1589 – na 1650). Jacques de 
l’Ange werkte enkele jaren in Italië, waar 
hij ook overleed. Hij zou onder meer een 
tijd in Napels hebben verbleven. Meestal 
gebruikte hij slechts één lichtbron, om 
een dramatisch effect te creëren. Dat 
deed hij ook bij de twee werken die op 24 

maart door expert René Millet ter veiling 
werden aangeboden, voor rekening van 
veilinghuis SVV Thierry de Maigret, beide 
met een richtprijs van € 70.000-90.000. 
Het ene stelt de Doornenkroning voor 
(afgehamerd op € 128.800), het andere 
De marteldood van de heilige Laurentius 
(afgehamerd op € 64.400). De twee 
schilderijen werden herontdekt in 1976-
1977. Ze waren al meer dan veertig jaar 
niet meer op de markt te zien geweest.

Veilingrecord voor Van Gogh
Na een eeuw lang in dezelfde Franse 
privécollectie te hebben gezeten, werd 
Scène de rue à Montmartre van Vincent 
van Gogh op een veiling in Parijs na een 
biedstrijd van ruim tien minuten afgeha-
merd op € 13,1 miljoen, en niet op 
€ 16,3 miljoen, zoals men eerst dacht, 
als gevolg van een computerstoring. 
Experts hadden een opbrengst van € 
5-8 miljoen verwacht. Dit is een nieuw 
veilingrecord voor deze kunstenaar in 
Frankrijk. Het werk was in maart jongst-
leden voor het eerst getoond aan het pu-
bliek sinds het in 1887 werd geschilderd. 
Het was Sotheby’s die de veiling ervan 
organiseerde, in samenwerking met het 
Parijse veilinghuis Mirabaud-Mercier. 
Op het doek is de Moulin à Poivre (ook 
bekend als de Moulin Debray) te zien, in 
het toen nog erg landelijke, maar snel 
veranderende Montmartre. De omstreeks 
1865 gebouwde molen werd afgebroken 
in 1911, bij de aanleg van de Avenue 
Junot. Het werk dateert uit de Parijse 
periode van de kunstenaar (1886-1888). 
Van Gogh woonde toen in de Rue Lepic, 
in Montmartre, samen met zijn broer 
Theo. De stijl is niet impressionistisch, 
maar voor het eerst schitteren de kleuren 

hier in al hun pracht, waarmee meteen 
ook de basis voor zijn heel eigen stijl was 
gelegd. Volgens Aurélie Vandevoorde en 
Etienne Hellman, die de afdeling impres-
sionistische en moderne kunst van Sot-
heby’s leiden, zijn bijzonder weinig schil-
derijen uit die Montmartre-periode nog 
in privébezit. De meeste bevinden zich 
nu in prestigieuze musea. Dat verklaart 
ongetwijfeld het recordbedrag.

Een Nederlands meesterwerk 
in Troyes
Op 26 maart kon men in veilinghuis 
Ivoire, in Troyes, bieden op een topstuk 
van een belangrijke schilderes uit de 
Nederlandse Gouden Eeuw. De richtprijs 
bedroeg € 100.000-150.000, maar 
de nieuw eigenaar had er € 806.000 
(inclusief kosten) voor over. Maria van 
Oosterwyck (1630-1693) was een van 
de weinige vrouwelijke schilders die kon 
rekenen op de erkenning van haar tijd-
genoten. Haar faam was zelfs zo groot 
dat ze opdrachten zou hebben gekregen 
van de Franse koning Lodewijk XIV, de 
Oostenrijkse keizer Leopold, de Poolse 
koning en de Engelse koning Willem III. 
Twee schilderijen van haar hand bevinden 
zich in Hampton Court. Een Vanitas met 
hemelglobe is te zien in het Kunsthistori-
sches Museum in Wenen. Dat laatste was 
inderdaad ooit eigendom van de Oosten-
rijkse keizer. Ook musea in Kopenhagen 
en Dresden bezitten werken in dezelfde 

Jacques de l’Ange, De marteldood van de hei-
lige Laurentius, olieverf op doek, 193 x 158 cm. 
Thierry de Maigret, Parijs, 24-03. © Thierry de 
Maigret. € 64.400 (kosten inbegrepen). 

Vincent van Gogh, Scène de rue à Montmartre 
(Impasse des Deux Frères et le Moulin à Poivre), 
1887, olieverf op doek, 46,1 x 61,3 cm. Mirabaud-
Mercier / Sotheby’s, Parijs, 25-03. © Mirabaud-
Mercier / Sotheby’s. € 13.100.000.

Maria van Oosterwyck, Bloemenboeket in een vaas 
van Rijnlands steengoed, op een stenen plint naast 
een stilleven met schelpen, olieverf op doek, 101 x 
78 cm (gesigneerd onderaan links). Ivoire, Troyes, 
26-03. © Ivoire. € 806.000 (kosten inbegrepen).
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stijl als het schilderij dat in Troyes onder 
de hamer ging. Het Joslyn Art Museum in 
Omaha (Nebraska) kocht in juni 2019 een 
doek van kleinere afmetingen. Maria van 
Oosterwyck verbleef in 1658 in Leiden, en 
in 1660 in Utrecht, waar ze als leerlinge 
werkte in het atelier van Jan Davidsz de 
Heem, beroemd om zijn stillevens. In 
1666 vestigde ze zich in Amsterdam, in 
een atelier aan de prestigieuze Keizers-
gracht, naast het atelier van Willem van 
Aelst, wiens avances ze volgens haar bio-
graaf Arnold Houbraken afwees. Ze dankt 
haar faam zowel aan de weelderigheid 
van haar vanitassen, met tal van elegant 
geordende elementen, als aan het raf-
finement van haar boeketten, met lichte 
kleuren die contrasteren met de donkere 
achtergrond. Voor het prachtige boeket 
geveild bij Ivoire, in Troyes, koos de kun-
stenares bloemsoorten die niet terzelf-
dertijd bloeien, bekoord door hun vormen 
en kleuren. Om zo nauwkeurig mogelijk te 
kunnen schilderen, gebruikte ze aquarel-
studies. Diverse insecten (libel, hommel, 
vlinder) brengen leven in de brouwerij. 
De schilderes heeft er nog een stilleven 
met negen schelpen aan toegevoegd. Het 
gaat om exotische schelpen, naar Neder-
land gebracht door de Vereenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC). Die heeft ze 
hier zeer methodisch afgebeeld, zodat de 
twee kanten zichtbaar zijn.

VEILINGEN OP KOMST

Gents getijdenboek in New York
Gerard Horenbout was als schilder en 
verluchter actief van circa 1485 tot 1526. 
Hij woonde in Gent, mogelijk ook in Brug-
ge. Deze leerling van Lieven de Stoevere 
groeide uit tot een van de beroemdste 
verluchters onder de Vlaamse Primitieven. 

Hij stond aan het hoofd van een produc-
tief atelier. Behalve schilderijen en ver-
luchtingen creëerde Horenbout ook kar-
tons voor wandtapijten, siersmeedwerk, 
kaarten en plannen. In 1515-1522 was hij 
schilder aan het hof van Margaretha van 
Oostenrijk, die toen de landvoogdes van 
de Nederlanden was. Qua stijl vallen zijn 
miniaturen op door de groepen robuuste, 
niet-geïdealiseerde figuren, in kleurrijke 
landschappen of interieurs met veel de-
tails. Ze getuigen van een uitgesproken 
voorkeur voor narratieve schilderijen en 
zeldzame taferelen uit de Bijbel. Kalenders 
illustreerde hij dan weer met taferelen 
uit het dagelijkse leven, die bijzonder 
levendig ogen. Een door hem verlucht 
getijdenboek maakte deel uit van de col-
lectie van Alexandre en Elaine Rosenberg. 
Op 23 april gaat het onder de hamer bij 
Christie’s, in New York. Horenbout cre-
eerde het omstreeks 1510, in Gent. Ooit 
behoorde het toe aan keizer Karel V. De 
richtprijs bedraagt $ 800.000-1.200.000 
(€ 675.000-1 miljoen).

Een zeldzame Monet bij Christie’s 
Christie’s opteert voor een nieuwe clas-
sificatie van de periodes uit de kunst-
geschiedenis. Zijn volgende veiling, op 
11 mei, in New York, laat de impressio-
nistische en moderne kunst links liggen 
en spitst zich toe op de kunst van de 
20e eeuw. Het klapstuk is een werk dat 
Claude Monet schilderde in de periode 
1899-1903: Waterloo Bridge, effet de 
brouillard. Het is een van de ‘Engelse 
schilderijen’ die de Franse impressio-
nist creëerde vanaf het balkon van het 
Savoy Hotel, waar hij een panoramisch 
uitzicht had over de oostelijke oever van 
de Theems, bezaaid met fabrieken. Het is 
een van de allereerste Londense werken 
van Monet die deel gingen uitmaken van 
een Amerikaanse collectie: in 1905 werd 
het schilderij gekocht door dichteres 

Amy Lowell, die in 1926 postuum de Pu-
litzerprijs voor poëzie kreeg. Het bleef in 
haar nalatenschap tot in 1978. In 1927 
was het te zien op een grote overzichts-
tentoonstelling in het Boston Museum of 
Fine Arts. In mei 1999 werd het schilderij 
op een veiling bij Sotheby’s, in New York, 
gekocht voor $ 9,3 miljoen door een ver-
zamelaar, die het nu van de hand doet.

Een topstuk van Basquiat 
bij Sotheby’s
Het werk Versus Medici van Jean-Michel 
Basquiat wordt de blikvanger op de 
avondveiling van hedendaagse kunst bij 
Sotheby’s, in New York, op 12 mei.  
Het zou $ 35 tot 50 miljoen moeten op-
brengen. Dit jeugdwerk zat meer dan 
dertig jaar in dezefde prestigieuze pri-
vécollectie. Het gaat nu voor de eerste 
keer onder de hamer. Het is een van de 
belangrijkste werken verschenen op de 
markt sinds Untitled (Head) in mei 2017 
bij Sotheby’s van de hand ging voor een 
recordbedrag van $ 110,5 miljoen. Bas-
quiat schilderde Versus Medici in 1982. 
Hij was toen pas 22. Het was een van de 
krachtigste visuele uitdagingen van de 
kunstenaar aan het westerse artistieke 
establishment. Basquiat steekt hiermee 
de draak met de erfenis van de Medici, die 
tot de grootste mecenassen van de Re-
naissance behoorden.  

Gerard Horenbout, getijdenboek van Karel V, Gent, 
ca. 1510, verlucht manuscript in het Latijn, op 
velijn. Christie’s, New York, 23-04. © Christie’s 
Images Ltd. $ 800.000-1.200.000 (€ 675.000-
1.000.000).

Claude Monet, Waterloo Bridge, effet de brouillard, 
1899-1903, olieverf op doek, 65,7 x 100,2 cm. Chris-
tie’s, New York 11-05. © Christie’s Images Ltd.

Jean-Michel Basquiat, Versus Medici, 1982, olie-
verf en acryl op doek, 213 x 136 cm. Sotheby’s, 
New York, 12-05. © Sotheby’s. Richtprijs: 35-50 
miljoen (€ 30-42 miljoen).
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het beeld van Juliana en Bernhard in de voortuin 
van Paleis Soestdijk en het beeld van Frits Phi-
lips in Eindhoven. “Vlak na afgelopen kerst stierf 
papa”, zegt de zoon. “Hij was al een tijdje ziek. 
Hij was 79, had hard geleefd en was op. Niet lang 
voor hij overleed, maakte hij nog wel een beeld 
ter nagedachtenis aan de mensen die door co-
rona om het leven kwamen. Het beeld is ook een 
dankbetuiging aan alle zorgmedewerkers. De 
twaalf kleinere versies van het kunstwerk waren 
heel snel uitverkocht. Actief tot aan het einde.”

Een rubriek over de waarde van een object 
Wanneer krijgt iets waarde en waarom? Waar zie je dat aan?  
Een gesprek met Arno Verkade van Christie’s Duitsland en Nederland.

“Ik herinner mij nog hoe acteur Ton van 
Duinhoven eind jaren tachtig geld in-
zamelde en zijn uiterste best deed om 
dit beeld van Simon Carmiggelt hier 

te krijgen, vlak bij het huis van de schrijver”, zegt 
Arno Verkade over het borstbeeld op het Eerste 
Weteringplantsoen in Amsterdam. Naast het 
bronzen beeld staat een roestvast stalen bankje 
op veren waar kinderen lachend op schommelen. 
“Ik vind dit een van zijn beste koppen van mijn 
vader”, vindt de veilingmeester. “Met zijn grijns 
en zijn hoofd een beetje schuin is het echt de 
Carmiggelt die we kennen van zijn Kronkels op 
televisie. Zijn weduwe heeft zich toen eerst nog 
wat verzet tegen de plaatsing van het beeld. Ze 
zou er elke dag mee geconfronteerd worden.” 
Arno is naast managing director van Christie’s 
Duitsland en Nederland ook zoon van de beeld-
houwer Kees Verkade, bij een breder publiek 
vooral bekend van de beelden van Johnny Jor-
daan op het Johnny Jordaanplein in Amsterdam, 

Arno Verkade van Christie’s Duitsland en Nederland over 

klassiek moderne Nederlandse kunst
TEKST & FOTO’S: KOOS DE WILT

“Met zijn grijns en zijn hoofd 
een beetje schuin is het echt de 
Carmiggelt die we kennen van 
zijn Kronkels op televisie.”
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hedendaagse kunst, impressionistische en mo-
derne kunst, oude meesters, 19e-eeuwse kunst, 
sieraden, horloges en wijn. Zij zoeken kunst die 
we elders in de wereld veilen.” 

Nederlands klassiek modern 
Verkade gaat zitten op een van de bankjes 
achter het beeld van zijn vader. Wat is het ge-
volg voor de markt dat Christie’s en Sotheby’s 
gestopt zijn met veilen in Nederland? Verkade: 
“Toen wij stopten in Amsterdam trokken we 
onze handen af van de klassiek moderne Neder-
landse kunstmarkt, met schilders als Breitner, 
Isaac Israels, Sluijter en Gestel, en is de klad 
erin gekomen. Niet alleen door ons vertrek, 
hoor. Er was al een nieuwe groep verzamelaars 
die minder bruin en grijs wilde en iets hippere 
kunst kocht, maar toen ook een grote speler als 
wij vertrokken met een gespecialiseerd team 
dat internationale kopers kon vinden voor een 
Israels of Breitner had dat grote gevolgen voor 
de prijzen. We houden in juni een online veiling 
onder de naam Made in Holland waar we het 
weer gaan proberen. We hebben er vertrouwen 
in dat de markt er zeker nog is. Nu ook met 
meer lokale kunstenaars als Co Westerik, Willem 
Hussem en Frieda Hunziker. We hebben er heel 
veel zin in dit weer op te pakken en er een nieuw 
platform voor te creëren.” 
“Toch zijn er klassiek moderne Nederlandse 
kunstenaars die het nog goed doen”, zegt Ver-
kade als hij door het zonnige plantsoen wandelt 
met uitzicht op het Rijksmuseum. “Het leuke 

Zoon van zijn vader
Vader en zoon Verkade hebben carrières in de 
kunst gemeen. “Van mijn vader heb ik geleerd 
wat hard werken is. Het was ook een man die 
flink wat risico’s heeft genomen in zijn leven. 
Zeker bij brons gaat het gelijk over grote investe-
ringen: brons inkopen, gieten, afwerken, kleuren, 
transport, een sokkel en een verzekering. Voor 
een tentoonstelling van twintig beelden was hij 
al snel een ton verder. Dat heeft vaak stress op-
geleverd. Hij was niet de ideale vader. Mijn vader 
verliet mijn moeder toen ik tien was. Ik bleef met 
mijn broer bij mijn moeder wonen in Zandvoort 
terwijl mijn vader in Frankrijk ging wonen. Ik 
hield veel van hem, met al zijn gebreken welis-
waar. Maar ja, in de kunstgeschiedenis komen 
verwaarloosde gezinnen van kunstenaars veel 
voor. Goede kunstenaars zijn vaak wel erg met 
zichzelf bezig en vaak ook heel onzeker.” 
Arno Verkade reist veel tussen Amsterdam en 
Düsseldorf om leiding te geven aan de twee 
vestigingen van Christie’s. Tot 2016 was het 
internationale veilinghuis te vinden op de Lai-
ressestraat in Amsterdam. Inmiddels is de 
Nederlandse tak gevestigd aan de Vondelstraat 
73, ooit gebouwd en bewoond door de architect 
van het Rijksmuseum en Amsterdam Centraal 
station P.J.H. Cuypers. Verkade: “Hier is het 
vooral een innamekantoor geworden. Christie’s 
Amsterdam houdt nog maar twee online na-
oorlogse en hedendaagse kunstveilingen per 
jaar, in normale tijden in april en november. Om 
de innames te beoordelen beschikken we over 
specialisten op het gebied van naoorlogse en 

Spelende kinderen op de me-
talen bank schommelen bij het 
beeld van Carmiggelt van Kees 
Verkade.

Beeld van Simon Carmiggelt van Kees Verkade.

“Het grauwe, 
groezelige van de 
jaren zeventig en 
tegelijkertijd het 
idealisme heeft 
bijzondere kunst 
opgeleverd.”
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van een Isaac Israels is dat hij internationaal 
een rol speelt. Vooral met zijn Indische periode 
weet hij Chinees-Indonesische verzamelaars te 
bereiken bij onze veilingen in Hong Kong. Israels 
is ook in Parijs en Londen geweest en heeft 
daar werken gemaakt. Zijn schilderijen brengen 
natuurlijk een stuk minder op dan een Monet of 
Manet, maar toch nog een aanzienlijk bedrag. 
Het Zeeuws Veilinghuis probeert met hun sleep-
net de toppers van Raden Saleh, Rudolf Bonnet 
en Isaac Israels mee te nemen, waarbij wij ons 
focussen op alleen die top. Als wij een veiling 
hebben waarvoor we onze internationale speci-

alisten met hun digitale Rolodex voor een paar 
dagen invliegen, dan zie je wat een ongelofelijk 
internationaal verkoopapparaat Christie’s is.”
Verkade begon in de jaren tachtig als student bij 
Christie’s als art handler en is er nooit meer weg-
gegaan. “Wat mij het meest aanspreekt aan wer-
ken bij het veilinghuis is omgaan met kunst, met 
heel verschillende mensen ook: specialisten met 
kennis van de kunst en hun netwerk, én verzame-
laars van allerlei pluimage. Natuurlijk ben ik een 
kunstmens, maar het gedoe eromheen vind ik het 
leukst. Eerst heb ik hier in Nederland heel lang 
gewerkt voor het veilinghuis. Daarna heb ik een 
paar jaar meegedaan aan de ‘champions league’ 
in Londen met de evening sales van naoorlogse 
kunst en contemporary art. Toen mijn gezin had 
moeten overkomen, heb ik na wikken en wegen 
besloten dat niet te doen en ben ik uiteindelijk 
managing director geworden van Christie’s Duits-
land. Ik bleef toen gewoon in Nederland wonen. 
Later, toen Jop Ubbens vertrok in Amsterdam, 
vroegen ze mij om Nederland erbij te doen. Maar 
toen er na zes maanden een nieuwe CEO kwam 
en die besloot een paar kleinere landen te sluiten, 
sloot ook Amsterdam. Heel jammer, we schreven 
super zwarte cijfers en we zagen veel kansen met 
de Brexit. Die periode vond ik heel zwaar.”

Van Jordaens tot hedendaags 
Verkade heeft als kunsthistoricus een achter-
grond in de Hollandse barok, de 17e-eeuwse 
schilderkunst. “Ik wilde naoorlogse kunst stu-
deren, maar toen ik aan de UvA begon, kon ik 
colleges krijgen van Ernst van de Wetering en 
ging ik om. Hij keek naar de werken en naar het 
genie van de kunstenaar. Geweldige verhalen 
had hij. Met Ernst keek je naar het oogwit in de 
reflectie van het oog van Rembrandt. Hij ging 
naar laboratoria en keek naar de draaddicht-
heid en hoeveelheid ringen in het hout van het 
paneel zaten. Ernst was zelf schilder van oor-
sprong en dat merkte je.”
“Ik ben afgestudeerd in de receptiegeschiedenis 
van Jacob Jordaens. Na Rubens en Van Dyck was 
hij de derde schilder van Antwerpen. Bij Jordaens 
was ik geïnteresseerd in de geschiedenis van de 
smaak. Hij werd om dezelfde redenen geëerd in 
de 17e, verguisd in de 18e en herontdekt in de 
19e eeuw. Hij had nooit de Grand Tour gedaan en 
werd gewaardeerd in de typisch Vlaamse model-
len die hij afbeeldde, ook als het ging om Maria. 
Een schande vond men dat in de 18e eeuw. 
Jordaens was super commercieel en had zelfs 
een keer een rechtszaak aan zijn broek over een 
handtekening van hem op een werk dat hij hele-
maal niet geschilderd zou hebben.” 
Jordaens, naoorlogse kunst en hedendaagse 
kunst, wat is eigenlijk Verkade’s periode in de 
kunstmarkt? “Ik weet veel van klassieke heden-

“Met meer lokale kunstenaars 
als Co Westerik, Willem Hussem 
en Frieda Hunziker gaan we het 
in juni proberen.”

Henk Chabot (1984-1949), Naakt, houten sculptuur, 1928. Richtprijs: € 10.000 – 15.000. 
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in het weekend hebt gedaan. Dat doen Duitsers 
niet, work is serious business. Dat ‘lockere’ van 
Nederland neem ik mee en vinden ook mijn col-
lega’s wel prettig. Duitsers zijn niet zozeer van 
de hiërarchie, wel van titulatuur. Adel vinden ze 
ook wel mooi, dat hebben wij Nederlanders niet. 
In Duitsland zette je op je kaartje dat je jonkheer 
was, daar moet je in Nederland niet mee aan-
komen. In de naoorlogse kunstmarkt, waarin ik 
werk, heb je dat minder.”
Vanmiddag nog rijdt hij naar Düsseldorf. Hoe gaat 
de veilingwereld eruitzien na corona en na Brexit? 
“De kunstwereld kan niet zonder mensen die op 
de een of andere manier samenkomen. Het is een 
sociale wereld. Beurzen en veilingen met feest-
jes zullen dus wel terugkomen. Maar sommige 
veilingen zullen alleen online blijven en catalogi 
verdwijnen. Wat Brexit betreft, moet de onzeker-
heid snel gereduceerd worden. Is het handiger 
om in Londen te veilen of kun je beter in Parijs 
gaan zitten? Wat voor extra formulieren moet je 
daarvoor invullen? Het kan zijn dat ze het ons in 
Londen heel erg makkelijk gaan maken, maar wat 
het gaat worden is nog te onzeker. We hadden 
een prentje van Escher dat we in Londen wilden 
veilen, daar zit de goede prentenveiling. We had-
den het getaxeerd op 50 à 60.000 euro, maar het 
duurde zes weken voor we de exportvergunning 
hadden en daardoor misten we de deadline voor 
de veiling. Dat moet je niet te vaak hebben.”

daagse kunst in Nederland, met stromingen als 
CoBra en Nul en in Duitsland van de Richters en 
Polkes. Bij die kunstenaars weet je min of meer 
wat ze betekenen in de kunstgeschiedenis. Bij 
hedendaagse kunst is dat veel diffuser. Nu − met 
internet en social media − is het veel moeilijker 
uit te maken wie uiteindelijk komt bovendrijven. 
Ik kan een klassiek cv beoordelen waarbij de 
kunstenaar op de juiste academie heeft gezeten, 
aan de Rijksakademie heeft gewerkt, bij de juiste 
galeries groeps- en solotentoonstellingen heeft 
gehad en museaal is geworden. Tegenwoordig 
heb je evenwel soms kunstenaars die zulke ach-
tergrond helemaal niet hebben en toch 400 à 
500.000 dollar opbrengen. Daar kan ik minder 
mee. Rond 1850 was de top van de schilderkunst 
bereikt en nam de fotografie de rol van represen-
tatie over van de schilderkunst. De kunst moest 
zich opnieuw uitvinden. Vanaf dat moment kwa-
men er andere krachten op. Heel lang waren er 
klassieke smaakmakers zoals museumdirecteu-
ren, curatoren, grote galeristen en critici. Dat is 
aan het wegvallen. Natuurlijk zijn er nog mensen 
die een ruwe diamant kunnen ontdekken, maar 
dat is niet mijn kwaliteit.” 

De Duitse kunstmarkt
Wat doet Verkade in Duitsland? “Net als in Ne-
derland zijn we in Duitsland een zogenaamd ‘rep 
office’. Maar vergis je niet − vooral in Noordrijn-
Westfalen, met steden als Düsseldorf, Keulen en 
Essen, is een kunstgeneratie opgestaan die heel 
belangrijk is geworden. Het gaat om de genera-
ties kunstenaars als Joseph Beuys, Gerhard Rich-
ter, Sigmar Polke, Martin Kippenberger, Anselm 
Kiefer tot en met de kunstenaars van nu. Er zijn 
schilderijen van Richter verkocht voor 30 à 40 
miljoen dollar. Duitsland is heel belangrijk bij de 
sourcing voor die internationale markt. Wij vinden 
daarvoor de werken die enkele decennia geleden 
zijn gekocht bij de kunstenaars zelf. Ik heb een 
appartement recht tegenover de academie in 
Düsseldorf waar Richter, Polke en Beuys hebben 
gezeten. Gursky kun je er in de kroeg tegenko-
men. Het grauwe, groezelige van de jaren zeven-
tig, en tegelijkertijd het idealisme, heeft kunst 
opgeleverd die heel bijzonder is. Iedereen die iets 
is in de maatschappij heeft ook een bestuurs-
functie bij de lokale opera of kunstwereld. Elk 
bedrijf heeft een kunstverzameling. Elk gehucht 
heeft een lokaal Kunstverein. Soms zie je een 
top-Richter hangen bij de tandarts, gekocht in de 
jaren zeventig.”
“Ik heb Duits laten vallen in de tweede en dat 
vind ik nu wel jammer. Wat ik meeneem in Duits-
land is mijn netwerk dat ik vooral in Londen heb 
gekregen. Ik merk dat Duitsers Nederlanders 
vaak wel leuk vinden. Duitsers beginnen de 
werkweek niet met een verhaaltje over wat je 

BEZOEKEN
Veiling Made in Holland
Post-War and Contemporary 
Art Amsterdam
Online veiling
14-04 t/m 29-04
www.christies.com
 

Gerhard Richter (°1932), 64 Variationen von Schwarz, Rot, Gold, hars, achterglas 
geschilderd, 21 x 29,5 cm, richtprijs: € 15.000-20.000. Dit werk, gemaakt in 1998, 
is afkomstig uit een editie van vierenzestig plus drie artist’s proofs, uitgegeven 
door Galerie Fred Jahn, München.

“Het kan zijn dat ze het ons in 
Londen heel makkelijk gaan maken, 
maar dat is nu nog te onzeker.”
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boek Dutch Light van Hugh Aldersey-Williams.  
Deze fascinerende geschiedenis beschrijft de 
belevenissen en karakters van mensen die over 
een periode van meer dan een eeuw toonaan-
gevend waren in de Hollandse elite. Mensen 
die in levenden lijve omgingen met Descartes, 
Rembrandt, van Leeuwenhoek, Spinoza en vele 
andere bekende 17e-eeuwers. 

Boogjes
Omstreeks 1650 raakte Christiaan gefascineerd 
door ellipsen en ellipsoïde bewegingen. Hij ken-
de het werk van Galileo Galilei (1564-1642) die 
in de kathedraal van Pisa door het zichtbaar 
slingeren van een kaarsenkroon op het idee 

AAN EEN ZIJDEN DRAADJE
TEKST: ANTON VOS

We zijn er trots op en het verdient blijvende aandacht: de klok 
met loshangende slinger werd bedacht door de Nederlander 

Christiaan Huygens. Het idee van Galileo Galilei voor het 
slingeruurwerk werd door Huygens verbeterd. 

De lenzen die Christiaan sleep 
waren zo goed dat hij met een 
zelfgebouwde telescoop voor 
het eerst de ringen van Saturnus 
waarnam en beschreef.

De cijferring van 
hetzelfde klokje 
van Brodon. Om de 
nauwkeurigheid te 
benadrukken is in de 
ring iedere minuut 
apart aangegeven.

De achterkant van een zeer vroeg klokje van Nicolas 
Brodon uit Parijs. Het zijden draadje waaraan de slinger 
hangt is goed te zien, evenals de cycloïde boogjes.

De vader van Christiaan (1629-1695), 
Constantijn (1596-1687), was een 
multitalent: staatsman, dichter, teke-
naar, architect en toegewijde vader. 

Constantijn en zoon Christiaan waren in hun 
vrije tijd lenzenslijpers. Evenals Spinoza en na-
tuurlijk ook van Leeuwenhoek. De lenzen die 
Christiaan sleep waren zo goed dat hij met een 
zelfgebouwde telescoop voor het eerst de rin-
gen van Saturnus waarnam en beschreef, met 
een tekening erbij. De familie Huygens wordt 
uitvoerig beschreven in een recent verschenen 
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kwam van het slingeruurwerk met een vaste 
slinger. Huygens bedacht daarop de loshan-
gende slinger. Deze hing aan een zijden draad. 
Zijn berekeningen toonden aan dat de slinger in 
de uiterste standen onnauwkeurig werd, dus hij 
remde deze beweging af met de door hem uitge-
vonden ‘cycloïde boogjes’ zo kenmerkend voor 
klokken uit die periode. De door hem bedachte 
uurwerken waren aanzienlijk nauwkeuriger dan 
hun voorgangers. Nauwkeurigheid was vooral in 
de scheepvaart van belang, en wel voor de me-
ting van de lengtegraad. 

Verankerd
Hoe zeer nauwkeurigheid werd nagestreefd 
toont de slinger van een klok van de Leeuwar-
dense klokken- en horlogemaker Nauta. De 
lengte van de slinger bepaalt de snelheid van 
de klok. Maak je de slinger langer, dan gaat de 
klok langzamer lopen, maak je hem korter dan 
loopt hij sneller. Onder aan de slinger hangt 
een bolletje, het slingerlichaam, en met een 
stelmoertje dat omhoog en omlaag gedraaid 
wordt, kan de lengte van de slinger zo eenvou-
dig worden geregeld. Nauta maakte het stel-

moertje echter in de vorm van een ankertje dat 
op het slingerlichaam tot een achtste van een 
moerwenteling aanwees. Christiaan Huygens 
werkte aanvankelijk met de Haagse klokkenma-
ker Salomon Coster, maar gaandeweg besteed-
de hij het maken van zijn klokken uit aan ande-
ren, zoals Nauta en Visbach. In Frankrijk, waar 
hij ook lange tijd verbleef, deed hij daarvoor 
een beroep op Thuret, Baronneau, Martinot en 
Brodon. Al deze klokken zijn herkenbaar aan 
het zijden draadje waaraan de slinger hangt en 
aan de cycloïde boogjes. In kringen van klok-
kenverzamelaars zijn het inmiddels topstukken 
geworden. Wie het bekendste Huygensklokje 
van Salomon Coster van dichtbij wil zien, moet 
in het Boerhaave-museum in Leiden zijn.

Al deze klokken zijn herkenbaar 
aan het zijden draadje waaraan 
de slinger hangt en aan de 
cycloïde boogjes.

De slinger van een klok van Nauta uit Leeuwarden. 
Het stelmoertje waarmee de lengte van de slinger kan 
worden geregeld loopt langs een genummerde schaal-
verdeling op  het slingerbolletje.

De achterkant van het werk van een klok van Pieter Visbach uit den Haag. Ook hier weer 
de zijden ophangdraad en de cycloïde boogjes.
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TEKST: PETER VAN ARDENNE

GETSUEN van Masanori Umeda   

Op een avond had hij een aar-
dige slok op en zag hoe de 
volle maan betoverend licht 
wierp op een klokjesbloem. 

De meeste mensen zouden dat moois 
hooguit even bekijken, maar voor de 
Japanse ontwerper Masanori Umeda 
(1941) begon hier wat hij als zijn meest 
geslaagde werk beschouwt: zijn bloem-
vormige fauteuils. Hij vertelt erover in 
een interview voor Edra TV en haalt 
daarbij het Japanse verhaal De magi-
sche oude man die bloemen schept aan, 
en stelt vervolgens met enig genoegen 
dat hij nu die magische oude man is 
geworden. In zijn bloemfauteuils komt 
alles bij elkaar: de schoonheid van 
de natuur, Japan, vormgeving, mo-
derne techniek en comfort. Van deze 
fauteuils ontwierp hij in 1990 twee 
modellen: de Rose Chair en de Getsuen 
(Tuin bij volle maan), de meest extravagante, gemodelleerd 
naar de vorm van een lelie. De fauteuil rust aan de voorkant 
op twee metalen bolletjes, de achterkant op twee kunststof 
wieltjes die aan een rolschaats doen denken. Bij de Italiaanse 
fabrikant Edra vielen ze er meteen als een blok voor, toen de 
ontwerper zijn miniatuurmodellen − verpakt in een prachtig 
doosje − kwam presenteren. Edra was geen willekeurige keuze 
voor Umeda. Het bedrijf, opgericht in 1987, verwierf naam en 
faam met opvallende, soms extravagante meubelen en wist op 
de Salone del Mobile in Milaan elk jaar weer te verrassen met 

ontwerpen van onder meer Zaha 
Hadid, Francesco Binfaré en de 
gebroeders Fernando & Humberto 
Campana. Maar niet alleen met 
gewaagde modellen vervult Edra 
een bijzondere rol binnen het 
designlandschap. Het bedrijf is 
steeds gericht op het ontwikke-
len van nieuwe materialen, zoals 
geëxtrudeerd plastic, hightech 
polyurethaanschuim (gelfoam) 
en synthetische raffia. De Japan-
ner studeerde in 1962 af aan de 
Kuwasawa School of Design in 
Tokio, verhuisde naar Milaan 
en werkte er voor Achille & Pier 
Giacomo Castiglioni en Olivetti. 
Terug in Japan zette hij zijn ei-
gen studio U-Metadesign Inc. op. 
Zijn opvallendste creatie daar is 
wel het bed dat hij in 1981 voor 

Memphis Milano ontwierp. Dit Tawaraya-bed, dat is gebaseerd 
op een boksring, is op talloze afbeeldingen te zien met daarin 
een aantal prominente designers van Memphis. Is de Getsuen 
met fluwelen stoffering al prijzig (ruim € 5.000), wie naar de 
sterren wil reiken, kan kiezen voor de luxe Getsuen Diamond die 
Edra in 2001 samen met de Oostenrijkse fabrikant Swarowski 
ontwikkelde. Ook hier een technisch hoogstandje met een nieuw 
uitgevonden stoffering met kevlar waarin de talloze fonkelende 
kristallen zijn gevangen. Aan deze betoverende luxe hangt wel 
een prijskaartje van ruim € 40.000.
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Telkens als ik in België ben ver-
baas ik me over de vele vazen, 
al of niet met deksels, van 
Chinees Kantonporselein die ik 

daar aantref. Daar moeten er in de late 
achttiende, maar vooral in de tweede 
helft van de negentiende eeuw, werke-
lijk tienduizenden van zijn aangesleept. 
Menige particulier in dat land zal zich 
dan ook rijk wanen bij het lezen van 
de krantenberichten over de Chinese 
handelaren die al een aantal jaren op 
de Europese markt actief zijn, om voor 
hoge bedragen de keramiek die tot hun 
oude erfgoed behoort terug te kopen.
Dat loopt altijd weer op een teleurstel-
ling uit. Die Kantonvazen brengen nog 
steeds gemiddeld € 500 op en ze moe-
ten al heel bijzonder of heel groot zijn, 
wil het een paar honderd euro meer 
zijn. Chinezen kopen dat niet.
Voor Nederlanders met een collectie 
Chinees porselein heb ik eenzelfde be-
richt. Die genoemde handelaren  kopen 
geen famille rose of Chine de commande 
en ook niet het blauw gedecoreerde 
porselein dat twee eeuwen lang door 
de VOC in Nederland werd ingevoerd en 
waarmee onze vitrinekasten vol staan. 
Wat kopen ze dan wel? Dat is keramiek 
die volgens hun eigen smaak gemaakt is 
en dat is onder andere Yixingaardewerk. 
Dit laatste behoeft enige uitleg en 
daarvoor moet ik terug naar de tweede 
helft van de zeventiende eeuw. De VOC 
begon toen vanuit Batavia met de in-
voer van Chinese thee, en de voor Hol-
landers exotische drank die ervan gezet 
kon worden bleek zeer aan te slaan. 
Omdat handelsgeest niet vreemd was 
aan de VOC, begon die compagnie na-
tuurlijk gelijktijdig met het verschepen 
van allerhande trekpotjes voor bereiden 
van die thee. Nu waren de Yixingtrek-
potten in China al eeuwenlang populair 
en hoewel die er heel anders uitzagen 
dan het blauw gedecoreerde porselein, 
raakten die hier toch in zwang. Dat 
kwam namelijk doordat men ontdekte 
dat het vrij sterke aardewerk toch 
enigszins poreus was, waardoor het 
aroma van de thee werd opgenomen. 
Vooral na zo’n trekpotje enige tijd ge-

bruikt te hebben kwam dat de smaak 
ten goede. Dat hadden die Chinezen al 
tijden daarvoor in de gaten en daarom 
waren daar die Yixingpotjes zo geliefd. 
Hoewel die hoofdzakelijk roodgekleurde 
Yixingpotjes dus volkomen Chinees van 
vorm waren en niets met ons Westen te 
maken hadden, raakte men er hier toch 
zo verzot op, dat Delftse pottenbak-
kers als Lambertus Cleffius, Samuel van 
Eenhoorn, Ary de Milde of Jacobus de 
Caluwe ze na gingen maken. 
Yixing, waar die trekpotjes vandaan 
kwamen, lag in de huidige provincie 
Jiangsu, zo’n kleine 190 km van Shang-

hai. De Taihuklei, die zo specifiek was 
voor die keramiek, haalde men uit een 
nabijgelegen en gelijknamig meer. Onze 
grootouders noemden het overigens 
helemaal geen Yixingtrekpotjes, maar 
hadden het over boccaro potjes en die 
benaming was afgeleid van het rood-
kleurig aardewerk dat de Portugezen 
in de zestiende eeuw uit Zuid-Amerika 
naar hier brachten en ‘búccaro’ noem-
den. Twee soorten aardewerk die dus 
niets met elkaar te maken hadden, maar 
zo ontstaan namen nu eenmaal. 
Een prachtige collectie Yixingtrekpot-
jes, circa 250 stuks, trof ik enige tijd 
geleden aan in de Abbaye de Belleper-
che, een oude Franse cisterciënzerabdij 
uit de dertiende eeuw, waar helaas al 
tijden geen gregoriaans meer klinkt. 
Het is even zoeken, want hij ligt redelijk 
eenzaam aan de oever van de Garonne, 
ter hoogte van Montauban, maar dan 
wel zo’n 25 km van die stad vandaan. 
De abdij is gedeeltelijk gerestaureerd 
en in het hoofdgebouw is tegenwoordig 
het Musée des Arts de la Table onder-
gebracht. Dat museum is zeer de moei-
te waard, maar gezien de wat afgelegen 
plek waren wij er die dag de enige be-

zoekers. Maar aan de Yixingtrekpotjes 
in de abdij zou iedere Chinese verzame-
laar zijn vingers aflikken. 
Patrice Valfré (°1958), de samensteller 
van die Yixingcollectie, had toen hij in 
1989 met de aanleg ervan begon, de 
wind mee. Er was toen nog geen Chi-
nese handelaar op de Europese markt 
te bekennen en er was ook niemand die 
er iets van wist, wat zich weerspiegelde 
in een uiterst vriendelijk prijsniveau. 
Hij maakte er een studie van en ont-
dekte dat ze destijds door meerdere 
handelscompagnieën naar Europa zijn 
gebracht. Hij heeft er in 2000 ook een 
standaardwerk over geschreven met 
als titel: Yixing Teapots for Europe. Een 
prijzig boekwerk, maar wel een om te 
hebben, want de mensen die écht wat 
van die materie weten, zijn ook nu nog 
maar dun gezaaid. Voor de liefhebbers 
is er een minder dure reprint uit 2015, 
in het Engels en het Chinees, ISBN 
9787550815971.
Inmiddels brengen een beetje vroege 
Yixingtrekpotjes op de veiling al gauw 
€ 6.000 tot € 7.000 op. Maar in het 
afgelopen decennium zijn op veilingen 
in ons land al prijzen voor bijzondere 
exemplaren genoteerd van 14.000, 
20.000, 36.000, 44.000, 80.000 en 
zelfs één keer 100.000 euro. En nu 
noem ik slechts een paar toppers. Er 
worden tegenwoordig en dat kon niet 
uitblijven, in China dan ook op perfecte 
wijze antieke Yixingtrekpotjes nage-
maakt. Als een potje echter uit een 
oude Hollandse boedel komt en hier 
eeuwen geleden is ingevoerd, heeft 
men dat probleem niet. Wel zijn door 
deze hoge bedragen de Chinese kopers 
uiterst kritisch wat betreft de toestand 
van de aangeboden exemplaren. Men 
verlangt voor de veiling gedetailleerde 
conditierapporten en liefst vele detail-
foto’s. Maar dat is begrijpelijk als het 
om dergelijke bedragen gaat. En dat 
verder veilinghouders soms nog een 
beetje moeten wennen aan hun Chinese 
cliënten is niet zo vreemd, want deze 
nieuwe kopers gedragen zich niet al-
tijd volgens de gebruikelijke westerse 
maatstaven.

NOTITIES VAN ROBERT-JAN VAN RAVESTEIJN

De prijzen voor Yixing 
aardewerk vliegen 

de pan uit.

In de kantlijn van de kunstmarkt 
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VEILINGAGENDA

NEDERLAND
 APRIL
t/m 26-04  
Veilinggebouw De Zwaan 
www.veilinggebouw.
dezwaan.nl  – Amsterdam
Kunst en antiek
13  Vendu Rotterdam
www.vendurotterdam.nl
Rotterdam
Juwelen  
19-25  Derksen 
Veilingbedrijf
www.derksen.nl 
Arnhem – Kunst en antiek
23-06/05  Van Spengen
www.vanspengen.nl
Hilversum
Kunst en antiek
24-03/05  Notarishuis 
Arnhem
www.notarishuis-arnhem.
nl – Arnhem – Kunst, 
antiek en inboedel
28-29  Venduehuis Den 
Haag – www.venduehuis.
com – Den Haag – Post-
War & Contemporary art

MEI
1-2  Korst VanderHoeff
www.korstvanderhoeff.nl
Den Bosch
Inboedel en curiosa 
1-3 Van Spengen
7  Veilinghuis De Jager
www.veilinghuisdejager.nl
Goes – Inboedel
10  Zuydwal Veilingen
www.zuydwalveilingen.nl
Huizen –  Kunst en antiek
11-12  Burgersdijk & 
Niermans
www.b-n.nl – Leiden – 
Boeken en prenten
12-17  Notarishuis 
Arnhem 
www.notarishuis-arnhem.nl
Arnhem – Online Only 
Bezorg
18-20  Veilinghuis De 
Jager
www.veilinghuisdejager.nl
Goes – Kunst, antiek, 
juwelen, aziatica
18-21  Bubb Kuyper 
Veilingen
www.bubbkuyper.com
Haarlem – Boeken, pren-
ten en manuscripten 
26 Vendue Den Haag

BELGIË
 APRIL
19-20  HORTA Hôtel de 
Ventes – Kunst en antiek
Bruxelles - T 02/741 
60 60 
VANDERKINDERE Hôtel 
de Ventes – Kunst en 
antiek
Bruxelles - T 02/344 54 46
20  Bernaerts – Wait 
Until Spring: Oude & 
Moderne Meesters
Antwerpen - T 03/248 
19 21
MONT de PIETE – Juwe-
len, keramiek, kristal
Bruxelles - T 02/512 13 85

20-21  JORDAENS – 
Kunst en antiek
Mortsel - T 03/449 44 30
VANDERKINDERE Hôtel 
de Ventes – Kunst en 
antiek
Bruxelles - T 02/344 
54 46
21  Bernaerts – Wait 
Until Spring: Modern & 
Design
Antwerpen - T 03/248 
19 21
22  Bernaerts – Wait Until 
Spring: Werk op papier
Antwerpen - T 03/248 
19 21
23  Coronari Auctions – 
Aziatische Kunst
Eke – T 09/312 32 40
24  Coronari Auctions – 
Europese en Islamitische 
kunst
Eke – T 09/312 32 40
Louiza – Schilderijen, 
design
Bruxelles - T 02/503 
66 45
ABS Veilingen Mechelen 
- Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 
26 00
MONT de PIETE – Speci-
ale verkoop
Bruxelles - T 02/512 13 85
25  CORNETTE dE 
SAINT CYR – Animation 
Japonaise
Brussel – T 02/ 880 73 80 
26  ELYSEE Hôtel de Ven-
tes– Kunst en antiek
Liège - T 04/221 09 09
Salle de ventes des Huis-
siers Justice - Deurwaar-
derstukken
Brussel – T 02/513 34 47
Amberes – Burgerveiling
Antwerpen – T 03/226 
99 69
27  MONT de PIETE – 
Juwelen
Bruxelles - T 02/512 
13 85
ELYSEE Hôtel de Ventes– 
Vente bourgeoise
Liège - T 04/221 09 09
27-28  Campo & Campo 
– Moderne Kunst
Antwerpen - T 03/218 
47 77
31  ELYSEE Hôtel de Ven-
tes– Vente bourgeoise
Liège - T 04/221 09 09

 MEI
1  ABS Veilingen Meche-
len - Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 
26 00
3  Amberes – Burgerveiling
Antwerpen – T 03/226 
99 69
Salle de ventes des Huis-
siers Justice - Deurwaar-
derstukken
Brussel – T 02/513 34 47
4  MONT de PIETE – Mu-
ziekinstrumenten, strips
Bruxelles - T 02/512 13 85

7  PHOENIX AUCTION 
- Antiek
Wavre - 010/45 42 63
8  ABS Veilingen Meche-
len - Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 
26 00
9  Antenor – Antenor II
+ 32 (0) 2 898 09 50
CORNETTE dE SAINT 
CYR – Automobiles de 
Collection
Brussel – T 02/ 880 73 80 
9-10  MONSANTIC – 
Kunst en antiek
Mons - T 065/73 94 00
10  Amberes – Burger-
veiling
Antwerpen – T 03/226 
99 69
Antenor – Juwelen
Brussel - T 32 (0) 2 898 
09 50
CORNETTE dE SAINT 
CYR – Design du XX & 
XXI siecles
Brussel – T 02/ 880 
73 80 
Salle de ventes des Huis-
siers Justice - Deurwaar-
derstukken
Brussel – T 02/513 34 47
11  Vandewiele Auctions 
– Online Boekenveiling
Brugge - T 050/49 07 69
MONT de PIETE – Juwelen
Bruxelles - T 02/512 13 85
15  ABS Veilingen 
Mechelen - Deurwaarder-
stukken
Mechelen – T 015/24 
26 00
16  DE VUYST – moderne, 
oude en hedendaagse 
kunst
Lokeren - T 09/348 
54 40
MJV SOUDANT – Kunst 
en antiek
Gerpinnes - 0495 25 
16 20
17  Amberes – Burger-
veiling
Antwerpen – T 03/226 
99 69
Salle de ventes des Huis-
siers Justice - Deurwaar-
derstukken
Brussel – T 02/513 34 47
17-18  HORTA Hôtel de 
Ventes – Kunst en antiek
Bruxelles - T 02/741 
60 60 
VANDERKINDERE Hôtel 
de Ventes – Kunst en 
antiek
Bruxelles - T 02/344 
54 46
18  MONT de PIETE – 
Juwelen
Bruxelles - T 02/512 
13 85
18-19  VANDERKINDERE 
Hôtel de Ventes – Kunst 
en antiek
Bruxelles - T 02/344 
54 46
19  HAYNAULT – Schilde-
rijen en objets d’art

Bruxelles – T 02/842 
42 43
20  Carlo Bonte – Kunst 
en antiek
Brugge - T 050/33 23 55
22  ABS Veilingen 
Mechelen - Deurwaarder-
stukken
Mechelen – T 015/24 
26 00
24  FW Auction – Tab-
leaux, Mobiliers, Objets 
d’art, Tapis, Tapisseries
Fernelmont – 06 62 35 
10 49
Salle de ventes des Huis-
siers Justice - Deurwaar-
derstukken
Brussel – T 02/513 34 47
LEGIA AUCTION – Kunst 
en antiek
Hannut – T 019/63 55 59
25  Amberes – Burger-
veiling
Antwerpen – T 03/226 
99 69
MONT de PIETE – Fietsen 
en diversen
Bruxelles - T 02/512 
13 85
29  ABS Veilingen 
Mechelen - Deurwaarder-
stukken
Mechelen – T 015/24 
26 00
UCCLE ST JOB – Art, 
antiquité, art-deco, 
succession
Bruxelles - T 02/372 
92 19
29-30  GALERIE ATHENA 
–Kunst en antiek
Bruxelles - T 02/250 
00 00
30  Galerie de la 
REGENCE
Charleroi - T 071/33 
09 18
LEGIA AUCTION – 
Moderne Kunst
Hannut – T 019/63 55 59
31  Amberes – Burger-
veiling
Antwerpen – T 03/226 
99 69
MONT de PIETE – Vente 
Bourgeoisie
Bruxelles - T 02/512 
13 85
CORNETTE dE SAINT 
CYR – Estampes et 
Multiples
Brussel – T 02/ 880 
73 80 
Salle de ventes des Huis-
siers Justice - Deurwaar-
derstukken
Brussel – T 02/513 34 47

 JUNI
1  Elysee Liège – Vente 
Catalogué
Liège - T 04/221 09 09
5  JEAN ELSEN et ses fils 
- Numismatiek
Bruxelles – T 02/734 
63 56
7  Amberes - Burgerveiling
Antwerpen – T 03/226 

99 69
CORNETTE dE SAINT 
CYR – Art  Belge, Art 
Contemporain
Brussel – T 02/ 880 73 80 
8  Salle de ventes des 
Huissiers Justice - 
Deurwaarderstukken
Brussel – T 02/513 34 47
12  MOREL DE WESTGA-
VER  - Boeken, genealo-
gie, ansichtkaarten
Bruxelles- T 02/640 
22 53

 FRANKRIJK 
Parijs
 DROUOT RICHELIEU
 APRIL
22  Audap & Associes – 
Vente Classique
Copages Auction – Belle 
Vente courante
23  Drouot Estimations – 
Classique
Ader – Art d’apres Gue-
ree & Contemporain
Tessier & Sarrou – 
Mainre & Voyage
23  Coutau-Begarie – 
Bijoux, Objets de vitrine, 
Orfevrerie
27  Delon-Hoebanx – 
Arts d’Asie
28  Beaussant Lefevre – 
Histoire & Chevalerie
Crait + Müller – 
Tableaux, mobilier & 
objets d’art
30  Gros & Delettrez 
– Bijoux anciens & 
modernes Montres
Art Remy Le Fur – Suc-
cession Marc Fumaroli
Tessier & Sarrou – Arts 
décoratifs du XXeme 
Siecle

 MEI
4  Ader – Dessins & 
Tableaux anciens Minia-
tures
Euvrard & Fabre – Inté-
rieurs parisien Mobiliers 
et Objets d’Art
6  Million – Madame 
Chantal Thomas 40 ans 
de Mode
Libert Damien – Tableaux, 
mobilier & Objets d’art
Daguerre – Collections 
Privées
7  Thierry de Maigret 
– Chasse Cynegetique 
Fusils
Coutau-Bégarie – Art 
Russe Icones Fabergé, 
Arts de la table, Souve-
nirs Historiques
Drouot Estimations – 
Collection
Ader – Art & Utopie
Pestel-Debond- Montres 
& Objets Maçonniques
Ka-Mondo – Livres Anciens
Art Remy Le Fur – Vente 
Classique
Paris Encheres – Vente 

Caritative
11  Ader – Art Moderne 
du Moyen Orient, Arts 
Decoratifs du XVIe au 
XIXe Siècle
Eric Caudron – Vente de 
Bijoux
18  Drouot-Richelieu 
– Manuscrits et Livres 
Anciens et Modernes
Gros & Delettrez – Bijoux 
anciens & modernes 
Montres
Remy Le Fur – Vente 
classique
20  Drouot Estimations 
– Montres, Bijoux & 
Accesoires de Mode
21  Marie-Saint Germain 
– Vente Curiosa
Paris Encheres – Collin 
du Bocage – Belle vente 
Haute Epoque
Remy Le Fur – Arts du 
XXeme siècle
Gros & Delettrez – 
Montres & Horlogerie
L’Huillier & Associés – 
Bijoux & Orfevrerie
Copages Auction Paris 
– Belle vente Mobilier, Ob-
jets d’Arts, Tableaux, des-
sins, Estampes, Timbres, 
Grande decoration
Ader – Art Impressioniste 
et Moderne Prestige
26  Baron Ribeyre & 
Associes – Art Classique, 
Art Moderne, Bijoux
Binoche & Giquello – 
Design
28  Magnin Wedry – Men 
& Women ‘l’Art en tout 
Genre’
Tessier & Sarrou – 
Madame sort des griffes
Crait + Müller – Bijoux 
Montres & Argenterie
Brissonneau – Vente 
Classique de tableaux, 
meubles et objets d’art
Coutau-Bégarie – Bande 
dessinée
30  Chayette Cheval – 
Bijoux, Tableaux Anciens

 JUNI
4  Pierre Bergé – Bijoux, 
Montres & Orfevreries

 HOTEL DES VENTES 
CORNETTE DE SAINT CYR
 APRIL
22  CORNETTE DE SAINT 
CYR – Vins & Spiritueux
29  CORNETTE DE SAINT 
CYR – Estampes & 
Multiples

 MEI
11  CORNETTE DE SAINT 
CYR – Haute Joaillerie-
Horlogerie
19  CORNETTE DE SAINT 
CYR – Vins & Spiritueux : 
Vente Online
27-30  CORNETTE DE 
SAINT CYR - Menart Fair

VEILINGagenda



Classic Week

Decorative Art
Fine Jewels & Watches
Fine Art
Veiling: 
1/2 juni 2021
kijkdagen: 
27 – 30 mei 2021

gratis catalogi | online catalogi | data: www.van-ham.com 
Vertegenwoordiging Nederland/België | Dr. Petra Versteegh-Kühner | Sterrenlaan 6 | B-3621 Rekem
Tel. +32 89 7160 04 | Mobiel +31 620 402187 | p.versteegh@van-ham.com

SOFONISBA ANGUISSOLA
Portret van een kind
olieverf op paneel | 37 x 26 cm 
Taxatie: € 35.000 – 45.000
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  JUNI
7  CORNETTE DE SAINT 
CYR – Christian Dior & 
John Galliano
12  CORNETTE DE SAINT 
CYR – Arts d’Asie

 LUCIEN PARIS
 APRIL
22  LUCIEN PARIS – 
Contenu d’un apparte-
ment de Courbevoie

 MEI
6  LUCIEN PARIS – 
Estampes, dessins, livres 
modernes
18  LUCIEN PARIS – 
Paris Mon Amour
27  LUCIEN PARIS – Col-
lections Parisiennes

 JUNI
2  LUCIEN PARIS – Suc-
cession Eric Moussel
10  LUCIEN PARIS – 
Contenu de deux appar-
tements Parisiens

 GRAND CHRISTIE’S
 APRIL
27  CHRISTIES – The 
Collector : Le Gout 
Français

 MEI
3-10  CHRISTIES – 
Livres rares et manuscrits
25-26  CHRISTIES – Col-
lection Marion Lambert

 JUNI
1  CHRISTIES - Design
2-3  CHRISTIES – Art 
Contemporain
9  CHRISTIES – Arts d’Asie

 ESPACE TAJAN
 APRIL
06  TAJAN – Joaillerie, 
Montres
28  TAJAN – Art Urbain
29  TAJAN – Design 
International

 MEI
20  TAJAN – A Passion 
for Art and Design

 JUNI
1  TAJAN – Art Moderne
2  TAJAN – Art Contem-
porain
7  TAJAN – Arts d’Asie
8  TAJAN – Vins et 
Spiritueux
9  TAJAN – Arts déco-
ratifs du XXe Siecle et 
Design

 ALDE HÔTEL AMBASSADOR
 APRIL
22  ALDE – Livres de 
Voyages – Cartes

 MEI
4  ALDE - Femmes
5  ALDE – Editions 
originales
12  ALDE – Baudelaire
17  ALDE – Collection de 
fers à dorer
20  ALDE – Musique
26  ALDE – Bibliothèque 
cynégétique
27  ALDE – Livres illustrés

 JUNI
4  ALDE -Autographes & 
Manuscrits
8  ALDE – Estampes 
Japonaises 
10  ALDE – Beaux Livres 
Anciens 
 PIASA RIVE GAUCHE
 APRIL
22  PIASA – Liaigre, 
Summer House, Le Style 
AD

 MEI
5  PIASA – (Very) Con-
temporary Art
12  PIASA – French Design
19  PIASA – Jewels & 
Watches
27  PIASA – American 
Design, Brazilian Design

  JUNI
3  PIASA – Modern & 
Contemporary Art
9  PIASA – Furniture and 
Decorative Arts
16  PIASA - Design

 ARTPRECIUM
 MEI
6-12  ARTPRECIUM 
– Hansi: Une Vie pour 
l‘Alsace

 AGUTTESNEUILLY
 APRIL
22  AGUTTES – Arts 
Vlassiques

 MEI
4  AGUTTES – Impres-
sionniste & Moderne
10-20  AGUTTES – 
Online Only : Carlton 
Cannes
18  AGUTTES – Art 
Contemporain
20-27  AGUTTES – René 
Lalique
31  AGUTTES – Empire, 
Napoléon

 JUNI
AGUTTES – Arts d’Asie
AGUTTES – Peintres 
d’Asie & Arts du Vietnam

 ADER SALLE FAVART
 APRIL
20  ADER – Estampes 
d’Apres Guerre
29  ADER – Vins & 
Spiritueux

  MEI
26  ADER – Armes 
Anciennes et Souvenirs 
Historiques

 ARTCURIAL
 APRIL
20  ARTCURIAL – More
21  ARTCURIAL – Vins 
fins & Spiritueux
21-28  ARTCURIAL – 
Mobilier & Objets d’Art 
Online
29  ARTCURIAL – 
Archéologie & Arts 
d’Orient

 MEI
11  ARTCURIAL – Collec-

tion Kenzo Takada
3-12  ARTCURIAL – 
Creations de la Collec-
tion Personelle de Kenzo 
Takada
14-20  ARTCURIAL 
– Modern & Vintage 
Watches Online
23  ARTCURIAL – Art 
Contemporain Africain
25  ARTCURIAL 
– Limited Edition, 
Bibliotheque Gaston 
Saffroy
26  ARTCURIAL – Art 
Deco / Design

 JUNI
1-2  ARTCURIAL – 
Impressionniste & 
Moderne, Post-War & 
Contemporain
9  ARTCURIAL – Maitres 
anciens & du XIXe siecle
10-17  ARTCURIAL – 
Bijoux Online

 LOCAL SALES 
 APRIL
21  Lyon -De Baecque 
et Associés – Mobilier & 
Objets d’Art
22  Lyon - De Baecque 
et Associés – Tableaux 
Anciens & Modernes
23  Cannes Enchères – 
Art Moderne & Contem-
porain
Lyon - De Baecque et 
Associés – Mineraux
24  Cannes Enchères – 
Franc-Maçonnerie, Art 
Moderne & Contem-
porain
24  Versailles – Osenat – 
Mobiliers & Objets d’Art
25  Versailles – Osenat – 
Les Ecrins de Versailles
Cannes Enchères – Art 
Moderne & Contem-
porain
26  Roubaix – May Asso-
ciés – Vente Live
27  Lyon - De Baecque et 
Associés – Grands Vins 
& Spiritueux
29  Fontainebleau 
– Osenat – Livres & 
Manuscripts
Lyon - De Baecque et 
Associés – Arts d’Asie

 MEI
3  Vendome – Rouillac 
– Demeure d’un Parle-
mentaire
5  Fontainebleau – 
Osenat – L’empire à 
Fontainebleau
Lyon - De Baecque et 
Associés – Mobilier et 
Objets d’Art
6  Tours – Rouillac – 
Vente Garden Party
Lyon - De Baecque et 
Associés – Arts du XXe
8  Brest – Thierry 
Lannon – Tableaux 
Modernes, Ecoles Bre-
tonnes
9  Sceaux – Siboni – 
Tableaux, Objets d’Art, 
Mobilier
10  Roubaix – May 
Duhamel – Vente Mode 
Luxe
11  Cannes Enchères – 

Vente Courante
15  Strasbourg – Stras-
bourg Encheres – Belle 
Deco & Mobilier
Cannes – Besch – 
Importants Diamants, 
Haute Jouaillerie & Bijoux
16  Versailles – Ose-
nat – Les Interieurs de 
Versailles
Cannes – Besch – 
Tablaux Modernes & Art 
Contemporain
18  Cannes Enchères – 
Vente Courante
Boisgirard – Antonioni – 
Jules Verne – Important 
Collection
19  Lyon - De Baecque 
et Associés – Arts de 
Provence
20  Nice – Nice Encheres 
Vente collections niçoises
Boisgirard – Antonioni – 
Estampes & Multiples
21  Chailly-en-Bière 
– Osenat – Vente de 
L’Angélus
22  Cannes Enchères – 
Mode, Maroquinerie, Vin-
tage & Arts de la table
25  Marseille – Interen-
cheres – Vente à l’Hotel 
des ventes d’Uzes
26  Cannes Enchères – 
Vente de Bijoux
27  Nice - Nice Encheres 
– Vente de livres, vente 
courante
28  Persan – Equitation 
– Sports et Mode
Lyon - De Baecque et 
Associés – Art Nouveau 
– Art Deco
29  Strasbourg – Stras-
bourg Encheres - Belle 
Deco & Mobilier
Fontainebleau – Osenat 
– L’esprit du XXe Siecle 
– Mobilier Design, Objets 
d’Art
Lyon - De Baecque et 
Associés – Art Nou-
veau – Art’s d’Asie et 
Japonisme
30  Fontainebleau – 
Osenat – Mobilier & 
Objets d’Art
31  Lyon - De Baecque 
et Associés – Tableaux 
Anciens & Modernes

 JUNI
1  Cannes Enchères – 
Vente Courante
2  Boisgirard – Anto-
nioni – Arts d’Asie 
Azures Encheres – Art 
de la Table
Lyon - De Baecque et 
Associés – Arts d’Asie
3  Lyon - De Baecque et 
Associés – Mobilier & 
Objets d’Art
8  Cannes Enchères – 
Vente Courante
Lyon - De Baecque et 
Associés – Art Contem-
porain
10  Lyon - De Baecque 
et Associés – Mineraux, 
Regard sur le XXe siecle

 UNITED KINGDOM
London  
 APRIL
15-29  Bonhams New 

Bond Street – Modern 
& Contemporary African 
Art Fair
20  DREWEATTS & 
BLOOMSBURY – The 
Transport Sale
21-29  Sothebys – To-
masso: The More a Thing 
is Perfect
20-21  Phillips – Editions 
& Works on Paper
20  Bonhams Knights-
bridge – Designer Hand-
bags and Fashion
21  DREWEATTS & 
BLOOMSBURY – Fine 
Clocks, Barometers
Bonhams Knightsbridge 
– Knightsbridge Jewels, 
The Marine Sale
22  Phillips – Wired: 
Online Auction
27  Bonhams Knights-
bridge – Contemporary 
Art
28  Bonhams New Bond 
Street – London Jewels, 
Knightsbridge
Bonhams Knightsbridge 
– Modern British and 
Irish Art
29  DREWEATTS & 
BLOOMSBURY – Fine and 
Rare Wine and Spirits
Phillips – Jewels & More: 
Online Auction
29-20  Christie’s – The 
Collector: Online

 MEI
4-25  Christie’s – Sculpt-
ed by Nature: Fossils
5  Bonhams Knights-
bridge– Entertainment 
Memorabilia
5-6  DREWEATTS & 
BLOOMSBURY – Jewel-
lery, Silver, Watches, Piet 
Jonker
6  Bonhams New Bond 
Street – Fine and Rare 
Wines
10  Bonhams Knights-
bridge – Asian Art
11  Bonhams New Bond 
Street – Roger Keverne 
Ltd Moving On
12  DREWEATTS & 
BLOOMSBURY – Interiors 
of Berwick House
Sothebys – Important 
Chinese Art
13  Bonhams New Bond 
Street – The H Collec-
tion, Fine Japanese Art, 
Fine Chinese Art
18  Bonhams New Bond 
Street – Watches and 
Wristwatches
19  DREWEATTS & 
BLOOMSBURY – Chinese 
Ceramics
Christie’s – The Collec-
tor: Live
Bonhams New Bond 
Street – The Bond Street 
Sale
20  DREWEATTS & 
BLOOMSBURY – Chinese 
& Japanese Ceramics
Phillips – Photographs
25  Bonhams New Bond 
Street – Design
26  Bonhams New Bond 
Street – Antique Arms 
and Armour
27  DREWEATTS & 

BLOOMSBURY – Old Mas-
ter, British and European 
Art
Bonhams Knightsbridge 
– Sporting Guns, Rifles

 JUNI
1-8  Sothebys – Russian 
Pictures
2  Bonhams New Bond 
Street –The Russian Sale
2-9  Sothebys – Russian 
Works of Art, Fabergé 
& Icons
7  Bonhams New Bond 
Street – Roger Keverne 
Ltd Moving On Pt II
Christie’s – Russian Art
7-12  Christie’s – Jewels 
Online: London
8  Phillips – Design
9  Bonhams Knights-
bridge – Knightsbridge 
Jewels
10  Phillips – Beuys 100, 
Evening & Day Edition

 GERMANY 
 APRIL
15  KettererKunst – On-
line Only Zeitauktion
16-02  Grisebach – Third 
Floor Online Only
17  Auktionshaus Ruet-
ten - Präsenzauktion
20  GM Coinart – Mün-
zen und Medaillen
21  GM Coinart – Mün-
zen und Medaillen
Karl & Faber – Made in 
Munich 
23  Scholze Auktionen – 
Moderne Kunst, Studio-
Keramik
24  Lempertz – Pruisen

 MEI
5-8  Dobiaschofsky - 
Frühjahrs-Auktion
6  Allgäurer - Frühjahrs-
Auktion
14  GM Coinart – Auctions 
Teil 1 Russische Kunst
15  GM Coinart – Aucti-
ons Teil 2 Kunst, Antiqui-
täten & Schmuck
19-20  Nagel Auction 
– Varia
26  Hermann Historica 
Kunst und Kunsthandwerk
27  Hermann Historica 
– Antikke Waffen und 
Rüstungen aus alter Welt
28  Hermann Historica 
– Schusswaffen aus fünf 
Jahrhunderten
31  KettererKunst – 
Wertvolle Bücher

 JUNI
1  Van Ham – Decora-
tive Art, Fine Jewels & 
Watches
2  Van Ham – Fine Art
Herman Historica – 
Internationale Militär-
geschichte
Lempertz – Schmuck
4  Lempertz – Kunst-
gewerbe
5  Lempertz – Alte Kunst, 
19. Jahrhundert
8-9  Nagel Auction – 
Asian Art
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Een 18 krt gouden bewerkte schakelarmband, ca. 1960.  
Gewicht: 54.9 gram.
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Kijkdagen: 23 & 24 april (onder voorbehoud) 
Veilingdag: 26 april

kunsthandel / galerie / veiling

www.terborg.com 

Jannes de Vries  1901-1986

Veiling van Boeken, Manuscripten en Kunst
18 t/m 21 mei 2021 

www.bubbkuyper.com

met o.a.
n een omvangrijke collectie boeken over  

(toegepaste) kunst
n bibliofilie en gëillustreerde boeken –  

de collectie Vos-de Graaff (deel 2)
n boeken en kunst uit de collectie van  

Betty van Garrel en Jan van Geest
n de collectie J.T.N. Bakkers (geïllustreerde  

boeken en grafische kunst)
n boeken en kunst uit de nalatenschap van  

D.J.K. (‘Daan’) Mac Gillavry
n een collectie vnl. historische Nederlandse  

manuscripten 16e-20e eeuw (deel 4)
n collectie oude en zeldzame boeken,  

waaronder een verzameling Zeeland
n  grote collectie moderne en hedendaagse  

kunst, o.a. werken uit de ateliers van  
Hannes Postma en Jan Elburg

n een privé collectie 19e eeuwse fotografie (deel 4)
n een interessante collectie 16e-19e eeuwse  

Europese tekeningen en grafiek (deel 4)
n een omvangrijke collectie kartografie

alsmede typografie, natuurlijke historie, fotografie, posters enz.

BUBB KUYPER
VEILINGEN BOEKEN,  

MANUSCRIPTEN & KUNST

Kenaupark 30
2011 MT  Haarlem  
tel. 023 5323986 

info@bubbkuyper.com

De catalogus en informatie  
over de veiling zal vanaf  

begin mei beschikbaar zijn  
op onze website
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Catalogue raisonné van
Guiseppe Ostuni

Thomas Brauniger raakte 
jaren geleden geïnteresseerd 
in wat aangeduid wordt met 
mid-century modern lighting 
design. Het werd hem snel dui-
delijk dat Guiseppe Ostuni één 
van de belangrijkste drijvende 
krachten was in de moderne 
ontwerpen voor verlichtings-
armaturen. Verder bleek de 
bestaande literatuur over 
Ostuni en diens firma O-LUCE 
veel onjuistheden en pertinen-
te onwaarheden te bevatten. 
Deze catalogue raisonné is het 
resultaat van jarenlang litera-
tuur- en archiefonderzoek en 
ook interviews met belangheb-
benden. Het boekwerk bestaat 
uit twee delen, waarin veel 
informatie rechtgezet wordt, 
verbeterd en aangevuld.  
Deel 1 nu is verschenen. Hierin 
wordt de leven en werk van 
Guiseppe Ostuni en zijn firma 
O-LUCE uitvoerig beschreven, 
de ontwerpers die voor O-LU-
CE werkten zoals Franco Buzzi, 
Antonello Vincenti, Tito Ang-
noli, Renato Forti en anderen. 
Aan Joe Colombo is zelfs een 
apart hoofdstuk gewijd. Deel 2 
wordt de volledige catalogue 
raisonné van O-LUCE. 

O-LUCE di Guiseppe Ostuni. A catalo-
gue raisonné door Thomas Brauner
Uitgave: Lumi Press
1.084 pagina’s in kleur geïllustreerd 
in twee delen 
Duits- en Engelstalig 
Linnen gebonden
Prijs: € 295

Schilders van het
Panorama

De schilders Breitner, de 
Bock en Blommers alsmede 
Mesdags echtgenote Sientje 
werkten met Hendrik Willem 
Mesdag mee aan zijn Pano-
rama van Scheveningen. Dit 
is dé biografie van dit we-
reldberoemde Panorama. Het 
vertelt het hele verhaal vanaf 
de commissie in 1880 tot de 
opening in augustus 1881 en 
de roerige geschiedenis erna. 
Daarnaast is het rijk geïllus-
treerde boek een eerbetoon 
aan de bijzondere samen-
werking tussen de vijf kun-
stenaars. Aan elk van deze 
kunstenaars is een apart 
hoofdstuk gewijd, waarin hun 
relatie tot Mesdag uitgebreid 
wordt bestudeerd: waar be-
stonden hun bijdragen uit, wat 
betekende het om met de ge-
vierde meester Mesdag samen 
te werken, en heeft het werken 
aan het Panorama hun verdere 
carrières beïnvloed? Dit boek 
biedt talrijke nieuwe inzichten 
en is een must voor de liefheb-
bers van de Haagse School.
 

De Schilders van het Panorama van 
Scheveningen, door Suzanne Veldink 
& Laura Prins
Uitgave: Scriptum Art
192 pagina’s in kleur geïllustreerd 
Nederlandstalig 
ISBN: 9789463190824 
Prijs: € 29,95 

Napoleon in Nederland

In 2021 is het tweehonderd 
jaar geleden dat Napoleon 
stierf. Hij was ongetwijfeld 
een van de invloedrijkste 
figuren uit onze Europese 
geschiedenis. De stempel die 
hij gedurende zijn boeiende 
leven drukte op de Europese 
samenleving voelen wij nu nog 
steeds. Ook in Nederland liet 
de Franse keizer diepe sporen 
na. Hij voerde tal van veran-
deringen door die het sociale 
leven ingrijpend veranderden, 
zoals de invoering van de 
Code Napoléon of de burger-
lijke stand. De Nederlandse 
monarchie stamt eveneens uit 
die tijd. Naar aanleiding van 
het herdenkingsjaar bundelen 
diverse historici, cultuurweten-
schappers en Napoleonken-
ners hun krachten en brengen 
ze in verschillende essays 
een overzicht van Napoleon’s 
nalatenschap. Zo schrijven on-
der andere Beatrice de Graaf, 
Patrick Buch en Rick Honings 
over  politiek, de rechtspraak, 
het onderwijs, het waterbeheer 
en de cultuur. De verschillende 
stukken zijn rijkelijk geïllus-
treerd met afbeeldingen in 
kleur.

Napoleons nalatenschap, Sporen in 
de Nederlandse samenleving, door 
Lotte Jensen (red.)
Uitgave: De Bezige Bij
272 pagina’s in kleur geïllustreerd 
Nederlandstalig 
ISBN: 9789403109817 
Prijs: € 29,99

Geur en reuk in de 
17e eeuw

Geuren hebben een directe im-
pact op ons gemoed en drin-
gen door tot de diepste lagen 
van ons onderbewustzijn. Ze 
hebben altijd tot de verbeel-
ding gesproken van dichters 
en kunstenaars. Ook in de 
Hollandse en Vlaamse kunst 
van de 17e eeuw spraken geur 
en reuk tot de verbeelding. 
Geurende bloemen en par-
fums, stinkende grachten en 
onwelriekende lichaamslucht-
jes, nieuwe geuren uit de verre 
wereld als specerijen, tabak, 
koffie of thee, ziekmakende 
geuren of geuren van bleek-
velden worden allen op doek 
of paneel ‘vereeuwigd’. Deze 
publicatie, die hoort bij de 
gelijknamige tentoonstelling in 
het Mauritshuis (t/m 06-06) 
tracht de verbeelding van de 
kunstenaars in kaart te bren-
gen. Bij het boek hoort ook 
een leuke geurboekenlegger. 
Deze is geparfumeerd met een 
geur gebaseerd op een recept 
dat in de 17e eeuw werd ge-
bruikt. De bladwijzer die bij het 
boek voor onze redactie zat, 
rook naar amber, kruidnagel 
en lavendel. Lekker! 
 

Vervlogen, geuren in kleuren, door 
Ariane van Suchtelen (red.) 
Uitgave: Waanders & Mauritshuis 
128 pagina’s in kleur geïllustreerd 
Nederlands- of Engelstalig 
ISBN:  9789462623231 
Prijs: € 23,95 
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Jan van Mieris onder 
de loep

De monografie over Jan van 
Mieris (1660–1690) door Mar-
greet van der Hut bevat een 
biografie van de kunstenaar en 
een uitgebreide catalogus van 
het oeuvre van de kunstenaar, 
waaronder 41 schilderijen, 
drie mezzotinten en zeven 
tekeningen. 
Jan van Mieris was de oud-
ste zoon en leerling van de 
beroemde Leidse fijnschilder 
Frans van Mieris I (1635–
1681). Jan en zijn broer 
Willem (1622-1647) traden in 
de voetsporen van hun vader 
door op zijn manier te werken. 
Hun werken zijn daarom vaak 
moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en bijna elk schilderij 
van Jan van Mieris werd ooit 
toegeschreven aan Frans I, 
Willem of zelfs Willems zoon 
Frans II (1689–1763). Het be-
lang van deze monografie is de 
beredeneerde toeschrijvingen, 
waardoor een beter inzicht 
ontstaat op het oeuvre van Jan 
van Mieris. 

Jan van Mieris (1660–1690), His Life 
& Work, door Magreet Van der Hut
Uitgave: Casea 
182 pagina’s in kleur geïllustreerd
ISBN: 9789083103112
Prijs: € 59,95

After us the Deluge

Er was al een tv-serie en een 
tentoonstelling over zijn bevin-
dingen, nu is er het boek After 
Us The Deluge, waarin Kadir 
van Lohuizen de verontrus-
tende gevolgen van klimaat-
verandering in beeld brengt. 
De tv-serie was al indrukwek-
kend. Dit fraai geproduceerde 
boek toont prachtige, maar 
gelijkertijd huiveringwekkende 
beelden van de gevolgen van 
de zeespiegelstijging. Van 
Lohuizen fotografeerde onder 
meer op Groenland, in Indone-
sië, Bangladesh, Panama, in de 
Pacific, de VS en in Nederland. 
Zijn beelden worden vergezeld 
van essays van verschillende 
deskundigen die de specifieke 
situatie ter plaatste benade-
ren. In zijn openingswoord 
waarschuwt de Nederlandse 
watergezant Henk Ovink voor 
‘Te veel water enerzijds, te 
weinig water elders’. Dit boek 
toont opnieuw de urgentie 
aan. Hoogste tijd om geza-
menlijk in actie te komen. Er is 
geen tijd te verspillen.

After us the Deluge, The Human  
Consequences of Rising Sea Levels, 
door Kadir van Lohuizen
Uitgave: Lannoo
288 pagina’s in kleur geïllustreerd 
ISBN: 9789401473590
Prijs: € 45,00

Amsterdamse tegels in
de Gouden Eeuw

Vondsten van wandtegels in de 
de oudste bakkerij te Ouder-
kerk aan de Amstel, maar ook 
in de talrijke buitens rond 
Amsterdam, zelfs in zeventien-
de eeuwse landhuizen langs 
de Vecht, blijken de tegels 
van Amsterdamse produc-
tie te zijn. Tegels geborgen 
uit scheepswrakken in de 
Zuiderzee blijken ook voor een 
groot deel hoofdstedelijk. Ook 
binnen de stadsmuren zijn nog 
veel Amsterdamse wandtegels 
terug te vinden die te dateren 
zijn rond 1600. 
Met de hulp van vijf archeo-
logische diensten, een reeks 
van andere instellingen, zeer 
enthousiaste verzamelaars 
en antiquairs is de Amster-
damse tegelproductie in de 
vroege Gouden Eeuw in kaart 
gebracht.  Nog niet eerder 
verscheen er zo’n uitgebreide 
publicatie, met maar liefst 880 
afbeeldingen, over tegels die in 
Amsterdam geproduceerd zijn 
in de vroege Gouden Eeuw.

Amsterdamse tegels in de vroege 
Gouden Eeuw 1588–1647, door Peter 
Sprangers 
Uitgave: Peter Sprangers
128 pagina’s in kleur geïllustreerd 
ISBN: 9789464028003
Prijs: € 23,45

Nola Hatterman in 
Nederland en Suriname

Nola Hatterman (1899-1984) 
was behalve kunstschilder ook 
actrice en grafisch ontwer-
per, maar wanneer ze in de 
jaren 30 kennis maakt met 
Surinaamse, antikoloniale 
activisten als Anton de Kom en 
Otto Huiswoud opent dat een 
nieuwe cultuur voor haar. In 
1953 verhuisde ze naar Suri-
name, het land van haar hart, 
om er les te gaan geven en te 
schilderen. Haar portret Louis 
Richard Drenthe op het terras  
uit 1930 heeft een vaste plaats 
in de kunstcanon veroverd, 
maar ander werk van haar is 
nagenoeg onbekend. Deze 
publicatie brengt hier verande-
ring in, door haar engagement 
en gedurfde thematiek onder 
de loep te nemen en tracht de 
vraag ‘Welke plaats verdient 
Hatterman in de kunstge-
schiedenis van Nederland en 
Suriname?’ te beantwoorden. 
Dit boek, samengesteld door 
Ellen de Vries, hoort bij de 
expositie Surinaamse School - 
Schilderkunst van Paramaribo 
tot Amsterdam in het Stedelijk 
Museum (t/m 31-05).

Nola Hatterman, Geen kunst zonder 
kunnen, door Ellen de Vries (red.)
Uitgave: Waanders
184 pagina’s in kleur geïllustreerd 
Nederlandstalig 
ISBN: 9789462623361 
Prijs: € 27,50 
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€ 9.375
Een antiek 
zilveren kruis, 
925, met 
rosé gouden 
oogje, 14 krt, 
bezet met 15 
bolsjewiek 
geslepen dia-
manten, l. 5,5 
cm, tot. Ca. 

7 krt. Verkocht in de onlineveiling 
van 5 t/m 8 maart bij Venduehuis 
Dickhaut Maastricht.

RESULTATEN veilingen nederland

€ 6.500
In de stijl van David Teniers II. Apen-
allegorie: kaartspelende apen in 
een herberg, olieverf op koper op 
een gewiegd paneel, 38 x 51 cm. 
Waarschijnlijk is het vervaardigd 
naar een achttiende-eeuwse prent 
van Claude Henry Watelet, die op 
zijn beurt weer teruggaat op een 
schilderij van David Teniers II. De 
prent bevindt zich in de collectie van 
het British Museum in London, inv. 
No.  1856,0809.138. Verkocht in de 
Online Only veiling van 28 februari 
bij Venduehuis Den Haag.

€ 6.500
Anton Rooskens (1906-1976). 
Lente boeket, gesigneerd 
Rooskens, olieverf op doek, 90 x 75 
cm. Verkocht in de Online Only vei-
ling van 28 februari bij Venduehuis 
Den Haag.

€ 21.250
Arthur Spronken (1930-2018), 
bronzen sculptuur op granieten 
basement, op houten sokkel, 
Pegasus, gestempeld, 45 x 45 cm, 
basement 11 x 11 cm, min. chip, 
houten sokkel h. 82 cm. Verkocht in 
de onlineveiling van 5 t/m 8 maart 
bij Venduehuis Dickhaut Maastricht.

€ 3.750
Dick Dankers 
(1950-
2018), 
ronde lade-
kast met 
esdoorn-
fineer, 10 
lades, Ø 61 
cm, h. 150 

cm. Dit meubelstuk won in 1990 
de prijs voor het Nederlandse 
klassieke meubel. Verkocht in de 
onlineveiling van 5 t/m 8 maart bij 
Venduehuis Dickhaut Maastricht.

€ 25.650
Een 
schouwklok 
Amsterdam, 
18e eeuw, 
ca. 1760, 
gesigneerd 
Kroese & 
Zoon, Een 
uniek exem-
plaar met 

speelwerk van 6 melodieën, h. 105 
cm. Verkocht in de onlineveiling 
van 2 t/m  4 maart bij Veilinghuis 
De Jager Goes.

€ 12.825
Een zak-
horloge 
met uit-
zonderlijk 
fraai 
speelwerk 
en repeti-

tie, voorstellende 2 engelen die de 
twee klokken luiden en een dame 
die aan een spinnenwiel werkt, 
uurwerk Avance Retard, 19e eeuw, 
gouden kast gemerkt L R, Ø 55 mm, 
gewicht 138 gram. Verkocht in de 
onlineveiling van 2 t/m 4 maart bij 
Veilinghuis De Jager Goes.

€ 27.000
Een herenhorloge merk Rolex, 
Oyster perpetual Superlative chro-
nometer, met witte dial, uitgevoerd 
in 18 karaat goud, gekocht in 
2016, met originele doos,  40 mm, 
gewicht 198 gram. Verkocht in de 
onlineveiling van 2 t/m 4 maart bij 
Veilinghuis De Jager Goes.

€ 8.100
Een kortstaartklok, zeldzaam 
exemplaar, gesigneerd Hendrik 
Gijswijt, gedateerd op minu-
tenwijzer 1787, met maan- en 
datumaanwijzing, kwartierslag 
en gegraveerde dierenriem. Zeer 
fraai uitgevoerd uurwerk en kast 
met ajour gestoken kap, l. 121 cm. 
Verkocht in de onlineveiling van 
2 t/m 4 maart bij Veilinghuis De 
Jager Goes.

€ 27.354
Pierre Soulages (1919), No.33 
gesigneerd, 2 litho’s, 74,2 x 56,2 
cm, nr. 49/95, getiteld op verso, 
glas defect; litho, No. 36, gesig-
neerd, nr. 93/95, 73,6 x 55,7 cm, 
verso getiteld. Verkocht in de 
Timed Onlineveiling van 8 t/m 11 
maart bij Veilinghuis van Spengen 
Hilversum.

€ 5.805
Omega een Zwitsers vintage heren-
horloge met 18 krt. gouden kast en 
band, zilveren wijzerplaat, merk: 
Omega, model Seamaster, kaliber 
321, serienummer: 26554220, 
bouwjaar 1968, handopwind uur-
werk, Ø 38 mm, met extra gouden 
wijzerplaat en 2 schakels. Verkocht 
in de Timed Onlineveiling van 8 
t/m 11 maart bij Veilinghuis van 
Spengen Hilversum.

€ 98.556
2 Chinees porseleinen drakenbord-
jes met blauw-rood decor van een 
draak voor een achtergrond van 
gestileerde golven, Kangxi-gemerkt 
en -periode, h. 4 cm, Ø 18,2 cm. 1 
bord chip en haarlijn, 1 bord rand-
schilfers, minimaal vier generaties 
in het bezit van de familie van de 
huidige eigenaar. Verkocht in de 
Timed Onlineveiling van 8 t/m 11 
maart bij Veilinghuis van Spengen 
Hilversum.

€ 19.376
Een Chinees porseleinen koperro-
de kom op verhoogde standring 
met witte binnenzijde, Qianlong-
gemerkt en -periode, (herkomst:  
E. Pranger Oriental Art Amsterdam 
1993, aankoopfactuur bijgevoegd), 
h. 7,5 cm, Ø 15 cm. Verkocht in de 
Timed Onlineveiling van 8 t/m 11 
maart bij Veilinghuis van Spengen 
Hilversum.
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€ 6.875
Een Chinees porseleinen schotel, 
18e eeuw, Qianlong, waaierdecor 
met krijgers, vergulding sleets, Ø 
42 cm, min. Chips. Verkocht in de 
onlineveiling van 5 t/m 8 maart bij 
Venduehuis Dickhaut Maastricht.

€ 4.130
Een gebronsd 
metalen 
Boeddha beeld, 
h. 140 cm. 
Verkocht in de 
onlineveiling 
van 12 t/m 18 
maart bij Vendu 
Rotterdam.

€ 1.083
Hans Leijerzapf (°1950), Ik was 
hier al bang voor, verso etiket van 
Holland Art Gallery, olieverf op 
doek, 70 x 70 cm. Verkocht in de 
onlineveiling van 12 t/m 18 maart 
bij Vendu Rotterdam..

€ 438
Stefan Bumm, 
een zwart 
gelakt meta-
len Argus-
tafellamp, 
ontwerp circa 
1895, h. 35 

cm. Verkocht in de onlineveiling 
van 12 t/m 18 maart bij Vendu 
Rotterdam.

€ 1.677
Een oor-
spronkelyk 
en vermaard 
konstryk 
tekenboek 
van Abraham 
Bloemaart. 
Uitgave: 
Reinier en 
Josua Ottens, 

Amsterdam 1740. Verkocht in de 
onlineveiling van 12 t/m 18 maart 
bij Vendu Rotterdam.

€ 5.800
Een beeld van Guanyin, China, 
Ming, 16e eeuw, brons, h. 34 cm. 
Verkocht in de onlineveiling van 13 
en 14 maart bij Veilinghuis Onder 
de Boompjes Leiden.

€ 10.400
Pieter van der Keere (1571-1646), 
Leo Belgicus, 1617, handgekleur-
de kopergravure. Verkocht in de 
onlineveiling van 13 en 14 maart 
bij Veilinghuis Onder de Boompjes 
Leiden.

€ 7.930
Een pronk-
kastje, 
Engeland of 
Duitsland,19e 
eeuw, naar 
17e-eeuws-
voorbeeld, 
gezwart 
mahoniehou-
ten fineer op 
deels eiken-
hout, rijkelijk 
ingelegd met 
ivoor en been, 
hoogte:189 

cm. Verkocht in de onlineveiling 
van 13 en 14 maart bij Veilinghuis 
Onder de Boompjes Leiden.

€ 7.150
Een paar zilveren kastanjeva-
zen, Ferdinand Amsen (Amsing/
Ernsen), Amsterdam, 1806. 
Knoppen van deksels ontbreken, h. 
30 cm. Verkocht in de onlineveiling 
van 13 en 14 maart bij Veilinghuis 
Onder de Boompjes Leiden.

€ 12.500
Een zilveren kaarsensnuiter in 
foedraal, Hermannus Friese, 
Groningen, 1746, h. 24,5 cm. 
Verkocht in de onlineveiling van 
20 en 21 maart bij Veilinghuis 
Omnia Kolham.

€ 2.125
Erasmus Bernard van Dulmen 
Krumpelman (1897-1986), Gezicht 
op de haven van Hoorn, gesigneerd, 
olieverf op doek, 86 x 60 cm. 
Verkocht in de onlineveiling van 20 
en 21 maart bij Veilinghuis Omnia 
Kolham.

€ 1.357
Een wit stoffen designfauteuil 
Big Tulip op chroommetalen vier-
poot, met bijbehorende Ottoman, 
Artifort, ontwerp Pierre Paulin, 
jaren 60. Verkocht in de online-
veiling van 20 en 21 maart bij 
Veilinghuis Omnia Kolham.

€ 1.875
Anita Franken 
(1957), 
Antiago – 
slanke dame,  
gesigneerd 
met mono-
gram, anno-
tatie onder-
zijde, bronzen 
sculptuur, nr 

0/5, h. 56 cm. Verkocht in de onli-
neveiling van 20 en 21 maart bij 
Veilinghuis Omnia Kolham.

€ 4.940
Een zilveren bestekgedeelte, model 
Hollands glad, 835/1000. Kon. Van 
Kempen en Begeer, Voorschoten, 
jaren ’70. In bijbehorende cassette 
met twee lades. Verkocht in de 
Online Only veiling van 28 maart bij 
Venduehuis Den Haag.

€ 3.120
Een 14 k gouden sigarettendoos, 
rechthoekig model met guilloché 
versiering en zwart email accenten, 
bruto 114 gram. Verkocht in de 
Online Only veiling van 28 maart bij 
Venduehuis Den Haag.
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Richtprijs: € 400 – 800
Een 18 karaat gouden armband 
met peau d’ange-koraal, 25,9 
gram.

Richtprijs: € 1.250 - 2.500
Een 18 karaat gouden ring met 
spinel en diamant bezet met een 
checkered geslepen lichtblauwe 
spinel van ca. 8.90 ct.

Richtprijs: € 2.000 – 4.000
Een 14 karaat witgouden diaman-
ten art decobroche met ca. 2 ct. 
aan diamant.

Richtprijs: € 1.500 - 3.000
Een 18 karaat gouden suite met 
smaragd en diamant, bestaande uit 
een hanger en een entouragering 
met een smaragd van ca. 3,30 en 
4 karaat.

Richtprijs: € 
8.000 – 12.000
Man Ray 
(1890-1976), 
Hommage á 
Sade (Hommage 
to Sade), 
gegoten stem-
pel ‘Man Ray 

(bovenkant) en gestempeld num-
mer 7/9 (achterzijde), gekleurd pâte 
de verre en brons met goudbruine 
patina, 58 x 48 cm. ontworpen in 
1971 en uitgevoerd in hetzelfde jaar 
door UNIDA Den Haag in een oplage 
van 9 plus 3 ‘artist proofs’.

Richtprijs: 
€ 30.000 – 
50.000
Yayoi Kusama 
(1929), Zonder 
titel, pastel en 
inkt op papier, 
38 x 29.5 cm. 
De tekening 

is ten geschenke gegeven tijdens 
Yayoi Kusama’s verblijf in Den Haag 
in 1965 en is voor catalogisering 
ingedient bij het Kusama-archief.

Richtprijs: € 1.800 – 2.200
Een koppel Duitse ruiterpistolen 
met verguld bronzen monturen, 
Johan Jakob Kuchenreuter (1709-
1783). Steinweg bei Regensburg, 
circa 1760.

Richtprijs: € 12.000 – 15.000
Jan ten Compe (1713-1761), 
Gezicht op de Martelaarsgracht te 
Amsterdam, olieverf op paneel, 35 
x 46 cm.

Richtprijs: € 2.000 
– 4.000
Een groot formaat 
stoelklok met poly-
chroom beschil-
derde wijzerplaat 
met Romeinse 
cijferaanduiding, 
gegoten messing 
ornamenten en de 

bel bekroond door een messing 
Minerva, waarschijnlijk Groningen, 
1e kwart 18e eeuw, h. 81 cm. Litt. 
En afgebeeld: zie ‘Dutch Antique 
Domestic Clocks’, Dr. J.L. Sellink, 
blz. 155.

Richtprijs: 
€ 3.000 - 5.000
Louis Wièse, een 
gouden ring in neo-
gotische stijl met 
voorstelling van 
een musicerende 
vrouw, gekeurd 
Wièse, in origi-

neel foudraal met adres 90 Rue de 
Richelieu Paris, eind 19e eeuw.

Richtprijs: € 30.000 – 40.000
Henk Helmantel (1945), Uien 2017, 
gesigneerd en gedateerd ‘2017’, 
olieverf op board, 48 x 86 cm.

Richtprijs: € 10.000 – 15.000
Léon de Smet (1881-1966), 
Valavond bij Veurne 1935, gesig-
neerd, olieverf op doek, 68 x 59 cm. 
Herkomst: familie van de kunste-
naar, België.

Richtprijs: 
€ 10.000 – 
15.000
Jan Sluijters 
(1881-
1957), 
Poserende 
dame in 
groene jurk 
zittend op 

divan, mogelijk uit de serie waar 
ook La Chemise Verte uit voort-
kwam, gesigneerd, niet gedateerd, 
spieraam met stempel D Carlier, 
Kruiskade 16 te Rotterdam, 81 x 
61,5 cm.

Richtprijs: 
€ 2.000 – 
3.000
Arne 
Jacobsen 
(1902-
1971), een 
gekleurd 

gebogen beukenhouten armfau-
teuil met bruin/gele stoffering, 
ontwerp Arne Jacobsen voor 
Fritz Hansen, ontwerpjaar 1963, 
model Swan chair model FH4325, 
gestickerd aan de onderzijde, 
geproduceerd voor SAS Royal in 
Kopenhagen, c. 75 x 74 x 38 cm.

Richtprijs: € 800 – 1.200
Een originele ezeltjeskar met 
zeer fraai steekwerk en prachtige 
beschildering, herkomst Palermo 
Sicilë, ca. 1900, 160 x 77 x 80 cm, 
Ø wielen 65 cm.

Richtprijs: 
€ 500 – 750
Klaas 
Gubbels 
(1934), 

Koffiepot, aquarel gesigneerd en 
gedateerd 1989, 54 x 66 cm.

OP KOMST veilingen nederland Alle veilingdata zijn onder voorbehoud van de Coronamaatregelen.

Derksen Veilingbedrijf 
Arnhem 
www.derksen-veilingbedrijf.nl 
Online kunst- en antiekveiling 
19 t/m 25 april

Vendu Rotterdam 
www.vendurotterdam.nl 
Online juwelenveiling 
26 april

Venduehuis 
Den Haag 
www.venduehuis.com 
Zaalveiling 
Post-War & Contemporary Art 
28 april

Veilinghuis van Spengen 
Hilversum 
www.vanspengen.com 
Timed Onlineveilig kunst en antiek 
1 t/m 3 mei

Zuydwal Veilingen 
Huizen 
www.zuydwalveilingen.nl 
Online kunstveiling 
10 mei
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Richtprijs: € 2.500 – 3.500
Pieter Dupont (1970-1911), De 
paardenkeuring, gesigneerd, pas-
tel, 32 x 61 cm. Herkomst Collectie 
Phillip J.

Richtprijs: € 2.000 – 4.000
Anton Rooskens (1906-1976). 
Congo 1954, gesigneerd ‘Voor 
Alice ‘54’, achterzijde Congo. 
Herkomst Collectie Hans en Alice 
de Jong, veiling Sotheby’s 2006.

Richtprijs: € 12.000 – 15.000
Een poëziealbum van Lenie 
Duyzend (1928-2019), klasgeno-
te van Anne Frank op het Joods 
Lyceum Amsterdam, met bijdragen 
van 7 klasgenoten van Anne Frank, 
gedateerd 1939 tot 1942.

Richtprijs: € 12.000 – 15.000
M.C. Escher (1898-1972), Dag 
en Nacht, gesigneerd, houtsnede 
gedrukt in zwart en grijs, 1938, 39 
x 67 cm.

Richtprijs: 
€ 4.000 – 
6.000
Rembrandt 
van Rijn 
(1606-1669, 
Zittende 
naakte 
vrouw, ets, 
1658, 16 x 8 
cm.

Richtprijs: € 12.000 – 15.000
P. Reverdy, Sable mouvant (Paris, 
1966), geïllustreerd met 10 aqua-
tinten van Pablo Picasso.

Richtprijs: 
€ 8.000 – 
12.000
Jan Toorop 
(1858-
1928), Een 
windmolen 

aan de waterkant, 1880, gesig-
neerd, olieverf op doek.

Richtprijs: 
€ 6.000 – 
8.000
Jan Adam 
Kruseman 
(1804-
1862), 

Jochebed maakt een mand van bie-
zen en legt Mozes erin, gesigneerd, 
ca. 1940, olieverf op doek.

Richtprijs: € 30.000 – 50.000
Rudolf Bonnet (1895-1978), 
Balinese boer, gesigneerd en geda-
teerd ‘Bali 1929’, pastel op papier, 
117 x 87 cm.

Richtprijs: 
€ 20.000 – 
30.000
M.C. Escher 
(1898-1972), 
Lichtende zee, 
gesigneerd, 
juli 1933, litho, 
32,7 x  24,5 
cm.

Richtprijs: € 10.000 – 15.000
Lin Fengmian (1900-1991), 
Toiletmakende vrouw, gesigneerd, 
gemengde techniek op papier, 33 x 
33,5 cm.

Richtprijs: € 12.000 – 16.000
Een set van vier ingelijste porselei-
nen plaquettes met decor van de 
Acht onsterfelijken en gedichten, 
China, Republiek. Gesigneerd 
ZhangJinQi, 106 x 37,5 cm.

Richtprijs: € 25.000 – 50.000
Een Fluxkit, New York, Fluxus 
Editions, 1965. Een vinyl attaché-
koffer met diverse inhoud. 29 x 44 
x 12 cm. Ontworpen en vervaardigd 
door George Maciunas, in onge-
bruikte staat.

Richtprijs: 
€ 500 – 1.000
Jimi Hendrix, Open 
AireLove + Piece 
Insel Fehmarn 
Germany Festival 
1970, Claudius 
Kraft Druckerei, 
Rendsburg, 1970. 
Festivalaffiche van 
het laatste optre-
den in het leven 

van Jimi Hendrix.

Richtprijs: € 500 – 1.000
Een kopergravure van Amsterdam, 
die weltberümte Haupt- und 
Handel Statt in Holland. Ontworpen 
en uitgevoerd door ‘Matth. 
Seuter Kupferst. In Augsburg’. 
Handgekleurd, 50 x 57,5 cm, uitge-
geven ca. 1725.

Richtprijs: 
€ 500 – 1.000
George Grosz., 
Ecce Homo, 
Berlijn, Malik 
Verlag, 1923. 
Compleet met 
titel, 100 bla-
den inclusief 
16 in kleur en 
uitgeversblad.

Bubb Kuyper Veiling 
Haarlem 
www.bubbkuyper.com 
Onlineveiling boeken en prenten 
18 t/m 21 mei

Venduehuis 
Den Haag 
www.venduehuis.com 
Old Master Paintings, 19th century 
& Early Modern Art 
26 mei

Zeeuws Veilinghuis 
Middelburg 
www.zeeuwsveilinghuis.nl 
Online kunst- en antiekveiling 
8 t/m 10 juni

Zwiggelaar Auctions 
Amsterdam 
www. zwiggelaarauctions.com 
Kunstveiling 
21 t/m 25 juni



98 l COLLECT  COLLECT  l PB

€ 81.000
Wolfers, een 
paar platina 
en witgouden 
Dormeuses 
oorbellen bezet 
met oudgesle-
pen diamanten, 
waaronder 

hoofdstenen van +/- 5,19 en +/- 5,86 
karaat. In hun originele Wolfers doos. 
Verkocht op de veiling van 22 en 23 
maart bij Horta, Brussel.

 VEILINGEN BELGIË

RESULTATEN veilingen belgië

OP KOMST veilingen belgië

€ 170.000
Alexander Keirinckx (1600-1652), 
Boslandschap met de goede Samaritaan, 
paneel, 140 x 180 cm. Verkocht op 
de veiling van 16 en 17 februari bij 
Bernaerts, Antwerpen.

€ 247.650
Frans Francken de Jongere, De Sabijnse 
Maagdenroof, gesigneerd in de rechter 
hoek onderaan, olie op een eiken paneel, 
58 x 81 cm. Verkocht op de veiling van 
18 en 19 februari bij Carlo Bonte, Brugge. 
Incl. kosten.

€ 29.670
Léon Wuidar, 
composition 
abstraite, 1993. 
Verkocht op 
de veiling van 
20 februari bij 
Lhomme, Luik. 
Incl. kosten.

€ 170.000
Paar grote Chinese 
polychrome por-
seleinen flesvazen 
met Wucaï email 
en Vijf geklauwde 
draken decoratie 
op een gebloem-

de achtergrond, 16e eeuw. Verkocht 
op de veiling van 23 en 24 februari bij 
Vanderkindere, Brussel.

€ 594.250
Jan Fabre, 
De man die 
de wolken 
meet, 1998. 
Verkocht op 
de veiling 
van 6 maart 
bij De Vuyst, 
Lokeren. 
Incl. kosten.

€ 50.000
Nicolaes Visscher (1649-1702), Atlas 
Minor (detail), ca. 1708. Verkocht op de 
veiling van 12 en 13 maart bij Van de 
Wiele, Brugge.

€ 187.502
Aubert Parent, 
gesculpteerd lin-
dehout met een 
allegorische voor-
stelling rondom 
een medaillon 
van paus Pius VI, 
1783. Op maat 

gemaakte lijst uit de 19e eeuw, palissan-
derhout. Verkocht op de veiling van 21 
maart bij MJV Soudant, Gerpinnes. Incl. 
kosten.

Richtprijs: 
€ 150.000-
250.000
Floris Jespers, 
Joodse verlo-
ving, 1926.

Richtprijs: € 3.000-4.000
Jo Delahaut, Geometrische compositie, 
1958, olieverf op doek, 70 x 60 cm, 
beschilderde lijst.

Richtprijs: 
€ 7.000-9.000
Shiro Kuramata, 
How High The 
Moon, 1987, ed. 
Vitra, fauteuil, 
vernikkeld stalen 
gaas, 72 x 95 x 
80 cm.

Richtprijs: € 100.000-140.000
Karel Appel, Man en dier, begin jaren ’80.

Richtprijs: € 30.000-50.000
Peter Breughel II (att.), Het Pinksterbruidje, 
ca. 1600, olieverf op paneel, 45 x 75 cm.

Richtprijs: € 20.000-30.000
Jan Frans Portaels (1818-1895), 
Crépuscule en Aurore, olieverf op doek, 
in rijk versierde en vergulde lijsten, 
122 x 161 cm.

Richtprijs: € 15.000-25.000
Marie Tassaert, Stilleven met Bacchus, 
olieverf op doek, 82 x 67 cm.

Richtprijs: € 15.000-25.000
Guirlande stijl halsketting, jaren 1930. 
Diamanten en platina.

Cornette de Saint Cyr 
Brussel
www.cornettedesaintcyr.be 
Populaire Japanse cultuur  
10 mei

MonsAntic 
Bergen 
www.monsantic.com 
Kunst en antiek 
9 en 10 mei

Campo&Campo 
Antwerpen 
www.campocampo.be 
Kunst en antiek 
27 en 28 april

De Vuyst 
Lokeren 
www.de-vuyst.com 
Kunst en Antiek 
15 mei

Horta 
Brussel 
www.horta.be 
Kunst en antiek 
17 en 18 mei

Carlo Bonte 
Brugge 
www.carlobonte.be 
Kunst en antiek 
20 en 21 mei

Antenor 
Brussel 
www.antenor-auction.com 
Kunst en juwelen 
30 mei



Een jaar lang leesplezier!

€ 35 voor 9 nummers

of € 19,50 digitaal

www.collectkaj.nl
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WEBSITES & ADRESSEN

ANTIQUAIRS
PIEN
Grote St.-Jansstraat 1,
3811 HX Amersfoort
Tel. 033-4728971/4610501 
06-53236971
KUNST - ANTIEK - ART NOUVEAU - 
ART DECO
www.pienkunstantiek.nl

COLLECTIONEURS
JUDAICA
Fam. Verhoeven – de Jonge
Tel. 020-7173828, Mob. 06-33736669
judaic@tiscalimail.nl
VERZAMELAAR VAN JOODSE 
VOORWERPEN (JUDAICA) VRAAGT 
TE KOOP JOODS ANTIEK
www.judaic.nl

KUNSTBOEKEN
SCRIPTUM ART BOOKS  
OP AFSPRAAK:  Oder 18
2491 DC Den Haag
Tel. +31 654 28 25 38 
art@scriptumart.nl 
KUNSTBOEKEN 
ONLINE KUNSTBOEKWINKEL EN 
ANTIQUARIAAT
www.scriptumart.nl 
 
GALERIES
ART GALLERY VOÛTE
Grote Markt 39 A, 
3111 NH  Schiedam
Tel. +31 651 922 582
SCHILDERIJEN, BEELDEN, 
FOTOGRAFIE EN KERAMIEK
Open: do. en vr. 10.00-17.30 uur. 
Zaterdag en zondag 12.00-17.30 uur. 
Ook op afspraak
www.ArtGalleryVoute.com 

MO ART GALLERY
Online gallery moderne kunst 
Deelnemer Art Breda, Jan Louter
BERGENSE SCHOOL
Tel.: +31(0) 638 268 193
info@Mo-Art-Gallery.com
SCHILDERIJEN, GRAFIEK, BEELDEN, 
FOTOGRAFIE O.a. Wil van Leeuwen, 
Jan Mulder, Wolvecamp, Heyboer, 
Corneille, P. Huf, Geert Kooiman, 
enz. Meer dan 800 kunstwerken te 
zien op:
www.Mo-Art-Gallery.com

OPTIMA
BIJZONDERE UITGAVEN 
BEELDENDE KUNST

TOEGEPASTE KUNST
Kijk in de vernieuwde en uitgebreide 
website.
TEL. 00 31 (0) 6 242 548 68
www.optima-antiquariaat.nl  

LIJSTENMAKERS
ATELIERS FRANS DE ROO
Schippersvaartweg 1 A
 2211 TJ Noordwijkerhout
Tel. 0252543758
Tel. 06 53664317
info@ateliersfransderoo.com
LIJSTENMAKERS & RESTAURATOREN
VERGULDINGEN, KENNIS VAN 
ZAKEN, FRAAI VAKWERK
www.ateliersfransderoo.com 
 
KUNSTHANDELAREN
KUNSTHANDEL AMSTELART
TEL.: 06 2426 5057

www.amstelart.nl 

KUNSTHANDEL MARCEL 
GIELING
Utrecht  - Tel. 06 22246032
KUNST VAN 1900 TOT HEDEN, 
SCHILDERIJEN, GRAFIEK EN 
FOTOGRAFIE. U KUNT OP DE HOOG-
TE BLIJVEN VAN NIEUWE AANWIN-
STEN DOOR IN TE SCHRIJVEN OP 
MIJN NIEUWSBRIEF. 
www.marcelgieling.nl

SAXEN-WEIMAR COLLECTION 
EUROPEAN FINE ART. EST.2018
Tel. 0031 6 54696480 
Saxen-Weimar Collection is a 
recently established Amsterdam-
based art gallery which offers a 
variety of European fine art with 
a focus on modern and 
contemporary art.
www.saxenweimar.com

PASSAGE ARTS
20E-EEUWSE TOEGEPASTE KUNST, 
ART NOUVEAU, ART DECO, 
VINTAGE COSTUME JEWELRY
TEL. 0031 6 53516091
www.arts1900.nl

KUNSTHANDEL ENGHEL
NEDERLANDSE EN BELGISCHE 
SCHILDERIJEN UIT DE EERSTE 
HELFT VAN DE TWINTIGSTE EEUW, 
EN EEN BEETJE MEER.
info@enghel.nl, tel 06 26506274
www.enghel.nl

UW WEBSITE ONDER DE LOEP? 
Stuur uw gegevens naar: antiek.mac@ips.be / 1 plaatsing: € 45

jaarcontract 9 plaatsingen: € 340

KUNSTHANDEL JAN LOUTER
Breelaan 28, Bergen (N-H):
BERGENSE SCHOOL
De Drvkkery, Middelburg:
ZEEUWSE SCHILDERS
Voor openingstijden, afbeeldingen,
beschrijvingen en prijzen: 
www.janlouter.nl

DE KRUITHOFCOLLECTIE
Nieuwe Haagse School, Rotterdamse 
School, Engelse School 
Tel. 06 28416267 
www.dekruithofcollectie.nl

ANTIQUARIATEN
ANTIQUARIAAT FORUM
Westrenen, Tuurdijk 16,  
3397 MS ’t Goy-Houten
Tel. 030-6011955, 
Fax 030-6011813 
TAXATIES & IN- EN VERKOOP  
ZELDZAME BOEKEN, 
HANDSCHRIFTEN, PRENTEN, 

KAARTEN EN TEKENINGEN. 
www.forumrarebooks.com

RESTAURATIE
ATELIER SCHUURMAN
Schilderijenrestauratie sinds 1992
Govert Flinckstraat 162, 
HS Amsterdam
BEL VOOR EEN KOSTENLOZE 
EXPERTISE
Tel. 0681652126
www.atelierschuurman.nl

KUNSTVERKOPEN
COLLACTIONS
WIJ HELPEN U MET DE VERKOOP VAN 
UW KUNST-EN VERZAMELOBJECTEN.
O.A. KLASSIEKE, MODERNE EN 
HEDENDAAGSE KUNST, CHINEES 
PORSELEIN, ZILVER, HORLOGES, 
COLLECTIES, ETC.
Tel. 0031 8 50607080
Whatsapp: 0031 6 12803872
info@collactions.nl
www.collactions.nl

TE KOOP GEVRAAGD en AANGEBODEN:

GRATIS PLATFORM 
voor abonnees die iets te koop 

willen aanbieden of op zoek zijn naar 
kunst of antiek.

DOORSTUREN ZOEKERTJES: 
Per e-mail naar antiek@ips.be

Opgepast: Graag duidelijk de rubriek aangeven 
waaronder u  wenst te worden opgenomen (affiches, 
boeken/foto’s/prenten,  glas/kristal, info, keramiek/

tegels/porselein, kunst, meubelen,  oude juwelen, 
postkaarten, spellen/poppen, uurwerken, varia,  

verlichting, zilver).

U geeft per maand slechts één zoekertje op. 
De tekst mag hoogstens 85 tekens bevatten. 

U vermeldt steeds uw telefoonnummer in uw zoekertje. 
Er kan geen enkele reclamatie telefonisch aangenomen 

worden, u kunt schriftelijk reageren. 
De geplaatste zoekertjes vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de aanvrager.
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ZOEKERS

ZOEKERS TE KOOP GEVRAAGD & AANGEBODEN

TE KOOP GEVRAAGD

▼ FOTO’ S
T.k  gevr. door verzamelaar foto’ s van 
Ned-Indië, China, Singapore, zwart-
Afrika en erotica van 1860-1930.  
Tel: 0182-393492.

Verzamelaar zoekt ansichtkaarten en 
foto’s van Nederland en Nederlands 
Indië van voor 1950
Tel 06 24103922 

▼ KERAMIEK
Gezocht: ROZENBURG vazen  
ontwerp COLENBRANDER 
Beschadigd geen bezwaar,  
06-10581818 / dajaba@zeelandnet.nl 
 
Gave KERAMIEKPRODUCTEN van RO-
ZENBURG-DEN HAAG. 06-36075989 / 
boujes@gmail.com. 
 
Tk. Gevr. Mobachvaas gaaf met dieren-
afbeelding jaren 50  omgeving Leiden 
0622041872 

▼ KUNST
Gezocht schilderijen van Armand 
Baag, Jo Anemaet, Remy Jungerman, 

Soeki, Leo Glans, Ron Flu, Marcel Pi-
nas, Jules Chin a Foeng, Hans Lie  en 
andere Surinaamse kunstenaars.  
Tel: 0624108542. 
 
Gezocht werken van de schilderes 
Alexandrine Kelder- Gortmans (1903 
- 1980), echtgenote en belangrijk-
ste model van Toon Kelder. Tel. 06-
20419816.

tk. gevr. Werk vd Zaanse Creatie kun-
stenaar Jaap Stellaart (1920-1992) M. 
0650206105.

▼ ZILVER
Gezocht Zilver van Groninger en Frie-
se zilversmeden. Tel; 0615312018.

▼ VARIA
Gezocht van Josef Pallenberg het bron-
zen beeldje van de lopende pinguïn, 
±23 cm hoog. donquers@kpnmail.nl of 
tel. 0654708253.

RECLAMEBORDEN gezocht. Ook andere 
oude reclame, oude blikken, etc. Alles 
aanbieden svp. Telefoon/app; 06-
25448770.

Verzamelaar  zoekt oude/antieke 
Nederlandse (volks)kunst te koop. 
Voor gebruik of voor sier geweest, 
van allerlei materialen, kan ook be-
schilderd of besneden zijn.  Mobiele: 
0646135700 of e-mail: volks.kunst@
xs4all.nl

TE KOOP AANGEBODEN

▼ KERAMIEK
T-k Harm Kamerling Onnes schaal 
met figuren, € 525. Vaasje, 1935.  
€ 275. Tel. 0622041872 

▼ KUNST
Nog een aantal schilderijen beschik-
baar van de verkooptentoonstelling 
Charles-Hollman, Impressionist pur 
sang in het Museum Valkenburg me-
dio 2020. Voor inlichtingen tel. 0111-
850813, collectie Paul Swaen. 
 
Te koop: W.G. Hofker ets afdruk no. 
11. Bieden vanaf 2.000 euro. Tevens 
te koop: boek van de werken van W.G. 
Hofker. Tel 06-53921913. 
 
 

Te koop 2 schilderijen, olieverf/
gemengde techniek, 150 bij 80 
cm, De Oudjes, van Pieter Jan-
sen(1916-1998).  Zilveren medaille 
Brussel, gouden van Italie. Moment 
van deze tijd. P. Jansen was een 
vriend van Kees van Dongen. Tel 0031 
651361890. 
 
Verzamelaar biedt te koop aan, etsen 
van JONGKIND.  TEL. 0547/362357  
OF E MAIL/ winneth1@hotmail.com. 
 
T.k.a. gezicht op Leerdam Jan Knikker 
jr. 65x85 lijstmaat, olie op doek 50x70. 
T0623825069. 
 
Prachtig werk van gerenommeerde 
meesters Romantiek tot (post)Haagse 
School (zoals o.a. Apol, Blommers, 
Koekkoek, Munthe), tel. 06-34277344. 
 
t.k.a.  diverse etsen van J.B.JONGKIND.  
prijs n.o.t.k tel. 0547/362357 (Mar-
kelo). 
 
Meesterreconstructies door Leo 
Hortensius. o.a. Van Eyck, Cranach, 
Vermeer, Fouquet. www.leohortensius.
com Tel. 0653372091.

j. en r. stuurman, grote st. jansstraat 1, 3811 hx amersfoort
tel. 033 4728971     b.g.g. 033 4610501 / 0653236971
open: wo. t/m za. 10.00 - 17.00                  www.pienkunstantiek.nl

kunst  • ant iek  • decor
 

Een Zwitserse tinnen klepkan met draagstang, gekeurd 
met stadswapen van Vevey, ca. 1800, h. 35 cm.

BEELD VAN EEN
VERZAMELING

www.museumdebuitenplaats.nl

 20 maart -
26 september
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 Livingstoneweg 18, 4462 GL Goes  •  0031 ( 0 ) 6 42 11 45 42  •  info@veilinghuisdejager.nl

H E T  GRO OT S T E 
V EI LI NGH UI S

VA N  Z UI D -W E S T 
NEDERL A ND

DE HOOGSTE OPBRENGSTEN TEGEN DE LAAGSTE KOSTEN

WIJ TAXEREN DOOR GEHEEL NEDERLAND EN BELGIË

U betaalt achteraf slechts € 15 per kavel
INBRENGCOMMISSIE

UW ITEM HIERONDER?

Wij kunnen voor u veilen, van 1 item tot een gehele inboedel of verzameling.
Van kunst tot antiek, van juwelen tot zilver en van design tot aziatica. 

Hiervoor berekenen wij géén inbrengcommissie.
Wij kunnen u van dienst zijn voor het taxeren van een erfenis verdeling.

Uniek door simultaan met de zaal, live te veilen op de 8 grootste internet platforms. 
Door onze persoonlijke en discrete benadering, hét veilinghuis voor al uw kostbaarheden.

0%

WWW.VEILINGHUISDEJAGER.NL

Poul Kjaerholm PK 11 
Hamerprijs € 8.500

Staand horloge 
Hamerprijs € 13.000

Empire klok
Hamerprijs € 16.000

Wapenschotel, 18e eeuw
Hamerprijs € 22.000,-

Zilveren theedoos, 
Hamerprijs: € 9.000,- 

Spiegeltelescoop, 
Hamerprijs € 7.500,-

Stoelklok met speelwerk 
Hamerprijs € 17.000

Drakenvaas, China
Hamerprijs € 56.000,-

Dekselpot, ca. 1780
Hamerprijs € 20.000,-

Boeddha, verguld brons
Hamerprijs € 19.000,-

Collier, 3 rijen bloedkoraal
Hamerprijs: € 30.000,-

Yixing theepot 19e eeuw
Hamerprijs € 16.000,-

Meiping vaas, China
Hamerprijs € 82.000,-

Pendule, ca. 1810
Hamerprijs € 11.000,-

18e Eeeuwse tafelklok 
Hamerprijs € 15.000

Lot oude boeken 
Hamerprijs € 3.000

Broche met diamanten
Hamerprijs € 8.000,-

Yixing, 18e eeuw
Hamerprijs € 16.000,-

Rosenburg Den Haag
Hamerprijs € 3.200,-

Kangxi kaststel 
Hamerprijs € 24.000,-

Barometer, 18e eeuw
Hamerprijs € 3.200,-

Zilveren tabaksdoos 
Hamerprijs € 15.000

Karel Appel, 1958
Hamerprijs € 6.500,-

Jaeger LeCoultre
Hamerprijs € 13.000,-

Birkin bag Hermes
Hamerprijs € 4.200,-

Keizerlijk tapijt 
Hamerprijs € 16.000,-

Wanli kom ca. 1600
Hamerprijs € 28.000,-

Collier, bloedkoraal
Hamerprijs € 19.000,-

Kandelaren, 18e eeuw
Hamerprijs € 26.000,-

Schilderij, Jan Sluijters
Hamerprijs € 9.500

Vergulde brons
Hamerprijs € 32.000,-

Vaas Daum Nancy
Hamerprijs € 3.800,-

Vaas, Copier
Hamerprijs € 6.000,-

Vaas Georg Jensen     
Hamerprijs € 6.000,-

Schilderij Ben Viegers
Hamerprijs € 7.500,-

Armband, 19e eeuw
Hamerprijs € 5.000,-

Diamant 4.20 Ct.
Hamerprijs € 15.000,-

19e eeuws ivoor
Hamerprijs € 46.000,-

Glas, 18e eeuw
Hamerprijs € 1.900,-

Bijbel, 19e eeuw
Hamerprijs € 2.200,-

Van 1 Item   
Hamerprijs € ?   

tot en met   
Hamerprijs € ?   verzameling

Hamerprijs € ?   of inboedel
Hamerprijs € ?   

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op
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HOLLANDSE 
LANDSCHAP  
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15 – 05
2021

22 – 08
2021

Welkom bij onze Kunst- 
en Antiekveilingen

Uw kunst, onze expertise

Exclusive Jewellery & Watches and 
Fine Silver*
Zaalveiling | 23 juni 2021

Arts of the East: Asian Ceramics & 
Works of Art*
Zaalveiling | 24 juni 2021

Home & Interiors: Antique Furniture & 
Design, Ceramics & Decorative Art*
Zaalveiling | 25 juni 2021

Venduehuis Den Haag biedt u een eenvoudige 
en efficiënte online taxatie service, 
kosteloos en zonder verkoopverplichting. 
U vindt hiervoor een speciaal formulier 
op onze website ‘kopen|verkopen’. Onder 
bepaalde voorwaarden is een flexibele 
verkoopcommissie tot 0% bespreekbaar.

*Kijk voor de actuele informatie betreffende kijkdagen 
op onze website en volg ons op social media.

Nobelstraat 5
2513 BC Den Haag
070 - 365 88 57 
info@venduehuis.com
www.venduehuis.com

Volg ons op social media:

Roger Raveel (1921-2013)
De paal van Bonheiden (1977)
Richtprijs €4.500 - €6.500
Zaalveiling 28 april 2021 (afb. r.b.)
  
Stefano Novo (1862-1927)
Bloemenmarkt in Venetië (1900)
Richtprijs €8.000 - €12.000
Zaalveiling 26 mei 2021 (afb. r.o.)

Books & Prints Online
Online veiling | 10 - 20 juni 2021

Post-War & Contemporary Art*
Zaalveiling | 28 april 2021
Online veiling | 29 april 2021

Old Master Paintings, 19th Century & 
Early Modern Art*
Zaalveiling | 26 mei 2021
Online veiling | 27 mei 2021



K U N S T  A N T I E K  D E S I G N

Huid & Haar
Tanya Rumpff kiest keramiek

Haags porselein
Opnieuw gewaardeerd
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Leve Napoleon
Keizerlijk verzamelen

Aboriginal Art
Het geheugen van de aarde 

Renaissance-juwelen
Versiering aan de macht 

Kruseman van Elten
Nederlander in New York

Tjebbe Beekman
Ambitieus schilderen

Ann Demeester
Directeur Frans HalsmuseumAPRIL / MEI 2021 / NR.3 -   €  5,95

www.pan.nl

Beurs voor kunst, antiek en design
RAI Amsterdam   |   14 — 21 november 2021
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