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Porseleinkoorts

Marjan Ruiter, directeur

Beeldschoon, kleurrijk, overdadig en kostbaar zijn slechts
enkele superlatieven die verbonden zijn met de collectie van de
Middelburgse antiquair en verzamelaar Willem Bal. Vijftig jaar
geleden bereiken zijn porseleinschatten het Zeeuws Museum
dankzij een legaat aan de Nederlandse staat. De collectie wordt
in 1962 al aan de staat geschonken, maar komt pas in 1963 in het museum
terecht. De zogenoemde verzameling Bal bevat meer dan vijftienhonderd
voorwerpen van aardewerk en porselein. In de tentoonstelling “Eenmaal,
andermaal. De porseleinschatten van Willem Bal” wordt voor het eerst een
groot deel van zijn collectie tentoongesteld. Experts zijn het erover eens
dat de Bal-collectie in nationaal en internationaal opzicht uitzonderlijk is.
Met name het Chinese Qing porselein is van onovertroffen kwaliteit.
Eeuwenlang is China voor de Europeanen een enigma. Het ligt ver weg
en heeft een gesloten, mysterieuze, verleidelijke cultuur. Al snel na de
eerste kennismaking is er in het Westen dan ook een grote vraag naar
het prachtige, kostbare porselein. Zoals tegenwoordig alle luxe merken
gekopieerd worden (vooral in China!), zijn in het verleden in het Westen de
dure Chinese schotels, vazen en eetserviezen geïmiteerd. Het beroemde Delfts
blauw is bijvoorbeeld gebaseerd op porselein uit de Chinese Ming-dynastie.
Dit exotische porselein wordt in de 17e eeuw zo populair dat de Nederlandse
productie van aardewerk in gevaar dreigt te komen. Om hun bedrijven te redden,
bootsen de Nederlanders het Oosterse porselein na: het Delfts blauw is geboren.
Aan deze glossy en de tentoonstelling ‘Eenmaal, andermaal’ werkten we
met mensen van verschillende pluimage samen. Ook kwamen we tijdens de
voorbereidingen in contact met Jeroen de Kuyper, veilingmeester van het
Zeeuws Veilinghuis. Zijn passie voor de persoon Willem Bal en zijn verzameling
werkte bijzonder inspirerend en stak ons aan met porseleinkoorts. Gezamenlijke
depotbezoeken leverden bijzondere verhalen op en verfijnden onze blik op het
kostbare porselein. Een aantal van die anekdotes over Bal en zijn verzameling
vindt u nu in deze glossy. Interviews met gepassioneerde porseleinverzamelaars
en keramiekkunstenaar Leen Quist en bijzondere weetjes over porselein zullen
ongetwijfeld uw fascinatie voor het ‘witte goud’ nóg meer prikkelen. Bij een
sfeervolle fotoreportage door Pim Top kunt u even wegdromen naar exotische
sierobjecten. Liefhebbers van hedendaags design vinden
vermaak in de bizarre vaasvormen van de Rotterdamse
ontwerper Bas van Beek. En ‘East meets west’ in de doeken
van beeldend kunstenaar Hidenori Mitsue. Dit en nog veel meer
beloven wij u op de volgende pagina’s. Laat u zich maar snel
verrassen door het woud aan bonte kleuren en vormen.

geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd

Wij wensen u veel leesplezier op reis door de wereld van Willem Bal!

gegevensbestand of openbaar worden gemaakt
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de uitgever. Zeeuws Museum behoudt zich
het ingezonden materiaal zonder kennisgeving
vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.
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funfacts

Het porseleinen vogeltje, gemaakt van porselein
‘t Had haast wel een vogeltje van veertjes kunnen zijn
Met ranke, slanke vleugeltjes, zo teer als van een kinderziel
Waar elke keer een straaltje van de gouden zon op viel.
Jules de Corte - ‘Het porseleinen vogeltje’, 1962

DOEN

De website tichelaar.nl is een
absolute aanrader. Je vindt
er meer informatie over de
historie van het porselein in dit
Koninklijke familiebedrijf. En de webwinkel is prachtig
vormgegeven, met collectiestukken van hedendaagse
ontwerpers om je vingers bij af te likken.

Hansje in de kelder
In de 17e eeuw was het in de hogere kringen traditie
om door middel van ‘Hansje-in-de-kelder’ kennis te
geven van een zwangerschap. Kopje Kopje van rENs
(www.madebyrens.nl) refereert in zijn geheel niet naar
deze gewoonte, maar leuk zijn ze wel. De vorm van
dit nieuwe kopje doet ons toch aan Hansje uit de
collectie denken.

Porseleinen huwelijk
Ben je twintig jaar getrouwd, dan vier je een
porseleinen jubileum. Praktisch gezien is dit het
huwelijksfeest om je voorraad schalen, kopjes en
borden weer op niveau te brengen. De kinderen zijn
opgevoed, dus de serviesvoorraad is waarschijnlijk
danig geslonken en over bij elkaar passend durf je
alleen nog maar te dromen.
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Elke dag
een ander
kopje thee
Nederlanders zijn een echt
theevolkje en drinken thee
graag uit mooie kopjes
van een fraai servies.
Dat moet de Zeeuwse
fotografe Jessica Zagers
ook gedacht hebben toen
zij begon met het ‘365
dagen project’. Zij kwam
op het lumineuze idee
een jaar lang elke dag
een nieuw kopje thee op
de gevoelige plaat vast
te leggen. Om een grote
verscheidenheid aan
kopjes te kunnen fotograferen, struint Zagers
met grote regelmaat de
markten en tweedehands
winkeltjes af om mooie,
oude en bijzondere kopjes
aan te schaffen. En het
resultaat mag er wezen:
de foto’s die zij voor haar
project maakte zijn een
lust voor het oog en een
ware ontdekkingreis door
‘kopjesland’. Nieuwsgierig
geworden: op de website
www.besjesthee.nl kun je
zelf een kijkje nemen in
Zagers theewereld.

ik&mijnporselein

Naam: Theo Schelhaas
Leeftijd: 72
Woonplaats: Middelburg

“Een vriendin
van ons noemt het
de kwijlkast”

Achter veel Zeeuwse gevels zijn kleine
musea vol porselein te vinden. Ieder met
zijn eigen persoonlijke geschiedenis
of verhaal. Soms een klein servies,
soms hele kasten vol. Voor deze serie
gingen we bij drie doodgewone, maar
gepassioneerde mensen langs die hun
persoonlijke verhaal achter hun porselein
vertellen.

Hoe is deze collectie tot stand gekomen?
“Ik heb een grote voorliefde voor kunst
en antiek. Dat heb ik te danken aan mijn
overgrootvader, tenminste, dat vermoed
ik. Hij had een grote verzameling porselein
en Delfts blauw. Hij woonde in Ouddorp en
ging alle boerenmarkten en -veilingen af in
zijn zoektocht naar antiek. Na zijn overlijden
kwam veel terecht bij mijn oma, ik keek
altijd mijn ogen uit. Tweehonderd kopjes en
schotels en zo’n tachtig borden stonden er
in haar huis opgesteld.
Zo veel mooie dingen. Na haar dood is
veel verdeeld onder haar tien kinderen.
Uiteindelijk heb ik de stukken geërfd van
mijn moeder en twee tantes. Veel is ook
wel verloren gegaan in de oorlog hoor.
Mijn oma woonde tijdens de bezetting in
Wageningen, die stad heeft het natuurlijk
zwaar te verduren gehad. Gelukkig is er
ook veel bewaard gebleven.”
Wat spreekt je zo aan in je collectie?
“Het heeft voor mij natuurlijk extra waarde
omdat het echt uit de familie komt. Ik had
zo graag mijn overgrootvader willen leren
kennen, dat is echt een gemis. Nu hangt
hij met een zelfportret tussen zijn eigen
porselein. Ik weet zeker dat hij dit fantas-

tisch vindt. Het kan haast niet mooier toch,
ik vind dat ik hem op deze manier ook
op de juiste wijze eer. Verder is porselein
natuurlijk ook gewoon prachtig. De tekeningen, het poreuze, de kleuren… Soms
kan ik ’s nachts niet slapen. Dan ga ik
naar beneden, vlij mij neer in deze stoel
(hij wijst op een oude grote pofstoel), zet
een lampje aan en geniet van het antiek en
het porselein in mijn huis. Dat geeft mij op
dat moment de ontspanning en rust die ik
nodig heb.”
Wat is je pronkstuk?
“Ik vind het moeilijk daar een keuze in te
maken. Er staat veel moois tussen. Puur
qua schoonheid vind ik de Chinese theekopjes uit de 18e eeuw het fraaist. Ze zijn
zo fijn beschilderd en dun. Prachtwerkjes.
Als je het hebt over welk stuk het meest
uniek is, moeten het welhaast deze borden
zijn. Dit is zo bijzonder: kijk, hier hangt een
schilderij dat mijn overgrootvader heeft
gemaakt van zijn familie en wat zien we
hier op de schoorsteenmantel staan?
Juist, een deel van dezelfde serie borden.

Bijna niet te geloven zo bijzonder. Ik denk
nooit in wat voor waarde iets heeft, ze zijn
en blijven gebruiksvoorwerpen, maar het
zou mij wel pijn doen als deze borden
verloren zouden gaan.”
Tot slot…
“Ik word niet direct sentimenteel van het
porselein in mijn huis, maar het heeft voor
mij uiteraard wel een bijzondere betekenis.
Een vriendin van ons noemt dit de ‘kwijlkast’, haha, dat vind ik een mooie typering.
Mijn overgrootvader zou echt trots en blij
zijn geweest als hij wist dat zijn porselein
nu hier staat. Ooit wil ik in zijn geschiedenis
gaan duiken, de man heeft het verdiend.”
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Leen Quist en de kunst van het verzamelen

“Een verslaving.” Zo typeert
vermaard keramist Leen Quist zijn
verzamelwoede. In ruim 35 jaar
tijd heeft de Middelburger met
zijn inmiddels overleden partner
een indrukwekkende verzameling
keramiek en porselein opgebouwd.

interview

“Ik kan er echt
emotioneel
van worden”

Een groot deel van de collectie
heeft Quist inmiddels tot zijn grote
geluk overgedragen aan Museum
Boijmans Van Beuningen in

De karakteristieke 17e-eeuwse woning van Leen Quist ademt nostalgie. Grote, houten deur
met koperen deurklop, lange gang met sierlijke trap en een rechthoekige woonkamer waar
Rotterdam. “Zo weet ik zeker dat
het plafond bijna tot aan de hemel reikt. In zijn knusse woonkamer staan tegen de witte
de collectie bewaard blijft en niet
muren grote kasten waar een deel van zijn collectie keramiek, aangevuld met eigen werk, is
verloren gaat.”
opgesteld. Quist heeft altijd al een voorliefde gehad voor keramiek, een voorliefde die vooral
geboren werd toen hij als leraar handvaardigheid op een middelbare school aan de slag
ging. Quist zag met lede ogen aan dat de draaischijven er werkeloos bij stonden. Voor hem een reden ze opnieuw te
gaan gebruiken en het draaien van klei en het maken van keramiek nieuw leven in te blazen. “Maar mijn verzameling
keramiek heeft daar niet direct mee te maken,” bezweert Quist vanachter het glimmende bureau in zijn werkkamer.
“Natuurlijk speelt het wel een rol, maar in eerste instantie stelden mijn partner en ik ons zo’n 37 jaar geleden de vragen
‘wat is verzamelen?’, ‘waarom doen mensen het?’ en ‘hoe gaat het in zijn werk?’. Het verzamelen an sich intrigeerde ons
enorm. Om een antwoord te vinden op die vragen móésten we wel gaan verzamelen. Je moet het zelf ondervinden om
erover te kunnen oordelen. Maar wát we gingen verzamelen, dat was nog niet eenvoudig. We dachten aan Middelburgs
zilver, maar dat was te kostbaar en vlechtwerken bleken moeilijk te conserveren. Door mijn voorliefde voor keramiek
kwamen we daar uiteindelijk bij uit. Het moest zo zijn.”

“Een belachelijk
bedrag vonden we,
het bezorgde
me zelfs een
schuldgevoel.
ZES-TIG gulden”

Maar niet alleen de vragen over het ‘hoe’ en ‘waarom’ lagen ten grondslag aan
het ontstaan van Quists verzameling. “Mijn partner en ik wilden iets nalaten
waar nieuwe generaties jaren later nog van kunnen genieten. En we hadden
de drang nieuwe dingen te leren en onze eigen wereld te verrijken.” Vol genot
kijkt Quist terug op de roerige verzameljaren. “Het was zo´n mooie tijd. We
gingen alle beurzen en tentoonstellingen af. We stelden er onze vakanties en
reizen op af, vooral Duitsland en Denemarken waren toen populaire bestemmingen. We bleven altijd maar zoeken naar hét ultieme werkje dat nog ontbrak
in onze collectie. Een bijna eeuwige zoektocht. Het heeft ons veel gekost, maar
ook zo veel opgeleverd. Nieuwe landen ontdekt, deuren geopend die normaal
gesloten bleven en veel nieuwe vrienden gemaakt. De zoektocht heeft ons
leven echt verrijkt.”
Met grote, dromerige ogen kijkt Quist naar de wandkast achter hem. “Omdat
ik zelf ook keramist ben, kijk ik er toch anders naar. Ik heb mijn eigen visie en
ideeën, maar door naar werk van anderen te staren heb ik ontdekt dat er
veel meer mogelijk is. En dat terwijl klei geen eigen wil heeft, het is geen ijzer.
Bij klei is het zo: je duwt er je vingers in en dan wordt het wat of niet.”
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interview

“Ik heb er
altijd als een
goede huisvader
op gepast”

Quist kan zich het begin van zijn verzameling, op een moment dat hij nog geen idee
had waar het uiteindelijk toe zou leiden
(‘het is waanzin’), nog als de dag van
gisteren herinneren. “Ik weet nog goed dat
ons eerste stuk een kommetje was, daar
hebben we toentertijd zestig gulden voor
betaald. Een belachelijk bedrag vonden
we, het bezorgde me zelfs een schuldgevoel. ZES-TIG gulden, man, dat was
wat, we vonden het echt abnormaal. Maar
na verloop van tijd wordt het gewenning,
de bedragen lopen steeds hoger op. Nee, helemaal doorgeslagen zijn we niet, we betaalden geen absurde bedragen,
maar het kwam uiteraard wel voor dat we een werk van duizend gulden aanschaften.” Dan begint Quist spontaan een
beetje ondeugend te glimlachen. “Nou, we hebben weleens gedacht dat we gek geworden waren. Het halve huis stond
vol met keramiek, we konden bijna onze kont niet meer keren. Op een zeker moment was het zo erg dat ik besloot alles
op te ruimen, de hele kamer stond vol. Ik kwam toen dingen tegen waarvan ik dacht: ‘waarom heb ik dit in hemelsnaam
gekocht?’ Maar dat is ook het mooie van verzamelen, het geeft een periode in je leven weer. Aan een stuk kun je vaak zien
hoe je toen in het leven stond.”
Veel stukken uit zijn collectie kwamen uiteindelijk tot groot geluk van Quist in handen
van Museum Boijmans Van Beuningen. Een
opmerkelijke parallel met de verzameling van
Bal die zijn indrukwekkende collectie bij legaat
overdroeg aan de Nederlandse staat, op voorwaarde dat de collectie in het Zeeuws Museum
te zien zou zijn.
“De belangrijkste reden voor mij is dat ik door
een deel van mijn collectie aan Boijmans over
te dragen de zekerheid heb dat mijn collectie
niet uit elkaar valt. Ik moet er niet aan denken
dat mijn keramiek overal zou ronddwalen. Daarnaast wilde ik ook mijn nichtjes en neefjes er
niet mee lastigvallen, zij hebben niets met keramiek. Bij Boijmans weet ik zeker dat ze er goed
op zullen passen, mijn stukken voelen toch een
beetje als mijn kinderen. Ik heb er altijd als een
goede huisvader op gepast.” Dan, ondeugend
met de hand half voor zijn mond fluisterend:
“En ik moet natuurlijk eerlijk zeggen dat het
ook nog wel financiële voordelen oplevert.
Maar geld is altijd van ondergeschikt belang
geweest, niets kan op tegen de emotionele
waarde die mijn verzameling voor mij heeft.”
Emotie is voor Quist sowieso altijd de drijfveer geweest, in zowel zijn eigen werk als in
zijn verzameling. Op zijn slaapkamer heeft hij
tegenover zijn bed een oude, krakende schom-
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melstoel staan die uitkijkt op een van de twee
grote kasten vol keramiek. “Voor het slapengaan ga ik steevast in die stoel zitten. Meer dan
kijken doe ik dan niet. Ik kan er echt emotioneel
van worden. Sommige stukken hebben magie.
Het voelt soms bijna of een stuk leeft. Het
ontroert en ik wil het aanraken, het doet iets
met mij. Het is meer dan een potje, ik kijk naar
de kleuren, de verhoudingen, het kan echt een
verhaal vertellen,” zegt Quist met twinkelende
ogen. Hij staart naar een van de werkjes in zijn
slaapkamer. “Soms beleef je iets opnieuw. Dit
stuk had ik een tijd terug weggezet, de spanning was weg. Maar laatst kwam ik het per
ongeluk weer tegen en het gevoel was weer
helemaal terug. Ja, het is soms net als in de
liefde,” klinkt het lachend uit zijn mond.
Spijt van zijn verzamelwoede heeft Quist
nooit gehad en zal hij nooit krijgen ook. “De
verzameling maakt mij trots, ze heeft me veel
teruggegeven. Het was een goede besteding
van tijd, geld en energie. Ons leven stond voor
een groot deel in het teken van keramiek, we
konden echt niet meer zonder, maar dat is het
allemaal waard geweest. Het verzamelen was
ook iets van ons samen, het verbond ons.
Nu verzamel ik niet meer, het is mooi geweest.
En eerlijk: sinds mijn maatje er niet meer is,
hoeft het van mij ook niet meer.”

collectie

favoriet

Schuitje
Niets is sterker dan de liefde, dat blijkt wel weer uit dit zeer opmerkelijke ovale Chinese schuitje uit 1775-1785. In het midden is een
goudkleurig spiegelmonogram ‘VM’ of ‘MV’, wat ongetwijfeld voor iemands initialen staat. Verder vallen er de woorden ‘Ik Hou’ en
‘Voor de Schoonste’ te lezen. Het schuitje, dat waarschijnlijk zowel als onderschotel voor de melkkan als voor de lepeltjes gebruikt is,
vormt door dit opschrift een zeer persoonlijke getuigenis van de liefde van een onbekende VOC-beambte voor zijn achtergebleven
‘schoonste’. De beambte liet het schuitje tijdens zijn verblijf in Canton beschilderen om het bij thuiskomst aan zijn ongetwijfeld
smachtende geliefde te geven. Een groter teken van liefde bestaat er bijna niet. Willem Bal moet overigens naast een voorliefde voor
geoorde kopjes ook een voorliefde hebben gehad voor schuitjes, want in totaal komen er in zijn collectie 37 voor.
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Willem Bal:
van bakkerszoon
tot gevierd
antiquair
12

portret

Passievol leven van
een koopman in oudheden

Huishoudboekje porseleinaankopen Willem Bal

Antiekzaak aan de Kromme Weele 26/27, Middelburg

Interieur bakkerswinkel met toonbank vol porselein

13

portret

Willem Bal: van bakkerszoon tot gevierd antiquair
“Bal was bevlogen, eigenwijs en excentriek, maar dat maakte hem waarschijnlijk

Passievol leven
van een koopman
in oudheden

ook zo’n subliem antiquair.” Eén zin van taxateur bij het Zeeuws Veilinghuis Jeroen
de Kuyper typeert Willem Fredrik Bal ten voeten uit. Een bijzondere man vol passie
die zijn sobere leven geheel in het teken stelde van porselein.

Willem Bal was geen alledaagse verschijning. Hij was een gedrongen man met
een kale, altijd glimmende schedel. Op de plaats waar de normale man zich in
die tijd met een stropdas sierde, prijkte bij hem een koperen boordenknoop,
terwijl zijn veel te wijde pantalon door een pluizig stuk touw op de gewenste
hoogte werd gehouden. Door zijn eigenwijze karakter, bijzondere visie en even
aparte voorkomen ontsteeg Bal al snel de grauwe middelmaat en wist hij zich
op geheel eigen wijze te onderscheiden.

De ‘Schatkamer’ van Willem Bal

De sober levende Willem Bal, geboren op 2 mei 1880 in Middelburg, kreeg de
liefde en kennis voor kunst van zijn vader mee. In de hoofdstad van Zeeland
runde zijn vader een bakkerszaak aan de Kromme
Weele, waar de Zeeuw bovendien een antiekhandel
had. Als het aan de bakker had gelegen, was
zijn zoon niet in het antiekvak terechtgekomen,
maar zou hij als machinist zijn dagen slijten. De
jonge Bal volgde zelfs een technische opleiding
tot machinist, maar na één verre zeereis kwam hij
erachter dat machinist zijn niets voor hem was. Hij
had een andere roeping en gaf er zonder aarzeling
de brui aan. Zijn technische vaardigheden zouden
hem later nog van pas komen voor het restaureren
van meubels uit zijn handelsvoorraad. Na de
dood van zijn vader nam Willem, enigszins met
tegenzin, samen met zijn autoritaire zusters de
bakkerszaak over. Na het overlijden van zijn oudste
zus Coba in 1933 sloot hij de bakkerij en richtte zich
Persoonsbewijs
volledig op zijn gedroomde carrière als antiquair.
De Middelburger interesseerde zich vooral voor
Chinees porselein uit de periode van keizer Kangxi
en polychroom keramiek. Toch kon je in zijn winkel
veel meer kopen dan alleen maar porselein. Het
winkelaanbod bestond ook uit antieke meubelen,
glas, zilver, voorwerpen van onedel metaal, prenten,
tekeningen en zelfs schilderijen.

Bal met Delftse schotel met decor van
Sint Lievens Monsterkerk in Zierikzee
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In zijn zoektocht naar mooi werk verwierf hij
al spoedig een uitstekende reputatie. Met zijn
speurneus voor bijzonder antiek ging hij stad en
land af om zijn collectie naar het allerhoogste
niveau te tillen. Bal had niet alleen een neus voor
waardevol porselein, maar bezat ook een voor
die tijd onwaarschijnlijk grote kennis. Het zakelijke
instinct van de trotse Zeeuw, op zijn visitekaartje
prijkte ‘Koopman in Oudheden’, was eveneens

uitzonderlijk. In zijn zucht naar antiek kon hij meedogenloos zijn. Zo trok
hij in zijn oneindige speurtocht naar porselein op een mooie zomerdag
naar een erf op Walcheren, waar zich veel waardevol porselein bevond.
Met pijn in zijn hart zag de ongehuwde en kinderloze Bal dat een grote,
zwarte kettinghond een maal verorberde uit een grote, waardevolle
Chinese polychrome schotel. Deze aanblik liet zijn antiekhart bloeden.
Bal verliet schoorvoetend het terrein, trok direct naar het dichtstbijzijnde
dorp, kocht daar voor een appel en een ei een witte, emaillen etensbak
en keerde terug naar het boerenerf. Na een korte onderhandeling was de
gewiekste Bal een prachtige Chinese schotel rijker, een exemplaar dat
tegenwoordig vele duizenden euro’s waard is. Bal, gezegend met een
apart soort humor, reageerde laconiek op de vraag of hij de boer niet
belazerd had. “Zulk verbijsterend gebrek aan eerbied voor het schone
kan onmogelijk beloond worden.” Maar Bal bleek ook een loyaal man
met verantwoordelijkheidszin. Tijdens de moeilijke jaren van de Tweede
Wereldoorlog behartigde hij de zakelijke belangen van de Joodse familie
De Groot. Bij de dood van Isodore De Groot nam Willem Bal zelfs een
tijdje zijn baan als veilingmeester over.
In de loop der jaren werd het steeds moeilijker om in eigen land,
en zeker op Zeeuwse bodem, mooi porselein te ‘scoren’. Bal trok
steeds vaker de grens over, wat hem internationale faam opleverde.
De antiekwereld lag aan Bals voeten. Wat heet: zelfs het Britse
vorstenpaar bracht in die tijd een bezoek aan de Kromme Weele om zijn
indrukwekkende collectie te bezichtigen.
In 1958 vond Bals huishoudster hem op de grond naast zijn bed. Hij
was getroffen door een beroerte. De vermaarde Bal overleefde het, maar
moest verder gedeeltelijk verlamd door het leven. Hij kwam sindsdien de
deur nauwelijks nog uit en voelde zich machteloos door zijn beperking die
vooral zijn weerslag had op het verzamelen. Het ging steeds slechter met
zijn gezondheid. Bal zag nog maar weinig mensen en wilde in zijn huis
alleen personen ontvangen met wie hij, immer gepassioneerd, over antiek
kon praten. Ziek of niet, zijn liefde voor porselein bleef onverminderd
groot. Uiteindelijk overleed de verzwakte vakman op 13 augustus 1962
na een gepassioneerd leven, een schatkamer aan antiek achterlatend.
Na zijn dood werd er in het Middelburgse Schuttershof een veiling met
stukken uit de winkelvoorraad van Bal gehouden. De door zijn ziekte
danig geslonken winkelvoorraad, die los stond van zijn privécollectie,
bracht uiteindelijk toch nog zo’n twee ton op. Een bewijs dat alleen al de
naam Bal liefhebbers van heinde en verre trok die er ook nog eens goed
voor wilden betalen. “Wat van Bal is, moet wel goed zijn,” leek het credo.
Uit Bals privécollectie, nog unieker dan zijn winkelvoorraad, werden zijn
kostbare oude (antiek)boeken nagelaten aan de Provincie Zeeland om
ze onder te brengen in de Provinciale Bibliotheek van Middelburg. Zijn
verzameling porselein schonk hij bij legaat aan de Nederlandse Staat, op
voorwaarde dat de collectie in zijn geliefde geboortestad tentoongesteld
zou worden. De mens Bal mocht dan een gebruiksaanwijzing hebben
gehad en zich met cynisme door het leven hebben geslagen, zijn
porselein was hem heilig. Hemel en aarde heeft hij bewogen om zijn
collectie zó uniek te maken. Met dank aan deze grenzeloze liefde en aan
het feit dat Bal zo verknocht was aan ‘zijn’ Zeeland, kunnen we nu vijftig
jaar na zijn dood nog steeds van zijn levenswerk genieten. En waart de
ziel van de Zeeuw eeuwig door zijn verzameling rond.

interview

TV-icoon en veilingmeester
Jan Pieter Glerum:

“Ik vergeet de veiling
van 1962 nooit van
mijn leven”

Jan Pieter Glerum (1943) is misschien wel de
bekendste taxateur en kunstexpert van Nederland. De
Amsterdammer geniet vooral landelijke bekendheid
als presentator van het succesvolle TROS-programma
Eenmaal Andermaal, waar hij in de jaren negentig acht
televisieseizoenen lang voor het oog van de camera’s
veel kunst aan zijn kennersoog voorbij zag trekken. Als
taxateur en veilingmeester wordt Glerum tegenwoordig
immer geroemd om zijn vakmanschap. Een groot deel
van zijn imposante carrière, die hem onder meer langs
Sotheby’s leidde, is, jawel, begonnen in Zeeland. In
1962 was Glerum er als jonge Amsterdammer in het
Schuttershof bij op de veiling van porselein uit de
winkelvoorraad van Willem Bal. Inmiddels vijftig jaar
geleden, maar Glerum kan het zich nog goed voor
de geest halen. “Ik was nog geen twintig jaar oud en
mocht daar als werkstudent aan de slag. Een ervaring
die ik nooit zal vergeten,” klinkt het nog altijd trots. “Ik
zie nog steeds die honderden tegeltjes voor me, allemaal ingepakt in oude kranten. Schitterend. Het was
ook zo’n bijzondere veiling in dat, wat ik mij herinner,
kleine huisje. Ik weet nog goed dat ook zijn huishoudster erbij aanwezig was. Het was sowieso druk: van
heinde en verre kwamen liefhebbers naar Middelburg
om een deel van de Bal-collectie met eigen ogen te
zien en erop te bieden. Alleen al de naam Bal was
voldoende voor een stormloop. En dat was ook niet
zo vreemd, de kwaliteit was immers ongekend. Als
werkstudent verdiende ik helaas niets en voor mij was
het niet haalbaar iets aan te schaffen, maar ik heb de
collectie als leergierige jongen maar wel mooi van
dichtbij meegemaakt. Ik heb eraan gezeten, gevoeld
en geroken. Ja, die herinnering koester ik en ik heb er
ook veel van geleerd. Het waren toch zo’n beetje mijn
eerste stappen in het vak.”
Na die eerste schreden in het veilingwezen maakte Glerum
al snel naam in het kunstwereldje. In zijn vak heeft hij veel
prachtwerk gezien en ondanks al dat moois blijft hij een
zwak houden voor het porselein uit de collectie van Willem
Bal. “Ik ben zijn stukken nog vaak tegengekomen op
veilingen en bij taxaties en het zijn bijna altijd topstukken.
Ik ben zeer blij dat de collectie nu in het Zeeuws Museum
te zien is. Al die schoonheden bij elkaar, dat moet welhaast
een feest voor het oog zijn.”
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Terug naar echt
Een flyer van ‘Vers van het land’ in mijn brievenbus. Op de voorkant staat een
rossige boerenjongen afgebeeld, type ‘Boer zoekt vrouw’. Gehurkt zit hij in een
kas met een bak sla in zijn handen. Hij is omringd door nog veel meer kroppen
sla, als stond hij op de bodem van het Great Barrier Reef. Maar daar staat hij
niet, want hij doet ons de ‘Groe(n)ten uit het Westland’.
Zijn naam is Leonard, op de achterkant van de flyer lees ik vervolgens:
“Mijn naam is Leonard, kweker van sla. Samen met mijn collega-kwekers van
groenten, fruit, bloemen en planten willen wij met u ‘Terug naar echt’: echte smaken
en geuren, eerlijke en verantwoorde producten direct van de lokale kweker.”
Als ik deze reclame mag geloven dan:
1. willen wij ‘terug naar echt’, naar ‘echte sla’ bijvoorbeeld;
2. komt echte sla van de lokale kweker, en wordt echte sla gekenmerkt door
‘echte smaken en geuren’;
3. is de lokale kweker eerlijk en produceert hij/zij verantwoorde producten;
4. is gemengde sla uit een zakje geen echte sla; we worden bedrogen.
Maar is dit echt zo?
Wat een flyer niet allemaal teweeg kan brengen. Hier wilde ik meer van weten…
Ik bedacht me dat het inderdaad zo is dat filosofen en sociologen het erover
eens zijn dat de hedendaagse hang naar ‘echtheid’ of ‘authenticiteit’ een
overblijfsel is uit de Romantiek. De Romantiek was een tijdvak in de Europese
cultuurgeschiedenis dat aan het einde van de 18e eeuw, net na de Franse
Revolutie, stormachtig ontstond in delen van Duitsland, Frankrijk en GrootBrittannië. Tijdens de Franse Revolutie werden de oude waarden en waarheden
van de christelijke kerk definitief ontmanteld. Even later bleek echter dat ook de
Franse Revolutie de mens geen vrijheid, gelijkheid en broederschap schonk,
maar hem als een hamster gevangen hield in het radarwerk van ‘de civilisatie’.
De romantici wilden niet in zo’n onttoverde wereld leven en gingen op zoek naar
het ‘authentieke’ leven. Dat vonden ze in de kunsten, maar vooral in de natuur - of
bij mensen die in de ogen van de romantici nog dicht bij de natuur stonden, zoals
kinderen en primitieve volkeren. En zo werd in de Romantiek dus het onderscheid
gemaakt tussen natuur en cultuur. Alles wat met de cultuur te maken had, was
nep en dus niet goed. Alles wat natuurlijk was, werd authentiek bevonden - en
alles wat authentiek was, was goed.
Niels van Poecke, MA, is kunsten cultuurwetenschapper.
Hij is als wetenschappelijk
docent en promovendus
verbonden aan de Erasmus
School of History, Culture and
Communication aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
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Dit is de romantische stelregel die inderdaad nog actueel is en die inderdaad wel
eens zou kunnen verklaren waarom wij (= m/v, westerse consumenten) sla uit het
Westland lekkerder (= beter) vinden dan ‘gemengde sla’ uit een zakje. We liever
een rookworst van ‘echt’ Hema eten dan een slap aftreksel van een rookworst van
de Euroshopper. En waarom we in het Zeeuws Museum ‘echt’ porselein uit de 17e
eeuw willen zien in plaats van zo op het eerste gezicht identiek namaakporselein.

collectie

favoriet
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Krekeldoos
Chinezen hebben al eeuwen iets met krekels. In de periode van de
Tang-dynastie (618-907) bewonderden zij de insecten om hun krachtige
‘gezang’. De jacht op krekels was intensief en de Chinezen sloten de
diertjes op in kooitjes van bamboe, riet of porselein. Als hun nachtelijk
getsjirp ophield, wisten de mensen dat er iets vreemd gaande was, een
brand, een inbraak of iets dergelijks. Vanaf de 13e eeuw, aan het einde
van de Sung-periode, hielden de Chinezen heuse krekelgevechten en
stelden ze zelfs een ‘krekelminister’ aan. Tegenwoordig hebben nog
vele Chinese families krekeldoosjes in huis, maar vaak ontbreken de
krekels in het doosje. Het kooitje symboliseert dan de jeugd en de
onsterfelijkheid van de krekel.
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Het mysterie rond
Chinese symbolen onthuld

Van krachtige Fo-Hond tot fabelachtige qilin

Pioenroos
Niet de lotus,
maar de pioenroos
is voor de Chinees de ‘koningin onder de
bloemen’. De pioenroos symboliseert
waardigheid, rijkdom, voornaamheid en
vagina. De bloem was niet alleen populair
als tekening op porselein, ook werd de
doornloze roos al vierduizend jaar geleden
geplant in China, vooral vanwege haar
geneeskrachtige eigenschappen. De witte
pioenroos wordt ook vergeleken met een
mooie jonge maagd. Door de mooie sierlijke vormen bloeiden ze in veel tuinen van
welgestelde Chinezen als symbool voor de
liefde. Een bloeiende pioen in de tuin staat
gelijk aan een voorteken van geluk.

Prunus, bamboe en pijnboom
De prunus, bamboe en de pijnboom
worden wel de ‘drie vrienden van de winter’
genoemd. Ze hebben de flexibiliteit en het
vermogen mee te bewegen met het jaargetijde en weten zo de kou van de winter te
trotseren en zelfs te gaan bloeien. Vanwege
deze eigenschappen staan de drie immer
groenblijvende, moedige planten symbool
voor uithoudingsvermogen en een lang
leven. Als een prunus alleen staat afgebeeld, heeft de plant vooral de symbolische
betekenis van een ‘voorbode van de lente’.
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Lotus
Bij de Chinezen is de prachtige lotusbloem
het symbool van reinheid, volmaaktheid,
lieflijkheid van de geest, vrede, het vrouwelijke in alle dingen (bijvoorbeeld edele
zonen), de zomer en een rijke oogst.
Omdat de lotus tegelijkertijd knoppen,
bloemen en vruchtbeginsel draagt wordt zij
ook beschouwd als symbool van verleden,
heden en toekomst. Naast dit alles symboliseert zij ook de welopgevoede, levenswijze man. Een ander woord voor lotus is
he, dat in het Chinees dezelfde klank heeft
als het woord voor harmonieus.

Pauw
De pauw,
veelvuldig afgebeeld op porseleinen
voorwerpen, staat voor onsterfelijkheid,
trots en wedergeboorte. Het dier geniet
bekendheid als de vogel met honderd
ogen en straalt elegantie uit. De oogachtige
patronen op zijn sierlijke staart symboliseren de sterren, het universum, de sterren,
de maan en de hemel. In China en Japan is
de pauw heilig voor Quanyin, godin van de
genade. De pauw verbeeldt hedendaags
liefdesverdriet; hij zou dood gaan van
verdriet als zijn partner overlijdt. Tegenwoordig refereert een pauw vooral aan trots,
vandaar het gezegde ‘zo trots als een pauw’.

Draak
Een draak spuwt
niet alleen vuur, hij staat voor de Chinees
ook gelijk aan goedheid en sterkte en is
een symbool voor succes bij examens.
De legende gaat dat de draak vroeger een
karper was die tegen de stroom van de
Gele Rivier in moest zwemmen om bij de
drakenpoort te komen en tijdens zijn tocht
tal van moeilijkheden moest zien te overwinnen. Een examen wat de karper dus met
succes aflegde. Het fabeldier is de bezieling van de ‘verandering’, dus van het leven
zelf. Er zijn verschillende soorten draken,
ieder met zijn eigen karaktereigenschap.

Qilin
Niet schrikken!
De qilin ziet er wellicht wat opmerkelijk
uit en je komt hem liever niet ’s nachts
in een donker steegje tegen. Maar wees
gerust: hij is een fabeldier. De qilin is een
mythologisch beest met het lijf van een hert,
de staart van een os en de schubben van
een draak. De qilin symboliseert tact,
integriteit en vriendelijkheid, en treedt alleen
op de voorgrond als er goede keizers
regeren of om de geboorte van een ‘wijze’
aan te kondigen. Het fabeldier laat zich
nooit levend vangen, wat als een teken van
grote wijsheid wordt gezien.

porselein&symboliek

Manderijneenden
Huwelijksgeluk en duurzame verbondenheid zijn in de huidige tijdsgeest lang niet
voor iedereen weggelegd. In China staat
een stel Manderijneenden symbool voor
deze twee tekenen van onvoorwaardelijke
liefde, waar we stiekem allemaal naar
streven. In de Chinese traditie zien ze
eenden als een trouw dier dat een leven
lang samen blijft en van eenzaamheid sterft
als ze uit elkaar gehaald worden. Volgens
de Chinezen bestaat er geen beter en
krachtiger symbool dan twee aan elkaar
overgeleverde eenden om vertrouwen,
genegenheid en huwelijksgeluk uit te
beelden.

Fo-Hond
Leeuw-Honden staan voor kracht en
bescherming. Beelden van steen of brons
zijn vaak te vinden bij de ingang van
tempels als afweer tegen het kwaad.
Afbeeldingen komen geregeld terug op
porseleinen servies. Ook worden de bijzondere honden gezien als de hoeders van
kinderen, vooral van jongens. De Fo-Hond
komt vaak voor in combinatie met een
pioen. Samen verwijzen ze naar een
boeddhistisch verhaal waarin een monnik
op een pelgrimsreis een Leeuw-Hond ziet
dansen in een veld met pioenen. In Japan
is dit mythische dier bekend als een
Shishi; in China als een Fo-Hond.

acht Onsterfelijkheden
De acht onsterfelijken zijn grootmoedige
personen uit China’s verleden die zich
konden onthechten aan het aardse. Ze
staan symbool voor de begrippenparen:
armoede & rijkdom, jeugd & ouderdom,
mannelijkheid & vrouwelijkheid en het
gewone volk & de bovenlaag. Het woord
‘Tao’ (of ‘Dao’) kan uitgelegd worden als
het ‘pad’, de ‘regel’ of het ‘principe’ naar
het eeuwige bestaan. In het Taoïsme
kunnen gewone mensen goden worden
als ze geloof hebben in hun zoektocht naar
onsterfelijkheid en een goede gezondheid
bewaken. Mensen kunnen onsterfelijkheid
bereiken door het ‘kweken’ van het juiste
morele karakter. Een bekende spreuk uit
het Taoïsme stelt dat een gewone man
onsterfelijkheid kan bereiken door drieduizend maal goed te doen en achthonderd
(goede) daden te volbrengen.

Haas
De haas is snel,
huppelgraag en aaibaar. Voor de Chinezen
is de haas vooral een symbool van een
lang leven. Daarom was de haas een
geliefde afbeelding op porseleinen voorwerpen. Volgens de aloude Chinese traditie
woonde de haas op de maan, waar hij zich
bezighield met het fijnstampen van rijst.
Op porselein komt het dier vaak voor in
combinatie met golven, deze combinatie
stond gelijk aan zwangerschap. Als de
haas namelijk in de achtste maand over
de golven zou rennen werd het vrouwtje
zwanger. De adoratie voor de haas komt
verder voort uit het feit dat hij de bijzondere
leeftijd van duizend jaar kan halen.

Haan
De haan betekent voor ons, gehaaste
Nederlanders, vooral luid gekakel in de
vroege morgen. Voor de Chinezen staat de
haan symbool voor yang, warmte en het
leven in het heelal. Het dier wordt vooral
gewaardeerd vanwege zijn uiterlijke en
karakteristieke kenmerken. Zo staat de
kam symbool voor literair intellect, heeft
de haan de moed om tegen zijn vijanden
te vechten en is hij trouw aangezien hij de
uren bijhoudt. Er is nog wel een verschil
in kleur: de rode beschermt volgens de
Chinezen tegen vuur en de witte haan
wordt op de doodskist gezet om demonen
af te schrikken.

Hert
Over een hert kunnen
we het snel eens zijn. Het is een elegant
en wijs dier dat vol leven zit. In China staat
het daarom symbool voor een lang leven,
geluk, carrière en geld. Geen toeval: in
de oude Chinese taal klonken ‘hert (lu)’
en ‘geld’ hetzelfde. Een draak wordt ook
weleens een ‘hemelshert’ genoemd. Daarnaast staat een hert ook gelijk aan kinderlijke piëteit. In een fabel hult een jongetje
zich in een hertenhuid om hertenmelk te
kunnen krijgen dat als geneesmiddel voor
zijn blinde ouders dient.
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Een diepe buiging voor thee
De ceremoniële rituelen van China en Japan

Nederland heeft een rijke theegeschiedenis.
Sinds het begin van de zeventiende
eeuw drinken wij Nederlanders thee, met
dank aan de VOC. Wij zijn dus een echt
theevolkje met een indrukwekkende,
roemrijke geschiedenis. Onze
theegeschiedenis valt echter totaal in het
niet bij die van de Chinezen en Japanners,
voor wie het drinken van thee ver voordat
wij überhaupt van het bestaan afwisten

Al voor onze jaartelling dronken ze in China thee, maar in de 7e eeuw groeide
thee uit tot een hoogwaardig genotsartikel. In de 8e eeuw introduceerden
monniken thee na pelgrimstochten ook in Japan.
De traditionele Chinese theeceremonie zoals die tegenwoordig wordt uitgevoerd
kwam tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) tot ontwikkeling. Maar al eerder,
tijdens de Tang- (618-907) en Song-dynastie (960-1279), was thee een populaire
drank. In deze roerige periodes stond thee vooral voor luxe en noviteit.
De Chinees streef ernaar het proces rondom het maken en drinken van het
drankje te perfectioneren en een goed uitgevoerde ceremonie stond gelijk aan
roem. De theeceremonie sinds de Ming-dynastie is heel anders dan die uit de
Tang of Song. Waar de ceremonie voorheen voor ingewikkeldheid stond,
benadrukt de hedendaagse (Ming) juist de eenvoud. Het proces van thee
maken verschilt echter weinig. De thee wordt in verschillende porseleinen kopjes
met sierlijke tekeningen geschonken.

reeds een groot goed was.
Bij het schenken van thee tijdens een Chinese theeceremonie gaat het vooral
om de harmonie tussen mens en natuur. Zowel het servies als de thee zelf dient
daarom een afspiegeling te zijn van elementen en symbolen uit de natuur. Een theeceremonie is bovendien een
symbool van elegantie en het menselijke karakter. De ceremonie moet tot een gevoel van kalmte leiden, waardoor de Chinees aardse gevoelens als roem en welvaart voor even kan vergeten. De Chinese theeceremonie
wordt in traditionele zin toegepast als een teken van respect, bijvoorbeeld tijdens een familiebijeenkomst, als
uiting van excuus of als teken van dank. Tegenwoordig vinden de ceremonies niet meer plaats in speciaal
aangeklede theehuizen, maar zijn ze veelal een familieaangelegenheid.
Japan heeft in de loop der jaren de ceremonie uit China overgenomen en verfijnd.
De boeddhistische monnik Jukô (1422-1502) was volgens de overlevering de eerste die een aantal regels voor
de theeceremonie opstelde. Het was uiteindelijk Sen no Rikyu (1522-1591) die de regels aanscherpte en van de
Japanse theeceremonie een ritueel volgens vaste gebruiken maakte. De ceremonie vindt meestal plaats in een
speciaal, sierlijk theehuisje (chashitsu) in de tuin van de gastheer. Het is een eer erbij aanwezig te mogen zijn:
slechts een paar mensen wordt uitgenodigd. Voordat de ceremonie plaatsvindt, worden eerst de handen en het
gezicht gereinigd met water. De opening van het huisje zit laag, waardoor de gast gebukt naar binnen moet, wat
het gevoel van nederigheid oproept. De ceremonie zelf ademt een sfeer van rust, sereniteit en traditie. De gastheer is meestal een liefhebber van de ceremonie en is vaak in het bezit van een oud en traditioneel serviesstuk.
Het is dan gepast lovende opmerkingen te maken. De serviesstukken zien er overigens dikwijls niet perfect uit,
maar het is juist die niet-perfectie die als perfect wordt beschouwd. Na een klein maal volgt de soms urenlange
theeceremonie. Het doel is een rustgevende gemoedstoestand te bereiken.
Het maken van de thee wordt uitgevoerd door de gastheer of gastvrouw, wat volgens vast ritueel verloopt.
Tijdens de ceremonie wordt ter plekke water gekookt in een ketel (‘kama’) op een oventje, de (‘furo’). Met de
‘chasaku’, een lange dunne lepel van bamboe, wordt de groene poeder in een ‘chawan’ geschept. Vervolgens giet de gastheer met een grotere bamboelepel (de ‘hishaku’) heet water uit de ketel in de theekom op
de groene poeder. De ‘chasen’ (een bamboekwast) wordt gebruikt om te roeren tot een schuimige groene
substantie is ontstaan. De gastheer zet de bereide kom met thee voor de gast neer en maakt daarna een
buiging (nog steeds, net als alle andere aanwezigen, op zijn knieën). De gast dient, eveneens na het maken van
een buiging, de kom te pakken en op de palm van zijn linkerhand te plaatsen. Met de rechterhand moet de gast
de kom drie keer licht draaien en kan hij, met gepaste eerbied, drinken.
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veilingmeester Jeroen de Kuyper koestert Bal en zijn collectie

Als de naam Willem Bal valt, beginnen
zijn ogen te twinkelen, lijkt zijn hart een
sprongetje te maken, gaat hij sneller
praten en verschijnt er spontaan een
brede glimlach rond zijn mond. Het
moge duidelijk zijn, taxateur bij het
Zeeuws Veilinghuis Jeroen de Kuyper

interview

“Willem Bal
heeft iets unieks
nagelaten”

is een groot bewonderaar van de
excentrieke Bal en zijn verzameling, die
volgens de kenner gekoesterd moet
worden. Hij is dan ook als een kind zo
blij dat de bijzondere collectie van zijn

De Kuyper volgt Willem Bal en zijn werk al vanaf zijn kinderjaren op de voet. De liefde
voor Chinees porselein in het algemeen en die van Bal in het bijzonder werd hem met de
paplepel ingegoten. Ademloos kon hij als kleine jongen bij opa op schoot geboeid naar
Museum te zien is. “Zijn collectie wordt
de verhalen over Bal luisteren. Alsof zijn grootvader een wonderlijk sprookje vertelde,
eindelijk in ere hersteld, dat heeft de
kon kleine De Kuyper urenlang de anekdotes, verhalen en opmerkelijkheden over Bal
man zó verdiend.”
aanhoren. Bladerend door een archiefmap met artikelen, foto’s en zelfs de overlijdensakte van de verzamelzuchtige Zeeuw komen veel herinneringen boven. “Hier staat mijn
opa nog op de foto tijdens een veiling van een deel van Bals collectie,” wijst De Kuyper op een vergeeld krantenartikel.
Het maakt hem zichtbaar trots. “Ik was een jaar of tien toen mijn grootvader over Bal begon te vertellen. Hij intrigeerde
mij enorm. Bal was zo’n bijzondere man, waar zoveel moois over te vertellen viel dat hij mij zelfs als kleine jongen meteen
raakte. Hoe hij zijn leven heeft gegeven voor zijn verzameling is werkelijk uniek. Bal heeft mij nooit losgelaten; ik ben hem
en zijn collectie sindsdien altijd blijven volgen.”

inspirator vanaf 23 juni in het Zeeuws

“Waar het
natuurlijk
allemaal mee
begint is
passie”

Met zijn 24 jaar was de nu 35-jarige De Kuyper ooit de jongste taxateur van
Nederland. Brandweerman, agent of piloot, niets daarvan. Al zijn hele leven
wist De Kuyper, mede dankzij de verhalen van zijn opa over porselein en Bal,
dat hij in de kunst- en antiekwereld werkzaam wilde zijn. “Het leek wel een
soort van roeping,” zegt hij vanachter een grote tafel met zwart laken waar
hij veel van taxaties uitvoert. In zijn beroep heeft De Kuyper veel bijzonder
antiek, zeker ook op porseleingebied, langs zijn kritische kennersoog zien
komen. Onlangs veilde hij nog een topstuk, een aardewerken trekpot met
reliëfdecor en gehoogd met goud uit China, voor het astronomische bedrag
van 80.000 euro. Als er dus één iemand is die de collectie van Bal op
waarde kan schatten, is het De Kuyper wel. “Het begint natuurlijk allemaal
met passie. Nou, Bal gaf zijn leven voor zijn porseleinverzameling. Hij offerde
er alles voor op. Hij had bij wijze van spreken een touw om zijn middel, zodat
hij geen riem hoefde te kopen en hij zijn geld aan porselein kon uitgeven.
Maar wat we vooral niet moeten onderschatten is zijn vakkennis. Die was
echt ongekend. Hij wist precies welk werkje hij moest hebben, het leek wel
of hij kon ruiken wat het meest waardevol was. Dat maakt zijn collectie ook
zo uniek, er zitten zoveel topstukken bij. Ik durf wel te zeggen dat Bal bijna
op eenzaam niveau staat qua waardevolle verzameling, weinigen hebben
hem dit nagedaan. En bedenk je wel, het was een heel andere tijd, er viel
veel moeilijker aan informatie te komen. Dat maakt het allemaal eigenlijk
alleen maar nóg bijzonderder.”
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“Nu ben ik zo
trots dat ik porselein
uit zijn verzameling
in mijn handen
kan houden”
Het doet De Kuyper als liefhebber en taxateur zichtbaar goed dat
porselein anno nu nog steeds erg in trek is. Toch is het veilingwezen op het gebied van porselein wel veranderd. “Nu hebben
de Chinezen door hun bloeiende economie veel meer geld te
besteden. De markt was er zelfs lange tijd oververhit. Chinezen
hebben ook een heel andere kijk op porselein, hun smaak valt niet
te vergelijken met die van de Europeanen. Dat noemen we wel
de ‘Chinese taste’: voor vazen die wij niets vinden, betalen zij grof
geld. Zij zijn ook veel meer geïnteresseerd in werk uit de late 19e
eeuw, dat werk vonden wij weer inferieur. Europeanen hebben veel
meer interesse in ouder werk of juist meer recent. De Chinezen
hebben de markt duidelijk veranderd, maar zeker niet minder
boeiend gemaakt.”
Terug naar Bal. De Kuyper raakt er maar niet over uitgepraat.
Het Zeeuws Museum heeft hem overduidelijk geen groter plezier
kunnen doen dan het werk van Bal te gaan tentoonstellen. Hij kan
bijna niet wachten tot het moment daar is dat straks alles bij elkaar
te zien valt. “Deze tentoonstelling is van groot belang. Zowel vanuit
historisch oogpunt als vanwege het feit dat nieuwe generaties er
nu mee in aanraking kunnen komen. Het was Bals grote wens
dat alle stukken bij elkaar zouden worden geëxposeerd en door
deze expositie wordt zijn wens voor een groot deel bewerkstelligd.
Vroeger kon ik zijn porselein slechts gefragmenteerd in een paar
museumzalen zien en de samenhang werd met het verstrijken van
de jaren steeds minder, dat heeft mij echt pijn gedaan. Ik vond
het gruwelijk. Daarom ben ik er een paar jaar geleden ook verder
ingedoken. Och man, ik heb zoveel wonderschone dingen ontdekt.
Recentelijk kwam ik in het stadhuis van Middelburg een prachtige
vaas tegen. Ik herkende de porseleinen vaas ergens van en toen ik
een foto uit het archief van Bal beter ging bekijken, zag ik dat het
om een exemplaar uit zijn collectie ging. Hij was zelf niet zo gek
op de vaas en heeft hem toentertijd tegelijk met de rest van zijn
winkelvoorraad, waar hij veel minder waarde aan hechtte dan aan
zijn privéverzameling, voor 210 gulden van de hand gedaan. Nu
hangt er een flink prijskaartje aan. Waanzinnig toch?,” klinkt het
met overslaande stem bijna retorisch uit zijn mond. “Nu ben ik
zo trots dat ik porselein uit zijn verzameling in mijn handen kan
houden. Het valt soms bijna niet te geloven. Er zit echt een stuk
emotie bij, ook mede door mijn opa. Alles lijkt nu allemaal samen
te komen, ongelofelijk.”
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Taxatierapport
Wat is die prachtige vaas die je van je oma geërfd hebt
waard? Moet je hem laten verzekeren? En soms nog
belangrijker: uit welke periode is hij afkomstig? We zijn
tegenwoordig bijna allemaal nieuwsgierig naar het antiek
in ons huis. Veilingmeester en taxateur Jeroen de Kuyper
liet een porseleinen beeld langs zijn kennersoog gaan.
Een medewerkster van het Zeeuws Museum ontving
van haar opticien Stephane Toorenburg het verzoek dit
object, dat hij als dank had gekregen van een vaste klant,
te taxeren. De opticien rekende zich al rijk.
De Kuyper haalt hem echter snel uit zijn droom. “Dit
object is een beetje geïnspireerd op 18e-eeuws porselein.
Met het grote verschil dat dit rond 1930 gemaakt is. Het
valt mij op dat het helemaal niet zo verfijnd is. Porselein
uit de 18e eeuw is zo minutieus uitgewerkt: de vingertjes,
de gezichtjes en de haren, maar dat is hier niet het geval.
Dit exemplaar is veel grover gemodelleerd.” Volgens
De Kuyper zegt dat veel. Rijk zal Toorenburg niet worden
van zijn beeldje. “Aan het grove model kun je zien dat
er niet veel zorg aan is besteed en we het dus kunnen
bestempelen als kitsch. De waarde ligt dan ook ongeveer
rond de twintig euro.”
Toorenburg schrikt er niet van. Integendeel. Met een lach
en een tikkeltje cynisme: “Zoooo, twintig euro, ik ben een
rijk man. Ik had gerekend op twee euro ofzo. Maar weet
je; je mag het beeld houden. Wel beloven dat je het niet
stiekem voor 22 euro verkoopt hè. Ik wil je bedanken voor
de moeite die je hebt gedaan. Ik hoop dat het een mooi
plekje krijgt.”

ik&mijnporselein

“De verhalen
intrigeren mij enorm
Naam: Simone van Bezooijen
Leeftijd: 49
Woonplaats: Middelburg

Achter veel Zeeuwse gevels zijn kleine
musea vol porselein te vinden. Ieder met
zijn eigen persoonlijke geschiedenis
of verhaal. Soms een klein servies,
soms hele kasten vol. Voor deze serie
gingen we bij drie doodgewone, maar
gepassioneerde mensen langs die hun
persoonlijke verhaal achter hun porselein
vertellen.
Hoe is deze collectie tot stand gekomen?
“Ik heb een eigen kookstudio. Voor een
cateringopdracht wilden mensen graag
een huwelijksdiner in Italiaanse stijl. Ik heb
er mijn hoofd over gebroken, want ik wilde
de aankleding niet standaard geheel in het
wit doen. Uiteindelijk kwam ik op het idee
met porselein servies te gaan werken en het
eten daarop te serveren. Al snel begon een
zoektocht die mij langs rommelmarkten,
curiosawinkeltjes en internetsites leidde.
Een mooie reis door de wereld van porselein moet ik zeggen. Vóór dat huwelijksfeest
had ik er eerlijk gezegd niet heel veel mee,

maar nu ben ik er echt verknocht aan
geraakt. Ik kan het nu niet meer laten altijd
mijn ogen en oren open te houden.”
Wat spreekt je zo aan in je collectie?
“Ik ben geen fervent verzamelaar, maar wat
mij vooral zo boeit zijn de verhalen achter
het porselein. Een stuk gaat soms al veel
generaties mee, of is echt als familiestuk
van moeder op dochter overgegaan, dat
intrigeert mij enorm. Al die bordjes zijn al zo
vaak gebruikt en van hand tot hand gegaan
dat er een wonderlijke geschiedenis aan
moet kleven. Wie heeft er van gegeten, wat
lag er allemaal op dat bordje en waarom
heeft iemand het in eerste instantie gekocht
of gekregen?”
Wat is je pronkstuk?
“Ik wil het niet direct een pronkstuk noemen,
maar dit servies vertelt wel het mooiste
verhaal. Ik heb het gekocht van een oudere
dame uit Oost-Souburg. Zij moest verhuizen
naar een bejaardentehuis en om die reden

verkocht zij veel van haar spullen op
internet. Het serviesgoed sprak mij direct
aan; mooie kleuren en het verkeerde in een
goede staat. Toen mevrouw mij vertelde
dat het bijna verloren was gegaan, werd ik
wel even stil. Haar schoonouders wisten
het in 1953 tijdens de watersnoodramp
te redden door het uit de voortstuwende
modderstroom te trekken. Ik was helemaal
verkocht. Ik ben er ook heel zuinig op, het
mag niet verloren gaan. Zeker ook omdat
het haar best pijn deed het aan mij te
moeten verkopen, het is immers toch een
familieservies met een verhaal.”
Tot slot…
“Ik had het nooit verwacht, maar ik ben
echt gek geworden op porselein. Ik gebruik
het nu ook steevast bij kookworkshops,
mijn klanten zijn dan razend enthousiast.
En steeds als ik er naar kijk of het gebruik,
realiseer ik mij de verhalen die erachter
zitten.”
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fotoreportage

Porselein

als in een
schilderij

De prachtige ingrediënten waarmee fotograaf Pim Top voor de
fotoreportage op de volgende pagina’s aan de slag ging, waren een
porselein servies (uiteraard), een tafel vol eten en drinken, een karakteristieke omgeving
en twee modellen. Het resultaat mag er wezen: stijlvolle portretten waar de rijke sfeer van
de tentoonstelling ‘Eenmaal Andermaal’ in al haar facetten uitstekend naar voren komt. Het
porselein wordt op de rijkelijk gevulde etenstafel als servies gebruikt, met een knipoog naar
de geschilderde stillevens. Dus met mooi tafellinnen, veel eten en drinken en zilveren eetgerei.
Het porselein op de tafel is zowel afkomstig uit de rijke collectie van Willem Bal als van de
rommelmarkt. Deze tegenstrijdigheid en het feit dat de modellen enerzijds ogen als dames uit
de roemrijke Marie Antoinette-periode, maar anderzijds zijn gekleed in hedendaagse kleding
en gefotografeerd in poses van deze tijd, roepen een sfeer op van ‘oud en nieuw’, ‘kunst en
kitsch’ en ‘waarde en waardeloosheid’. “De kleding is speciaal voor deze shoot gemaakt”,
zegt Pim. “We hebben vooral op de stoffen gelet, het moet plooien en niet al te veel afleiden.”
En nee, u bent niet gek geworden: er staan inderdaad een opgezet dier, een gewei, een
zandloper en schelpen op tafel. De portretten zijn expres luchtig gehouden om ze niet in een al te
zwaar historisch perspectief te plaatsen. Pim koos om die reden ook voor licht van één kant, wat
een hedendaagse Vermeer-sfeer oproept. “De foto moet als een schilderij zijn. Je moet er naar
kunnen staren, hij moet je verblinden en grijpen. Een ouderwetse sfeer maar toch hedendaags.
Hij moet vragen oproepen en een mysterie zijn, zonder dat je er een vinger op kunt leggen.”
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Van
porselein
tot unica
In de tentoonstelling laat het Zeeuws Museum de uitzonderlijke
klasse en rijkdom van de collectie Bal zien. De huidige tijdgeest
beoordeelt collecties niet langer alleen op hun culturele, maar ook
op hun economische waarde. In deze rubriek wordt hedendaags
design naast een topstuk uit de collectie Bal gezet.

€ 22,50
Dinerbord

Het serviesgoed van Esther Derkx is
zorgvuldig bij elkaar gezocht op rommelmarkten, waarna ze een nieuwe afbeelding van sportieve jongens en lenige
meisjes over de oude afbeelding heen
zet. Daarom heet de serie ook ‘Vernieuwd!
servies’. Elk stuk is uniek.

€ 608,Schaal
Met haar ‘Non-Temporary’ collectie (2005)
ontwikkelde Hella Jongerius keramiek in
de traditie van de Koninklijke Tichelaar
Makkum. Haar tijdloze creaties combineren ruw aardewerk, glazuur en
handgeschilderde majolica versieringen.
Een eigentijdse invulling van nostalgie
naar de grof gedecoreerde majolicaschotels uit de 18e en 19e eeuw.

€ 25.000,Bord met vogeldecor
Dit uiterst zeldzame bord uit de eerste helft van de 18e eeuw maakt deel
uit van een meerdelige set. Zes stuks bevinden zich in de collectie Bal;
twee exemplaren worden bewaard in het Metropolitan Museum in
New York. De vogeldecors zijn geïnspireerd op ontwerpen van de
Vlaamse barokschilder Pieter Boel en zijn Engelse collega Francis
Barlow. De Kantonese schilders die de porseleinen borden versierden in
‘encre de Chine’, gebruikten waarschijnlijk 17e-eeuwse prenten als direct
voorbeeld. Een beëdigd taxateur schat een vergelijkbaar stuk op een
waarde van 25.000 euro.
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Bekervaas
In de film ‘From Paris with love’
met John Travolta wordt een bijna
identieke vaas vol met cocaïne
oneerbiedig op de grond kapot
gegooid. Voor Nederlanders uit
de 17e en 18e eeuw waren de
bekervazen belangrijke pronkstukken
in het interieur. De bekers en vazen
die de Delftse plateelbakkers
vervaardigden werden namelijk
als kaststellen bovenop kabinetten
en glazenkasten neergezet. Het
Delfts blauw is vaak versierd met
pastorale taferelen in de stijl van de
Franse rococoschilders François
Boucher of Antoine Watteau, maar
typisch Nederlandse scènes met
schaatsers en grote zeilschepen of
bloemendecors waren ook geliefd.
Deze bekervaas is tussen 1764 en
1772 gemaakt in het atelier ‘Het
Jonge Moriaenshoofd’ in Delft.
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Rode oortjes
op een schoteltje

dossiererotiek

Erotische tekeningen op Chinees porselein
Erotiek is van alle tijden! Wordt onze ‘vrije’ geest tegenwoordig geprikkeld door uitdagende (reclame)foto’s, kent bijna
elke winkelstraat wel een pikante winkel en is praten over seks in de openbaarheid allang geen taboe meer, ook in het
vroege China heerste er een ‘open’ moraal. Op veel Chinees porseleinservies zijn zelfs erotisch getinte schilderingen
aangebracht. Maar dit ging zeker niet zonder slag of stoot en het was al helemaal niet voor iedereen weggelegd.

Die ‘vrije’ moraal is in China overigens wel vaak aan
banden gelegd. Na een periode van openheid slaat de
Chinese cultuur vooral tijdens de Qing-dynastie (16441911) een meer conservatieve weg in. Op die manier wordt
geprobeerd een antwoord te geven op de heersende
instabiele politieke en economische situatie. Verschillende
confuciaanse geleerden willen een einde maken aan de
morele laksheid. Publieke ruimten worden ‘no-go’ zones
voor eerbare vrouwen. Hun leven speelt zich af binnen
de muren van de eigen woning. De kuisheid van jonge
vrouwen en weduwen wordt een belangrijk issue. Het mag
ons dus niet verwonderen dat ook de beeldende kunsten
en de letterkunde zich hieraan dienen te conformeren.
Tot in de 18e eeuw kan alleen de Chinese ‘high society’
genieten van erotische kunst en enkel in de beslotenheid van
de huiskamer. Pas aan het einde van de Qing-periode (laat
18e eeuw) zijn erotica toegankelijk voor een breder publiek.
Expliciete erotische voorstellingen komen voor op prenten, ivoren
snijwerken, waaiers en porseleinen beeldjes en vaatwerk.
Net zoals in China tijdens de vroege Qing-tijd, hechten de
mensen in de Nederlandse Republiek van de 17e eeuw belang
aan kuisheid. Toch zijn de seksuele normen en waarden
duidelijk verschillend. De Nederlanders leven niet in een preutse
samenleving. Jongeren krijgen op amoureus vlak een relatief
grote vrijheid. Zo mogen jonge mannen al de slaapkamer
bezoeken van meisjes aan wie ze een trouwbelofte hebben
gedaan. Hofmakerij wordt serieus genomen en er verschijnen
zogenaamde ‘vrijersboekjes’ als ‘doe-het-zelf- handleidingen’
om het spel van verleiden te leren beheersen. Jacob Cats,
die lange tijd aan de Lange Noordstraat in Middelburg woont,
schrijft een embleemboek met de titel ‘Sinne- en minnebeelden’.
Via het verklaren van pikante voorstellingen probeert hij tot een
morele les te komen.

Eenzelfde strekking zien we terug in de schilderkunst uit die tijd,
die erotiek zowel openlijk als camouflerend brengt. Denk aan de
vele voorstellingen met koppelaarsters, bordeelscènes, taferelen
met naaiende vrouwen of met vogelkooien, de aanranding van
Lucretia en andere onderwerpen uit de Oudheid. Toch blijkt dat
de idee achter ‘lering en vermaak’ meermaals een excuus vormt
voor het schilderen van lichtzinnigheden.
Nederlanders die in China porselein bestellen, vragen regelmatig
om serviesgoed te produceren met voorstellingen uit de Griekse
mythologie. Mythologische verhalen lenen zich namelijk erg goed
tot het uitbeelden van vrouwelijk en mannelijk naakt. Meestal is de
Chinese porseleinschilder niet zo bedreven in het schilderen van
poedelnaakte (westerse) figuren. Een sprekend voorbeeld is dit
theepotje, waarin de thee moet trekken alvorens hem te serveren.
Tijdens het uitschenken van de thee worden de aanwezigen
verrast met een prikkelende afbeelding van de god Poseidon
die de nimf Amphitrite het hof maakt. De theepot als teaser!
Verborgen symboliek van wulpsheid vinden we ook terug in
zogenaamde ‘hoerenhondjes’. Europeanen brengen dikwijls
beeldjes van een hondenpaar mee uit China. In de 19e eeuw
worden zulke spaniëls en andere hondenrassen in het Engelse
Staffordshire in ‘biscuit’ (ongeglazuurd, laaggebakken keramiek)
nagemaakt. Britse prostituees plaatsen de beeldjes in de vitrines
van hun bordeel. Als ze een klant bedienen, kijken de honden
naar binnen. Wanneer ze vrij zijn, staren de dieren de klant
smekend aan. Nederlandse vissers die op de Schotse Shetlandeilanden varen, brengen de hondenbeeldjes als souvenir mee
voor hun vrouwen. Vandaar ook wel de naam ‘schippershondjes’.
Versluiering en dubbelzinnigheid komen overal om het hoekje
kijken. Of, zoals Jacob Cats zou zeggen: ‘lang leve de
aengename duysterheyt’.
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Kendi
De kendi, een waterkan die zeer populair is in Azië, was voor de rijke Europeanen alleen een kostbaar en mooi exotisch
curiosum. Het gebruiksvoorwerp groeide in onze cultuur uit tot een statussymbool. Waterkannen in de vorm van olifanten,
kikkers of ossen waren vooral vanaf de late 16e eeuw een hype in Azië. Deze olifantenkendi valt vrij nauwkeurig te dateren
aan de hand van een vergelijkbaar exemplaar dat deel uitmaakte van de scheepslading van het VOC-schip ‘De Witte Leeuw’.
Het vrachtschip zonk in 1613, wat betekent dat het stuk waarschijnlijk kort voordien gemaakt was. In de archieven van de
VOC staan nergens kendi vermeld, wel wordt gesproken over ‘gorgelets’. Een naamkeuze die afgeleid is van het gorgelende
geluid dat weerklinkt bij het uitschenken van het water. De olifantenkendi wordt gevuld via de lange hals op de rug van de
olifant en het water wordt geschonken uit de twee slagtanden.
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willemslievelingen
De wandelstok als
statussymbool: we kunnen ons er nu
weinig bij voorstellen, maar de wandelstok is al
sinds de prehistorie goed voor het aanzien van de man.
De wandelstok diende niet alleen ter ondersteuning, maar was met name
een teken van ijdelheid. Het is opmerkelijk dat de stok zelden de grond raakte,
maar dat de wandelaar de stok vooral om de arm droeg, op de schouder legde
of ermee liep te zwaaien, wat eens te meer duidelijk maakt dat de stok vooral een
pronkstuk was. Om de stok te verfraaien waren ze vaak versierd met een porseleinen
knop. In de 17e eeuw werd de wandelstok een heus luxe voorwerp voor heren van stand.
Hoe kostbaarder de stok, des te meer een heer ermee kon pronken. En kosten noch moeite
werden bespaard: de meest bijzondere materialen werden aangebracht, van ivoor tot goud.
Ook de porseleinen knop, bijvoorbeeld in de vorm van een dierenfiguur uit Meissen, mocht
vaak niet ontbreken. In de 19e eeuw ontwikkelde de stok zich bijna tot een multitaskvoorwerp met allerlei hulpstukken. Voor de theaterliefhebber was het een wandelstok
met verborgen toneelkijker of voor de schilder eentje met verschillende tubes verf.
Aan het begin van de 20e eeuw raakte de wandelstok in verval. De schuldige:
de aktetas. Door de opkomst van de aktetas was het niet handig nog een
wandelstok te dragen. Steeds vaker kwam de wandelstok bij het grof
vuil te staan, met dank voor de bewezen diensten. Toch blijft een
mooie wandelstok vanwege de sierlijke uitstraling en mooie
knoppen ook nu nog een geliefd verzamelobject.

IJdeltuit
pronkt met
wandelstok
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ik&mijnporselein

Naam: Peter Vermeulen
Leeftijd: 58
Woonplaats: Vlissingen

“Mensen verklaren
me voor gek”

Achter veel Zeeuwse gevels zijn kleine
musea vol porselein te vinden. Ieder met
zijn eigen persoonlijke geschiedenis
of verhaal. Soms een klein servies,
soms hele kasten vol. Voor deze serie
gingen we bij drie doodgewone, maar
gepassioneerde mensen langs die hun
persoonlijke verhaal achter hun porselein
vertellen.

Hoe is deze collectie tot stand gekomen?
“Ik ben begonnen met Delfts Blauw verzamelen. Ik werk al jaren op een camping
en daar verblijft een Duits gezin. In hun
stacaravan stond sinds jaar en dag een
prachtige schaal van porselein. Ik was er
altijd al verkikkerd op en toen ik het gezin
hielp bij hun verhuizing naar een andere
plek op de camping was ik zo brutaal om
te vragen of ik de schaal kon kopen. Eerst
weigerden ze, maar een dag later mocht ik
hem alsnog, zelfs gratis, hebben. Dat was
drie jaar geleden en sindsdien is de gekte
begonnen. Nu heb ik zo’n honderd borden,
twintig kannen en noem maar op. Maar die
schaal die na veel uitzoekwerk, ik ben zelfs
bij Tussen Kunst & Kitsch geweest, een
voetenwasbakje uit 1894 bleek te zijn, blijft
mijn absolute lieveling. Het is nu aardig wat
waard, maar ik doe het voor geen goud van
de hand.”
Wat spreekt je zo aan in je collectie?
“Mijn stukken zijn allemaal kleine schilderijtjes, ze vertellen je verhalen. Ik kan er
echt uren naar kijken en er van top tot teen
van genieten. Het idee dat iets al zoveel

generaties meegaat, is voor mij al een
genot op zich. Ook vind ik het heerlijk om
de geschiedenis te achterhalen en alles uit
te zoeken, de herkomst, de oudheid, noem
maar op. Ik wil de kleinste details weten.”
Wat is je pronkstuk?
“Zonder twijfel het voetenwasbakje. Het
komt van de fabriek Royal Boch uit België,
waar veel mooie spullen vandaan komen.
Waarschijnlijk is het voetenwasbakje niet
eens mijn mooiste stuk, laat staan de meest
unieke, maar omdat het hier allemaal mee
begonnen is heeft het een grote emotionele waarde voor me. Dat valt in geen geld
uit te drukken. Ik zie de Duitse mensen
van wie ik het gekregen heb nog steeds
regelmatig. Ik heb ze onlangs foto’s van
mijn verzameling laten zien, ze stonden
echt versteld. Ja, mensen verklaren me
weleens voor gek. Alleen het schoonmaken
is eigenlijk al gekkenwerk. Gelukkig heb
ik een poetsgrage zus die voor mij alles
afdoet. Ja, ik heb haar wel verzocht voorzichtig te zijn, want ze is nogal eens ruw.
Ook zet ze potjes die bij elkaar horen na
het schoonmaken weleens door elkaar, dan
moet ik alles weer goed zetten. Maar ik ben
haar zeer dankbaar hoor, haha. Verder kost
het mij natuurlijk veel tijd. Ik struin werkelijk
alles af en ben altijd op zoek. Maar ik ben
nog lang niet klaar, het is een liefde die pas
overgaat als ik er niet meer ben.”
Tot slot….
“Mensen zeggen weleens ‘verkoop alles
joh, dan ben je rijk’, maar echt, ik ga er mee
door tot aan mijn dood, het liefst neem ik
mijn porselein zelfs mee mijn graf in.”
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collectie

favoriet
vele zonen
Verlangen naar geluk is universeel. Culturen over de hele wereld gebruiken symbolen om geluk te krijgen en te
behouden. Een Nederlander denkt bij een gelukssymbool misschien aan een klavertje vier of aan een hoefijzer.
Chinezen denken daar anders over, ze kennen ook veel meer symbolen voor geluk. Zo zijn er op porselein veel
kleine jongetjes te vinden, als symbool voor vele zonen. Die zullen zorgen voor een stabiel inkomen en, voor de
toekomst, een pensioen van de familie.
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shopfacts

ring
Hester Zagt, € 195
www.hesterzagt.nl

wolf gieter
Bas van Beek, € 190

Broche

www.polspotten.nl

Studio MHL, € 25
www.studio-mhl.com

Vaas
Hella Jongerius, € 127
www.tichelaar.nl

Vaas
Lenneke Wispelwey
Star € 32, Thin € 39
www.lennekewispelwey.nl

Flesvaas
Foekje Fleur, € 49
www.foekjefleur.com

kopje, kopje
rENs, € 45, www.madebyrens.nl

Theepot
Pols Potten, € 41,10
www.polspotten.nl

Theeservies
Esther Hörchner,
vanaf € 34,95
www.hetparadijs.net
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Gelukkig geplakt
porseleinlijm

‘Scherven brengen geluk’ wordt
er vaak geroepen wanneer je
iets met je stomme kop uit je
handen laat vallen. Dat kan
wel zo zijn, maar wanneer
het je lievelingsporselein of
een bijzonder erfstuk betreft,
heb je daar toch buikpijn van.
Grootmoeders lelijkste bordje
dat je aan haar herinnert
heeft waarschijnlijk geen
financiële waarde, maar het
verhaal erachter zorgt ervoor
dat je verdriet hebt om het
gesneuvelde stuk. Dankzij een
reparatiekit, gebaseerd op de
eeuwenoude Japanse techniek
Kintsugi waarbij porselein wordt
gerepareerd met bladgoud,
is er nu een oplossing! Het
verhaal gaat dat Kintsugi de
opdracht kreeg een oplossing
te zoeken om kostbaar, maar
gebroken porselein, te plakken.
De reparatiemethode was
naar het schijnt zo populair dat
verzamelaars hun porselein zelfs
kapot gooiden. Oma’s erfstuk
geef je met de repairkit een
nieuw leven, een nieuw verhaal
met een stukje van je eigen
geschiedenis. Nog een fijne
bijkomstigheid: de schoonheid
van slordig repareren geeft je
porselein een extra dimensie.
Je vindt de verkooppunten op
www.humade.nl.
New Kinysugi repair kit, € 24
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favoriet

Meissen
In Hamburg heb je de Reeperbahn, in München de bierfesten en het Duitse
Meissen staat vooral bekend om haar porseleinfabriek. In dit middelgrote plaatsje
onder de rook van Dresden speelde zich een belangrijk hoofdstuk af uit de
Europese porseleingeschiedenis. De Saksische keurvorst August de Sterke zette
de alchimist J.F. Böttger aan het werk om de geheime Chinese porseleinformule te
ontrafelen. Met de hulp van natuurkundige E.W. von Tschirnhaus lukte het hem in
1709 om porselein te maken. Zo kreeg Meissen haar eigen porseleinfabriek waar
glanzende beeldjes van herders en herderinnen, frivole dames en heren, dieren
en serviesgoed werden geproduceerd. Nog steeds lokt de manufactuur horden
porseleinliefhebbers en toeristen.
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Sierlijk porselein
vertaald naar de 21ste eeuw
Hedendaags werk van Bas van Beek,
Hidenori Mitsue en Superflex

Hoeveel keer per dag slaan we spontaan de toetscombinaties ‘ctrlC’ en ‘ctrlP’ aan op het toetsenbord
van onze computer? Zorgvuldig of nonchalant selecteren we materiaal en organiseren het vervolgens
op een andere manier. Het creatief proces van ‘copy and paste’, ‘sampelen’ of het gebruik van ‘quotes’
en citaten zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

De ‘nieuwe media’ lijken de toegangspoorten naar vindingrijke en fantasievolle
scheppingen wagenwijd open te zetten.
Daartegenover stelt een aantal critici
zich de vraag of de trend van citeren
en kopiëren niet eerder een gebrek aan
originele ideeën blootlegt. Hierbij voeren
ze designers en ontwerpers op van grote
winkelketens zoals H&M en IKEA. Het aanbod van deze ketens lift mee op de uitstraling
van originele’ luxeproducten. De ‘lookalikes’ die zij op de markt brengen, maken elitaire
(lees: exclusieve) hebbedingen immers bereikbaar voor de massa.

Mitsue laat
zich leiden
door de
schoonheid
van objecten

De Nederlandse designer Bas van Beek stelt originaliteit en authenticiteit in design
ter discussie, maar probeert tegelijkertijd in zijn werk imitatie en verbeeldingskracht
in evenwicht te brengen. Zijn eerste lijn designvoorwerpen die hij onder de titel
‘rip-offs’ verkocht, bestaat uit verschillende varianten van tien vazen. In feite zijn van
Beeks producten betaalbare versies van dure Nederlandse designobjecten. Van Beek
ontmantelde begeerde voorwerpen en maakte mallen van alle onderdelen van deze
oorspronkelijke Nederlandse designklassiekers. Vervolgens creëerde hij nieuwe
vormen door de stukken of fragmenten op diverse manieren met elkaar te combineren.
Bas van Beek uit hiermee zijn kritiek op de hang naar exclusiviteit van de ‘beau monde’
en relativeert tegelijkertijd de status van topontwerpers.
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Het procédé van Bas van Beek sluit
naadloos aan bij een eeuwenoud gebruik
in de porseleinateliers van Jingdezhen,
China. In de 17e en 18e eeuw kopieerden
Chinese pottenbakkers diverse vormen van
westers vaatwerk, bijvoorbeeld bierpullen,
scheerbekkens, mosterdpotten of sauskommen, in porselein om ze vervolgens
te decoreren met oosterse motieven en
symbolen. Delftse aardewerkproducenten
van hun kant imiteerden in hun voorwerpen
de blauwwitte versieringen van Chinees
porselein. Deze mengvormen, die dankzij
interculturele contacten ontstonden, zou
je kunnen vatten onder de noemer
‘co-thenticity’. Authentieke elementen
uit verschillende samenlevingen komen
samen, waarbij nieuwe producten
ontstaan. In hoeverre is er sprake van
originaliteit bij dergelijke producten? Het belang van hun inventiviteit hangt
samen met de manier waarop de pottenbakkers en schilders de vertaalslag
maakten en maken. Toegepaste en beeldende kunsten hebben een heel lang
verleden en kunnen nooit ontsnappen aan voorgaande tradities of eigentijdse
ontwikkelingen. Van maagdelijkheid kan geen sprake zijn.
Dat ondervindt ook de Japanse kunstenaar Hidenori Mitsue, die in zijn doeken
op een natuurlijke manier zijn Aziatische afkomst verenigt met westerse
cultuurelementen. Zo schildert Mitsue onder meer Delfts blauwe tulpenvazen
– Nederlandse iconen bij uitstek – en beeldjes van Meissen-porselein tegen
een neutrale achtergrond. De snelle, losse verftoetsen die vaak dik zijn aangebracht, suggereren de silhouetten van vazen en figuurtjes. Geen details
dus, maar prikkelende impressies! De vazen en beeldjes verliezen hun statische karakter door de dynamische penseelvoering en de verf die regelmatig
in slierten uitzwermt over het canvas. De schilderwijze van Mitsue herinnert
aan ‘drippings’ en kalligrafie. Mitsue’s keuze voor fel kleurgebruik en fluorescerende spuitlak werken bevreemdend op de toeschouwer. Ze tasten het gevoel
van herkenbaarheid en vertrouwdheid aan. De kunstenaar laat zich leiden door
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de schoonheid van objecten en streeft er daarnaast naar om die esthetiek nog grootser in beeld
te brengen. Imitatie en citaten zijn voor Mitsue dankbare werkinstrumenten in dit creatieve proces.
De keuze van de onderwerpen en de uitbundige, sensuele stijl die het sentiment aanspreekt,
roepen soms een gevoel van kitsch op. Eenzelfde gewaarwording krijg je misschien ook wel eens
bij het bekijken van bonte stukken porselein en aardewerk.
Verrukking door kleur en glans, dat moeten de Middelburgers ook gevoeld hebben toen in 1602
porselein van het buitgemaakte Portugese schip San Jago in hun stad geveild werd. Deze veiling
was voor het Deens kunstenaarscollectief Superflex de aanleiding om een installatie en een
TV-reeks te maken onder de naam ‘Porcelain Pirates’. Hun werk roept vragen op over authenticiteit van objecten en onderzoekt hoe een museum de relevantie en waarde van zijn collectie kan
vergroten. Superflex speelt met echte stukken kraakporselein uit de museale verzameling van het
Zeeuws Museum en plaatst deze naast ‘props’, die daardoor de status van ware museale voorwerpen krijgen. In de TV-reeks figureren ook authentieke kraakporseleinen vazen die hierdoor weer
herleid worden tot rekwisieten. Het is interessant om vast te stellen hoe de status van objecten kan
veranderen door hun context te wijzigen: de intrinsieke waarde van objecten blijkt niet zo vanzelfsprekend en vaststaand als we willen geloven.
Intrinsieke waarde, wat is dat precies? In tijden van bezuinigingen en maatschappelijke veranderingen zoeken musea
naar manieren om financieel te overleven. Het gevolg daarvan is dat musea meer en meer gaan optreden als ondernemer,
belegger of zelfs investeerder. Een aantal grote musea streeft ernaar om met niet-museale activiteiten genoeg inkomsten
te genereren, zodat de exploitatie van het museum hiermee gefinancierd kan worden. Daarnaast tasten de musea de
mogelijkheden af om collecties te gelde te maken, met als doel het voortbestaan van de betreffende musea te verzekeren.
Momenteel worden op internationale veilingen ook astronomische bedragen betaald voor Aziatisch porselein. Chinese
verzamelaars kopen – uit interesse voor hun cultureel verleden – grif porselein terug dat hun landgenoten twee eeuwen
geleden als minderwaardig beschouwden. Dit heeft ook implicaties voor de geldwaarde van museale verzamelingen.
De collectie Bal die in het Zeeuws Museum getoond wordt, is exemplarisch voor de verschillende facetten van collectiewaarde of -rijkdom.
De collectie vertegenwoordigt niet alleen een grote financiële waarde, maar is daarnaast zoveel meer. Hij verhaalt een rijke geschiedenis
van interculturele contacten, technische innovatie, artistieke creativiteit en zeden en gebruiken. Bal heeft een ware lamp van Aladin
achtergelaten. Aan u om hem op te wrijven en zijn ware schat te ontdekken.
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Koninklijke Tichelaar:

eeuwige liefde voor het ambacht

“We koesteren ons verleden, maar we kijken ook vooruit”
Jan Tichelaar staat aan het roer van het oudste bedrijf van Nederland: Koninklijke Tichelaar in Makkum. Al sinds
eeuwen maakt de familie Tichelaar keramiek in dit Friese dorp. Een Spaanse kaart uit 1572 wijst op de plek van de
huidige aardewerkfabriek al een steenfabriek aan. Sinds 1890 legt Tichelaar zich voornamelijk toe op sieraardewerk; de laatste jaren richt het bedrijf zich steeds meer toe op de uitvoering van bijzondere keramische projecten.
Door de eeuwen heen is er uiteraard veel veranderd, maar één ding is altijd gebleven: de liefde voor het ambacht.
Het mag een klein wonder heten dat
Jan Tichelaar de scepter zwaait over het
eeuwenoude familiebedrijf. Als jongen
had hij andere dromen en zag hij zichzelf
niet snel bij Koninklijke Tichelaar aan de
slag gaan. Ik wist vroeger echt niet dat
ik hier ooit zou gaan werken. Het lag
totaal niet in de planning. Sterker nog:
ik zag het helemaal niet voor me. Ik was
afgestudeerd in een andere richting, werkte
in de hoogovens en had het daar prima
naar mijn zin. Maar soms komt er iets op
je pad waar je op dat moment geen ‘nee’
te kunt zeggen,” verklaart de directeur van
Tichelaar zijn switch. Hij kwam terecht in
een ‘zoekend’ bedrijf dat in een neerwaartse
spiraal zat. “In de jaren zestig en zeventig
liep het hier uitstekend, de bomen groeiden
tot aan de hemel. Maar in de jaren tachtig
en negentig, toen ik mijn intrede deed,
zat het bedrijf in zwaar weer. Ze waren
stil blijven staan, er zat geen vernieuwing
in. Ik was absoluut geen keramiekexpert
en keek er toch met een andere, frisse
blik naar. Er moest iets veranderen, onze
markt moest vergroot worden, anders
was het snel einde verhaal geweest.”
Tichelaar ging met fluwelen handschoen
te werk, maar schroomde niet duidelijke
keuzes te maken en harde beslissingen
te nemen. “We realiseren ons in welke
traditie wij voortbestaan. Het roemrijke
verleden van het bedrijf is en blijft voor altijd
gekoesterd,” klinkt het met gevoel voor
traditie. “We zeggen hier dat ‘we onze lange
geschiedenis serieus nemen zonder ons
door het verleden te belemmeren’. Dat wil
zoveel zeggen als dat we verder zijn gaan
kijken. De waarde, kennis en het handwerk
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hebben we te danken aan ons verleden, maar we hebben wel de vrijheid genomen die
anders in te gaan zetten. Het ambacht is absoluut gebleven, maar we hebben onze horizon
verbreed. Dat was ook een must, want zonder dit te doen kun je ook geen vakmanschap
tonen, wat voor ons een eerste vereiste is. We houden constant een kritische blik naar
wat wij doen. We moeten ons voortdurend afvragen of iets waarde toevoegt. Dat vergt
een scherp oog, maar ook overtuigingskracht, geloof in jezelf, doorzettingsvermogen
en vernieuwingsdrang.” Tichelaar is tot de conclusie gekomen dat alleen reproduceren
of restaureren in deze veranderde tijd niet meer voldoende is. “Je vakmanschap enkel
inzetten op erfgoed is te minimaal. We zoeken het daarom steeds meer in projecten en
samenwerking met hedendaagse kunstenaars, architecten en ontwerpers. We begeven ons
nu op twee velden. We houden ons bezig met het aanvullen van onze traditionele collectie
door daar ontwerpen van Nederlandse ontwerpers aan toe te voegen. Daarnaast verbinden
wij ons aan grote projecten, waarbij wij ons opstellen als co-creator. ”
De markt mag dan veranderd zijn, wat nooit verdwijnt is de liefde voor het ambacht.
Nog steeds worden bij Koninklijke Tichelaar met klei van naburige grond aardewerk
en tegels gemaakt. Ook het maken van porselein verdwijnt nimmer. Het hoort bij het
Makkumer familiebedrijf als mosselen bij Zeeland. Een twee-eenheid, onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Tichelaar, met de hand op zijn hart: “En dat mag ook nooit
verdwijnen. Het houdt het ambacht in ere, geeft waarde en identiteit aan ons bedrijf
en is ons cultureel erfgoed. Het klinkt wellicht wat arrogant uit mijn mond, maar de
collectie moet ook voor de wereld bewaard blijven.” In tijden van grotere producties,
machinale mogelijkheden en het verwaarlozen van tradities, is het een gedachtegoed
dat gekoesterd mag worden. Net als het feit dat keramiek bij Tichelaar nog handmatig
met ‘eigen’ klei gemaakt wordt. “Het is wel minder geworden. Vroeger maakte het
tachtig procent van ons werk uit, nu nog zo’n tien procent. Pure noodzaak om ook
onze toekomst veilig te stellen. Maar het maken van keramiek gebeurt nog steeds
met veel liefde.” Aan het procedé is in al die jaren niet getornd. “We werken nog
steeds veelal met lokale klei. Dat graven we zelf af. Achter ons bedrijf ligt een grote
bult, we hebben voldoende voor de komende jaren. Om de klei te kunnen gebruiken
gooien we die in een grote put, waar we uiteindelijk water en mergel bij doen. Met een
propeller maken we de massa dunner, tot een yoghurtachtige substantie, waardoor we
de massa kunnen filteren en de ‘rotzooi’ eruit kunnen halen. Als dat allemaal gebeurd
is, maken we er een soort pannenkoek van en leggen we die een half jaar weg. Deze
klei is uiteindelijk geschikt om plastisch te bewerken. En ja, dat gebeurt geheel in de
traditie van het bedrijf nog allemaal met de hand,” zegt Jan Tichelaar trots. Eén ding
is uit de woorden van de directeur duidelijk: de wereld mag harder geworden zijn, het
zakelijke aspect nóg belangrijker, maar wat bij Koninklijke Tichelaar Makkum nooit
verandert is de liefde voor het ambacht, en dat is een groot goed.

dossierambacht
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porseleinplaats.nl

Wat is er te koop op Marktplaats en waarom wordt het verkocht?
We spraken met de verkopers en zij vertelden
ons hun verhaal achter het aangeboden stuk.
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Wie: Familie Van de Groep, BunschotenSpakenburg
Wat: Pop dame met hoed
“Ik heb deze pop van mijn moeder, zij
heeft haar waarschijnlijk meegenomen
tijdens een van haar vakanties in Portugal.
Toen mijn vader overleed en mijn moeder
naar een tehuis moest, zijn twee poppen
hier terechtgekomen. Eentje is er helaas
gesneuveld, dit is de enige die ik nog heb.
Ik bied de pop op internet aan omdat het
allemaal te veel is voor mij, ik kan niet
alles bewaren. Geld hoef ik er niet mee te
verdienen, slechts een kleine symbolische
vergoeding is voldoende.”
Prijs: 2,50 euro

Wie: Mark Jorritsma, Hoofddorp
Wat: Chinese vaas
“Ja, dit is een erfstuk. Mijn opa heeft heel
veel porselein nagelaten. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik er weinig mee heb. Ik ben
wat dat betreft vrij duidelijk: liever geld dan
gebruiksartikelen. Ik doe niet alles weg
hoor, maar deze vaas is voor mij simpelweg
niet heel speciaal. Daarnaast, ik heb veel
te veel geërfd, ik móet wel spullen van de
hand doen.”
Prijs: ongeveer 250 euro

Wie: Silvana, Rotterdam
Wat: Kop en schotel
“Ik heb dit kopje vorig jaar op een markt
gekocht. Ik heb er eigenlijk te veel van, dat
blijkt wel nu ik het huis aan het opruimen
ben. Het staat echt helemaal vol, niet
normaal. Ja, mijn verzameling is iets uit de
hand gelopen, haha. Mijn kasten puilen uit,
ik moet welhaast porselein gaan verkopen.
Internet is wat dat betreft ideaal. Het gaat
mij niet om het geld, ik hoop gewoon dat
ik er iemand anders gelukkig mee kan
maken.”
Prijs: 7,50 euro

Wie: Familie Delnoye, Sittard
Wat: Suikerpot
“Ik heb de pot geërfd van een tante. Ik
hoopte op een ander erfstuk, dit was niet
wat ik in gedachte had. Ik leefde in de
veronderstelling dat ik iets anders zou
krijgen. Het staat nu al tien jaar in de kast, ik
kijk er zelden naar om. Nu wil ik er iemand
anders blij mee maken. Heel eerlijk: ik heb
er zelf gewoon weinig mee.”
Prijs: ongeveer 40 euro

Wie: Tine Zeeman/Brik en Brak,
Annerveenschekanaal
Wat: Kopjes
“Als mensen gedwongen kleiner moeten
gaan wonen, halen wij met onze stichting
Brik en Brak spullen uit de huizen. Wij
geven de spullen een herbestemming,
zorgen ervoor dat het niet zomaar verloren
gaat. Het gaat ons en de mensen waar het
vandaan komt niet om het geld, vandaar
ook de lage prijzen die we vragen. We
hopen gewoon dat iemand anders er blij
mee is.”
Prijs: 1,50 euro

Wie: Harry, Belfeld
Wat: Theepot
“Ik verzamel al zeker veertig jaar. Deze
theepot heb ik een tijdje geleden geleden
‘gescoord’ op een rommelmarkt tijdens
Koninginnedag. Ik ben niet echt verknocht
aan dit exemplaar. Vaak zie ik iets voor een
goede prijs liggen op een markt en dan kan
ik het niet laten om het te kopen. Thuis blijkt
dan dat ik het dubbel heb of ik vind het
eigenlijk helemaal niet mooi. Dan gaat-ie
‘hup’ het internet op.”
Prijs: ongeveer 40 euro
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Het Zeeuws Museum bedankt:
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Cultuur maakt je rijker
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland.
Maandelijks spelen deelnemers mee voor kans op
ruim 250.000 prijzen en voor behoud van molens,
musea en monumenten in Nederland. Het Zeeuws
Museum ontving tot nu toe maar liefst € 800.000
van de BankGiro Loterij. Deze bijdrage gebruikt het
museum voor presentatie, behoud en de uitbreiding
van de collectie. Wilt u meespelen voor behoud van
cultuur in Nederland?
Ga naar www.bankgiroloterij.nl
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