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Porselein terug naar China
Chinese verzamelaars struinen Europa af
op zoek naar antiek porselein uit hun land.
Zo komen in Middelburg terecht.
door Theo Giele
MIDDELBURG – De emails uit China

stromen binnen bij het Zeeuws
Veilinghuis in Middelburg. Of er
een detailfoto van de porseleinen
vaas nummer zoveel gemaakt kan
worden? Graag bij daglicht en in
hoge resolutie. Woensdag is er
een grote veiling van voornamelijk Chinees porselein aan de Herengracht.
René de Visser van het Veilinghuis verwacht dat de zaal goed gevuld zal zijn, maar er zal vooral
veel telefonisch of via internet geboden worden op 630 ‘kavels’.
Omdat ze in het Verre Oosten de
aangeboden waar niet met eigen
ogen kunnen zien, willen de Chinezen foto’s. Liefst zo gedetailleerd mogelijk. In de catalogus
staan de onvolmaaktheden weliswaar vermeld, maar als je veel
geld wilt uitgeven aan een theepot of vaas, wil je wel weten hoe
groot het genoemde barstje is.
De fotograaf is deze dagen in een
klein kamertje onafgebroken bezig om aan alle verzoeken te voldoen. Drie mensen hebben er een
dagtaak aan om alle mailtjes te beantwoorden.
De nieuwe rijken in China hebben grote interesse in antiek porselein in eigen land. Wat in de
loop der eeuwen van Oost naar

West ging, gaat nu de omgekeerde weg. Dat jaagt de prijzen omhoog. Misschien nog meer dan elders geldt in de antiekwereld: het
is maar wat de gek er voor geeft.
Vraag en aanbod bepalen de prijs.
Het porselein op de veiling is grofweg in te delen in twee categorieën. Het bekende, blauw-witte porselein dat in de VOC-tijd in ons
land werd geïmporteerd. Het
Delfts blauw is daarvan afgeleid.
En het ‘China taste’ porselein, gemaakt voor de Chinese smaak.
Bonte, rijk versierde voorwerpen.
Het zal niet verbazen dat de Chinezen vooral hierin geïnteresseerd zijn.
Het Zeeuws Veilinghuis zoekt actief naar aanbod. „In het voorjaar
was er, naar aanleiding van onze
eerste veiling van Chinees porselein, een uitzending van Eén Vandaag over de Chinese interesse in
antiek uit eigen land. Dat heeft
enorm geholpen. Verzamelaars
weten ons te vinden”, zegt Jeroen
de Kuyper, taxateur van het
Zeeuwse Veilinghuis.
De aanbieders zijn vaak erfgenamen van verzamelaars. „Mensen
die één Chinese vaas wel leuk vinden, maar geen zin hebben om de
hele collectie in huis te nemen”,
vertelt De Visser.
„De waarde van Nederlands antiek is de laatste jaren alleen maar

䡵 Taxateur Jeroen de Kuyper toont

een negentiende eeuwse Chinese ‘moonflask’, een voorbeeld van porselein gemaakt volgens de Chinese smaak. Rechts van hem staat Liu Qing Fang, die Chinese belangstellenden in hun eigen
taal te woord kan staan. foto Ruben Oreel

gedaald en dat zorgt voor teleurstellingen. Het leuke van Chinees
antiek is dat de opbrengst op de
veiling de verkoper vaak aangenaam verrast.”

Kijkdagen voor de veiling:
zaterdag 4 oktober: 10.00 - 16.00 uur;
op maandag 6 oktober: 10.00 - 17.00
uur; dinsdag 7 oktober: 10.00 - 17.00
uur.

Veiling: woensdag 8 oktober, aanvang
10.30 uur.
Zeeuws Veilinghuis, Herengracht, 74,
Middelburg. De catalogus in te zien op
www.zeeuwsveilinghuis.nl

Chinezen jagen prijs bloedkoraal omhoog

䡵 Voorbeeld

van China taste: een
19e eeuwse rijk gedecoreerde pot
met deksel.

䡵 Voorbeeld van ‘VOC-porselein’:

17e eeuwse schaal met de afbeelding van een Hollandse handelaar.

Commissaris Polman overlegt met
raad over opvolging Van Kooten
MIDDELBURG – Commissaris van

de Koning Han Polman overlegt
met de gemeenteraad van NoordBeveland over de opvolging van
burgemeester Henny van Kooten.
Donderdagavond werd bekend
dat hij is voorgedragen als burgemeester voor de Gelderse gemeente Maasdriel (24.000 inwoners).
Daar wordt Van Kooten naar ver-

wachting al op 21 november geïnstalleerd.
Na het overleg met de raadsleden
overlegt Polman met het ministerie van Binnenlandse zaken over
de vacature en eventueel de aanstelling van een tussentijdse burgemeester. Van Kooten was begin
deze zomer benoemd voor een
tweede termijn van zes jaar.

MIDDELBURG – Nee, de Zeeuwse kettingen van bloedkoraal liggen niet per ongeluk in de vitrines van het
Zeeuws Veilinghuis tijdens de kijkdagen voor de veiling van Chinees porselein en andere Oosterse voorwerpen. Chinezen zijn niet alleen geïnteresseerd in
bijzondere voorwerpen ‘made in China’, ze zijn ook
dol op bloedkoraal.
„Chinezen houden erg van de kleur. En hoe dikker
de kralen, hoe beter”, zegt Jeroen de Kuyper, taxa-

teur en gespecialiseerd in onder meer antiek uit het
Verre Oosten. De grote Chinese belangstelling heeft
de prijs voor bloedkoralen kettingen en andere sieraden de laatste tijd flink doen stijgen. In maart, tijdens de eerste, speciaal op China gerichte veiling
van het Zeeuwse Veilinghuis, werd een bloedkoralen collier afgehamerd op 9000 euro. Een opbrengst
die een paar jaar geleden nog voor onmogelijk werd
gehouden.

Behalve dode karpers drijven er
ook bierkratjes in de Lekvijver
door Wendy Wagenmakers
OOST-SOUBURG – Als Achmed langs

de Lekvijver loopt, hoort hij niet
dat zijn buurvrouw gedag zegt.
Zijn hoofd zit verstopt in zijn jas.
De geur van de Souburgse vijver is
niet te harden.
Op de vijver dobbert een bootje
van de reddingsbrigade. Er steekt
een groot schepnet uit. De bemanning, medewerkers van het serviceteam van de gemeente Vlissingen, hebben alweer een stuk of
tien dode karpers uit het water gevist. „En kratjes bier.”
De massale vissterfte komt door
algengroei, concludeerden de gemeente Vlissingen en het waterschap afgelopen week. In de Lekvijver groeit zo veel alg dat er weinig zuurstof meer overblijft voor
de vissen, die sterven.

Het is een smerige bende in de
Lekvijver. Overal ligt zwerfafval,
in het water drijft witte drab en
de rotte geur hangt in de wijde
omtrek. Bewoners van zorgcentrum De Zoute Viever zouden er
zelfs misselijk van zijn.
De mannen in het bootje ruiken
het niet meer. Ze zijn er inmiddels aan gewend. Ze dobberen er
al dagen rond om dode karpers en
zwerfafval op te vissen. „Er komt
maar geen einde aan.”
Dan stopt er een busje van het Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen.
Ze komen monsters nemen, voor

䊳 Omwonenden willen dat
het water van de Souburgse
Lekvijver weer schoon is.
Hun honden drinken eruit.

het waterschap. De mannen van
de gemeente steken de boot in de
oever. „Kom maar aan boord. Dan
laten we zien hoe erg het daarachter is.”
En inderdaad: de hoek om bij de
huizen, is de drab nog dikker en
nog witter. De geur is verschrikkelijk. In de midden van de vijver
haalt de veldwerker van het laboratorium een grote soeplepel tevoorschijn. Vijf proefmonsters
worden gevuld. Nog wat metingen en klaar is Kees.
Elke dag komen omwonenden kijken hoe het met de vijver is. „Het
blijft in je hoofd spelen”, zegt Jacqueline Wouters, die in de Westerscheldestraat woont. Bedroefd
staart ze naar de witte waas. „De
vijver hoort er gewoon bij. We
willen dat het water weer schoon
wordt. Vanochtend heeft mijn
hond er nog uit gedronken.”

