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Een spannende 
avond aan de 
Stadhouderslaan

Het is wachten. Aan tafel zitten mijn collega’s van de afdeling  
toegepaste kunst. Via een livestream-verbinding volgen wij op 
een mobiele telefoon de gebeurtenissen in de veilingzaal in 
Parijs. Stap voor stap naderen we het lotnummer waar alles om 
draait vanavond: nummer 24. Het is niet de eerste keer dat ik  
op een veiling bied, en ik wacht dan ook op het gebruikelijke  
telefoontje vanuit de veilingzaal, meestal zo’n zes lotnummers 
van tevoren. Maar nu blijft de telefoon stil. Bij nummer 19 krijg 
ik het te kwaad; snel check ik nog eens mijn e-mail met de be-
vestiging van onze telefonische bieding. Klopt alles wel? Dan, bij 
lotnummer 21, rinkelt het toestel. En het laatste onderdeel van 
het avontuur kan nu beginnen.

De dagen voorafgaand aan 11 december is alles in een stroom-
versnelling gekomen. Lotnummer 24 staat getaxeerd in de veiling-
catalogus voor een richtprijs van € 150.000-250.000. Twee dagen 
voor de veiling lijkt alles als een puzzel in elkaar te passen: de 
zeldzaamheid van de objecten, de uitzonderlijke kwaliteit, de in-
drukwekkende herkomst en de goede conditie maken dit tot een 
unieke kans. Dit is eens en nooit meer. Vast en zeker zijn we niet 
de enigen die dat beseffen. De richtprijs is dan ook bewust laag 
gehouden om zoveel mogelijk kopers naar Parijs te lokken. Maar 
tot hoe hoog moeten we gaan? En hoe snel kun je de fondsen 
overtuigen van het nationale belang van deze aankoop? 

Hij wordt nog maar zelden gebruikt: het vaste 
telefoontoestel op mijn bureau. Al jaren staat 
hij trouw paraat, maar iedereen weet dat ze mij 
beter op mijn mobiele nummer kunnen bereiken. 
Maar die avond van 11 december niet. Nog nooit 
heb ik zoveel waarde gehecht aan een vaste lijn. 
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Onderzijde  
bloemenpiramide

NIEUWE AANWINST

Paar bloemenpiramides
Delft, niet gemerkt
ca. 1690 (de topsegmenten van Chinees porselein: 
ca. 1700). Tinglazuur aardewerk, H 153 cm
Bijdrage: € 569.000, waarvan € 169.000 uit  
het Nationaal Fonds Kunstbezit en € 55.000  
uit het Van Rijn Fonds 
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht met steun van de Vereniging  

Rembrandt (mede dankzij haar Nationaal Fonds  

Kunstbezit, haar Van Rijn Fonds en de Stichting  

Van Rees-Klatte), het Mondriaan Fonds, het Fonds 

Kunstmuseum en de BankGiro Loterij in 2019

LIGGENDE LEEUWEN

Stelt u zich eens voor: u bent een van de bestuursleden die de 
aanvraag moet beoordelen. Wij vragen uw steun voor een uit-
zonderlijk paar Delfts aardewerk bloemenpiramides uit de late 
17de eeuw. De torens zijn elk opgebouwd uit negen segmenten, 
nauwkeurig passend en rustend op vier sirenenachtige, in een 
krul eindigende figuren, op een voetstuk dat wordt ondersteund 
door vier liggende leeuwen met een wereldbol, met een totale 
hoogte van maar liefst 153 cm. Helemaal compleet zijn de  
piramides niet: van één toren missen de twee kleinste comparti-
menten en de twee toppen zijn niet origineel, maar 18de-eeuws 
Chinees porselein. Maar uitzonderlijk zijn ze. Collega Bao Fei is 
naar Parijs gereisd om ter plekke nauwkeurig de conditie van  
de objecten te inventariseren. 

Tot nu toe waren er slechts twee van zulke paren bekend. 
Eén set bevindt zich in het Victoria and Albert Museum in 
Londen, de andere in het Rijksmuseum. Verspreid over verschil-
lende collecties in Tsjechië zijn daarnaast nog drie individuele 
piramides bewaard gebleven. Alle torens zijn gedecoreerd met 
patronen geïnspireerd op Chinees porselein. De paren in Londen 
en Amsterdam hebben een decoratie met figuren in interieurs 
en twee torens in Tsjechië met een vrouw en kind in cartouches. 
Slechts één van de torens heeft dezelfde beschildering als de nu 
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aangeboden set. Het is een schitterende decoratie in blauw,  
met vogels, rotsen en bloemen in Chinese Wanli-stijl. 

Het feit dat dit paar op de markt is gekomen, was voor ons  
– en alle experts met ons – een grote verrassing. Het doet ons  
realiseren dat dit vermoedelijk de laatste kans is om zo’n be-
langrijke toevoeging te kunnen doen aan de rijke verzameling 
Delfts aardewerk van Kunstmuseum Den Haag. De bloemen-
piramides vormen het hoogtepunt van wat er ooit is geprodu-
ceerd aan aardewerk bij de plateelbakkers in Delft. Zowel qua 
vakmanschap als verschijning zijn dit de meest spectaculaire 
Delfts aardewerken objecten die er bestaan. Monumentale  
piramides in obeliskvorm werden onder meer gemaakt in op-
dracht van prinses Mary II Stuart (1662-1695), waarvan enkele 
exemplaren in Hampton Court Palace bewaard zijn gebleven. 
Waarschijnlijk werd het huidige stel oorspronkelijk bekroond 
door een buste van Mary, evenals de torens in het Victoria and 
Albert Museum. Of ook dit stel in opdracht van het stadhou-
derlijk koningspaar Willem en Mary is gemaakt, is niet met  

Bloemenpagode
Adrianus Kocx, toegeschreven aan
ca. 1700. Tinglazuuraardewerk, H 150 cm
PALEIS HET LOO, APELDOORN

Aangekocht in 1988 met steun van de  
Vereniging Rembrandt

Sinds 1899 
gesteund door 
heel Nederland

Bloemenhouder
Maker onbekend (China, Kangxi-periode)
ca. 1675-1725. Porselein, H 41,5 cm
GRONINGER MUSEUM

Verworven uit een legaat in 1899 met  
steun van de Vereniging Rembrandt 

zekerheid te zeggen. Het is een interessant gegeven dat de nu 
aangeboden bloemenpiramides allebei een exact passende  
top hebben van vroeg 18de-eeuws Chinees porselein. Het zegt 
ons iets over de objectgeschiedenis en voegt een ander belang-
rijk verhaal toe aan het paar. Dit is het verhaal over de wissel-
werking tussen China en Nederland in de 18de eeuw, over  
wederzijdse beïnvloeding, innovatie en marktwerking tussen 
Oost en West.

ADELLIJKE HERKOMST

De bloemenpiramides bezitten een uitstekende Franse,  
adellijke herkomst. Het paar is rechtstreeks afkomstig uit de 
collectie van de familie Ribes en was voordien sinds de 18de 
eeuw in bezit van de Franse adellijke familie Du Puget. Deze 
adellijke herkomst geeft bovendien een extra dimensie aan het 
koninklijke karakter van de twee piramides. Daarmee zal het 
paar een sleutelrol vervullen in de aanstaande tentoonstelling 
Koninklijk Blauw, die in samenwerking met Paleis Het Loo dit 
voorjaar in Kunstmuseum Den Haag te zien zal zijn. 

Kunstmuseum Den Haag koestert een van de grootste verza-
melingen Delfts aardewerk. Aan de basis van deze verzameling 
ligt de privéverzameling van de heer Van der Burgh (1845-1904), 
die 530 objecten aan het museum legateerde. De collectie Van 
der Burgh had als zwaartepunt 18de-eeuws gekleurd Delfts  
aardewerk. Deze verzameling vormde het vertrekpunt voor de 
uitbreiding van onze verzameling oude kunstnijverheid, met 
onder meer Chinese en islamitische keramiek. In 2019 kreeg 
Kunstmuseum Den Haag de collectie De Lavino in langdurig 
bruikleen. Deze unieke verzameling, van de in 2005 overleden 
kunstverzamelaar Meijer Lavino, was afgelopen najaar voor het 
eerst publiekelijk te zien, en bevat bijna het gehele assortiment 
van de Delftse plateelbakkers uit de periode 1660-1820. 
Hiermee beheert het museum een verzameling van in totaal 
meer dan 2000 voorwerpen Delfts aardewerk. Jarenlang heeft 
het museum wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit deel 
van de collectie. Dit resulteerde onder andere in 2007 in de  
publicatie over Delftse bloemenhouders: Vazen met tuiten.  
300 jaar pronkstukken door Marion van Aken-Fehmers. 

SPOEDOVERLEG 

Alles bij elkaar deed ons realiseren dat het oorspronkelijke  
bedrag dat wij dachten nodig te hebben waarschijnlijk niet  
toereikend zou zijn. Aanvankelijk probeerden wij een financie-
ring te organiseren van € 550.000. Hoewel dit bedrag al ruim 
de richtprijs passeerde, werden we kort voor de veiling toch  
onzeker over de slagkracht van dit grote geldbedrag. Er hoefde 
maar één Amerikaans museum of een particuliere verzamelaar 
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uit Azië dit lotnummer in het vizier te hebben, en het kon al 
snel bekeken zijn. Een dag voor de veiling hadden we spoed-
overleg met de directie van de Vereniging Rembrandt. Door 
onze eigen bijdrage te verhogen en een aanvraag te doen bij 
het Mondriaan Fonds, vonden we de Vereniging Rembrandt 
bereid om de bijdrage te vergroten en garant te staan voor de 
steun van het Mondriaan Fonds. Deze snelheid van handelen is 
van grote waarde en stelt het museum in staat daadwerkelijk 
het verschil te maken. Het voelde als een groot vertrouwen, 
wat gevoed werd door de gezamenlijke overtuiging van het 
belang van deze aankoop. Maar was het genoeg?

Terug naar de veilingzaal. Of ik bekend ben met de Franse 
regeling préemption?, informeert de medewerker van het  
veilinghuis aan de telefoon. Dit is de regeling die voorkomt 
dat kunstschatten van nationaal belang Frankrijk verlaten. 
Het zal toch niet dat de bloemenpiramides na het afslaan door 
de veilingmeester alsnog worden toegekend aan een geïnte-
resseerd Frans museum? Deze veiling bewijst dat de regeling 
springlevend is. In het voorafgaande uur zijn al twee lots  
via deze regeling toegewezen aan respectievelijk Chateau  
de Versailles en het Louvre. Het is dan ook niet zomaar een  
veiling: de familie Ribes geniet in Frankrijk een ongekende  
reputatie.

Dan gaan we beginnen. Eerst laten we de mensen in de  
veilingzaal aan bod. Al snel is de richtprijs overschreden.  
Nu gaat het rap: € 300.000, 320.000, 350.000. ‘Doede, wil je 
al bieden?’ ‘Nee, nog even wachten graag. Ja nu, probeer er 
maar tussen te komen’. ‘450.000 voor ons’. ‘480.000 tegen’. 
‘Nog een keer bieden?’, vraagt de medewerker van het veiling-
huis. ‘Ja, graag’, ‘500 voor ons’. Direct gevolgd door: ‘550.000 
tegen’. En dan te bedenken dat er nog zo’n 25 procent opgeld 
bij komt. Maar dan neemt de snelheid af. Er is nog maar één 
tegenbieder overgebleven die ons denkt af te troeven met een 
bod van € 750.000. Nu moet het gebeuren; ik hoop de laatste 
klap uit te kunnen delen. ‘Graag in één keer naar 850.000.’ 
‘Weet je dat zeker?’ ‘Ja, zeker.’ Het moet duidelijk zijn voor  
de tegenpartij dat we deze kans nooit laten lopen. Alsof we 
nog lang niet uitgeboden zijn. En dan wordt het stil in Parijs. 
De veilingmeester: ‘Je vais presque adjuger?.......Final warning.’ 
Is er dan werkelijk niemand meer?

Ongelooflijk, het is gelukt. Het is de kroon op onze verza-
meling Delfts aardewerk. Als dank voor de bijdrage van de 
Vereniging Rembrandt zal een van beide bloemenhouders in 
de stand van de Vereniging worden getoond tijdens de TEFAF 
en vanaf 21 maart zullen ze samen schitteren in Koninklijk 
Blauw in Kunstmuseum Den Haag. Komt dat zien!  

Doede Hardeman

Hoofd Collecties Kunstmuseum Den Haag

Met dank aan mijn collega’s van Kunstmuseum Den Haag, in het  

bijzonder Suzanne Lambooy, conservator oude toegepaste kunst en 

Bao Fei, collectiemedewerker toegepaste kunst.

Stel bloemenhouders in de vorm  
van een man en vrouw
Adrianus Kocx
ca. 1690. Tinglazuuraardewerk, H 42,5 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht in 2014 met steun van de  
Vereniging Rembrandt, het Mondriaan  
Fonds, VSBfonds, Hendrik Muller Fonds  
en de Vrienden van het Kunstmuseum

Bloemenhouder met deksel
De Metaale Pot, Delft
ca. 1600. Tinglazuuraardewerk, H 61 cm
KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF, LEEUWARDEN

Aangekocht in 2013 met steun van de  
Vereniging Rembrandt

Paar piramidale bloemenhouders
De Metaale Pot, Delft, toegeschreven aan
ca. 1692-1700. Tinglazuuraardewerk, H 156 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2004 met steun van de  
Vereniging Rembrandt (mede dankzij het Prins 
Bernhard Cultuurfonds), de BankGiro Loterij,  
de familie Loudon en het Rijksmuseum Fonds

Het is de 
kroon op 
onze ver-
zameling 
Delfts 
aardewerk

Denkraam
WIM PIJBES

Een 
leerzame 

avond

Eigenlijk is het er verboden om te fotograferen, maar ik  
vond dit tafereel van twee jonge mensen die volledig 
 o pgaan in de wereld van oude meesters té mooi om niet 
even stiekem vast te leggen. 

Het was woensdagmiddag tegen sluitingstijd in de Frick 
Collection in New York en het reguliere museumpubliek ging 
richting garderobe en uitgang. Tegelijkertijd kwam een heel 
 andere groep bezoekers juist naar binnen. Geen toeristen en 
opvallend veel jongeren, viel mij op. Ik besloot nog wat te  
blijven en posteerde me onopvallend in de grote zaal, de over-
rompelende West Gallery. Daar werden ondertussen krukjes 
naar binnen gedragen en stond iedereen verwachtingsvol klaar, 
voorzien van potlood en tekenboek. In het midden nam een 
vriendelijke lerares plaats, zij begroette iedereen enthousiast en 
wenste alle aanwezigen een leerzame avond. Wat een prachtig 
tafereel. Te midden van het hectische Manhattan ontstond hier 
ineens een oase van onthaasting. In deze serene sfeer, omgeven 
door schoonheid, toog iedereen aan het tekenen. ‘For individuals 
of all skill levels, ages ten years and older’ zo las ik later op de 
website. En bovendien gratis. 

Persoonlijk houd ik erg van tekeningen, misschien wel omdat 
ik zelf niet kan tekenen terwijl het er zo eenvoudig uitziet. Iedere 
keer weer verbaast het me, bij elk blad en elke schets, hoe het 
toch mogelijk is om op een bescheiden vel papier een hele we-
reld tevoorschijn te toveren. Tekenen is van alle tijden en gelukkig 
zijn onze musea goed voorzien van prachtige voorbeelden, ook 
al zijn niet van alle kunstenaars tekeningen bewaard gebleven. 
Uitgerekend van de twee meesters op de foto, Vermeer en 
Velázquez, zijn respectievelijk geen of slechts een klein aantal 
tekeningen bekend. Maar dit terzijde. Hun beroemde schilderijen 
dienen hier als inspiratie voor een nieuwe generatie kunstenaars 
in spe die zich geconcentreerd bekwamen in de tekenkunst.  
Het juist weergeven van bolling en holling, dieptewerking en 
perspectief, licht en donker, rust en beweging. Kortom, de alom 
aanwezige driedimensionale werkelijkheid teruggebracht tot het 
witte platte vlak.

Ik vond het fascinerend te zien hoe de beroemde Europese 
schilderijen van meesters van weleer in onze 21ste eeuw opnieuw 
werden ontdekt en vastgelegd. Tekenen is niet voor niets ‘de 
vader van het schilderen’, zoals Karel van Mander al in 1604 
schreef in Het Schilder-boeck. Tekenen is van alle tijden en is 
‘in’, want tekenen is echt. Tekenen is immers werkelijk begrijpen 
wat je ziet. Geen overbodige luxe in de wereld van vandaag, die 
in toenemende mate bepaald wordt door nep en schijn. En ik 
moest denken aan de wat raadselachtige tekst boven de ingang 
van de Teekenschool, het gebouw naast het Rijksmuseum: 
‘Teekenen is spreken en schrijven tegelijk’. Misschien moest ik 
dat goede voornemen om zelf tekenles te nemen nu ook maar 
eens ten uitvoer brengen. 


