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focus op vis
Elk jaar in maart zit Maastricht Aachen Airport met de handen in het haar. Ze hebben een
luxeprobleem. Waar laten ze al die privévliegtuigen? Tweehonderd waren het er dit jaar. 

Vision ging op zoek naar vis – inpiratiebron door de eeuwen heen – op de TEFAF, 
de belangrijkst kunst- en antiekbeurs van de wereld.

TTEFAF, de European Fine Art Fair, is het
verrassendst als je het door een speciaal
‘brilletje’ bekijkt. Dit jaar was het een 
‘vis’bril. Alleen kunst en antiek met een
vis of visserij waren onze blik waardig.
Egyptische grafstenen, Spaanse heiligen-
beelden? Geen tijd, we kwamen voor 

vissersvrouwen, botters, Chinese karpers
en vliegvissen. 

vliegvissen
In de stand van Richard Green is het
meteen raak, ook qua prijs. Een visser
haakt een vlieg aan zijn lijn. De aquarel

van William Turner – zelf een enthousiast
visser – heeft een prijskaartje van 1,7
miljoen euro. 
Wat verder springt een forel op een
werphengel in het oog. Hij ligt in een
vitrine vol glanzend zilver bij Emiel en
Esther Aardewerk. De Engelse juweliers

China: aardewerk schaal, Jin
dynastie (1115-1234), Ben
Janssens Oriental Art, Londen.

Bernard Blommers: De Haringrokerij,
Berko Fine Paintings, Knokke-Heist.
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Alabaster & Wilson ontwierpen de 
gouden broche rond 1900. Door het
glanzend gepolijste email lijkt de vis net
aan de haak geslagen.
Meer zilver glimt bij S. J. Shrubsole uit
New York. Een van de meervallen op
een Art Nouveau waterkan van Tiffany
& Co. uit 1880 draait zijn staart sierlijk
rond het handvat.

papier
De sectie Papier telt twee visjuweeltjes.
Het boek A Treatise on Fish and Fish-Ponds
van Roger North bij Shapero Rare
Books is meesterlijk geïllustreerd met
achttien handgekleurde kopergravures. 
De Weense galerie Johannes Faber biedt
voor het lieve sommetje van € 24.000
een gomdrukfoto van Heinrich Kühn
aan. Deze Duits-Oostenrijkse fotograaf
was de pionier van het picturalisme, een
fotokunststroming uit het eind van de
negentiende eeuw. Op het strand van
Scheveningen legde hij in 1898 een
groepje vissersvrouwen vast. 

visserij
Op forse olieverfdoeken varen in diverse
stands vissersvloten uit. Of keren terug.
Haboldt & Co heeft eens wat anders: een
pittoresk rivierlandschap met molen van
Jan van Goyen. Op het slechts 11 x 19
centimeter metende krijttekeningetje uit
1631 zijn vissers druk in de weer hun
netten binnen te halen.
Met wat fantasie kun je De Haring-
rokerij van Bernard Blommers bijna 
–ruiken. Een vissersmeisje rijgt bij Berko
Fine Paintings haringen aan een pen. De
Haagse School-schilder penseelde ook
mee aan het Panorama Mesdag. 

mediterraan
David Cahn uit Münchenstein (Zwitser-
land) heeft een deel van een mozaïek-
vloer in de aanbieding. Een gevleugelde
Eros zeilt op de nek van een amfora over

Boven: Romeins
vloermozaïek.
Cahn International,
Münchenstein
(Zwitserland).

Rechts: Roger North: 
A Treatise on Fish and
Fish-Ponds, Shapero
Rare Books, Londen. 

Jan van Goyen: Rivierlandschap met molen, 1631, Haboldt/Pictura Fine Arts, Parijs.

William Turner: Rievaulx Abbey, 1824, Richard Green, Londen.

Heinrich Kühn: Scheveningse vissersvrouwen, 1898, Galerie Johannes Faber, Wenen.
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een zee met vissen en een inktvis. De
Romeinen waren verzot op vissen in de
mozaïekvloeren van hun eetkamers.
Tussen het werk van Sottsass, Manzù en
De Chirico kun je bij Didier uit Londen
de natuurlijke vorm van Francesco
Cenci’s  Il Re Polipo, zeg maar de Inktvis-
koning, niet missen. De sterling zilveren
sculptuur is een schitterend voorbeeld
van Cenci’s zoeken naar beweging, 
structuur en lichtval.

china
De stand van Robert Hall is met 
tientallen Chinese snuifflesjes – waarvan
enkele gedecoreerd met een vis – elk jaar
weer een belevenis. In de achttiende
eeuw was tabak snuiven een sociaal 
ritueel in de upper classes van Beijing. De
flesjes waren ook toen al een gezocht
verzamelobject. Daarnaast kwamen ze
vaak goed van pas om als ‘relatie-
geschenk’ een betere positie aan het hof
te versieren.
Het eind van de vistocht komt in zicht
bij Ben Janssens Oriental Art. Een karper
zwemt op een groene aardewerk schaal
ontspannen wat rondjes tussen de water-
planten. Dat deed hij ook al in de tijd
van de Jin-dynastie (1115-1234).
Met twee Chinese, karpervormige terrines
van Jorge Welsh is ons leefnetje vol. Ze
dateren uit de Qianlong periode (1736-
1795) en zijn vrolijk gedecoreerd met
polychrome bovenglazuur en goud.

Wilt u ook eens iets kunstzinnigs vangen
dan is op TEFAF geen zee te hoog. Vanaf
11 maart 2016 kunt u tien dagen lang
een hengeltje uitgooien in ‘the art centre
of the world’. 

tefaf 2016
De TEFAF wordt gehouden van 
11 t/m 20 maart 2016.
Openingstijden: dagelijks van 
11.00-19.00 uur, zondag 20 maart 
van 11.00-18.00 uur.
MECC | Forum 100 | Maastricht
Meer informatie: www.tefaf.com

Francesco Cenci:
Il Re Polipo,

1972, Didier Ltd.,
Londen.

Boven: China, terrines,
Qianlong periode
(1736-1795), Jorge
Welsh Oriental
porcelain and works of
art, Lissabon en
Londen.

Links: Tiffany & Co., 
Art Nouveau waterkan,
1890, S. J. Shrubsole,
Corp., New York. 

Rechts: China,
snuifflesje, 18e eeuws,
Robert Hall, Londen.

Alabaster & Wilson: broche met forel en werphengel, 1900, A. Aardewerk Antiquair Juwelier, Den Haag. 


