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Sinds de jaren '90 kent Nederland een bescheiden maar stabiele markt voor antieke Chinese meubels. Of het
een gedecoreerde kist is uit de regio Shaanxi of een robuuste kast in lMing-stijl, een vleug Aziè lijkt in menig

Hollands huis helemaal raak. Scheel & Melkonian in het Amsterdamse 5piegelkwartier voorziet in méér dan

een vleug, Zelfs de Chinezen komen erop af.

Nabij de Spiege ÍÍaat, s agader van kurÍ er art ekm nnend Amsterdam, toont de w nke van het e.htpaar lvlaa ke Scheel en Varo
N4e kon af een slrjlvolle en avontuur llke co lect e Chinees antlek, verdeeld over dr e verdieprrqer van eer vooÍmalig koetshuis
Kasten tr€íle er aan, en krsten Eettale s, aqe tafeLs \,rardtafel! er kaptafe s Dresso B, bedden, banken Lrqstoelen van barÍboe, vouw
sloelen inet een zitt ng van kokoshaar en fautelri15 met armle!ningen van het zeldzame I ch mL, het zoqenaaÍnde kippenv euqe hoLrt

Boedhal en scro s, eeu\reroude doeker besch lderd met ponÍefief van njke íami es

0ok qebru ksvoofuerper r,racht€r rnet oosteÍse onveÍstoorbaarherd op een n euwe e qenaar, qlanzend ef qehard van het zlreet van
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qenerat es noeste arbe d gestapelde Ínander
waarir eten lveÍd qestoomd, een ristconta
ner, eer juk, eer vratermand.
'De waterrnarden zjjr eÍq !e iefd,'zegtVaÍo
Àaelkonian, die vrljwe daqe iks n ziin winkel
te v nden is. 'Ze zijn gemaakt van íÍak gewe-

ven r el en barnboe, dat daarna gelakl s

Honderden laren ang !,reden ze vee
qebruih n China De laatste laren z ln ze

rnoeiLtk te vlnder.'

Redelijke prijzen

Varu ft4elkon an ]s gek op zin spu ler
CeboÍen in Lrbanon uit Armeense oudeTs, was

hrj a s k rd al gelnteresseerd in vrat ook voor

hem nog het vefie oosten was. lr 1998 Íap
te hjzijn anqgekoeíerde droom b nren. Hij

ver et Engelard en de k edinqhandel waar h i in
werkte en beqoi met zitn Neder andse vrouw de

u, nke n haiie AmsteÍdarn.
'Erwaren toen a hee wat rnensen die hetze fde
deder,'zegt tulaaike Scheel die als Kttul stevvar

deÍ een bescheidener rol heeft lr het bedrijí 'We

beqonren deÍids met aLeen zeer hoogwaardiqe
,neubels er overeenkornstige pijzen. [4aaÍ n

Neder and Ls daaÍ te wein g Ínarkt voor. Varo
'Een kast van 6000 euro virden mensen te du!Í
PÍilzer voor de kaÍer die we ru velkopen varë.
Íen van 650 euro tot 2 500 met enke e u tsrh e.

ters tot 5 000 euro Sommiqe stLrkker zir voor
iedereen ie beta er. Een ant eke watermand voor
125 euro, dat s heel rede ik'
'0fze k aften? Datzljr denk ikvoora
Àrííerdarnrners er toeristen Vaakzln hel mer
sen d e zelf n Chira z jn gew€est VooT soTnrn

qen s hel een u ldag ng orn de AziatÈche stil le
conb rerer rnet E!ropese srnaken lvlet de stuk
ker d e \,rjverkopen gaat dal goed, dat zijr met
narne de eer lke, stev qe stukker van de 1,,4 nq

stll qernaakt ir de achtt end€ en regent ende

\\le hebben ook een sen, ce d e he! kopeir íinder
Íiskanl anaaki Je nrag hier eerder qekochte rneu

bes rrL envoorendere Zlndeqoedkoper dar
krlg je een tegoed Voorvee mensen sdatee.
hee co,nfodabe dee En kze lv nd het a lild
qewe d q om m ln oLrde spu en weer lerLrg t€

z en ' Negen van de t en

klanten \{'elen v]at goed

s, merkt Varo. 0f aaer
veel studie aan vooraí
riroet gaan?'le eert het
terv/il je eÍrnee beziq

bent. As we k ant€n eh

raden zou dat zln ver
ge lk pÍilzer en kwalite
ten voorie ets koopi er
koop n et teveel stukker
teqelitk, kijk eerlt hoe het
staal' l,,4aa ke: 'En koop

alleen wat ie échi moo

v ndt. Het mag bert een
irvesterinq zrjn, maar le
rnoet het óók moo vln
den.

Op avontuur
Dil aatste is ook Varo s

credo op inkooptocht n

Ch ra. Een stuk dat hem.
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ze I íret bevalt, konrt de w nkel niet rn. 0p beÍe rnq, nou vooÍ'
urt, maar dar rnoet de k ant we een vooÍschol belaleí.'
Het inkopen ze I is een verhaal apar! Je kunt het geÍust een

avontuur roemen Twee tot vrer keer per laar pakt Varo er hel
vliegtLrig voor naar Pek ng. Samen rnet ziln aqent, een steun en

toeveÍlaat mede van!,/ege de taa, zoekt hil vervol!ens de qroot

haidels op n k ernere plaatser. Varo: 'Dlt zljr de qroothande s

die verkopen aan qroolhandels n qrole steden, Ti worden rechtst

nen krlgeí, al wordt dat íeeds moeillkeÍ a s het om ze dzame
houtsoorten gaat. Daarb j zljr zij natuur ljk vee qoedkoper dan
de Ho landse me!beLmakers'
Scheel & I\4e kon an verko.ht de laatste laren vee meube en !h
Shanx, de reqio ten zu doosien virn Pek ng n het noordeliI dee
vai Ch na. 'W i hoLrden vooralvan de rode, qelakte meubelen uit
d"."oo.'-g /")a ^do.ate",à /Fo g,Fe .., .ro. gee.
taureerd z en 7e er n et meer goed u t'

Voor somm qe meube en geldt het tegendee :

het nroderne slLr twerk van donker rnetaal op
achttiende eÍr feqeft ende kasten in M rg-
slil llkt som5 beter b i het hout of de iak te
po ". dd " oo p'o'te .o topó o oÉ

'r 'aq! aa.t"....r De ooó. .doo è

oÍigire e koper haest overal verd,rr'eren s?

Het metaa werd tlden! de CLrklrre e

Revo uiie ornqesrno ter om praki scheÍ doe en

ln de toekornst w ef Varo er tu]aa ke hun
focus L tbreiden er ook raar Shanghar
Honqkorq en lllacao re zen aar de oost en

'Die zog€naamde
platle andsgrool
hande aren verko-
pen meeslal hun

spu en uit huÈ

vardaan ze \!onen

er hur tu n. K ppen

en vaÍkens Tennen

er rond Er is vee

§pi en ni€ts en ver

kopen a es urat er te verkopen s. le moet

dus cok n et gek opktken a s te p otse nq

het bed vrr de verkoper b lh re hebben
qekocht, oí eei pan ureer n dezelfde daq

foq qekookt s'
'Andere verrassinqen? Soms komer \,re in

maqazlnen om spLr en te beklken en

b ijkt er qeei lcht te r ln DaF k'ilqle
een zak antaarn mee maar d e !'/erkt
vreer n et arger dan erke e mirLrter.

Sre beíÈsen s n zo'n geva be angrlk
ft,leesta vertrou\,] je op le gevoe le
maakt lve eers foulen, la SoÍns b ijken

spu en ,chteíaf m nder .nooi te ziln dan

le aanvaikelilk dacht Je 2iet neens

beschadiqingen ofs echte ak'
l/aaike Het ergsle dar we op dit geb ed

mee hebben gemaakt rs det \4,e een terra

cotla paard Lr t de Han per ode dachlen
te hebber gekocht en a een het hoofd

originee b eek te zln. Ut ee. offcè e

proelwae d t n et qeb eken de restaura

tor ontdekte het. Wat we ioen hebben
gedaan? A leen het hoofd verkoch!
N,4aar dat heeft ons we duizerden eLro's
gekost. Drt spec alisme laten we nLr aan

,ï

I

zu doostkust van

Ch na 'De stl s daar
nriider robu!Í me€r
gepo lst Sor.m ge

k anien ho!den daa r-

van. \lle zln var pl;n
onze co ect e te ver
qrolen en verbreden

\í nkels le kunner

van we ke qroolhan

deLs zjnu kopen en

denken dat !,ril betere

kwe ite t kunren b e

qed

Drrgt de I jd? De

econom e var ch lra

groe I als geen ,nde

Ch nezen raken nu de

strjd om het dage lks
beÍaan is ge Lrwd,

vr'eer betrokken blde
e gef h storie en het
nationaalcult!ur
goed. Wat deceff a

lanq aan lchoonheid

A les wal Varo iikoopt, vaak tot we I 50 stuks van twintig ver
schil ende plaatsen, qaat vóór ve6cheping eerst naar een Ch nese

fabnek ter controie.'Als er ieB gerepaÍeerd moet lvorder of
opneuw gelakt zegthlj,'dan doenz€ daldaar Zj kennen de
spuller, ze weter we k houl ze nodlq hebben en waar ze het k!n

nauwe lks werd opgemerkt, stirit nu

en Vaío Nlekon an merken het ir de
zelfs uit Pekirg voor Chinees antiek

n vo lcht. tulaa ke Scheel

w nke. À4erser komef er


