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MUSEUM FLEHITE.NL AMERSFOORT

Gerard 
Hordijk

Buurman en vriend van 
Piet Mondriaan

21-05 t/m 
24-09 

2017   

STAD SMU SE U M WOE RDE N

04|06 - 08|10|2017    STADSMUSEUMWOERDEN.NL

Zie ze kijken!

Portretten door Neel Korteweg

Markiezenhof

Sint-Gertrudiskerk

Voormalige synagoge

Ontmoetingskerk

Gevangenpoort

VOORBIJ 
IJDELHEID
ZES EEUWEN ZILVER IN EN ROND BERGEN OP ZOOM

M

Sint-G

Voormali

Ontm

Gev

OP ZOOM

ONTDEK DE VELE  GEZICHTEN VAN ZILVER!
Léon Luijks, edelsmid,  met door hem ontworpen  zilveren sieraad (2016) 

Zilver en design

www.markiezenhof.nl/zilver

21 MEI T/M 
29 OKTOBER 2017



Kom naar het Museumkwartier ’s-Hertogenbosch
Twee musea, vier tentoonstellingen onder één dak

Van Gogh 
doorgelicht

24 jun 2017 – 21 jan 2018 
hnbm.nl

Chiharu
Shiota
Between the Lines

24 jun – 15 okt 2017 
hnbm.nl

24 juni t/m 1 oktober
Bart Hess

sm-s.nl

3 jun – 15 okt 2017
hnbm.nl



Winckelweg 17a, Nunspeet 

0341 - 25 05 60 
www.noord-veluws-museum.nl

JOS LUSSENBURG
MARKANT PALET
21 januari t/m 11 juni 2017

1 9  F E B R U A R I  T / M  1 7  S E P T E M B E R  2 0 1 7

Een 
 koninklijk 
  paradijs

Aert Schouman
en de verbeelding 

van de natuur 

   
   

DO
RDRECHTS MUSEU

M

kunst 
E N  A N T I E K

2 t/m 5 juni 2017
van 11.00 - 18.00 uur

Entree € 10 inclusief consumptie

LOCATIE:  SLOT ZEIST

Moderne kunst 
Zilver

Juwelen
Klokken
Ikonen

 Meubelen
Art Deco

Chinese antiquities

www.kunstenantiekevenement.nlTijdens het Pinksterweekend tonen
kunst & antiek specialisten op Slot Zeist hun collecties



The Poetry of Forms
20.05.2017 — 17.09.2017

ARP

Van De Stijl tot dada: ontdek de wereld van Arp

Wisselwerking beeldende 
kunst en poëzie

Arp (1886 – 1966) was een Duits-Franse 
beeldhouwer, schilder en dichter. Deze 
duizendpoot was een van de meest 
innovatieve en invloedrijke kunste-
naars van de Europese avant-garde en 

Wie de beeldentuin van  
het Kröller-Müller Museum 
heeft bezocht, kent Jean 
Arp van zijn Wolkenherder 
(1953). Het iconische beeld 
steelt al sinds de opening 
van de beeldentuin de 
show. Voor het eerst sinds 
Arps dood (1966) is er een 
overzichts tentoonstelling 
van zijn werk te zien:  
Arp: The Poetry of Forms. 
Een unieke kans voor  
liefhebbers van kunst,  
natuur en poëzie.

In De Stijl, het tijdschrift dat de loop 
van de kunstgeschiedenis zou veran-
derden, publiceerde Arp in de jaren 
twintig zijn gedichten. Oprichter Theo 
van Doesburg, met wie hij een innige 
band onderhield, bestempelde hem  
als belangrijk medewerker.  

Samengaan van kunst  
en natuur

Arp: The Poetry of Forms laat je  
ontdekken waarom de avant-gardist 
de relatie tussen kunst en natuur zo 
belangrijk vond. “L’art est un fruit”,  
zei Arp eens, “kunst is een vrucht”.  
Zijn kunst werd geïnspireerd door  
de symmetrie en geometrie van de 
natuur, maar ook haar eindeloze  
metamorfosen en variaties. 

Maar bovenal toont de tentoonstelling 
de veelzijdigheid van Arp in de volle 
breedte. Naast het bekijken van zijn 
beeldende werk - tekeningen, 
schilderijen, collages, houtreliëfs en 
sculpturen – krijg je ook de kans om 
Arp te lezen, in de vorm van gedichten, 
geschriften en publicaties.

nauw betrokken bij kunststromingen 
als dada, De Stijl en het surrealisme. 
Van Zwitserland tot Frankrijk: Arp 
woonde tijdens zijn leven in meerdere 
landen. En met hetzelfde gemak waar-
mee hij grenzen overstak werkte hij als 
kunstenaar in meerdere disciplines.  
De manier waarop hij overschakelde 
van beeldende kunst  naar poëzie en 
weer terug is kenmerkend voor zijn 
hele carrière. Dit vormde de essentie 
van zijn artistieke identiteit.
 
Zo schrijft Arp over zijn werk Berger  
de nuages (Wolkenherder):

“Bij zonsopgang vond ik  
op mijn beeldhouwerstafel een 
schalks vormpje, op z’n hoede 

en een tikje zwaarlijvig, met een 
buik als een luit. Het leek me 
een echte deugniet. (..) Deze 
reuzenzoon leek op zijn vader 

zoals een ei op een ander ei lijkt, 
een vijg op een andere vijg, een 

klok op een andere klok.” 

Arp: The Poetry of Forms omvat circa 
tachtig werken afkomstig van de  
drie Arp-stichtingen in Berlijn, Parijs 
en Locarno en uit onder meer Kunst 
Museum Basel, Centre Pompidou, 
Parijs en Tate London. De tentoon-
stelling sluit aan bij het internationale 
themajaar Mondrian to Dutch De-
sign, 100 years of shaping the world 
naar aanleiding van de oprichting  
van De Stijl honderd jaar geleden. 

Arp: the Poetry of Forms is te zien 
van 20 mei tot en met 17 september 
in het Kröller-Müller Museum. Voor 
tickets en meer informatie ga naar 
www.krollermuller.nl. Meer infor-
matie over themajaar is te vinden op 
www.mondriaantotdutchdesign.nl

Van De Stijl tot dada: ontdek de wereld van Arp

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6
6731 AW  Otterlo
The Netherlands
www.krollermuller.nl

Arp, ‘Berges de nuages’, in Jours effeuilles: poèmes, 
essais, souvenirs 1920-1965, Parijs 1966, p. 396



www.collectkaj.nl

hoofdredacteur: 

els bracke 

redactie:

liesbeth langouche

betty vanlangendonck

layout: 

annick blommaert

matthias yzebaert

redactiesecretariaat: 

tel.  +32 (0)9 216 20 28

fax  +32 (0)9 216 20 27

antiek@ips.be

verantwoordelijke uitgever: 

Patrick Snoeck

Begijnhoflaan 464G

9000 Gent

met regelmatige medewerking van: 

peter van ardenne

frederik barends

rob driessen

drs anna laméris

drs kitty laméris

robert-jan van ravesteijn

anton vos

koos de wilt

oplage: 20.000 exemplaren

© kunst & antiek journaal te gent 

abonnementen

negen nummers: 

nederland: € 33,00 

belgië: € 33,00 - europa: € 45,00

overige landen: € 80,00

Opgave en vragen over abonnementen

Abonnementenland

Postbus 20

1910 AA Uitgeest

Tel. 0900-ABOLAND of  0900-226 52 63

klantenservice@aboland.nl

€ 0,10 per minuut

Fax 0251-31 04 05

Site: www.bladenbox.nl  voor abonneren of 

www.aboland.nl voor adreswijzigingen 

en opzeggingen. 

adverteren in Collect

joris van glabbeek

tel.  +32 (0)9 216 20 24

collect.net@ips.be

cover

David Hockney, ‘Le Parc des Sources Vichy’,  1970. 

Acrylverf op doek. © David Hockney Photo 

Chatsworth House Trust. Te zien op de expo-

sitie ‘‘David Hockney. Rétrospective’in Centre 

Pompidou, Parijs, www.centrepompidou.fr, 

21-06 t/m 23-10.

niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 

openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op 

welke andere wijze ook zonder toestemming van de uitgever. 

meningen, feiten, weergegeven in ondertekende artikelen of 

bijdragen aan dit blad vallen onder de verantwoordelijkheid van 

de betreffende auteur. redactie en uitgever zijn hiervoor niet 

aansprakelijk. COLLECT is niet verantwoordelijk voor de inhoud 

van de geplaatste advertenties. Enkel de adverteerder kan hier-

voor aansprakelijk worden gesteld.
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Alex ten Napel, ‘Diura 2010’, 2010. Inktjet op dibond. Te 

zien op Water ZomerExpo 2017.

UP TO DATE

Op 9 juni vindt in Nijmegen de jaarlijkse 

Dag van het Romeinse Aardewerk plaats, 

waarop een dertiental lezingen worden 

gegeven over aardewerk en andere vond-

sten uit de Romeinse tijd. Deelname is gra-

tis, maar gelieve uw komst aan te kondigen 

door een mailtje te sturen naar aardewerk-

dag@let.ru.nl. www.ru.nl/auxilia/aardewerk-

dag +++ Het festival Foam Fusion (09-06 

t/m 11-06) staat voor drie dagen lang toon-

aangevende fotografie, interactieve presen-

taties en projecties, discussies en debatten, 

levendige workshops, performances en een 

anonieme kunstveiling. Meer info en tic-

kets: www.foam.org +++ Deze zomer viert 

Tassenmuseum Hendrikje dat zij tien jaar 

geleden van Amstelveen naar Amsterdam 

verhuisde. Op 11 juni wordt ter gelegen-

heid hiervan een feestelijke taxatiedag 

voor mode en textiel georganiseerd, spe-

ciaal voor (vintage) designertassen, vintage 

kledingstukken, antiek textiel en bijzondere 

modeaccessoires. Gelieve hiervoor aan te 

melden via  www.tassenmuseum.nl +++ 

Op 13 juni weet het Mondriaanhuis of 

het zijn nominatie voor de Design Week 

Awards, een internationale Britse design 

prijs, kan verzilveren. Het werd geselec-

teerd voor de categorie ‘digital installations’ 

+++ Huis Marseille organiseert deze zomer 

twee workshops rond oude fotografische 

technieken: op 23 juni een masterclass 

rond cyanotypie en gomdruk, en op 20 

augustus combineren ze cyanotypie met 

een afternoon tea +++ Van 1 juli tot en met 

1 oktober vergezellen twaalf monumentale 

beelden van Jean Dubuffet u tijdens uw 

wandeling in de tuinen van het Rijksmuse-

um. Hebben de sculpturen u tot creativiteit 

geïnspireerd, dan kunt u tussen 8 juli en 3 

september deelnemen aan de zomerwork-

shop om uw eigen kunstwerk te maken. Dit 

is kosteloos en voor iedereen vanaf 4 jaar 

+++ Dit jaar viert de stad Middelburg haar 

800-jarige bestaan. Hoogtepunt tijdens 

dit jubileumjaar is de kunstmanifestatie 

Façade 2017 (14-07 t/m 04-11), een route 

door de stad  die allerhande kunstwerken 

van veertien topkunstenaars verbindt. En-

kele van de deelnemende kunstenaars zijn 

Guillaume Bijl, Melanie Bonajo, Dirk Zoete 

en Anouk Kruithof +++ Plant u binnenkort 

een meerdaags reisje naar Noord-Brabant, 

dan is dit een tip: een overnachting in Hotel 

Riche te Boxmeer. Want daar is onlangs een 

nieuwe kamer ingehuldigd, die een exacte 

kopie is van Van Goghs beroemde slaap-

kamerschilderij uit 1888 +++ De tiende 

editie van de BankGiro Loterij Museumprijs 

werd gewonnen door het TextielMuseum. 

De € 100.000 prijzengeld zullen ze beste-

den aan een nieuwe publieksvriendelijke 

weefmachine, zodat de bezoeker een 

theedoek naar eigen ontwerp kan maken 

+++ De Armando Stichting heeft de 

bruikleenovereenkomst met het Museum 

Oud-Amelisweerd opgezegd. In verband 

hiermee gaan 1.100 werken van Armando 

weg bij het museum. Wel behoudt het MOA 

nog de kerncollectie van de gemeente 

Amersfoort, goed voor 100 tekeningen en 

ruim 50 schilderijen van de kunstenaar. Wat 

de nieuwe locatie zal zijn van de grote Ar-

mando-collectie, is nog niet beslist +++ Op 

de website www.artinlifeo68.com krijgt u 

een goed idee van de sfeer in deze kunst-

zinnig aangeklede villa aan de Oranjestraat 

70 te Velp. In negen gezellig ingerichte 

kamers kunnen de werken bekeken worden 

uit de webshop van Art Gallery O-68. Hier 

dient wel een afspraak voor gemaakt te 

worden, maar het loont zeker de moeite 

om dit bijvoorbeeld te combineren met 

een bezoek aan de naastgelegen galerie. 

Want niet alleen biedt de villa veel meer 

ruimte en dus ook veel meer kunstwerken 

dan de galerie. Door de huiselijke sfeer, 

heeft u meteen een idee hoe de schilde-

rijen en sculpturen in uw eigen huis zouden 

‘werken’ +++ Op 12 mei heeft De Ruiter 

Groep een nieuw veilinghuis geopend in 

Klaaswaal. In Veilinghuis De Ruiter wor-

den de al bestaande veilingactiviteiten van 

het familiebedrijf ondergebracht. De groep 

is vooral bekend van VerzamelaarsVeiling, 

dat meer dan 70 locaties in Nederland en 

België telt +++ Nog tot en met 20 augustus 

kan niet alleen gekeken worden naar de 

254 met zorg uitgekozen ‘waterkunstwer-

ken’ op de Water ZomerExpo in Museum 

de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis. Men 

kan ook stemmen op zijn favoriete werk, en 

bovendien zijn alle werken te koop +++ Ter 

gelegenheid van het 25-jarige bestaan van 

Museum De Pont, maar ook uit erkentelijk-

heid voor zijn langdurige en goede relatie 

met het museum, maakt de Britse kunste-

naar Anish Kapoor een zes meter hoge 

sculptuur van roestvrij staal, die zal worden 

geplaats in de openbare ruimte voor het 

museum. Het beeld zal onthuld worden op 

zaterdag 16 september. 

txt Nederland

De voorlopig vruchteloze zoektocht naar het originele 

bed van Van Gogh, dat in 1945 in Boxmeer terecht zou zijn 

gekomen, heeft de eigenaar van Hotel Riche geïnspireerd 

tot deze kamer.

Jean Dubuffet (1901-1985), ‘Monument à la bête debout’, 

1983. Collectie Fondation Dubuffet, Parijs.
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Van 9 tot en met 12 juni 

vindt bij Venduehuis Dick-

haut Maastricht de veiling 

plaats rond Frans Warringa 

(°1933, Oosterhout). De 

kunstenaar is een dagje 

ouder en heeft besloten 

zijn volledige kunstcollectie 

te veilen ten behoeve van 

Nepalese schoolkinderen. 

In totaal zal een 300-tal 

werken onder de hamer 

gaan met richtprijzen van 

€ 100-200. Volgens het vei-

linghuis is dit een zeer re-

delijk startpunt, aangezien 

de galerieprijzen vroeger 

het tienvoudige bedroegen.  

www.veilingmaastricht.nl  

 

Het Grootste Museum 
van Nederland

Francis Warringa, abstracte compositie, 1987. Acrylverf op doek, 65 x 65 cm. 

Gesigneerd. Venduehuis Dickhaut, 09 t/m 12-06. © Venduhuis Dickhaut.  

Richtprijs: € 100-200

Met hun vorig jaar gepubliceerde salonta-

felboek ‘Kerkinterieurs in Nederland’ wilde 

Museum Catharijneconvent benadrukken 

hoe mooi en veelzijdig de interieurs van de 

Nederlandse godshuizen zijn. Nu neemt 

het museum een volgende stap met de 

lancering van het Grootste Museum van 

Nederland. Onder deze koepel zullen vanaf 

6 juli dertien prachtige monumenten van 

diverse gezindten hun deuren openstellen 

en te bezoeken zijn met een audiogids. 

Daarmee dwaalt u door deze architecturale 

parels en hoort u de verhalen over hun 

ontstaan en geschiedenis, hun kunstschat-

ten en de kunstenaars die voor de aankle-

ding zorgden. Enkele van de deelnemende 

gebouwen zijn de Domkerk te Utrecht, de 

synagoge te Enschede en de romaanse 

kerk van Midwolde. 

www.catharijneconvent.nl  

BENEFIETVEILING FRANS WARRINGA

txt buitenland
Le Journal des Arts gaf onlangs hun jaar-

lijkse Artindex uit, een klassering van 

kunstenaars naar aanleiding van hun 

‘zichtbaarheid’ door middel van exposities. 

Marlene Dumas is de enige Nederlandse 

kunstenaar in de top 100 van kunstenaars 

wereldwijd, en staat op plaats 67, zes 

plaatsen hoger dan vorig jaar +++ Het 

Solomon R. Guggenheim Museum heeft 

een enorme collectie kunstboeken. Ruim 

200 daarvan zijn voortaan gratis online te 

raadplegen via de site https://archive.org 

+++ Het National Museum of Qatar heeft 

het Naturalis Biodiversity Center te Leiden 

ingehuurd om hen te helpen bij de ont-

wikkeling van een natuurhistorisch muse-

um. Het nieuwe museum werd ontworpen 

door de Franse architect Jean Nouvel in de 

vorm van een woestijnroos en zou begin 

2018 opengaan. 

Deze publicatie ‘American pop icons’ uit 2003 is één van 

de vele publicaties uit de collectie van het Guggenheim 

die online te raadplegen zijn.

Jean Nouvel ontwierp het National Museum of Qatar in 

de vorm van een woestijnroos, een gekristalliseerde vorm 

van gips en zand. 

Ervaren kunstkijkers, liefhebbers van natuurschoon, wandelaars & fietsers 

en alle mengvormen daarvan zullen zich beslist aangetrokken voelen tot de 

fiets-/wandelroute die deze zomer gevolgd kan worden door het buitenge-

bied van Diepenheim, Markelo en Goor. Van 1 juli tot en met 3 september 

staan langs een parcours van 16 km langs twintig landschapskunstwerken 

van kunstenaars als Ronald de Ceuster, Leonie Muller, Hilde Onis en Peter 

Zegveld. Tijdens zes weekends wordt extra animatie getoond van volgende 

thema’s: tekenen en schilderen (1-2 juli), literatuur (14-16 juli), buitentheater 

(28-30 juli), de sieraad biënnale (11-20 augustus), open tuinen (18-20 augus-

tus), en markten en fairs (1-3 september). www.deheerlijckheiddiepenheim.nl 

HEERLIJCK ZICHT

Leonie Muller, ‘Rood Verlangen’. Een oude schuur is aangekleed met meubels 

en textielgoed, terwijl het geheel baadt in een laagje gekleurd water, afge-

stemd op een bepaalde stemming – blauw voor kilte of de hemel, en rood 

voor liefdesverdriet. Langzaamaan dringt de kleur in de gordijnen en (tafel)

lakens in, alsof de weerspiegelde wereld door deze doeken opgezogen wordt.
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A.R. Penck heeft op 77-jarige leeftijd het 

leven gelaten. De Duitse schilder, beeldhou-

wer en muzikant behoorde in de jaren ’70 

en ’80 tot de eerste generatie van de ‘Neue 

Wilden’, de invloedrijke groep kunstenaars 

binnen het Duits expressionisme. Pencks 

politiek geladen oeuvre – dat kunstenaars 

als Keith Haring en Jean-Michel Basquiat 

beïnvloedde – is onder meer herkenbaar 

aan de drukte, dynamiek en veelheid aan 

donkere figuren, vogels, kruistekens en 

doodskoppen.

© Foto: dpa. 

Het EYE Filmmuseum heeft Wang Bing uit-

geroepen tot winnaar van de EYE Art & Film 

Prize 2017. De jury prees het belangwekken-

de oeuvre van de Chinese filmmaker, waarin 

het hedendaagse China en de condition 

humaine tegen het licht worden gehouden. 

EYE plant in de lente van 2018 een tentoon-

stelling over Bing en de twee laureaten van 

voorgaande jaren: Hito Steyerl en Ben Rivers.

Designer Lesha Limonov uit Wit-Rusland 

heeft met ‘Masterpieces Never Sleep’ de Rijks-

studio Award 2017 in ontvangst genomen. 

Limonov inspireerde zich voor zijn winnende 

ontwerp op het ‘Portret van een meisje in het 

blauw’ van Johannes Cornelisz. Verspronck, 

dat zich in de collectie van het Rijksmuseum 

bevindt. Via de Rijksstudio konden deelne-

mers naar hartenlust werken uit de collectie 

downloaden, om ze nadien te gebruiken voor 

een eigen kunstwerk. Het winnende ontwerp 

is hier te bekijken: rijksmuseum.nl/rijksstudio-

award.

De winnaars van de Rijksstudio Award 2017 

(Limonov is de 5e van links, 1e rij). © Foto: 

Janiek Dam.

Tijdens het Festival international de la mode 

et de la photographie in het Franse Hyères, 

is de serie ‘A Proper Dish’ van de Nederlandse 

fotografe Roos Quakernaat in de prijzen 

gevallen. De reeks toont jonge vrouwen in 

gekke, gymnastische posities: een manier om 

te breken met de clichés die worden toege-

schreven aan ‘de perfecte vrouw’. 

Roos Quakernaat (midden).

Hein A.M. Klaver Kunsthandel te Baarn, spe-

cialist in werken op papier, bestaat 25 jaar en 

dat jubileum laten Hein Klaver en zijn echt-

genote Laura Klaver-Fresco niet zomaar aan 

zich voorbijgaan. Een feestelijke jubileumex-

positie (16-06 t/m 18-06 en 28-07 t/m 30-07) 

blikt terug op de afgelopen kwarteeuw, en 

een bijbehorende jubileumcatalogus toont 

in zo’n 70 werken zowel parels uit de huidige 

collectie als bijzondere verkopen uit het ver-

leden (waaronder een getekend vrouwenpor-

tret van Vincent Van Gogh). www.heinklaver.nl

Bart Cornelis is onlangs aangesteld als de 

nieuwe curator van Nederlandse en Vlaamse 

schilderijen (1600-1800) in de Londense 

National Gallery. Cornelis werkte eerder als 

redacteur bij The Burlington Magazine en als 

assistent- en gastcurator bij het Rijksmuseum, 

o.a. voor de retrospectieve van Adriaen van 

de Velde in 2016. 

De Amerikaanse conservator en kunsthisto-

rica Karen Archey is sinds kort aan de slag 

bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Archey 

zorgt als conservator Hedendaagse Kunst, 

Time-based media voor de versterking van de 

collectie en presentatie van digitale media, 

performance, dans en geluidskunst. Archey 

cureerde eerder tentoonstellingen in Maine, 

New York en Peking en richtte i.s.m. het Ste-

delijk het openbare publicatieplatform ‘e-flux 

conversations’ op.

© Foto: Stedelijk Museum Amsterdam.

Per 6 juni start Sandra Bechtholt als nieuwe 

directeur van Museum Meermanno | Huis van 

het boek. Daarvoor was ze werkzaam bij het 

Spoorwegmuseum in Utrecht, waar ze zowel 

deel uitmaakte van het management als de 

leiding had over Marketing & Communicatie. 

STUKKEN
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Bechtholt zal met haar aanstelling de op de til 

staande transformatie van Museum Meerman-

no | Huis van het boek in goede banen leiden: 

dat wil zich immers ontplooien van klein tot 

groot netwerkmuseum, inclusief educatieve 

projecten, mobiele bibliotheken, ontmoetin-

gen, presentaties en tentoonstellingen. © Foto: 

Patricia Nauta.

Vanaf 12 juni mag het Nederlands Stoomma-

chinemusem met Harry de Bles een nieuwe 

directeur verwelkomen. De Bles had sinds 1990 

tot afgelopen februari bijna 30 jaar lang de 

leiding over het Marinemuseum in Den Helder: 

hij begon er in 1987 als conservator en doceer-

de daarnaast maritieme geschiedenis aan het 

Koninklijk Instituut voor de Marine.

Op 1 augustus verhuist Steph Scholten – mo-

menteel directeur Erfgoed van de Universiteit 

van Amsterdam – naar Schotland om er The 

Hunterian Museum & Art Gallery te gaan 

leiden, het oudste publieke museum van het 

land. Scholten was sinds 2009 aan de slag bij 

de Universiteit en werkte eerder o.a. voor het 

Rijksmuseum van Oudheden. 

© Foto: Monique Kooijmans.    

Op 1 september gaat Yvonne Bleyerveld 

aan de slag als Senior Curator Prenten en 

Tekeningen (ca. 1500-1800) bij het Neder-

lands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD). 

Bleyerveld voerde tot 2008 verschillende 

kunstwetenschappelijke onderzoeken en 

doceerde aan de VU en de Universiteit Utrecht 

en werkte nadien als freelance wetenschap-

per en redacteur, o.a. voor de publicatie rond 

de tentoonstelling ‘Slow Food’ (t/m 25-06) in 

het Mauritshuis.

The European Fine Art Foundation (TEFAF) 

heeft acht kersverse leden in haar raad van 

toezicht opgenomen, waaronder ook Wim 

Pijbes, voormalig directeur van het Rijksmu-

seum. Pijbes voegt die functie toe aan zijn 

taak als directeur van de Stichting Droom en 

Daad.

© Foto: Mark van der Zouw.

In diezelfde raad van toezicht werd ook 

Franck Prazan verwelkomd: de Parijse ga-

leriehouder was met Applicat-Prazan sinds 

2002 een trouwe deelnemer van de editie in 

Maastricht. Hij is de enige Fransman onder de 

nieuwe raadsleden.

© Foto: Salim Bezaiou voor Studio Lenoir. 

Applicat-Prazan, Parijs.

De curatoren van de komende twee edities 

van de Internationale Architectuur Biennale 

Rotterdam (IABR) zijn bekend. In 2018 en 2020 

zullen de Nederlandse Rijksbouwmeester 

Floris Alkemade, de Vlaamse Bouwmeester 

Leo Van Broeck en de Belgische architect 

Joachim Declerck het curatorschap op zich 

nemen. De Biennale is een tweeluik waarbij 

zowel Nederland als België het werkgebied is. 

Voor het tweede jaar 

op rij wordt ‘Pros-

pects & Concepts’, de 

tentoonstelling van 

het Mondriaanfonds 

voor jonge beel-

dende kunstenaars 

op Art Rotterdam, 

gecureerd door 

Stijn Huijts. Het 

curatorschap voor 

de editie van 2018 

komt bovenop zijn dagelijkse functie als artis-

tiek directeur van het Bonnefantenmuseum in 

Maastricht.

Marten Foppen, 

directeur van het 

Spoorwegmu-

seum, werd begin 

april geschorst 

nadat hij werd 

verdacht van 

fraude en belan-

genverstrengeling. 

Ondertussen werd bekend gemaakt dat Fop-

pen zijn functie niet meer zal opnemen: na 

een verlofperiode wordt het dienstverband 

officieel beëindigd op 1 juli. Over een moge-

lijke opvolger is nog niets bekend.
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Neel Korteweg: ‘Hans 

van Manen’, 

acrylverf op linnen, 50 

x 60 cm, 2014.

Rineke Dijkstra, ‘Vondelpark’, Amsterdam, June 2005. C-print. 128 x 149,5 x 3,8 cm. 

Bruikleen Rabo Kunstcollectie.

Van 4 juni tot 8 oktober zijn in het Stadsmuseum Woerden portretten 

van Neel Korteweg te zien. Neel is opgeleid tot beeldhouwer en tot 

architect, maar als schilder is ze autodidact. 

De portretten schildert zij al dan niet in opdracht. Van nature heeft ze 

een ‘portret-oog’. Dat zet ze aan als ze de mensen ontmoet die ze tijdens 

ontspannen voorgesprekken gaat portretteren. Poseren is er nooit bij. 

Ze associeert, legt verbanden, ziet de contouren in haar hoofd verschij-

nen. Foto’s komen er vrijwel niet aan te pas. Ze schildert al zoekende, 

laag over laag. Een portret is nooit zomaar af. Daarvoor zit er ook te veel 

in. Neel Korteweg vangt niet alleen het uiterlijk, maar ook het innerlijk. 

Met de tentoonstelling ‘Het Zalig 

Nietsdoen’ wil museum Kranen-

burgh zijn bezoekers deze zomer 

- met hedendaagse kunst die je 

niet alleen bekijkt, maar ook aan 

den lijve ondervindt - een heer-

lijke oefening bieden in echte 

vrije tijd. Werk van bijna twintig 

kunstenaars daagt je uit om het 

echte nietsdoen te ontdekken. 

Spannende installaties nodigen 

de bezoeker uit om langzamer te 

bewegen, langer te kijken, lekker 

te hangen of stil te staan. Ieder 

werk roept associaties met niets-

doen op: nutteloosheid, ontspan-

ning, stilstand of prikkelloosheid. 

Naast installaties zijn er schilde-

rijen, foto’s, video’s en objecten 

die aandacht vragen voor een 

veelvoud aan doelloze activitei-

ten. In het Bergen waar kunste-

naars honderd jaar geleden al 

rust en inspiratie vonden, nodigt 

Kranenburgh zijn bezoekers uit 

zich onder te dompelen in de 

zaligheid van onthaasting. 

Museum Kranenburgh 

Hoflaan 26

Bergen NH 

www.kranenburgh.nl 

18-06 t/m 24-09

Herman Gordijn is een Neder-

landse kunstschilder en graficus. 

Het feit dat hij dit jaar 85 wordt 

was voor museum MORE aan-

leiding een tentoonstelling aan 

hem te wijden met een overzicht 

van hoogtepunten uit vijftig 

jaar uniek kunstenaarschap met 

schilderijen, etsen en gravures. 

Gordijn volgde van 1950 tot 1955 

een opleiding aan de Konink-

lijke Academie van Beeldende 

Kunsten te Den Haag. In de jaren 

60 en 70 was hij naast schilder 

en graficus ook zeer productief 

als decor- en kostuumontwer-

per voor toneelgezelschappen. 

Met een stevig en uiterst divers 

oeuvre neemt Gordijn een bui-

tengewone plaats in binnen 

de Nederlandse kunstwereld. 

Zijn werk roept intense emoties 

op en heeft een tijdloze zeg-

gingskracht. Dankzij zijn volledig 

eigen stijl en onderwerpen werd 

Gordijn gekozen om in 1982 een 

staatsieportret te schilderen van 

koningin Beatrix, dat ook in de 

tentoonstelling is te zien. 

Museum MORE

Hoofdstraat 28

Gorssel

www.museummore.nl

25-06 t/m 01-10

Zie ze kijken!

Het zalig nietsdoen

Herman Gordijn

Stadsmuseum Woerden

Kerkplein 6

Woerden

www.stadsmuseumwoerden.nl 

www.ziezekijken.nl 

04-06 t/m 08-10
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Kokeshi, de karakteristieke 

Japanse houten poppen, komen 

oorspronkelijk uit de regio 

Tōhoku, in het noordoosten van 

Japans grootste eiland Honshū. 

Het maken van deze poppen 

is een eeuwenoude ambacht, 

dat van generatie op generatie 

wordt doorgegeven. Elke pop 

wordt met veel zorg en aandacht 

gemaakt. Door hun simpele en 

cilindrische vorm zijn ze duidelijk 

herkenbaar. Toch is elk exem-

plaar uniek en de oplettende 

kijker ontdekt al snel de enorme 

variatie in kleur, vorm, grootte 

en beschildering. Het maken 

van kokeshi is een tijdrovend en 

veelzijdig productieproces en 

wordt gezien als een traditioneel 

Japans volksambacht. Het speel-

goed werd een populair souvenir 

voor de toeristen, waardoor de 

poppen al snel in het hele land 

bekendheid kregen.

Japanmuseum SieboldHuis

Rapenburg 19

Leiden

www.sieboldhuis.org

23-06 t/m 27-08

Vijftig jaar geleden, in april 1967, was het zover. De lang gekoesterde wens 

van Henk Helmantel (1945) ging in vervulling. Hij werd kunstschilder 

van beroep. Het begin van een schilderscarrière die tot op de dag van 

vandaag voortduurt. Dat zijn werk hier én tot ver over de landsgrenzen 

wordt gewaardeerd blijkt uit de vele tentoonstellingen in binnen- en 

buitenland. Henk Helmantel is inmiddels een van de meest bekende 

levende Nederlandse kunstschilders geworden. Hij voelt zich sterk 

verbonden met de traditie van meer dan vijfhonderd jaar West-Europese 

schilderkunst. In het algemeen wordt hij beschouwd als een fijnschilder. 

Dit houdt in dat hij zijn onderwerpen op een realistische manier weergeeft.

Museum Helmantel

Abt Emopad 2

Westeremden

www.helmantel.nl

t/m 26-08

In de tentoonstelling ‘Ik speel, 

dus ik ben’ krijgt u kinetische 

installaties van Eibert Draisma, 

Zoro Feigl, Martens & Visser, 

David Scheidler, Bert Schoeren, 

Peter Zegveld en Christiaan 

Zwanikken te zien. Alle zeven 

deelnemende kunstenaars 

werken op een speelse en 

onderzoekende manier. Vrijheid 

is daarbij een voorwaarde. Niet 

een van te voren bepaald idee is 

leidend, maar de mogelijkheden 

die zich in het proces voordoen. 

Het draait niet om het zoeken, 

maar om het vinden: het vinden 

van nieuwe beelden en nieuwe 

ervaringen. Maar ook het vinden 

van onverwachte schoonheid in 

het alledaagse.

Rijksmuseum Twenthe

Lasondersingel 129-131

Enschede

www.rijksmuseumtwenthe.nl

19-07 t/m 22-10

Tōhoku Girls

Henk Helmantel: 50 jaar kunstschilder

Ik speel, dus ik ben

Kokeshi is een traditioneel Japans 

ambacht. Foto: Erik en Petra Hesmerg. 

Ook bij Eibert Draisma wordt gezocht naar schoonheid in het alledaagse.

‘Crypte van de Dom te Speyer’,  

190 x 153 cm, olieverf op paneel,  

2013.
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Marius van Dokkum (1957) is niet 

alleen een schilder, maar ook 

een verhalenverteller. In zijn vrije 

onderwerpen vertelt hij het ver-

haal van de gewone mens in een 

soms ongewone situatie. Deze 

situaties worden vaak vormgege-

ven met een knipoog en geven 

de schilderijen een humoristi-

sche uitstraling. Zo weet hij in 

sommige van zijn schilderijen 

aan peren bepaalde menselijke 

eigenschappen toe te dichten, 

die bij de kijker zowel herkenning 

als een glimlach weten op te roe-

pen. In andere schilderijen zien 

we dan weer oudere echtparen 

die de moderne maatschappij 

proberen te doorgronden, gezin-

nen die zich volproppen voor de 

tv of stellen die elkaar liefdevol 

omhelzen.

Naast deze komische situaties 

schildert Van Dokkum ook stil-

levens, portretten en landschap-

pen, die zeker niet onderdoen 

voor zijn bekende, humoristische 

werken.

Slot Zeist

Zinzendorflaan 1

Zeist

www.slotzeist.nl

04-07 t/m 24-09

In de tentoonstelling Comfort Zone, een serie van 24 foto’s, onderzoekt de Litouwse kunstenaar 

Tadao Cern (1983) het gegeven dat men elkaar op het strand wel ongegeneerd zou willen bekijken, 

maar dat meestal niet doet. Misschien is dat de reden dat we ons aan zee letterlijk bloot durven te 

geven. De badgasten zijn dicht op de huid gefotografeerd. Omdat ze hun gezicht tegen de onverbid-

delijke zon verborgen houden onder een krant of handdoek blijven ze onherkenbaar.

Tadao Cern is opgeleid als architect, maar in 2011 besloot hij, tijdelijk, iets anders te proberen: hij 

ging fotograferen,  in opdracht, zowel redactioneel als commercieel. Al gauw startte hij ook met 

persoonlijke projecten, die hem internationale aandacht opleverde. In 2013 maakte hij zijn fotoserie 

‘Comfort Zone’. Toen besefte hij dat hij zich langzaam maar zeker begaf naar het kunstenaarschap. 

Panorama Mesdag 

Zeestraat 65

Den Haag

www.panorama-mesdag.nl

t/m 22-10

In het kader van het feestjaar 

‘Mondriaan tot Dutch Design. 

100 jaar De Stijl’, neemt het 

Gemeentemuseum Den Haag 

de bezoekers deze zomer mee 

door het leven en werk van Piet 

Mondriaan. De reis voert langs 

metropolen Amsterdam, Londen 

en New York, de steden waar 

Mondriaan zijn geniale brein de 

vrije ruimte kon geven, en de 

ontdekkingen deed die de kunst 

totaal veranderde. Het Gemeen-

temuseum bezit de grootste 

collectie Mondriaans ter wereld. 

Deze tentoonstelling toont voor 

het eerst de volledige collectie, 

die uit maar liefst driehonderd 

werken bestaat. Daarnaast zijn 

er brieven, foto’s en persoonlijke 

objecten te zien en kan er een 

kijkje genomen worden in een 

reconstructie (op ware grootte) 

van Mondriaans Parijse atelier. 

Gemeentemuseum Den Haag

Stadhouderslaan 41

Den Haag

www.gemeentemuseum.nl

03-06 t/m 24-09

Marius van Dokkum

Comfort Zone

De ontdekking van Mondriaan

Marius van Dokkum, 

‘Het experiment’.

Tadao Cern, ‘Comfort-Zone-19’.

Piet Mondriaan, ‘Avond, De rode boom’, 1908-1910.
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Kunstenaar en ontwerper Bart 

Hess (1984) is beroemd gewor-

den met zijn ‘Slime Dress’ voor 

Lady Gaga, waarmee hij de 

Young Dutch Design Award won. 

Zijn werk bevindt zich op het snij-

vlak van vormgeving, mode en 

beeldende kunst. Zelf beschrijft 

hij zijn kunst als ‘futuristische 

mode’. Hij maakt materiaalstu-

dies, video’s en foto’s, waarin de 

relatie tussen mens en materiaal, 

natuur en technologie, centraal 

staan. Bart Hess is gefascineerd 

door het menselijk lichaam, dat 

hij steeds op een andere manier 

probeert te bekleden, vervreem-

den of verfraaien op een manier 

die weinig met mode of styling 

te maken heeft. Hess legt zijn 

ontwerpen en performances op 

film of foto vast. Dit documen-

taire beeld vormt in zekere zin 

zijn échte werk.

Stedelijk Museum

De Mortel 4

‘s-Hertogenbosch

www.sm-s.nl

24-06 t/m 01-10

Het Noordbrabants Museum toont deze zomer de fascinerende, 

webachtige sculpturen van de Japanse Chiharu Shiota (1972), de sen-

satie van de Biënnale van Venetië in 2015. Shiota is het bekendst door 

haar indrukwekkende installaties en met name ‘The Key in the Hand’, 

waarmee ze Japan vertegenwoordigde op deze 56e Biënnale. Vanaf de 

opening stal het werk de show. Zo behaalde het een plekje in de top vijf 

tentoonstellingen van The Guardian en stond het op de cover van een 

fotoreportage van The New York Times. Haar eerste solotentoonstelling 

in Nederland vindt plaats op een scharnierpunt in haar internationale 

carrière. De tentoonstelling toont video’s, objecten, foto’s en installaties 

van 1999 tot 2017, waarvan de speciaal op maat van Het Noordbrabants 

Museum gemaakte installatie ‘Uncertain Journey’ het klapstuk is.

Deze tentoonstelling wil laten 

zien dat de Venetiaanse schilde-

rijen uit de 16e eeuw in het teken 

van de schoonheid en de waar-

neming van de natuur stonden. 

De curators willen ons er echter 

ook op wijzen dat die twee 

kenmerken hebben geleid tot de 

neergang van de schilderkunst. 

Dat bewijzen werken daterend 

van het einde van de carrière van 

Titiaan, Bassano en Tintoretto. De 

expo is thematisch opgevat, met 

als hoogtepunt een reeks werken 

gewijd aan het thema van de 

‘bella’, met afbeeldingen van 

Venus. Het onderdeel gewijd aan 

de neergang van de schilder-

kunst laat zien hoe het opgeven 

van het schoonheidsideaal 

gepaard ging met een andere 

techniek, een lossere manier om 

de verf aan te brengen. (ah)

Museo Thyssen-Bornemisza

Paseo del Prado 8

Madrid

www.museothyssen.org

20-06 t/m 24-09 

Future bodies: Bart Hess

Between the Lines

Venetië: de triomf van de schoonheid

© Bart Hess.

Chiharu Shiota, ‘Wall’, 2010, video, kleur, geluid, 16:9, 3’39’’.  

© Chiharu Shiota, co Pictoright Amsterdam, 2017.

Veronese, ‘Cephalus en Procris’, 1580, olieverf op doek. 

Musée des Beaux-Arts, Estraburgo. © Museo Thyssen-Bornemisza.

Het Noordbrabants Museum

Verwersstraat 41

‘s-Hertogenbosch

www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

24-06 t/m 15-10
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De in 2015 overleden Beate Kuhn 

was een van de belangrijkste 

Duitse keramisten van na de 

Tweede Wereldoorlog. Ze begon 

met het creëren van alledaagse 

objecten en evolueerde gelei-

delijk aan naar het sculpturale. 

Aanvankelijk liet ze zich inspireren 

door het oeuvre van Joan Miró 

en Paul Klee, maar gaandeweg 

ontwikkelde ze een heel eigen 

stijl. Haar kleurrijke keramische 

objecten getuigen van een virtu-

oze beheersing van de materie. 

Ze wist dit medium even vlot te 

gebruiken als de andere traditio-

nele materialen uit de plastische 

kunsten. Deze tentoonstelling 

brengt zo’n 160 werken van Kuhn, 

verzameld door architect Klaus 

Freiberger.  (ah)

Pinakothek der Moderne

Barer Strasse 40

München

www.pinakothek-der-moderne.de

14-07 t/m 19-11

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat 

Frank Lloyd Wright, een van de 

meest toonaangevende architec-

ten van de 20e eeuw, werd gebo-

ren. Om die verjaardag te vieren 

houdt het MoMA een expositie 

met niet alleen tekeningen, 

foto’s, plannen en maquettes, 

maar ook schilderijen, meubelen, 

stoffen, enz. Sommige daarvan 

zijn nooit eerder te zien geweest. 

De expo, die trouwens niet alleen 

over Wright zelf gaat, omvat 

twaalf delen, waarbij telkens een 

bekend object of een groep van 

objecten centraal staat. Het is 

de bedoeling het werk van de 

Amerikaanse architect uit nieuwe 

invalshoeken te belichten, om te 

laten zien dat het zelfs in de 21e 

eeuw nog niets aan kracht heeft 

ingeboet. (ah)

MoMA

1 W 53rd St.

New York

www.moma.org

12-06 t/m 01-10

Een carrière van drie decennia, uitgebeeld aan de hand van een vijftig-

tal werken. De overzichtstentoonstelling over Takashi Murakami (1962) 

laat zien hoe diep zijn oeuvre geworteld is in de traditionele Japanse 

schilderkunst en in de folklore. We krijgen onder meer werken uit zijn 

beginjaren te zien, waarvan sommige nog maar zelden zijn tentoon-

gesteld. We zien ook hoe Murakami als een waardige erfgenaam van 

Warhol geleidelijk aan de grenzen tussen de ‘grote’ cultuur en de volks-

cultuur, het heden en het verleden, het Oosten en het Westen doet ver-

vagen. Het resultaat zijn complexe schilderijen, bevolkt door kleurrijke 

personages ontleend aan de manga’s, tegelijk schattig en dreigend. (ah)

Museum of Contemporary Art

220 E Chicago Ave

Chicago

www.mcachicago.org.uk

06-06 t/m 24-09

Keramiek van Beate Kuhn

Frank Lloyd Wright 

Takashi Murakami

Beate Kuhn, object van keramiek, 1988. © Die Neue 

Sammlung / The Design Museum. foto: A. Laurenzo.

Frank Lloyd Wright, ‘Fallingwater (Maison Kaufmann)’, 1934-37, vergezicht vanuit het 

zuiden, zwart potlood en kleurenpotlood op papier. © The Frank Lloyd Wright Foun-

dation Archives.

Takashi Murakami, ‘Super Nova’, 1999. Collectie Vicki en Kent Logan, schenking aan het San Francisco Museum of Modern Art. © 1999 Takashi Murakami / Kaikai Kiki Co., Ltd. Alle 

rechten voorbehouden. Foto: Jeffrey Wells Photography, Aurora, Colorado.
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Van 1963 tot 1983 leidde de 

rassenkwestie in de Verenigde 

Staten tot hevige discussies, die 

ook hun weerslag hadden op de 

muziek, de sport, de literatuur en 

natuurlijk ook op de beeldende 

kunsten. Boegbeelden als Aretha 

Franklin, Mohammed Ali en Toni 

Morrisson zorgden ervoor dat het 

concept ‘black art’ algemeen be-

kend raakte. Deze tentoonstelling 

stelt een aantal cruciale vragen. 

Wat betekende het toen om een 

zwarte kunstenaar te zijn? Welk 

doel streefde die kunst na en wie 

sprak ze aan? De ‘zwarte kunst’ 

had een merkbare invloed op tal 

van artistieke domeinen, zoals de 

street art, de schilderkunst en de 

fotografie. Een tentoonstelling 

met de nodige verrassingen! (ah)

Tate Modern Bankside

Londen

www.tate.org.uk

12-07 t/m 22-10

Visueel bestaat er geen twijfel over: de manier waarop draden van hen-

nep, haren, gouddraden, raffia of gewone stoffen met elkaar worden 

verbonden of verstrengeld, is altijd weer dezelfde, ongeacht de bescha-

ving of de kunstenaar. Opvallend zijn ook de gelijkenissen tussen de art 

brut, Afrikaanse rituele voorwerpen, sacrale werken uit de volkscultuur 

en moderne en hedendaagse kunstwerken waarbij sprake is van ver-

strengeling. Het zijn stukken met helende, zuiverende of beschermende 

krachten. Deze tentoonstelling brengt werken van diverse continenten, 

van anonieme en bekende kunstenaars, zoals Louise Bourgeois en Judith 

Scott. Zonder dat er op het eerste gezicht een verwantschap lijkt te be-

staan tussen al die werken, ontdek je toch verrassende verbanden. (ah)

La Maison Rouge

Boulevard de la Bastille 10

Parijs

www.lamaisonrouge.org

23-06 t/m 17-09

Zeven decennia aan de top van de 

mode! Voor Christian Dior begon 

alles in 1947, met zijn collectie 

‘New Look’, die al meteen een 

ander beeld van de vrouw bood: 

dat van een wandelende bloem. 

Later zouden andere artdirectors, 

elk op hun heel eigen manier, de 

identiteit van het prestigieuze 

modehuis mee vormgeven, waar-

door het uiteindelijk synoniem 

van Parijse elegantie werd: Yves 

Saint-Laurent, Marc Bohan, 

Gianfranco Ferré, John Galliano, 

Raf Simons en tot slot Maria Grazia 

Chiuri. Vóór hij couturier werd, 

was Christian Dior de directeur 

van een galerie voor schilderijen. 

Kunst zou altijd een van zijn grote 

inspiratiebronnen blijven, zoals 

deze tentoonstelling laat zien, aan 

de hand van jurken, tekeningen, 

modeaccessoires en tal van kunst-

werken. (ah) 

Les Arts Décoratifs

Rue de Rivoli 107

Parijs

www.lesartsdecoratifs.fr

06-07 t/m 07-01

The Soul of a Nation

Inextricabilia

Christian Dior, couturier van de droom

Lorraine O’Grady, ‘Art is (Girlfriends times two). 1ç !’, 2009, 

C-print. © de kunstenares.

Judith Scott, ‘zonder titel’, 1986, wol en afgedankte voorwerpen. Met toestemming 

van de Collectie Joyce Scott (Alta, Verenigde Staten).

Christian Dior, ‘Robe Opéra Bouffe’, haute couture, herfst-winter 1956, lijn ‘Aimant’, 

avondjurk van dwarsgeribde zijde. Dior Héritage, Parijs. © Les Arts Décoratifs / foto: 

Nicholas Alan Cope.
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Dat kunst een verbindend element kan zijn, daar zijn kunstenaar Ari Bayuaji en 

galeriehouders Frey Feriyanto en Frank Megens van Galerie Helder het over eens. De 

van oorsprong Indonesische Bayuaji ziet tijdens zijn vele reizen de vernietiging van 

kunstschatten in Afghanistan en Irak met lede ogen aan, ondervindt hoe beelden van 

vrouwelijke godinnen in zijn thuisland plotseling bedekt moeten worden en zelfs de 

Indonesische vrouwen kledingvoorschriften krijgen opgedragen. De expositie ‘Hide 

and Seek’ visualiseert deze thematieken via associatieve assemblages (en collages) van 

hout(snijwerk), metaal en papier: culturele voorwerpen en materialen die Bayuajij al 

reizend verzamelde, worden hergebruikt, herschikt en naast met zachte kleuren be-

schilderde dragers geplaatst, waardoor ze een nieuwe betekenis krijgen. De combi-

natie van oude kunstvoorwerpen met nieuwe toevoegingen heeft een abstract, doch 

betekenisvol resultaat. Naast origineel materiaal uit een eigen kunstverzameling, zijn in 

het werk ook architectonische invloeden te ontwaren: terug te voeren op zijn achter-

grond als bouwkundige.

Galerie Helder, Tasmanstraat 188

Den Haag

www.galeriehelder.nl

t/m 25-06

Livingstone Gallery trakteert haar bezoekers dezer dagen niet op één maar twee zomertentoonstellin-

gen: ‘The Collages’ met collages van Mark Brusse uit de afgelopen 40 jaar en ‘Berlin in Berlin’ met schil-

derijen en werk op papier van Kevin Berlin. Beide exposities staan los van elkaar maar toch is er een 

onderliggend verband. Pieter Sanders van de galerie verduidelijkt: “Brusse en Berlin hebben allebei 

onlangs een aantal maanden gewerkt in ons atelier in Berlijn. Daarnaast werken ze elk op hun eigen 

wijze met gevonden voorwerpen.” Brusse verwerkt gevonden materialen op straten en markten tot 

collages, die door de toevoeging van krantenknipsels een actuele inslag verkrijgen. De geselecteerde 

collages die te zien zijn op de tentoonstelling komen uit zijn gehele oeuvre, terwijl het gepresenteerde 

werk van Berlin een weerslag is van de recent doorgebrachte tijd in de Duitse hoofdstad. Hij tekende 

er zowel mensen in de straten als door hen achtergelaten sigarettenpakjes en flessendopjes.

Livingstone Gallery, Anna Paulownastraat 70 A/B

Den Haag

www.livingstonegallery.nl

t/m 15-07

Voor de Zomer Salon in Galerie Lijn 3 koos galeriehoudster Anthonia van Rappard niet voor 

een overkoepelend thema, wel voor kunstenaars die haar zonder uitzondering boeien. Die 

keuze heeft tot een zeer diverse expositie geleid: Eric Dijkstra maakt iPhone-fotocollages 

die eruitzien als aquarellen, voor zijn hypnotiserende beelden op doek hanteert Michiel 

Hermsen een precisie die doet denken aan die van een grafisch ontwerper, de poëtische, 

abstracte landschappen van Koos Smit danken hun kracht aan het dynamisch kleurgebruik 

en Rens Hoekstra laat zich voor haar schilderijen inspireren door taferelen uit het dagelijkse 

leven, weergegeven met een lichte, speelse toets. In de beeldentuin voeren werken in staal 

en koper de boventoon, maar ook brons en kunststof zijn graag geziene materialen: Floris 

Wolvetang maakte er voor zijn tussen de bomen zwevende ‘Wolfmens’ gretig gebruik van. 

Ook keramiek en sieraden zijn vertegenwoordigd op de Salon: van Marijke Janssens porse-

leinen haas tot de organisch geïnspireerde juwelen van Raluca Buzura.

Ari Bayuaji

Mark Brusse en Kevin Berlin

Zomer Salon

Ari Bayuaji, 2017.

Mark Brusse, ‘art from the 

paperbag’, 2015. Collage, 

48 x 36 cm. Livingstone 

Projects Berlin.

Koos Smit, ‘Dragon Fly’.

Galerie Lijn 3, Provincialeweg 1

Geersdijk

www.galerielijn3.nl

10-06 t/m 20-08
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Voor de achtste maal organiseert Kunstconsult tijdens de zomermaanden 

een glaskunstexpositie. Belinda Visser vertelt waar die fascinatie voor glas 

vandaan komt: “Als specialist in 20e-eeuwse toegepaste kunst, kan je niet 

heen om het belang van Glasfabriek Leerdam in de ontwikkeling van de 

moderne vormgeving en de glaskunst. Bij Kunstconsult hadden we op een 

bepaald moment zoveel bijzondere glasobjecten verzameld, dat het idee 

ontstond om er een verkoopexpositie en themaweekend aan te wijden”. Dat 

weekend is uitgegroeid tot de veelomvattende expositie ‘Gestolde Dro-

men’, waar de verhalen en technieken achter glasobjecten worden belicht. 

Hoofdrolspelers van deze editie zijn Andries Copier (1901-1991), de continu 

vernieuwende hoofdontwerper van Glasfabriek Leerdam en zijn leerling 

Willem Heesen (1925-2007), pionier van de vrije glaskunst. In de creaties van 

beiden is water een terugkerend motief: waar Copier aandacht schonk aan 

vissen en zeemeerminnen, liet Heesen zich inspireren door rivier de Linge, 

die langs zijn iconische studio de Oude Horn liep. 

Kunstconsult

Smederij 4

Amstelveen

www.kunstconsult.nl

10-06 t/m 22-09

Gestolde Dromen VIII

Willem Heesen, uit de serie ‘Waterkant’, Oude Horn unicum, 1987. Collectie 

Kunstconsult - 20th century art | objects. © Foto: Erik Rijper.

 

Hebt u ook een aankondiging betreffende hedendaags zilver? 

Laat het ons weten op: silverinmotion@outlook.com.

Design in zilver
Het Zilvermuseum Schoonhoven presenteert met de overzichtstentoon-

stelling ‘Silver Design in Time’, zilveren designobjecten uit meer dan 100 

jaar (Nederlandse) zilverindustrie. De expositie toont daarmee de geschie-

denis van design in de zilverindustrie met aandacht voor het juiste tijds-

beeld en de juiste context. Circa 60 zilverwerken van Christopher Dresser, 

Eissenloeffel tot en met de Nederlandse ontwerpers Marcel Wanders, Piet 

Hein Eek, Aldo Bakker en Richard Hutten zijn te bewonderen. De tentoon-

stelling met bijbehorende publicatie en breed cultureel programma is in 

het Zilvermuseum Schoonhoven te zien van 15-06 t/m 04-03.

Nationale  Zilverdag
Op maandag 5 juni - volgens traditie op 2e Pinksterdag - vindt de Nationale 

Zilverdag plaats te Schoonhoven. Altijd een gezellige drukte in de fraaie 

historische binnenstad van Schoonhoven met open ateliers van goud- en 

zilversmeden en met presentaties en demonstraties in galeries, de Vak-

school en het Zilvermuseum op wel 140 locaties. Alles op het gebied van 

zilver is er te zien en te kopen met ook nieuw en mooi werk van jonge (pas 

afgestudeerde) goud- en zilversmeden, met zilveractiviteiten voor kinde-

ren. In de vele galeries zijn sieraden en juwelen te bewonderen en er zijn 

live sieradenshows en zelfs een speciale trouwringenroute. Jaarlijks bezoe-

ken meer dan 20.000 bezoekers dit festijn in Schoonhoven, de Zilverstad.

Titanium  als  zilver 
In hun atelier ‘Dubbelop’ te Schoonhoven ontwerpen en vervaardigen de 

edelsmeden Pauline Barendse en Jan Matthesius al jaren samen de meest 

bijzondere sieraden en zilveren objecten en gebruiksvoorwerpen, altijd 

doordacht, technisch ingenieus en perfect afgewerkt. Hierbij ontwerpen 

ze ook vaak voorwerpen met keuze voor uitzonderlijke materialen en 

contrasten van hard/zacht en diepzwart/soft zilverwit. Zo ook bij de recent 

in vrije opdracht gemaakte waterkan ‘Ti-kan’, vervaardigd van het lastig 

te bewerken harde titanium met een zilveren kooi voor binchotan, een 

keiharde onbewerkbare en poreuze houtskool. Binchotan is houtskool 

van de Japanse eik, die bij hoge temperaturen langzaam wordt gestookt; 

een speciaal productieproces dat van generatie op generatie in Japan is 

doorgegeven sinds de 17e eeuw. Binchotan zuivert water en verwijdert 

geurtjes en is dus een oer-eerlijk aangenaam materiaal (uit te koken voor 

hergebruik). Pauline Barendse en Jan Matthesius maakten met ‘Ti-kan’ een 

mooie waterkan met een uitgesproken eigen vormgeving en geven aan de 

opdrachtgevers tegelijk een ‘conversation piece’ voor hun dinertafel. 

 Licht op zilver  Informatierubriek Hedendaags Zilver Nederland

Richard Hutten, Vaas 

‘Pique-fleurs’ , 2007, 

zilver, Christofle te Parijs, 

29,5 x 32(h) cm.

Pauline Barendse en Jan Matthesius, 

‘Ti-kan’, 2016, titanium met zilver en bin-

chotan, 10 x 16 x 20(h) cm. 

Foto: Rob Glastra.
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Carel Willink
Een van onheil zwangere lucht hangt boven Kasteel Ruurlo. Deze lijkt te zijn ontsnapt 

aan ‘Landschap met zeven beelden’, een schilderij van Carel Willink (1900-1983) dat 

kunstverzamelaar Hans Melchers vorig jaar kocht. Hij voegde het toe aan zijn omvang-

rijke collectie werken van de koele grootmeester van het neorealisme. Vanaf 27 juni 

2017 is deze te zien in Kasteel Ruurlo, de tweede museumlocatie van Museum MORE. 

TEKST: MARIETTE SCHRADER

Monumentaal decor voor
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H
ans Melchers (1938) groeit op in Gelder-

land en maakt zijn fortuin in de chemi-

sche industrie. Zijn fascinatie voor Kas-

teel Ruurlo dateert uit zijn kindertijd. In 

2012 komt zijn jongensdroom uit: hij kan dan het 

kasteel, waarvan de naam voor het eerst in veer-

tiende-eeuwse archieven opduikt, verwerven en in 

zijn oude luister herstellen. Niet om er zelf te gaan 

wonen maar om een monumentaal decor te creëren 

voor zijn Carel Willink-collectie. “Op dit project 

hebben de heer en mevrouw Melchers onmisken-

baar hun eigen stempel gezet”, zegt Ype Koopmans, 

artistiek directeur van Museum MORE. “Dat 

geldt zowel voor de restauratie en verbouwing, als 

voor de inrichting. Een keur aan experts stond het 

echtpaar hierbij ter zijde, zoals restauratiearchitect 

Cor Bouwstra, architect Hans van Heeswijk en 

couturier Ronald Kolk.”

Transparant

De bezoeker ziet Museum MORE I Kasteel Ruurlo 

al vanuit de verte opdoemen tussen de Achterhoek-

se landerijen. De versleten houten toegangsbrug is 

onlangs vervangen door een opvallend moderne 

constructie met matglazen vloerpanelen en een 

glazen balustrade, Deze overspant 32 meter. Aan-

sluitend bevindt zich de nieuwe hoofdentree in de 

vorm van een glazen kubus. Door deze transpa-

rante toevoegingen blijft het eeuwenoude beeld van 

het kasteel intact. Vanuit de kubus kan de bezoeker 

een rondgang maken door alle vertrekken. Hiervan 

zijn de parketvloeren ingelegd met patronen waar-

voor de gerestaureerde plafondornamenten als in-

spiratiebron dienden. De indrukwekkende houten 

draaitrap is speciaal voor Museum MORE I Kas-

teel Ruurlo ontworpen en fungeert als spil van het 

gebouw. “Klassiek met een eigentijdse twist”, vat 

Koopmans alles samen. Maar dé blikvanger zijn de 

werken van Carel Willink. Zij steken fraai af tegen 

de wanden met de nieuwe damasten bespanningen.

Raadselachtig oeuvre 

Carel Willink geniet al jong een goede reputa-

tie. Vanaf zijn dertigste wordt hij gaandeweg be-

schouwd als een van de belangrijkste kunstschilders 

van Nederland. Ook het grote publiek is dan met 

zijn raadselachtig oeuvre bekend. Als geen ander 

weet hij met zijn monumentale architectonische 

decors en onheilspellende wolkenluchten, een ge-

nadeloos gevoel van vervreemding en beklemming 

bij de toeschouwer op te wekken. Deze wil weg-

lopen maar blijft toch als aan de grond genageld 

staan. Het geldt voor zijn landschappen en stads-

fragmenten met verlaten straten, pleinen en parken 

en – in mindere mate – voor zijn statige, afstan-

delijke portretten en koele naakten. Hij weet per-

fect diepte in een schilderij te suggereren door een 

voorwerp op de voorgrond te plaatsen. Afhankelijk 

van het thema kan dat een boom, standbeeld of 

menselijk wezen zijn. In de verte ontwaart de kijker 

vaak de contouren van bekende gebouwen die uit 

hun context zijn weggerukt. Zo rijst in ‘Landschap 

met zeven beelden’ de rechthoekige Amsterdamse 

Mozes en Aäronkerk opeens op aan een inktzwart 

meer. “Tevens beschikt Carel Willink over een vir-

tuoze schilderstechniek en een weergaloze stof- en 

materiaaluitdrukking”, voegt Koopmans toe. “Kijk 

eens hoe de ruisende zijde van een japon of het af-

brokkelend gesteente van een ruïne zijn afgebeeld. 

Hij heeft dan ook een studie gemaakt van Oude 

Meesters die hij bewonderde zoals Holbein, Ruis-

dael en Vermeer. Maar niet van Rembrandt want 

diens werken vond Willink ‘te veel naar zweet en 

bloed ruiken’. Daarnaast beschouwde hij het stan-

daardwerk van Max Dörner uit 1921 ‘Malmaterial 

und seine Verwendung im Bilde’, als zijn bijbel.” 

Behalve het penseel gebruikt de Grootmeester van 

het neorealisme – hijzelf spreekt liever van imagi-

nair of fantastisch realisme – het paletmes. Ook in 

deze techniek blinkt hij uit. 

‘De kern van mijn werk is een dode-

lijke verliefdheid op de realiteit’. 

boven

Ype Koopmans, artistiek directeur Mu-

seum MORE, foto Jocelyne Moreau.

links

Carel Willink, ‘Landschap met zeven 

beelden’, 1941. Collectie Museum 

MORE.

onder

Carel Willink, ‘Zelfportret’, 1934. Collec-

tie Museum MORE.
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Stijlvast

Willink schildert zijn gehele leven stijlvast en trekt 

zich niets aan van nieuwe stromingen als CoBrA. 

Kunstcritici vinden hem ouderwets. Als verweer 

schrijft hij in 1950 het boekje ‘De schilderkunst 

in een kritiek stadium’, waarin hij ageert tegen 

CoBrA-experimenten met het kubisme en expressi-

onisme. Het is allemaal al eens eerder gedaan. Ook 

door hemzelf. Als jonge, zoekende kunstenaar in de 

jaren twintig, en geïnspireerd door zijn ervaringen 

in Berlijn en Parijs waar hij kunstenaars als Kandin-

sky en Picasso had leren kennen. De aankomende 

generatie kunstenaars verwijt Willink geen respect 

voor traditie te hebben en kennis van het métier te 

ontberen. Intussen blijft hij onverstoorbaar zijn re-

pertoire uitbreiden. In de jaren vijftig gebruikt hij, 

om het vervreemdend effect van zijn schilderijen te 

vergroten, steeds vaker exotische dieren als yaks, 

zebra’s en lama’s. Hij heeft deze uitvoerig in Artis 

bestudeerd en kan ze hierdoor zeer realistisch af-

beelden. In de jaren zestig volgen kerncentrales en 

atoomexplosies als symbool voor de moderne tijd. 

Hij combineert ze met verwoeste tempels en geru-

ineerde, antieke standbeelden omdat, zelfs nu de 

Tweede Wereldoorlog voorbij is, ‘nog altijd de te-

loorgang van onze beschaving dreigt’. Toch draagt 

Willink geen maatschappelijke of politieke bood-

schap uit: ‘De kern van mijn werk is een dodelij-

ke verliefdheid op de realiteit’. Ook qua uiterlijk 

was de lange, slanke Willink stijlvast. Een benig 

gezicht omlijst door gesoigneerde bakkebaarden, 

een fluwelen dasje, een onberispelijk overhemd 

met een beschaafd motiefje en een pantalon met 

scherpe vouwen maken hem tot een elegante ver-

schijning. In de jaren zeventig veroorlooft hij zich 

soms een frivoliteit. Koopmans: “Ik heb hem toen 

menigmaal gekleed in wijde broekspijpen en op 

lage plateauzolen, zijn woning annex atelier aan de 

Amsterdamse Ruisdaelkade zien verlaten.”

Doorsnede

In de semi-permanente expositie waarmee Kasteel 

Ruurlo opent, staan het leven en werk van Carel 

Willink centraal. 31 olieverfschilderijen en 14 gou-

aches en tekeningen geven daarvan een goede door-

snede. Alle zijn afkomstig uit de privécollectie van 

Hans Melchers. Twaalf schilderijen zijn achterge-

bleven in Museum MORE. Verschillende werken 

illustreren Willinks ontwikkeling als schilder, zoals 

zijn overgang van het abstracte naar het figuratieve. 

De collectie is niet in chronologische volgorde te 

zien omdat de vertrekken zich daarvoor niet echt 

lenen. Bij de restauratie is namelijk zoveel mogelijk 

de oorspronkelijke indeling van het kasteel behou-

den, waardoor de wanden en vensters in grootte va-

riëren. Persoonlijke eigendommen als schetsboek-

jes en foto’s ontbreken. Wel voert de rondgang de 

bezoeker langs de portretbuste die Sylvia Willink-

Quiël van haar overleden echtgenoot maakte. 

Favorieten

Willink schilderde zoals hij het zelf verwoordde: 

‘met mijn geest in het puntje van mijn penseel’. 

Onder de topstukken bevinden zich enkele van 

Melchers’ favorieten, waaronder ‘Landschap met 

vechtenden uit 1937. Koopmans: “In een reus-

achtig, groen berglandschap zijn op de voorgrond 

twee minuscule mannetjes in een eenzaam gevecht 

gewikkeld. Erboven Willinks handelsmerk: een 

onheilspellend luchtlandschap. Melchers deelt Wil-

links fascinatie voor het weer: hij werkte zelfs ooit 

als freelance-weerkundige voor het KNMI. Over 

de vechtende mannetjes pleegt Melchers te zeggen 

dat hijzelf is afgebeeld in strijd met de belasting-

dienst.” Een olieverfstudie met een zelfportret dat 

de toeschouwer aankijkt, spreekt sterk tot Koop-

mans’ verbeelding. De schilder was toen slechts 

18 jaar oud. Maar ook de portretten die hij in op-

dracht van bekende mensen als Freddy Heineken 

en koningin Juliana schilderde, de twee portretten 

maken geen deel uit van de collectie, mogen er 

zijn, evenals zijn koele naakten. Deze schilderde hij 

nooit erotisch maar altijd esthetisch.  

Luipaardmantel

De publiekslieveling is ongetwijfeld ‘Portret van 

Mathilde’, waarop zijn flamboyante muze en derde 

echtgenote is afgebeeld. Hij schildert haar levens-

echt ten voeten uit in 1975, kort voor hun schei-

‘Ik schilder met mijn 

geest in het puntje van 

mijn penseel’

boven

Carel Willink, ‘Kameel in het park van 

Versailles’, 1956, Museum MORE.

linkerpagina

Carel Willink, ‘Portret van Mathilde’, 

1975, Collectie Museum MORE.
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Meer weten
Bezoeken

Museum More I Kasteel Ruurlo

De semi-permanente expositie 

over het leven en werk van Carel 

Willink is vanaf 27 juni 2017 voor 

het publiek geopend en zal lang-

durig te zien zijn.

Vordenseweg 2

Ruurlo

www.museummore.nl

ding en voor haar dramatische dood. Staande op 

een marmeren vloer kijkt zij haar publiek recht 

aan. Dat doet zij met fel opgemaakte ogen, waar-

van – volgens de overlevering – Willink het palet 

heeft samengesteld. Zij gaat gekleed in de ‘Lui-

paardmantel’, een kostbare creatie van couturière 

Fong Leng. Deze heeft Willink, evenals Mathil-

de, subliem weergegeven. Elk detail is zichtbaar, 

haast voelbaar. De veilingcatalogus van Sotheby 

Mak van Waay uit 1979 omschrijft de creatie als 

volgt: “Goudlederen mantel met nauw aange-

sloten bovenlijf en uitwaaierend in meters wijde 

klokrok, waarop applicaties zijn aangebracht van 

sluipende luipaarden van leder en suède in zwart, 

beige en zilver. De luipaarden bevinden zich in 

een entourage van woestijngras, in meerdere 

kleuren groene suède, eveneens geappliqueerd.” 

Verder rept de catalogus van geheel loskomende, 

driedimensionale rozen op de schouders en mou-

wen. Behalve het schilderij wordt een remake van 

de ‘Luipaardmantel’ in Kasteel Ruurlo getoond, 

evenals enkele andere creaties van Fong Leng. De 

modekunstenares onthulde in 1975 officieel ‘Por-

tret van Mathilde’. Hiervoor vervaardigde zij toen 

speciaal een rood satijnen kleed waarop tweemaal 

de naam van Carel Willink in gouddraad staat ge-

borduurd. Dit kleed is niet in Museum MORE I 

Kasteel Ruurlo te zien. Enkele andere creaties wel.

links

Carel Willink, ‘Zebra’s in rood rotsland-

schap’, 1958, Collectie Museum MORE.

linkerpagina

Carel Willink, ‘Parachutisten’, 1971, Col-

lectie Museum MORE.

onder

Museum MORE, Kasteel Ruurlo. 

Foto: Hugo Lingeman.
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Nieuwe adem 
voor glas
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K
wasten, beitels, klei en camera’s zijn de 

meer gebruikelijke middelen waarvan een 

kunstenaar zich bedient. Glas is als een 

vreemde eend in de bijt. Denkend aan 

bekende glaskunstenaars komen we ook niet veel 

verder dan Dale Chihuly, de buitengewoon succes-

volle Amerikaanse glaskunstenaar. Bernard Hee-

sen is een van de weinige Nederlandse glaskunste-

naars en tegelijkertijd ook de bekendste. Waarom 

wordt glas zo weinig gebruikt door kunstenaars 

terwijl er toch veel belangstelling voor het mate-

riaal is? Heesen: “Glas is een moeilijk materiaal, 

tijdens het maken staat de oven aan, staan er een 

paar medewerkers klaar en binnen een uur moet 

je het maken. Daarnaast vraagt het ook technisch 

het nodige. Je hebt een behendige motoriek nodig 

waarbij je met je linker en rechthand verschillende 

dingen moet doen en voortdurend bezig moet zijn 

met het vloeibaar houden van het materiaal. Het is 

warm en je moet steeds een behoorlijke inspanning 

doen. Ik denk dat het zo’n zeven tot acht jaar duurt 

voordat je iets kunt maken dat verder gaat dan een 

potje of vaasje.”

Jeneverflessen 

Veertig jaar geleden was de glasfabriek in Leerdam 

de enige plek waar nog glas werd geblazen. “Dat 

ging toen om jeneverflessen, conservenpotten en 

unica’s”, vertelt Heesen, “Mijn vader was hoofdont-

werper op de fabriek. In 1977 besloot hij zijn eigen 

glasblazerij te beginnen hier in een oud waterge-

maal De Oude Horn in Acquoy. Het was de tijd 

dat meer kunstenaars hun eigen glasblazersstudio 

begonnen en zo met glas een plek veroverden in de 

kunstwereld. Mijn vader was daarin pionier. Tege-

lijkertijd startte een oud-collega van de glasfabriek 

ook een glasafdeling op de Rietveld Academie en 

niet lang erna ontstonden er galeries met glaskunst 

en verzamelaars. Ik studeerde in die tijd Bouw-

kunde in Delft en zag mij, behalve dan tijdens het 

ontwerpen, niet gelukkig worden in dat vak. Toen 

ben ik toch mijn vader gaan helpen en heb ik mij 

het vak eigen gemaakt.” 

Beweging vastleggen

De eerste jaren assisteerde Bernard zijn vader Wil-

lem bij het maakproces en na een paar jaar ont-

Deze zomer vindt de manifestatie Cities of Glass plaats in Leerdam. Net als de gedenk-

waardige manifestatie Glas 86 ruim dertig jaar geleden, zullen in twee weken de nieuwe 

mogelijkheden worden onderzocht van glas als middel om kunst te maken. Nederlands 

beroemdste glaskunstenaar Bernard Heesen (1958) was er in 1986 bij en is nu een van de 

gangmakers van de nieuwe manifestatie. Een gesprek met de unieke kunstenaar in zijn 

unieke atelier de Oude Horn in Acquoy vlakbij de glasstad aan de Linge.

TEKST: KOOS DE WILT  FOTO’S: BEN DEIMAN

Tijdens het maken ontstaat het 
Bernard Heesen 

“Ik denk dat het zo’n 

zeven tot acht jaar 

duurt voordat je iets 

kunt maken dat verder 

gaat dan een potje of 

vaasje.”

boven

De  Oude Horn in Acquoy. 
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popte hij zich tot de kunstenaar die hij sindsdien 

is. Werk van zijn hand is inmiddels vertegen-

woordigd in de collecties van onder andere het 

Stedelijk Museum Amsterdam, Rijksmuseum 

Twenthe, Museum Boijmans Van Beuningen en 

het Gemeentemuseum Den Haag. In de kleine 

wereld van de glaskunst deden velen ervaring op 

in de glasblazerij in Acquoy. Als glasblazer werkte 

Heesen samen met kunstenaars en ontwerpers als 

Andries Copier, Maria Roosen, Tony Cragg en 

Marijke van Warmendam. Waar gaat het Heesen 

om bij zijn kunst? “Ik maak mijn werk niet vanuit 

het kunstige, maar vanuit het maakproces. Het 

gaat mij om het handschrift, hoe je het maakt, 

hoe je uiteindelijk komt tot het object. Ik ben 

nooit bezig geweest met het emanciperen van het 

glas als kunstvorm, ik wilde gewoon weten wat 

je met dat hete spul kon doen. Je kunt het werk 

nooit even wegzetten om er nog eens over na te 

denken. Je kunt je geen fouten permitteren. Voor 

mij is glas het meest interessant als het gloeiend 

heet is. Dan is het zacht en kneedbaar. Koud is 

het hard en verliest het zijn magie, dan glinstert 

het en kan het kapot gaan. Het hete glas is vloei-

baar en beweeglijk. In mijn werk zie je die bewe-

ging steeds terug.” Bernard Heesen speelt met het 

imago van glas door de technische mogelijkheden 

en de grenzen van het glasblazen te onderzoeken. 

Heesen: “Mijn werk moet een beetje wringen, ik 

wil het toeval in het proces een plaats geven. Wat 

ik maak is vaak geïnspireerd op gravures uit ne-

gentiende-eeuwse encyclopedieën die ik als kind 

bij mijn grootvader in de kasten vond. Ik was mis-

schien wel een beetje een zonderling kind, maar 

was gefascineerd door die tekeningen. Nog steeds 

eigenlijk. Naar aanleiding van deze afbeeldingen 

uit de zogenaamde Lelijke Tijd maak ik objecten, 

vereeuwigd in glas, maar ontdaan van hun oor-

spronkelijke functie. Als je naar mijn werk kijkt, 

zie je dat ik speel met de lelijkheid. Ik weet soms 

ook niet wat je er nou van moet vinden, maar wel 

dat het goed is.”

Drie tradities 

Het fenomeen glasblazen heeft zich vanaf de Ro-

meinse tijd ontwikkeld. Door de eeuwen heen 

verspreidde het zich over Europa. Afhankelijk 

van lokale omstandigheden, zoals de aanwezig-

heid van grondstoffen om het glas te smelten en 

brandstoffen om de ovens te stoken, ontstonden 

“Het hete glas is vloeibaar en be-

weeglijk. In mijn werk zie je die 

beweging steeds terug.”
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verschillende, plaatsgebonden methodes om met 

het glas te werken. Tot de dag van vandaag zijn 

er drie verschillende tradities te onderscheiden; de 

Venetiaanse, de Boheemse, en de Scandinavische, 

waaronder ook de Leerdammers vallen. Wat zijn 

de verschillen? Heesen: “De drie regio’s werken 

met verschillende soorten glas. Scandinaviërs wer-

ken met loodkristal, de Venetianen met cristallo en 

de Bohemers met potaskristal. Deze soorten glas 

verschillen zo van elkaar dat er ook op een andere 

manier mee gewerkt moet worden. Dit heeft weer 

tot gevolg dat er in die regio’s door de eeuwen heen 

verschillende technieken zijn ontwikkeld. Het lang 

vloeibare Venetiaanse cristallo leent zich bij uitstek 

tot ongelofelijk gepriegel en ingewikkelde decora-

tietechnieken zoals filigraan en murrine. Het Bo-

heemse kristal is daarentegen zeer kort vloeibaar en 

is daarom heel geschikt voor het in de vorm blazen. 

In de Boheemse traditie zijn ze ook goed in het slij-

pen van het glas. In Leerdam werken we met een 

zwaar loodkristal waarmee dikwandige vormen 

uit een stuk worden gemaakt. Het materiaal leent 

zich er niet voor zoals de Venetianen om verfijnde 

vormpjes te maken. Het is calvinistisch, rechttoe 

rechtaan.” 

Glas 86 

Binnen die Leerdamse traditie heeft Heesen een ei-

gen plek. “Toen ik mijn vader ging helpen, moest 

ik uitvinden hoe je glas eigenlijk moest blazen. In 

de eerste jaren dat ik ermee werkte, had ik ook geen 

idee wat je ermee kon. Het goede van dat ik geen 

officiële opleiding heb gehad als glasblazer was dat 

ik mijn eigen weg kon vinden. Daardoor is het een 

mengvorm geworden van de stijlen.” Eén gebeur-

tenis was in zijn ontwikkeling als kunstenaar bui-

tengewoon belangrijk: in de zomer van 1986 vond 

op De Oude Horn het evenement Glas 86 plaats. 

Een project waarin gedurende twee weken intensief 

werd gewerkt door beeldend kunstenaars samen 

met meesterglasblazers. Doel was de mogelijkheden 

van glas in kunst te onderzoeken. Zowel glaskun-

stenaars als beeldend kunstenaars die niet gewoon 

waren in glas te werken, kregen de gelegenheid met 

grootmeesters te werken, resulterend in de tentoon-

stelling ‘Beelden in Glas’ in Fort Asperen. De Ma-

nifestatie was een openbaring voor Heesen. “In die 

paar weken van deze manifestatie heb ik heel veel 

geleerd van de interactie tussen al die kunstenaars. 

Het heeft mij veel zelfvertrouwen en input gegeven. 

Daarna kwamen er ook veel kunstenaars om hier 

op de Oude Horn de mogelijkheden met glas te on-

derzoeken. Dat heeft een push gegeven voor glas 

in de beeldende kunst. Het is tijd dat er weer iets 

nieuws komt. Ik kijk daarom ook heel erg uit naar 

de manifestatie van deze zomer. Op dit moment 

werk ik hard aan de tentoonstelling van Museum 

van der Togt in Amstelveen waar een overzicht te 

zien zal zijn van de hoogtepunten uit mijn dertigja-

rige carrière en waarop ik ga reflecteren.”

Manifestatie Cities of Glass 
In de geest van de manifestatie Glas 86 van drie decennia geleden, slaan de drie werkplaatsen van Leerdam de 

handen ineen en roepen ze de hulp in van hun collega’s in Novy Bor (Tsjechië) en Venetië. De Oude Horn, de 

Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum en Royal Leerdam Crystal organiseren vanaf 24 juni 2017 een glaseve-

nement om de typisch Leerdamse, Boheemse en Venetiaanse technieken een grotere bekendheid te geven. De 

glasstad Leerdam zal volledig in het teken staan van het ambacht glasblazen zowel bij het grote publiek als onder 

glasblazers, kunstenaars en ontwerpers. De beste internationale glasblazers verzamelen zich in de Glasstad aan de 

Linge. De kern van het project is de werkperiode in de drie werkplaatsen. In De Glasblazerij, De Oude Horn en Royal 

Leerdam Crystal, wordt twee weken lang gewerkt door beeldend kunstenaars en vormgevers en de beste glasbla-

zers van dit moment. Het publiek is getuige van het ontstaan van nieuw glaswerk. Onder meer Berend Strik, Zoro 

Feigl, Scholtens & Baijings, Christien Meinderstma, Bernard Heesen en De La Torre Brothers zullen hun opwachting 

maken. Net als 30 jaar geleden zal deze werkperiode resulteren in een tentoonstelling in Fort Asperen. Tijdens het 

evenement zal de nadruk op de drie glasregio’s liggen. 

Meer weten
Bezoeken

www.deoudehorn.com

www.nationaalglasmuseum.nl

www.royalleerdamcrystal.nl

www.citiesofglass.nl

linksonder

A.D Copier, Leerdam Unica, 1928, uit-

voering Glasfabriek Leerdam, hoogte 

54,5 cm.

middenonder

Glasfachschule Haida, bokaal, Tsjechië, 

ca 1925, h. 17,5 cm.

rechtsonder

Ercole Barovier, vaas, 1957, uitvoering 

Barovier & Toso, Venetië Italië, hoogte 

17 cm.
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Paul Cézanne 
In een ogenblik een impressie van de zichtbare werkelijkheid weergeven, zonder een 

haastige verfstreek. Het stralende licht vangen, zonder dat er een decoratief patroon van 

felle kleuren ontstaat. Deze vragen drijven schilder Paul Cézanne (1839-1906) in zijn lang-

durige worsteling met de beeldende kunst. Hoe deze worsteling zich in zijn portretkunst 

manifesteert, is nu te zien in een nieuwe tentoonstelling in het Musée d’Orsay in Parijs.

TEKST: LIEKE WIJNIA

Geportretteerd door

C
ézanne wil een kunst maken die waar-

dig genoeg is om in musea te hangen, 

iets waar hij bij de impressionistische 

schilderijen nog wel eens aan twijfelt. 

Het is zijn doel om van het impressionisme een 

steviger kunstvorm te maken, zonder haar ver-

worvenheden teniet te doen. Cézanne komt uit 

bij een gestructureerde vormentaal, waarmee hij 

monumentale composities weet te bereiken: klas-

siek ogende composities die baden in het licht. 

Door de zichtbare werkelijkheid op een analy-

tische wijze te ontleden, vangt Cézanne deze in 

elementaire vormen: cilinder, bol en kegel. Met 

die vormen bouwt hij zijn compositie op, met een 

scherp oog voor balans en kleurverhoudingen. 

Hoewel zijn verftoetsen uit brede streken, soms 

grenzend aan arceringen, bestaan, weet Cézanne 

te voorkomen dat zijn beeldtaal tweedimensiona-

le decoratieve patronen worden. Boven alles be-

houdt hij diepte in zijn schilderijen. Diepte, dat 

wil niet zeggen perspectief, want Cézanne vreest 

niet om de werkelijkheid geweld aan te doen, om 

zijn composities kloppend te krijgen. Binnen zijn 

uitgebreide oeuvre van een kleine duizend olie-

verfschilderijen worden de vele landschappen 

en stillevens vergezeld door zo’n 200 portretten. 

Hiervan zijn er 26 zelfportretten en 29 portretten 

van zijn vrouw. De portretten tonen een bijzon-

dere kant van Cézanne. Evenwel analytisch, maar 

ook intiem - als getuigenissen van de persoonlijke 

verhoudingen tussen de schilder en de geportret-

teerden.

‘Zelfportret’, ca. 1875. Olieverf op doek, 0,65 x 0,54 m. Parijs, Musée d’Orsay. © Foto: Musée d’Orsay, Patrice Schmidt. 

Vanaf zijn zeventiende volgt Cézanne een avondcursus tekenen in het kunstmuseum van zijn geboorteplaats, Aix-en-

Provence. Drie jaar later, als hij zijn middelbare school heeft afgerond, gaat hij rechten studeren. Niet omdat hij dat 

graag wil, maar op nadrukkelijke wens van zijn vader. Dit houdt hij drie jaar vol, terwijl hij naast zijn studie teken- en 

schilderlessen blijft volgen. Het werk dat Cézanne een poosje bij de bank van zijn vader verricht, bevalt hem evenmin. 

Dit doet hem uiteindelijk in 1861 zijn goede vriend Emile Zola naar Parijs volgen en definitief voor de kunst kiezen. 

Hoewel dit zijn vader weinig kan bekoren, zegt hij zijn zoon toch financiële steun toe, waardoor Cézanne in alle onaf-

hankelijkheid zich met zijn kunst bezig kan houden. In het zoeken naar een eigen stijl, bestudeert Cézanne werken van 

Eugène Delacroix en Nicolas Poussin. Het toont zijn interesse in zowel een zeventiende-eeuwse classicistische schil-

derstijl, als een negentiende-eeuwse vernieuwende, emotionele beeldtaal. Beider werk hangen in het Louvre, waar 

Cézanne en zijn tijdgenoten naar toe gaan om oudere meesters te kopiëren. Door het naschilderen leren ze uit eerste 

hand wat het inhoudt om een compositie op te bouwen en een voorstelling vorm te geven. Bovendien heeft Cézanne 

veel bewondering voor tijdgenoten als Gustave Courbet en Édouard Manet. Hij herkent in hen een vernieuwingsdrang, 

die hij zelf ook bezit.

Meer weten
Bezoeken

‘Portraits de Cézanne’

Musée d’Orsay

Parijs

www.musee-orsay.fr

13-06 t/m 24-09
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‘Achille Emperaire’, 1867-1868, olie-

verf op doek, 201 × 121 cm. Parijs, 

Musée d’Orsay. © Foto: Musée 

d’Orsay, Hervé Lewandowski. In 

1863 heeft Cézanne een poging 

gewaagd om aan de traditionele 

kunstacademie, de Academie des 

Beaux-Arts, te gaan studeren. Maar 

hij wordt niet toegelaten en zoekt 

elders een plek om zijn artistieke 

vaardigheden uit te werken. Deze 

vindt hij bij schilder Charles Suisse, 

die in zijn studio jonge schilders 

opleidt. Aan deze Academie Suisse 

ontmoet Cézanne de hier door 

hem geportretteerde kunstenaar 

Achille Emperaire. Ook afkomstig 

uit Aix-en-Provence, is hij tien jaar 

jonger dan Cézanne. Ze worden 

goede vrienden en Cézanne 

spreekt lovend over Emperaire en 

zijn onbevreesde manier van schil-

deren. In het portret dat Cézanne 

van hem maakt, benadrukt hij 

Emperaires zwakke fysieke gesteld-

heid en misvormde lichaam. Maar 

dit leidt niet tot een karikatuur. 

Integendeel zelfs. Hij weet er een 

monumentaal portret van te ma-

ken, qua formaat, frontaal gezichts-

punt en de majestueuze troon 

waar Emperaire op zit. De inscriptie 

is een verwijzing naar het klassieke 

portret dat Jean Auguste Domini-

que Ingres van Napoleon I op zijn 

troon maakte, waarbij Cézanne een 

woordgrap over Empereur/ Empe-

raire niet schroomt. Het schilderij 

toont een combinatie tussen het 

realisme van Courbet en Manet, 

vermengd met een stevige scheut 

ruwe romantiek, waardoor Empe-

raire, ondanks zijn zwakke gestel, 

een air van grootsheid krijgt.
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‘L’Avocat (L’Oncle Dominique)’, 1866, olieverf op doek, 65 × 54,5 cm. Parijs, Musée d’Orsay. © Foto: Musée d’Orsay, Hervé 

Lewandowski. Aan het eind van de zomer in 1866 vertrekt Cézanne vanuit Parijs naar Aix-en-Provence. Hij begint er vol goede 

moed aan een hele reeks nieuwe schilderijen, stillevens en portretten. In die reeks zitten tien portretten van zijn oom, Dominique 

Aubert, de broer van zijn moeder. Aubert poseert op verschillende manieren, onder meer gekleed als een monnik, voorzien van 

een tulband of katoenen hoed, zonder dat direct duidelijk is waarom hij deze kleding aan heeft. In dit schilderij is Aubert afge-

beeld als advocaat, met een bijzonder serieuze gezichtsuitdrukking. Net als in het portret van zijn zoon dat Cézanne zo’n vijftien 

jaar later zal maken, kent ook dit werk een sterk contrast tussen de zwarte kleding en de witte achtergrond. Dit verhoogt de 

monumentaliteit van het doek als geheel. In dit doek gebruikt Cézanne een techniek die hij van Courbet kent. Met een paletmes 

brengt hij dikke lagen verf aan, waarmee hij vervolgens de vormen van de geportretteerde modelleert. Later zou hij deze me-

thode ‘couillarde’ noemen, gewaagd. In november 1866, als Cézanne nog midden in deze schilderijenreeks zit, vertelt een vriend 

van hem over Cézannes ongelooflijk snelle manier van schilderen. De vriend heeft maar een dag hoeven poseren en zijn portret 

was al klaar. “Meestal poseert de oom. Iedere middag verschijnt er een nieuw portret.”
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‘Portret van mevr. Cézanne’, tussen 1885 en 1890, olieverf op doek. Parijs, Musée d’Orsay. © Foto: Musée d’Orsay, Hervé Lewandowski.  Aan 

kunsthandelaar Ambroise Vollard heeft Cézanne eens toevertrouwd: “Het succes van kunst, zit in het gezicht.” Een van de gezichten die 

Cézanne langdurig heeft bestudeerd in zijn schilderkunst is dat van zijn vrouw, Hortense Fiquet. Hij leert haar kennen in Parijs in 1869. Ze 

gaan in het geheim samenwonen, uit angst voor het oordeel van Cézannes vader. Deze zou uit afkeuring de financiële toelage stopzetten. 

Fiquet en Cézanne krijgen een zoon, Paul, die zijn opa pas leert kennen als hij elf jaar is. Na het overlijden van zijn vader, krijgt Cézanne een 

grote erfenis toebedeeld, waardoor hij helemaal financieel onafhankelijk wordt. Na twintig jaar te hebben samengewoond, trouwen hij 

en Fiquet datzelfde jaar nog, in 1886. Rond die tijd is Cézanne net aan dit zachte, elegante portret begonnen. Het portret straalt een grote 

eenvoud uit, met de zachte tinten bruin, groen en blauw. De achtergrond is nauwelijks uitgewerkt, waardoor de nadruk volledig op de 

ovale vorm van het gezicht komt te liggen. De zachte variaties in het kleurgebruik krijgen vorm door eenvoudige, pure lijnen. De manier 

waarop mevrouw Cézanne is afgebeeld communiceert rust en eenvoud. Haar sereniteit is wat schilder Henri Matisse er, die het schilderij 

aankoopt, zo aan bevalt. Hij stelt zelfs dat hij deze kwaliteiten ook in zijn eigen kunst zou willen bereiken.
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‘Portret van de zoon van de kunstenaar’, 1881-1882, olieverf op doek, 38 × 38 cm. Parijs, Musée de l’Orangerie. © Musée 

de l’Orangerie, Franck Raux . Naast zijn vrouw staat ook zijn zoon regelmatig model. Cézanne maakt verschillende schet-

sen en schilderijen van hem. Dit portret uit 1881-1882 is het meest ambitieuze in compositie. Het lijkt erop dat Paul op 

een leuning van een grote fauteuil zit, waarvan alleen de rugleuning zichtbaar is aan de rechterzijde van het portret. De 

compositie wordt gedomineerd door een spel tussen allerlei curves: in de rugleuning, de schouders, de nek, het gezicht 

en het haar. Het kent bovendien een sterk contrast tussen de donkere voorgrond en de lichte, zachte achtergrond. Zowel 

de stoel als de jongen zijn sterk afgesneden, waardoor een opvallende compositie ontstaat. Dit is de invloed geweest 

van de opkomst van de fotografie. Daardoor ontstaat er een heel nieuwe blik op hoe een voorstelling binnen een kader 

kan worden geplaatst. Veel schilders beginnen te experimenteren met onverwachte afsnijdingen, om zo een nieuwe 

dynamiek te verwezenlijken. In dit schilderij resulteert een zekere intimiteit tussen de kijker en de geportretteerde. Het 

portret is typerend voor Cézannes experimentele werk van rond 1880. Twintig jaar na de eerste poging om zijn schilde-

rijen op de Parijse Salon - de jaarlijkse tentoonstelling voor werk van levende kunstenaars - tentoongesteld te krijgen, 

raakt Cézanne in 1882 voor het eerst door de ballotage. De jury lijkt er eindelijk klaar voor.
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‘Gustave Geffroy’, 1895-1896, olieverf op doek, 117 × 89,5 cm. Parijs, Musée d’Orsay. © Foto: Musée d’Orsay, Hervé Lewan-

dowski. Voor lange tijd, moet Cézanne zijn worsteling met de kunst alleen strijden. Hij heeft weinig medestanders in zijn 

artistieke zoektocht, weinigen hebben affiniteit met de visuele taal waar hij op uit komt. In 1894 schrijft de hier gepor-

tretteerde Gustave Geffroy een aantal artikelen waarin hij zeer lovend is over Cézannes schilderkunst. Om zijn dank te 

tonen, biedt Cézanne in het voorjaar van 1895 aan om de criticus te portretteren. Geffroy zit prominent in het centrum 

van het doek, zijn houding vormt een driehoek waar de rest van de compositie omheen is gevormd. De kamer waarin 

Geffroy zich bevindt toont aan dat het om een geletterd man gaat, de boeken, de inktpot, het sculptuur aan de linker-

zijde op tafel. Cézanne speelt met de verhoudingen en het perspectief om de compositie in balans te krijgen. Cézanne 

is niet de eerste schilder die een lovende criticus portretteert. Édouard Manet en Edgar Degas gingen hem voor. Maar 

anders dan de portretten die zij maken, is het duidelijk dat in dit geval de verhouding tussen Cézanne en Geffroy niet 

heel goed is. Gaandeweg raakt Cézanne geïrriteerd door de schrijver, wiens eclectische artistieke smaak hij betwist. De 

handen en het gezicht heeft hij uitgesteld tot het laatste moment en maakt ze niet af. Dit resulteert in een niet bepaald 

sympathiek beeld. 
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‘La Femme à la cafetière’, ca. 1895, olieverf op doek, 130 × 97 

cm. Parijs, Musée d’Orsay. © Foto: Musée d’Orsay, Hervé Le-

wandowski. Het is onbekend wie model heeft gezeten voor dit 

portret, al wordt er veelal van uitgegaan dat de vrouw onderdeel 

uitmaakt van Cézannes huishoudelijke staf. De schilder maakt 

zelden gebruik van professionele modellen en des te meer van  

familieleden of vrienden. Uit ongemak om zoveel tijd te moeten 

spenderen met mensen die hij niet goed kent, omdat hij - in 

tegenstelling tot zijn beginjaren in Parijs - steeds langzamer is 

gaan schilderen. Ondanks de waarschijnlijke nabijheid van de 

geportretteerde, is dit doek eerder een studie in vorm, kleur en 

compositie, dan dat het een portret van een karakter is. De drie 

prominente elementen van het doek - de vrouw, het kopje en de 

koffiepot - zijn weergegeven in eenvoudige lijnen, zonder enig 

overbodige opsmuk. Hier probeert Cézanne de analytische be-

nadering van zijn stillevens toe te passen op een mensfiguur. Hij 

combineert verschillende gezichtspunten (vergelijk de kanteling 

van de tafel met de houding van de vrouw) en toont zowel een 

frontaal perspectief als een bovenaanzicht. Dit vrije combineren 

met perspectieven ten behoeve van de compositie zal later 

de schilders van het kubisme, zoals Pablo Picasso en Georges 

Braque, enorm aanspreken.

‘Paysan assis’, 1900-1904, olieverf op doek,  73,3 × 60,3 cm Parijs, Musée d’Orsay.  

© Foto: Musée d’Orsay, Patrice Schmidt. Nadat Cézanne in verschillende plaatsen in 

Frankrijk heeft gewoond en gewerkt, vestigt hij zich in 1897 definitief weer in zijn 

geboorteplaats Aix-en-Provence. De voorgaande jaren heeft Cézanne stelselmatig 

geprobeerd mee te tellen in de Parijse kunstwereld, wat maar mondjesmaat lukt. Hij 

neemt deel aan de 1863 en 1867 editie van de Salon des Refusés, en aan de 1874 en 

1877 edities van de impressionismetentoonstellingen. Deze worden georganiseerd 

als tegenhanger van de officiële Salon, waar Cézanne continu blijft proberen om zijn 

werk tentoongesteld te krijgen. Doordat de kunsthandelaar Ambroise Vollard ver-

trouwen heeft in zijn werk en dit in groten getale opkoopt, krijgt Cézanne hierdoor 

wat inkomsten. Het is vooral een nieuwe generatie kunstenaars, zoals Maurice De-

nis, Pierre Bonnard en Edouard Vuillard, die in zijn werk is geïnteresseerd. Tijdens de 

wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs worden drie schilderijen van Cézanne in het 

Franse paviljoen getoond. Door het internationale karakter van de tentoonstelling, 

komen ook buitenlandse handelaren en verzamelaars in aanraking met Cézanne. 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw komt er langzaamaan meer bewondering 

voor zijn schilderijen. Cézanne is zich altijd bewust geweest van het feit dat hij zijn 

tijd vooruit was. De jongere schilder Emile Barnard herinnert zich later Cézannes uit-

spraak, ‘Ik ben te oud, ik heb het niet volbracht en zal het ook nu niet volbrengen. Ik 

blijf de oorsprong van de door mij ontdekte weg.’ En zo zou het blijven.
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Brussel mag zich in juni verheugen op de komst van Paris Tableau, de prestigieuze Parijse beurs van Oude Meesters. Met namen als 

Galerie Canesso, Kunsthandel P. de Boer en Colnaghi brengt zij het neusje van de zalm qua oude schilderkunst. Wij spraken enkele 

van de exposanten aan en vernamen hun enthousiasme over de locatie – volgens Charles Beddington is Brussel beter gesitueerd 

dan Maastricht – en over de rijke verzameltraditie in België voor kunst en voor Oude Meesters in het bijzonder. Maar zijn zij ook zo 

enthousiast over de huidige kunstmarkt? En welke gevolgen ondervonden zij na de ontluisterende berichten over kunstvervalsingen? 

TEKST: LIESBETH LANGOUCHE

O
ver één ding zijn ze 

het allemaal eens: 

vervalsingen zijn 

van alle tijden en 

hun aantal is niet spectaculair 

toegenomen. “Die Cranach 

van de Prins van Liechtenstein 

of de vervalste meubels in 

Versailles zijn erg ‘high profile’ 

en hebben daarom allicht wat 

meer aandacht gekregen dan 

ze verdienden”, nuanceert Tyr 

Baudouin Lowet de Wotrenge 

(Galerie Lowet de Wotrenge, 

Antwerpen), “De handelaren 

die zonder te twijfelen ‘mees-

terwerken’ van Hals, Cranach en 

consorten aankochten zonder 

enige herkomstgeschiedenis 

of literatuurverwijzing, hebben 

zich allicht in hun enthousiasme 

laten meeslepen.” “Laatst was ik 

MAURIZIO CANESSO:
“De taak van de antiquair bestaat eruit onbekende schilde-

rijen die uit privécollecties komen, te promoten en ervoor 

te zorgen dat ze naar waarde geschat worden. We zorgen 

ervoor dat deze schilderijen geëxposeerd worden en dat 

men erover praat, zodat ze hun terechte plaats in de ge-

schiedenis verkrijgen.”

Investeren in Oude Meesters
De handelaren van Paris Tableau

Giuseppe Antonio Petrini (Carona, 1677-1755/1759), ‘Een vrouwelijke en een mannelijke allegorie’. Olieverf op papier, 55,5 x 32,5 cm. 

Dit paar ‘bozzetti’ is een nieuwe aanwinst in het ‘corpus’ van gekende werken van Petrini. Ze zijn in zeer goede conditie en waren 

de voorstudies van een fresco dat Petrini realiseerde in één van de huizen van de familie d’Herwarth, een machtige familie van 

bankiers en diplomaten, in het Zwitserse kanton Vaud. Het huis zelf werd in 1896 afgebroken. 

Prijsindicatie: € 110.000

Galerie Canesso, Parijs

toevallig bij mijn restaurator in 

Londen, die werkt voor een van 

de belangrijkste restauratieate-

liers daar. En die man heeft de 

bewuste Cranach gezien”, vertelt 

de Gentse antiquair Jan Muller, 

“Hij heeft het werk bestudeerd, 

en kon alleen toegeven dat het er 

gewoonweg perfect uitzag. Als je 

nagaat dat ze ook in het Louvre 

niet gezien hebben dat het om 

een vervalsing ging, spreekt dat 

in het voordeel van de antiquairs: 

die mensen hebben dat zelf niet 

geweten. Die vervalste stuk-

ken hadden wel geen prachtige 

provenance, wat gebruikelijk is 

voor dergelijke stukken. Maar 

technisch gezien zaten die zo 

goed in elkaar dat je het met het 

blote oog niet kon waarnemen.” 

Maar bovenal drukt Maurizio 

Canesso ons op het hart kritisch 

te blijven: “Op dit moment zijn 

het nog steeds geruchten zonder 

sluitende bewijzen. Zelfs het 

Louvre heeft zijn studie rond de 

Cranach van de prins van Liech-

tenstein nog niet gepubliceerd. 

Dus in afwachting van de resulta-

ten van het laboratorium zijn we 

niet zeker dat het vervalsingen 

betreffen.”
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Het leergeld van de antiquair

De laatste maanden werd dan 

ook meer dan eens de vraag 

opgeworpen of het oog van 

de kenner nog wel voldoende 

garantie is om echt van vals te 

onderscheiden. “Gedurende de 

35 jaar dat ik in deze branche 

zit, inclusief 15 jaar in het de-

partement Oude Meesters bij 

Christie’s, ben ik slechts enkele 

werken tegengekomen waarvan 

het niet meteen duidelijk was 

dat ze vervalst waren”, zegt Char-

les Beddington uit Londen. “In 

de 19e eeuw had je een grote 

productie van nep-middeleeuw-

se schilderijen, maar door hun 

stijl en materiaalgebruik zijn die 

makkelijk te herkennen. Actu-

ele vervalsingen zijn echt een 

zeldzaamheid, en zijn gewoon 

ook bijzonder moeilijk te maken. 

Hedendaagse kunst namaken 

kost veel minder moeite aange-

zien de materialen zo voor het 

grijpen liggen, en ze verkopen 

bovendien veel makkelijker”, 

voegt Maurizio Canesso hieraan 

toe (Galerie Canesso, Parijs). “Ik 

vind het nog steeds moeilijk te 

geloven dat ik een vals schilderij 

niet als zodanig zou herkennen, 

tenminste als ik de gelegenheid 

krijg om er goed naar te kijken 

en het te onderzoeken”, vertelt 

Peter de Boer (Kunsthandel P. 

de Boer, Amsterdam), “Het is mij 

ook wel eens gebeurd dat ik een 

verkeerd schilderij kocht, maar 

TYR BAUDOUIN LOWET DE WOTRENGE:
“Men denkt vandaag al snel na één slechte veiling dat ‘de 

markt in elkaar zakt’, om bij een volgende, betere veiling 

te zeggen dat ‘de markt weer opleeft’. Goede werken met 

een solide herkomst en in mooie staat zullen altijd een 

dankbare koper vinden.”

Vincent Malo (Kamerijk, ca. 1605- ca. 1650 Rome), ‘De ontvoering van Helena’, ca. 1625. Olieverf op paneel, 45 x 63 cm. Rechts on-

deraan gesigneerd VML F. Tyr Baudouin Lowet de Wotrenge: “Ik vond dit werk op een kleine Franse veiling als ‘Vlaams anoniem’ 

maar nam het mee omdat de compositie me enorm aansprak. Na reiniging bleek het een meesterwerk van Vincent Malo te zijn, 

in prachtige staat én gesigneerd. Het is een belangrijk stuk omdat het één van de weinige stukken uit zijn Antwerpse periode is, 

toen hij in het atelier van Rubens actief was, die met zekerheid aan hem kunnen worden toegeschreven. Het toont heel duidelijk de 

invloed van de meester op Malo’s werk.”

Prijsindicatie: € 130.000

Galerie Lowet de Wotrenge, Antwerpen

dat kwam omdat ik het niet goed 

genoeg had bekeken. Zodra we 

het thuis hadden en konden 

bekijken, bleek dat het niet goed 

was. In dat geval verkopen we 

het zeker niet als echt. Zoals een 

vroegere collega eens zei: ‘Het is 

niet onmogelijk dat ik een fout 

maak, maar mijn klanten maken 

zeker geen fouten’.” Dergelijke 

vergissingen zijn jammer voor 

de antiquair, die mogelijk zijn 

investering niet meer volledig 

terugziet. “Dat is het leergeld dat 

we allemaal betalen”, zegt Jan 

Muller, “Terwijl mijn vader vroe-

ger in 4-5 landen kocht, koop ik 

door de mogelijkheden van het 

internet in wel 40 landen, maar 

het kunnen er ook 400 zijn. En ik 

ga heus niet voor elk schilderij 

naar New York, Barcelona of Lis-

sabon, je kunt dat logistiek niet 

doen. Dus koop ik meer op foto. 

En doordat niet alle veilingzalen 

even professioneel zijn en uit-

stekende foto’s en conditierap-

porten geven, is het soms een 

berekend risico.” 

Claude-Joseph Vernet (1714 – 1789), Marinezicht bij maanlicht. Olieverf op doek, 101 x 

138 cm. Gesigneerd en gedateerd op de ton rechtsonder : Joseph Vernet f. | Massila | 

1754. Maurizio Nobile, Bologna-Parijs
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CHARLES BEDDINGTON: 
“Het lijkt me onrealistisch 

om meerdere beurzen te 

organiseren naar voor-

beeld van Paris Tableau, 

maar ik vind het prachtig 

dat er een is.”

Gaspar Butler (actief in Napels ca. 1720-1733), gezicht op Napels, gezien vanuit het Westen, met de rivier de Chiaia vanuit de Strada di Posillipo en de Vesuvius op de achtergrond.  

(Deel  van een paar.) Op het andere doek is Napels gezien van op zee. Olieverf op doek, 57 x 147 cm. Tot voor kort was van Butler nog maar weinig werk bekend. Maar in de 

laatste dertig jaar wist Charles Beddington meer dan tien andere werken aan hem toe te schrijven, waarvan meerdere eerst aan andere en zelfs bekendere kunstenaars waren 

toegedicht. Charles Beddington: “Als ‘expert’ in Butler herkende ik in dit paar Napolitaanse zichten meteen de hand van Butler. Het zijn meesterwerken en uitzonderlijk groot 

voor hem. Een veel kleinere versie van dit paar werd in 2011 in een Londense veilingzaal verkocht voor bijna £ 450.000. (€ 530.000)”. 

Prijsindicatie: € 380.000

Charles Beddington Limited, Londen

Klaar voor gebruik

Twijfelen ze dan toch aan hun 

deskundige oog, dan laten ze er 

de wetenschap op los. “Ik ben er 

als de dood voor een klant iets 

te verkopen dat niet is waar het 

zich voor voordoet”, aldus Tyr 

Baudouin Lowet de Wotrenge, 

“Daarom werk ik altijd samen 

met ervaren restauratoren, die 

me bij de minste anomalie moe-

ten waarschuwen. In dat geval 

doen we bijkomend beroep op 

technische labo’s of universitei-

ten. Naast technisch onderzoek 

gaan we ook steeds te rade bij 

het desbetreffende comité of de 

juiste expert om na te gaan of 

het werk ook stilistisch ‘klopt’ en 

bij het oeuvre van de kunstenaar 

hoort.” “Een pigmentanalyse, een 

IRR-onderzoek (infraroodreflec-

tografie, waarmee onder meer 

ondertekeningen opgespoord 

kunnen worden, n.v.d.r.) of een 

dendrochronologisch onderzoek, 

al die technische mogelijkheden 

zijn vandaag ook veel makkelij-

ker bereikbaar en minder duur 

dan vroeger”, weet Jan Muller, 

“Ook ik laat dit allemaal vaker 

doen. Niet naar aanleiding van 

de nieuwsberichten, maar ge-

woon omdat de mogelijkheden 

er zijn en omdat de klanten het 

verwachten.” De expertise van de 

antiquair, de onderzoeken en de 

restauraties die hij laat uitvoeren, 

maken dan ook allemaal deel uit 

van het kostenplaatje. Daarom 

denken vele particulieren dat het 

goedkoper kopen is op veiling. 

“Bij veilingen gaat het er allemaal 

sneller aan toe, waardoor minder 

tijd is voor bijkomend onderzoek. 

Dus hierbij heb je soms geluks-

treffers of net risico’s, afhankelijk 

van hoe goed je kennis is. Een 

antiquair daarentegen levert 

volledig onderzochte en geres-

taureerde schilderijen, die klaar 

zijn om opgehangen te worden”, 

aldus Jorge Coll en Nicolas Cor-

tés (Colnaghi, Londen-Madrid). 

“Bijna al onze klanten kopen zo-

wel op de veiling als bij verschil-

lende handelaren”, vertelt Tyr 

Baudouin Lowet de Wotrenge, 

“ Voor doorgewinterde verzame-

laars is dat ook logisch: ze kopen 

wat ze willen, waar ze het ook 

tegenkomen. Voor beginnende 

verzamelaars ligt dat naar mijn 

aanvoelen anders: een – soms 

Bartolomeo Guidobono (Savona 1654-1709 Turijn), Stilleven met keukengerei, gevogelte, een slapende hond en citroenen. Olieverf 

op doek, 63 x 150 cm. Galerie Canesso, Parijs
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JORGE COLL EN NICOLAS CORTÉS:
“Er is geen gebrek aan interesse voor historische kunst, en 

dit van mensen in alle leeftijden. Wij moeten er gewoon 

voor zorgen dat deze mensen zich welkom voelen en zich 

in deze markt willen verdiepen.”

Fernando Yáñez de la Almedina (Almedina, Ciudad Real, ca.1475-1536), Christus 

draagt zijn kruis, geflankeerd door zijn beulen. Olieverf op doek, 78 x 78 cm. Jorge 

Coll en Nicolas Cortés : “De ontdekking van dit schilderij was uitermate spannend 

daar het één van de belangrijkste toevoegingen aan het oeuvre van De la Almedina 

van de laatste jaren betreft. Hij was een van de grootste Spaanse schilders uit de 

vroege Renaissance. Dit schilderij is met name interessant omdat het dateert uit de 

periode dat hij in Italië werkte, waar hij sterk beïnvloed werd door Leonardo da Vinci. 

De compositie ervan refereert dan ook rechtstreeks aan een verloren karton van Leo-

nardo, waarvan de tekening in de Galleria dell’Academia in Venetië bewaard wordt.”

Prijsindicatie: € 500.000

Colnaghi (Londen-Madrid)

prijzige – vergissing is snel ge-

maakt, en de aansprakelijkheid 

van veilinghuizen laat soms te 

wensen over.” “Bij de goede vei-

linghuizen, mocht je daar een 

vervalsing kopen, dan krijg je in 

principe je geld terug. Als je het 

kunt bewijzen uiteraard. Het-

zelfde geldt trouwens voor anti-

quairs”, vult Jan Muller aan. 

Tendensen op de markt 

“Zelf koop ik erg weinig op vei-

lingen en put vooral uit mijn zeer 

goede netwerk van verzame-

laars”, vertelt Maurizio Canesso, 

“Ik hou de veilingen wel in het 

oog, maar komt pas in actie wan-

neer zich een echte buitenkans 

voordoet. Het interesseert me 

niet om iets te duur te kopen, 

om het dan nog duurder te ver-

kopen.” Ook voor Colnaghi zijn 

veilingen niet de belangrijkste 

voorraadbron: “Toen we Coll & 

Cortés in 2005 opstartten (het 

Madrileense Coll & Cortés werd 

eind 2015 partner van het Lon-

dense Colnaghi, n.v.d.r.), was een 

behoorlijk deel van onze stock 

afkomstig uit veilingen. Als je 

nu naar een grote veiling gaat, 

zie je zelden nog professionele 

handelaren. Dit betekent dat ons 

aanbod meer vanuit privécol-

lecties komt, wat de galeriesector 

alleen maar versterkt.” Dit zien 

zij als een van de belangrijkste 

veranderingen van de laatste 

jaren. Voor Peter de Boer is het 

dit: “De markt van de 17e-eeuwse 

schilderkunst is nu anders dan 

10-20 jaar geleden in die zin dat 

er schilderijen zijn die in waarde 

zijn gedaald, terwijl andere juist 

veel meer geld opbrengen. Zo 

worden er minder bloemstukken 

en landschappen gekocht, maar 

meer marines en portretten.” 

Zowel Maurizio Canesso, Tyr 

Baudouin Lowet de Wotrenge 

als Charles Beddington ervaren 

de markt van Oude Meesters als 

een van de meest standvastige 

van alle. Maar Jan Muller ziet 

nog een andere evolutie: “Er zijn 

niet alleen heel veel antiquairs, 

ook hebben er zich de laatste 

tien jaar tal van grote investeer-

ders als verzamelaar gepositio-

neerd, die hun deel van de koek 

opeisen. Deze situatie is des te 

moeilijker omdat het aanbod 

van topstukken enorm gedaald 

is. En dat heeft dan weer te ma-

ken met het feit dat geld door 

de negatieve intrest niets meer 

opbrengt. Velen zien een mooi 

kunstwerk dat je generaties lang 

in de familie houdt dan ook als 

een vaste waarde en willen het 

niet verkopen. Eerlijk gezegd zou 

ik op dit ogenblik ook niet graag 

10 miljoen op mijn rekening 

hebben staan. Want ik zou het 

waarschijnlijk niet op een goede 

manier ‘op kunnen krijgen’ aan 

kunst. Absolute toppers komen 

niet meer te koop, dat zie je ook 

op TEFAF. Maar dat betekent 

ook dat de mindere goden, de 

iets kleinere meesters, in waarde 

toenemen als vervanging van de 

groten. Neem bijvoorbeeld een 

Jan Gossaert, een relatief jonge 

Vlaamse Primitief. De laatste die 

verkocht werd, was voor € 5,5 

miljoen (op 9 december 2015, bij 

Sotheby’s Londen n.v.d.r.). Maar 

eenzelfde schilderij kon je in 

de jaren ’90 nog kopen voor 10 

miljoen Belgische frank (circa 

€ 250.000 n.v.d.r.). Dus als je die 

prijsstijging bekijkt, spreken we 

over een vermenigvuldiging met 

twintig, en dat in nog geen der-

tig jaar tijd. Dat is gigantisch. Dat 

heb je niet met immobiliën of 

de beurs kunnen verdienen, en 

mogelijk zelfs niet met moderne 

kunst.” 

Ontwrichtende zoekmachines

Wat ook een grote invloed op 

de kunstmarkt heeft gehad, zijn 

zoekmachines als Artprice. Jan 

Muller legt uit: “Veel klanten van 

mij zijn veel slimmer dan vroeger 

omdat ze Artprice, Artnet en al 

die zoekrobots kennen. Maar het 

probleem is dat daar de goede 

en foute werken allemaal door 

elkaar staan. Want die sites zijn 

niet gemaakt door kunstkenners. 

Eigenlijk heeft dit alles de markt 

van de Romantiek om zeep ge-

holpen: de mensen kijken naar 

Artnet en zien dat de tien laatste 

werken van een bepaalde schil-

der onverkocht zijn. Maar wat 
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JAN MULLER:
“In mijn keuken hangt een werk van Pourbus, dat ik intus-

sen niet meer wil verkopen. Van ontbijt tot avondmaal leef 

je met dat stuk, waardoor het een gezinslid wordt.”

Pere Cabanes, de ‘Artés Master’ (Valen-

cia, ca. 1472-1538), Spaans altaar met 

de voorstelling van de Dood van Ma-

ria, omringd door de twaalf apostelen. 

Onderaan drie panelen met De Aan-

bidding, De Verrijzenis van Christus 

en Pinksteren. Olieverf op paneel, 94 x 

134 cm. Jan Muller: “Dit werk komt uit 

een Antwerpse collectie, en toen ik het 

kocht wist ik alleen dat het Spaans was 

en dat het rond 1500 te dateren was. 

Ondertussen hebben we onder meer 

de kunstenaar achterhaald en kunnen 

zien dat het qua conditie gewoon su-

bliem is, er is niets aan gerestaureerd. 

Het is een heel internationaal stuk, dat 

museaal is, door zijn kwaliteit en door 

het verhaal.”

Prijsindicatie: € 150.000 

Jan Muller Antiques, Gent

ze niet beseffen, is dat daar dus 

ook valse bij zitten! En na een 

tijdje zakken dan ook de goede 

werken in prijs. Dat is integraal 

de fout van de niet-wetende 

particulier die denkt de markt te 

kunnen volgen.” Een voorbeeld 

van zo’n schilder die hiervan 

het slachtoffer is, is Eugène 

Verboeckhoven. Jan Muller: 

“Verboeckhoven is onze belang-

rijkste, bekendste Belgische ani-

malier, maar wordt tegenwoor-

dig compleet onderschat. In de 

19e eeuw was hij de meest geko-

pieerde en vervalste kunstenaar 

uit de Romantiek in België. Op 

tien schilderijen die aangeboden 

worden wereldwijd op de markt, 

denk ik dat er acht vervalsingen 

zijn. Veilingen hebben die kennis 

niet altijd in huis en verkopen 

ze als een Verboeckhoven voor 

1.000 of 2.000 euro. En dan zijn 

dat de resultaten die je vaak op 

Artprice ziet, met af en toe eens 

PETER DE BOER: 
“Zoals een van mijn colle-

ga’s ooit zei: ‘Ik kan wel eens 

een fout maken, maar mijn 

klanten kunnen dat niet’.”

Marten van Valckenborg (Leuven, 1535-1612 Frankfürt), ‘De bouw van de Toren van Babel’. Olieverf op paneel, 73 x 106 cm. gesig-

neerd met monogram MVVF. Volgens Karel van Mander leerde Marten van Valckenborg landschappen schilderen in Mechelen. 

Nog steeds is hij vooral bekend om zijn landschappen, waaronder zijn diverse versies van de Toren van Babel, het Bijbelse verhaal 

over spraakverwarring. Mogelijk drukte Van Valckenborg hiermee de religieuze en politieke onrust uit die heerste in de periode 

waarin hij leefde.

Kunsthandel P. De Boer, Amsterdam
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Paris Tableau
La Patinoire Royale

Brussel

www.paristableau.com 

08-06 t/m 11-06

  MEER WETEN

GRATIS NAAR 
PARIS TABLEAU 
COLLECT deelt duotickets, 

eveneens geldig voor de vernis-

sage, uit aan de 30 snelste lezers die 

een mailtje sturen naar collect@ips.

be met als onderwerp ‘Ticket Paris 

Tableau’. Vergeet uw volledig post-

adres er niet bij te zetten.

Paris Tableau Bruxelles
Sinds vorig jaar heeft Paris Tableau haar intiemere stek in het Palais Brongniart verlaten om zich onder de 

koepel van de – voortaan jaarlijks georganiseerde – Biennale des Antiquaires te nestelen. Voorlopig is nog 

niet beslist of ze zich hier ook weer van gaat losmaken. Maar een feit is dat de beurs haar oude gedaante 

weer aanneemt als kleiner, onafhankelijk salon, maar dan buiten Frankrijk. Voor deze internationale uitstap 

dacht de organisatie onder meer nog aan Milaan, om uiteindelijk te kiezen voor Brussel. Nu is dat niet zo 

verwonderlijk, gezien de centrale ligging van Brussel, die met Brafa op kop aantoont dat een hoogstaande 

beurs voor oude kunst hier werkt. Paris Tableau is echter een nichebeurs en richt zich specifiek op de schil-

derkunst van de Oude Meesters vanaf de Middeleeuwen tot 1900. De trouwe exposanten van de Parijse 

editie, zoals Didier Aaron, Galerie Canesso, De Jonckheere en Charles Beddington krijgen gezelschap van 

nieuwkomers Colnaghi, Ana Chiclana en drie Belgen: Galerie Costermans uit Brussel, Lowet de Wotrenge uit 

Anwerpen en Jan Muller uit Gent. Behalve de tweeëntwintig exposanten, voorziet Paris Tableau naar goede 

gewoonte ook in een educatief onderdeel. De eerste activiteit is een conferentie-debat op 8 juni. Daarop 

gaan kunsthistorica Claire Leblanc (conservator van het Museum van Elsene) en econoom Hubert d’Ursel 

(voormalig algemeen directeur van Sotheby’s België) met elkaar in gesprek over de plaats die de Oude Mees-

ters innemen in een kunstmarkt die gedomineerd wordt door hedendaagse kunst. Eén van de vragen die ze 

zich stellen is of Oude Meesters geen betere investering zijn als men kijkt naar de ongebreidelde specula-

tie rond sommige actuele kunstenaars. Het tweede initiatief betreft de expositie over Jacques-Louis David 

(1748-1825). Na de val van het Eerste Franse Keizerrijk werd deze protagonist van het neoclassicisme in 1816 

uit Frankrijk verbannen, waarna hij uitweek naar Brussel. Daar vestigde hij een nieuw atelier en leidde er leer-

lingen op, met François-Joseph Navez als de bekendste. Uiteindelijk zou David in Brussel sterven, en hij ligt 

dan ook begraven op de begraafplaats van Brussel, hoewel zijn hart overgebracht werd naar Père-Lachaise in 

Parijs. Voorwaar een mooi thema om de band tussen Parijs en Brussel in de verf te zetten!

een werk dat verkocht werd voor 

€ 50.000. Dat was dan wel een 

goede. Maar geef mij vanop de 

computer, zelfs zonder in het 

echt te zien, honderd schilderijen 

van de meester en doe er twee 

valse tussen: ik haal die daar uit. 

Zo goed ken ik hem.”

Duurder dan TEFAF

Iedereen schaart zich dan ook 

achter de woorden van Charles 

Beddington: “Het voordeel van 

het kopen bij een antiquair is 

niet alleen omdat deze een spe-

cialistische kennis heeft, terwijl 

veilinghuizen een zeer breed 

gebied beslaan, maar ook omdat 

de antiquair een persoonlijke in-

vestering te verliezen heeft.” Tyr 

Baudouin Lowet de Wotrenge: 

“Ook merk ik op dat vandaag op 

de veiling soms prijzen worden 

betaald die je als handelaar nooit 

zelfs maar zou durven vragen. De 

redenering van velen dat men 

op de veiling altijd voordeliger 

af is dan bij een handelaar lijkt 

dus zeker niet altijd op te gaan.” 

“Ook hangt het ervan af waar 

het verkocht wordt. Kijk naar 

het voorbeeld van die veiling in 

New York”, haalt Jan Muller aan, 

“waarop die man te paard van 

Rubens werd verkocht voor $ 5 

miljoen (Sotheby’s New York, 25-

01, n.v.d.r.). Een ander schilderij 

was er één van Adam de Coster, 

een Vlaamse caravaggist, en deze 

werd verkocht voor $ 4-5 miljoen 

($ 4.850.000 n.v.d.r.). Uiteraard zijn 

die werken zoveel waard, maar 

dat zijn prijzen die je zelfs niet 

kunt vragen op Brafa of TEFAF. 

Die veilingen hebben natuurlijk 

een veel groter budget voor pu-

bliciteit en bereiken de ganse we-

reld, maar halen verdorie betere 

prijzen dan de antiquairs.” Kopen 

op veilingen of bij de antiquair 

houdt allebei voordelen in, maar 

één ding is zeker: op Paris Tableau 

staan de tweeëntwintig hande-

laren garant voor onberispelijke 

schilderijen, waarvan ze de meeste 

geheimen ontsluierd hebben, en 

die u bij thuiskomst meteen aan 

de muur kunt hangen.

Johannes Bosschaert (Middelburg 1606-1629 Dordrecht), Vruchtenmand met insecten en een hagedis. Olieverf op paneel, 30 x 41 

cm. Gesigneerd en gedateerd rechtsonder : I. Bosschaert 1626. Costermans, Brussel
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Steen & Jordaens
Wie tegenwoordig zijn taal met spreekwoorden doorspekt klinkt al snel oubollig, maar 

in de zeventiende eeuw waren spreekwoorden ongekend populair. Hoewel spreek-

woorden per definitie horen bij taal, waren ze ook een dankbaar onderwerp voor 

beeldende kunstenaars. In het Mauritshuis in Den Haag hangen van 11 juli tot en met 

14 januari twee voorstellingen van het nog altijd gangbare spreekwoord ‘Zoals de ou-

den zongen, zo piepen de jongen’ bij elkaar. Een mooie gelegenheid om twee vrolijke 

schilderijen eens met elkaar te vergelijken en te ontdekken hoe twee verschillende 

kunstenaars dit onderwerp aanpakten.

TEKST: ARIANE VAN SUCHTELEN

Zoals de ouden zongen…

onder

Jan Steen, ‘Soo voer gesongen, soo 

na gepepen’, ca.1668-1670. 

Doek, 134 x 163 cm. Mauritshuis, 

Den Haag
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S
preekwoorden dienden op een geestige, 

spitsvondige manier opvoedkundige of 

moraliserende wijsheden te verkondigen. 

Daarbij werden speelse dubbelzinnigheid 

en humor als essentieel gezien. De Antwerpse 

schilder Jacob Jordaens (1593-1678) en zijn jon-

gere Hollandse collega Jan Steen (1626-1679) 

hebben herhaaldelijk spreekwoorden geschil-

derd. Hoe deden ze dat? Hoe wisten ze woord 

om te zetten in beeld en tegelijk de boodschap 

op een vermakelijke manier over te brengen? In 

het Mauritshuis bevindt zich een groot schilderij 

van Steen met het bekende spreekwoord ‘Zoals de 

ouden zongen, zo piepen de jongen’. Vanaf deze 

zomer krijgt dit werk gezelschap van een schil-

derij van Jordaens met hetzelfde onderwerp uit 

het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te 

Antwerpen.

Het slechte voorbeeld
Jordaens was de eerste die het spreekwoord in 

beeld bracht, zo’n dertig jaar eerder dan Steen. 

De vroegste van de reeks voorstellingen die hij 

maakte is het schilderij uit het museum in Ant-

werpen dat 1638 is gedateerd. Voor alle duidelijk-

heid voegde hij de spreuk zelf als een opschrift 

aan de voorstelling toe: ‘Soo d’ouden songen, soo 

pepen de jongen’ staat er op de cartouche bo-

venin. Weergegeven zijn drie generaties van een 

familie rond een rijkgedekte tafel. Ze zijn aan het 

musiceren onder leiding van de grootvader die 

zingt uit een liedboekje terwijl hij met zijn hand 

de maat slaat. Net als de grootmoeder draagt hij 

een knijpbrilletje om zijn gevorderde leeftijd te 

onderstrepen. De oude vrouw in haar overhuifde 

tenen stoel drukt het brilletje stevig op haar neus 

terwijl zij van het blad aan het zingen is. Een jon-

getje speelt op zijn blokfluit en het kind op schoot 

van zijn moeder blaast op het fluitje van zijn ram-

melaar. Achter de tafel blaast de vader op zijn 

doedelzak zijn wangen bol. De moeder speelt niet 

mee maar luistert met een glimlach naar wat er 

ten gehore wordt gebracht. Ook de hond rechts-

onder spitst aandachtig zijn oren. Jordaens heeft 

het spreekwoord op dit schilderij heel letterlijk in 

beeld gebracht, ogenschijnlijk zonder stichtelijke 

boodschap. Maar die is voor de goede verstaander 

(kijker) toch wel te vinden. Zo was de doedelzak 

(indertijd ook wel ‘lullepijp’ genoemd) een in-

strument van het laagste allooi dat bij uitstek ne-

gatieve associaties kon oproepen. Het gevederde 

hoedje van de moeder geeft haar misschien een 

wat lichtzinnig karakter, want veren werden in 

de zeventiende eeuw geassocieerd met wellust en 

ijdelheid. Deze volwassenen zijn niet in staat het 

goede voorbeeld te geven, maar worden door hun 

kinderen toch ijverig ‘na-gepijpt’ op hun fluitjes. 

Een dergelijke omkering – niet het goede maar 

boven

Jacob Jordaens, 

‘Soo d’ouden songen, soo pepen de 

jongen’, 1638. Doek, 128 x 192 cm. 

Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten, Antwerpen
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het slechte voorbeeld tonen – werd beschouwd 

als een geestige manier om de boodschap over te 

brengen, in dit geval om het belang van een goede 

opvoeding te onderstrepen. 

De wereld op zijn kop
Toen Jan Steen eind jaren 1660 hetzelfde spreek-

woord schilderde, ging hij te rade bij zijn Vlaam-

se voorganger. Waarschijnlijk kende Steen diens 

voorstelling goed via een prent die Jordaens er-

van had laten maken. Het idee om drie generaties 

rond een tafel het spreekwoord te laten uitbeel-

den, nam Steen van Jordaens over. Verder heeft 

hij diverse motieven aan hem ontleend: de moe-

der met het kind op schoot, de doedelzakspeler en 

de zingende grootmoeder met het knijpbrilletje 

op haar neus. Zij volgt met haar vinger de tekst 

van het ‘Liet’ dat zij zingt: ‘Soo voer gesongen, 

zo na gepepen’, een variant van het spreekwoord 

dat Steen dus ook als een opschrift aan de voor-

stelling toevoegde. De familie is samengekomen 

op het doopfeest van de jongste telg, het kind op 

schoot in het hart van de voorstelling. Scheef op 

het hoofd van de lachende grijsaard links prijkt 

een kraamherenmuts, het hoofddeksel dat tra-

ditioneel door de vader wordt gedragen tijdens 

de doop van een kind. Maar zo’n oude man als 

nieuwbakken vader is de wereld op zijn kop. Dat 

hier de verkeerde wereld wordt verbeeld blijkt 

zonneklaar uit het gedrag van de ouderen. Waar 

bij Jordaens het gezelschap rond de tafel nog 

enigszins beschaafd oogt, gaat het er bij Steen 
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veel losbandiger aan toe. Onbeschaamd geven de 

volwassenen hun slechte gewoontes door aan de 

jeugd. Behoorlijk laveloos lijkt de onderuitgezak-

te vrouw links met haar halfopen bloesje, die zich 

met een uitgestrekte arm haar wijnglas opnieuw 

laat volschenken. De stoof met gloeiende kool-

tjes onder haar rokken heeft wellicht een eroti-

sche lading. De lachende man rechts – Jan Steen 

zelf –  spot met zijn vaderlijke plichten door zijn 

zoontje te leren roken; zo wordt het na-pijpen, het 

nadoen van de jongste generatie letterlijk in beeld 

gebracht. Dat Steen zichzelf deze rol laat spelen, 

getuigt van een zelfspot die de voorstelling extra 

grappig maakt. Links in de hoek zit een papegaai 

op een stok, net als de jeugd een echte naprater. 

Wat de hond op de voorgrond doet is niet hele-

maal duidelijk, want hij richt zijn aandacht niet 

op de familie maar op iets buiten de voorstelling.

Het spreekwoord dat op deze kleurrijke schilde-

rijen van Jordaens en Steen is weergegeven waar-

schuwt tegen de gevolgen van een slechte opvoe-

ding, maar kan ook nog op een andere manier 

worden uitgelegd. Jacob Cats, die in 1632 een 

spreekwoordenboek publiceerde, bracht ‘Zoals de 

ouden zongen, zo piepen de jongen’ samen met 

verwante spreekwoorden onder het hoofdstuk ‘’t 

Wil al muysen wat van katten komt’. Ofwel: zoals 

een kat naar zijn aard op muizen jaagt, zo is de 

menselijke natuur aangeboren en onveranderlijk. 

In dat licht zou de opvoeding irrelevant zijn voor 

de ontwikkeling van een kind. Het kooitje met 

mee-piepende vogeltjes aan de wand bij Steen 

wijst misschien ook in die richting, want ‘elk vo-

geltje zingt zoals het gebekt is’. Dan maakt het 

niet meer uit of volwassenen het goede voorbeeld 

geven aan de jeugd of niet. Cats benadrukte dat 

spreekwoorden, die hij ’ghewisse leermeesters 

van den loop des levens’ noemde, bij voorkeur 

meerduidig moesten zijn. In de zeventiende eeuw 

vormden dat soort spelletjes met dubbele beteke-

nissen een aantrekkelijk aspect van spreekwoor-

den, in woord maar ook in beeld.

Meer weten
Bezoeken

‘Steen & Jordaens: 

Zoals de ouden zongen…’

Mauritshuis

Den Haag

www.mauritshuis.nl 

11-07 t/m 14-01

Waar bij Jordaens het gezelschap 

rond de tafel nog enigszins be-

schaafd oogt, gaat het er bij Steen 

veel losbandiger aan toe.
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|  KUNSTWERK onthult KUNSTENAAR

Op 9 juli blaast David Hockney tachtig kaarsjes uit! Het Parijse Centre Pompidou viert die verjaardag 

in stijl, met een grote tentoonstelling: zo’n 160 werken, goed voor een compleet overzicht van zijn 

carrière. Al meer dan zestig jaar bewandelt de Britse kunstenaar telkens weer nieuwe paden. David 

Hockney (Bradford, 1937) creëerde in al die tijd dan ook een heel gevarieerd oeuvre. De les van 

Pablo Picasso heeft hij heel goed in zijn oren geknoopt: een ware kunstenaar beperkt zich niet tot 

één stijl. Die ambitie werd al snel duidelijk. Een van zijn eerste tentoonstellingen had als titel ‘De-

monstrations of versatility’. De toon was gezet. Toch gaan er achter de vrije stijl en de ogenschijnlijke 

lichtheid van zijn levendige palet grondige overdenkingen schuil. 

TEKST: GWENNAËLLE GRIBAUMONT

David 
Hockney groeit al 80 jaar

De les van Pablo Picasso heeft 

Hockney heel goed in zijn oren 

geknoopt: een ware kunstenaar 

beperkt zich niet tot één stijl. 

A Bigger Splash (1967)
In 1963 ontdekte David Hockney Los Angeles. 

Geboeid als hij was door de tolerante sfeer en de 

hedonistische leefwijze van Californië, besliste hij 

het jaar erna naar daar te verhuizen. In de ‘Gol-

den State’ zag hij dat zowat iedereen een zwembad 

had. En dat is ook geen overbodige luxe, want in 

de zomer kan het er bloedheet zijn en je kunt er 

ook het hele jaar door van je zwembad genieten. 

In de periode 1964-1967 schilderde Hockney dan 

ook menig zwembad, steeds weer met hetzelfde 

voornemen: de beste oplossing vinden om het 

bewegende wateroppervlak en het weerkaatsende 

licht uit te beelden. Het is met die werken dat 

hij naam zou maken. ‘A Bigger Splash’ (1967) 

groeide uit tot een icoon van de eigentijdse schil-

derkunst. Het werk was zowel geïnspireerd op 

een foto die hij had gezien in een boek, als op de 

constructie van zwembaden en een van zijn te-

keningen over minimalistische architectuur. Op 

de voorgrond zien we een duikplank, waarvan de 

schuine positie voor een zekere diepgang zorgt. 

De horizontale lijnen die het tafereel beheersen, 
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boven

‘A Bigger Splash’, 1967, acryl op 

doek, 242,50 x 243,90 x 3 cm. 

Collectie Tate, Londen. 

© De kunstenaar.

links

‘Self Portrait’, 1954, Collage, 

42 x 29.80 cm. © David Hockney.  

Foto : Richard Schmidt.

worden doorsneden door die diagonaal, waarvan 

de gele kleur contrasteert met het turkooizen wa-

ter, dat zijn afspiegeling vindt in het blauw van 

de hemel. Die intense kleuren horen nu eenmaal 

bij het zonovergoten Californië. De hemel en het 

water zijn van elkaar gescheiden door een vlees-

kleurige strook aarde, de basis waarop het huis 

rust en tegelijk ook de middellijn van de com-

positie. De kunstenaar geeft toe dat hij de grote 

monochrome oppervlakken met een verfrol heeft 

geschilderd. Alleen de details heeft hij achteraf 

aangebracht met kleine penselen. Het hoofdthe-

ma van dit in twee weken tijd met acrylverf ge-

schilderde werk is echter het opspattende water, 

in een combinatie van lichtblauw en dunne witte 

strepen. Een moeilijk te vereeuwigen, want zeer 

vluchtig moment, meteen volgend op de plons. 

De kunstenaar heeft het opspattende water hier 

niet afgebeeld in één vloeiende beweging: “Ik be-

sefte dat zo’n plons in het echte leven nooit op 

die manier wordt gezien, want het gaat te snel. 

Die gedachte vond ik best amusant, dus heb ik 

dat zeer, zeer langzaam geschilderd.” De compo-

sitie wordt aangevuld met een vouwstoel en twee 

ranke palmbomen op de achtergrond, terwijl an-

dere bomen weerspiegeld worden in de vensters 

van de woning, omzoomd met groen. Er is geen 

levende ziel te bespeuren in het tafereel. Toch 

wijst het opspattende water op de aanwezigheid 

van een duiker. De brede rand van het schilderij 

is leeg, zoals ook de rand van een polaroid of een 

ansichtkaart dat is.
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Bigger Trees Near Warter (2007)
Naast schilderijen over het oppervlakkige leven 

in Californië maakte David Hockney ook een 

complexe en doorwrochte studie van de natuur. 

‘Bigger Trees Near Warter’ is het grootste werk 

uit zijn carrière: vijftig panelen, samen goed voor 

een monumentale compositie van 4,5 op 12 me-

ter! Hij wilde iets reusachtigs maken. “Ik denk 

dat om het belang van een boodschap duidelijk 

te maken, je iets heel groots nodig hebt.” Tussen 

maart en november 2006 creëerde de kunste-

naar een reeks van negen grote landschappen (de 

Woldgate Woods), waarin hij de wisseling der sei-

zoenen liet zien. In februari 2007 bedacht hij een 

gelijkaardig tafereel, maar dan op een veel grotere 

schaal. Een grote uitdaging. En toch, amper zes 

weken na het ontstaan van dat idee was het werk 

helemaal klaar! De eerste drie weken dacht hij 

na over de technische aanpak van dit grootscha-

lige project. Hij zou onder meer gebruik maken 

van digitale fotografie, waar de tweeledige titel 

trouwens naar verwijst. Zo’n werk kun je im-

mers alleen creëren met behulp van een grafische 

voorstelling op computer, om het overzicht te 

bewaren. De kunstenaar maakte een voorberei-

dende tekening, aan de hand van een hele reeks 

schetsen ‘naar de natuur’. Daarop bracht hij dan 

een rooster aan, om zich een idee te kunnen vor-

men van hoe het tafereel verdeeld moest worden 

in vijftig stukken. Elk stuk werd afzonderlijk ge-

schilderd, ter plaatse. Zodra een stuk klaar was, 

nam zijn assistent er een foto van, om daarna met 

al die verschillende foto’s een digitaal mozaïek 

samen te stellen. Aan de hand van dat mozaïek 

‘Bigger Trees Near Warter or/ou 

Peinture sur le motif pour le Nouvel 

Age Post-Photographique’, 2007, 

olieverf op 50 doeken, 457 x 1219 

cm. Collectie Tate, Londen. © De 

kunstenaar. Foto: Prudence Cuming 

Associates.
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“Ik denk dat om het belang van een 

boodschap duidelijk te maken, je 

iets heel groots nodig hebt”

kon het verdere werk worden uitgestippeld, of bij-

gestuurd. Hij moest het wel zo aanpakken, want 

aan de muur in zijn kleine atelier in het Engelse 

Bridlington was slechts plaats voor zes panelen. 

Het thema, een kreupelbos nabij Warter, verwees 

naar zijn geboortestreek, Yorkshire, waar hij sinds 

2004 steeds meer tijd doorbracht. Het tafereel 

werd vereeuwigd net vóór de intrede van de lente. 

Onder een vale winterhemel zien we grote bomen 

en vroege narcissen, in een lichtjes oplopend land-

schap. In het midden staat een machtige esdoorn. 

Het belangrijkste element van dit tafereel is echter 

de verstrengeling van boomtakken. In dit irreële 

landschap, waar een zekere dreiging lijkt van uit 

te gaan, zijn een weg en twee gebouwen de enige 

tekens van menselijke aanwezigheid. Het schilde-

rij was bedoeld voor de muur achteraan in Galerie 

Meer weten
Bezoeken

‘David Hockney. Rétrospective’

Centre Pompidou

Parijs

www.centrepompidou.fr

21-06 t/m 23-10

III van de Royal Academy. Het werd voor het 

eerst gepresenteerd op een tentoonstelling in mei 

2007. Voor de bezoeker was het een verbluffende 

ervaring. Hij had de indruk te worden opgezwol-

gen door het landschap. Zo werd hij het enige 

personage in een landschap waar verder geen 

mens te bespeuren viel. Met dit historische werk 

trad David Hockney in de voetsporen van John 

Constable en de Britse landschapschilderkunst 

… in het digitale tijdperk.
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Visioen op zakformaat
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Met de tentoonstelling ‘Small Wonders’ besteedt het Rijksmuseum deze zomer ruime 

aandacht aan een minder bekend, maar fascinerend fenomeen: Nederlands micro- en 

miniatuursnijwerk in buxushout uit de late Middeleeuwen. Hoe werden deze adembe-

nemend verfijnde beeldjes, mini-altaartjes, schedeltjes en gebedsnoten gemaakt en 

door wie? En waren er naast hun voor de hand liggende religieuze functie misschien 

nog andere redenen voor hun bestaan? 

TEKST: BIEKE VAN DER MARK

I
n de late Middeleeuwen won de lekenvroom-

heid sterk aan intensiteit en was er een groeien-

de behoefte aan attributen voor de persoonlijke 

geloofspraktijk. Ambachtslieden speelden hier 

op in door allerlei kleine, vaak draagbare devotio-

nalia te produceren. Tot de meest eigenaardige en 

luxe creaties behoren de zogenoemde gebedsno-

ten. Dit zijn geen echte noten maar kleine houten 

bolletjes – niet groter dan een pingpongballetje 

– die uit twee scharnierende helften bestaan. Aan 

de binnenzijde bevatten ze twee in reliëf gesneden 

voorstellingen met microscopisch kleine details. 

De middeleeuwse eigenaar kan de Bijbelse tafe-

reeltjes als een soort visioen op zakformaat heb-

ben ervaren. Alleen al de verbluffende weergave 

van allerlei details op de vierkante millimeter 

moet op hem als een bovenmenselijke, wonder-

baarlijke prestatie zijn overgekomen. 

Adam Dirckz uit Delft?
Een team van kunsthistorici en restauratoren van 

het Rijksmuseum, de Art Gallery of Ontario in 

Toronto en het Metropolitan Museum of Art in 

New York heeft de afgelopen jaren uitvoerig on-

derzoek gedaan. Daaruit kwam onder meer naar 

voren dat de gebedsnoten en aanverwante buxus-

houten microsnijwerken – waaronder taberna-

keltjes, altaartjes, doodskistjes en gebedspeulen 

– zoveel overeenkomsten met elkaar vertonen dat 

zij in één werkplaats moeten zijn ontstaan en dat 

deze actief was in de periode van 1500 tot 1530. 

Dankzij de signatuur op een van de gebedsnoten 

weten we dat Adam Dirckz aan het hoofd van dit 

innovatieve atelier stond. Helaas zijn er behalve 

zijn naam geen nadere biografische gegevens van 

deze mysterieuze kunstenaar bekend. Lang werd 

verondersteld dat zijn werkplaats in de Zuidelij-

onder

Adam Dirckz en atelier, Gebedsnoot 

met het Laatste Oordeel en de 

Kroning van Maria, ca. 1500-1530. 

Buxushout, diam. 6,1 cm, Art Gallery 

of Ontario, Toronto.

links

Anonieme beeldsnijder uit het 

Nederrijngebied, Scènes uit de 

legende van Sint-Joris en de draak, 

ca. 1510. Buxushout, 34 x 13,8 x 9,2 

cm, Victoria and Albert Museum, 

Londen. Detail.
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ke Nederlanden was gesitueerd. Een succesvolle 

speurtocht naar de identiteit van een aantal op-

drachtgevers, herkenbaar aan de soms aanwezige 

wapenschildjes, maakte echter duidelijk dat dit in 

werkelijkheid het graafschap Holland moet zijn 

geweest, mogelijk de prominente stad Delft. Deze 

ontdekking ontkracht de vaak nog hardnekkige 

notie dat artistieke en technische vernieuwingen, 

zoals dat bijvoorbeeld wél van toepassing is op de 

ontwikkeling van de olieverf, zich in deze peri-

ode bijna uitsluitend in Vlaanderen en Brabant 

voltrokken. 

Weergaloze techniek
Menig toeschouwer zal zich achter de oren krab-

ben over de aan het onmogelijke grenzende tech-

niek waarmee de microsnijwerken zijn gemaakt, 

een reactie waar Adam Dirckz ongetwijfeld van 

begin af aan op uit is geweest. Hoe heeft iemand 

in hemelsnaam op deze onvoorstelbaar kleine 

schaal zulke complexe voorstellingen kunnen 

snijden? Ten eerste was het atelier ongetwijfeld 

uitgerust met een groot arsenaal aan mesjes, gut-

sen, priemen, boortjes én een vergrootglas dat 

diende als optisch hulpmiddel bij het priegelwerk. 

Daarnaast blijkt uit het nieuwe onderzoek dat 

niet alle voorstellingen uit één stuk zijn gesneden, 

maar dat ze soms zijn opgebouwd uit meerdere 

opengewerkte laagjes die als een soort decorstuk-

ken over elkaar heen zijn aangebracht om extra 

dieptewerking te verkrijgen. Een ander gewiekst 

trucje dat Dirckz en zijn medewerkers gebruik-

ten om met hun gereedschap van bovenaf bij de 

dieper gelegen delen te komen zonder de voor-

grond te beschadigen is het aanbrengen van een 

klein luikje boven de voorstelling in de ‘schil’ van 

de gebedsnoot. Door de naden van het luikje te 

verstoppen in de ribben van de gewelven kon het 

naderhand onzichtbaar worden weggewerkt. Ook 

de meetkunde is het atelier niet vreemd geweest. 

De buitenkant van de gebedsnoten werd name-

lijk versierd met opengewerkt gotisch maaswerk 

waarvan het complexe patroon op wiskundige 

formules is gebaseerd. Maar boven alles waren 

de microsnijders gezegend met een fenomenale 

concentratie, beheersing en vaste hand. Door het 

aanbrengen van enkele integraal gesneden flin-

terdunne, beweegbare details werd dit nog eens 

expliciet onderstreept. Zo hangt er aan de muur-

tjes in sommige voorstellingen een minuscuul 

ringetje dat je vrij op en neer kunt bewegen: een 

demonstratie van technische en artistieke bravura 

waar je mond van openvalt.

Spirituele speeltjes
Zoals dit soort details al een beetje prijsgeven, 

zullen de buxushouten miniatuur-devotionalia 

niet alleen ter ondersteuning van het gebed heb-

ben gediend. Ze zorgden ook voor bewondering 

en amusement. Tot de meest vernuftige preciosa 

uit het atelier van Adam Dirckz behoort een klein 

monstrans-vormig object in de Residenz in Mün-

chen dat uit Beiers hertogelijk bezit stamt. Het 

nodigt de gebruiker uit tot een speelse zoektocht 

naar verrassende manieren om het te openen en 

de talrijke verborgen voorstellingen te ontdekken. 

Zo is in de bovenzijde, die als een tulp openge-

vouwen kan worden, een Mariabeeldje verstopt. 

In de twee helften van de gebedsnootvormige 

bol eronder zijn voorstellingen met de Geboorte 

en de Aanbidding van het Christuskind aange-

bracht. De bovenste helft is ook nog eens van uit-

klapbare vleugels voorzien met vier andere scènes 

uit het leven van Maria en haar zoon.

Waarschijnlijk heeft er tussen de devotionele, 

esthetische en amusementsfunctie van de mi-

crosnijwerken nooit een harde scheidslijn bestaan. 

Zo kan het al spelend ontdekken en interprete-

ren van de voorstellingen voor een meer gecon-

centreerd gebruik en een extra verdieping van de 

gebeden hebben gezorgd. Daarnaast waren de mi-

crosnijwerkjes dusdanig kostbaar en modieus dat 

De middeleeuwse 

eigenaar kan de  

Bijbelse tafereeltjes als 

een soort visioen op 

zakformaat hebben 

ervaren. 

onder

Anonieme beeldsnijder uit het 

Nederrijngebied, Scènes uit de 

legende van Sint-Joris en de draak, 

ca. 1510. Buxushout, 34 x 13,8 x 9,2 

cm, Victoria and Albert Museum, 

Londen.

rechts

Adam Dirckz en atelier, Devotionele 

‘monstrans’, ca. 1500-1530. Buxus-

hout op een geëmailleerd gouden 

sokkel, 12,9 x diam. 5,7 cm, Schatz-

kammer der Residenz, München
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ze door de nouveaux riches ook als statussymbolen 

werden aangewend. Zo liet een welgestelde Hol-

landse burgervrouw zich door Jan van Scorel por-

tretteren met een kostbare gebedsnoot in de hand, 

niet alleen als uiting van haar vroomheid, maar 

ook als blijk van haar welvaart en goede smaak. 

Dirckz’ klantenkring strekte zich overigens uit 

tot ver buiten zijn eigen regio en bereikte de al-

lerhoogste kringen. Zo koesterde Margaretha van 

Oostenrijk, de kunstminnende landvoogdes der 

Nederlanden in haar Mechelse residentie een ge-

bedsnoot en een letter ‘M’ met fijn microsnijwerk 

uit diens atelier en bezat keizer Karel V een nog 

luxueuzere variant van het bovengenoemde, mon-

stransvormige altaartje in München.

Avontuur
Op de tentoonstelling zullen naast de microsnij-

werken van Adam Dirckz ook kleine buxushou-

ten sculpturen van andere middeleeuwse meesters 

zijn te zien. In tegenstelling tot Dirckz’ gespe-

cialiseerde atelier zijn dit voor het grootste deel 

luxe bijproducten van meesters wier werkplaat-

sen normaalgesproken grote retabels en beeld-

houwwerken vervaardigden. Zo maakte de pro-

minente Vlaamse beeldsnijder van altaarstukken 

Jacques de Baerze een chic miniatuur reliekhou-

dertje van een vrouwelijke heilige in buxushout 

dat past in de palm van een hand. Het is voor-

zien van een vergulde kroon en basis afgezet met 

edelstenen.

boven

Jacques de Baerze, Buste van een 

vrouwelijke heilige (Catherina?), 

ca. 1390-1400. Buxushout, verguld 

koper en amethist, 12,9 x 70,7 x 60,9 

cm, Victoria and Albert Museum, 

Londen.
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Meer weten
Bezoeken

‘Small Wonders’

Rijksmuseum

Amsterdam

www.rijksmuseum.nl

17-06 t/m 17-09

Groter, maar minstens zo speciaal is een buxus-

houten stam uit het Victoria and Albert Museum 

waarin maar liefst vier scènes uit de legende van 

Sint-Joris en de draak zijn te ontwaren. De in-

genieuze manier waarop deze voorstellingen in 

elkaar overvloeien, maakt het bekijken van het 

object tot een waar avontuur. Links onderaan 

rijdt de heilige ridder te paard langs de stads-

poorten van Silene (Silcha), de Libische stad die 

op dat moment geteisterd wordt door een draak 

die zich met schapen en kinderen voedt. Achter 

hem bevindt zich de koningsdochter Cleolinda 

die om de genade van haar wanhopige ouders 

smeekt: het lot heeft bepaald dat zij aan de beurt 

is om aan de draak geofferd te worden. Gelukkig 

schiet de dappere ridder te hulp. We volgen Joris 

in zijn zoektocht naar de draak door een grie-

zelig bos met monsters, botten en slangen. Een 

niveau hoger knielt de prinses naast een lamme-

tje in afwachting op haar offerdood. Intussen is 

Joris bij de draak aangekomen en verwondt hij 

het beest met zijn lans. In de slotscène geheel bo-

venaan rijdt hij de berg af, gevolgd door Cleolin-

da. Zij voert het onderworpen monster aan haar 

ceintuur mee naar beneden waar Joris het in de 

stad – nadat de voltallige bevolking zich op zijn 

verzoek tot het christendom had bekeerd – de 

genadeslag zou toedienen. Op de tentoonstelling 

wordt dit spectaculaire beeldsnijwerk vergezeld 

door de bijbehorende passages uit Jacobus de Vo-

ragine’s invloedrijke ‘Legenda aurea’ (1265) waar 

de scènes bijna letterlijk op teruggaan.

Aldo Bakker
Voor de vormgeving van de tentoonstelling heeft 

het Rijksmuseum de vooraanstaande Nederland-

se ontwerper Aldo Bakker (1971) in de arm geno-

men. Deze heeft gekozen voor een intieme, mini-

malistische inrichting met natuurlijke materialen 

en tinten waarin de tactiliteit van het buxushout 

optimaal tot haar recht komt. Dankzij het stempel 

dat Bakker met zijn eigenzinnige esthetiek op de 

tentoonstelling drukt, zal ‘Small Wonders’ onge-

twijfeld ook een grote aantrekkingskracht op lief-

hebbers van actuele kunst en design uitoefenen. 

Door Bakker ontworpen loepjes – ontwikkeld 

door Atelier Swarovski, de high-end designtak van 

de bekende kristalfabrikant – liggen klaar om de 

overdaad aan details beter te kunnen bekijken.

Overigens werden de gebedsnoten vroeger ook al 

met vergrootglazen bewonderd. Dat blijkt uit het 

feit dat een van de exemplaren sinds de 18e eeuw 

bewaard wordt in een speciaal ervoor vervaardigd 

doosje met een compartiment voor een loep. Op 

een bijbehorend papiertje wordt vol ontzag be-

schreven hoe ‘uytmuntend’ en extreem fijn alles 

gesneden is. De tentoonstelling is een uitgelezen 

kans om onze eigen ogen eens aan deze gebeds-

noot en maar liefst 60 andere van dit soort ‘kleine 

wondertjes’ de kost te geven. 

boven

Adam Dirckz en atelier, Gebedsnoot 

in de vorm van een peul, ca. 1500-

1530. Buxushout, lengte 10 cm, 

Kunstgewerbe-museum, Berlijn. 

linkerpagina

Adam Dirckz en atelier, Triptiek met 

de Kruisdraging, Kruisiging, Kruis-

afname en Wederopstanding, ca. 

1503-1533. Buxushout, 19,5 x 13,2 

cm, Musée du Louvre, Parijs.
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Jardinières
W

at zou een huis, wat zou de wereld 

zijn zonder bloemen? Bloemen 

plukken in het wild of in je tuin 

en ze in een vaas zetten is een al-

oud en universeel gebruik, waar jong en oud 

plezier aan beleeft. Ze zelf telen, op je terras of 

in je woonkamer is ook heel leuk. In beide ge-

vallen biedt een jardinière een stijlvol sierstuk  

voor de bloemenpracht. Geen wonder dus dat je 

ze in alle vormen, maten en materialen vindt. 

Geïnspireerde ontwerpers maken er pure poë-

zie van, soms met een humoristische knipoog! 

Woordenboeken omschrijven een jardinière als 

een langwerpige bak van metaal of keramiek om 

geplukte bloemen in te zetten, of om bloemen of 

sierplanten in te kweken. Soms is het een kleine 

tafel of gueridon met een opening in het blad 

om een of meer bakken of vazen met bloemen 

of planten in te zetten, zoals vaak voorkwam 

aan het einde van de 18e en in de 19e eeuw. In 

verluchte middeleeuwse boeken over besloten 

tuinen staan vaak fraaie jardinières afgebeeld, 

als centrale sierelementen. In de loop der eeu-

wen werden zeer diverse jardinières ontworpen. 

De hier gepresenteerde exemplaren zijn dan ook 

slechts een greep uit het rijke aanbod. 

Jardinière uit de tijd van Lodewijk XVI. 

Met toestemming van AnticStore.

Door de gebruikte materialen en de bewerking ervan is deze 

jardinière in Lodewijk XVI-stijl vrij luxueus: het geraamte is van ei-

kenhout met fineer van mahoniehout en een bekleding van wit 

marmer. Het geheel is versierd met elementen van geciseleerd 

en verguld brons. Behalve gecanneleerde zuilen, bloemmotieven 

en guirlandes omvat de rijke versiering ook muziekattributen, 

wat erop wijst dat deze jardinière zich oorspronkelijk wellicht 

onder een pendule met muziekmechanisme bevond.

Altaar voor bloemen

Jardinière van messing, 17e eeuw, Lodewijk XIII-stijl. 

Met toestemming van AnticStore.

Deze jardinière is bestand tegen de tand des tijds! Hij is 

gemaakt van gedreven messing, vertind aan de binnen-

kant en met klassieke siermotieven. De buik is versierd met 

eierlijsten, terwijl twee leeuwenkoppen elk een ring in hun 

bek houden. Dergelijke objecten dienden ook als jardini-

ère, sierpot én koeler. 

TEKST: ANNE HUSTACHE
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Jardinière uit de porseleinfabriek van Oud-

Loosdrecht, ca. 1778-1782, porselein. Collectie 

Rijksmuseum, Amsterdam.

Deze prachtige jardinière is een toonbeeld van raf-

finement: dankzij twee kleine gaten in de achter-

wand kan hij worden opgehangen aan een muur. 

In het blad van porselein zijn eveneens twee gaten 

gemaakt, opdat de bloemen recht zouden blijven. 

De buik is versierd met een tak met bloemen, in 

reliëf, terwijl de handgrepen de vorm van rocaille 

hebben en dus typerend zijn voor de 18e eeuw. Het 

kleurenpalet is bijzonder subtiel: een tikje groen en 

goudgeel zetten het witte porselein, typerend voor 

de porseleinfabriek van Oud-Loosdrecht, kracht bij. 

Théodore Deck, grote jardinière in Chinese stijl, 

tweede helft 19e eeuw. Alsac Antiques. Ber-

trand Klein Antiques. 

Met zijn draken en draakvissen in Chinese stijl laat 

deze indrukwekkende jardinière zien hoe populair 

oosterse motieven waren in de tijd van Napoleon III. 

De blauwe kleur is evenwel westers, want te danken 

aan Théodore Deck (1823-1891), een keramist 

afkomstig uit de Elzas. Deck presenteerde dergelijke 

jardinières op wereldtentoonstellingen, zoals die van 

Londen in 1862, die van Wenen in 1873 en die van 

Parijs in 1878. Hij oogstte er heel wat succes mee. 
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Emile Gallé en Victor Prouvé, jardinière ‘Flora 

Marina, Flora Exotica’, 1889. Musée de 

l’Ecole de Nancy.

De jardinière ‘Flora Marina, Flora Exotica’, ont-

worpen voor de wereldtentoonstelling van 1889, 

getuigt van de verwantschap tussen het rococo 

en de art nouveau. Die twee stijlen fascineerden 

Emile Gallé, die ze hier samenbracht: de zeeflora, 

met haar koralen en algen, en de exotische flora, 

met haar tropische planten en … roze flamingo’s! 

Emile Gallé was niet alleen een kunstenaar en een 

in glas gespecialiseerde industrieel, hij was ook 

geboeid door de botanica. Hij bestudeerde de na-

tuur heel aandachtig, zoals blijkt uit de stukken in 

art-nouveaustijl die hij vanaf het einde van de jaren 

1890 ontwierp. Samen met Victor Prouvé en Louis 

Hestiaux ontwierp hij deze prachtige jardinière met 

inlegwerk, waarvan de bloembak doet denken aan 

de romp van een schip. 

Jardinière van de hertogin van Angoulême, 1819. Musée du Louvre. 

© RMN-Grand Palais. Foto: Michèle Bellot.

Toen Lodewijk XVIII deze jardinière van mahoniehout en verguld brons te zien kreeg op 

een tentoonstelling van industrieproducten, in 1819, complimenteerde hij de ontwer-

pers ervan, met name leerling-meubelmakers van de Ecole Royale d’Arts et Métiers in 

Châlons. De koning kocht de jardinière ook meteen, als cadeau voor zijn nicht Marie-

Thérèse-Charlotte, de hertogin van Angoulême. Dit model, met twee vazen en een on-

derstel, was erg in trek in de 18e en 19e eeuw. De hertogin, die de dochter van Lodewijk 

XVI en Marie Antoinette was, gaf de jardinière eerst een plaats in haar slaapkamer, in het 

Tuilerieënpaleis. Later nam ze het stuk mee naar haar kasteel Villeneuve l’Adam. Uitein-

delijk nam ze het mee naar een kasteel in het Oostenrijkse Frohsdorf, haar ballingsoord. 

De acanthussen, rozetten, sfinxen en tekens van de dierenriem zijn motieven geïnspi-

reerd op de Grieks-Romeinse oudheid. Ze zijn typerend voor de neoklassieke stijl en een 

eigentijdse interpretatie van de Lodewijk XVI-stijl.
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Henry Van De Velde, jardinière, ca. 1902, fabriek 

van Theodore Muller, zilver. Cynthia Hazen 

Polsky and Leon B. Polsky Fund, 2000.

Deze elegante jardinière is typerend voor de stijl 

van Henry Van de Velde, in volle art-nouveauperio-

de. De Belgische meester woonde en werkte toen 

in Weimar, waar hij een actieve bijdrage leverde 

tot de vernieuwing van de sierkunst. Dat was al 

zo sinds 1894, toen hij nog in Brussel woonde. In 

overeenstemming met de theorie die hij had ont-

wikkeld in teksten als ‘Déblaiement d’art’ moest de 

lijn de levensenergie uitdrukken. Ze was niet louter 

een imitatie van de natuur of een opgelegd motief, 

maar moest ook ten dienste van de functie staan. 

De gebogen lijn van deze jardinière zorgt voor een 

mooie spanning met de twee handgrepen. Die laat-

ste zijn voorzien van scharnieren, wellicht om ze te 

kunnen draaien en zo beter de plantjes te kunnen 

verpotten. 

Jardinière ‘Qeebo Mexico’, 2017. © Studio Job.

Men kon natuurlijk rekenen op Studio Job om het 

thema van de sierpot een eigentijdse invulling te 

geven, mét een flinke dosis humor! Sinds Nynke 

Tynagel en Job Smeets in 2000 beslisten de handen 

ineen te slaan, hebben ze met hun rebelse stijl 

naam gemaakt in de designwereld. De schedel, een 

traditioneel motief uit de Mexicaanse cultuur, tref je 

aan in verschillende van hun ontwerpen, zoals een 

lamp, een stoel en deze jardinière. Hun inspiratie 

putten ze soms uit verrassende bronnen. Zo is de 

naam ‘Mexico’ ontleend aan een liedje dat een 

hit was in Nederland. De Zangeres zonder naam 

woonde in het dorp van de ontwerper …
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Villa Noailles 
Vanaf hun huwelijk tot aan de verkoop van hun villa in Hyères, gebouwd door Robert 

Mallet-Stevens, hebben Charles en Marie-Laure de Noailles decennialang alle mogelijke 

rollen als mecenas gespeeld: verzamelaar, opdrachtgever, intekenaar, schenker, wel-

doener, producer en stuwende kracht achter het artistieke leven. Ze verzamelden werk 

van Picasso tot Malaval en van Csaky tot César. Etiketten boeiden hen niet. Ze stonden 

met twee benen in hun tijd. 

TEKST: CHRISTOPHE DOSOGNE

thuishaven voor avant-garde

V
an de school van Parijs tot het kubisme, 

van het surrealisme tot het nieuwe rea-

lisme: de Noailles kochten werk van alle 

avant-gardes. Een tentoonstelling in Hy-

ères brengt deze zomer hulde aan het echtpaar, 

aan de hand van werken die hun hebben toebe-

hoord, die het licht hebben gezien dankzij hun 

mecenaat of die ze hebben geschonken aan het 

Musée National d’Art Moderne (MNAM), lang 

vóór de opening van het Centre Pompidou. Het 

uitgangspunt van deze tentoonstelling is het werk 

‘Table surréaliste’ (1933) van Alberto Giacometti, 

dat het echtpaar kocht in 1934 en in 1951 schonk 

aan het MNAM. Hun collectie werd nooit on-

dergebracht in een instelling. Tegenwoordig is 

ze verspreid en geeft ze slechts druppelsgewijs 

haar geheimen prijs. Ze is het resultaat van een 

leven dat volledig was gewijd aan het steunen van 

kunstenaars. Charles en Marie-Laure de Noailles 

hebben een historische en in sommige opzichten 

boven

Gezicht op de façade van Villa No-

ailles, ontworpen door Robert Mal-

let-Stevens. © Villa Noailles, Hyères. 

Alle rechten voorbehouden.
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zelfs cruciale rol gespeeld in een groot hoofdstuk 

van de moderne kunst.

Bankiers en aristocraten
Marie-Laure Bischoffsheim (1902-1970) was 

de enige erfgename van een familie van joodse 

bankiers. Het verhaal van de familie begon in 

Frankfurt. In de 19e eeuw verhuisde ze naar Bel-

gië, waar haar vader Jonathan Raphaël Bischoffs-

heim senator zou worden en zou uitgroeien tot 

een gulle filantroop. Het is ook dankzij hem 

dat er een opleiding Arabische taal en literatuur 

kwam aan de ULB. Daarna verhuisde de familie 

naar Frankrijk. Haar bankgroep groeide uit tot 

een van de grootste van Europa. In 1895 liet Fer-

dinand Raphaël Bischoffsheim aan de Place des 

Etats-Unis, in Parijs, een van de grootste heren-

huizen van de Franse hoofdstad bouwen, waar 

hij meesterwerken van Goya, Rubens, Géricault 

en Watteau bewaarde, samen met uiteenlopende 

kunstobjecten. Marie-Laure verloor al op jonge 

leeftijd haar vader. Haar grootmoeder van moe-

derszijde had een grote invloed op haar. Zij is het 

die Marie-Laure voorstelde aan Jean Cocteau. Ze 

was “de eerste mondaine vrouw die ‘shit’ zei”, al-

dus schrijver Paul Morand en ze was een van de 

muzen die Marcel Proust inspireerde voor zijn ro-

manpersonage de hertogin van Guermantes. 

Een modernistisch koppel
In 1923 trad Marie-Laure, die vaak als ‘bizar’ en 

‘excentriek’ zou worden bestempeld, in het hu-

welijk met Charles de Noailles (1891-1981), een 

telg van een van de oudste adellijke families van 

Frankrijk. Ook hij had op jonge leeftijd zijn vader 

verloren. Hij werd opgevoed door zijn briljante 

moeder, de prinses van Poix, die het jonge paar 

een stuk grond in Hyères schonk. Daar mochten 

ze een woning op bouwen, met een park erom-

heen: de Clos Saint-Bernard. Het echtpaar nam 

daarvoor een moderne architect in de arm. Na 

eerst het advies van Mies van der Rohe en Le 

Corbusier te hebben ingewonnen, gingen ze uit-

eindelijk in zee met Robert Mallet-Stevens, een 

neef van de Belgische industrieel Adolphe Stoclet, 

die Josef Hoffmann en de Wiener Werkstätte een 

woning voor hem had laten bouwen in Brussel. 

Dit architecturale meesterwerk van de Wiener 

Sezession zou een sterke invloed uitoefenen op 

de jonge Mallet-Stevens. Zijn modernistische vi-

sie, gepaard aan zijn ervaring als ontwerper van 

filmdecors, bracht hem ertoe voor het jonge echt-

paar een van de allereerste uitgesproken moderne 

Charles en Marie-Laure de Noailles 

hebben een historische en in som-

mige opzichten zelfs cruciale rol 

gespeeld in een groot hoofdstuk 

van de moderne kunst.

boven

Alberto Giacometti, ‘Table ou La 

table surréaliste’, 1933. Gecreëerd 

voor de Exposition surréaliste in 

Galerie Pierre Colle, Parijs, juni 1933. 

Origineel plaaster, 148,5 x 103 x 

43 cm. Collectie Centre Pompidou, 

Parijs, gift van de burggraaf Charles 

de Noailles, 1951. Documentation 

des Collections du Mnam (versprei-

ding RMN). © ADAGP, Parijs.

onder

Charles en Marie-Laure de Noail-

les, Barcelona, 1929, photomaton. 

Privécollectie.



68 l COLLECT

woningen te bouwen. Zo had criticus Christian 

Zervos het over de villa van de burggraaf van No-

ailles als over “de belichaming van alle moderne 

trends, op het gebied van architectuur, schilder-

kunst en beeldhouwkunst”.  

Kunst in huis
De kunstcollectie van Charles en Marie-Laure 

was hoofdzakelijk ondergebracht in hun kubis-

tische woning in Hyères en in hun herenhuis 

aan de Place des Etats-Unis in Parijs, in 1925 

heringericht door Jean-Michel Frank, die de 

muren bekleedde met panelen met ingelegd ge-

kleurd stro. Zowel in Parijs als in Hyères had je 

een combinatie van uiteenlopende stijlen, maar 

de stukken waren wel altijd van topkwaliteit, te 

danken aan Pierre Chareau, André Groult, Pierre 

Legrain, Charlotte Perriand, Djo-Bourgeois, So-

nia Delaunay, Eileen Gray, de gebroeders Joan en 

Joël Martel en Henri Laurens. Het was een uitge-

kiende combinatie van moderne meubelen, oude 

schilderijen en antieke objecten. Hun tuinen 

versierden ze met sculpturen van Laurens, Lip-

chitz, Brancusi en Giacometti. In Hyères kreeg 

de collectie een discretere plaats aan de sobere 

muren van hun moderne villa, waar het echtpaar 

volgens de moderne principes leefde, met de obli-

gate ochtendgymnastiek. Aangestoken door het 

creatieve enthousiasme van die tijd deden ze een 

beroep op het modernste medium om hun unieke 

woning te vereeuwigen: de film. In 1929 nodig-

den ze Man Ray uit en die draaide de film ‘Les 

Mystères du Château du Dé’, die de villa van het 

echtpaar op slag beroemd maakte. In de periode 

tussen de twee wereldoorlogen ontvingen Char-

les en Marie-Laure de Noailles er aan de lopende 

band leden van de artistieke, muzikale en intel-

lectuele avant-garde. Ze waren ook geboeid door 

de fotografie en de avant-gardistische cinema, 

met regisseurs als Salvador Dalí en Luis Buñuel, 

“De Noailles hebben nooit een mu-

seum gewild of hun collectie willen 

vastpinnen op één plek. Wat hen 

interesseerde, was al wie iets anders 

wilde doen, helpen. 

STÉPHANE BOUDINLESTIENNE

boven

Constantin Brancusi, ‘La Muse 

endormie’, 1910. Gepolijst brons, 

16 x 27,3 x 18,5 cm. © Foto : Adam 

Rzepka. Centre Pompidou, MNAM-

CCI. Dist. RMN-GP. © Adagp, Parijs.

onder

Gezicht op de aankleding die  

Eileen Gray ontwierp voor Villa 

Noailles. © Villa Noailles, Hyères. 

Alle rechten voorbehouden.
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wiens film ‘L’Âge d’or’ (1930) ze financierden, 

maar ook Man Ray en Jean Cocteau. Ze hielpen 

ook kunstenaars die kampten met financiële of 

politieke problemen, zoals de Duitse componist 

Kurt Weill en de Franse schrijver Louis Aragon. 

Eerherstel
Stéphane Boudin-Lestienne, de curator van de 

Villa Noailles en van de tentoonstelling, zegt over 

Charles en Marie-Laure dat ze “ten onrechte wor-

den beschouwd als oppervlakkige en wispelturige 

aristocraten die de modegrillen volgden en in de 

val van het snobisme waren getrapt. Integendeel, 

zoals blijkt uit brieven, documenten en getuige-

nissen waren de Noailles zich terdege bewust van 

de uitdagingen van hun tijd en waren ze steeds 

bereid mensen in moeilijkheden te steunen. Meer 

nog, vaak regelden ze ontmoetingen en hereni-

gingen. Ook al kregen ze te maken met heel wat 

obstakels en teleurstellingen – het schandaal 

verwekt door Buñuels film ‘L’Âge d’or’ was het 

meest geruchtmakende – toch bleven ze het dap-

per opnemen voor de vrijheid van meningsuiting 

en de culturele diversiteit, tegen de gangbare op-

vattingen in.” Dat werd het echtpaar niet altijd 

in dank afgenomen. Charles en Marie-Laure kre-

gen tijdens hun leven dan ook te maken met heel 

wat tegenkanting. Zelfs na hun dood werd nog 

veel lasterpraat over hen verkocht. “We proberen 

hun initiatieven in een zo juist mogelijk daglicht 

te plaatsen en willen die vooral ook voortzetten, 

dankzij ons centrum voor hedendaagse kunst. De 

Noailles hebben nooit een museum gewild of hun 

collectie willen vastpinnen op één plek. Wat hen 

interesseerde, was al wie iets anders wilde doen, 

helpen.” De Villa Noailles is thans een waardige 

hommage aan de vroegere eigenaars. Ze biedt nu 

onderdak aan het befaamde Internationale Festi-

val voor Mode en Fotografie, het festival Design 

Parade en tal van andere culturele evenementen. 

Meer weten
Bezoeken

‘Charles et Marie-Laure de Noailles, 

mécènes du XXe siècle’

Villa Noailles

Montée de Noailles

Hyères

www.villanoailles-hyeres.com

30-06 t/m 01-10

Galerie-Musée Baccarat

Place des Etats-Unis 11

Parijs, 16e arrondissement

www.baccarat.fr

Lezen

Laurence Benaïm, ‘Marie-Laure de 

Noailles : la vicomtesse du bizarre’, 

Grasset, Parijs, 2001, 

ISBN 978-2-24652-981-1

Coll., ‘Charles de Noailles et les 

jardins’, Fondation CIVA, Brussel  

Villa Noailles, Hyères, 2016, 

ISBN 978-2-93039-154-0

Coll., ‘Rob Mallet-Stevens. 

Itinéraires Paris – Bruxelles – 

Hyères’, uitg. AAM, Brussel / Villa 

Noailles, Hyères, 2016, 

ISBN 978-2-87143-314-9

Place des Etats-Unis
Het Hôtel Bisschoffsheim, ook wel Hôtel de Noailles genoemd, werd in 1895 gebouwd door Ernest Sanson. Na het 

overlijden van Marie-Laure, in 1970, werd de woning gekocht door de Saoedische financier Akram Ojjeh, die er zijn 

prestigieuze collectie meubelen uit de 18e eeuw en schilderijen van meesters in onderbracht. Zijn weduwe Nahed, 

een zakenvrouw, miljardaire, mecenas en bekende figuur uit de Parijse beau monde, liet de collectie in 1999 veilen 

bij Christie’s. Daarna verkocht ze de woning aan de kristalfabriek van Baccarat, die ze liet renoveren door designer 

Philippe Starck. In 2003 openden een luxueuze showroom, een ‘kristalmuseum’ en het door gastronomen zeer ge-

waardeerde restaurant Cristal Room er hun deuren. (cd)

links

Willy Maywald, Marie-Laure de 

Noailles in haar living, met een jurk 

van Jacques Fath (detail), Parijs, 1949. 

Privécollectie. © ADAGP, Parijs.

onder

Lya Lis, zuigend op de voet van een 

standbeeld. Beeld uit de film van 

Luis Buñuel, ‘L’Âge d’Or’, 1930. Docu-

mentation des Collections du Mnam. 

© Erfgenamen van Buñuel.
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Vaux-le-Vicomte
Het is een van de allermooiste kastelen van de Franse 17e eeuw: Vaux-le-Vicomte. Het 

is ook het grootste privédomein in Frankrijk dat beschermd is als historisch monument 

en toegankelijk is voor het publiek. Dankzij mecenassen kan de restauratie ervan nu 

worden versneld, om het te herstellen in zijn oorspronkelijke luister, te danken aan de 

eerste eigenaar: Nicolas Fouquet, een van de meest controversiële figuren uit de Franse 

geschiedenis.

TEKST: CHRISTOPHE DOSOGNE

model voor Versailles

S
inds 1967 is Vaux-le-Vicomte het eigen-

dom van de graven van Vogüé, van wie 

de voorouders het landgoed kochten aan 

het einde van de 19e eeuw. Het is een 

toverachtig mooi kasteel dat Nicolas Fouquet 

(1615-1680), de opperintendant der Financiën 

van Lodewijk XIV, er liet bouwen. “Vaux-le-

Vicomte diende als model voor Versailles”, al-

dus historicus Jean-Christian Petitfils, die een 

gezaghebbende biografie over Fouquet schreef. 

Opvallend aan dit nu al drie eeuwen bewoonde 

landgoed is de menselijke dimensie en de rust, te 

danken aan de landelijke omgeving. Juist daarin 

verschilt het van het kasteel van Versailles. “Dit 

landgoed, met zijn tuinen die een harmonisch 

geheel vormen, heeft echt een ziel. Vandaar dat 

men er zich zo goed voelt. Vanaf 1660 diende het 

als model voor heel Europa“, aldus Alexandre de 

Vogüé. Koning Lodewijk XIV, die voor zichzelf 

het mooiste paleis van Frankrijk wilde, moest en 

zou Vaux-le-Vicomte overtreffen. Hij is daar wel-

licht ook in geslaagd, maar enkele eeuwen later, 

in 1948, zei de toekomstige Britse koningin Eli-

zabeth II na een wandeling door de tuinen: “Het 

is mooier dan Versailles!“ Nicolas Fouquet had 

dan ook een absoluut meesterwerk laten bouwen. 

Voor velen vormt het nog altijd de kwintessens 

van de Franse 17e eeuw. Zonder Vaux-le-Vicomte 

zou er wellicht nooit een paleis van Versailles zijn 

geweest …

Een ambitieuze minister
Nicolas Fouquet stamde uit een familie van 

handelaren die dankzij de bescherming van 

kardinaal de Richelieu grote rijkdom hadden 

verworven. Hij was procureur-generaal van het 

Parlement van Parijs. Tijdens de Fronde tegen de 

jonge Lodewijk XIV beschermde hij de monar-

chie en kardinaal Mazarin. Hij redde het fortuin 

van die laatste door het in veiligheid te brengen 

tijdens de ballingschap van de eerste minister en 

“Ik wil grandeur, overal en in alle 

opzichten.” NICOLAS FOUQUET

boven

Op een van de bibliotheekdeuren 

prijkt dit schilderij met het wapen 

van Fouquet (de eekhoorn) rondom 

dat van zijn vrouw, Marie-Madeleine 

de Castille (de toren). © Château de 

Vaux-le-Vicomte. Foto : Bruno Ehrs.
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de slag om Parijs. Als dank voor bewezen dien-

sten benoemde Mazarin Fouquet tot opperin-

tendant der Financiën. De jonge minister werd 

meteen heel erg ambitieus. Hij liet een kasteel 

voor zichzelf bouwen, om indruk te maken op 

Lodewijk XIV. Hij droomde er ook van eerste 

minister van Frankrijk te worden, want hij dacht 

dat de jonge koning, die vooral dol was op jagen 

en dansen, niet in staat zou zijn het land in zijn 

eentje te besturen. Het kasteel kostte het equi-

valent van zo’n € 65 miljoen. Twintig jaar lang 

werkten meer dan duizend arbeiders aan de bouw 

van het prachtige kasteel, dat strategisch goed ge-

legen was, tussen de koninklijke domeinen van 

Vincennes en Fontainebleau. Wat oorspronkelijk 

slechts een klein landgoed was, is nu zo’n duizend 

hectaren groot. De helft ervan, gelegen rond het 

kasteel, is omheind: 33 hectaren tuin en meer dan 

450 hectaren bos.

Kunstliefhebber
“Ik wil grandeur, overal en in alle opzichten”: zo 

luidde de opdracht van Nicolas Fouquet bij de 

bouw van Vaux-le-Vicomte. “Wat meteen opvalt”, 

aldus Alexandre de Vogüé, “is de nieuwe stijl, die 

de Lodewijk XIII-stijl meteen verouderd deed 

lijken: dankzij de transparantie van het hoofdge-

bouw, zoals gewild door architect Louis Le Vau, 

heb je een mooi uitzicht op de door Le Nôtre 

aangelegde, perfect symmetrische tuinen, met 

hun buxushegjes, promenades en indrukwek-

kende waterwerken.” Dit wondermooie geheel 

is echter niet voortgekomen uit verwaandheid, 

maar uit oprechte liefde voor kunst. Toen hij een 

beroep deed op André Le Nôtre (1613-1700), 

Louis Le Vau (1612-1670) en Charles Le Brun 

(1619-1690), genoten die al een stevige reputa-

tie. Le Nôtre was de ‘premier jardinier du roi aux 

Tuileries’. Le Vau had al verschillende voorname 

herenhuizen in Parijs op zijn naam staan, terwijl 

Le Brun tal van opdrachten kreeg. Alexandre de 

Vogüé: “Nicolas Fouquet was zo slim ze voor het 

eerst samen te brengen voor een groot project. 

Ze mochten vrij hun ding doen op 500 hectaren! 

Dankzij hem konden ze eindelijk hun creativi-

teit de vrije teugel laten.” Zo was de ‘chambre du 

Roi’, met zijn met goud versierde stucwerk en zijn 

prachtige schilderijen, uniek voor die tijd. Vaux-

le-Vicomte had ook de eerste ‘salon à l’italienne’ 

“Het is mooier dan Versailles!“  
ELIZABETH II

boven

Alexandre de Vogüé. © Foto : Yann 

Piriou.

openingspagina

Het domein van Vaux-le-Vicomte, 

met diens schitterende Franse tui-

nen met weelderig ‘kantwerk’ van 

hagen, ontworpen door André Le 

Nôtre, strekt zich uit over 500 hec-

tare. Oorspronkelijk baanden twee 

zijrivieren van de Seine zich een 

weg door het landschap, elk in hun 

respectievelijke vallei of ‘val’ in het 

Frans. In het meervoud wordt dat 

dan ‘vaux’, wat meteen de naam 

verklaart. © Château de Vaux-le-

Vicomte. Foto : Arnaud Chicurel.
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en de eerste eetkamer uit de Franse geschiede-

nis! In de ‘chambre des Muses’ had Le Brun in 

de versiering overal het embleem van Fouquet, de 

eekhoorn, verwerkt. Het devies van Fouquet was 

niet toevallig “Quo non ascendet?” (hoe hoog zal 

hij niet klimmen?). In de tuinen, beschouwd als 

zijn eerste meesterwerk, paste Le Nôtre het zoge-

naamde vertraagde perspectief toe: door een spel 

met trompe-l’oeils kreeg de waarnemer een an-

dere kijk op de schaal en ontstond de illusie van 

een centrale symmetrie. Daardoor leek de tuin 

groter dan hij in werkelijkheid was. Fouquet had 

al veel eerder dan Lodewijk XIV het belang van 

kunst als communicatie- en machtsmiddel inge-

zien. Jean de la Fontaine zou een van zijn protegés 

worden. Vier jaar lang zou hij in Vaux-le-Vicomte 

verblijven, net als Molière en Lully, die speciaal 

voor Fouquet de komedie-ballet ‘Les Fâcheux’ 

creëerden.

Een model voor Versailles
Le Nôtre, Le Vau en Le Brun staan tegenwoordig 

te boek als de grootste kunstenaars van de Franse 

17e eeuw. Lodewijk XIV besefte maar al te goed 

dat Vaux-le-Vicomte een perfect kunstwerk was en 

dus konden alleen de kunstenaars die Fouquet had 

ingeschakeld zijn koninklijke ambities waarmaken 

Versailles moest en zou Vaux-le-Vicomte in alle 

opzichten overtreffen. De koning wilde tegen elke 

prijs het mooiste kasteel van het land. Na de ar-

restatie van Fouquet moesten Le Vau en Le Nôtre 

meteen al hun werk voor Vaux-le-Vicomte staken.

Le Brun zou ook in Versailles plafonds met boog-

lijsten creëren, met een groot paneel in het mid-

boven

De koepel van het Grote Salon is nooit 

gerealiseerd. Na de arrestatie van Fou-

quet, werd Charles Le Brun door Lode-

wijk XIV gevraagd om zich exclusief te 

wijden aan de ornamentatie van Ver-

sailles. © Château de Vaux-le-Vicomte. 

Foto : Béatrice Lécuyer-Bibal.
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Restauratie en aankopen
Dankzij de oprichting van de internationale vereniging ‘Friends of Vaux-le-Vicomte’, onder de bescherming van de 

Amerikaanse tak van de Koning Boudewijnstichting (KBFUS), kon een aanzienlijk bedrag worden ingezameld voor de 

restauratie van onder meer het prachtige vergulde en met grotesken beschilderde houtwerk van de grote vertrekken 

op de benedenverdieping van Vaux-le-Vicomte, maar ook van het meesterwerk dat Charles Le Brun creëerde voor 

het plafond van de ‘chambre des Muses’, dat het publiek thans weer in zijn oorspronkelijke staat kan bewonderen. Dit 

jaar worden ook drie nieuwe projecten opgestart. Zo is het zes meter hoge beeld van Hercules, opgesteld aan het 

uiteinde van de tuinpromenade, tegenwoordig al te zien vanaf de ingang van het domein, zo’n twee kilometer verder, 

omdat het nu weer schittert in het zonlicht na helemaal opnieuw te zijn verguld. Dankzij een crowdfundingcampag-

ne kon ook het centrale uurwerk worden gerestaureerd, terwijl de pendules van het kasteel worden gerestaureerd 

in het prestigieuze horlogeatelier in de wijk La Croix-Rousse, in Lyon. De ‘Cercle des Amis de Vaux-le-Vicomte’ heeft 

in 2016 dan weer een elegante ingelegde kast met vakken uit de 17e eeuw aangekocht. Het meubel is bekleed met 

fineer van notenhout, exotische houtsoorten en been. Zo staan er nu al vijf grote kasten met vakken uit die eeuw in 

Vaux-le-Vicomte. Het is een van de grootste Franse collecties van dergelijke meubelen. (cd)

den en allegorieën die de eigenaar prezen. Zijn 

plafonds behoorden tot de allermooiste van de 

17e eeuw. Helaas zijn slechts die van het Louvre, 

Versailles en Vaux-le-Vicomte bewaard gebleven. 

Nog een ander groot talent die in beide bouw-

werken aan de slag ging was Jean-Baptiste de La 

Quintinie (1626-1688). Door gebruik te maken 

van kassen en speciale verwarmingstechnieken 

slaagde hij erin ook buiten de seizoenen groen-

ten te telen. In Versailles ontwierp hij de fameuze 

‘Potager du Roi’, de koninklijke moestuin. Fou-

quet vroeg de befaamde maître d’hôtel en culi-

naire chef François Vatel (1631-1671) toezicht te 

houden op de werkzaamheden. Later zou Vatel 

carrière maken in het kasteel van Chantilly. Ter 

versiering van de muren liet hij 120 wandtapijten 

en behangsel van goud- en zilverdraden vervaar-

digen, hoofdzakelijk in het atelier dat hij speciaal 

daarvoor had laten bouwen in Maincy, op twee 

kilometer van Vaux-le-Vicomte. Dit atelier zou de 

kern van de latere ‘Manufacture Royale des Go-

belins’ vormen. 

Ten val gebracht
Op 17 augustus 1661 verwelkomde Nicolas Fou-

quet de toen 23-jarige Lodewijk XIV, koningin-

moeder Anna van Oostenrijk en het hele hof op 

de feestelijke opening van Vaux-le-Vicomte. Fran-

boven

In zijn privé-hôtel te Saint-Mandé, 

nabij Parijs, bezat Nicolas Fouquet 

de grootste bibliotheek van Frank-

rijk na die van Mazarin. Een be-

scheiden indruk van de oorspron-

kelijke rijkdom vindt men nu terug 

in de bibliotheek in Vaux-le-Vicom-

te. © Château de Vaux-le-Vicomte. 

Foto : Guillaumes Crochez.

vorige pagina

De begane grond van Vaux-le-

Vicomte werd ontworpen door 

Louis Le Vau en is versierd door 

prachtige schilderingen van Char-

les Le Brun. Aan weerszijden van 

het Grote Salon bevindt zich een 

aaneenschakeling van salons, kabi-

netten en andere ontvangstruim-

tes, waarvan de absolute luxe reeds 

een voorsmaakje is van Versailles. 

Het 17e-eeuwse meubilair is stukje 

bij beetje opnieuw samengesteld 

dankzij aankopen en restauraties. 

© Château de Vaux-le-Vicomte. 

Foto’s : Daniel Delisle, Jean-Baptiste 

Leroux.
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Meer weten
Bezoeken

Kasteel Vaux-le-Vicomte

Maincy

www.vaux-le-vicomte.com

Elke dag, van april tot november

Kaarsenavond: elke zaterdag, 

tot 07-10

Dag van de ‘Grand Siècle’, 

op 11-06

Lezen

Coll., ‘Un jour à Vaux-le-Vicomte’, 

Flammarion, Parijs, 2015, 

ISBN 978-2-08133-127-3

Chronologie
1639: Nicolas Fouquet bezoekt samen met André 

Le Nôtre het landgoed Vaux-le-Vicomte.

1640: trouwt met Louise Fourché de Quéhillac 

(1619-1641), die een bruidsschat van 160.000 pond 

meebrengt.

1641: koopt het landgoed en laat zich burggraaf van 

Vaux noemen.

1653: tot opperintendant der Financiën benoemd 

door Mazarin.

1656-1661: laat Vaux-le-Vicomte bouwen door Le Vau, 

Le Brun en Le Nôtre.

17 augustus 1661: geeft een schitterend feest ter ere 

van de jonge koning Lodewijk XIV.

5 september 1661: Lodewijk XIV laat Nicolas Fouquet 

arresteren door d’Artagnan, waarna Colbert het proces 

organiseert.

1664: Lodewijk XIV vernietigt het vonnis van de rech-

ters en veroordeelt Fouquet tot levenslange opsluiting.

1680: Nicolas Fouquet overlijdt in het fort in Pignerol 

(Piemonte). Zijn stoffelijk overschot wordt overgebracht 

naar de familiekapel in het Visitatieklooster in Parijs.

1705: De weduwe van Nicolas Fouquet, Marie-Made-

leine de Castille (1635-1716), verkoopt het landgoed 

aan maarschalk-hertog de Villars, die het herdoopt tot 

Vaux-Villars.

1764: Hertog de Praslin koopt het landgoed en her-

doopt het tot Vaux-Praslin.

1875: Alfred Sommier, een voorouder van de huidige 

eigenaars en een groot kunstliefhebber, koopt het 

landgoed op een openbare verkoping. Hij laat het 

grondig restaureren.

1967: Patrice de Vogüé erft Vaux-le-Vicomte.

1968: Samen met zijn echtgenote Cristina beslist hij 

het open te stellen voor het publiek.

2015: Jean-Charles, Alexandre en Ascagno de Vogüé 

nemen het beheer van het landgoed over.

çois Vatel had voor de gelegenheid een grandioos 

feest georganiseerd. Het diner werd opgediend 

aan tachtig tafels en dertig buffetten. Er werden 

vijf serviezen gebruikt, met vaatwerk van massief 

goud voor de eregasten en van zilver voor de an-

dere leden van het hof. De koning was in zijn eer 

gekrenkt door de pracht en praal van het feest in 

Vaux-le-Vicomte, veel indrukwekkender dan de 

feesten aan het koninklijke hof, toen nog in het 

kasteel van Fontainebleau. Lodewijk XIV kampte 

vrijwel voortdurend met financiële moeilijkheden. 

Zo zou hij in 1689 zijn zilveren vaatwerk moeten 

laten smelten, omdat zijn militaire campagnes 

handen vol geld kostten. De koning had nu echt 

wel genoeg van zijn opperintendant der Financiën. 

Hij wilde hem terstond laten arresteren, zeggend: 

“Het gestolene moet aan al die mensen worden te-

ruggegeven!” Zijn moeder praatte hem dat voor-

nemen echter uit het hoofd. Na het vuurwerk, 

afgestoken boven het kasteel, weigerde de koning 

te gaan slapen in de kamer die de gastheer voor 

hem had laten klaarmaken en keerde hij terug naar 

Fontainebleau. Een paar weken later, op 5 sep-

tember, tijdens een ministerraad in Nantes, liet de 

koning Fouquet arresteren door d’Artagnan. Zijn 

bezittingen werden in beslag genomen en een deel 

van de versieringen van Vaux-le-Vicomte werden 

overgebracht naar het Louvre, en daarna naar Ver-

sailles. Later zou het kasteel worden teruggegeven 

aan Fouquets familie. 

Eerherstel
“Om zes uur ‘s avonds was hij nog de koning, om 

twee uur ‘s ochtends was hij niets meer”, zei Voltai-

re over de val van Fouquet. Hoe had het zover kun-

nen komen? De koning had de val van zijn opper-

intendant al twee maanden vóór het fameuze feest 

van 17 augustus gepland! De inhalige Fouquet 

wist als geen ander geld te vinden om de staatskas 

en in één moeite door ook zijn eigen kas te vullen. 

Alexandre de Vogüé: “Historici zijn het er nu over 

eens dat hij heeft weten te profiteren van de com-

plexiteit van het toenmalige financiële systeem en 

de nogal losse ethiek om zijn reeds aanzienlijke for-

tuin nog te vergroten. Hij had dat fortuin groten-

deels te danken aan zijn huwelijk, zijn investerin-

gen en de diverse functies die hij bekleedde.” Zijn 

benoeming tot opperintendant der Financiën door 

Mazarin, in 1653, wekte de afgunst van Jean Bap-

tiste Colbert (1619-1683) op. Madame de Sévigné 

noemde Colbert ‘le Nord’, omdat hij zo koel was. 

De om geld verlegen zittende rivaal van Fouquet 

zwoer dat hij die veel te snel opgeklommen arrivist 

ten val zou brengen. Beetje bij beetje zaagde hij 

de poten onder Fouquets stoel weg. Alexandre de 

Vogüé: “Door zo brutaal op te treden wilde Lo-

dewijk XIV aan het begin van zijn regeerperiode 

vooral zijn gezag doen gelden. Zijn beslissing werd 

in sterke mate beïnvloed door Colbert, die stikja-

loers was op het succes van Fouquet en zo tegelijk 

ook de aandacht wilde afleiden van zijn eigen mal-

versaties.” Toch ging Fouquet niet helemaal vrijuit. 

Als onverbeterlijke charmeur had hij geprobeerd 

Louise de la Vallière, de maîtresse van de koning, 

te verleiden. Dat kon Lodewijk XIV natuurlijk 

niet door de vingers zien …

boven

Portret van Nicolas Fouquet, minis-

ter van Staat en opperintendant der 

Financiën. Gravure naar Robert Nan-

teuil. © Rechten voorbehouden.

onder

Gezicht op het kasteel vanop de 

Parterre de la Couronne. Het kasteel 

doet tegenwoordig dienst als decor 

voor vele filmproducties, zoals de 

serie ‘Versailles’. © Château de Vaux-

le-Vicomte. Foto: François Jaumier.
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VEILINGRESULTATEN

Wereldrecord voor Paavo Tynell
De functionalistische 20e eeuw heeft ook 

poëtische objecten voortgebracht, zelfs op 

een uitgesproken technisch gebied zoals de 

verlichting. Een fraai staaltje hiervan is deze 

hanglamp ‘Snowball’ van Paavo Tynell (1890-

1973), met een hoogste richtprijs van € 60.000 

geveild bij Artcurial, in Parijs, op 25 april, en 

toegewezen aan een Europese verzamelaar 

voor € 238.400. Dat is een wereldrecord voor 

deze Finse ontwerper, die in 1918 de firma Tai-

to Oy oprichtte om zijn lampen te produceren. 

Hoe uitgesproken modern hun ontwerpen ook 

zijn, toch aarzelen de Finse ontwerpers niet om 

inspiratie te putten uit de traditie. Toen Tynell 

deze lamp ontwierp, liet hij zich inspireren 

door zowel kristallen kandelaars als door de 

‘himmeli’, geometrische ornamenten van stro 

en touw die in Finland met Kerstmis worden 

opgehangen boven de eettafel. De lampen 

worden bij Taito Oy vaak met de hand vervaar-

digd. Van sommige is slechts een klein aantal 

op de markt gebracht. 

Succes voor oude meesters in New York
De veiling van oude kunst die Christie’s op 27 

april hield in New York bracht $ 32,8 miljoen 

(€ 30 miljoen) op. Een van de beste resultaten 

werd behaald met een olieverfschilderij op pa-

neel van de Nederlandse schilder Govert Flinck 

(1615-1660), een leerling van Rembrandt, in Am-

sterdam. Flinck werd later hofschilder van het 

Huis van Oranje en de prins van Nassau-Siegen. 

Zijn portret van ‘Een oude man, leunend uit een 

raam’ (1646), dat duidelijk nog de invloed van 

Rembrandt verraadt, had een richtprijs van $ 2-3 

miljoen. Het ging uiteindelijk van de hand voor 

$ 10,3 miljoen (€ 9,4 miljoen). Er was opvallend 

veel belangstelling voor Vlaamse en Neder-

landse schilderijen. Dat blijkt niet alleen uit het 

voornoemde resultaat, maar ook uit het wereld-

record behaald met een ‘Madonna met kind en 

heiligen’, een onafgewerkt olieverfschilderij op 

paneel toegeschreven aan Hugo Van der Goes 

(1440-1482) en afgehamerd op $ 8,9 miljoen 

(€ 8,2 miljoen), heel wat meer dan de hoogste 

richtprijs. 

Hedendaags design erg gewild in Paris
Het magazine ‘AD’ en Piasa zetten hun samen-

werking voort door voor de vierde keer het ta-

lent van kunstenaars, designers en decorateurs 

voor het voetlicht plaatsen aan de hand van 

meubelen, tijdens een veiling op 27 april, in 

Parijs. De bijna honderd hedendaagse stukken 

brachten € 1,35 miljoen op, kosten inbegrepen. 

Het aanbod omvatte unieke stukken, prototy-

pen en gelimiteerde reeksen, goed voor een 

mooi overzicht van de betere productie van de 

laatste drie decennia. Het hoogste bod ging 

naar een stuk van de Israëlische designer Ron 

Arad (1951), sinds de jaren 1980 befaamd om 

zijn sculpturale meubelen, te danken aan een 

eerder artistieke dan industriële benadering van 

design. Arad experimenteert met diverse ma-

terialen, maar toch bij voorkeur met metaal. Hij 

creëert stukken met vloeiende lijnen, zoals de 

fauteuil ‘Blo-void’ (2005). Het gesigneerde exem-

plaar met nummer 11/20 ging van de hand voor 

€ 102.700, een bod dat binnen de richtprijzen 

bleef. Verder was er een bod van € 65.000 voor 

een tafel ‘Résine’ uit de jaren 1970, ontworpen 

door de Belg Ado Chale. Aan het einde van de 

zomer vindt er trouwens in het Brusselse Paleis 

voor Schone Kunsten een overzichtstentoon-

stelling over Chale plaats.

Groot succes voor de collectie van Molly 
de Balkany in Genève
De veiling van de collectie van Molly de Balkany 

op 6 mei, in de Villa Aigue-Marine, overtrof het 

succes van de ‘house sales’ in de kastelen van 

Gingins (2013) en Hauteville (2015). Een en 

ander bevestigt de positie van Piguet Hôtel des 

Ventes als Zwitserse marktleider wat dit soort 

veilingen betreft. Ondanks de hevige regen 

waren heel wat privéverzamelaars en profes-

sionals uit de kunstwereld op komen dagen, 

onder een tent opgesteld in de tuin van de villa, 

met uitzicht op het Meer van Genève. Ze konden 

er bieden op empiremeubelen, edelsmeedwerk, 

kunstobjecten en schilderijen. Een van de hoog-

tepunten van deze avondveiling was een werk uit 

de omgeving van Peter Paul Rubens (1577-1640) 

en Jan I Bruegel (1568-1625), met name een olie-

verfschilderij op paneel getiteld ‘Het banket van 

Acheloös’. Tien minuten lang boden kandidaat-

kopers verwoed tegen elkaar op. Uiteindelijk 

mocht een in Zwitserland wonende verzamelaar 

het werk meenemen voor CHF 873.800  

(€ 802.481). Met zijn laatste telefonische bod won 

hij het van een bieder uit Zuidoost-Azië.

VEILINGEN OP KOMST

De Kamerbeek-collectie in Amsterdam 
Op 12 juni gaat bij Christie’s in Amsterdam de 

Kamerbeek-collectie onder de hamer. Het be-

treft een privécollectie bestaande uit werken 

Ado Chale, 

Tafel ‘Résine’, jaren 1970, met insluitsels van 

pyriet en zwart metaal, gesigneerd, 

33,5 x 119 x 104 cm. Piasa, Parijs, 27-04. © Piasa. 

€ 65.000.

Govert Flinck

‘Een oude man, leunend uit een raam’, 1646, 

olieverf op paneel, 70,2 x 61 cm. Christie’s, New 

York, 27-04. © Christie’s Images Ltd. 

$ 10.327.500 (€ 9.435.000).

Veilingen Wereldwijd

Paavo Tynell, 

Paavo Tynell, zeldzame hanglamp ‘Snowball’, ca. 

1950, zwart gelakt metaal en messing, gepro-

duceerd door Taito Oy. Artcurial, Parijs, 25-04. 

© Artcurial. 

€ 238.400.
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André Beauneveu, 

leeuwen van het graf van Karel V, ca. 1364-1366, 

marmer. Christie’s, Londen, 06-07. © Christie’s 

Images Ltd. 

Richtprijs op aanvraag.

Gustav Miklos, 

‘Deux bêtes affrontées’, 1925, verguld brons, 

versierd met gekleurd email, cire perdue, gieterij 

Valsuani. Sotheby’s / Piasa, Parijs, 29-06. 

© Sotheby’s / Piasa. 

Richtprijs: € 250.000-350.000.

uit het einde van de 19e en het begin van de 

20e eeuw. Een ervan is een meesterwerk van de 

Amsterdamse impressionist Isaac Israels (1865-

1934), met als titel ‘Moulin de la Galette, Paris’. Is-

raels schilderde het doek omstreeks 1905-1906, 

tijdens een verblijf in de Parijse kunstenaarswijk 

Montmartre. Het werk zou € 300.000-500.000 

moeten opbrengen. Cees en Jarmila Kamerbeek 

waren gepassioneerde verzamelaars die, na 

in 1999 hun wijnhandel te hebben verkocht, 

verhuisden naar Frankrijk, waar ze een collectie 

werken van Nederlandse kunstenaars uit de 

periode 1850-1950 begonnen aan te leggen. 

Hun ambitie bestond erin een volledig overzicht 

van de figuratieve kunst uit die tijd bijeen te 

brengen.

Boeken en manuscripten bij Artcurial
Op 14 juni gaan bij Artcurial boeken en manus-

cripten onder de hamer. Zo zal men kunnen 

bieden op twee uitgelezen ensembles. Het ene 

omvat geschriften (manuscripten en typoscrip-

ten) van Henry de Monfreid. Het andere heeft 

betrekking op het werk ‘Le Petit Prince’ van An-

toine de Saint-Exupéry. Het gaat met name om 

twee originele aquarellen diendend als illustra-

tie van het boek, en een reeks van elf originele 

tekeningen, een eerste aanzet tot de illustraties 

van ‘Le Petit Prince’. De twee aquarellen werden 

geschilderd in Eatons Neck (Northport, NY), in 

de zomer-herfst van 1942. Ze zouden elk  

€ 90.000-140.000 moeten opbrengen.

Pierre Perrigault bij Pierre Bergé 
& Associés
Pierre Perrigault (1931) ziet zichzelf als een 

‘meubelontwikkelaar’. Deze grote figuur van het 

Franse design heeft zich altijd beijverd om een 

lijn, een stijl en een zeker imago te promoten. 

Met zijn galerie ‘Meubles et Fonction’ en zijn rol 

in de ‘Société des Artistes Décorateurs’ (SAD) 

heeft Perrigault een belangrijke rol gespeeld 

in de erkenning van het design in Frankrijk. Hij 

deed ook aanzienlijke schenkingen aan het Mu-

sée des Arts Décoratifs en het Centre Pompidou. 

Op 20 juni wijdt Pierre Bergé & Associés in Parijs 

een veiling aan deze designpromotor, als hom-

mage aan de man, zijn passie en de stempel die 

hij heeft gedrukt op het design. Het veilingme-

nu omvat werk van designers die Perrigault zijn 

hele leven lang heeft gepromoot: Le Corbusier, 

Charlotte Perriand, Etienne Fermigier, Michel 

Mortier, Michel Cadestin, Riccardo Blumer, Arne 

Jacobsen, Pierre Paulin, Antoine Philippon en 

Jacqueline Lecoq, Pierre Guariche, Mathieu Ma-

tégot, Jean-Louis Laporte en Jean-Louis Berthet. 

De Lesieutre-collectie in Parijs
De collectie van Ginette en Alain Lesieutre – een 

van de pioniers van de herwaardering van de 

art deco – wordt op 29 juni geveild in Parijs 

door Sotheby’s, in samenwerking met Piasa. 

Men zal onder meer kunnen bieden op werken 

van Emile Bernard, Maurice Denis, Paul Sérusier, 

Léonard Foujita en Rembrandt Bugatti. Van die 

laatste gaan liefst veertien stukken onder de ha-

mer, waaronder de 62 cm grote ‘Athlète debout’ 

(1906), van gepatineerd brons, gesigneerd en 

genummerd, met stempel (cire perdue) ‘AA Hé-

brard’ (richtprijs: € 150.000-200.000) en ‘Léopard 

marchant’ (1911), van gepatineerd brons, gesig-

neerd en genummerd (9), met dezelfde stempel 

(richtprijs: € 200.000-300.000). Hét topstuk van 

deze veiling is echter een paar haardijzers, ‘Deux 

bêtes affrontées’, uit 1925, van verguld brons en 

email. Op de poten staan de naam en het jaartal: 

‘G. Miklos 25’ (Gustave Miklos). Op de achterkant 

staat het stempel ‘Valsuani cire perdue’. Dit paar 

behoorde oorspronkelijk tot de collectie van 

Jacques Doucet, geveild in 1972. Best mogelijk 

dat de richtprijs van € 250.000-350.000 ruim-

schoots wordt overtroffen. 

Koninklijke leeuwen in Londen
Op 6 juli kan men bij Christie’s, in Londen, bie-

den op een groep marmeren sculpturen, met 

name twee leeuwen, rug-aan-rug, gecreëerd 

in 1364-1366 door de Henegouwse kunstenaar 

André Beauneveu (ca. 1335-1402). Oorspronke-

lijk was deze sculptuur bestemd voor het graf 

van koning Karel V, in de abdij van Saint-Denis. 

In 1802 kocht de Britse aristocraat Sir Thomas 

Neave het werk voor zijn collectie, waar het 

sindsdien is gebleven. Kunsthistorici kenden 

dit sierelement van het graf alleen dankzij een 

gravure uit de 18e eeuw. Het wordt beschouwd 

als een meesterwerk van de middeleeuwse 

beeldhouwkunst. Het verschijnen ervan op de 

markt is dan ook sensationeel nieuws. Donald 

Johnston, de internationale directeur van 

de afdeling Beeldhouwkunst bij Christie’s, in 

Londen, zegt daarover: “Het gebeurt uiterst 

zelden dat je op een veiling een middeleeuws 

kunstwerk te zien krijgt waarvan de herkomst 

zo goed is gedocumenteerd. De twee leeuwen 

zijn des te prestigieuzer daar ze van een ko-

ninklijk graf komen en te danken zijn aan een 

van de grootste beeldhouwers uit die tijd. Dat 

ze nu herontdekt zijn in een Britse privécollec-

tie is schitterend nieuws voor de verzamelaars 

en historici, die dachten dat de marmeren 

groep verloren was gegaan tijdens de Franse 

Revolutie.”

Isaac Israels, 

‘Moulin de la Galette, Paris’, ca. 1905-1906, 

olieverf op doek, 90 x 110 cm. Christie’s, 

Amsterdam, 12-06. © Christie’s. 

Richtprijs: € 300.000-500.000.
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Kijkdagen: 9-10-11 juni
Veiling: maandag 12 juni

Bekijk nu al enkele stukken op de preview van onze website:    

Tot ziens in ons veilinghuis! 
 

www.veilingmaastricht.nl

Venduehuis Dickhaut B.V.  I  Bredestraat 23/23A   I  6211 HA Maastricht

Tel (043) 321 30 95  I  Fax (043) 325 93 84  I  info@veilingmaastricht.nl

Kunst- en Antiekveiling I 9 t/m 12 juni 2017

Inbreng van goederen voor de septemberveiling 
vanaf nu mogelijk! Bieden kan tijdens de kijk-
dagen in de Bredestraat 23/23A of via uw eigen 
computer.

Aanvang  Sluiting
vr. 9 juni 9.00 uur ma. 12 juni 21.00 uur

Kijkdagen van 9 t/m 12 juni

Openingstijden:

vr. 9 juni t/m 11.00 - 17.00 uur
zo. 11 juni
ma. 12 juni 11.00 - 21.00 uur
(laatste veilingdag)

Onder de hamer komen o.m. Schilderijen en grafi ek; Grote collectie 
religieuze kunst (o.a. tabernakel, kelken, sculpturen; 16e-19e iconen); Grote 
collectie Aziatische kunst uit privécollectie; Zilver; Keramiek en glas; Azi-
atische en etnografi sche kunst; Juwelen; Art Deco en Art Nouveau; Vin-
tage; Meubelen; Varia; Wijnen; Benefi etveiling Frans Warringa t.b.v. 
Nepal kids and school care  i.s.m. Lions Club Echt;

SEDERT 1930

Zilveren miniatuur interieur, 
diverse gehaltes, 
o.a. Hollands 2de gehalte,
835 en 925 (33x)
Taxatie € 1.400 - € 2.400

H. Truijen (1928-2005), 
olieverf op doek, 
kleurrijk landschap, 
ges. l.o.,
afm. 94 x 130 cm.
Taxatie € 3.000 - € 5.000

Chinese zilveren theebus, 
ingelegd met koraal en 
jade, deels geëmailleerd,
h. 14 cm., ca. 364 gram
Taxatie € 2.000 - € 4.000

Thomas Rother (1937), bronzen sculptuur, 
zittend naakt, gesigneerd, 1971, 
h. 87 cm. Taxatie € 2.000 - € 4.000

Rob Michiels
Auctions

Genthof 9, 8000 Brugge, België, +32(0)50343603 www.robmichiels.com - info@robmichiels.com

24-25 juni 2017

Europese en  
Aziatische kunst
Kijkdagen:
17-22 juni: 10.00-18.00 uur
23 juni: 10.00-14.00 uur

Oktober 2017

Aziatische kunst

Een 17e eeuwse Delftse fles en een Chinese Wan-Li vaas, beide met lotusslingers



Veiling Zondag 9 juli 2017 

Pablo Atchugarry (1954), zonder titel, carrara marmer, 

gesigneerd, 54 x 38 x 12 cm, 7000-9000 euro, veiling 9 juli 2017 

Veilingen hierna: 10 september, 29 oktober, 17 december.

Veilinghuis Peerdeman Utrecht
Tennesseedreef 18-20 3565 CJ UTRECHT 

Kunst & Antiek

Brocante & Design 

Zilver & Sieraden

Zaal-veilingen 
 

Bieden in zaal

PLUS-veilingen 
 

Online bidding only 

VAN SPENGEN

www.vanspengen.com
Hilversum, Koninginneweg 25

Veiling van 
kunst en antiek

KIJKDAGEN: 9, 10, 11 juni

 

Veiling: 14 & 15 juli 

 

 

  Div. (vuurvergulde) pendules, 
staande horloges, etc. 

 
 

Ca. 500 schilderijen van o.a.: 
Koekkoek, Kurpershoek, e.v.a. 

 

Kijkdagen: 8 t/m 11 juli 

Bied mee via onze online catalogus!  

Meer dan 3.000 kavels in de categorieën: Munten, Postzegels & Ansichtkaarten, Sieraden, Zilver & Verzilverd, Schilderijen, Diversen,  
Poppen & Speelgoed, Klokken, Meubels, Tapijten, Brons & Beeldhouwkunst, Glas & Kristal, Porselein & Aardewerk 

 
China, Japan, Nederland, etc. 



Altijd wat te bieden bij Notarishuis Arnhem; vrijwel maandelijks veiling van kunst, antiek
en inboedelgoederen, zowel in de zaal als online. Kijk voor meer informatie over gratis

taxaties, kopen of verkopen op www.notarishuis-arnhem.nl

Notarishuis Arnhem
Veilingen & Taxaties

Bakkerstraat 19, 6811 EH Arnhem            Nieuwgraaf 34, 6921 RK Duiven         Telefoon 026 4425900 

Georg Jensen, ontwerp 1918,
zilver, h. 15 en 27 cm.
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Willem Maris (18441910), Eenden aan de waterkant, 
aquarel, 37 x 62 cm. 

Taxatie € 3.000 – 5.000

CATALOGUS ONLINE VANAF 8 JUNI

KIJKDAGEN: Donderdag 15 t/m zondag 18 juni van 10.00 – 17.00 uur
Tevens donderdagavond 19.00 – 21.00 uur

ALGEMENE KUNST EN ANTIEKVEILING 
21 JUNI T/M 4 JULI

de
Sinds 1818

zwaan
Directie-Makelaar G. van den Brink BV.

veilinggebouw

Björn Wiinblad (1918-2006), wandkleed for 
Loom-Art Collection, 9/60, 1976, 115 x 162 cm.

Taxatie € 1.000-1.500

Johannes Akkeringa (1861-1942), Nettenboetsters in 
de duinen van Scheveningen, paneel, 1907, 

27 x 50 cm. Taxatie € 2.000 – 2.500

Drie grote verzamelingen Na - oorlogse schilderkunst 
en beeldhouwwerken waaronder: J.C.J. van der 
Heyden (1928-2012), Zonder titel, doek, 1998, 

20 x 30 cm. Taxatie € 2.000 – 3.000

Engeland, mahoniehouten bureau- 
boekenkast, George III, eind 18e eeuw, 

218 x 233 x 59 cm. Taxatie € 1.500-2.500

Veilinggebouw De Zwaan - Keizersgracht 474 b/d Leidsestraat - 1017 EG Amsterdam - Telefoon: 020-6220447 - www.dezwaan.nl - info@dezwaan.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

Marius Bauer (1867-1932), Beladen 
kamelen, aquarel, ca. 1892, 54 x 75 cm. 

Taxatie € 3.000 – 5.000

Wilm Wouters (1887-1957), Liggend naakt, doek, 
64 x 76 cm. Taxatie € 500 – 800

Collectie van circa 50 stuks Fries Majolica 
uit de verzameling van Minze van den 
Akker, Harlinger Aardewerk Museum. 

Zuid Duitsland, gestoken houten 
console met putti, midden 18e 
eeuw. Taxatie € 2.000-3.000

Grote particuliere 
collectie 
miniatuur zilver, 
18e eeuw.

Schildpad snuifdoos, 
18e eeuw, met 
zilveren beslag,

 l. 10,5 cm. 
Taxatie € 600-900

herengracht 74             4331 px            middelburg             tel. 0118 - 650 680             info@zeeuwsveilinghuis.nl  

www.zeeuwsveilinghuis.nl

            Kijkdagen:

zaterdag    3 juni : 10.00 - 16.00 uur

dinsdag      6 juni : 13.00 - 17.00 uur

woensdag   7 juni : 13.00 - 17.00 uur

donderdag  8 juni : 10.00 - 12.00 uur

vrijdag        9 juni : 10.00 - 12.00 uur

J.C.K. Klinkenberg (1852-1924)

M.C. Escher (1898-1972)

 Rudolf Bonnet (1895-1978)Belangrijke inboedel met museale stukken 

Pieta, 16e eeuw

8 juni    indonesische schilderijen

9 juni    kunst en antiek
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Een sociaal 
bewogen dominee
Deze zomer wordt in het Kasteel-Museum Sypesteyn een tentoonstelling over Hollands 

porselein uit de achttiende eeuw gehouden. Daar wordt ook ruim aandacht gegeven 

aan het porselein uit de fabriek van dominee Joannes de Mol.

TEKST: HUUB VAN DER VALK    FOTO’S: JOHAN VAN DER VEER

Joannes de Mol en het Loosdrechts porselein

D
e tijd van de Verlichting heeft ook in ons 

land een aantal bijzondere mensen voort-

gebracht. Een daarvan was de in 1726 in 

Midlum (bij Harlingen) geboren Joannes 

de Mol. Zijn vader, die kort daarop in Jisp beroepen 

werd en vandaar in 1735 met zijn gezin naar Mid-

delburg verhuisde, was dominee. Zoals dat in die 

tijd wel meer gebeurde, besloot Joannes, eenmaal 

volwassen, in zijn vaders voetspoor te treden. Zijn 

jongere broer Casparus deed dat overigens ook.

Nadat Joannes zijn theologische studie voltooid 

had, werd hij eind 1749 beroepen te ’s-Gravenpol-

der (bij Goes) en vier jaar later in Oud-Loosdrecht. 

Voordien was hij, eveneens in 1749, gehuwd met een 

dochter uit een weliswaar deftige, maar niet écht 

schatrijke Leidse familie, die hij ongetwijfeld tijdens 

zijn studie had leren kennen. Die Wilhelmina Ja-

coba van Teylingen huwde als dochter van een re-

gent eigenlijk een beetje beneden haar stand, maar 

een aankomende dominee kon er in die kringen nog 



nét mee door. In Oud-Loosdrecht kwam zij in ieder 

geval tegenover de kerk in een ruime pastorie te wo-

nen. Die achttiende-eeuwse pastorie zult u bij een 

bezoek aan Loosdrecht echter niet meer aantreffen. 

Zij is in 1955 afgebroken.

Werkgelegenheid

Toen zij in 1753 in Oud-Loosdrecht arriveerden, 

troffen Joannes en Wilhelmina een armoedig 

streekdorp aan, met tegenover hun woonhuis een 

kleine oude gereformeerde kerk (inmiddels in 1843 

vervangen door een nieuw exemplaar). Veel dorpe-

lingen vonden een karig bestaan in de turfwinning 

of in de thuisweverij. Er waren nog maar weinig 

boeren, want veel landbouwgrond was reeds in de 

plassen verdwenen. Dat kwam doordat de veenba-

zen al eeuwenlang steeds stukken grond hadden ge-

kocht om het laagveen door hun arbeiders te laten 

afgraven. De aldus verkregen turf werd op legakkers 

gedroogd en na de verkoop ervan kocht de veenbaas 

van de opbrengst weer een nieuw stuk grond. Dat 

veranderde vervolgens ook weer in water. Daar dan-

ken we nu dus die Loosdrechtse plassen aan waar 

heerlijk gezeild wordt, maar in de achttiende eeuw 

hadden die dorpelingen daar, behalve een paar 

broodvissers en rietsnijders, niets aan.   

Joannes is 28 jaar dominee in Oud-Loosdrecht ge-

weest en in die tijd heeft hij een poging gedaan 

om voor zijn gemeenteleden werkgelegenheid te 

scheppen. Geheel in de geest van zijn tijd moest 

dat eigenlijk iets zijn dat met de plaatselijke om-

standigheden te maken had, maar ja, die waterrijke 

omgeving bood wat dat betreft weinig mogelijk-

heden. Nu legde Joannes zich, naast zijn pastorale 

taak, toe op de studie van de natuurwetenschap-

pen. Op het eerste gezicht lijkt dat wat vreemd 

voor een dominee, want in gelovige kringen was 

het gebruikelijk om argwanend, zo niet afwijzend, 

te staan tegenover de steeds meer bekendheid krij-

gende natuurwetten. Maar kennelijk was Joan-

nes toch voldoende van de geest der Verlichting 

doordrongen. In zijn tuinhuis aan de rand van de 

plassen experimenteerde hij naar hartenlust met 

mineralen en gesteenten, op zoek naar de verglaas-

baarheid daarvan. Ook zocht hij naar vuurbesten-

dige verfstoffen. Waarschijnlijk zal hij daarbij wel 

eens brand in zijn houten tuinhuis hebben gehad, 

maar ondanks dat moet hij toch op de gedachte 

gekomen zijn dat het mogelijk zou kunnen zijn om 

porselein te maken, wat destijds nog met een be-

paalde geheimzinnigheid omgeven was.   

Kaolien

Hij zag het al voor zich. Stel dat hij in Oud-Loos-

drecht een porseleinmanufactuur van de grond 

zou krijgen. Dat zou een aantal dorpelingen een 

inkomen kunnen verschaffen. Maar daar had hij 

natuurlijk wel geld voor nodig. Het traktement van 

een dorpsdominee liet dat echter destijds natuur-

lijk niet toe. Zijn echtgenote Wilhelmina had in 

1744, bij de dood van haar vader, dan wel 30.000 

gulden geërfd, maar dat zal vanwege het beschei-

den inkomen van Joannes wel voor een deel in de 

huishouding verdwenen zijn. Maar Joannes had 

nog een schoonzus in Haarlem die er warmpjes 

bijzat. Als hij die eens zou kunnen interesseren…. 

De droom van de dominee leek prachtig, maar hij 

was wel ontsproten aan het brein van een totaal 

onzakelijk iemand. Het maken van porselein was 

een kostbare aangelegenheid. Dat kon niet zomaar 

in het eerste het beste schuurtje. Kaolien kwam 

in Oud-Loosdrecht niet voor en moest vanuit het 
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Hij wilde het lot van zijn behoeftige 

gemeenteleden verbeteren, maar 

het pakte anders uit. 

boven

Een van een paar siervazen met dek-

sels en lauwerkransen in reliëf. Op de 

voor- en achterzijde van het vaasli-

chaam een ovaal medaillon met een 

klassieke voorstelling.  

H. 24,7 cm. Gemerkt M.O.L. © Collec-

tie Kasteel-Museum Sypesteyn.

linkerpagina

Een bord, met een polychroom 

decor naar voorbeeld van Japans 

Imari-porselein. Centraal in het plat 

een beschildering van een bloem-

vaas op een laag taboeret. Op de 

rand bloemen en bladeren. Diam. 

25 cm. Gemerkt M.O.L. en G B, Gerrit 

Bakker. © Collectie Kasteel-Museum 

Sypesteyn.
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buitenland komen. Er waren ovens voor nodig en 

met het procedé bekende, maar daardoor duur te 

betalen vaklieden. Ook vereisten de decoraties be-

gaafde schilders en vergulders. Bovendien moest 

vanuit Oud-Loosdrecht een goed werkend afzet-

apparaat georganiseerd worden.  

Na jaren broeden op de plannen en pogingen om 

aan geld te komen, zag Joannes zijn kans schoon. 

De porseleinfabriek in het naburige Weesp had 

rond 1770 de productie gestaakt en in februari 

1774 werd op het Muiderslot een veiling gehouden 

van de resterende materialen en gereedschappen. 

Daar liet de dominee, via een tussenpersoon, onder 

andere de resterende partij porseleinaarde kopen. 

Nog voor die veiling had Joannes contact opge-

nomen met Louis-Victor Gerverot (1747-1829). 

Die had een jaar in Weesp gewerkt en kende 

waarschijnlijk het geheim van het maken van 

porselein. De dominee stuurde hem in 1773 naar 

Schrezheim, om daar proeven te nemen, want in 

Oud-Loosdrecht beschikte Joannes nog niet over 

een oven. Die kwam er in de loop van 1774, maar 

daarvoor moesten er onder het pannendak van het 

nieuwe bedrijf, wegens de te verwachten hitte, eerst 

ijzeren platen worden aangebracht. Maar eind van 

dat jaar kon dan eindelijk de productie van porse-

lein in Oud-Loosdrecht starten. 

Alleen maar ellende

De droom van de sociaal bewogen dominee is 

uiteindelijk nooit uitgekomen. Hij moest aan 

Gerverot bijvoorbeeld 150 gulden per maand aan 

salaris betalen, wat in die tijd behoorlijk veel was. 

Omdat die gemeenteleden, waar hij het uiteinde-

lijk allemaal voor deed, totaal ongeschoold waren 

moest hij zo’n twaalf buitenlandse vaklieden in 

dienst nemen. Die waren overigens vrijwel alle-

maal rooms, maar dat moest hij noodgedwongen 

maar op de koop toe nemen. Die ongeschoolde 

plaatsgenoten, het zullen er hooguit 25 geweest 

zijn, moest hij toch elk gemiddeld 250 gulden per 

boven

Een slakom met een geschulpte 

rand. De binnenzijde polychroom 

gedecoreerd met o.a. een bladertak 

met vruchten. De buitenzijde met 

vlinders. Diam. 25,5 cm. Gemerkt 

M.O.L. en O, Jacob Willemsz. Oranje-

boom. © Collectie Kasteel-Museum 

Sypesteyn.

onder

Een trekpot, met aan de voor- en 

achterzijde een polychroom decor 

tegen een roze fond, van figuren 

met maskers, ontleend aan de ‘Com-

media dell’arte’. H. 11,2 cm. L. over 

oor en tuit 15,8 cm. Gemerkt met 

ingegrifte II. © Collectie Kasteel-

Museum Sypesteyn. Een koffiekan 

van dit servies maakt deel uit van 

de collectie van het Rijksmuseum te 

Amsterdam. In musea te München 

en Liverpool bevinden zich even-

eens onderdelen van dit servies.  
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Meer weten
Bezoeken

‘Hollands porselein op Sypesteyn’

Breekbare schoonheid uit de 18e 

eeuw

Kasteel-Museum Sypesteyn

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150

Loosdrecht

www.sypesteyn.nl

10-06 t/m 29-10

jaar betalen. Een aantal van hun kinderen die hij 

ook in dienst nam, stuurde hij de helft van de dag 

naar de dorpsschool, maar dat moest hij wel be-

talen. Daarbij liet hij hun ook tekenles geven. Of 

dat ooit tot iets geleid heeft blijft een vraag, want 

de decoraties op het Loosdrechtse porselein zien er 

zeer professioneel uit en bovendien zijn de namen 

van een aantal van de porseleinschilders bekend.

Er werd, omdat de ovens ook ’s nachts in bedrijf 

waren, door een aantal werklieden in ploegen-

dienst gewerkt. De werkomstandigheden waren 

bepaald niet aangenaam. De hitte van de ovens 

(1400 graden)  zal, vooral ’s zomers onder dat ijze-

ren dak, ondraaglijk geweest zijn en het met de 

hand bewerken van de porseleinaarde was buiten-

gewoon zwaar. Bovendien grensde het bedrijf aan 

het water en dat leverde destijds ‘s zomers wolken 

muggen op, met als gevolg malaria.

Verder ging de dominee gebukt onder een enor-

me schuldenlast. De productiekosten waren hoog 

en de manufactuur had te maken met concur-

rentie van de fabrieken van Höchst en Fürsten-

berg. De V.O.C. voerde scheepsladingen Chinees 

porselein aan en in 1777 opende Wedgwood in 

Amsterdam een verkooppunt. En dan was daar 

ook nog die onverkwikkelijke affaire met Anton 

Lyncker in Den Haag. Die decoreerde alleen 

maar van buitenlandse fabrieken geïmporteerd 

blank porselein en kon daardoor veel goedkoper 

werken. 

Ondanks leningen met porselein als onderpand, 

een verkooppunt van M.O.L (Manufacture Oud 

Loosdrecht) op de hoek van de Wijdesteeg / 

Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam en een 

tweetal loterijen waarvan de loten nogal kostbaar 

waren,  kon Joannes de Mol slechts kleine be-

dragen aan zijn schoonzus terug betalen. Toen 

hij zich in het najaar van 1781 ziek voelde, vroeg 

hij een vervroegd emeritaat aan. Het jaar daarop 

verkocht hij noodgedwongen zijn manufactuur 

en veertien dagen later stierf hij op 22 november 

in het logement Het Rondeel in Amsterdam. Bij 

zijn schoonzus stond hij toen nog voor 121.000 

gulden in het krijt. De manufactuur in Oud- 

Loosdrecht bleef nog tot het najaar van 1784 in 

bedrijf, maar werd daarna door de nieuwe eige-

naren verplaatst naar de voormalige katoendruk-

kerij ’t Molentje aan de Amstel, even buiten het 

toenmalige Amsterdam.

Wie deze zomer kennis wil maken met de hoge 

kwaliteit porselein, dat ondanks alle moeilijkhe-

den in de porseleinfabriek van Joannes de Mol 

gemaakt werd,  kan deze zomer terecht op de 

tentoonstelling in Loosdrecht.

linksboven

Een inktstel, met kaarshouder en 

met op de buitenrand een reliëf 

bladguirlande. Met drie bakjes voor 

de inkt, het zand en de pennen. De 

decoratie is in bietenrood. Diam. 

13,2 cm. Niet gemerkt. © Collectie 

Kasteel-Museum Sypesteyn.

rechtsboven

Een van een paar siervazen met 

deksels en ineengestrengelde 

slangen als oren. Op de voor- en 

achterzijde van het vaaslichaam een 

polychrome decoratie, voorstellende 

figuren in een landschap. H.44,1 cm. 

Gemerkt M.O.L.© Collectie Kasteel-

Museum Sypesteyn.

linksonder

Een jardinière, met in het bovenvlak 

uitsparingen voor de bloemstelen. 

De bovenrand versierd met reliëf 

rocailles. De voorzijde met een de-

coratie van bloemtakken. 14,2 x 26,6 

cm. Gemerkt M.O.L. en JWS, Johann 

Willem Schumacher. © Collectie 

Kasteel-Museum Sypesteyn.

rechtsonder

Een plaquette, met een opstaande 

rand en een polychroom decor van 

jagers en een meisje met een hond, 

voor een huis met een hooiberg. 

16,3 x 22,8 cm. Gemerkt M.O.L. De 

decoratie gesigneerd C.B. F(ecit), 

Cornelis Buys, maar mogelijk ook 

Cornelis Brouwer. © Collectie Kas-

teel-Museum Sypesteyn.



86 l COLLECT

Het Groninger pulpitrum
Tot de kenmerkende Groninger antieke meubelen hoort het pulpitrum. Dit schrijfmeu-

bel was bijna honderd jaar het meesterstuk voor het Groninger kistenmakersgilde. Elke 

Groninger meestermeubelmaker had een dergelijk meubel gemaakt. Uiteraard waren 

de pulpitrums er in verschillende kwaliteitsklassen, al naargelang de wensen van de 

klant. Een prachtig exemplaar van pallisander is te zien op de expositie ´Rijk in Gronin-

gen´ die tot 13 november te zien is in het Groninger Museum. 

TEKST: EGGE KNOL

E
en praktisch meubel. Het pulpitrum is een 

schrijfmeubel waaraan men stond te schrij-

ven, vandaar de schuine klep. Onder de klep 

zaten allerlei laatjes, en ook bij het openen 

van de deuren was een hele vak- en ladenverdeling 

zichtbaar. De eigenaar bewaarde in het pulpitrum 

zijn waardepapieren, administratie, schrijfbeno-

digdheden, en vaak ook wel geld. In het open vak 

onderin de kast stonden de folianten van de staat-

boeken, de boeken waarin de huuropbrengsten van 

de boerderijen en landerijen stonden aangetekend. 

Dit schrijfmeubel staat ook wel bekend als cantoor. 

Het meubel heeft in vorm en functie natuurlijk 

overeenkomsten met het Hollandse klepbureau dat, 

later uitgegroeid met een bovendeel als topbureau 

bekend stond als een ´Engels kantooŕ . Maar in 

Groningen en aangrenzend Drenthe bleef het pul-

pitrum tot ver in de negentiende eeuw een populair 

meubel. Het is dan ook een heel praktisch meubel 

voor het opbergen van documenten, nodig voor het 

beheer van een landgoed, maar niet minder voor 

een landbouwbedrijf. In 1778 betaalde een land-

bouwer de schrijnwerker voor een dergelijk meubel 

in natura 5 mud rogge. 

Meesterproef

Het Groninger kistenmakersgilde, waarvan de le-

den zich bezighielden met het maken van meube-
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len, stelde vanaf 1708 het maken van een pulpitrum 

als een meesterproef. Voordien was het tresoor het 

meesterstuk. Dit tresoor was eveneens een opberg-

meubel voor documenten, maar niet praktisch als 

schrijfmeubel. Het was uit de mode geraakt en 

daardoor niet zo zinvol meer als meesterstuk. De uit 

Duitsland afkomstige kistenmaker Mencke Molaen 

maakte als eerste een werktekening. Hieruit blijkt 

dat het een meubel betreft dat in de tweede helft van 

de zeventiende eeuw in zwang kwam. 

Het pulpitrum kon aan de voorzijde voorzien zijn 

van houtsnijwerk. Voor een meesterproef was dat 

vereist. Het afgebeelde pulpitrum is gemaakt van 

palissanderhout, voorzien van stroken prachtig snij-

werk en een mooi binnenwerk. De stroken hout-

snijwerk tonen bloemen, vogeltjes en engeltjes met 

aan de onderzijde twee kwastjes. Het binnenwerk 

is opgevrolijkt met inlegwerk van een ster onderop 

de klep en een ruit- en sterpatroon op de deuren. 

De laatjes zijn voorzien van nette koperen knopjes of 

van ebbenhouten knopjes. Het hele meubel staat op 

zwarte bolpoten. Op het moment van schrijven van 

dit artikel aarzel ik nog of het meubel in open of ge-

sloten toestand getoond moet worden. Professor Jo-

han de Haan, die uitvoerig het Groninger interieur 

bestudeerde, dateert het pulpitrum op 1680-1700. 

Het snijwerk vertoont motieven die gangbaar wa-

ren van circa 1670 tot 1710, maar het inlegwerk van 

het interieur lijkt hem niet van na 1700. Dit meubel 

heeft decennia op de Hanckemaborg in Zuidhorn 

gestaan, maar is afkomstig van de adellijke familie 

Lewe van Middelstum. Een vergelijkbaar mooi pul-

pitrum, eveneens afkomstig uit een deftige Gronin-

ger familie, staat op de Menkemaborg in Uithuizen. 

Dit meubel heeft twee stroken met snijwerk en kus-

sens op de deuren. 

Pulpitrum werd in de Groninger streektaal vaak 

aangeduid als de ´de punteŕ  of t́ puntrom ,́ een 

naam die overigens ook gebruikt werd voor de les-

senaar van de schoolmeester. In latere typen bestond 

het kastdeel ook wel uit drie laden, terwijl boven het 

schuine schrijfvlak vaak nog een smal rechthoekig 

horizontaal deel zat dat voorzien was van een hekje 

in Lodewijk XVI-stijl. In Westerwolde was een 

apart type pulpitrum op hoge poten in gebruik.

Pulpitrum in de krant

Voor vorsers naar het verleden is de website www.

delpher.nl een ware schatkamer. Hier valt in de 

‘krant van vroeger’ elk woord op te zoeken. Het 

woord pulpitrum geeft ruim 2300 hits, vrijwel 

alle in Noord-Nederlandse kranten. Verreweg de 

meeste berichten zijn advertenties van boeldagen 

of verkopingen. Maar in 1777 adverteerde de Gro-

ninger kistenmaker dat hij stopt met zijn zaak en 

ondermeer enige pulpitrums wil verkopen. Helaas 

zijn er ook berichten van berovingen. Boeven wis-

ten natuurlijk wel dat er geld in een pulpitrum kon 

liggen en als je de sleutel wist te vinden, was de buit 

ook bereikbaar. Enkele pulpitrums werden gered 

uit een brandende boerderij. Bij alle ellende nog een 

troost dat de administratie van het bedrijf was ge-

red. In Hoornsterzwaag in Friesland werd in 1853 

somber vastgesteld dat wat inelkaar gesmolten zil-

ver was aangetroffen op de plek waar het pulpitrum 

had gestaan. Dit geld behoorde de armen van het 

dorp toe, want de ongelukkige landbouwer was ook 

diaken in de kerk en armvoogd.

Een lastig stuk antiek

In een tijd met administratie op een laptop en een 

printer die het schrijfwerk doet is een pulpitrum 

langzaamaan een lastig meubel geworden. Je kunt 

er niet veel op zetten vanwege het schuine vlak en 

de mooie indeling met kleine laatjes leent zich niet 

voor een moderne administratie. Maar het blijft 

wel een prachtig meubel dat een parel vormt op de 

expositie ‘Rijk in Groningen’ waar zoveel moois 

te zien is. Zandstenen bouwfragmenten van afge-

broken borgen, zilveren bestek en pronkstukken, 

wapenporselein uit China en een beddensprei met 

familiewapen uit India, schilderijen van Groninger 

meesters als De Stomme, Collenius en Wassen-

bergh, een groot aantal afbeeldingen van Gronin-

ger familiewapens op papier en op glas-in-lood en 

als sluitstuk de kamer uit Het Huis met de Dertien 

Tempels. Voor dat huis schilderde Collenius een 

plafond en zes wandvullende schilderijen, alsmede 

twee bovendeurstukken, met verhalen uit de Ro-

meinse mythologie waarin de deugdzame vrouwen 

standvastig hun woord getrouw een voorbeeld 

vormen voor de bezoekers. Helaas is er geen boe-

delinventaris bekend van dat stadspaleis, maar een 

pulpitrum zal niet hebben ontbroken.

Het pulpitrum kwam in 

de tweede helft van de 

zeventiende eeuw in 

zwang maar bleef in Gro-

ningen en aangrenzend 

Drenthe tot ver in de 

negentiende eeuw een 

populair meubel.

Particuliere Collectie. Foto: Gronin-

ger Museum (Marten de Leeuw). 

Afmetingen: Hoogte: 130.5 cm, 

breedte: 113.5 cm, diepte: 57 cm 

(excl. de sleutel).

Meer weten
Bezoeken

‘Rijk in Groningen: Borgen en 

Stadspaleizen, 1600-1800’

Groninger Museum

Groningen

www.groningermuseum.nl

t/m 12-11
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Een uit zandsteen gehouwen, vermoedelijk laatzestiende-

eeuwse gevelsteen uit Tiel. Waarschijnlijk afkomstig van 

de herberg ‘De Wildeman’, in de Tielse binnenstad.  Hoog-

te: 65 cm.  Breedte: 40 cm. Maximale dikte: 20 cm.  

Midden in Rome ligt het Forum Romanum, met 

een aantal belangrijke overblijfselen uit de tijd van 

de vroegere Romeinen. Maar er is in Rome meer te 

zien uit die periode. Zo liggen op bijna 2 km van 

dat Forum, aan de Viale delle Terme di Caracalla, 

nog nét binnen de Aureliaanse muur, de Thermen 

van Caracalla. Ze werden in 216 na Christus vol-

tooid door keizer Caracalla, de zoon van Septimius 

Severus. Deze laatste was tijdens zijn regering met 

de bouw begonnen, maar hij stierf in 211.

Het gebouw is zo groot, dat er in de zomermaan-

den regelmatig opera’s in de open lucht worden 

uitgevoerd. Het is trouwens ooit driemaal zo groot 

geweest, want alleen het tepidarium, het lauwwa-

terbad, staat er nog. Vroeger was er ook een frigi-

darium, met koud water en een caldarium met heet 

water. Er konden 1600 mensen tegelijk een bad ne-

men. Het bad was zeer rijk versierd met mozaïeken, 

muurschilderingen en beelden.

Ontdekking

In 1546 werd er op de plek van de ruïnes van de 

genoemde thermen een kolossaal marmeren beeld 

gevonden. In stukken weliswaar, maar toen alles 

weer zo’n beetje in elkaar was gezet, werd het door 

kardinaal Alessandro Farnese (1520-1589), een 

kleinzoon van de toenmalige paus Paulus III (ook 

een Farnese), in zijn werkkamer in het Palazzo Far-

nese geplaatst. Het beeld, dat meer dan drie meter 

hoog is, laat een naakte man zien. De figuur, die 

een uitermate gespierde indruk maakt, leunt met 

zijn linker oksel op een over een knots hangende 

leeuwenhuid. Zijn rechterhand houdt hij achter 

zich, maar onze eigen tekenaar en etser Hendrick 

Goltzius (1558-1617), die de achterkant van het 

beeld prachtig weergaf, laat zien dat hij drie appels 

vasthield, gouden appels welteverstaan. Het beeld 

stelt Hercules voor, of zoals hij oorspronkelijk in het 

Grieks heette: Heracles. Het marmeren beeld was 

Achtergronden van een gevelsteen

De Wildeman
 BIJ ANTON VOS
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een kopie van een van oorsprong bronzen beeld, dat 

omstreeks de vierde eeuw v.Chr. was gemaakt door 

Lysippus of iemand uit zijn omgeving. Het staat nu 

in het Nationaal Museum in Napels.

Slimheid

Het is niet alleen een van de beroemdste beelden 

ter wereld, het heeft ook een grote symbolische be-

tekenis. Het geeft de mythologische held Heracles 

weer in al zijn kracht, maar ook is er een enigszins 

vermoeide uitdrukking bij hem waar te nemen. Hij 

had namelijk nét de elfde van de twaalf aan hem 

opgedragen heldendaden achter de rug: het ste-

len van de appels der Hesperiden. Niet alleen zijn 

kracht, maar vooral ook zijn slimheid werd daarbij 

op de proef gesteld. De appels werden bewaard in 

een tuin in de buurt van het Atlasgebergte, door de 

dochters van Atlas en een honderdkoppige draak. 

Heracles wendde zich tot Atlas en zei: “Als ik nou 

een tijdje de wereldbol ga dragen, haal jij dan even 

wat appels bij je dochters.” Zo gezegd zo gedaan. 

Alleen was Atlas zo opgelucht dat hij van zijn last 

was verlost, dat hij aanvankelijk de wereldbol niet 

wilde terugnemen. Het kostte Heracles dus nog 

vrij veel overredingskracht om Atlas weer onder de 

bol te krijgen. Hij belichaamt letterlijk de super-

man. De man die ieder zou willen zijn, maar het 

nooit zal worden.

Wildeman

Toen na de late middeleeuwen de renaissance 

ontstond, waarbij de klassieke oudheid zijn ‘we-

dergeboorte’ beleefde, kwam Hercules weer he-

lemaal terug. In vele tuinen in Europa stonden 

kopieën van de ‘Farnese Hercules’. Dat ze in tui-

nen verschenen was niet voor niets, want gaan-

deweg veranderde de rol van Hercules. Heette 

hij aanvankelijk nog Hercules, gaandeweg werd 

steeds meer de term ‘Wildeman’ gebruikt. Hij 

werd het symbool van het leven in de ongerepte 

natuur, waarin de mens zich alleen met een knots 

en verder helemaal naakt, prima kon handhaven. 

Trouwens, dat blote werd ook een beetje gekuist, 

want vanaf een bepaalde periode werd een takje 

met eikenloof voor de edele delen aangebracht.

Vanaf de vijftiende eeuw ging de ‘Wildeman’ 

een steeds grotere rol spelen in de symboliek. Zo 

stond er bijvoorbeeld in het wapen van de Hohen-

zollerns een tweetal wildemannen. En ook in dat 

van het Griekse koningshuis. Er zijn stadswapens 

met een wildeman, bijvoorbeeld dat van ’s Her-

togenbosch. In familiewapens komt hij voor, op 

uithangborden en op gevelstenen.

De gevelsteen

De gevelsteen met een wildeman die u hier ziet, 

is afkomstig uit Tiel. Hij is zo’n 65 cm hoog, 40 

cm breed en maximaal 20 cm dik. In Tiel was in 

de binnenstad een grote herberg die ‘De Wilde-

man’ heette. Huub van Heiningen heeft daar in 

‘De Tielenaar’ in 2016 een artikel over geschre-

ven. Deze herberg  bestond al in het begin van de 

zestiende eeuw, toen Tiel een belangrijke garni-

zoensplaats was, waar de troepen van de hertogen 

van Gelre waren gelegerd. Op een zeventiende-

eeuwse stadsplattegrond van het centrum van 

Tiel, afgebeeld in bovengenoemd artikel, is te 

zien dat de herberg niet alleen via de voordeur te 

betreden was, maar ook aan de achterkant via een 

grote poort. Er stond zelfs een hooiberg op het 

erf, wellicht om de paarden te kunnen verzorgen.

De gevelsteen is in diep reliëf gehouwen uit een 

groot stuk zandsteen. Hierover zijn vele lagen verf 

aangebracht, waarvan de laatste de tand des tijds 

goed heeft doorstaan. Het is interessant te beden-

ken dat de wildeman, als symbool van de onge-

repte natuur, in deze tijd weer heel actueel  aan 

het worden is. Woorden als eco, bio, klimaatbe-

wust of schone energie en wat al niet meer, gooien 

hoge ogen. En dat alles in onze eigen kleine pol-

derrenaissance, onder leiding van een blote man 

met een grote knots.

Weelderige 
Wierde

schilderijen van

M A T T H I J S 
R Ö L I N G

29 april t/m 1 oktober 2017

Museum Wierdenland    Van Swinderenweg 10    9891 AD Ezinge    www.wierdenland.nl
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Wonen in de 
Romeinse wereld

Het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden schafte zich tijdens een voorbezichtiging 

van de afgelopen TEFAF Maastricht, bij de stand van Alessandra di Castro Antichità uit 

Rome een dertigtal gouaches van Camillo Buti aan. Ze zijn de komende zomer op de 

expositie ‘Casa Romana’ te zien.

TEKST: FREDERIK F. BARENDS

Fresco’s door Camillo Buti
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V
ergeleken bij de massa’s toeristen die te-

genwoordig Rome en Pompeji bezoeken, 

valt het aantal grand-tourreizigers dat die 

plaatsen bezocht, volkomen in het niet. 

Die laatsten mochten dan toeristen avant la lettre 

geweest zijn en onder wat meer primitiever om-

standigheden dan wij gereisd hebben, ze hadden 

wel het voordeel dat zij zich bij wijze van spreken 

op elke straathoek een soort ‘souvenirs’ konden 

aanschaffen waarvoor wij nu slechts bij exclusieve 

handelaren of internationale antiekbeurzen terecht 

kunnen. Catalogi van oude verzamelingen en mu-

sea met een respectabele leeftijd, leren ons wat er 

toen aan antieke sculpturen, munten, cameeën, 

glaswerk, keramiek en opgravingsvondsten uit het 

mediterrane gebied is meegenomen.

Er waren onder die grand-tourreizigers overigens 

ook lieden die zich tevredenstelden met een schil-

derij waarop een aantal antieke ruïnes op een hoop 

geveegd leek te zijn. Maar men kon zich in Italië 

ook afbeeldingen aanschaffen van wat er bij de 

meest recente opgravingen tevoorschijn was geko-

men. Een van de leveranciers daarvan in Rome was 

Camillo Buti. 

Getuigenis

Die Camillo Buti (1747-1808) moet iemand met 

niet alleen een groot aantal interesses, maar vooral 

ook vaardigheden geweest zijn. Hij was een archi-

tect, die zich daarnaast bezighield met de klassieke 

oudheid. Hij bezocht dan ook de opgravingen die 

in zijn tijd op meerdere plaatsen in Italië gedaan 

werden en omdat hij een niet onverdienstelijk te-

kenaar en schilder was, legde hij veel van wat hij 

daar zag vast. Hij had een eigen uitgeverij, waar die 

tekeningen, omgezet in gravures, te koop waren en 

voor wie dat wilde, werden zulke prenten nauwge-

zet ingekleurd. Ook leverde hij gouaches van de 

zojuist in Pompeji ontdekte muurschilderingen, en 

de Romereiziger die een exclusief cadeau voor thuis 

verlangde, kon bij hem een met antieke voorstel-

lingen beschilderde waaier uitzoeken.

De dertig gouaches die het Leidse museum on-

langs heeft aangeschaft, stellen details van de des-

tijds in Pompeji ontdekte wandbeschilderingen 

voor. Deze stad en het nabij gelegen Herculaneum 

waren in 79 na Chr. door een uitbarsting van de 

Vesuvius met as en puimsteen bedekt. In 1709 

stuitte een boer die een waterput wilde slaan, bij 

toeval op een aantal resten van het oude Pompeji 

en dat zette daarna een reeks van opgravingen in 

gang. Deze verliepen grotendeels zeer amateuris-

tisch. Johann Joachim Winkelmann (1717-1768) 

klaagde er dan ook over dat er daarbij zo weinig 

goed werd gedocumenteerd. De gouaches van Ca-

millo Buti zijn daar een eigenlijk voorbeeld van. 

Het zijn weliswaar nauwkeurige afbeeldingen, 

gemaakt door een geïnteresseerde bezoeker aan 

de opgravingen in Pompeji, maar verder ontbreekt 

iedere wetenschappelijke notitie. Dat is natuurlijk 

jammer, maar ze vormen daardoor wel een getui-

genis van de manier waarop men in de achttiende 

eeuw naar de oudheid keek. Iedere vondst wekte 

verbazing, maar als er iets van werd vastgelegd, ge-

beurde dat met alleen de nadruk op de uiterlijke 

verschijningsvorm. Zelfs Giovanni Battista Pira-

nesi (1720-1778) ontkwam daar niet aan. Hij was 

overigens een vriend van Camillo Buti.

Romeinse fresco’s

De gouaches van Camillo Buti bestaan uit een col-

lage van details, die ontleend zijn aan de beschilde-

ringen die deel uitmaakten van het interieur van de 

huizen van voorname Romeinen. Men kende in die 

tijd in de steden twee soorten woningen. Het gewo-

ne volk, waartoe het leeuwendeel van de toenmali-

ge samenleving behoorde, had de beschikking over 

een - vaak beperkte - ruimte in een van de insulae. 

Zo’n insula was een meerdere verdiepingen tellen-

de huurkazerne. Deze hadden over het algemeen 

vensteropeningen in hun voor- en achtermuur. De 

bemiddelde Romein bewoonde met zijn gezin en 

zijn slaven echter een domus. Die had meestal maar 

één verdieping en aan de straatzijde blinde muren. 

De vertrekken van zo’n domus waren gegroepeerd 

rond een door een zuilengang omgeven open bin-

nenruimte, het peristilium. De muurvlakken van 

het ontvangstvertrek en de woonruimtes waren 

meestal over de gehele oppervlakte bedekt met een 

schildering in de frescotechniek.

Er bestonden meerdere technieken waarin men 

een fresco kon uitvoeren. De meest bekende is 

die waarbij steeds een klein gedeelte van het te 

beschilderen muurvlak met kalk werd bedekt. 

De schildering werd daarna op de nog natte kalk 

aangebracht en ging daardoor met de kalklaag een 

verbinding aan. De dagproductie van de schilder 

was dus afhankelijk van de die ochtend met verse 

kalk bedekte plek. Om de gehele compositie niet 

uit het oog te verliezen werd deze vooraf op het 

muurvlak schetsmatig in roodbruine lijnen aange-

bracht. Men noemde deze tekening de ‘sinopia’. Bij 

een dergelijk fresco is de scheidslijn tussen de ene 

en de andere dagproductie nog altijd vaag te zien. 

Dan was er de ‘seccomethode’. Zoals het woord al 

aangeeft werd daarbij de schildering aangebracht 

op een droge kalkondergrond. Dat had als voor-

deel dat men met meerdere schilders tegelijk over 

het gehele muuroppervlak kon werken. Het enige 

nadeel was dat de schildering óp de pleisterlaag lag 

en er niet in was opgenomen.

Tenslotte kende men nog de ‘mezzo-seccomanier’. 

Die ging ook uit van een droge kalkondergrond, 

maar de schilder maakte het gedeelte waarop hij 

wilde werken weer enigszins vochtig. Op die wij-

ze ontstond dus een soort overgangsvorm tussen 

de bekende frescotechniek en de ‘seccowijze’ van 

werken. 
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De Pompejaanse fresco’s

De beschilderingen in de huizen in Pompeji wer-

den aangebracht volgens de seccomethode. Al-

lereerst werd daarbij een dikke laag (3 tot 5 cm), 

bestaande uit kalk en zand, aangebracht. Daarna 

volgde een dunnere laag (5 tot 7 mm) van kalk en 

het fijngemalen mineraal calcium. Als dit alles goed 

droog was, volgde er nog een vliesdunne laag van 

een vloeibaar mengsel van kalk, een beetje olijf- of 

laurierolie en warme was. Deze laag werd na dro-

ging glanzend gepolijst en pas daarna werd de schil-

dering erop aangebracht. Hiervoor gebruikte men 

pigmenten die gemengd waren met dezelfde sub-

stantie die voor de vliesdunne onderlaag gebruikt 

was. Ook deze schildering werd als hij droog was 

glanzend gepolijst.

Er konden meerdere mensen tegelijk met een schil-

dering bezig zijn. Het team bestond uit vakbekwa-

me lieden voor de fijnere details en leerlingen of  

hulpjes voor het grovere werk en de achtergronden.  

Men was zeer op elkaar ingespeeld, zodat er ge-

werkt kon worden zonder voorafgaande opzet, wat 

op te maken valt uit het ontbreken van contourlij-

nen onder de schilderingen. Men werkte snel en be-

gon steevast aan de bovenzijde van het muurvlak. 

Het feit dat zoveel van de Pompejaanse schilderin-

gen zich nog in zo’n uitmuntende staat bevinden, 

hangt samen met de zorgvuldigheid waarmee de 

onderlaag  werd aangebracht en verder het gebruik 

van was, waardoor men de verflaag glanzend kon 

polijsten. 

Dat glanzende effect missen uiteraard de gouaches 

van Camillo Buti. Maar ja, hij werkte op papier en 

in zijn tijd - de achttiende eeuw - bestond zijn gou-

acheverf nog uit pigmenten die met kalk en Arabi-

sche gom gemengd waren.

Het prijspeil van Camillo Buti
Wie een gouache of een ingekleurde gravure van Camillo Buti wil aanschaffen, krijgt te maken met een probleem. 

Zijn werk komt namelijk sporadisch op de markt. De set bij Alessandra di Castro, die afkomstig was van de nazaten 

van Camillo Buti, vormde een uitzondering en dus sloeg het museum daar op de TEFAF Maastricht terecht zijn slag. Bij 

Sotheby’s in Londen kwamen overigens op 30 juni 1998 vijf ingekleurde gravures met wandschilderingen van de in 

juni 1777 te Rome ontdekte Villa Negroni (vlak achter de termen van Diocletianus) in veiling. Opbrengst (omgerekend) 

€ 4.616. Ze waren bij Buti uitgegeven, maar gegraveerd door Angelo Campanella (1746-1811). Op 14 april 2000 ging bij 

Arno Winterberg een kleine ingekleurde gravure, 37,5 x 26 cm, weg voor € 767. Christie’s in Londen veilde op 18 de-

cember 2008 een gouache, voorstellende een mythologische figuur, 36,7 x 25,4 cm, voor € 604. Diezelfde dag veilde 

Christie’s in New York twee gouaches van het formaat 36,8 x 25,4 cm, samen voor USD 688 (ong. € 515). Ze stelden een 

mythologische figuur en zijn metgezel voor. Ze werden gegund, hoewel de richtprijs van USD 2.000 – 3.000 dus in de 

verste verte niet gehaald werd. Maar onlangs bood op een antiekbeurs de Franse kunsthandel Olivier d’Ythurbide et 

Associé te Parijs een mooie gouache aan, voorstellende een centaur met een nymf, 39 x 30 cm. Er werd  € 5.500 voor 

gevraagd, dus al met al variëren de prijzen wel! Wie, na zo’n gouache van Camillo Buti gezien te hebben, zijn werk nog 

eens wil vergelijken met een origineel Romeins fresco, raad ik aan eens naar de grootste collectie op dat gebied te 

gaan. Die kunt u vinden op de bovenste verdieping van het Palazzo Massimo te Rome, schuins tegenover het Stazione 

Termini. Meestal, zo is mijn ervaring, is het daar heel wat rustiger dan in Pompeji.

Meer weten
Bezoeken

‘Casa Romana’

Rijksmuseum van Oudheden

Rapenburg 28 

Leiden

www.rmo.nl

t/m 17-09

Al deze afgebeelde gouaches zijn 

gemaakt door Camillo Buti (1747-

1808) en stellen fragmenten  voor 

van de muurschilderingen uit de 

eerste eeuw in de seccotechniek, 

zoals die in de achttiende eeuw te 

Pompeji werden ontdekt. 
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G
aat u eerdaags naar Londen? Noteer dan even de namen 

van de volgende musea. Victoria & Albert Museum, Natio-

nal Gallery, British Museum, Tate Modern, Tate Britain, 

Sir John Soane’s Museum, National Maritime Museum, 

Museum of London, Science Museum, Natural History Museum en 

voeg daar dan ook nog de British Library aan toe. 

Waarom, zult u vragen, is dit een nuttig lijstje? Wel, het zijn allemaal 

nationale musea en ze worden door de Britse overheid gesponsord. U 

mag er daardoor gratis in. Alleen voor een speciale expositie moet u een 

toeslag betalen. Maar mogelijk bent u de eerste zondag van de maand in 

Parijs. Dan heb ik een dergelijk lijstje voor u. Dat is echter zo lang, dat 

ik slechts een aantal musea kan noemen, 

zoals het Centre Pompidou, Musée du 

Louvre, Musée d’ Orsay, Musée du quai 

Branly, Musée Guimet, Musée Rodin en 

het Musée de l’Orangerie. Daar kunt u 

eveneens gratis de permanente collecties 

van bezoeken. Trouwens, ik kan u ook 

nog een lijst van Parijse musea verschaf-

fen waar u altijd kosteloos naar binnen 

kunt, maar daar beperk ik me hier tot 

het Musée d’Art Moderne de la Ville de 

Paris, Musée Carnavallet, Musée Zad-

kine, Maison Bourdelle en het Maison 

de Victor Hugo. Dat lijstje bevat name-

lijk meer dan twintig namen.

Wat zo’n gratis entree betreft, gaat het 

er in ons land helaas heel wat anders 

aan toe. Er wordt in de museumwereld 

graag geschermd met de kreet ‘cultureel 

erfgoed is van ons allemaal’, maar als u 

een gedeelte van uw erfgoed eens nader 

wilt bekijken, zult u vaak behoorlijk in 

de beurs moeten tasten. Het entree van 

het Museum Kröller Müller bedraagt 

€ 18,60, van Museum Boijmans van 

Beuningen € 18,50, het Rijksmuseum 

in Amsterdam € 17,50, het Van Gogh 

Museum € 17,00, het Amsterdamse 

Stedelijk Museum € 15,00, het Ge-

meentemuseum Den Haag € 14,50 en 

het Mauritshuis € 14,00, maar € 17,50 

in combinatie met de Galerij Prins Wil-

lem V.  Maar er zijn toch rond de 1,3 

miljoen museumkaarten in omloop, zult u zeggen. Inderdaad, en dat 

is iets om ons over te verheugen. Alleen kost zo’n kaart momenteel  

€ 59,90 (inclusief € 4,95 aan eenmalige administratiekosten) en in 2016 

ging de gemiddelde kaarthouder er 6,6 maal mee naar een museum. 

Alle museumkaarten werden in dat jaar dan ook 8,5 miljoen keer ge-

bruikt. Dus klagen ze er bij de Stichting Museumkaart - die zonder 

subsidie werkt - al een tijdje over dat er geld bij moet. Ze hebben wel een 

reserve, maar als er in de toekomst voor dat bijpassen niets op gevonden 

wordt, zou de kaart aan zijn eigen voortreffelijkheid wel eens ten onder 

kunnen gaan. Men heeft er namelijk nooit rekening mee gehouden dat 

de gemiddelde kaarthouder 6,6 maal per jaar een museum zou gaan 

bezoeken. De kaart is geldig in meer dan 400 musea en jaarlijks komt 

er nog steeds een aantal bij. Het CBS telde overigens in 2016 zo’n 680 

musea. Er zijn wel publicaties waar een hoger getal in genoemd wordt, 

maar dan zijn collecties die alleen op afspraak te bezichtigen zijn, ook 

als museum meegeteld. 

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat verreweg de meeste kaart-

houders oudere mensen zijn. Velen van hen hebben een hogere op-

leiding en een daarmee samenhangende belangstelling. Nu had men 

destijds verwacht dat de museumkaart vooral de jongeren vaker naar 

een museum zou lokken. U hoeft maar tijdens een museumbezoek 

rond te kijken, om vast te stellen dat die 

opzet totaal mislukt is. Nu kan ik me 

dat ook wel voorstellen, want met der-

gelijke entreeprijzen zal het gros van de 

jonge generatie het laten afweten. Zo 

moet de houder van een studentenpas, 

bij Museum Kröller Müller toch nog  

€ 13,95 bijbetalen. Voor een CJP’er komt 

zo’n bezoek op  € 13,05 te staan.  De en-

treeprijs is zo hoog, omdat men niet naar 

het museum kan zonder de toegang tot 

het park te betalen.

Om te voorkomen dat ik nu brieven van 

museumdirecteuren krijg, haast ik mij te 

zeggen dat die hoge entreeprijzen mede 

het gevolg zijn van het feit dat ze hun 

eigen broek moeten ophouden. De ver-

minderde overheidssubsidies dragen ook 

niet bepaald bij aan een prettig financieel 

klimaat. Gemiddeld is een museum zo’n 

40% van het jaarlijkse budget kwijt aan 

personeelskosten. De huisvesting en de 

overige bedrijfsvoering slokken er bijna 

de helft van op, zodat er bij menig mu-

seum maar heel weinig overblijft  voor 

het doen van nieuwe aankopen. 

Bij de begin dit jaar gehouden verkiezin-

gen waren er drie partijen die zich uit-

spraken voor één dag in de week gratis 

toegang tot de musea. Dat waren de SP, 

de PvdA en de Partij voor de Dieren. Die 

partijen stelden ook voor om het bedrag 

op de begroting voor kunst en cultuur te 

verhogen naar 1% van de rijksuitgaven. Om dat te bereiken zal er dan 

elders gesnoeid moeten worden en de sfeer in Den Haag kennende, zal 

een meerderheid voor dat idee moeilijk te vinden zijn. Die ene gratis 

dag in de week zal dus nog wel even op zich laten wachten en het eigen-

lijk terechte idee dat ons culturele erfgoed altijd kosteloos te zien moet 

zijn zal wel een utopie blijven. De meeste politici vinden nu eenmaal 

dat die oudere mensen met een hogere opleiding en veel vrije tijd en niet 

te vergeten die dames uit Wassenaar en Het Gooi, die hoge toegangs-

prijzen best kunnen betalen. En de jonge generatie rijp maken voor de 

kunst? Ach, vult u dat zelf maar in.

KANTLIJN
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IN DE KANTLIJN VAN DE KUNSTMARKT
NOTITIES VAN ROBERTJAN VAN RAVENSTEIJN

© Science Museum Londen. Foto: Nick Guttridge.

1% van de netto rijksuitgaven 

naar kunst en cultuur, 

dat zal er wel nooit van komen.
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H
oe eenvoudig kan het concept van een geslaagde fauteuil 

zijn? Een zitting die één geheel vormt met de rugleuning, 

ingeklemd tussen twee houten delen die tegelijk armleu-

ning, achterpoot en voorpoot vormen. Het uitgangspunt 

is niet ongewoon, maar toch springt de Grasshopper er tussen zijn 

soortgenoten bijna letterlijk uit. 

Apart, onverwacht solide en com-

fortabel. De Finse architect Eero 

Saarinen (1910-1961) ontwierp 

hem in 1946 voor de firma Knoll. 

De architect was van kinds af aan 

omringd door kunst en design. 

Zijn vader Eliel was eveneens ar-

chitect en oprichter/directeur van 

Cranbrook Academy of Art in Mi-

chigan, zijn moeder Loja textiel-

kunstenares. Op zijn negentiende 

toog Saarinen naar Parijs om er een 

studie beeldhouwkunst te volgen 

en keerde in 1934 na een studie 

architectuur aan Yale University 

op het nest terug, alwaar hij kennis 

maakte met Charles Eames. Samen 

werkten ze aan een aantal projec-

ten. Het meest in het oog lopende 

resultaat hiervan was hun inzen-

ding voor een door het MoMA 

gesponsorde ontwerpwedstrijd. Op 

de overzichtsexpositie van Organic 

Design in Home Furnishings in 1940 stonden enkele spectaculaire 

stoelen van plywood waarmee het duo meteen een aantal eerste prij-

zen won. En plywood, gebogen berken-multiplex, was precies het 

materiaal dat Saarinen in staat stelde zijn Grasshopper te maken. 

De fauteuil, aanvankelijk aangeduid als Model 61, dankt zijn naam 

aan de associatie met een sprinkhaan, al zal dat beeld niet iedereen 

voor ogen staan. De wonderlijk ogende fauteuil bracht Knoll geen 

groot commercieel succes, maar bleef toch bijna 20 jaar in productie. 

De Grasshopper raakte enigszins vergeten totdat een fabrikant in 

Californië rond 1995 de draad weer oppakte. De firma Modernica 

stelt dat zijn fauteuil ‘gebaseerd’ is 

op de oorspronkelijke uitgave van 

Knolls exemplaren, maar wat dat 

precies inhoudt, is niet helemaal 

duidelijk. Op afbeeldingen is hij in 

elk geval identiek; dezelfde curven 

en stoffering met drie knopen in de 

rugleuning en vier in de knik on-

derin waar rugleuning en zitting bij 

elkaar komen. De prijs bedraagt ca. 

€ 1.600. Wat de juridische status 

van de replica’s van Modernica gaat 

worden, is niet helemaal duidelijk, 

nu de Finse firma Tetrimäki  een 

exclusieve overeenkomst met Saar-

inen Family Design heeft gesloten 

voor de productie van dit meubel. 

Naast een gestoffeerde versie wordt 

ook weer een uitvoering met een 

bespanning van singels (ooit we-

gens materiaalschaarste geïntrodu-

ceerd) aangeboden. Niet iedereen 

is even gecharmeerd van de Grass-

hopper, wat de prijzen van vintage 

exemplaren drukt. Op 1stDibs wordt er een met origineel, vroeg 

Knoll-label aangeboden voor circa € 3.000, maar of dat ook de ver-

koopprijs wordt? 

Peter van Ardenne

GRASSHOPPER CHAIR van Eero Saarinen

jeroenboschhuis.nl

Exclusieve rondleidingen elke 24e van de maand 
aanmelden via:

 
Karakteristiek monumentenpand, 

centraal in de Randstad, 

voorzien van ophangsysteem, 

verlichting, alarminstallatie, 

bar/pantry. 

Gratis parkeergelegenheid. 

5 Km vanaf Gouda.

Hooghstate Museum, 

Hoogstraat 164, 

2851 BE Haastrecht, 

tel.  0182-501066, 

info@hooghstate.com.

E X P O S I T I E R U I M T E   
  T E  H U U R



te zien t/m
10 september 2017

leeuwarden
friesmuseum.nl

katoen in bloei
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GALERIEAGENDA

 ALPHEN AAN DE RIJN
 GALERIE HELGA HOFMAN
0172-421174
Hoorn 131
 Armando en Helga Hofman
 25 jaar vriendschap
t/m 16-06

 AMERSFOORT
 KUNSTHAL KADE
033-4225030 
Smallepad 3
 De kleuren van De Stijl
t/m 03-09

 AMSTERDAM
GALERIE AMSTERDAM
06-16311883
Nieuwe Spiegelstraat 7
Surachai Kawra, Jurgen 
Regtuit, Lut Brackx, Natasja 
van der Eng
t/m juni
Chaiyapong HongTong
juli-september

DE APPEL
020-6255651
Prins Hendrikkade 142
 Busy days with Christine 
Sun Kim
t/m 20-08

 ARTACASA
020-6393213
Kerkstraat 411-hs
 In en om de tuin
 Florentine Haak, Thecla Ren-
ders, Annemarie Verschoor
t/m 05-06

 GALERIE BMB
020-6229963
Kerkstraat 129A
 Make my day
Marit Dik, Kirsten Brünje, Petra 
van der Steen, Barbara Wit-
teveen
t/m 01-07

 GALERIE EDWARD  PLAN-
TING
020-3206705
Eerste Bloemdwarsstraat 2
New Sequences Michel 
Szule, Krzyjanowski
t/m 23-07

 GALLERY KOCHXBOS
020-6814567 
Eerste Anjeliersdwarsstraat 36
 Zoé Byland
 Monochromatic Paintings
t/m 10-06

 GALERIE FONS WELTERS
020-4233046
Bloemstraat 140
 Saskia Noor van Imhoff, 
#+28.00

t/m 17-06
 Sven Kroner: in the studio
24-06 t/m 29-07

 KUNSTVEREIN
020-3313203
Gerard Doustraat 132
 Salon Hang
t/m 10-06

 GALERIE FRANZIS ENGELS
020-6264487
Nieuwevaart 200
 De spanning van de lijn
t/m 17-06

 GALERIE ROGER KATWIJK
020-6273808
Lange Leidsedwarsstraat 
198-200
 Daniel Bodner: sanctuary
t/m 17-06

 O.D. GALLERY
Singel 395
 Versatile group exhibition
t/m 25-06

OUDE KERK
Oudekerksplein 23
 Sarah van Sonsbeeck
t/m 17-09

REFLEX NEW ART GALLERY
020-4235423
Weteringschans 83
 Joel Morrison: new works
t/m 07-07

 GALLERY VASSIE
06-85724797
Langestraat 47
 The 60s through the Eyes of 
a Revolutionary
 Cool John Hoppy Hopkins, 
foto’s
03-06 t/m 26-08

 APPINGEDAM
 MUSEUM MØHLMANN
0596-682856
Westersingel 102-104
 Stapel op vee: het heden-
daags veestuk
t/m 23-07

 ARNHEM
 GELDERS BALKON
026-3031400
Utrechtseweg 87
 Syrian Elsewhere
 Mohan Dehne
16-06 t/m 27-08

 GALERIE PLAATSMAKEN
026-3515697
Klarendalseweg 82A
 Alphons ter Avest
 Spring Caravan
t/m 24-06

 BAARN
 HEIN A.M. KLAVER KUNST-
HANDEL
035-5435296
August Janssenweg 7
 25 jaar passie voor papier
16-06 t/m 18-06
23-06 t/m 25-06

 BEETSTERZWAAG
 PROJECTRUIMTE HOOFD-
STRAAT 17
0512-729080
Hoofdstraat 17
 Stijn Bastianen
 Reinhoud + CoBrA
t/m 02-07
 A state of Mind: verzamelen
t/m 28-06

 BERGEN
 THE OBSESSION OF ART
072-5818461
Molenstraat 3
 Spots on: 
Padovani, 
Edols&Elliott
 en Nick Mount
t/m 04-06
 Andrea Padovani
t/m 11-06

 BOSSCHENHOOFD
 DE BEELDENSTORM
0165-340333
Roosendaalsebaan 4
 Ans Zondag en Frans van 
Straaten
t/m 11-06

 CUIJK
 ART PARTNER CUIJK
0486-421879
Grotestraat 68
 Jos van Beek, acrylschil-
derijen
t/m 18-06

 DELDEN
 GALERIE & KUNSTUITLEEN 
DE POOK
074-3767065
Noorderhagen 58a
 Eef de Weerd
t/m 01-10

 DELFT 
 GALERIE LUTZ
015-2131849
Oude Delft 195
 Jet van Oosten en Alida 
Everts, schilderijen, kerami-
sche en wollen beelden
t/m 25-06

 GALERIE DE ZAAL
015-2145913
Koornmarkt 4
 Elger Esser, mix
t/m 04-06

 Delfts blauw
 Elger Esser
t/m 04-06

 DEVENTER
 LOES & REINIER INTERNA-
TIONAL CERAMICS
0570-613004
Korte Assenstraat 15
 Catherine Chaillou
t/m 17-06
 Hans&Inge Fuchs: ontzamel-
tentoonstelling
09-07 t/m 19-08

 GALERIE KONINGSHOF
0570-672753
Grote-Overstraat 16-18
 Jan te Wierik
 Peter Meijer
t/m 06-08

 DIEPENHEIM
 KUNSTVERENIGING DIE-
PENHEIM
0547-352143
Grotestraat 17
 Killing two birds with one 
stone
 Jonathan van Doornum
 Botanica: 
groepstentoonstelling
t/m 05-06

  DORDRECHT 
KUNSTGALERIJ EUROP ART
Grotekerksbuurt 8
078-6148024
 Bohdan Bladowski
t/m 30-06

 EDE
 SIMONIS & BUUNK 
KUNSTHANDEL
0318-652888
Notaris Fischerstraat 30
 Open en bloot
 Evert van Hemert
15-07 t/m 02-09

 EENRUM
 GALERIE HET RAADHUIS
0595-794002
Raadhuisstraat 17
 Doar bluit mien eerdappel-
laand
09-06 t/m 06-08

 EEXT
 BRAAMS HOF
Hoofdstraat 21
 Adriaan Nieuwenhuis
t/m 11-06

 EINDHOVEN
 GALERIE PENNINGS
06-25584157
Geldropseweg 61B
 Nabuurs & Van Doorn
 Jacht op vooruitgang
t/m 10-06

 YKSI
040-7805033
Torenallee 22-04
 Growing Food
t/m 30-09

 ENSCHEDE
 BEELD & AAMBEELD
053-4300357
Walstraat 13
 Ron Ekkelenkamp
 Frans Beelen
t/m 03-06

 EPE
 GALERIE DE AVENTURIJN
0578-610535
Polweg 2
 Mysterieus glas
15-06 t/m 29-07
 Glastentoonstelling
17-08 t/m 30-09

FINSTERWOLDE
 GALERIE WAALKENS
0597 850431
Hoofdweg 39
 Land Art
 Siep van den Berg
18-06 t/m 10-09

 GEERSDIJK
 HOFSTEDE GALERIE LIJN 3
0113-850609
Provincialeweg 1
 Lente-Salon
t/m 04-06
 Zomersalon
10-06 t/m 20-08

 GIETHOORN
 KUNSTHANDEL DUINE-
RHEE GIETHOORN
0521-362570
Molenweg 36
 ZomerExpositie
01-06  t/m 01-09

 GOES
 CREATIE ART EN OOSTINGA 
ART
06-53363547
06-51121613
Kolveniershof 122
 Geïnspireerd door De Stijl
t/m 16-09

 DEN HAAG
 1646
 GALERIE HELDER
070-3466309
Tasmanstraat 188
 Ari Bayuaji
t/m 25-06

 HAAGSE KUNSTKRING
070-3647585
Denneweg 64
 Kunst in de zaak & Dichter in 
de winkel
06-06 t/m 11-06

 De Stijl als leidraad
 Frans Kokshoorn, beeld-
houwwerken
t/m 25-06

 GALERIE VAN KRANEN-
DONK
070-3623605
Westeinde 29
 Reinoud van Vught & Jorn 
van Leeuwen, 
schilderijen en werk op 
papier
t/m 24-06

 LIVINGSTONE GALLERY
070-3609428
Anna Paulownastraat 70-b
 Mark Brusse
en Kevin Berlin
t/m 15-07

 PARTS PROJECTS
070-4492961
Toussaintkade 49
 Bij nader inzien: accenten uit 
de collectie Cleveringa
 Carel Blath, 
Rob van Koningsbruggen, 
Leo Vroegindeweij
t/m 09-07

 GALERIE VONKEL
070 427 80 84
Assendelftstraat 17-19
 Vonkel: 2005-2017
t/m 24-06

 HARLINGEN 
 GALERIE DE VIS
0517-417116
Noorderhaven 40
 Stilte en Licht
 Christiaan Kuitwaard
t/m 09-07
 Water ZomerExpo 2017
t/m 20-08

 HEERENVEEN
 MELKLOKAAL
06-20779000
Heeremaweg 20
Natural Kinds
t/m 02-07

 HENGELO
 GALERIE DE POOK
074-2919759
Deldenerstraat 77
 Vluchtelingen
 Eef de Weerd, pastels en 
collages
t/m 01-10

 HOORN
 DE BOTERHAL
02-29217249
Kerkplein 39
 Macht en pracht
 Erna Peereboom

GALERIE AGENDA

Eef de Graaf, 2013,Triangulairs vormen trapezium, reliefEline de Bruijn, 2016, False evidence appearing real, video still

BINNEN DE BEPERKING ROEPT DE VRIJHEID

3 september t/m 1 oktober 2017

Duo-expositie met reliëfs van Eef de Graaf 

en video’s van Eline de Bruijn

De kunstenaars zijn aanwezig tijdens de opening

zondag 3 september van 15.00 tot 17.00 uur

Finissage zondag 1 oktober, 15 - 17 uur

Rectificatie: website ArtinLife van O-68, extra 

vestiging met werken van >30 kunstenaars is: 

www.ArtinLifeo68.com

Art Gallery O-68, Oranjestraat 68, 6881 SG Velp

info@gallery-o-68.com,  www.gallery-o-68.com



HENK HELMANTEL 

- 50 JAAR SCHILDER -
 4 mei t/m 26 augustus 2017 

donderdag- t/m zaterdagmiddag van 1 tot 5 uur

en pinkstermaandag van 1 tot 5 uur

Museum Helmantel, De Weem, Abt Emopad 2, Westeremden (Gron) 
Telefoon 0596 - 551415   •   www.helmantel.nl   •   Groepen op afspraak 

 1 september t/m 28 oktober 2017
- Geachte Collega’s -
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 ALKMAAR
 STEDELIJK MUSEUM ALK
MAAR
 Kelder, Sluijters, Gestel: de 
passie van verzamelaar Wim 
Selderbeek
t/m 20-08
 NH Beat
t/m 02-07
Maria Tesselschade
15-07 t/m 29-10

 AMERSFOORT
KUNSTHAL KADE
 De Kleuren van De Stijl
t/m 03-09

 MUSEUM FLEHITE
 Gerard Hordijk, buurman van 
Mondriaan in Parijs
t/m 24-09

 AMSTELVEEN
 MUSEUM JAN VAN DER 
TOGT
 Through the eyes of others
 Micky Hoogendijk
t/m 09-07
 Bernard Heesen, glaskun-
stenaar
13-07 t/m 24-09
 
AMSTERDAM
 JOODS HISTORISCH MU
SEUM
 Samuel Jessrun de Mesquita
t/m 11-06
 Van fauvisme tot surrealisme: 
Joodse avant-gardekunste-
naars uit Hongarije
11-06 t/m 24-09
 Jukebox
30-06 t/m 07-01

 FOAM
 William Eggleston : Los 
Alamos
t/m 07-06
 Collectivism, collectives and 
their quest value

t/m 18-06
 Matter
t/m 04-06
 Adam Jeppesen. Out of 
Camp
16-06 t/m 27-08
 Gordon Parks
16-06 t/m 06-09

 VAN GOGH MUSEUM
 In het bos: Van Gogh, Rous-
seau, Corot
07-07 t/m 10-09

 HERMITAGE AMSTERDAM
 Outsider Art Museum
t/m 05-06
 Romanovs & Revolutie
t/m 17-09

 MUSEUM VAN LOON
Iris van Dongen
01-06 t/m 04-09

 HUIS MARSEILLE
 In Egypte: reizigers en fotogra-
fen 1850-1900
t/m 04-06
 Jeff Cowen: photoworks
t/m 04-06
 Revealing reality: Andres 
Serrano
10-06 t/m 03-09
  Lionel Wendt: Ceylon
10-06 t/m 03-09
 Juul Kraijer: Chimaera
10-06 t/m 03-09

 OUDE KERK
 Sarah van Sonsbeeck
t/m 17-09

 RIJKSMUSEUM
 Een ode aan Maria Sibylla 
Merian
t/m 13-06
 Dubuffet in de Rijksmuse-
umtuinen
01-07 t/m 01-10
 New realities: fotografie uit 

de 19e eeuw
17-06 t/m 17-09
 Small Wonders
17-06 t/m 17-09
 Sea views
17-06 t/m 17-09

 STEDELIJK MUSEUM
 Nalini Malani
t/m 18-06
 Chris Beekman: The De Stijl 
Defector
t/m 17-09
 Seth Price: social synthetic
t/m 03-09
 Designs for refugees
t/m 03-09
 Jana Euler
t/m 15-10
 Rineke Dijkstra: een ode
t/m 06-08
 100 years of Russian Revolu-
tion: Olowska & Malevitch
03-06 t/m 17-09
 Zanele Muholi
17-06 t/m 15-10
 Edward Krasiński
24-06 t/m 15-10

 TROPENMUSEUM
 Body Art
t/m  jan 2019

 APELDOORN
 CODAMUSEUM
 CODA Paper Art 2017
04-06 t/m 29-10
 Annelies Planteijdt
25-06 t/m 29-10

 PALEIS HET LOO NATIO
NAAL MUSEUM
 Gala-Glasberline
t/m 04-06
 Chapeaux: de hoeden van 
koningin Beatrix
t/m 27-08
 Bont & Blauw
t/m 01-10

 ARNHEM
 MUSEUM ARNHEM
 Van Art Nouveau to Art 
Deco, keramiek uit de Arn-
hemsche Fabriek
t/m 11-06
 Ravage
t/m 15-10
 Pierre Janssen: in de greep 
van de kunst
t/m 15-10

 MUSEUM BRONBEEK
 Nieuw licht. Het Indisch im-
pressionisme van Bleckmann
t/m 11-09

 ASSEN
 DRENTS MUSEUM
 Arnout van Albada
t/m 25-06
 The great Liao: nomadendy-
nastie uit binnen-Mongolië
t/m 29-10

 BARNEVELD
 VELUWS MUSEUM NAIRAC
 Mooie mannen, Annelies 
Barendrecht
t/m 10-06
 (H)output
t/m 10-06
 Vrouwen uit de kunst
16-06 t/m 10-12

 BERG EN DAL
 AFRIKAMUSEUM
 Wereld vol veren
t/m 24-09

 BERGEN
 MUSEUM KRANENBURGH
 Het zalig nietsdoen
18-06 t/m 24-09
 Jaap Veldheer, reiziger in 
grafiek
t/m 27-08

 BERGEN OP ZOOM
 MARKIEZENHOF

 Voorbij ijdelheid: zes eeuwen 
zilver rond Bergen op Zoom
t/m 29-10

 DEN BOSCH
 NOORDBRABANTS MU
SEUM
 Verspijkerd en verzaagd: 
hergebruik van heiligen-
beelden inde Nederlandse 
beeldhouwkunst
t/m 05-06
 Chiharu Shiota: between 
the Lines
24-06 t/m 15-10
 De jaren ’80: doemdenkers 
en positivo’s
03-06 t/m 15-10
 Van Gogh doorgelicht
24-06 t/m 21-01

 SM’S
 Bart Hess, future bodies
24-06 t/m 01-10

 BUNNIK
 MOA
 Tier: Armando, Darwin, Sinke 
& Van Tongeren
t/m 10-09

 DELFT
 MUSEUM HET PRINSEN
HOF
 Verboden porselein
t/m 09-07

 DEURNE
  MUSEUM DE WIEGER
 Beautiful stranger
t/m 17-09

 DEVENTER
 KUNSTAANZ
 Pablo Rueda Lara
t/m 25-06

 DOMBURG
 MARIE TAK VAN POORT
VLIET MUSEUM
 De schoonheid van alles

 Krisztián Horváths Dom-
burgse design
t/m 02-07

 DORDRECHT
 DORDRECHTS MUSEUM
Wout van Heusden
t/m 16-07
 Een koninklijk paradijs
t/m 17-09
 Spiegel voor het heden
04-06 t/m 01-10

 DRACHTEN
 MUSEUM DR8888
 De Stijl in Drachten: Theo 
van Doesburg, kleur in 
architectuur
t/m 25-06
 De Stijl en expressionisme in 
de tropen
09-07 t/m 16-09

 EDAM
 EDAMS MUSEUM
 Elementen van verval
t/m 29-10

 EINDHOVEN
 MUSEUM KEMPENLAND
 VAN ABBEMUSEUM
 Qiu Zhijie
t/m 24-09
 The making of modern art
t/m 02-01-2021
 100 jaar De Stijl: Lissitzky en 
Oud in dialoog
t/m 28-07

 ENKHUIZEN
 ZUIDERZEEMUSEUM
 Handgemaakt
t/m 29-10

 ENSCHEDE
 RIJKSMUSEUM TWENTHE
 Cinquecento: schilderkunst 
uit het hart van de renais-
sance
t/m 18-06

MUSEUM AGENDA

t/m 09-09

 LEEUWARDEN
 OPEN ATELIER DIRK BEIN-
TEMA
06-29238982
Turfmarkt 8
 Zomer in Fryslan
t/m 26-08

 GALERIE DE ROOS VAN 
TUDOR
058-2161636
Eewal 47-49
 Holt in het vierkant
t/m 27-08

 LEIDEN
 GALERIE VAN DE LEUR
06-21442186
Breestraat 117
 Stéphane Moine, 
Het haasje
 Jeroen Spijker, 
Het gedroomde museum
t/m 01-09

 LOCHEM
 DE DRIELUIK
0573-256656
Achterstraat 6
 Presentatie van nieuwe 
kunstwerken
 Iedere eerste zondag van 
de maand

 MAASTRICHT
 GALLERY BELL’ARTE
043-3211702
Jekerweg 51
 Hélène Grégoire
t/m 15-10

 GALERIE MOA
06-25599901
Looiersstraat 28a
 Basic perceptions 2
t/ 04-06

 NIEUWOLDA
 10 BIJ 10
06-55374588
Dok 1a
 Wim van Oostrom en Trijnie 
Mohlmann
t/m 25-06

 NIEZIJL
 GALERIE RUIGEWAERT
0594-213738
Rijksstraatweg 1
 Ruige werkelijkheid
 Gertjan Scholte-Albers & 
Sonja Brussen
t/m 06-08

 NIJMEGEN
 ART PARTNER KUNST-
UITLEEN
0486-421879
Bloemerstraat 88
 Jos van Beek, acrylschil-
derijen
t/m 14-06
 Suzan Paulissen, olieverf-
schilderijen
t/m 18-06

 GALERIE MARZEE
02-43229670
Lage Markt 3
 Juliane Brandes, 
Willemijn de Greef, 
Dana Hakim, 
Graziano Visintin
t/m 07-06

 Annelies Planteijdt, 
sieraden, Julia Walter, 
objecten en sieraden, 
Florian Weischsberger, 
sieraden, 
Graduates 2015
11-06 t/m 18-08
 OISTERWIJK
 ETIENNE GALLERY
013-5299599
De Lind 38
 A handshake in yellow, 
white and blue
 Winnie Teschmacher
 Laurien Renckens
t/m 18-06

 OFFINGAWIER
 GALERIE OFFINGAWIER
0515-415771
Fiifgeawei 25
 Gert-Jan Veenstra
17-06 t/m 13-08

 OUDEWATER
 SILLEKUNST
0348-748114
Goudsestraatweg 8
Zomerexpositie
01-07 t/m 31-08

 ROTTERDAM
 A TALE OF A TUB
06-46014706
Justus van Effenstraat 44
 Michal Helfman
t/m 25-06

 BOB SMIT GALLERY
06-24876594
Slaak 20
 Black&White
t/m 03-06

 ZERP GALERIE
010-8463730
Van Oldenbarneveldtstraat 
120A
 Mind’s Eye
t/m 04-06

 SAAXUMHUIZEN
 DE PRONKKOAMER
0595-425078
Saaxumhuizerweg 2
 Noor Agter, 
Peter R. Hein, 
Gerard Galema
t/m 02-07

 SITTARD
 NORBERT DABEKAUSSEN 
GALERIE 
06-22990892
Engelenkampstraat 21A
 Pepe Hermans, 
aquarellen
t/m 05-06

 SOEST
 HAZART
035-6013150
Pimpelmees 3
 BeeldeninSoest
t/m 14-10

 TERNEUZEN
 LOKAAL 54
0115-454629
Nieuwstraat 54
 Connections
t/m 25-06

 UTRECHT
 KUUB
06-43524833
Pieterstraat 3

 Jeroen van Merwijk: mijn 
atelier
03-06 t/m 03-07

 MORREN GALLERIES
030-2381867
Burg. Reigerstraat 2a
 Joris Verdonkschot, beelden
t/m 02-07
 GALERIE SANAA
030-2367242
Jansdam 2
 Jouni Toni
 Jessica Skowroneck
 Rabi Koria
03-06 t/m 11-07

 VALKENBURG
 MARX& MARX KUNST
043-6010405
Reinaldstraat 39
 Outside
t/m 01-10

 VENLO
 GALERIE TUUR
077-3513908
Straelseweg 77
 Secret + Kunstproject 40 
x 40
 Iedere kunstenaar zijn 
geheim
t/m 04-06

 VORDEN
 GALERIE DE BURGERIJ
0651-112390
Zutphenseweg 11
 Outside-Inside
 Max Baris, schilderijen, 
Frank Peltenburg, 
assemblages, 
Lei Hannen, keramiek

t/m 04-06

 WAGENINGEN
 BEELDENGALERIJ HET 
DEPOT
0317-424420
Generaal Foulkesweg 64
 Modebeeld
 Torsen en hedendaagse 
mode
t/m 17-09

 GALERIE WIT
0317-410930
Hamelakkerlaan 38huis
 Tobias Lengkeek, 
Renee van Roekel, 
Edmund Steinbusch, 
Jelle Slof 
en Hedri Koole
03-06 t/m 02-07

 WASSENAAR
 PATRIES VAN DORST
06-50292150
Landgoed de Wittenburg 3
 Noemi Safir
t/m 21-07

 ZUIDOOSTBEEMSTER
 KUNSTCONSULT
06-24960196
Zuiddijk 13-fort
 Zon, Zee, Zomer in glas
t/m 22-09



RIJSWIJK
TEXTIEL

BIËNNALE
2017

16 mei - 24 sep
MUSEUMRIJSWIJK.NL

Expositie 
Marius van Dokkum

 
 ‘’Lachende Liefde’’

4 JULI T/M 24 SEPTEMBER 2017

Marius van Dokkum
Het is alweer  bijna 7 jaar geleden dat Marius van Dokkum 
exposeerde op Slot Zeist, wat voor deze gelegenheid toen 
werd omgedoopt als het ‘Humoristische Slot’. Deze tentoon-
stelling werd indertijd druk bezocht. Na dit succes kon een 
volgend bezoek aan Slot Zeist niet meer uitblijven.  Dit jaar is 
Marius terug met zijn tentoonstelling ‘Lachende liefde’. Naast 
zijn diverse schilderijen zijn de tekeningen van ‘Opa Jan’ hier 
ook te bewonderen en zal Marius een bijzonder arrangement 
verzorgen.

Arrangement 
Er zal tijdens de expositieperiode één arrangement worden 
verzorgd waarbij Marius van Dokkum aanwezig zal zijn en 
wel woensdagavond 13 september van 19.30 tot 22.00 
uur. Dit arrangement vindt plaats in de kerk van de Evange-
lische Broedergemeente. Het programma zal bestaan uit ont-
vangst met een drankje, muziek Zeister blazersensemble, een 
lezing van Marius van Dokkum, een orgelconcert van Ingeborg 
van Dokkum en een rondleiding over de expositie. Kosten 
arrangement: 17,50 euro pp. Vanaf medio juni t/m uiterlijk 
1 september 2017 kunt u zich hiervoor aanmelden op onze 
website: www.slotzeist.nl

www.slotzeist.nl
Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag: 11.00 - 17.00 uur - zaterdag, zondag: 13.00 - 17.00 uur

T: 030-6921704 - Gesloten op maandagen.

Volle liefde 
(fotografi e: artrevisited.com)

Recht uit het hart 
(fotografi e: artrevisited.com)
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 Wolvecamp & De Weerd: 
geestdrift voor de schilder-
kunst
t/m 15-10
 Ik speel, dus ik ben: kineti-
sche installaties
09-07 t/m 22-10

 EZINGE
 MUSEUM WIERDENLAND
 Weelderige wierde
t/m 10-10

 GOES
 HISTORISCH MUSEUM DE 
BEVELANDEN
 De koe in de kunst
t/m 10-09
 Kunstkant: José Besters-
Uilenbroek
t/m 26-11
 Jeanny Cobben pakt uit
t/m 29-10

 GORINCHEM
 GORCUMS MUSEUM
 Martin Copier: geef me de 
ruimte
t/m 18-06

 GORSSEL
 MUSEUM MORE
 Johannes Grützke: der Pinsel 
hat gesprochen
t/m 11-06
 Herman Gordijn
25-06 t/m 03-09

 GOUDA
 MUSEUM GOUDA
 Floris Arntzenius en zijn 
passies
t/m 18-06
 Mieke de Haan schildert
t/m 04-06
 Op scherp
04-07 t/m 22-10

 GRONINGEN
 GRONINGER MUSEUM
 Maarten Baas
t/m 24-09
 Rijk in Groningen: borgen en 
stadspleinen 1600-1800
t/m 12-11
 Gabriel Lester
10-06 t/m 27-10

 DEN HAAG
 FOTOMUSEUM
 Mariken Wessels: I’m ok – 
you’re ok
t/m 11-06
 Peter Hujar: speed of life
17-06 t/m 15-10

 GEM
 Folkert de Jong: Weird 
science
t/m 20-08

 GEMEENTEMUSEUM DEN 
HAAG
 Lee Bontecou
t/m 02-07
 Raquel Maulwurf, The Car-
bon War Room
t/m 18-06
 The end of an age
t/m 03-09
 Porselein met karakter
t/m 22-10
 Rumoer in de stad: de schil-
ders van Tachtig
t/m 05-11
 De ontdekking van Mondri-
aan
03-06 t/m 24-09
 De architectuur en interieurs 
van De Stijl
10-06 t/m 17-09
 Fashion in Stule
15-07 t/m 13-08
 Anton Heyboer
26-08 t/m 04-02

 MAURITSHUIS
 Slow food: stillevens uit de 
Gouden Eeuw
t/m 25-06
 Steen & Jordaens: Zo de 
ouden zongen
11-07 t/m 14-01

 MUSEUM MEERMANNO
 Declaring reason
03-06 t/m 24-09

 PANORAMA MESDAG
 Comfort Zone
t/m 22-10

 MUSEUM BEELDEN AAN 
ZEE
 Auke de Vries: tussenlanding
t/m 25-06
 Nero/Alessandro Neretti
 Life is a burning tire
t/m 27-08

 MESDAG COLLECTIE
 Urban Larsson: naar het 
leven geschilderd
t/m 18-06

 HAARLEM
 HET DOLHUYS
 Annaleen Louwes
t/m 15-10

 DE HALLEN HAARLEM
 Barbaren en wijsgeren : 
het beeld van China in de 
Gouden Eeuw
t/m 20-08
 Ik zie, ik zie … humor
t/m 03-09

 MUSEUM HAARLEM
 Hannie, Truus, Freddie: 
vrouwen in verzet
t/m 24-09
 Humor: 101 jaar lachen om 
kunst
t/m 10-09

 MUSEUM LOUIS COU
PERUS
 De Oriënt verkend. Op reis 
met Louis Couperus en 
Marius Bauer
t/m 08-10

 TEYLERS MUSEUM 
Alles elektrisch
25-07 t/m 07-01

 HARDINXVELD
 MUSEUM DE KOPEREN 
KNOP
 Steekspel
t/m 10-06
 Kaas & koe
17-06 t/m 26-08

 HEERENVEEN
 MUSEUM BELVÉDÈRE
 Christiaan Kuitwaard
t/m 09-07
 On the spot
17-06 t/m 17-09

 HELMOND
 GEMEENTEMUSEUM HEL
MOND
 Thorsten Brinkmann
 La vie en RoseRock
t/m 22-10
 Werk voor een betere wereld
t/m 03-09

 HOORN
 WESTFRIES MUSEUM
 Halve Maen: ontdek het 17e-
eeuwse zeemansleven
t/m 01-11
 Alchimistes en het raadsel 
van het drakenei
t/m 24-09

 KATWIJK
 KATWIJKS MUSEUM
 Tastbaar verleden: collectie 
op reis
04-07 t/m 04-11

 LAREN
SINGER MUSEUM
 Cuban Art Now
t/m 24-09

 LEERDAM 
 NATIONAAL GLASMU
SEUM
 Ispirazione
 Optic!
 AntiGlass: Jehoshua 
Rozenman
t/m 15-06
 De Stijl tot Dutch Design
 Hoogtepunten uit de col-
lectie
t/m 31-12

 LEEUWARDEN 
 FRIES MUSEUM
 Beladen landschap: van 
Kiefer tot Ristelhueber
t/m 04-06
 Sits, katoen in bloei
t/m 10-09

 PIET PANDER MUSEUM
 De onschuld voorbij: Mata 
Hari re-photographed
03-06 t/m 01-10

 PRINCESSEHOF
 Dutch Design#2: licht
t/m 05-11
 Anne Wenzel: chasing silence
t/m 08-10
 Markus Karstiess
t/m 08-10

 LEIDEN
 LAKENHAL
 Prototype Maison d’artiste
02-06 t/m 27-08

 RIJKSMUSEUM VAN OUD
HEDEN
 Gesneden stenen
t/m eind 2017
 Casa Romana
t/m 17-09

 SIEBOLDHUIS
 De dingen die voorbij gaan. 
Fotografisch werk van Casper 
Faassen
t/m 04-06
 Ema, tastbare gebeden
t/m 11-06
 Shibata Toshio: Gemaakte 
landschappen
16-06 t/m 03-09
 Tohoku girls: Kokeshi: pop-
pen uit Japan
23-06 t/m 03-09

 MUSEUM VOLKENKUNDE
 Canadese Inuit
t/m 07-01
 Cool Japan
t/m 17-09

 LOOSDRECHT
 MUSEUM SYPESTEYN
 Hollands porselein
09-06 t/m 29-10

 MAASTRICHT
 BONNEFANTEN MUSEUM
 BACA Aura Hao Liang
t/m 11-06
 Gilbert de Bontridder
t/m 24-09
Raymond Pettibon
02-06 t/m 29-10

 MUSEUM AAN HET VRIJT
HOF
 A passion for Taschen
t/m 04-06

 This is where I live: 
Arjen Schmitz en Alex Marks
t/m 11-06

 MIDDELBURG
 ZEEUWS MUSEUM
 De wondere insectenwereld 
van Johannes Goedaert
t/m 29-10
 Adriano Amaral: Alloy Alloy

 NUNSPEET
 NOORDVELUWS MUSEUM
 Jos Lussenburg, markant 
palet
t/m 11-06
 Blauwe Gerrit en de verdwe-
nen schapen
t/m 04-06

 OSS
 MUSEUM JAN CUNEN
 Hoogtepunten uit de col-
lectie
09-06 t/m 17-09

 OTTERLO
 KRÖLLERMÜLLER MU
SEUM
 Arp: The poetry of forms
t/m 17-09

 RIJSWIJK
 MUSEUM RIJSWIJK
 Textiel Biënale 2017
t/m 24-09

 ROERMOND
 CUYPERSHUIS ROER
MOND
 Kastelen om van te dromen
t/m 29-10

 ROTTERDAM 
 MUSEUM BOIJMANS VAN 
BEUNINGEN
 Gek van surrealisme
 Rhonda Zwillinger
t/m 28-01
 Manet tot Cézanne : impres-
sionistische tekeningen uit 
eigen collectie
t/m 17-09
 Richard Serra: recent 
drawings
24-06 t/m 24-09
 Gunnel Wahlstrand
01-07 t/m 01-10

 CHABOTMUSEUM
 De stijl van Chabot
t/m 04-06
 Inleven/inlijven
20-06 t/m 08-10

 KUNSTHAL
 Ari Bayauaji: no place like 
home
t/m 28-06
 Jan Roeland: een hommage
t/m 18-06
 Robert Mapplethorpe
t/m 27-08
 Wim Millenaar, familiefo-
tograaf
t/m 18-06
 Prince LOVE LIVE
t/m 10-09

 HET NIEUWE INSTITUUT
 Designing the surface
 Sleep Mode: Rafaël Ro-
zendaal
 The Architecture of Ap-
propiation
t/m 25-06

 STRIPS
 Donald Duck het succes van 
een pechvogel
11-06 t/ 24-09

 WERELDMUSEUM
 Ik kook dus ik ben: Abdelka-
der Benali

t/m 30-07

 WITTE DE WITH
 Goshka Macuga en Ahmet 
Öğüt
17-06 t/m 31-12

 TENT
 Blueprint: whose urban ap-
propriation is this?
01-06 t/m 27-08

 SCHEVINGEN
 MUSEUM BEELDEN AAN 
ZEE
 Zhang Dali: body and soul
01-07 t/m 08-10

 SCHIEDAM
 STEDELIJK MUSEUM
 Eye Attack: Optical Art
t/m 18-06
 Pierre Janssen, meester-
verteller
t/m 15-10
 Topstukken uit de collectie 
van het Stedelijk Museum 
Schiedam
01-07 t/m 01-07-2018
 Vaandels en verhalen
01-07 t/m 25-09

 SCHOONHOVEN
 NEDERLANDS ZILVERMU
SEUM SCHOONHOVEN
 Silver Design in Time
15-06 t/m 04-03

 SNEEK
 FRIES SCHEEPVAARTMU
SEUM
 Hoerenhondjes
t/m 04-06

 TEGELEN
 KERAMIEKCENTRUM 
TIENDSCHUUR
 Op een bedje van klei : 
Aspergeschalen van Herman 
van Ham
t/m 02-07
 Wild things: beestachtige 
sculpturale keramiek
t/m 10-09

 TILBURG
 TEXTIELMUSEUM
 Earth matters
10-06 t/m 17-09

 DE PONT
 Fiona Tan: ascent
t/m 11-06
 Doorenweerd & Dooren-
weerd: the holy spirit
t/m 02-07

 UTRECHT
 CENTRAAL MUSEUM
 Rietvelds Meesterwerk : Leve 
De Stijl
t/m 11-06
 Uit de mode
08-07 t/m 22-10

 MUSEUM CATHARIJNE
CONVENT
 Maria
t/m 20-08

 UNIVERSITEITSMUSEUM
 Schatten in de hortus
t/m 06-06

 VALKENBURG AAN DE 
GEUL 
 MUSEUM LAND VAN VAL
KENBURG
 Gerty Louppen, schilderijen 
en tekeningen
t/m 02-07
 Maaslandkunstenaars
t/m 09-07
 Leo Herberghs en Peter 
Bertus

25-06 t/m 27-08

 VALKENSWAARD
 NEDERLANDS STEEN
DRUKMUSEUM
 Mobiliteit in steendruk
t/m 27-08

 VAASSEN
 MUSEUM VAASSEN HIS
TORIE
 Greet Grottendieck, uniek 
brons en nieuw werk Fun-Art
t/m 28-10

 VEERE
 MUSEUM VEERE
 Het Dijkhuis
t/m 27-08

 VELDHOVEN
 MUSEUM ’T OUDE SLOT
 Wie wat bewaart, heft wat
t/m 17-09

 VLIELAND
 MUSEUM TROMP’S HUYS
 Portret van Vlieland
t/m 08-10

 WASSENAAR
 MUSEUM VOORLINDEN
 Martin Creed
t/m 11-06
 Rodney Graham
01-07 t/m 17-09

 WESTEREMDEN
 MUSEUM HELMANTEL
 Henk Helmantel: 50 jaar 
kunstschilder
t/m 26-08

 WINTERSWIJK
 VILLA MONDRIAAN
 Figuratie in Stijl
t/m 24-09

 WOERDEN
 STADSMUSEUM
 Zie ze kijken: portretten Neel 
Korteweg
04-06 t/m 08-10

 ZEIST
 HET SLOT ZEIST
 Janneke Brinkman-Salentijn: 
25 jaar passie voor bloemen
t/m 11-06
 Marius van Dokkum
04-07 t/m 24-09

 ZIERIKZEE
 STADSMUSEUM ZIERIKZEE
 Zilver van Kaft tot Kaft
t/m 01-04-2018

 ZUNDERT
 VINCENT VAN GOGH HUIS
 Philip Akkerman en Mike van 
der Pol
t/m 25-06

 ZWOLLE
 MUSEUM DE FUNDATIE
 Friso ten Holt
t/m 01-10
 Water
t/m 20-08
 Bob Dylan: face value
t/m 20-08
 Barbara Witteveen
t/m 31-08
 Jeroen Krabbé: het late licht
t/m 01-10
 Michiel Borstlap: audire et 
videre
t/m 01-10

 STEDELIJK MUSEUM 
ZWOLLE
 KASTEEL HET NIJENHUIS
 Jeroen Krabbé
t/m 14-10
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BOEKEN

Micky Hoogendijk
Juist omdat Micky Hoogendijk 

zelf model is geweest, weet ze 

hoe dreigend een cameraoog kan 

overkomen. Ze heeft de gave haar 

modellen op hun gemak te stellen 

en zichzelf te laten zijn, met hun 

eigen emoties en imperfecties. 

Haar foto’s vanaf 2012 nemen 

bijna alle pagina’s in beslag en 

worden voorafgegaan door korte 

teksten van Eduard Planting en 

Pim Milo.

Micky Hoogendijk. Through the eyes of 

others, I see me, door Micky Hoogendijk

Uitgave: Terra Lannoo

148 pagina’s in kleur geïllustreerd

Nederlands- en Engelstalig

ISBN: 9789089897411

Prijs: € 24,99

Mariabeeldrecyclage
Begin jaren ’60 zette Jacques 

Frenken voor het eerst de zaag in 

enkele afgedankte heiligenbeel-

den. Intussen is hij lang niet de 

enige kunstenaar die dergelijke 

devotiebeelden een tweede leven 

geeft. Dit boek toont de werken 

van o.a. Henk Visch, Marc Bijl en 

Moniek Westerman, en schetst 

deze aparte kunstvorm in een 

breder cultuurhistorisch kader.

Verspijkerd en verzaagd. Hergebruik 

van heiligenbeelden in de Nederlandse 

beeldhouwkunst, door Joost de Wal en 

Wout Herfkens

Uitgave: WBOOKS

96 pagina’s met ruim 100 kleurillustraties

ISBN: 9789462581951

Prijs: € 19,95

Raquel Maulwurf
De grootschalige houtskoolteke-

ningen van de Spaans-Nederland-

se Raquel Maulwurf verbeelden 

golvende zeeën, explosies, 

brandende bossen en melkweg-

stelsels. Maar in de eerste plaats 

handelen ze over licht, sijpelend 

door de bomen, gereflecteerd op 

het water of krachtig als vuur. Vele 

van de getoonde werken zijn nog 

tot en met 18 juni te zien en te 

beleven in het Gemeentemuseum 

Den Haag.

Dark days. Bright nights, door Raquel 

Maulwurf

Uitgave: Hannibal

160 pagina’s in kleur geïllustreerd

Nederlands- en Engelstalig

ISBN: 9789492081995

Prijs: € 35

Katoen in bloei
Bij de tentoonstelling over de 

sitsen uit de collectie van het 

Fries Museum (t/m 10-09) hoort 

dit informatierijke en fraai geïl-

lustreerde boek. Daarin leren we 

over de handel in deze oosterse 

stoffen, hoe de Hollandse mode 

een invloed had op de Indiase 

patronen, en welke toepassingen 

de sits hier kenden, van adellijke 

wapenspreien tot de traditionele 

Hindelooper klederdracht.

Sits. Katoen in bloei, door Gieneke Arnolli

Uitgave: WBOOKS

96 pagina’s met ca. 60 kleurillustraties

ISBN: 9789462581845

Prijs: € 22,50

Herbestemming van
erfgoed
Tien jaar geleden werd de ma-

jestueuze watertoren uit 1882 

van Villa Augustus in Dordrecht 

omgevormd tot hotel. Sinds 

2013 doet de middeleeuwse 

Broerenkerk dienst als boeken-

winkel. En momenteel werkt men 

aan de herbestemming van het 

koninklijke landgoed Soestdijk. In 

het kort worden 20 casestudies 

gepresenteerd hoe Nederlandse 

architectenbureaus creatief om-

gaan met erfgoed.

Reuse, Redevelop and Design. How the 

Dutch Deal With Heritage, door Paul 

Meurs en Marinke Steenhuis

Uitgave: nai010

128 pagina’s met 100 kleurillustraties

Engelstalig

ISBN: 9789462083585

Prijs: € 24,95

Joseph Klibansky
Museum de Fundatie is het eerste 

Nederlandse museum dat een 

solotentoonstelling rond Joseph 

Klibansky organiseerde. ‘Leap of 

Faith’ was/is een overzicht van het 

nog prille oeuvre van de Neder-

landse Zuid-Afrikaan, en voert ons 

langs zijn beelden van gepolijst 

brons, zijn collages, schilderijen 

en prints, waarin hij surrealisme, 

sprookjes en ironie vermengt.

Joseph Klibansky. Leap of Faith, door 

Ralph Keuning e.a.

Uitgave: Waanders & De Kunst

96 pagina’s met 60 kleurillustraties

Nederlands- en Engelstalig

ISBN: 9789462621121

Prijs: € 24,50

De schilders van Tachtig
Israels, Breitner, Van Looy, Witsen 

en andere schilders om hen heen 

wisten de veranderingen in de 

stad in de periode 1880-1900 tref-

fend weer te geven. Alvorens de 

catalogus in te duiken, krijgen we 

enkele essays over dit tot stand 

komen van de moderne maat-

schappij en hoe de kunstenaars 

hierop reageerden. Achteraan 

komt de toenmalige architectuur, 

het interieur en de fotografie aan 

bod.

Rumoer in de stad. De schilders van 

tachtig, door Frouke van Dijke

Uitgave: WBOOKS

236 pagina’s met ca. 350 kleurillustraties

ISBN: 9789462582071

Prijs: € 27,95

Bastiaan Woudt
De foto’s van Bastiaan Woudt 

konden evengoed 30 of 130 jaar 

geleden genomen zijn. Hijzelf 

gaat immers doelbewust op zoek 

naar het tijdloze. Dat deed hij ook 

in Marokko, de reis die hij maakte 

voor het Van Vlissingen Art Foun-

dation project. Dit boek is een 

reisverslag, geïllustreerd door zijn 

artistiek wazig tot haarscherpe 

portretten, stillevens en land-

schappen, steevast in zwart-wit.

Bastiaan Woudt in Marokko. Een Neder-

landse kunstenaar in Noord-Afrika, door 

Willemijn van der Zwaan

Uitgave: Waanders & De Kunst

96 pagina’s met 75 kleurillustraties

ISBN: 9789462621237

Prijs: € 29,95

COLLECT geeft een exemplaar weg van elk van deze boeken! Om kans te maken op één van deze boeken, volstaat het een mailtje te sturen 

naar collect@ips.be met de vermelding van uw naam, postadres en het boek van uw voorkeur. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 
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rental    
JEFF, Fidel, 2006, olieverf op doek, 200 x 180 cm, particuliere collectie



BEURZEN

106 l COLLECT

Kort beursnieuws
Begin juni (01-06 t/m 04-06) is Puerto Rico toneel van de eerste editie van MECA. Op deze beurs voor hedendaagse kunst worden circa 

twintig exposanten ontvangen, waaronder de New Yorkse Marlborough Contemporary en White Columns naast de vele lokale galerieën 

+++ Een fijn evenement in eigen land is Design District (07-06 t/m 09-06). Na vijf jaar in Zaandam te zijn geweest, keert het nu terug naar 

de Van Nelle Fabriek in Rotterdam +++ Na afloop daarvan kan men naar Buitenplaats Sparrendaal voor de sieradenbeurs Het Juweel (09-06 

t/m 11-06) +++ Eerst kwam er het nieuws dat MCH Group, de organisatie achter Art Basel, zich ingekocht heeft in Art Düsseldorf. Dit is een 

nieuwe beurs die de Keulense Art. Fair vervangt en plaats zal vinden in november. Maar het Duitse beurslandschap ondergaat nog verdere 

veranderingen. Want Art Cologne en abc art berlin contemporary slaan de handen ineen en lanceren in september Art Berlin +++ Nog een 

nieuwe beurs is Art Madrid On Paper, die in november van start gaat en focust op hedendaagse prent-, teken- en fotokunst, alsook kun-

stenaarsboeken +++ En Didier Vesse, directeur van Art Up! is momenteel volop bezig aan een nieuwe beurs voor hedendaagse kunst, Art 

Montpellier die in december van start moet gaan.

Een wandelend ‘Ferghana’-paard, vroe-

ge Tang-dynastie (618-906). Hoogte: 

43 cm. Te zien bij Ollis & Oostermeijer 

Chinese Antiquities op het Kunst- en 

Antiekevenement.

Frank Boogaard, ‘Passie’. Verzilverd brons, hoogte: 8 cm. Uniek exemplaar. Te zien bij brauckmann-art op Art Laren.

ZEIST NL

Kunst- en Antiekevenement
Drie jaar geleden richtte Betty Groeneveld-Siebelink samen met enkele 

gelijkgestemden deze kleinschalige kunst- en antieksalon op. “In een 

tijd dat diverse beurzen ermee ophielden, besloten we zelf iets te orga-

niseren”, vertelt ze, “Het is een beetje een ouderwets, intiem beursje 

zoals vroeger, op een fijne locatie. Maar bovenal is het een feestje.” En 

wel eentje dat in de smaak valt bij zowel bezoekers als deelnemers. 

Want dit jaar verdubbelt het evenement zo maar eventjes zijn deel-

nemerslijst tot twintig. Uiteraard staat het antieke zilver en kristal van 

Betty Groeneveld-Siebelink daartussen. Maar ook vinden we onder 

meer klokkenexpert Joost Jongerius, Chinese antiquiteiten van Ollis 

& Oostermeijer, hedendaagse kunst bij Galerie Terbeek, en Horsmeier 

Juwelen met hun aanbod antieke tot hedendaagse sieraden. En bij de 

nieuwkomers vinden we Galerie de Vreugd en Hendriks, Heutink Ikonen 

en A. Gijsbers Antique.

Slot Zeist

www.kunstenantiekevenement.nl

02-06 t/m 05-06

LAREN NL

Art Laren
Art Laren staat gelijk aan genieten: zeker wanneer 

de zon van de partij is, is het fijn vertoeven op 

deze laagdrempelige beurs. Dat vinden ook de 

deelnemende galerieën, waaronder Grachten-

galerie, De Kunstsalon, Galerie Kunstbroeders, 

Galerie Astrid Engels en Gaudi uit Madrid. De 

beurs wordt steeds internationaler met kunst uit 

Spanje, België, Frankrijk, de VS en China.

Brink

www.artlaren.nl

09-06 t/m 11-06



Oostvaardersdijk 0113, 8242 PA Lelystad (naast Batavia Stad Fashion Outlet)
www.nieuwlanderfgoed.nl

EDAMS MUSEUM

14 APRIL T/M 29 OKTOBER 2017
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.EDAMSMUSEUM.NL

ELEMENTEN VAN VERVAL - MATERIEKUNST VAN 
KAREL LAUTENSCHUTZ IN DIALOOG MET DEPOTSTUKKEN

 contemporary art festival middelburg

FAÇADE17
 14 july — 4 november | facade2017.nl

20

     FAÇADE 2017
  FACE YOUR FREEDOM

Veertien installaties langs een wandelroute door de 

monumentale binnenstad van Middelburg. Deelnemende 

kunstenaars zijn Guillaume Bijl BE Melanie Bonajo NL 

Birgit Brenner DE Berlinde De Bruyckere BE Ed Fornieles UK 

Folkert de Jong NL Anouk Kruithof NL Joep van Lieshout NL 

Nadia Naveau BE Liza May Post NL Michael Sailstorfer DE 

Anne-Marie van Sprang NL Anne de Vries NL Dirk Zoete BE

CBK Zeeland  |  Balans 17  |  4331 BL Middelburg

info@cbkzeeland.nl  |  telefoon 0118 611 443  |  cbkzeeland.nl
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Tabwa sculptuur, Congo, 19e eeuw of 

vroeger. Hout en patina van ‘zweet’. 

Hoogte: 36 cm. Te zien op de tentoon-

stelling ‘Finalité sans fin’ in de Ancienne 

Nonciature tijdens Cultures.

Elisa Lee creëerde speciaal voor ‘Hands on Design’ de nieuwe mini-collectie ‘Schmet-

terling’, waarbij wordt uitgegaan van het Amerikaanse industrieel vervaardigde irise-

rende Dichroic glas.

Camille Jacobs, ‘Diamond Mountains’, 2015. Verschillende lagen glas, beschildering, 

fusing, slumping, polijsten, 40,5 x 29 x 26 cm.

Tiffany & Co, schaal, 1907-1938. Sterling Zilver. Te zien bij The Old Treasury, Kerkrade.

BRUSSEL BE

Cultures
Met thematentoonstellingen, een gevarieerd programma 

lezingen, ruim 60 internationale deelnemers en zelfs een ‘soirée 

jazz’, is Cultures een kleurrijk begin van de zomer, waarbij streng 

gekeurde objecten van archeologische en etnische oorsprong 

tonen hoe interessant en mooi de verre werelden van andere 

continenten en tijdperken kunnen zijn. 

Zavel

www.cultures.brussels

07-06 t/m 11-06

KNOKKE BE

Art Nocturne Knocke
Al 42 jaar lang vervolledigt Art Nocturne Knocke de artistieke zomer 

met een uitgebreide waaier aan antiek en moderne en hedendaagse 

beeldende en toegepaste kunst. Dit jaar doet de beurs er echter een 

schepje bovenop. Want naast de traditionele standen van onder meer 

The Old Treasury (Kerkrade), Anthony Short Antiques (Petworth), Mookji 

Art (Shanghai) en Baskania (Antwerpen), zal er ook een nieuw design-

gedeelte zijn. Johan Valcke, die twee jaar geleden tijdens Art Nocturne 

Knocke een lezing gaf over design, cureerde onlangs de expositie 

‘Hands on Design’ in het Design Museum Gent. Hij was dan ook de 

ideale persoon om dit nieuwe deel vorm te geven en selecteerde een 

tiental Belgische ontwerpers die samen tonen hoe traditionele technie-

ken en innovatie hand in hand gaan. Zo bouwde Koen De Gezelle een 

formidabele zee-roeiboot ‘C23’ uit carboncompositie, die 40% min-

der weegt dan de doorsnee roeiboot en vorig jaar de Red Dot Award 

won. Kevin Oyen toont een fascinerende gelaste zitsculptuur met de 

toepasselijke naam ‘Magic Bean’. Zowel Camille Jacobs als Anja Segers 

brengen mooie glazen objecten, terwijl glas voor Elisabeth Leenknegt 

(Elisa Lee) een inspiratie is voor haar sieradencollectie. Met deze frisse 

wind belooft Art Nocturne Knocke een aangename afkoeling te zijn in 

een – hopelijk – heerlijk warme zomer.

CC Scharpoord

www.artnocturneknocke.be

05-08 t/m 15-08
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ZOMER  SALON   
Expositie 10 juni t/m 20 augustus 2017

SCHILDERS: Meg den Hartog – Michiel Hermsen – Rens Hoekstra – Marja Lusken – Gelos Michailidis – Koos Smit 

Anita Walsmit Sachs – Truus Werners – Gabriëlla Willekens.

FOTOCOLLAGES: Eric Dijkstra

 KERAMISTEN: Hermien Buytendijk – Marijke Janssen – Edith Madou – Wendy Limburg.

 BEELDHOUWERS: Cobi Dierikx – Friedy Evers –  Leny Franken – Alexander Göttmann – René Kleinveld – Roland Menten –  Xandrien Thiel  

Koos Toren – Floris Wolvetang

 SIERADEN: Raluca Buzura – Fili Plaza

Coby Dierikx / Cortenstaal

HOFSTEDE GALERIE LIJN 3 - MIJMERTUIN EN BEELDENPARK
Provincialeweg 1  / 4494 NA  Geersdijk /  Noord-Beveland / Tel 0113 - 85.06.09 / contact persoon: Anthonia van Rappard

Openingstijden: donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak.

www.galerielijn3.nl        info@galerielijn3.nl

Raluca Buzura Collier – porselein

Truus Werners / Voorlezen

Hermien Buytendijk/ Getemde tegenstander

Edith Madou / Teachers Day of 

Xandrien Thiel / Dance

Rens Hoekstra / Hotel Bakker

Koos Toren / Sind Blitze und Donner Marja Lusken / Katje Meg den Hartog /Te-rug van het bal. Koos Smit / Dragon Fly 

Roland Menten / In de vijver Leny Franken / Muslukt

René Kleinveld  / Oak Gabriëlla Willekens/ Breaking with the pastEric Dijkstra / Herfstzon Floris Wolvetang / Wolfmens

Marijke Janssen / HaasMichiel Hermsen /  Peno Pauze Peleton Friedy Evers /  Filosoferen Alexander Göttmann/ 
Gargona

Anita Walsmit Sachs/ Rosa Egelantyne
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Aram Bartholl test zijn werk voor de Skulptur Projekte Münster. © Skulptur Projekte 

2017. Foto: Hanna Neander.

Kim Hee Kyung, ‘Bloom’, 2016. Hanji Koreaans papier, 80 x 80 x 8 cm. Te zien bij gallery 

artpark (Karlsruhe – Seoel) op ART Salzburg Contemporary & Antiques International.

Dean Monogenis, ‘At the Onset’, 2011. Acrylverf op paneel, 91 x 117 cm. Te zien in Café 

Les Deux Magots tijdens Parcours Saint-Germain.

MÜNSTER DE

Skulptur Projekte Münster
Eens om de tien jaar, maar dan gedurende honderd dagen, profileert 

de middeleeuwse stad Münster zich als beeldenpark en is zij het 

speelterrein voor een internationale schare hedendaagse kunstenaars. 

Zo komt het dat de Skulptur Projekte Münster, ondanks hun 40-jarige 

bestaan, nog maar aan hun vijfde editie toe zijn. In 1977 brachten Klaus 

Buβmann en Kasper König hun idee tot uitvoering om de bevolking van 

Münster op een positieve manier te confronteren met de hedendaagse 

kunstproductie in de openbare ruimte. Enkele jaren daarvoor was er 

immers hevig protest ontstaan tegen de geplande plaatsing van een 

openluchtsculptuur van George Rickey. Daarop kwamen Buβmann en 

König met hun groot uitgevallen charmeoffensief. Voor de editie van 

dit jaar kreeg König de hulp van de curatoren Britta Peters en Marianne 

Wagner bij de selectie van de kunstenaars. Uiteindelijk werd gekozen 

voor de projecten van zo’n 35 kunstenaars, waaronder Thomas Schütte, 

Herve Youmbi, Ayşe Erkmen en Joëlle Tuerlinckx. Omdat de curatoren 

een brede interpretatie van het sculpturale wilden, zullen meerdere 

werken performance-achtige trekjes vertonen. 

Diverse locaties

www.skulptur-projekte.de

10-06 t/m 01-10

SALZBURG AT

ART Salzburg Contemporary & Antiques International
Volgens organisator Johanna Penz staat Salzburg synoniem voor 

kunstzinnigheid.  Dat was dan ook de reden dat zij haar ART Inns-

bruck-concept absoluut hiernaartoe wilde uitbreiden. Een zeventigtal 

kunsthandelaren en antiquairs, waaronder Kahn Gallery uit Londen en 

Kunst & Antiquitäten Kral uit Hörsching brengen hedendaagse kunst, 

aangevuld met modern klassiek werk en antiek. 

Salzburg Exhibition Center

www.art-salzburg-contemporary.com 

25-06 t/m 25-06

PARIJS FR

Parcours Saint-Germain
Kunst is iets waarmee men leeft en moet eigenlijk niet apart bekeken 

worden in galerieën of musea. Laat u verrassen door de reflecterende 

gefragmenteerde objecten van Mathias Kiss bij modehuis Longchamp, 

door Gabriel Legers alchemistische installaties bij juwelier dinh van, of 

de schilderkunst van Dean Monogenis in café Les Deux Magots. Het 

parcours loopt langs een dertigtal horecazaken, winkels en buiten op 

straat.

Saint-Germain-des-Prés

www.parcoursaintgermain.com

08-06 t/m 18-06
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Documenta 14
www.documenta14.de

Athene

t/m 16-07

Kassel

10-06 t/m 22-09

  BEZOEKEN

Documenta 14 tussen Athene en Kassel

D
ocumenta, de grote ten-

toonstelling van eigen-

tijdse beeldende kunst 

met een kritische en politieke 

insteek, werd in 1955 in het leven 

geroepen door de Duitse archi-

tect en kunstenaar Arnold Bode 

en wordt sindsdien om de vijf jaar 

georganiseerd. Dit jaar vindt de 

14e editie plaats. 

Documenta belicht traditie-

getrouw heel uiteenlopende 

thema’s, zoals cultureel kolo-

nialisme, gentrificatie, gender 

en migratie. De editie van 2017 

heeft als titel ‘Leren van Athene’. 

Volgens artistiek directeur Adam 

Szymczyk wil de tentoonstel-

ling “een symmetrisch verband 

leggen tussen twee centra die 

feitelijk een asymmetrische 

relatie onderhouden”: Athene 

en Kassel. Het gaat om twee vrij 

onafhankelijke centra waar zo’n 

160 kunstenaars hebben gewerkt, 

hetzij op diptieken, hetzij door 

dezelfde werken te presenteren 

in de twee steden. Aan de hand 

van performances, dans, muziek, 

voorgedragen poëzie, installaties 

en video’s kaarten ze allen de be-

roering in de wereld aan, tussen 

vluchtelingencrisissen, postkolo-

niale problemen en de opkomst 

van radicale bewegingen. “Laten 

we de vooroordelen overboord 

gooien en laten we licht werpen 

in de duisternis door altijd maar 

bij te leren”, luidde de oproep 

van Adam Szymczyk tijdens zijn 

openingstoespraak in Athene. 

Zowel in Athene als in Kassel 

duurt de tentoonstelling honderd 

dagen. Het logo van deze editie is 

een kleine uil (het embleem van 

Athene) die zijn hoofd draait om 

de dingen anders te kunnen zien. 

Deze editie richt zich resoluut 

tot het Middellandse Zeegebied. 

Ze wil de traditionele beeld-

vorming doorbreken, banden 

creëren, de blik naar het noorden 

en vervolgens naar het zuiden 

richten, de aandacht vestigen 

op de bakermat van de filosofie 

en de democratie, de Europese 

pijnpunten onder de loep nemen 

en de crisis die onze samenleving 

doormaakt bekijken door een 

artistieke bril.

Marta Minujín, ‘Afbetaling van de Griekse schuld aan Duitsland door middel van olijven en kunst’, 2017. Deze performance, waarin 

de kunstenaar figureert alsook een nep-Angela Merkel, vond plaats in het EMST National Museum of Contemporary Art van Athene 

tijdens de opening van documenta 14. © Foto: Mathias Völzke.

Het hart van documenta te Kassel is de Friedrichsplatz met het befaamde Friedericianum. © Documenta Archiv. Foto: Ryszard Kasiewicz.
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Reine Paradis, ‘Starlake’, 2017. © Reine Paradis, Galerie Catherine et André Hug. Te zien bij Galerie Catherine et André Hug (Parijs) op 

Photo Basel.

De maand juni staat synoniem voor hét beursmoment bij uitstek want 

dan strijkt de koningin onder de hedendaagse kunstbeurzen neer in 

Bazel. Op de 48e editie van Art Basel zijn 291 galeries uit 34 landen 

en zes continenten aanwezig, waaronder ook de Amsterdamse Borzo 

Gallery en Annet Gelink Gallery. Ze maken deel uit van de sectie Galle-

ries, waar de top op het vlak van schilder-, beeldhouw- en tekenkunst, 

fotografie, installaties en videowerk wordt gepresenteerd. In de sectie 

Edition staan drukken en prenten centraal, terwijl Feature focust op 

curatoriële projecten. Daar zijn zeldzame drukken van Max Beckmann 

(1884-1950) te bewonderen, collages en tekeningen van kunstenaar en 

filmmaker Stan VanDerBeek (1927-1984) en multimedia werken van Nam 

June Paik (1932-2006), en er wordt een ode gebracht aan Piero Manzoni 

(1933-1963). De creaties van opkomende kunstenaars worden gepre-

senteerd in de sectie Statements. Het unieke platform Unlimited ver-

breekt met grootschalige sculpturen, schilderijen en live performances 

de grenzen van de traditionele beursstand. Parcours brengt interventies 

en sculpturen naar het centrum van de stad, op de Münsterplatz. En 

met Conversations en Salon biedt Art Basel de kans aan het publiek om 

via gesprekken en paneldiscussies de laatste nieuwtjes en trends uit de 

internationale kunstwereld op te pikken. 

Designliefhebbers kunnen afzakken naar Design Miami/Basel, dat dit 

jaar voor het eerst ook de stijlperiodes art deco en art nouveau in haar 

programma opneemt. Ook de Rotterdamse Galerie VIVID neemt hieraan 

deel. VOLTA viert haar ‘Lucky 13 edition’, waarvan de solo- en duopre-

sentaties van kunstenaars uit meer dan 50 naties (door 70 deelnemende 

galeries) het fundament vormen. Nederlandse deelnemers zijn AKINCI, 

Rutger Brandt Gallery, Roger Katwijk, Ten Haaf en Galerie Ramakers. 

De derde editie van Photo Basel introduceert naast het algemene 

programma (waar de Amsterdamse Flatland Gallery deel van uitmaakt) 

en het non-profit gedeelte, de sectie tape/basel, die met de presentatie 

van kunstenaarsfilms en video’s volledig is opgedragen aan het bewe-

gende beeld. En dan is er nog SCOPE Basel, dat 70 internationale deel-

nemers verwelkomt uit de wereld van de hedendaagse kunst, design  

en architectuur. Mocht al dat moois op beursvlak nog niet voldoende 

zijn om een trip naar Bazel te plannen, dan trekken de stadsmusea u 

alsnog over de streep. Het Kunstmuseum pronkt met haar uitgebreide 

collectie tekeningen van Cézanne in de expositie ‘The Hidden Cézanne: 

From Sketchbook to Canvas’. Fondation Beyeler schenkt aandacht aan 

Wolfgang Tillmans, en Museum Tinguely stelt – samen met meer recent 

werk – ‘Cloaca’ van Wim Delvoye tentoon.

Art Basel: walhalla 
voor de hedendaagse 
kunstliefhebber

VOLTA
Markthalle

www.voltashow.com

12-06 t/m 17-06

Design Miami/Basel
Messe Basel

Basel2017.designmiami.com

13-06 t/m 18-06

SCOPE Basel
Webergasse 34

www.scope-art.com

14-06 t/m 18-06

Photo Basel
Volkshaus Basel

www.photo-basel.com

14-06 t/m 18-06

Art Basel
Messe Basel

www.artbasel.com

15-06 t/m 18-06
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Pot pourris. Frans verguld brons, aangebracht op Kangxi por-

selein. Te zien bij Robin Martin Antiques (Londen) op Arts & 

Antiques Fair Olympia.

Romeinse marmeren torso van een sater, ca. 1-3e eeuw na 

Christus. Hoogte: 52 cm. Te zien bij Rupert Wace op de London 

Art Week.

De Londense zomer heeft heel wat in petto op 

beursvlak. Voor een grote keuze aan kunst en 

antiek en een focus op meubilair en design, is de 

Art & Antiques Fair Olympia een aan te raden 

evenement. De 45e editie omvat voor het eerst ook 

de Interior Design Talk Series, waarbij designex-

perten met elkaar in dialoog treden en bezoekers 

voorzien van inspiratie en advies over het gebruik 

van de tentoongestelde stukken in hun interieur. 

Ook SOFA London (Sculptural Objects Functional 

Art and Design Fair) krijgt opnieuw een plekje op 

de beursvloer, dat volledig in het teken staat van 

hedendaagse driedimensionale kunst en design. 

Op de achtste editie van Masterpiece wordt een 

nieuwe expositieruimte geïntroduceerd: gesitueerd 

aan de ingang, zorgt ‘Masterpiece presents’ ervoor 

dat de bezoeker de beurs meteen met belangstel-

ling betreedt. De New Yorkse Paul Kasmin Gallery 

presenteert er immers een grootschalige installatie 

van de Chileense kunstenaar Iván Navarro. Eens deze 

verwelkoming voorbij, zorgen zo’n 150 galeries en 

specialisten voor een royaal en eclectisch aanbod: 

van impressionistische werken tot moderne kunst, 

meesterwerken van de 15e tot de 18e eeuw, design, 

meubilair, fotografie, antiek, zilver, keramiek, boeken 

en juwelen. Art Antiques London, dat sinds 2010 

plaatsvond in Kensington Gardens, gaat dit jaar niet 

door. De organisatoren duiden de snel transforme-

rende kunstmarkt aan als boosdoener. Dat vormt 

echter geen obstakel voor A Collectors’ Paradise, 

een gloednieuwe tentoonstelling in Duke Street 

waar drie internationale handelaren een hommage 

brengen aan porselein en aardewerk. Net ervoor kan 

overigens The Splendour of the Dining Room, een 

volledig tweedaags seminarie rond keramiek gevolgd 

worden bij Christie’s. En in Regent’s Park zijn tijdens 

Frieze Sculpture drieëntwintig werken te bewonde-

ren van 20e-eeuwse en hedendaagse kunstenaars, 

waaronder Michael Craig Martin en Ugo Rondinone. 

Verder presenteert het Mayfair Art Weekend (het 

voormalige Brown’s London Weekend) een goedge-

vuld programma met talrijke evenementen, ten-

toonstellingen en lezingen dat de diversiteit van het 

creatieve Mayfair district weergeeft. Meer dan zestig 

galeries stellen hun deuren open voor het publiek, 

met een centrale rol voor de Royal Academy of Arts, 

waar een kunstenfestival met creatieve workshops, 

muziek, dans en performances plaatsvindt. Tot slot 

is er de London Art Week: bevlogen exposities met 

schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken van de 

oudheid tot een eind in de 20e eeuw, verspreid over 

meer dan veertig van Londens meest toonaange-

vende galeries en de drie grote veilinghuizen. Het is 

dé kans om de op wandelafstand van elkaar verwij-

derde parels van o.a. Géricault (Daniel Katz), Du-

champ, Rubens, Munch (Simon Dickinson) en Modi-

gliani te bewonderen en lezingen door kunstexperts 

van deelnemende culturele organisaties (waaronder 

The National Gallery en The Wallace Collection) mee 

te pikken. Naast deze drukbezochte zomereditie, zal 

er dit jaar voor het eerst ook een wintereditie van 

London Art Week georganiseerd worden.

De Londense 
lokroep

Art & Antiques Fair 
Olympia
National Hall, London Olympia

www.olympia-art-antiques.com

26-06 t/m 02-07

Masterpiece
Royal Hospital Chelsea

www.masterpiecefair.com

29-06 t/m 05-07

The Splendour of the 
Dining Room
Christie’s

www.haughton.com/details

28-06 t/m 29-06

Mayfair Art Weekend
Mayfair art district

www.mayfairartweekend.com

30-06 t/m 02-07

A Collectors’ Paradise
15 Duke Street

www.haughton.com/exhibition

30-06 t/m 02-07

London Art Week
Diverse locaties

www.londonartweek.co.uk

30-06 t/m 07-07

Frieze Sculpture
Regent’s Park

www.frieze.com 

05-07 t/m 08-10

Gratis naar Art 
& Antiques Fair 
Olympia
COLLECT geeft duotickets 

weg aan de twintig snelste 

lezers die een mailtje sturen 

naar collect@ips.be met als 

onderwerp ‘Gratis naar Art & 

Antiques Fair Olympia’.
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NEDERLAND
 JUNI
31/05-05-06 AMSTERDAM 
- KunstRAI
16/05-24/09  RIJSWIJK – 
Textiel Biënnale – Museum 
Rijswijk 
02-05  ZEIST – Kunst- en 
Antiekevenement – Slot 
Zeist
04  LEIDEN – Japanmarkt – 
Sieboldhuis Japanmuseum 
05  SCHOONHOVEN 
– Nationale zilverdag – 
several locations
07-09  ROTTERDAM 
– Design District – Van 
Nellefabriek 
09-11  DRIEBERGEN – Het 
Juweel – Buitenplaats 
Sparrendaal 
LAREN – Art Laren – Brink
16-18  ZAANDAM 
– ARTzaanstad – 
Hembrugterrein 
17-25  SCHOUWEN – 
Kunstschouw – several 
locations 
25  AMSTERDAM – 
Zomermarkt: Antiek op de 
gracht – Elandsgracht 

 JULI
14/07-04/11  
MIDDELBURG – Façade – 
several locations 
15-16  DELFT – Delft 
Ceramica – Markt
16  AMERONGEN – 

Brocante-, Antiek- en 
Kunstmarkt – Kasteel 
Amerongen 

 AUGUSTUS
25-26  AMSTERDAM – 
Amsterdam International 
Art Fair – Beurs van Berlage 
26-27  DEN HAAG 
– Haagsche Kunst & 
Antiekdagen – Lange 
Voorhout

 SEPTEMBER
01-03  HOORN – Hoorn 
Kunst & Cultuur – several 
locations 
08-10  LEERDAM – 
Nationale Glasdagen 
Leerdam – De Zuidwal
09  WORKUM – ARTWOR-
Kum – Merk

 BELGIE
 JUNI
Till 25/06  MONS – 
Triennale internationale de 
l’affiche politique – Mons 
Memorial Museum 
Till 03/09  SINT-
NIKLAAS – Biënnale 
kleingrafiek – Internationaal 
Exlibriscentrum 
03-05  FRONVILLE 
– Brocante de charme – 
Château de Deulin
07-11  BRUSSEL – Cultures. 
The World Arts Fair – Zavel 
08-11  BRUSSEL – Paris 

Tableau – La Patinoire 
Royale 
25/06-10/09  LA LOUVIERE 
– ARTour – several locations 
28/06-02/07  MECHELEN – 
D.ART kunstroute – several 
locations
30/06-17/09  GENT – 80 
Days of Summer – several 
locations

 JULI
01/07-03/09  WATOU – 
Kunstenfestival van Watou 
– several locations 
02  BRUGGE – 
Rommelmarkt Zandfeesten 
– ‘t Zand, Beursplein and 
Koning Albertpark
21-23  CINEY – Ciney 
Antiquités – Ciney Expo

 AUGUSTUS
02-04  DE HAAN – Grote 
brocanterie Belle Epoque – 
Parkdomein La Potinière
05-15  KNOKKE – Art 
Nocturne Knocke – CC 
Scharpoord and Hotel La 
Reserve 
05-27  MARCHIN/
TAHIER – 8° Biennale de 
photographie en Condroz – 
several locations 
06  BRUGGE – 
Rommelmarkt Zandfeesten 
– ‘t Zand, Beursplein and 
Koning Albertpark
19-20  TEMPLOUX – 

Brocante de Temploux 
– open air

 SEPTEMBER
03  SINT-DENIJS-
WESTREM – 
Otto & Otto – Kasteeldreef 
Kasteel Borluut 
07-10  BRUSSEL – Art on 
Paper – BOZAR
09-30  BRUSSEL – Design 
September – several 
locations 

AUSTRALIE
 AUGUSTUS
11-13  DARWIN – Darwin 
Aboriginal Art Fair – Darwin 
Convention Centre

 SEPTEMBER
06-09  MELBOURNE 
– Spring 1883 – The 
Establishment
07-10  SYDNEY – Sydney 
Contemporary – 
Carriageworks

OOSTENRIJK
 JUNI
09-11  PÖGGSTALL – Kunst 
& Antiquitätenmesse – 
Festhalle 
WIEN – Fesch’Markt – 
Ottakringer Brauerei
21/06-01/10  WIEN – 
Vienna Biennale – several 
locations 
22-25  SALZBURG – ART 

Salzburg Contemporary 
& Antiques International – 
Salzburg Exhibition Center 
30/06-02/07  GMUNDEN – 
Kunst & Antiquitätenmesse 
– Toscane Congress

 JULI
07-09  VORARLBERG – 
Fesch’Markt – Pförtnerhaus 
Feldkirch
21-23  DORNBIRN – Art 
Bodensee – Messe 

 AUGUSTUS
05-27  SALZBURG – Art 
Salzburg – Sala Terrena
12-15  BAD AUSSEE – Kunst 
& Antiquitätenmesse – 
Kurhaus 
12-20  SALZBURG – Art 
& Antique – Residenzhof 
Salzburg

 BRAZILIE
 AUGUSTUS
23-27  SAÕ PAOLO – sp-
arte/foto – Shopping JK 
Iguatemi 

 CANADA
 JUNI
16-18  TORONTO – Toronto 
Art Book Fair – Artscape 
Youngplace
28/06-02/07  MONTREAL 
– Festival International 
Montréal en Arts – Rue 
Sainte-Catherine

 SEPTEMBER
07/09-14/10  MONTRÉAL 
– Le Mois de la Photo à 
Montréal – several locations 

 CHINA 
 JUNI
Till 10/06  HONG KONG 
– Asia Week Hong Kong – 
several locations

 COLOMBIA
 JUNI
11-18  MANIZALES – ISEA 
International symposium on 
electronic art – Universidad 
de Caldas 

 DENEMARKEN 
 JUNI
21/04-27/08  HERNING – 
Socle du Monde Biennale 
– Heart Herning Museum of 
Contemporary Art 

 AUGUSTUS
31/08-02/09  
COPENHAGEN – Code Art 
Fair – Bella Center  

 SEPTEMBER
01-03  COPENHAGEN – 
Chart Art Fair – Kunsthal 
Charlottenborg

 FINLAND
 SEPTEMBER
03-17  HELSINKI – Habitare 
– Messukeskus 

BEURSAGENDA

B E U R S A G E N D A

aagsche 
Kunst- en Antiekdagen

Zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2017 
10.00 tot 17.00 uur Lange Voorhout Den Haag

24
e jaargang!

Op het prachtige Lange Voorhout kan iedereen die geïnteresseerd is in 
antiquiteiten, curiosa, oude boeken en prenten, schone kunsten en beeldhouw-

werk zijn hart ophalen langs de ruim 150 stands.  

Kijk voor het gehele programma op www.HKAD.nl
Stand huren? De Haagsche Kunst- en Antiekdagen worden georganiseerd door  

Marktland Evenementen B.V.    Tel. 0174-22.55.01   WWW.MARKTLAND.NL
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07-17  HELSINKI – Helsinki 
Design Week – several 
locations

 FRANKRIJK
 JUNI
Till 03/06  PARIS – 
Extraordinaire – Carré Rive 
Gauche 
PARIS – Art Saint-Germain-
des-Prés – quartier Saint-
Germain-des-Prés
Till 24/09  CHAUMONT 
–  Biennale de design 
graphique – Centre 
international du graphisme 
02-04  PARIS – Expo4Art – 
Halle des Blancs Manteaux
FONTAINEBLEAU – Festival 
de l’histoire de l’art – several 
locations
03/06-30/09  LA GACILLY 
– Festival Photo – several 
locations
05  REIMS – Puces de Reims 
– Halles du Boulingrin
08-18  PARIS – Parcours 
Saint-Germain – several 
locations 
08/07-17/09  
CHATEAUROUX – 
Biennale de ceramique 
contemporaine - Musée-
Hôtel Bertrand + Couvent 
des Cordeliers 
09-11  PARIS – Art 
Shopping – Caroussel du 
Louvre
10  STRASBOURG – Marché 
Européen de la Brocante et 
de la Collection du Broglie – 
Place Broglie
17/06-17/09  
OCCITANIE/PYRENEES-

MEDITERRANEE – In 
situ. Patrimoine et art 
contemporain – several 
locations 
18  MARSEILLE – Journée 
antiquités brocante – Rue 
Edmond Rostand
19  AVIGNON – Avignon 
Antiquités – Parc 
des Expositions de 
Châteaublanc-Aéroport
29/06-02/07  PARIS – 
Journées de la céramique 
– Place St. Sulpice

 JULI
03/07-24/09  ARLES – 
Les Rencontres d’Arles 
Photographie – several 
locations
22/07-20/08  SAINT 
YRIEIX LA PERCHE – Salon 
de l’aquarelle – several 
locations

 AUGUSTUS
10-20  FAYENCE – Salon 
des Antiquaires – Grand 
Jardin de Fayence
11-15  L’ISLE SUR LA 
SORGUE – Antiques Art & 
You – several locations
25-27    MARSEILLE – Art-
O-Rama – La Cartonnerie, 
La Friche la Belle de Mai
26-27  MARSEILLE 
– Pareidolie Salon 
International du Dessin 
Contemporain – Château de 
Servières

 SEPTEMBER
02  STRASBOURG – 
Marché Européen de la 

Brocante et de la Collection 
du Broglie – Place Broglie
02-03  LILLE – Grande 
Braderie de Lille – city 
centre 
02-17  PERPIGNAN 
– Visa pour l’image. 
Festival International du 
photojournalisme – several 
locations
07-10  ROUEN – Les Puces 
rouennaises – Parc Expo
08-12  PARIS – 
Maison&Objet – Paris Nord 
Villepinte
08-16  PARIS – Design 
Week – several locations
09-10  SARS-POTERIES 
– Journée du Verre et de 
la Perle – Salle des fêtes, 
maison des
associations et chapiteau

DUITSLAND
 JUNI
Till 05/06  LIST AUF SYLT – 
Art.3000 – Neue Bootshalle
10/06-17/09  KASSEL – 
Documenta 14
10/06-01/10  MÜNSTER – 
Skulptur Projekte – several 
locations 
23-25  EUPEN – Artpul – 
Alter Schlachthof
24-25  BERLIN – Textile Art 
Berlin – Phorms-Carmpus 
Berlin-Mitte

 JULI
07-09  PULHEIM – Artpul – 
Walzwerk Pulheim
14-16  BERLIN – Miss 
Read – Haus der Kulturen 
der Welt

22-23  LIST AUF SYLT 
– Chrono.Sylt – Neue 
Bootshalle
28/07-06/08  LIST AUF 
SYLT – Art.Sylt – Neue 
Bootshalle
29-30  ENDINGEN – 
Internationale Kunsttage 
– Stadthalle 

 AUGUSTUS
04-06  BERLIN – Art Essenz 
– Sony Center
11/08-17/09  LIST AUF 
SYLT – Antika Sylt – Neue 
Bootshalle
25-27  FURTWANGEN 
– Antik Uhrenbörse – 
Hochschule Furtwangen 
University
26-27  DORSTEN – FineArts 
– Schloss Lembeck

 SEPTEMBER
01-03  WOTERSEN – Kunst 
& Antiquitäten – Schloss 
Wotersen
08-10  DÜSSELDORF / 
KÖLN – Open Galleries – 
several locations
HANNOVER – Antique & 
Kunstsalon Herrenhausen – 
Herrenhäuser Gärten
09/09-05/11  MANNHEIM-
LUDWIGSHAVEN-
HEIDELBER – Biennale für 
aktuelle Fotografie 

 GRIEKENLAND
 JUNI
Till 16/07  ATHENE – 
Documenta 14

 HONGARIJE
 SEPTEMBER
09-10  BUDAPEST – Gallery 
Weekend Budapest – 
several locations

 INDONESIE
 JULI
29-30  JAKARTA – Art 
Jakarta – The Ritz-Carlton

 AUGUSTUS
11-13  JAKARTA – Art Stage 
Jakarta – Sheraton Grand 
Jakarta Gandaria City hotel 

 ITALIE
 JUNI
13/05-26/11  VENEZIA 
– Biennale di Venezia – 
several locations
17-18  ASCOLI PICENO – 
Mercatino Antiquario – city 
centre
23-26  SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO – L’antico e le 
Palme – Isola Pedonale

 JULI
08-23  PENNABILLI – 
Mostra Mercato Nazionale 
d’Antiquariato – Palazzo 
Olivieri, Piazza Montefeltro

 AUGUSTUS
04-06  MILANO 
MARITTIMA – L’antico e le 
Palme – Rotonda I Maggio
18-21  SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO – L’antico e le 
Palme – Isola Pedonale

  JAPAN
 JULI
08-09  OSAKA – Art Osaka 
– Hotel Granvia

 LITOUWEN
 JUNI
08-11  VILNIUS – Art Vilnius 
– Litexpo Exhibition and 
Congress Centre

 NOORWEGEN
 JUNI
17/06-11/10  MOSS - 
Momentum 9 Biennial 
– Momentum kunsthall & 
Galleri F 15 

 AUGUSTUS
30/08-02/09  OSLO – Oslo 
Design Fair – Norges 
Varemesse

 SEPTEMBER
01/09-01/10  LOFOTEN – 
International Art Festival 
– Kabelvåg 

PUERTO RICO
 JUNI
01-04  SAN JUAN – MECA – 
Conservatorio de Música

 ROEMENIE
 JUNI
Till 18/06  BUCHAREST 
– Art Safari – Kretzulescu 
Galleries

 RUSLAND
 JUNI
07-11  MOSCOW – VERA 
World Fine Art Festival – 
Manege Exibition Center

www.aldfryslan.nl
Ald Fryslân hét Veilinghuis - Roodhemsterweg 8, 8651CV  IJlst   

Telefoon:  0515 44 55 22 - E-mail: info@aldfryslan.nl 
 

JUBILEUMVEILING 
Veilingmeester Machiel Dijkstra van Veilinghuis Ald Fryslân veilt in juni zijn 

100ste kunst- en antiekveiling bij het grootste veilinghuis van Noord Nederland!
In de afgelopen 17 jaar veilde hij al honderdduizenden kavels. Van groot tot zeer klein, 

van kostbaar tot curiositeit. Wij nodigen u van harte uit om de 
KIJKDAGEN (9 T/M 11 JUNI) EN DE VEILING (12 T/M 19 JUNI) 

te bezoeken. Er is altijd verrassende inbreng vanuit particulier bezit 

Nieuwstraat 38 2312 KC Leiden - tel: 071-5145832  

e-mail: info@onderdeboompjes.nl - www.onderdeboompjes.nl

Live & online bieden: u kunt bij ons live meebieden vanachter uw computer, 
lees hierover meer op onze website. Bezoek onze site met informatie, 

de complete catalogus en foto’s op: www.onderdeboompjes.nl

Wilt u graag een digitale uitnodiging ontvangen voor de kijkdagen? 
Stuur een e-mail naar: info@onderdeboompjes.nl

JUNI/JULI 2017
KIJKDAGEN: 23 t/m 25 juni

VEILINGEN: 27 juni t/m 2 juli

SEPTEMBER 2017
KIJKDAGEN: 15 t/m 17 september

VEILINGEN: 19 t/m 24 september

         

‘Een rijk gemeubileerd model van een 
Hollandse ‘varinas’ tabakswinkel, 

Holland vroege 19e eeuw, 

h. 95 x b. 48 x d. 41.5 cm. 
Verkocht voor €19995,- op 1 mei 2017’
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 SEPTEMBER
08-10  MOSCOW – 
Cosmoscow – Gostiny Dvor 

ZUID-AFRIKA
 JULI
14-17  JOHANNESBURG 
– Turbine Art Fair – Turbine 
Hall

 SEPTEMBER
08-10  JOHANNESBURG 
– FNB Joburg Art Fair – 
Sandton Convention Centre  
 
ZUID-KOREA 
 JUNI
02-05  BUSAN – Art Busan – 
BEXCO Exhibition Hall

 AUGUSTUS
24-27  SEOUL – AHAF 
Asia Hotel Art Fair – Grand 
Intercontinental Seoul 
Parnas 

 SPANJE
 JUNI
31/05-27/08  MADRID 
– PhotoEspaña – several 
locations 
06-14  BARCELONA – 
Barcelona Design Week – 
several locations
09-11  MALAGA – Art & 
Breakfast – Room Mate 
Larios
30/06-02/07  MALAGA – 
Art Fair Málaga – Palacio de 
ferias y congresos

 JULI
15-19  SANTANDER – Art 

Santander – Palacio de 
Exposiciones y Congresos
28/07-02/08  MARBELLA 
– Art Marbella – Palacio 
de ferias, congresos y 
exposiciones

 ZWEDEN 
 JULI
27-30  HELSINGBORG 
– Antikmässa Konst – 
Helsingborg Arena

 SEPTEMBER
09/09-19/11  GÖTEBORG 
– GIBCA Göteborg 
International Biennial for 
Contemporary Art – several 
locations 

 ZWITSERLAND 
 JUNI
12-17  BASEL – Volta 13 – 
Markthalle 
13-18  BASEL – Design 
Miami/Basel – Messe Basel
BASEL – Scope Art Show – 
Scope Haus Webergasse 34 
BASEL – Liste – Burgweg 15 
BASEL – Selection Art Fair – 
Basel Art Center
BASEL – The-solo-project – 
Zu den Hirzen  
14-17  BASEL – I Never 
Read, Art Book Fair – 
Kaserne 
14-18  BASEL – Photo Basel 
– Volkshaus 
15-18  BASEL – Art Basel – 
Messe Basel
BASEL – Rhy Art Fair – 
Rhypark 

 AUGUSTUS
25/08-03/09  ST.MORITZ – 
St.-Moritz Art Masters – Via 
Maistra 24

 TAIWAN 
 JUNI
30/06-02/07  TAIPEI –Art 
Formosa – Songshan 
Cultural and Creative Park 
eslite hotel

 VER. ARAB. EMIRATEN
 JUNI
Till 12/06  SHARJAH – 
Sharjah Biennial – several 
locations

VERENIGD KONINKRIJK
 JUNI
29/05-04/06  LONDON 
– Block Universe. 
Performance Arts Festival – 
several locations
01-02  NEWARK – IACF 
International Antique & 
Collectors Fair – Newark 
& Nottinghamshire 
Showground
01-03  LONDON – 
International Antiquarian 
Book Fair – Olympia 
Exhibition Centre
02-04  WEST FIRLE – Firle 
Place Antiques Fair – 18th 
century Riding School
05  DONINGTON 
– Antiques Market – 
Donington Park 
11/06-02/07  
GLOUCESTERSHIRE – 
Fresh Air 2017. Biennale 
Quenington Sculpture 
Exhibition – Quenington 

Old Rectory 
16-18  STAFFORD – Bingley 
Hall Antiques Fair – County 
Showground
17-18  LONDON – 
London Map Fair – Royal 
Geographical Society
20-21  ARDINGLY – IACF 
Antiques and Collectors 
Fair – South of England 
Showground
26/06-02/07  LONDON 
– Olympia International 
Fine Art & Antiques Fair – 
Olympia Exhibition Centre 
29/06-05/07  LONDON 
– Masterpiece London – 
South Grounds, the Royal 
Hospital Chelsea 
29/06-16/07  
MANCHESTER – 
Manchester International 
Festival – several locations
30/06-02/07  SHEPTON 
MALLET – IACF 
International Antiques & 
Collectors Fair – Royal Bath 
& West Showground
30/06-02/07  LONDON 
– Mayfair Art Weekend – 
Mayfair and St James’s
30/06-07/07  LONDON – 
London Art Week – several 
locations 
   
 JULI
17-18  ARDINGLY – IACF 
Antiques and Collectors 
Fair – South of England 
Showground
20-23  BIRMINGHAM 
– Antiques for Everyone 
– NEC 
24  DONINGTON 

– Antiques Market – 
Donington Park 

 AUGUSTUS
11-13  STAFFORD – Bingley 
Hall Antiques Fair – County 
Showground
14-15  LINCOLN – 
Lincolnshire Antiques & 
Home Show – Lincolnshire 
Showground
25/08-09/09  
STOURBRIDGE – British 
Glass Biennale – Ruskin 
Glass Centre 

 SEPTEMBER
01-03  BRISTOL – The 
Other Art Fair – Arnolfini 
04  DONINGTON 
– Antiques Market – 
Donington Park
05-06  ARDINGLY – IACF 
International Antique & 
Collectors Fair – South of 
England Showground
06-09  LONDON – Tribal 
Art London – The Mall 
Galleries
08-10  LONDON – New 
Artist Fair – Old Truman 
Brewery

 U.S.A.
 JUNI
01-04  NEW YORK – The 
Other Fair – Brooklyn Expo 
Center
05-08  LAS VEGAS – 
Antique Jewelry & Watch 
Show – Convention Center
09-11  LOS ANGELES – 
Modernism Show – 3Labs
14-22  SAN FRANCISCO – 

SF Design Week – several 
locations
28/06-02/07  NEW YORK 
– Urban Art Fair – Spring 
Studios

 JULI
06-09  BRIDGEHAMPTON 
– Market art + design – The 
Bridgehampton Museum
13-16  SANTA FE – Art 
Santa Fe – Convention 
Center
21-23  SAN MATEO – 
Hillsborough Antiques
+ Art + Design Show – Event 
Center
21-24  NEW YORK – 
Antique Jewelry & Watch 
Show – Metropolitan 
Pavilion
28-30  BELLEVUE – 
Bellevue Festival of the Arts 
– Cost Plus World Market
BELLEVUE – BAM Arts Fair 
– Bellevue Square and Arts 
Museum

 AUGUSTUS 
03-06  SEATTLE – Seatle 
Art Fair – CenturyLink Field 
Event Center
04-06  ASPEN – Art Aspen 
– Aspen Ice Garden
11-17  SANTA FE – 
Ethnographic Art Show 
– Community Convention 
Center
24-27  BALTIMORE – 
Summer Antiques Show 
– Convention Center

BEURSAGENDA



 COLLECT  l 117

VEILINGAGENDA

VEIL INGAGENDA
NEDERLAND

JUNI
t/m 2 BUBB KUYPER – 

Haarlem -Boeken en Pren-

ten – T. 023-5323986 

8 ZEEUWS Veilinghuis – 

Middelburg – Indonesische 

schilderijen – T. 0118-

650680

9 ZEEUWS Veilinghuis 

– Middelburg – Europese 

schilderijen, kunst en 

antiek – T. 0118-650680

9-11 Veilinghuis VAN 

SPENGEN – Hilversum 

– Kunst en antiek – T. 035-

6400989

9-12 Venduehuis DICK-

HAUT – Maastricht – Kunst 

en antiek – T. 43-3213095

12 CHRISTIE’S - Amster-

dam - Kamerbeek collectie

12 AAG – Amsterdam – 

Moderne en hedendaagse 

kunst – T. 020-3012950

Vendu Notarishuis ROT-

TERDAM – Rotterdam – 

Design – T. 010-4118544 

12-16 ALD FRYSLÂN Vei-

linghuis – Sneek – kunst 

en antiek – T. 0515-445522 

12-19 Veilinghuis VAN 

SPENGEN – Hilversum 

– Kunst en antiek – T. 035-

6400989 

13 CHRISTIE’S - Amster-

dam - 19e en 20e eeuws 

16-19 Venduehuis 

DICKHAUT – Maastricht 

– Kunst en antiek – T. 43-

3213095

18 AAG – Amsterdam - 

Wijn – T. 020-3012950

18 e.v.d. Amsterdams 

Venduhuis DE ELAND - 

DE ZON – Diemen – Kunst 

en antiek – T. 020-6230343

21-04/07 Veilinggebouw 

DE ZWAAN – Amsterdam – 

kunst en antiek

T. 020-6220447

26 AAG – Amsterdam – 

19e-eeuwse schilderijen en 

Oude Meesters – T. 020-

3012950

26 e.v.d. KORST - VAN 

DER HOEF Veilingen

Den Bosch – Kunst en 

antiek – T. 073-6131886

26-29 DERKSEN – Arnhem 

– Kunst en antiek

T. 026-4421498

27-29 VENDUEHUIS DER 

NOTARISSEN – Den Haag 

– Kunst en antiek – T. 070-

3658857

27-30 OPRECHTE Veiling

Haarlem – Kunst en antiek

T. 023-5319408

27-2/07 ONDER DE 

BOOMPJES – Leiden 

– Kunst en antiek – T. 071-

5145832 

29-30 Venduhuis 

UTRECHT – Utrecht – 

Kunst en Antiek – T. 030-

2310190 

JULI
4 e.v.d. Veilinghuis OM-

NIA – Sappemeer – Kunst, 

antiek en curiosa – 

T. 0598-392592

4-6 De JAGER - Goes - 

Kunst en antiek

7 e.v.d. KORST - VAN DER 

HOEF Veilingen – Den 

Bosch – Kunst en antiek

T. 073-6131886

9 Veilinghuis PEERDE-

MAN – Utrecht - Kunst en 

antiek – T. 030-2610485

14-15 TWENTS VEILIN-

GHUIS – Enschede – Kunst 

en antiek – T. 053-4351488

AUGUSTUS
28-31 ALD FRYSLÂN Vei-

linghuis – Sneek – kunst 

en antiek – T. 0515-445522 

30-31 VENDUEHUIS DER 

NOTARISSEN – Den Haag 

– Kunst en antiek – T. 070-

3658857

SEPTEMBER
2 Veilinghuis BOUWMAN 

& BOUWMAN – Brummen 

– Speelgoed – T. 0575-

560393

ONLINE

JULI
3-4 – www.vanzadelhoff.nl

8-9 – www.notarishuis-

arnhem.nl

SEPTEMBER
4-5 – www.vanzadelhoff.nl

BELGIE

 JUNI
1  Salle de ventes des 

Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

3  ABS Veilingen - 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

6  Veilingzaal ‚t PAND – 

Kunst, antiek en religiosa

Wetteren – T 09/366 58 35

AMBERES – Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 

99 69

MONT de PIETE – Juwelen 

Bruxelles - T 02/512 13 85

BEGUINAGE Salle des 

Ventes – Kunst en antiek

Bruxelles - T 02/218 17 42

8  Salle de ventes des 

Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

Hôtel de Ventes LEGROS 

– Kunst en antiek 

Verviers - T 087/33 01 00

9  La Service de la 

Défense – Industriële 

keukentoestellen

Peutie - 02 701 67 37

La Service de la Défense 

– Gereedschap en divers 

materiaal

Evere - 02 701 67 37

10  JEAN ELSEN et ses fils 

– Numismatique général

Bruxelles – T 02/734 63 56

ABS Veilingen - 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

MONT de PIETE – Speciale 

verkoop van juwelen en 

horloges

Bruxelles - T 02/512 13 85

Native Auctions – Art 

africain, art moderne, art 

ancien, antiquités 

Bruxelles – T 02/514 04 42

11  PIERRE BERGE – Art 

belge et écoles du Nord

Bruxelles - T  02/504 80 30

MILLON & ASSOCIES – 

Bandes dessinées

Bruxelles – T 02/ 893 90 60 

12  AMBERES – 

Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 

99 69

UCCLE ST JOB – Kunst, 

antiek, art déco

Bruxelles - T 02/372 92 19

13  MONT de PIETE – 

Juwelen 

Bruxelles - T 02/512 13 85

BA AUCTIONS – Oude 

meesters, moderne 

meesters, klassieke 

objecten en meubilair

Bruxelles – T 02/511 53 24

Carlo BONTE - Aziatica

Brugge - T 050/33 23 55

BEGUINAGE Salle des 

Ventes – Kunst en antiek

Bruxelles - T 02/218 17 42

13-14  VANDERKINDERE 

Hôtel de Ventes – Kunst 

en antiek

Bruxelles - T 02/344 54 46

14  Carlo BONTE – 

Europese kunst 

Brugge - T 050/33 23 55

14-15  DEBAVEYE – Kunst 

en antiek

Harelbeke - T 056/71 15 80 

15  Salle de ventes 

des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

17  LOUIZA AUKTION – 

Tableaux et sculptures, 

modernes, abstraits et 

contemporains

Bruxelles - T 02/503 66 45

LHOMME – Belangrijke 

bibliotheek en schilderijen 

van de Luikse school

Liège - T 04/223 24 63

HAYNAULT – Juwelen en 

zilverwerk

Bruxelles – T 02/842 42 43

ABS Veilingen - 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

17-19  D.V.C. – Kunst en 

antiek

Antwerpen - T 03/232 36 64

18  LEMPERTZ – China, 

Tibet, Nepal

Brussel - T 02/514 05 86

19  AMBERES – 

Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 

99 69

CORNETTE dE SAINT CYR 

– L’avant-garde russe des 

années 80

Brussel – T 02/ 880 73 80 

ELYSEE Hôtel de Ventes – 

Kunst en antiek

Liège - T 04/221 09 09

ABC Veilingen – 

Burgerveiling 

Brussel – T 02/219 92 99

19-21  Galerie MODERNE 

– Kunst en antiek

Bruxelles - T 02/511 54 15

19-21  BERNAERTS – 

Kunst en antiek

Antwerpen - T 03/248 19 21

HORTA Hôtel de Ventes – 

Kunst en antiek

Bruxelles - T 02/741 60 60 

20  ELYSEE Hôtel de 

Ventes – Burgerveiling 

Liège - T 04/221 09 09

VANDERKINDERE Hôtel 

de Ventes - Burgerveiling

Bruxelles - T 02/344 54 46

Librairie Henri GODTS 

– Boeken, prenten en 

tekeningen

Bruxelles - T 02/647 85 48

BEGUINAGE Salle des 

Ventes – Kunst en antiek

Bruxelles - T 02/218 17 42

21-22  MOSAN Hôtel de 

Ventes – Kunst en antiek

Liège - T 04/344 91 70

22  Salle de ventes 

des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

23  VEILING SYLVIES wine 

auctions – Wijnen 

Antwerpen – T 03/776 

90 77

24  ABS Veilingen - 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

Librairie FERRATON – 

Livres, gravures et photos

Bruxelles - T 02/538 69 17

24-25  ROB MICHIELS 

Auctions – Aziatische en 

Europese kunst

Brugge – T 0473/71 36 68

25  LEGIA AUCTION – 

Kunst en antiek 

Hannut – T 019/63 55 59

25-26  ROPS – Kunst en 

antiek

Namur - T 081/74 99 88

26  AMBERES – Kunst- en 

antiekveiling  

Antwerpen – T 03/226 

99 69

CORNETTE dE SAINT 

CYR – Art Contemporain 

& Design

Brussel – T 02/ 880 73 80 

26  Galerie en Veilinghuis 

PICTURA – Inboedels, 

speelgoed, contemporaine 

kunst

Gentbrugge - T 0475/74 

49 25

27  LOUIZA AUKTION – 

Vente d’art asiatique

Bruxelles - T 02/503 66 45

MILLON & ASSOCIES – Art 

moderne belge

Bruxelles – T 02/ 893 90 60 

BEGUINAGE Salle des 

Ventes – Kunst en antiek

Bruxelles - T 02/218 17 42

27-28  JORDAENS – Kunst 

en antiek 

Mortsel - T 03/449 44 30

28  La Service de la 

Défense – Zendmasten en 

pylonen

Middelkerke - 02 701 67 37

28-29  GALERIE ATHENA

Bruxelles - T 02/250 00 00

29  Salle de ventes 

des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

 JULI
1  ABS Veilingen - 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

2-3  MONSANTIC – Kunst 

en antiek

Mons - T 065/73 94 00

3  AMBERES – 

Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 

99 69

6  Salle de ventes des 

Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

7  La Service de la 

Défense 

Grobbendonk - 02 701 

67 37

8  ABS Veilingen - 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

10  AMBERES – 

Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 

99 69

Salle de ventes des 

Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

13  AMBERES – 

Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 

99 69

15  ABS Veilingen – 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

22  ABS Veilingen - 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

24  AMBERES – 

Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 

99 69

29  ABS Veilingen - 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

30-31  ROPS – Kunst en 

antiek 

Namur - T 081/74 99 88

31  AMBERES – 

Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 

99 69

 AUGUSTUS
21  AMBERES – 

Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 

99 69

Een jaar lang leesplezier 
voor slechts €33

U wilt een jaarabonnement:  

9 nummers voor € 29,50  

Nederland en België

www.collectkaj.nl

COLLECT
KUNST & ANTIEK JOURNAAL

maakt u wegwijs 
in de wereld 

van kunst en antiek
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ELYSEE Hôtel de Ventes – 

Kunst en antiek

Liège - T 04/221 09 09

22  ELYSEE Hôtel de 

Ventes – Burgerveiling 

Liège - T 04/221 09 09

24  Salle de ventes 

des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

26  ABS Veilingen - 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

28  AMBERES – 

Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 

99 69

29-30  JORDAENS – Kunst 

en antiek 

Mortsel - T 03/449 44 30

30-31  MOSAN Hôtel de 

Ventes – Vente bourgeoise 

Liège - T 04/344 91 70

31  Salle de ventes 

des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

 SEPTEMBER
1  VEILING SYLVIES wine 

auctions – Wijnen 

Antwerpen – T 03/776 

90 77

2  ABS Veilingen - 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

3-4  ROPS – Kunst en 

antiek 

Namur - T 081/74 99 88

7  Salle de ventes des 

Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

9  ABS Veilingen - 

Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

 FRANKRIJK

Paris
 DROUOT RICHELIEU
 JUNI
1  PIERRE BERGE – Haute 

Epoque & Curiosités

BOISGIRARD – Arche-

ologie – Arts de l’orient 

– Orientalisme – Arts du 

Japon 

2  LOMBRAIL-TEUCQUAM 

– Tableaux et sculptures 

– Objets d’Art et de bel 

ameublement – Mobilier 

7  PIERRE BERGE – Bijoux 

Orfèvrerie 

POETTE & ASSOCIES – Art 

et antiques 

12  AGUTTES – Tableaux 

modernes & art 

contemporain

ARTCURIAL – Natural 

History, Taxidermy & 

Curiosities 

14  PIERRE BERGE – 

Tableaux, Mobilier et objets 

d’art cataloguée

ARTCURIAL – Succession 

of Mr L. – Paintings, 

drawings, sculptures, 

miniatures 

16  BOISGIRARD – 

Tableaux anciens-objets 

d’art-mobilier 

19  ARTCURIAL – Stamps, 

Numismatics, Ancient and 

Modern Weapons 

POETTE & ASSOCIES – 

Flacons de parfum

21  AGUTTES – Arts d’Asie 

26  CHAYETTE & CHEVAL 

– Horlogerie 

28  PIERRE BERGE – 

Bibliothèque de Pierre 

Bergé en assocation avec 

Sotheby’s

 JULI
6  CHAYETTE & CHEVAL – 

Vente classique

 ATELIER RICHELIEU

 JUNI
20  PIERRE BERGE – Pierre 

Perrigault : Meubles et 

fonction & la SAD

21  PIERRE BERGE – Art 

moderne et contemporain

 HOTEL DES VENTES CORNETTE 
DE SAINT CYR
 JUNI
1  CORNETTE DE SAINT 

CYR – Arts d’Afrique, 

d’Amerique et des Mers 

du Sud

12  CORNETTE DE SAINT 

CYR – Art Contemporain  - 

Art Cinétique – Op’Art 

13  CORNETTE DE SAINT 

CYR – Art Impressioniste et 

moderne – Le surréalisme 

15  CORNETTE DE SAINT 

CYR – Grands vins et 

spiritueux 

17  CORNETTE DE SAINT 

CYR – Angelo Di Marco: 

l’atelier du fait divers 

19  CORNETTE DE SAINT 

CYR – Hermès Vintage – 

Photographie de collection 

20  CORNETTE DE SAINT 

CYR – Livres anciens et 

modernes – Manuscrits et 

autographes 

26  CORNETTE DE SAINT 

CYR – Arts décoratifs du 

XXe siècle – Design 

 JULI
4  CORNETTE DE SAINT 

CYR – Haute Couture 

5  CORNETTE DE SAINT 

CYR – Art Moderne et 

Contemporain 

 GALERIE CHARPENTIER
 JUNI
6-7  SOTHEBYS – Art 

Contemporain

15  SOTHEBYS – Tableaux, 

Sculptures et Dessins 

Anciens et du XIXe siècle 

21  SOTHEBYS – Arts 

d’Afrique et d’Océanie 

22  SOTHEBYS – Arts 

d’Asie 

29  SOTHEBYS – Ginette et 

Alain Lesieutre, Collection 

Privée

 ESPACE TAJAN
 JUNI
1  TAJAN – Design

16  TAJAN – Grands Vins et 

Spiritueux 

19  TAJAN – Arts d’Asie 

20  TAJAN – Bijoux – 

Montres de collection

22  TAJAN – Tableaux 

Anciens 

28  TAJAN – Art Moderne 

29  TAJAN – Art 

contemporain

 HÔTEL AMBASSADOR
 JUNI
7  ALDE – Numismatique

8  ALDE – Lettres et 

manuscrits autographes 

 PIASA RIVE GAUCHE
 JUNI
1  PIASA – Design: 

European spirit (1870-

1960) – Art+Design: de la 

Domus Nova au Pop, d’une 

collection

8  PIASA – Art Moderne 

Art Contemporain – 

Abstraction Radicale 

15  PIASA – Bijoux – 

Mobilier, Objet d’art, 

tableaux et dessins anciens 

– Exceptionnel ensemble 

de tapis du XVIe au XVIIIe 

siècle – Haute Epoque 

22  PIASA – Masters: 

Estampes et multiples 

des Maîtres modernes et 

contemporains – Design 

Selected – Hommage 

à Momcilo Milovanovic 

(1921-2013)

23  PIASA – Arts d’Asie 

29  PIASA – Ginette et 

Alain Lesieutre, Collection 

Privée 

 ARTPRECIUM
 JUNI
21  ARTPRECIUM – Art 

Moderne 

28  ARTPRECIUM – 

Affiches de collection 

 CHRISTIE’S
 JUNI
6  CHRISTIE’S – Jewels 

7-8  CHRISTIE’S – Art 

Contemporain 

13  CHRISTIE’S – Sculpture 

et Objects d’art européens 

17  CHRISTIE’S – Bande 

Dessinnée et Illustration 

20  CHRISTIE’S – Art d’Asie

 HÔTEL DES VENTES DE 
NEUILLY
 JUNI
13  AGUTTES – Tableaux 

anciens, mobilier et objets 

d’art

22  AGUTTES – Bijoux et 

perles fines 

23  AGUTTES – Horlogerie 

29  AGUTTES – Arts 

décoratifs du XXème 

 ARTCURIAL
 JUNI 
13  ARTCURIAL – 

Aeronautics – Collections 

from the Castle of 

Malicorne

14  ARTCURIAL – Books & 

Manuscripts 

19  ARTCURIAL – Asian Art 

20  ARTCURIAL – Fashion 

Arts 

21  ARTCURIAL – Fine 

Wine and Spirits 

 LOCAL SALES 

 JUNI
1  NOGENT SUR MARNE 

(94) - Hôtel des Ventes- 

Mes Lucien, Tailliez 

– Décorations militaires 

– Bibliothèque de Madame 

M. 

LYON (69) - Me de 

Baecque – Regard sur le 

XXe siècle : Art moderne et 

contemporain – Design 

BREST (29) - Mes Thierry 

& Lannon – Voiliers et 

vedettes, materiels 

nautiques, etc.

ENTZHEIM (67) – 

Strasbourg Enchères – 

Vente de mobilier 

3  COMPIEGNE (60) - Me 

Loizillon – Belle vente 

mobilière 

CANNES (06) - Me Besch 

– Collection du musée des 

automates

LA VARENNE ST HILAIRE 

(94) - Mes Lombrail-

Teucquam – Collection de 

jeux anciens et de jouets en 

bois de Jean Helion

4  CANNES (06) - Me 

Besch – Vente des objets 

mythiques du casino Palm 

Beach 

6  CANNES (06) - Cannes 

Enchères – Vente courante  

7  LILLE (59) - Mercier 

& Cie – Vente de vins et 

spiritueux 

9  ENTZHEIM (67) – 

Strasbourg Enchères – 

Vente de vins 

10  LYON (69) - Aguttes – 

Automobiles de prestige 

– Vente d’été 

ENTZHEIM (67) – 

Strasbourg Enchères 

– Vente art populaire et 

peinture alsacienne 

11  VERSAILLES (78) - Me 

Pillon – Art et antiques – 

Mobilier 

CANNES (06) - Me Besch – 

Grands Vins & Alcools 

NICE (06) - Boisgirard – 

French Riviera Classic & 

Sport 

11-12  MONTBAZON (37) - 

Me Rouillac – 29ème vente 

garden party

13  LYON (69) - Me de 

Baecque – Décoration – 

Militaria – Armes blanche 

et à feu

14  LYON (69) - Aguttes – 

Vins & Spiritueux 

15  NOGENT SUR MARNE 

(94) - Hôtel des Ventes- 

Mes Lucien, Tailliez 

– L’entier mobilier d’un 

appartement parisien 

CANNES (06) - Cannes 

Enchères – Vente art d’Asie 

16  CHAILLY-EN-BIÈRE 

(77) – Me Osenat – Vente 

courante 

CANNES (06) - Cannes 

Enchères – Vente mobilier 

et objets d’art 

NICE (06) - Boisgirard – 

Régionalisme 

16-17  LA VARENNE 

ST HILAIRE (94) - Mes 

Lombrail-Teucquam – 

Grands Vins 

17  VERSAILLES (78) - Me 

Pillon – Tapis – Tapisseries 

18  ENTZHEIM (67) – 

Strasbourg Enchères 

– Vente de Tableaux 

modernes 

FONTAINEBLEAU (77) – 

Me Osenat – Automobiles 

de collection – Automobilia 

19  LYON (69) - Me de 

Baecque – Mobilier et 

Objets d’art 

20  LYON (69) - Aguttes – 

Arts décoratifs Xxème 

CANNES (06) - Cannes 

Enchères – Vente de bijoux  

4.000 verkochte 
werken per maand!

B I E D  M E E
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LYON (69) - Me de Baecque 

– Bijoux, Tableaux Anciens 

et Modernes 

25  ENTZHEIM (67) 

– Strasbourg Enchères – 

Vente cataloguées 

FONTAINEBLEAU (77) 

– Me Osenat – Meubles 

et Objets d’Art et de 

Décoration

VERSAILLES (78) - Me 

Pillon – Tableaux du XIXe 

siècle, impressionistes et 

modernes – Sculptures – 

Tapisseries 

LILLE (59) - Mercier & Cie – 

Grande vente cataloguée 

d’art classique

26  LILLE (59) - Mercier 

& Cie – Vente de bijoux 

et d’or 

27  LYON (69) - Aguttes – 

Bijoux et perles fines

CANNES (06) - Cannes 

Enchères – Vente courante 

29  NOGENT SUR MARNE 

(94) - Hôtel des Ventes- 

Mes Lucien, Tailliez – Par 

autorité de justice et à 

divers amateurs

LYON (69) - Me de Baecque 

– Art Nouveau & Art Déco

 JULI
2  FONTAINEBLEAU (77) 

– Me Osenat – L’Empire à 

Fontainebleau, souvenirs 

historique

5  LYON (69) - Me de 

Baecque – Mobilier et 

Objets d’Art 

6  NOGENT SUR MARNE 

(94) - Hôtel des Ventes- 

Mes Lucien, Tailliez – 

L’entier mobilier d’une villa 

francilienne 

ENTZHEIM (67) – 

Strasbourg Enchères – 

Vente de mobilier 

LYON (69) - Me de Baecque 

– Or et Argent, Bijoux, 

Fantasie, Tableaux des XIXe 

et XXe siècles

8  FONTAINEBLEAU (77) 

– Me Osenat – L’Esprit du 

XXe siècle 

8-9  CANNES (06) - Cannes 

Enchères – Vente d’art 

moderne et contemporain

9  FONTAINEBLEAU (77) 

– Me Osenat – L’esprit du 

XIXème siècle

11  CANNES (06) - Cannes 

Enchères – Vente de bijoux  

15  DEAUVILLE (14) - 

Aguttes – Automobile, 

Bagagerie, Bijouw, 

Horlogerie, Art et Peinture 

Moderne

CANNES (06) - Me Besch – 

Grands Vins & Alcools 

17  MONTE CARLO – 

Artcurial – Fine Watches 

18  MONTE CARLO – 

Artcurial – Fine Jewellery 

CANNES (06) - Cannes 

Enchères – Vente mobilier, 

objets d’art, archéologie, 

art d’Asie et histoire 

naturelle  

19  MONTE CARLO – 

Artcurial – Hermès Summer 

Collection

20  NOGENT SUR MARNE 

(94) - Hôtel des Ventes- 

Mes Lucien, Tailliez 

– L’entier contenue de 

l’appartement de Mme D. 

et à divers amateurs

21  CHAILLY-EN-BIÈRE 

(77) – Me Osenat – Vente 

Courante 

22  CANNES (06) - Cannes 

Enchères – Vente d’armes 

et souvenirs historique  

23  FONTAINEBLEAU (77) 

– Me Osenat – Meubles 

et Objets d’Art et de 

Décoration

CANNES (06) - Cannes 

Enchères – Vente de 

Cannes de collection et 

franc-maçonnerie 

28-29  CANNES (06) - 

Cannes Enchères – Vente 

de grands vins et alcools 

fins 

 AUGUSTUS
1  CANNES (06) - Cannes 

Enchères – Vente de bijoux 

13  BIARRITZ (64) - Me 

Girard – Vente bijoux – 

Vente tableaux anciens, 

contemporains, objets 

d’art, mobilier, design - 

Hôtel du Palais Biarritz

 SEPTEMBER
1  LYON (69) - Aguttes – 

Chasse, armes, militaria, 

souvenirs historique

2  BEAULIEU – Bonhams – 

The Beaulieu Sale 

10  CHANTILLY (60) – 

Bonhams – The Chantilly 

Sale

 VERENIGD KONINKRIJK

 London  
 JUNI 
5  CHRISTIE’S King Street 

– Russian Art 

6  SOTHEBY’S NB – Russian 

Pictures – Russian Works 

of Art, Fabergé & Icons – 

19th Century European 

Paintings

CHRISTIE’S King Street 

– Opulence Silver, Gold 

Boxes, 19th Century 

Furniture & Works of Art

7  PHILLIPS – Photographs 

– Evening & Day Editions

BONHAMS Knightsbridge 

– European Collections 

BONHAMS NB – The 

Russian Sale 

SOTHEBY’S NB – The 

Library of William O’Brien – 

Fine Jewels 

CHRISTIE’S SK – Five 

Private Collections 

8  CHRISTIE’S King Street 

– Fine & Rare Wines

12  SOTHEBY’S NB – 

Ancient Marbles: Classical 

Sculpture and Works of 

Art – Modern & Post-War 

British Art 

CHRISTIE’S King Street – 

Handbags & Accessoires 

13  BONHAMS 

Knightsbridge – 

Decorative Arts from 1860

CHRISTIE’S King Street – 

Important Jewels 

14  BONHAMS 

Knightsbridge – 

Jewellery – Fine Books and 

Manuscripts 

BONHAMS NB – Modern 

British and Irish Art – Fine 

European Ceramics 

SOTHEBY’S NB – Finest 

and Rarest Wines 

CHRISTIE’S SK – Interiors 

15  DREWEATTS & 

BLOOMSBURY – Vintage 

Posters 

21  BONHAMS NB – Fine 

Watches and Wristwatches 

SOTHEBY’S NB – 

Impressionist & Modern Art 

– Actual Size 

CHRISTIE’S SK – Jewellery 

22  BONHAMS NB – 

Impressionist and Modern 

Art 

SOTHEBY’S NB – 

Impressionist & Modern Art

27  BONHAMS NB – Prints 

and Multiples 

27-28  CHRISTIE’S King 

Street – Impressionist and 

Modern Art

28  BONHAMS 

Knightsbridge 

– Entertainment 

Memorabilia 

CHRISTIE’S King Street – 

Impressionist and Modern 

Works on Paper

28-29  SOTHEBY’S NB – 

Contemporary Art

29  DREWEATTS & 

BLOOMSBURY – The 

Erotica Sale: Books, Works 

on Paper & Photographs

BONHAMS NB – Post-War 

& Contemporary Art 

29-30 PHILLIPS – 20th 

Century & Contemporary 

Art

 JULI
4  BONHAMS 

Knightsbridge – British 

and European Art

CHRISTIE’S King Street 

– European Furniture and 

Works of Art 

5  BONHAMS 

Knightsbridge – Prints 

and Multiples 

BONHAMS NB – Old 

Master Paintings – Fine 

Clocks 

SOTHEBY’S NB – Old 

Master & British Works on 

Paper – Treasures 

CHRISTIE’S King Street – 

Antiquities – Old Master & 

British Drawings on Paper

5-6  SOTHEBY’S NB – Old 

Masters

6  DREWEATTS & 

BLOOMSBURY – Western 

and Oriental Manuscripts 

and Miniatures 

BONHAMS NB – 

Antiquities 

SOTHEBY’S NB – George 

Daniels, 20th Century 

Innovator – Old Master 

Sculpture & Works of Art 

CHRISTIE’S King Street – 

The Exceptional Sale 

6-7  CHRISTIE’S King 

Street – Old Masters

11  BONHAMS 

Knightsbridge – Modern 

British and Irish Art 

SOTHEBY’S NB – English 

Literature, History, 

Children’s Books & 

Illustrations

CHRISTIE’S King Street – 

Victorian, Pre-Raphaelite 

and British Impressionist 

Art 

12  SOTHEBY’S NB – Finest 

and Rarest Wines – 19th 

and 20th Century Sculpture 

CHRISTIE’S King Street 

– Printed Books and 

Manuscripts 

13  DREWEATTS & 

BLOOMSBURY – 

Caricatures 

BONHAMS NB – Fine and 

Rare Wines 

SOTHEBY’S NB – Victorian, 

Pre-Raphaelite & British 

Impressionist Art 

CHRISTIE’S King Street – 

19th Century European & 

Orientalist Art 

19  BONHAMS 

Knightsbridge – Jewellery 

CHRISTIE’S SK – Interiors 

25-26  BONHAMS 

Knightsbridge – Home 

and Interiors

  LOCAL SALES 
 JUNI
4  GREENWICH - Bonhams 

– Greenwich Concours 

d’Elegance Auction 

6  NEWBURY – Dreweatts 

& Bloomsbury – Interiors: 

Pictures, Ceramics and 

Asian Works of Art

7  NEWBURY – Dreweatts 

& Bloomsbury – Interiors: 

Furniture, Rugs, Clocks and 

Works of Art

SELSDON – Catherine 

Southon  

EDINBURGH - Bonhams – 

Whisky Sale 

13  WEST SUSSEX – 

Summerplace Auctions 

– Garden, Natural History & 

Tribal Art

14  NEWBURY – Dreweatts 

& Bloomsbury – Jewellery, 

Silver and Luxury 

Accessoires 

EDINBURGH - Bonhams – 

Home and Interiors 

22  NEWBURY – Dreweatts 

& Bloomsbury – Books and 

Works on Paper

27-28  NEWBURY – 

Dreweatts & Bloomsbury 

– The Fine Sale

30  CHICHESTER – 

Bonhams – The Goodwood 

Festival of Speed Sale – 

Collector’s Motor Cars and 

Automobilia

 JULI
12  NEWBURY – Dreweatts 

& Bloomsbury – Fine 

Jewellery, Watches, Silver 

and Objets of Vertu

EDINBURGH - Bonhams – 

Asian Art 

 SEPTEMBER
9  CHICHESTER – Bonhams 

– Goodwood Revival

OOSTENRIJK

 JUNI
1  WIEN - Dorotheum 

– Palais – Jewellery – 

Contemporary Art II

2  WIEN - Dorotheum – 

Palais – Wrist and Pocket 

Watches 

7  KLAGENFURT - 

Dorotheum – Art, antiques 

and jewellery 

8  GRAZ - Dorotheum – 

Antiques and art

WIEN - Dorotheum – Palais 

– Stamps  

ST POLTEN - Dorotheum – 

Art, antiques and jewellery 

9  GRAZ - Dorotheum – 

Antiques and art 

12  WIEN - Dorotheum 

– Palais – Autographs, 

manuscripts, certificates 

13  WIEN - Dorotheum – 

Palais – Silver

16  WIEN - Dorotheum – 

Palais – Exquisite jewellery 

20  WIEN - Dorotheum – 

Palais – Design – Design 

first 

22  WIEN - Dorotheum – 

Palais – Glass and porcelain 

23  WIEN - Dorotheum – 

Palais – Exclusive diamonds 

and gems 

26  WIEN - Dorotheum 

– Palais – Antique Arms, 

Uniforms and Militaria 

27  WIEN - Dorotheum 

– Palais – Modern and 

Contemporary Art 

29  WIEN - Dorotheum – 

Palais – Exquisite jewellery 

– 19th Century Paintings 

and Watercolours

30  WIEN - Dorotheum – 

Palais – Toys

 DENEMARKEN

 JUNI
7  KOPENHAGEN 

- Bruun Rasmussen – 

Museumbygningen 

– Copenhagen Photo 

Festival auction 

-9  BREDGADE – Bruun 

Rasmussen – International 

paintings, antiques and 

modern art

DUITSLAND 

 JUNI
1  KOLN - Lempertz – 

Contemporary Art 

BERLIN -Villa Grisebach – 

Orangerie: selected objects 

– Selected Works 

2  BERLIN -Villa Grisebach 

– Modern Art – Pablo 

Picasso – Ceramics – 

Contemporary Art 

-3  BERLIN -Villa 

Grisebach – Modern Art, 

Contemporary Art, 19th 

Century Art, Photography, 

orangerie

3  BERLIN -Villa Grisebach 

– Art and antiques 

8  MUNCHEN - 

KettererKunst – Modern Art 

– Post War

KOLN - Van Ham – Netsuke 

9  KOLN - Lempertz – India, 

Sout-East Asia, Japan 

BERLIN - Jeschke, Hauff & 

van Vliet – Old and Modern 

Art, Modern Photography, 

Antiques 

10  MUNCHEN - 

KettererKunst – Modern Art 

– Post War – Contemporary 

Art 

13  KOLN - Van Ham – 

Discoveries 

14  KOLN - Van Ham – 

Asian Art 

16-17  SALZBURG – Nagel 

– Special Sale – Fine Asian 

Art

18  KOLN - Lempertz – 

China, Tibet/Nepal 

27  MUNCHEN - 

Quittenbaum – Bauhaus 

– German Design 

28  MUNCHEN - 

Quittenbaum – Design 

29  STUTTGART - Nagel – 

Fine Arts & Antiques

30  MUNCHEN - Gorny & 

Mosch – Ancient Art 

 JULI
1  ZWIESEL - Dr. Fischer – 

Glass Sale 

4  MUNCHEN - Neumeister 

– Jewellery

5  MUNCHEN - Neumeister 

– Fine art

6  MUNCHEN - Hampel - 

Art, Antiques

14  BERLIN - Jeschke, 

Hauff & van Vliet – Rare 

Books, Prints & Historical 

Photography

 ZWITSERLAND

 JUNI
1  GENEVA - Sotheby’s – 

Fine Jewels 

7  ZURICH - Christie’s – 

Swiss Art 

13  ZURICH - Koller – Asian 

Art: Himalaya, China 

14  ZURICH - Koller – Asian 

Art: Japan, India, South-

East Asia

27  ZURICH - Koller – Art 

Deco & Art Nouveau – 

Design 

ZURICH - Sotheby’s – Swiss 

Art – Swiss Made 

29  ZURICH - Koller – 

Jewellery – Wristwatches & 

Pocketwatches 

30  ZURICH - Koller – Swiss 

Art – Impressionist & 

Modern Art 

 JULI
1  ZURICH - Koller – 

Photography – PostWar & 

Contemporary – Prints & 

Multiples

 OVERSEAS

 JUNI
1  HONG KONG - Sotheby’s 

– Qing dynasty jades from 

a Hong Kong Collection – 

Chinese Art

5  LOS ANGELES - 

Bonhams – Coins and 

Medals 

SAN FRANCISCO 

- Bonhams – Native 

American Art 

5-6  LOS ANGELES - 

Bonhams – The Elegant 

Home – Select Furniture, 

Silver, 

Decorative and Fine Arts 

6  NEW YORK - Phillips – 

Design 

HONG KONG – Bonhams – 

Modern and Contemporary 
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Art 

SYDNEY – Bonhams 

– Australian Art and 

Aboriginal Art 

NEW YORK – Bonhams – 

Modern & Contemporary 

Prints & Multiples 

NEW YORK - Sotheby’s – 

Important Design – The 

Estate of Carol Ferranti: 

Masterworks by Tiffany 

Studios 

NEW YORK - Antiquorum 

– Important Modern & 

Vintage Timepieces 

7  NEW YORK – Bonhams 

– Fine Books and 

Manuscripts 

NEW YORK - Sotheby’s – 

Important Watches 

NEW YORK - Christie’s 

Rockefeller Center – Design 

8  NEW YORK - Sotheby’s 

– Master Paintings – 

Impressionist & Modern Art 

9  NEW YORK - Sotheby’s – 

Collections 

12  SAN FRANCISCO - 

Bonhams – Antique Arms 

& Armour and Modern 

Sporting Guns

LOS ANGELES – Bonhams 

– Fine Writing Instruments 

13  LOS ANGELES – 

Bonhams – California 

Jewels 

NEW YORK - Sotheby’s – 

Fine Books & Manuscripts, 

Including Americana

13-14  NEW YORK - 

Christie’s Rockefeller Center 

– Living with Art

14  NEW YORK – Bonhams 

– The Marine Sale 

15  NEW YORK - Christie’s 

Rockefeller Center – 

Fine Printed Books 

& Manuscripts – The 

Metropolitan Opera 

Guild Collection – The 

Ornithological Library of 

Gerald Dorros

20  SAN FRANCISCO 

- Bonhams – Snuff Bottles – 

Fine Asian Works of Art 

NEW YORK - Christie’s 

Rockefeller Center – 

Magnificent Jewels 

21  SAN FRANCISCO 

– Bonhams – Asian 

Decorative Works of Art 

NEW YORK – Bonhams – 

Modern Decorative Art & 

Design 

NEW YORK - Christie’s 

Rockefeller Center – Rare 

Watches and American 

Icons 

22-23  NEW YORK - 

Christie’s Rockefeller Center 

– Finest and Rarest Wines 

26-27  NEW YORK - 

Christie’s Rockefeller Center 

– Modern British & Irish Art

 JULI
6  NEW YORK - Antiquorum 

– Important Modern & 

Vintage Timepieces 

8  HONG KONG - 

Antiquorum – Important 

Modern & Vintage 

Timepieces 

19  NEW YORK – Bonhams 

– Space History, including 

Aviation 

20  NEW YORK - Sotheby’s 

– Space Exploration 

 AUGUSTUS
1  LOS ANGELES – 

Bonhams – California and 

Western Paintings and 

Sculpture 

18  HONG KONG – 

Bonhams – Whisky 

18-19  MONTEREY - 

Sotheby’s – RM Sotheby’s: 

Monterey 

 SEPTEMBER
3  LOS ANGELES – 

Bonhams – Coins and 

Medals

ONLINE

 JUNI
-1  BRUUN RASMUSSEN 

- www.bruun-rasmussen.

dk – Paintings, works of art 

and design

ARTPRECIUM – www.

artprecium.com – Livres 

anciens et de collection

-5  SOTHEBY’S - www.

sothebys.com – The 

Ballyedmond Collection 

Part II: Gentlemen’s 

Accessories 

5-11  BRUUN RASMUSSEN 

- www.bruun-rasmussen.

dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine 

-7  MILLON – www.

nl.millon-belgique.com – 

Vins et spiritueux 

5-11  BRUUN RASMUSSEN 

- www.bruun-rasmussen.

dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine 

12-18  BRUUN 

RASMUSSEN - www.

bruun-rasmussen.dk – 

Russia, paintings, works of 

art, design and stamps 

-13  SOTHEBY’S - www.

sothebys.com – 

Summertime Jewels

13-22  CHRISTIES – www.

christies.com – Handbags & 

Acessoires 

13-27  CHRISTIES – www.

christies.com – Christie’s 

Watches 

14-21  CHRISTIES – www.

christies.com – Christie’s 

Jewels 

15-22  CHRISTIES – www.

christies.com – From Artist 

to Woodblock: Japanese 

Prints

19-25  BRUUN 

RASMUSSEN - www.

bruun-rasmussen.dk – 

Paintings, works of art, 

design, books, coins and 

wine 

19-29  CHRISTIES – www.

christies.com – Picasso 

Ceramics 

20-30  CHRISTIES 

– www.christies.com – 

Impressionist & Modern

22-29  CHRISTIES – www.

christies.com – Mingei Art 

of Japan

26-29  BRUUN 

RASMUSSEN - www.

bruun-rasmussen.dk – 

Paintings, works of art and 

design 

 JULI
3-4  VAN ZADELHOFF - 

www.vanzadelhoff.nl 

3-9  BRUUN RASMUSSEN 

- www.bruun-rasmussen.

dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine 

6  TAJAN – www.tajan.com 

– Intérieur 

6-13  CHRISTIES – www.

christies.com – Albert 

Einstein. 50 letters to 

Michele Besso

8-9  NOTARISHUIS 

ARNHEM - www.

notarishuis-arnhem.nl

13-20  CHRISTIES – www.

christies.com – The Art of 

China

13-27  CHRISTIES – www.

christies.com – Christie’s 

Watches 

17-24  DREWEATTS & 

BLOOMSBURY –  www.

bloomsburyauctions.com 

– Wine 

18-  CHRISTIES – www.

christies.com – Christie’s 

Wine-NYC: The All 

American Sale

31-  BRUUN RASMUSSEN 

- www.bruun-rasmussen.

dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine

 AUGUSTUS
-1  CHRISTIES – www.

christies.com – Christie’s 

Wine-NYC: The All 

American Sale

-6  BRUUN RASMUSSEN 

- www.bruun-rasmussen.

dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine 

7-13  BRUUN RASMUSSEN 

- www.bruun-rasmussen.

dk – Paintings, works of art, 

design and stamps 

14-20  BRUUN 

RASMUSSEN - www.

bruun-rasmussen.dk – 

Paintings, works of art, 

design, coins and wine 

21-24  BRUUN 

RASMUSSEN - www.

bruun-rasmussen.dk – 

Paintings, works of art and 

design 

28-  BRUUN RASMUSSEN 

- www.bruun-rasmussen.

dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine

 SEPTEMBER
-3  BRUUN RASMUSSEN 

- www.bruun-rasmussen.

dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine

4-5  VAN ZADELHOFF - 

www.vanzadelhoff.nl

4-10  BRUUN RASMUSSEN 

- www.bruun-rasmussen.

dk – Paintings, works of art, 

design and stamps   

RESULTATEN 

VEILINGEN NEDERLAND
€ 1.200

Nic Jonk 

(1928-1994). 

‘Aartsengel 

Michael’, gesig-

neerd, 1966, 

bronzen sculp-

tuur uit serie 

van 12, 29 x 18 

x 13 cm, 4,05 

kilo. Verkocht 

op 2 april in de 

internetveiling 

van Kunstveiling.nl Amsterdam.

€ 540

Bruno 

Mathsson, 

een Jetson 

leunstoel 

met naturel 

lederen 

zitting in 

verchroomd 

metalen 

frame, uitvoering Dux, jaren ’60, 

h. 101 cm. Verkocht op 5 april in 

de Designveiling van het Vendu 

Notarishuis Rotterdam.

€ 285

Carlo Forcolini 

voor Artemide, een 

‘Polifemo’ vloerlamp, 

zwart en wit gelakt 

metaal, ontwerp 1983, 

h. 200 cm.

€ 10.240

Een Chinese jade bewerkte kapspiegel 

en borstel met losse handgreep, 16 cm. 

(spiegelglas manco). Verkocht in de 

veiling van 10 t/m 13 april bij Derksen 

Veilingbedrijf Arnhem.

€ 4.224

Een Chopard gouden schakelcollier. 18 

krt, Happy Diamonds, Happy Chains 

bezet met 34 briljant geslepen dia-

manten, totaal 1.52 ct. FC en 5 briljant 

geslepen diamanten 0.28 ct. FC Lose. 

Verkocht in de veiling van 10 t/m 13 

april bij Derksen veilingbedrijf Arnhem.

€ 2.048

House of Fabergé, Garden of Jewels, 

gemerkt Sterling 925 met vergulde 

ornamenten en groen geëmailleerd 

decor met muziekdoos, 19 cm. hoog, 

The Franklin Mint collectie. Verkocht 

in de veiling van 10 t/m 13 april bij 

Derksen Veilingbedrijf Arnhem.

€ 1.792

Een rijk gesto-

ken Oosterse 

kast met 

vele deurtjes 

en vakken. 

Bovenkast 

staand op los 

onderstel, 209 

cm hoog, 151 cm breed, 44 cm diep. 

Verkocht in de veiling van 10 t/m 13 

april bij Derksen Veilingbedrijf Arnhem.

€ 29.440

Charles Leickert (1816-1907). 

‘Winterlandschap met schaatsers op ijs 

bij toren’, gesigneerd, olieverf op doek, 

58 x 76 cm. niet op spieraam. Verkocht 

in de veiling van 10 t/m 18 april bij 

Veilinghuis van Spengen Hilversum.
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€ 61.440

H.F.N. Helmantel (1945). ‘Stilleven met 

onder andere rode trommel, grape en 

granaatappels op tafel’, gesigneerd en 

gedateerd 1998, olieverf op paneel, 

113 x 139 cm. Verkocht in de veiling 

van 10 t/m 18 april bij Veilinghuis van 

Spengen 

Hilversum.

€ 4.736

Een octago-

nale blauw-

wit Chinees 

porseleinen 

koffiekan 

met decor 

van Europees 

landschap en medaillon met voorstel-

ling van ‘Europa op de stier’ voorzien 

van later Hollands zilveren montuur, 

vroeg 18e eeuw, h. 30 cm. Verkocht 

in de veiling van 10 t/m 18 april bij 

Veilinghuis van Spengen Hilversum.

€ 8.960

Een antieke 

zilveren 

renaissance 

beker met 

allegorische 

voorstel-

lingen in car-

touches en 

graveerwerk 

van vogels onderin en banderol aan 

bovenzijde, Sneek, anno 1644, mees-

terteken K in schild, h. 12 cm. Verkocht 

in de veiling van 10 t/m 18 april bij 

Veilinghuis van Spengen Hilversum.

€ 506.500

Frank Stella (1936). ‘The Chart’ (D-14, 1x 

van de Moby-Dick serie), gemengde 

techniek en aluminium en magnesium, 

175 160 x 53 cm. Vervaardigd in 1990. 

Verkocht in de veiling van 11 en 12 

april bij Christie’s Amsterdam.

€ 194.500

Georg Baselitz 

(1938). ‘Abe’, 

gesigneerd en 

getiteld, verso 

ook getiteld, ’27.

VII.93.VII.93 ABE’, 

olieverf op doek, 

137,5 x 101 cm. 

Verkocht in de veiling van 11 en 12 

april bij Christie’s Amsterdam.

€ 422.500

Richard Serra 

(1939). ‘Zonder 

titel’, in hitte 

gewalst staal, 

130 x 61 x 61 cm. 

Vervaardigd in 

1985, uit serie van 

drie. Verkocht in 

de veiling van 11 

en 12 april bij Christie’s Amsterdam.

€ 434.500

Imi Knoebel (1940). ‘Revolver I’, verso 

gesigneerd en gedateerd ‘Imi 2..3’, acryl 

op aluminium, in twee delen, totaal 

231,5 x 310 cm. Vervaardigd in 2003. 

Verkocht in de veiling van 11 en 12 

april bij Christie’s Amsterdam.

€ 2.561

Gerard Pieter Adolfs (1897-1968). 

‘Hoekie kampong Glodok, Batavia’, 

gesigneerd, olieverf op doek, 30 x 40 

cm. Verkocht in de veiling van 14 en 15 

april bij Twents Veilinghuis Enschede.

€ 2.177

Harrie Maas (1906-1982). ‘Naakte 

dames aan de waterkant’, gesigneerd 

en gedateerd 1976, olieverf op doek, 

70 x 90 cm. Verkocht in de veiling van 

14 en 15 april bij Twents Veilinghuis 

Enschede.

€ 2.817

Een zeer grote antieke 

Duitse porseleinen 

vaas met florale figu-

rendecors en slangen-

hengsels. Op origineel 

porseleinen basement, 

ca. 1900. Eichwald door 

Bernhard Bloch, naar 

origineel ontwerp van Meissen, ont-

werp Lauteritz, h. 93 cm. Verkocht in 

de veiling van 14 en 15 april bij Twents 

Veilinghuis Enschede.

€ 3.137

Een grote oude 

`Chinees porseleinen 

famille roze vaas met 

figuren in bergland-

schapsdecor rondom, 

gemerkt, binnenzijde 

groene glazuur, met 

zegelteksten, h. 35 cm. Verkocht in de 

veiling van 14 en 15 april bij Twents 

Veilinghuis Enschede.

€ 1.000

Dirk Breed (1920-2004). ‘Weiland’, 

gesigneerd, olieverf op doek, 71 x 101 

cm. Op 17 april verkocht in de internet-

veiling bij Kunstveiling.nl Amsterdam.

€ 2.615

Een haarlok 

G. Harrison. 

Afgeknipt tij-

dens de opna-

mes van A Hard 

Day’s Night in 

1964. Verkocht 

op 20 april in 

de intenetveiling van Catawiki Assen.

€ 2.100

Sol LeWitt (1928-2007). ‘Piramidi’, 1986, 

litho op handgeschept papier, proef-

druk, 22 x 67,5 cm. Op 23 april verkocht 

in de internetveiling bij Kunstveiling.nl 

Amsterdam.

€ 22.600

Een Chinees porseleinen wierookvat, 

decor Claire de Lune, h. 7 cm. Deel 

van de applique is manco. Verkocht 

in de veiling van 25 t/m 27 april bij 

Veilinghuis De Jager Goes.

€ 11.970

Gerhard Richter, foto, getiteld ‘Goslar 

Kerze’, 1988, 94 x 89 cm, uit serie van 

200, gesigneerd. Verkocht in de veiling 

van 25 t/m 27 april bij Veilinghuis De 

Jager Goes.

€ 10.640

China, een sculptuur uit bloedkoraal 

gesneden, voorstellende Quanyin, 

h. 15 cm, gewicht 461 gram. Verkocht 

in de veiling van 25 t/m 27 april bij 

Veilinghuis De Jager Goes.
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€ 12.426

Gully, Hopper Meets Street Art, gesig-

neerd, acryl op papier, 55 x 107 cm. 

Verkocht op 6 mei in de internetveiling 

van Catawiki Assen.

€ 9.810

Willy Vandersteen. ‘De Zwarte Madam’, 

een originele pagina inkt, blauwe aqua-

relverf en potlood op papier, Suske en 

Wiske, 20,5 x 26,5 cm. Verkocht op 7 mei 

in de internetveiling van Catawiki Assen.

€ 2.725

Jan Holtrop (1917-1995). ‘Ploegende 

boer bij Groesbeek’, gesigneerd, olieverf 

op doek, 50 x 60 cm. Verkocht op 7 mei 

in de internetveiling van Catawiki Assen.

€ 26.600

Een Chinees porseleinen wierookvat, 

decor gold splash, gemerkt met zegel-

merk op de bodem en staande op 4 

schelpen, h. 11 cm. Verkocht in de vei-

ling van 25 t/m 27 april bij Veilinghuis 

De Jager Goes.

€ 19.995

Een rijk gemeubi-

leerd model van 

een Hollandse 

‘varinas’ tabakswin-

kel, Holland vroege 

19e eeuw, 95 x 48 

x 41,5 cm. Verkocht 

in de veiling van 25 

april t/m 1 mei bij Veilinghuis Onder de 

Boompjes Leiden.

€ 4.128

Cornelis Raaphorst (1875-1954). 

‘Moederpoes met vier kittens’, gesig-

neerd, olieverf op doek, 40 x 60 cm. 

Verkocht in de veiling van 25 april 

t/m 1 mei bij Veilinghuis Onder de 

Boompjes Leiden.

€ 3.612

Een staand horloge, uur-

werk met mechaniek van 

jachtscène, in eikenhou-

ten kast met deels ajour 

gezaagde Amsterdamse 

kap, Holland eind 18e 

eeuw, h. 240 cm. Verkocht 

in de veiling van 25 april 

t/m 1 mei bij Veilinghuis 

Onder de Boompjes leiden.

€ 3.096

Jan Voerman jr. (1890-1976). ‘Witte 

petunia’s’, gesigneerd, olieverf op 

board, 24 x 21,5 cm. Verkocht in de vei-

ling van 5 april t/m 1 mei bij Veilinghuis 

Onder de Boompjes Leiden.

€ 4.500

Een balustervormige porseleinen vaas 

met opstaande hals, China, late Ming/

Transition. Blauw onderglazuur decor 

van vogels in floraal landschap, h. 25,5 

cm (haarlijn). Verkocht in de veiling 

van 2 en 3  mei bij Veilinghuis Omnia 

Kolham.

€ 2.125

Arie Zuidersma (Emmen 

1925-Zuidlaren 2014). ‘Gezicht op 

Anloo’, gesigneerd, acryl op doek, 60 x 

80 cm. Verkocht in de veiling van 2 en  

3 mei bij Veilinghuis Omnia Kolham.

€ 594

Een ivoren 

geisha met 

vaas in haar 

handen, op 

houtren base-

ment, 19e 

eeuw, h. 32 

cm. Verkocht 

in de veiling 

van 2 en 3 mei 

bij Veilinghuis 

Omnia 

Kolham.



 COLLECT  l 123

VEILINGEN

Zeeuws Veilinghuis

Middelburg

www.zeeuwsveilinghuis.nl

Kunst- en antiekveiling

8 – 9 juni

Richtprijs:  

€ 80.000 – 120.000

Lee Man Fong (1913-

1968). ‘De adelaar’, gesig-

neerd en gedateerd 1948, 

olieverf op board, 122 x 

60 cm.

Richtprijs: € 8.000 – 12.000

Reimond Kimpe (1885-1970). ‘Elegante 

dame op terras’, gesigneerd en geda-

teerd 1943, olieverf op doek, 62 x 45 cm.

Richtprijs: 

€ 4.000 – 6.000

Een zilveren 

kokosnootbeker 

met decor van 

zwijnenjacht, de 

kokosnoot met 

drie gestoken por-

tretten, Holland, 

17e eeuw, h. 21,5 

cm.

Richtprijs: 

€ 3.000 – 5.000

Een verguld 

zilveren miskelk 

op zeslobbige 

voet, versierd 

met cheru-

bijntjes en drie 

cartouches 

met kwabor-

namenten 

waarin bijbelse 

voorstellingen, 

Amsterdam 

jaarletter 1616, meesterteken: hart, 

h. 23,5 cm, gewicht 539 gram.

Venduehuis Dickhaut

Maastricht

www.veilingmaastricht.nl

Internetveiling kunst en antiek

9 t/m 12 juni

Richtprijs:  

€ 2.000 – 4.000

Thomas Rother 

(1937). ‘Zittend 

naakt’, bronzen 

sculptuur, 1971, 

h. 87 cm.

Richtprijs:  

€ 1.000 – 2.000

Een Chinese 

zilveren theebus, 

ingelegd met 

koraal en jade (?), 

deels geëmail-

leerd, h. 14 cm., 

ca. 364 gram.

Richtprijs: € 3.000 – 5.000

H. Truijen (1928-2005). ‘Kleurrijk land-

schap’, gesigneerd,  olieverf op doek, 

94 x 130 cm.

Vendu Notarishuis 

Rotterdam

www.notarishuis.com

Designveiling 

12 juni

Richtprijs: € 7.000 – 10.000

Maarten Baas (1978). Een verbrand en 

gefixeerd schrijfbureau met opstand 

en getordeerde poten, unicum, ver-

vaardigd door Moooi, 2004, gemerkt 

met merkplaatje gesigneerd door de 

kunstenaar, 122 x 128 x 66 cm.

Richtprijs: € 3.000 – 5.000

Marcel Wanders (1963). ‘One Minute 

Sculpture Lampshade’, een vergulde 

steengoed lamp met kap voorzien van 

cirkelpatroon, uit de Marcel Wanders 

Personal Editions, 2004, de kap voorzien 

van label Wanders Wonders, h. 61 cm.

Richtprijs: € 400 – 800

Floris Meydam (1919-2011). 

Een Leerdam unica glazen 

vaas, oranje druppelvorm 

op hoge heldere voet, 

uitvoering Glasfabriek 

Leerdam, 1961, gesigneerd 

Leerdam Unica F. Meydam 

ME117 en LL voor mees-

terglasblazer Leen van der 

Linden, h. 45,5 cm.

Richtprijs: 

€ 2.000 – 4.000

Reijer Stolk (1896-1945). 

‘Een bronzen hoofd van 

een Afrikaanse man 

op kubistisch houten 

sokkel, gesigneerd met 

meegegoten initialen 

en gedateerd ’32, met bronsgietersmerk 

H.W. Stöxen & Zn, Leiden, h. 28 cm.

Veilinghuis AAG

Amsterdam

www.veilinghuisaag.com

Veiling moderne en hedendaagse 

kunst

Veiling The Asian Art Sale

12 juni

Richtprijs:  

€ 5.000 – 

8.000

Reinoud 

d’Haese (1928-

2007). ‘Quelle 

victoire ?’, 

1976, zilver op 

stenen voet, 

h. 39,5 cm.

Richtprijs: 

€ 20.000 – 30.000

Walasse Ting (1929-

2010). ‘Three beau-

ties’, gesigneerd met 

kunstenaarsstem-

pel, acryl en inkt op 

papier, 180 x 97 cm.

Richtprijs: € 10.000 – 15.000

Een polychroom aardewerk sculp-

tuur, Wei periode. In de vorm van een 

staand paard, fraai opgetuigd, terra-

cotta, h. 38,9 cm.

Christie’s 

Amsterdam

www.christies.com

Voormalige Kamerbeek Collectie

12 juni ’s avonds

Richtprijs: € 300.000 – 500.000

Isaac Israels (1855-1934). ‘Café dansant, 

Moulin de la Galette, Paris’, gesigneerd, 

olieverf op doek, 90 x 110 cm.

OP KOMST VEILINGEN NEDERLAND
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Richtprijs: € 120.000 – 160.000

Bart van der Leck (1876-1958). 

‘Moeder en kind’, Verso gesigneerd: 

BvdLeck’52-’55, olieverf op doek, 

108 x 68 cm.

Richtprijs: € 60.000 – 80.000

George Hendrik Breitner (1857-1923). 

‘Paard en wagen op de Nieuwe Brug, 

Amsterdam’, gesigneerd, olieverf op 

doek, 52,5 x 92 cm.

Richtprijs: € 60.000 – 80.000

Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915). 

‘Panorama van de Eng te Blaricum’, gesig-

neerd, olieverf op doek, 60 x 91 cm.

Veilinghuis van Spengen

Hilversum

www.vanspengen.com

Kunst- en antiekveiling

12 t/m 19 juni

Richtprijs: € 3.500 – 4.500

Roger Godchaux (1878-1958). ‘Panter’, 

gesigneerd, bronzen sculptuur, 

Frankrijk, 14 x 26 cm.

Richtprijs:  

€ 400 – 600

Edith Pijpers 

(1886-1963). 

‘Zeeuwse 

meisjes in 

Westkapelse 

klederdracht voor venster’, gesigneerd, 

olieverf op doek, 52 x 54 cm.

Richtprijs: 

€ 1.000 – 1.500

Een ‘Nieuwe Kunst’ 

koperen pendule 

met ronde email-

len wijzerplaat en 

slinger, uitvoe-

ring Winkelman 

& van der Bijl, 

Amsterdam, circa 1915, h. 30 cm.

Christie’s

Amsterdam

www.christies.com

19e- en 20e eeuwse kunst

13 juni

Richtprijs: € 50.000 – 70.000

Johan Barthold Jongkind (1819-1891). 

‘Een weg bij Rotterdam met regenwol-

ken’, gesigneerd, olieverf op doek,  

25 x 33 cm.

Richtprijs: € 80.000 – 120.000

Isaac Israels (1865-1934). 

‘Voorjaarsbloemen in een gevlochten 

mand’, gesigneerd, olieverf op doek, 

101 x 91 cm.

Richtprijs: 

€ 350.000 – 

450.000

César 

Domela 

(1900 – 

1992). ‘Compositie Néo-plastisch No. 

5K’, olieverf op doek, 55 x 74 cm, ver-

vaardigd in 1926.

Richtprijs: € 80.000 – 120.000

Leon Spilliaert (1881-1991). ‘Naakte 

jonge vrouw met beker in de hand’, 

gesigneerd en gedateerd ‘L. Spilliaert 

1910’, Oost-Indische inkt, 65 x 50,6 cm. 

vervaardigd in 1910.

Amsterdams venduhuis De Eland 

en De Zon

Diemen

www.venduhuisdeeland.nl

Kunst- en antiekveiling

18 juni e.v.d.

Richtprijs: € 8.000 – 12.000

Een Rolex GMT Master II, ref. 1675, ca. 

1958. Automatisch lopend uurwerk, 

met originele ‘Pepsi’  bezet, in bijzonder 

goede staat, met Rolex reis-etui.

Richtprijs: € 4.000 – 6.000

Matthieu Wiegman (1886-1971). 

‘Stilleven met tulpen’, gesigneerd, olie-

verf op doek, 81 x 101 cm.

Richtprijs: € 3.000 – 5.000

Een zwart houten pronkkast met een 

asymmetrische indeling verbonden 

door bruggen met 8 paneeldeuren en 

3 laden met goudlak en typerend ivo-

ren en parelmoeren Shibayama inleg-

werk, Japan, Meiji periode (1868-1912).

Richtprijs: € 800 – 1.200

Een reisklok, maker Auguste Drugeon 

(gem. MD in ovaal en genummerd 8936 

verso), verzilverde wijzerplaat, Romeinse 

nummering, blauw gekleurde wijzers in 

bronzen kast, 8-daags uurwerk, lopend, 

origineel geslepen glas, echappement 

en sleutel, Frankrijk, ca. 1860, 20 x 11 x 10 

cm. Onderdeel van reisklokken.

Veilinghuis AAG

Amsterdam

www.veilinghuisaag.com

Veiling 19e-eeuwse schilderijen en 

oude meesters

23 t/m 25 juni

Richtprijs:  

€ 30.000 – 50.000

Isaac Israels (1865-

1934). ‘Meisje op 

strand (Viareggio), 

gesigneerd, olie-

verf op doek, 

50,4 x 40,2 cm.

Richtprijs:  

€ 3.000 – 5.000

Margaretha 

Roosenboom (1843-

1896). ‘Boeket met 

roze rozen’, gesig-

neerd, aquarel en gou-

ache op papier, 

47 x 30 cm.

Richtprijs: 

€ 15.000 - 20.000

Johannes 

Christiaan 

Klinkenberg 

(1852 – 1924). ‘De 

Steigergracht, 

Rotterdam’, gesigneerd, olieverf op 

doek, 47,8 x 39,8 cm.

Van Zadelhoff Veilingen

Hilversum

www.vanzadelhoff.nl

Internetveiling kunst en antiek

3 – 4 juli

Richtprijs: € 5.000

Charles Cumberworth 

(1811-1852). ‘Cherubs 

with flower basket’, 

gesigneerd, bronzen 

sculptuur op marmeren 

sokkel, h. 71 cm.

Richtprijs: € 1.800

Emile Laporte (Frankrijk 

1858-1907). ‘La Defence 

du Sol’, gesigneerd, 

bruin gepatineerd 

bronzen sculptuur van 

een man op draaibare 

sokkel, h. 68 cm.
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Richtprijs: € 4.000

Twee antieke verguld bronzen Rococo 

haardbokken met draken en engelen.

Veilinghuis De Jager 

Goes

www.veilinghuisdejager.nl

Internationale Aziatica Veiling

4 t/m 6 juli

Richtprijs: € 3.000 – 6.000

Een Chinees porseleinen schotel 

Kangxi periode (1654-1722), decor in 

Famille verte met in het midden een 

Kylin en Phoenix, de rand is gedeco-

reerd met vuurspuwende draken, op 

de achterzijde gemerkt met dubbele 

ring. Ø 39 cm.

Richtprijs: € 2.000 – 4.000

Een sculptuur uit bloedkoraal geneden 

met voorstelling van Quanyin’, fraai uit-

gewerkt, China, 19e eeuw, h. 31 cm.

Richtprijs: € 800 – 1.600

Een uitzonderlijke serie van acht scho-

tels, Chine-de-commande, ca. 1840, 

naar Meissen voorbeeld met in het 

midden een voorstelling van haven en 

twee Westerlingen die toekijken op het 

uitladen van balen vracht, met floraal 

decor in de rand, Ø 23 cm, zie pag. 345 

van ‘La Porcelaine des Compagnies des 

Indes a Decor Occidental’.

Richtprijs: € 1.000 – 2.000

Een schotel, Chine-de-Commande, 

met decor van de ‘Parasoldames’. In 

1734 gaf de directie van de  

VOC, heren XVII, opdracht aan de 

Amsterdamse kunstschilder Cornelis 

Pronk (1691-1759) om een serie teke-

ningen te maken voor serviezen van 

porselein, die in China geproduceerd 

werden. Deze schotel is van museale 

kwaliteit, gedecoreerd aan de achterzij-

de met insecten en heeft een diameter 

van maar liefst 31 cm.

Veilinghuis Peerdeman

Utrecht

www.veilinghuispeerdeman.nl

Kunst-, antiek- en curiosaveiling

9 juli

Richtprijs: € 7.000 – 9.000

Pablo Atchugarry (1954). ‘Zonder titel’, 

gesigneerd, marmeren sculptuur,  

54 x 38 x 12 cm.

Richtprijs: € 1.500 – 2.000

Emile Gallé (1846-1904), een hoge 

paarse cameoglazen vaas met bloem-

decor, gesigneerd, Nancy, art nouveau, 

h. 58 cm.

Richtprijs: € 2.000 – 3.000

Germ de Jong (1886-1967). ‘Drie 

bomen voor een besneeuwde rots-

wand’, gesigneerd en gedateerd 1905, 

olieverf op doek, 113,5 x 94 cm.

Richtprijs: € 500 – 700

Een satijnhouten ronde tafel met 

vruchthouten marqueterie in het 

blad, staande op drie slanke gebogen 

poten met etagère en ingelegde bies, 

Holland, Louis Seize, h. 75 cm.

Derksen Veilingbedrijf

Arnhem

www.derksen-veilingbedrijf.nl

Kunst- en antiekveiling

26 t/m 29 juni

Richtprijs: € 750 – 1.250

Ram Arnhem plateel vaas, model 

nr. 7, schilder Albert Peters, decor 

‘Stijgend’, h. 22,5 cm, Ø 10,5 cm, met 

origineel doosje.

Richtprijs: € 500 – 700

Een Lliadro beeld, paardenhoofd, 

Champion nr. 1746, gelimiteerde 

oplage 22/300, met certificaat, inclusief 

losse sokkel h. 43 cm.

Richtprijs: € 750 – 1.000

Arnhems Fayence schenkkannetje, 

modelnr. 143 met wit lineair decor, 

1907/1910. H. 17,5 cm.
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€ 28.125

Bijzondere 

cloisonné 

wierook-

brander, 

18e-eeuw, 

Qing dynas-

tie. Florale 

motieven en 

het deksel ajour met drakenreliëfdecor. 

Hoogte 40,5 cm. Verkocht in de veiling 

van 21, 22 en 23 maart bij Carlo Bonte 

Auctions, Brugge.

€ 25.000

Voorstelling 

van Veronica 

die het aan-

gezicht van 

Jezus droogt, 

17e eeuw. 

Olieverf op 

doek, 51,3 

x 64,9 cm. 

Verkocht in de veiling van 21, 22 en 23 

maart bij Carlo Bonte Auctions, Brugge.

€ 22.320

Sepik-sculptuur, 

Papoea-

Nieuw-Guinea. 

Hoogte: 33,5 

cm. Verkocht 

in de veiling 

van 5 april 

bij Lempertz, 

Brussel.

€ 8.680

Halsketting en drie 

vishaken, Tahiti en 

Salomonseilanden. 

Lengte ketting 

66 cm. Lengte 

haken 7-8,5 cm. 

Aan de ketting 

hangt een kaartje 

met opschrift 

‘Fish Hook and necklace, brought to 

England by Sir Joseph Banks in Captain 

Cook’s Ship from Pacific’. Verkocht in de 

veiling van 5 april bij Lempertz, Brussel.

€ 22.320

Ivoren sieraad uit Soedan, mogelijk 

Shilluk. Lengte 19 cm. Verkocht in de 

veiling van 5 april bij Lempertz, Brussel.

€ 11.160

Gegraveerde schedel van de Kayan of 

Dayak, Kalimantan, Indonesië. Hoogte: 

19,5 cm. Verkocht in de veiling van 5 

april bij Lempertz, Brussel.

€ 6.000

Jan Kiemenij, compositie, 1920. Inkt en 

lavis, 18 x 16 cm. Gesigneerd. Verkocht 

in de veiling van 19 en 20 april bij 

Campo & Campo, Antwerpen.

€ 26.000

Roger Raveel, ‘Een greep op de cirkel’, 

1980. Olie op doek en spiegel, 115 x 

145 cm. gesigneerd. Verkocht in de 

veiling van 19 en 20 april bij Campo & 

Campo, Antwerpen.

€ 45.000

Walter Swennen, ‘Failliet’, 1994. 

Acrylverf op doek, 220 x 280 cm. 

Verkocht in de veiling van 23 april bij 

Cornette de Saint Cyr, Brussel.

€ 9.000

Empire negerpendule met kruier naar 

een tekening van Jean André Reiche, 

ca. 1808. Verguld en gepatineerd brons, 

37 x 27 cm. Verkocht in de veiling van 

23 april bij Legia Auctions, Bertrée.

€ 10.800

Jean-Melchior 

Dartois (1726-

1804), koffiekan, 

Luik, 1762. Zilver 

en hout. Diverse 

merktekens, 

waaronder de 

jaarletter S en de 

adelaar met 1744. 

Hoogte: 33 cm. 

gewicht: 1360 gr. Verkocht in de veiling 

van 23 april bij Legia Auctions, Bertrée.

€ 9.000

Spaanse ‘barguenio’ in mudejarstijl, 

begin 17e eeuw. Marqueterie met 

ivoor en been. Binnenin zeven laden 

en vier geheime laden, 28,5 x 46 x 32 

cm. Verkocht in de veiling van 23 april 

bij Legia Auctions, Bertrée.

€ 18.000

Kabinet op 

onderstel, 

Italië, 17e 

eeuw. 

Gezwart 

hout, palis-

sander en 

incrustaties 

in ivoor met 

een decor 

van jachtscènes, 164 x 116 x 38 cm. 

Verkocht in de veiling van 24 en 25 

april bij Horta, Brussel.

€ 12.000

Waller Hugh Paton (1828-1895), ‘Dream 

Thorp’. Olieverf op doek, 73,5 x 138,5 

cm. Monogram rechtsonder. Verkocht 

in de veiling van 24 en 25 april bij 

Horta, Brussel.

€ 15.500

Emile Gallé, 

vaas ‘Aux 

crocus blancs’, 

ca. 1900. 

Zuurgeëtst 

meerlagig glas, 

hoogte : ± 15 

cm. Uniek stuk. 

Getekend en met opdracht ‘A Monsieur 

Marcel Laurent en souvenir d’Emile 

Gallé’. Verkocht in de veiling van 25 en 

26 april bij Vanderkindere, Brussel.

€ 34.000

Jan Brueghel II (1601-1678) en Marco 

Antonio Garibaldo (1620-1678), Maria-

Tenhemelopneming in bloemen-

krans. Olieverf op koper, 89 x 68 cm. 

Gesigneerd rechtsonder J. Breughel, en 

onderaan in de cartouche het mono-

gram M.G.. Verkocht in de veiling van 25 

en 26 april bij Vanderkindere, Brussel.

€ 25.000

Twee bemande bootjes in polychroom 

Delfts aardewerk, 18e eeuw. 21 x 11 

cm. Verkocht in de veiling van 25 en 26 

april bij Vanderkindere, Brussel.



VEILINGEN

 COLLECT  l 127

€ 28.000

Schrijfkabinet, 

Italië, 18e eeuw. 

Notenhout, vol-

ledig met mar-

queteriewerk in 

rasterpatroon, 

225 x 110 x 56 

cm. Verkocht in 

de veiling van 

25 en 26 april 

bij Galerie Moderne, Brussel.

€ 9.000

Tanka met de 

voorstelling van 

de verschijning 

van Tsongkhapa 

(1357-1419) aan 

zijn leerling tussen 

hemel en aarde, 

van waaruit de acht boeddhistische 

emblemen uit een parfumbrander 

opkringelen. Tibet, Qing-periode. 18e 

eeuw. Gouache en goud op textiel, 65 x 

42,5 cm (81 x 58 cm met zijden boord). 

Verkocht in de veiling van 25 en 26 april 

bij Galerie Moderne, Brussel.

€ 13.000

Slaapkamer in zeven delen, einde 19e 

eeuw. Notenhout met gesculpteerde 

en geschilderde decoraties. Verkocht in 

de veiling van 25 en 26 april bij Galerie 

Moderne, Brussel.

€ 5.200

Leo Marfurt, 

Ontwerp 

voor 

Cigarettes 

Belga. 

Gouache, 17 

x 16,5 cm. 

Verkocht in de veiling van 28 en 29 

april bij The Romantic Agony, Brussel.

€ 27.000

Miniatuur met 

de voorstel-

ling van de 

Annunciatie. 

Frankrijk, eind 

15e eeuw. 

Afkomstig uit 

een missaal, 

Latijns manus-

cript op perkament, ca. 31,5 x 22 cm. 

Verkocht in de veiling van 28 en 29 

april bij The Romantic Agony, Brussel.

€ 12.000

Paleis-fishbowl, 19e-eeuw. Chinees 

porselein met een decor van vierklau-

wige draken die het tamajuweel naja-

gen tussen de wolken.  52,5 x 62 cm. 

Verkocht in de veiling van 2 en 3 mei 

bij Bernaerts, Antwerpen.

€ 14.000

Karel Ooms (1845-1900), ‘Een vertrou-

welijke mededeling van Hendrik II aan 

Willem De Zwijger’ en ‘De eerste ont-

moeting tussen Jeanne d’Arc en Karel 

VII’. Doek. Gesigneerd en gedateerd 

’Karel Ooms 1874 / Antwerpen’. 112 x 

87 cm en 110 x 85 cm. Verkocht in de 

veiling van 2 en 3 mei bij Bernaerts, 

Antwerpen.

€ 14.000

Derick Baegert (1440-1515) atelier of 

omgeving, ‘De Bespotting van Christus’. 

Paneel, 107 x 71 cm. Verkocht in de 

veiling van 2 en 3 mei bij Bernaerts, 

Antwerpen.

€ 9.920

Hergé, ‘Tintin et les Picaros’. Zeldzame 

editie, oplage 100 exemplaren. Met 

opdracht aan Per Carles, de oprich-

ter van Carlsen Comics, gedateerd 

21/04/1976. Verkocht in de veiling van 

7 mei bij Huberty & Breyne, Brussel.

€ 3.472

Willy Vandersteen, potloodtekening 

van een bevriende collega bij CHEPTEL 

en voorstelling van diezelfde collega 

als heks (afb.). Verkocht in de veiling 

van 7 mei bij Huberty & Breyne, Brussel.

OP KOMST VEILINGEN BELGIË
Native 

Brussel

www.native-auctions.com

Etnische en westerse kunst

10 juni

Richtprijs:  

€ 20.000-30.000

Paul Klee, 

‘Physiognomisches 

Teilbild’. Inkt op 

papier, 27 x 22 cm. 

Richtprijs:  

€ 60.000-80.000

Punu masker, Gabon. 

Hout, 29 cm. 

Pierre Bergé & associés

Brussel

www.pba-auctions.com

Belgische kunst en Noordelijke 

scholen

11 juni

Richtprijs: 

€ 20.000-30.000

Léon Spilliaert, ‘La Rumeur, femmes de 

pêcheurs sur le quai’, 1924. Gouache, pas-

tel en caseïne op papier, 50,1 x 36,3 cm. 

Richtprijs: € 40.000-60.000

Anto Carte, ‘De eenzaat’. Olieverf op 

paneel, 79 x 99 cm. 

Carlo Bonte Auctions

Brugge

www.carlobonte.be

Kunst en antiek

13 en 14 juni

Richtprijs: € 3.000-5.000

Toegeschreven aan David Ryckaert III, 

‘De bespotting van Christus’, 17e eeuw. 

Olieverf op paneel, 46 x 59,5 cm. 
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Richtprijs : € 10.000-15.000

Imposant Franse neoclassicistisch drie-

delig verguld bronzen schouwgarni-

tuur met de voorstelling van putti, 19e 

eeuw. Hoogte pendule/kandelaars: 

72 / 102 cm. 

DVC

Antwerpen

www.dvc.be

Kunst en antiek

17 t/m 19 juni

Richtprijs: 8.000-12.000

Taíno-schedelsculptuur, 15e eeuw. 

Macorix-steen, hoogte: 22 cm. 

Bijgevoegd expertiseverslag en brief 

met provenance (Lionel Morley). 

Lempertz

Brussel

www.lempertz.com

Chinese en Tibetaanse kunst

18 juni

Richtprijs: € 50.000-70.000

Offerbeker, China, Qingdynastie, 

18e eeuw. Merkteken Hu Xingyue. 

Neushoornhoorn, hoogte : 8,4 cm. 

Richtprijs: 

€ 30.000-

40.000

Shakyamuni-

boeddha, 

China, 17e-

18e eeuw. 

Verguld 

brons, hoog-

te:  34 cm. 

Horta

Brussel

www.horta.be 

Kunst en antiek

19 en 20 juni

Richtprijs: € 25.000-30.000

Harlekijnspendule, model Thomire, 

wijzerplaat gesigneerd ‘Leroy à Paris’. 

Frankrijk, ca. 1820. Brons, hoogte: 37 cm. 

Richtprijs: 

€ 8.000-10.000

Constant Permeke, 

staand naakt. 

Gemengde tech-

niek, 147 x 68 cm. 

Bernaerts

Antwerpen

www.bernaerts.be

Kunst, antiek en werk op papier

19 t/m 21 juni

Richtprijs: € 12.000-15.000

Sadji (Shaqi) (1914-2005), Stilleven met 

stenen pot, vaas met rozen en houten 

doos. Vervaardigd tussen 1939 en 1945. 

Paneel, 45 x 60 cm. Getekend ‘Sadji’. 

Richtprijs: € 10.000-12.000

Serge Poliakoff (1900-1969), Zonder 

titel. Aquarel en gouache, 49 x 36 

cm. Getekend in potlood ‘Poliakoff ’. 

In kader. 

Rob Michiels Auctions

Brugge

www.rm-auctions.com 

Aziatische en Europese keramiek

24 en 25 juni

Richtprijs:  

€ 2.500-5.000

Een paar borden met ‘Parasoldames’ in 

Imari palet, ca. 1736.  

Richtprijs:  

€ 3.000-6.000

Een blauwwitte Delftse tulpenvaas, 

17e-18e eeuw. 

Millon

Brussel

www.millon-associes.com

Strips

11 juni

Moderne en hedendaagse kunst

26 juni

Kunst en numismatiek

27 juni

Richtprijs: € 40.000-50.000

Jean Tinguely, Lamp, ca. 1982. Spot, 

werktuigen, elektrisch systeem en 

veren, 92 x 37 x 40 cm. 

Richtprijs: € 10.000-12.000

Hubert Robert, ‘Gezicht op Romeinse 

ruïnes’, deel van een paar.  Aquarel en 

inkt, 21,5 x 28 cm. 
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ANTIQUARIATEN

ANTIQUARIAAT FORUM
Westrenen, Tuurdijk 16,  

3397 MS, ’t Goy-Houten

Telefoon 030-6011955, fax 030-6011813 

TAXATIES & IN EN VERKOOP  

ZELDZAME BOEKEN, HANDSCHRIFTEN, PRENTEN, 

KAARTEN EN TEKENINGEN. 

www.forumrarebooks.com 

ANTIQUAIRS

PIEN
Grote St.-Jansstraat 1, 3811 HX Amersfoort

tel.: 033-4728971/4610501, fax: 033-4633722

KUNST - ANTIEK - ART NOUVEAU - ART DECO

www.pienkunstantiek.nl

FRANTZ HEMELEERS
61, Avenue des Casernes, 1040 Brussel

Tel. 0032 2 640 29 16

AANVOER VAN ANTIQUITEITEN UIT ZWEDEN, 

ENGELAND, FRANKRIJK,...  MEUBILAIR, SCHILDE

RIJEN, BRONZEN, ZILVERWERK, LAMPEN,...

600 M² EXPOSITIERUIMTE, 

NABIJGELEGEN PARKING

www.frantzhemeleers.be

RODENBURG EN KEUS ANTIEK
Prinsenstraat 12, 3311 JS Dordrecht

SPECIALISATIE: PORTRETMINIATUREN,

MINIATUUR VOORWERPEN EN MEUBELEN.

www.antiekdordrecht.nl

COLLECTIONEURS

JUDAICA
fam. Verhoeven - de Jonge

judaic@tiscalimail.nl, tel: 020-7173828 

mobiel: 06 33736669 

VERZAMELAAR VAN JOODSE  

VOORWERPEN JUDAICA 

VRAAGT TE KOOP JOODS ANTIEK

www.judaic.nl

GALERIES

ARTPRICE ART GALLERY
Grote Markt 39 A, 3111 NH Schiedam

Tel. 010/455561/06-51922582  

Fax. 010-4567012

VERKOOP, VERHUUR EN ADVIES

50 KUNSTENAARS, O.A. CLEMENS BRIELS, 

JOOP POLDER, WOUTER STIPS EN ADA BREEDVELD

www.artipico.com
 
KUNSTHANDELAREN

PASSAGE ARTS
20E EEUWSE TOEGEPASTE KUNST, 

ART NOUVEAU, ART DECO, 

VINTAGE COSTUME JEWELRY

www.arts1900.nl

KUNSTHANDEL MARCEL GIELING
Utrecht Telefoon: 06 22246032

KUNST VAN 1900 TOT HEDEN, SCHILDERIJEN, 

GRAFIEK EN FOTOGRAFIE 

U KUNT OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN NIEUWE 

AANWINSTEN DOOR IN TE SCHRIJVEN OP MIJN 

NIEUWSBRIEF. 

www.marcelgieling.nl

LIJSTENMAKERS

ATELIERS FRANS DE ROO
Koudenhorn 8, 2011 JC Haarlem

tel. 023 5313803, info@ateliersfransderoo.com

LIJSTENMAKERS & RESTAURATOREN

RUIME ERVARING IN VERGULDEN

OPMERKELIJK FRAAI VAKWERK

www.ateliersfransderoo.com

RESTAURATIE

NOOR CAMSTRA
Burg. Leenstraat Lochem, 

Postbus 101, 7240 AC Lochem 

Tel.: 0573-256273, mob: 06-51270507

lid Restauratoren Nederland   

e.camstra@kpnplanet.nl

GESPECIALISEERD IN AARDEWERK, 

STEENGOED  PORSELEIN

www.keramiek-restauratie.nl 

ATELIER ZOPPI KOPERBEWERKING
sinds 1916
Jacobastraat 19  

2512 HZ  Den Haag  

Tel. 0703899462

RESTAURATIE VAN KOPEREN,TINNEN, BRONZEN 

EN METALEN VOORWERPEN.

TEVENS: VERGULDEN,VERZILVEREN,VERBRONZEN 

EN POLIJSTEN EN VERVAARDIGING VAN EXCLUSIEVE 

VERLICHTING EN KUNSTOBJECTEN.

LID VAN RESTAURATOREN NEDERLAND.

www.zoppi.nl

MAUD SCHERMER 
RESTAURATIE ATELIER 
Karel Doormanlaan 220

3572NZ Utrecht

Tevens afgifte Breda mogelijk

Tel: 06-10794875

MAIL: INFOSCHERMERRESTAURATIE.NL

PORSELEIN, AARDEWERK, GLAS, 

EMAIL EN AANVERWANTE MATERIALEN 

RESTAURATOREN NEDERLAND § INSTITUUT

COLLECTIE NEDERLAND LICENTIE

www.schermer-restauratie.nl

VAN IJKEN METAALRESTAURATIE
Raamsteeg 2, Leiden  

Tel: 0617506860

restauratie@vanijken.com

(bij kleine objecten tevens afgifte 

Amsterdam mogelijk) 

RESTAURATIE VAN ALLE MATERIALEN

BRONZEN SCULPTUUR,

LITHURGISCHE  EN RITUELE VOORWERPEN

Gediplomeerd restaurator, 

lid van Restauratoren Nederland

www.vanijken.com

FA. J.L.HASSOLDT JR. Sedert 1792

Jacob Krüsestraat 112

1106 ZL Amsterdam - Gaasperdam

Tel.020-6912179

Mob. 0641519074 - 0650252115

Lid Restauratoren Nederland

j.hassoldt@planet.nl

SPECIALISATIE: VELE NATUURLIJKE MATERIALEN,

O.A. IVOOR, SCHILDPAD, HOORN ETC.

www.restauratieantiek.com

VARIA

SCRIPTUM ART BOOKS  
Nieuwe Haven 151, 3117 AA Schiedam, 

+31(0)104271022, 

art@scriptumart.nl

KUNSTBOEKEN 

ONLINE KUNSTBOEKWINKEL EN 

ANTIQUARIAAT

www.scriptumart.nl

WISSE SMIT ADVOCATUUR B.V.
ADVOCATUUR IN KUNST & RECHT

IJsselkade 15, 7201 HC Zutphen

Tel: 06-30029780

wissesmit@artikel700.nl

PROCESADVOCAAT DIE U BIJSTAAT BIJ KOOP/

VERKOOP (NON-CONFORM) BIJ DWALING / 

OPLICHTING EN/OF CLAIMS IVM VALSE/GESTOLEN 

KUNST

OOK VOOR UITZOEKEN VAN PROVENANCE EN 

BEMIDDELEN VERZEKERINGSISSUES

DISCREET EN PRETTIG ONCONVENTIONEEL

www.artikel700.nl

A-Tout-Prix 
Veiling
schilderijen
tekeningen
grafiek 
tegen elk bod 
uit collectie
Kunstkamer
Utrecht  

Bieden kan t/m 11 juni 
via www.atelier57.nl

Info www.atelier57.nl 
E-mail info@atelier57.nl
Telefoon 06 103 296 84

Nú online 
atelier57.nl
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ZOEKERS

ZOEKERS TE KOOP GEVRAAGD EN AANGEBODEN

  TE KOOP AANGEBODEN

 

▼ KERAMIEK

Te koop  schaal, aardewerk/keramiek, 

Iberisch schiereiland, met lichtgroene 

figuraties, afm. diameter ca 40-60cm, 

diep ca 20cm, unica, tel: 0644326011 

▼ KUNST

Te koop tekening AD Dekkers 1972, 

31x61 cm, vermeld in catalogus Carel 

Blotkamp. tel. 0642182098.

HARRIE SCHREINEMACHERS (Venray 

1946-2003). Olieverfschilderij 140x140 

cm. foto en prijs op aanvraag: 

h.van.summeren@hotmail.com. 

T 06 23104381.

Te koop prachtig schilderij van C. Vreeden-

burgh. Uit familiebezit. Geen handelaren. 

Uw reactie graag op tingali@xs4all.nl.

Te koop aangeboden een gemengde tech-

niek  van Gilberto Zorio. Tel 06 42585496.  

  TE KOOP GEVRAAGD

 

▼ BOEKEN

Boekenverzamelaar zoekt boeken aan te 

kopen. Geschiedenis, Kunst, Literatuur,...

In alle talen, ook volledige bibliotheken. 

rafbauwens@hotmail.com (0498595245). 

Hartelijk dank bij voorbaat.

▼ INFO

Particulier zoekt info over leven en werk 

van Hendrik Antoon Pothast (Nijmegen 

1847-Amsterdam 1924) en zijn zoon 

Bernard Pothast (1882 Halle-1966 Laren). 

Hamvraag: het hoe & waarom van de 

familie Pothast rond 1879-1885 in het 

Belgische Halle (omgeving Brussel)!? Info 

belangrijk ter voorbereiding van een expo 

in het Vlaams-Brabantse stadje. Mail + tel. 

André Walravens: henri.walravens@tele-

net.be; tel. 0032/(0)2-377.38.39. 

▼ KUNST

Te koop gevraagd schilderijen MARINUS 

VAN DER MAAREL! 

Nicole.meissen@gmail.com.

▼ VARIA

Verzamelaar zoekt kleine oude/antieke 

Nederlandse (volks)kunst te koop. Voor 

gebruik of voor sier geweest, van allerlei 

materialen, kan ook beschilderd of besne-

den zijn.  

Mobiele: 0646135700 of e-mail: 

volks.kunst@xs4all.nl. 4

Oude schrijfwaren, zoals inktpotten, van 

Nederlandse origine. Tel. 06-53801909. 

info@inktpotmuseum.nl.

Verzamelaar zoekt antieke hangsloten van 

Lips Dordrecht. 030-6620162. 

josvandenberg@planet.nl 5

UW WEBSITE 
ONDER DE LOEP?  

Stuur uw gegevens naar: 
kaj@ips.be. 

1 plaatsing: € 45 -  jaarcontract, 
9 plaatsingen: € 340 

j. en r. stuurman, grote st. jansstraat 1, 3811 hx amersfoort

tel. 033 4728971     b.g.g. 033 4610501/4659244     fax 033 4633722

open: di. t/m vr.10.00-17.30 en za.10.00-17.00.     www.pienkunstantiek.nl

Van 25 mei t/m 1 juli zijn wij uitsluitend vrijdag en zaterdag geopend

kunst  • ant iek  • decor
 

Een majolica Italiaanse wijwaterbak met afbeelding van Maria met kind en engelen, 

17e eeuw, h. 26 cm.

TE KOOP GEVRAAGD en AANGEBODEN:

GRATIS PLATFORM voor abonnees die iets te 

koop willen aanbieden of op zoek zijn naar 

kunst of antiek.

DOORSTUREN ZOEKERTJES: 

Per e-mail via antiek@ips.be

Indien u niet niet over e-mail beschikt, 

gelieve de tekst te sturen naar 

Scriptum Art/zoekertjes, 

Nieuwe Haven 151, 

3117 AA Schiedam 

of per fax 010-4736625.

Opgepast: Graag duidelijk de rubriek aangeven waaronder u 

wenst te worden opgenomen (affiches, boeken/foto’s/prenten, 

glas/kristal, info, keramiek/tegels/porselein, kunst, meubelen, 

oude juwelen, postkaarten, spellen/poppen, uurwerken, varia, 

verlichting, zilver).

U geeft per maand slechts één zoekertje op.

Eénzelfde zoekertje mag per kalenderjaar maar 

drie keer worden geplaatst.

De tekst mag hoogstens 85 tekens bevatten. 

U vermeldt steeds uw telefoonnummer in uw zoekertje. 

Er kan geen enkele reclamatie telefonisch aangenomen worden, 

u kunt schriftelijk reageren. 

De geplaatste zoekertjes vallen onder 

de verantwoordelijkheid van de aanvrager.



v ei li n g
r e s u ltat e n

v ei li n g
r e s u ltat e n

www.veilinghuisdejager.nl

H E T  GRO OT S T E 
V EI LI NGH UI S

VA N  Z UI D -W E S T 
NEDERL A ND

Wij berekenen slechts 10% inbrengcommissie. 
Wij taxeren vrijblijvend door Nederland en Belgie.

U kunt nog inbrengen voor onze 
INTERNATIONALE KUNST, ANTIEK & JUWELEN VEILING 

18, 19, 20 & 21 september 2017

INTERNATIONALE PORSELEIN & AZIATICA VEILING
4, 5 en 6 juli 2017
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BONHAMS   
INTERNATIONAL AUCTIONEERS
Internationale veilingen van Fine Art in 
London - New York - Los Angeles - Hong Kong

bonhams.com/amsterdam
Prices shown include buyer’s premium. Details can be found at bonhams.com

JEAN HONORÉ FRAGONARD
Sold for £17,106,500 

SIR LAWRENCE  
ALMA-TADEMA (detail)
Sold for £57,500 

LUCIO FONTANA (detail)
Sold for €886,513 

MAURICE UTRILLO (detail)
Sold for £112,500 

GÜNTHER UECKER (detail)
Sold for £557,000 

GEORG BASELITZ
Sold for €571,955

EUGEN VON BLAAS
Sold for £75,000 

SALVADOR DALI
Sold for £1,805,000

Post-War & Contemporary Art
Impressionist & Modern Art
19th Century European Paintings
Old Master Paintings

Bonhams is continu op zoek naar goede inbreng voor de  
internationale schilderijen veilingen in London, New York  
en Hong Kong.

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor in Nederland
voor taxaties en veilingadvies.

Eerstvolgende Fine Art / Schilderijenveilingen in London zijn:
7 juni The Russian Sale, New Bond Street
14 juni Modern & British Art, New Bond Street
22 juni Impressionist & Modern Art, New Bond Street
27 juni Prints & Multiples, Knightsbridge
29 juni Post-War & Contemporary Art, New Bond Street
5 juli Old Master Paintings, New Bond Street
13 september South African Art, New Bond Street
27 september 19th Century European, Victorian and British 
Art, New Bond Street
Voor het volledige internationale veilingschema bezoek  
www.bonhams.com/auctions

Bonhams Netherlands
De Lairessestraat 154
1075 HL Amsterdam

CONTACT
+31 (0) 20 6709701
amsterdam@bonhams.com


