
BELGIE
VEILING

Coronari Auctions 
Coronari Auctions, Nazareth, 
houdt op 22 april om 9.30 een 
veiling zonder publiek met Azia-
tische, Europese en Islamitische 
kunst. Bieden is mogelijk via de 
telefoon, via commissie biedingen 
en online. Omwille van de om-
standigheden zijn er helaas geen 
kijkdagen (wel is er uiteraard de 
mogelijkheid om foto’s en condi-
tierapporten op te vragen).

INFO: 
Coronari Auctions
info@coronariauctions.com
www.coronariauctions.com

COLLECT veilingnieuws  20 T/M 26 APRIL 

Jenny Montigny (1875-1937): ‘De Leie te 
Astene - Zicht op Ooidonk’. Olieverf op 
doek, 70 x 50 cm. 
Richtprijs: € 4.000-8.000

NEDERLAND
VEILING

Twents Veilinghuis 
Twents Veilinghuis, Enschede, 
organiseert van 23 tot en met 25 
april een live veiling.

INFO:  
Twents Veilinghuis
info@twentsveilinghuis.nl
www.twentsveilinghuis.nl

Korst van der Hoeff      
Korst van der Hoeff veilingen  
en taxaties, ’s-Hertogenbosch 
organiseert op 23 en 24 april 
kijkdagen voor de online-veiling 
die op 26 april eindigt.

INFO: 
Korst van der Hoeff veilingen en 
taxaties
info@kvdh.nl
www.korstvanderhoeff.nl

INBRENGEN

Veilinghuis De Jager 
Veilinghuis De Jager, Goes, heeft 
de veiling verschoven naar 2 en 
3 juni a.s. Dit wordt een veiling 
die enkel online wordt gehouden 
en volledig bestaat uit Aziatica. 
Hiervoor kunnen de komende 
twee weken nog stukken worden 
ingebracht. 

INFO:
Veilinghuis De Jager
info@veilinghuisdejager.nl
www.veilinghuisdejager.nl

WERELDWIJD
RESULTAAT

Sotheby’s 
Van 2 tot 8 april laatstleden hield 
Sotheby’s, in Londen, een online-
veiling, met honderd werken uit 
de collectie van de beroemde 
Londense kunsthandelaar Rafael 
Valls, gespecialiseerd in oude 
meesters. De opbrengst was ver-
rassend groot: £ 1,6 miljoen  
(€ 1,8 miljoen), waar experts 
hadden gerekend op £ 400.000-
600.000 (€ 460.000-700.000). 
Voor 98 % van de werken werd 
een koper gevonden. In 82 % 
van de gevallen werd meer dan 
de hoogste richtprijs geboden en 
liefst 47 % van de werken ging 
van de hand voor meer dan het 
dubbele van de hoogste richt-
prijs. Er werd geboden vanuit 29 
landen. Zo’n 30 % van de kopers 
had nog niet eerder gekocht bij 
Sotheby’s, en zo’n 20 % was 
jonger dan veertig. Een van de 
blikvangers op deze veiling was 
een ongewoon dubbelportret uit 
de 17e eeuw, voorstellende een 
man, staand naast een ingelijst 
portret van een vrouw. Liefst 
vijftig keer kwam het tot een 
hoger bod. Uiteindelijk werd het 
lot afgehamerd op £ 275.000 
(€ 316.000), meer dan het 
twintigvoudige van de richtprijs. 
Het is meteen ook het duurste 
schilderij van een oude meester 
dat ooit online werd verkocht bij 
Sotheby’s. In totaal werden liefst 
veertien veilingrecords geves-
tigd, onder meer voor de Britse 
landschapsschilder C. John M. 
Whichelo, wiens ‘A moonlit view 
over the bay of Naples, with the 
eruption of Vesuvius’ van de hand 
ging voor £ 68.750 (€ 79.000), 
meer dan het achtvoudige van 
de hoogste richtprijs. Andere 
records waren voor de Deense 
landschapsschilder Otto Petersen 
Balle, de Nederlandse schilder 
Willem van Swaanenburgh en 
de Spaanse kunstenaar Pedro 
Ribera, wiens ‘Wandeling onder 
de bloeiende kersenbomen, Kyoto’ 
bijna veertig keer een hoger bod 
uitlokte en uiteindelijk meer dan 
het achtvoudige van de hoogste 
richtprijs opbracht. De volgende 
online-veilingen van werken van 
oude meesters bij Sotheby’s vin-
den plaats van 29 april tot 7 mei 
(miniaturen en portretten uit de 
collectie van Pohl-Ströher) en van 
4 tot 11 juni (oude meesters). 

Franse school, 19e eeuw, ‘Trompe-l’oeil 
met jonge non glurend vanachter een luik’, 
olieverf op doek, 70,5 x 59,5 cm. Sotheby’s, 
Londen, 01 t/m 08-04. © Sotheby’s. 
£ 16.250 (€ 18.650).

Hendrik van Minderhout (1632-1696), ‘Vo-
gelvluchtgezicht op Oostende, met het fort 
Saint-Philippe, boten in het sas van Slijkens 
en personages op de voorgrond’, olieverf op 
doek, 86,5 x 120,5 cm. Sotheby’s, Londen, 
01 t/m 08-04. 
© Sotheby’s.
£ 27.500 (€ 31.500).


