




Welkom in de  
Wijde Wereld van  
Simonis & Buunk.
Trefwoord: veelzijdig. Niet voor  
één onderwerp te vangen.

 IJsgezicht
We hadden een heerlijke nazomer,  
maar vroeger dan tevoren heeft het 
vervolgens gevroren. De Bilt, min 
zoveel. Tijd dus voor een weelde 
aan ijsgezichten. Hollandser kan het 
haast niet, met koek, molens en zopie. 
Misschien is het mooiste nog wel dat u 
er de deur niet voor uit hoeft maar volop 
kunt genieten in uw hoogsteigen stoel. 
Met een fijn kelkje.

Vervolg op pag. 64 

 Genre
Ja, wat zijn genres? Van Dale reikt 
aan: soorten kunst of kunstnijverheid, 
taferelen uit het dagelijks leven. Wij 
houden het op verwantschappen. 
Theetuin, theetijd, theepartij, bijvoor-
beeld. Of een dierentuin met mensen; 
zonder een vloed aan gekooide dieren. 
Kaarslicht is ook zo’n verbindende factor 
of kaarten en het nachtelijk duister. Onze 
website telt vele genres.

Vervolg op pag. 46 

 Figuren
De meeste zijn vrouwen. 2D of 3D. 
Samen en solo. Op doek en papier, in 
marmer en brons. Ze schamen zich 
niet voor hun naaktheid maar spelen 
evenzolief piano. Een liefdespaar 
van aardewerk luistert verstild. Een 
Haagse dame leest, een Franse doet 
zich coifferen. 

Vervolg op pag. 34 

 Interieur
Binnens. Van oudsher horen daar 
kerken toe, van De Nieuwe tot Sint 
Laurens, maar ook huiselijkheid. 
 Wiegen, eten, de vaat en schemer, 
terwijl vader elders een potje biljart. 
Grootste gemene deler: sfeer en 
 warme behaaglijkheid. LED licht is nog 
niet uitgevonden en Pastoe draait nog 
niet op volle toeren.

Vervolg op pag. 74 

 Compositie/ 
    abstract 
Laten we met onze abstracten begin-
nen. Ze spreken elk hun eigen taal en 
ze geven hun geheimen niet 1,2,3 prijs. 
Maar wie wat moeite doet heeft geen 
tolk nodig. Die wordt beloond. Met 
prikkelend kleurgebruik, inspirerende 
vormen en vlakken en met een uitbundig-
heid die tot vreugde stemt.

Vervolg op pag. 4

 Dieren
Dan onze dieren. Vrije dieren. Ook al 
blaffen ze niet en hoeven de honden 
niet te worden uitgelaten. Koeien 
staan niet op stal, maar lopen blij 
rond, paarden hebben net heerlijk ge-
draafd, een bronzen olifant trompet-
tert stil voor zich uit, een gepatineerde 
uil hoe-hoet in het Frans (en spreekt de 
h dus niet uit).

Vervolg op pag. 18 

 Landschap
Nee, daar kunnen we niet zonder, aan 
de wand. Rijke verscheidenheid. Van
Arcadië tot Woerden, van jaagpad tot 
hyacinten. Van polders met molens
tot bloeiende bomen, van opvliegende 
eenden tot een mansardedak.
Seizoenen, stemmingen, buien, zon –  
ze komen bijna achteloos voorbij.

Vervolg op pag. 82 



 Stadsgezicht
De stilte van een stadspark en de 
 bedrijvigheid bij een sluisje, hoog  
en droog op de kade. Monumentale  
gebouwen, allerhand markten, een  
ophaalbrug, die aan de Magere doet 
denken, omnibussen op levende  
paardenkracht, rustig wachtende  
huurkoetsen in plaats van taxioorlogen –  
onze steden hebben veel te bieden. 

Vervolg op pag. 114 

 Stillevens
Waar denkt u aan, als u dat woord leest? 
Vazen, schalen, manden? Bloemen, 
vruchten, schelpen? Een roemer? Vast 
niet meteen aan medaillons of gekookte 
eieren in kristal. Toch hebben we die 
hier. Van Leo Gestel en van Menso 
Kamerlingh Onnes, maar liefst.

Vervolg op pag. 130 

 Strandgezicht
Zee, wolken, schepen, zeilen. Dat kan 
niet anders. Maar we vinden ook zon, 
zand, vissersvrouwen en allerschattigste 
ezeltjes, uitziend naar de vangst, lenige 
garnalenvissers, gevulde strandstoelen, 
spelende kinderen en de mooiste 
vrouwen, met sierlijke schoenen.  
Loop maar even mee. 

Vervolg op pag. 140 

 Marine
Codewoord voor golven en water. Geen 
matroos te bespeuren, laat staan in 
 uniform. Wel deinende schepen op 
woelige zee, schippers, vissers, volle, 
bolle zeilen, gindse horizonnen, een 
 binnenkomende bomschuit, rijk beladen. 
Als contrast: het kalme Paterswoldse  
meer en zeilschepen op de rivier en in   
een zomers zonnig Volendam.

Vervolg op pag. 106 



Notaris Fischerstraat 19, 27 en 30
Postadres: Notaris Fischerstraat 30, 6711 BD Ede
Telefoon: +31(0)318 652888
Gewoonlijk: dinsdag t/m zaterdag van 11-17 uur
en op afspraak
www.simonisbuunk.nl
info@simonisbuunk.nl

Op 12 minuten van het Kröller-Müller Museum, Otterlo

Verkooptentoonstelling van 
donderdag 8 t/m zaterdag 31 december 2016

Open: van 11-17 uur
Open zondagen: 11 en 18 december 2016
Gesloten: op maandagen en beide kerstdagen

Voor prijzen en informatie:
www.simonisbuunk.nl en op aanvraag

Een collectie schilderijen, aquarellen, tekeningen en beelden uit de 18e, 
19e en 20e eeuw waaronder Hollandse romantici en impressionisten, 
schilders van de Haagse en Amsterdamse School, klassiek modernen, 
vertegenwoordigers van expressionistische stromingen als de Bergense 
School en de Groninger Ploeg, nieuwe realisten en abstracten.

mooi gevonden!



‘Ervaar het geluk dat kunst 
dicht bij u brengt’



Al in de jaren 50 dreef mijn grootvader Rien Simonis sr. enige handel met Pieter Scheen, 
de flamboyante Haagse kunsthandelaar. Voor mijn vader Rien Simonis jr. was Scheens 
zomertentoonstelling met topkunst uit de 19e eeuw, in zijn galerie tegenover 
Panorama Mesdag, een jaarlijkse belevenis. Tussen hem en Pieter Scheen groeide 
een sympathieke band vanaf de jaren 60 uit tot een bijzondere vriendschap. 

In elke catalogus schreef Scheen een voorwoord. Hoewel zijn catalogi en lexicon 
prachtige schilderijen bevatten, waren de voorwoorden minder fantasierijk. De 
belangrijkste boodschap was eigenlijk altijd dezelfde: hij speurde lang naar schilderijen, 
reisde daarvoor veel en deed verrassende vondsten uit het magere aanbod. Goede 
kwaliteit vond hij namelijk altijd schaars. Toch slaagde hij er steeds weer in enige  
herontdekte meesterwerken te presenteren. Alsof het de laatste keer was.

De kern van Pieter Scheens stokpaardje, het speuren voor een goede collectie, is nog steeds de hoofdtaak van 
de kunsthandelaar. Anno 2016 kan dat makkelijker via internet vanuit ‘de luie stoel’. Wij beoordelen honderden 
schilderijen per week op aankoopwaardigheid, vanuit de kennis en intuïtie die we door de jaren heen hebben 
opgebouwd. Bij potentiële aankopen stellen we onszelf vragen: is het met zekerheid authentiek? Hoe is de 
kwaliteit en de staat van restauratie? Kunnen wij het te koop aanbieden voor een faire prijs? En is het dus goed 
bevonden voor onze collectie?
 
Het internet ontbloot veel informatie, kaal en zonder context. De kennis waar een stuk vandaan komt is 
natuurlijk interessant. Echter, de uitleg over kostprijs en werkelijke waarde is een belangrijk punt van discussie, 
en vooral voor leken is verdere toelichting vaak op zijn plaats. Een lage prijs is een kenmerk van een zwak 
en dubieus schilderij, maar een vondst heeft ook een lage kostprijs. Het beoordelen van schilderijen op 
authenticiteit en kwaliteit – en weten tot welk bedrag je mag gaan – is een mooie, levenslange leerschool. 
 
Ook aan de verkoopkant zorgde het internet voor veel verandering. Zo presenteerden wij als eerste kunsthandel 
van Nederland in 1995 onszelf op internet. Dit was toen ongebruikelijk en ook wijzelf zagen er niet het nut 
van in. Aanvankelijk begon onze webpagina – veel meer was het niet – met 25 schilderijen, die we iedere 
twee maanden vervingen. Al vrij snel bleek toch de waarde van de site, toen we er de gehele collectie konden 
tentoonstellen en deze bijna dagelijks bijwerkten. In 2003 volgde de vierde versie met zoekfuncties. Een ‘echte’ 
website met automatische updates van de collectie. En na vijf jaar de vijfde site in 2008, waar het archief van 
verkochte werken werd toegevoegd.
 
Nu, najaar 2016 is de zesde versie gelanceerd. De site is ‘responsive’ en schaalt mee met smartphones en 
tablets. Met nieuwe functies vindt u nog sneller wat u zoekt. Deze catalogus geeft een voorproefje van de 
nieuwe website, met de onderwerpen van onze kunst als leidraad.
 
Ervaar het geluk dat kunst dicht bij u brengt.                                                          

Mariëtte Simonis & Frank Buunk

En het is goed bevonden...

Pieter Scheen (1916-2003) (l) en 
Rien Simonis jr. (1935-1998) (r)
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‘… een schilderij is niet een bouwsel van kleuren en lijnen, 
maar een dier, een nacht, een schreeuw, een mens, of dat 
alles samen’ – Constant 

In de Nederlandse naoorlogse kunst wordt het exact weergeven van de zichtbare werkelijkheid door veel schilders definitief losgelaten. 
Kleur en vorm staan niet meer in dienst van de herkenbare voorstelling, maar zijn zelfstandige middelen van expressie. Er komt ruimte 
voor fantasie en experiment. De beleving van het abstracte kunstwerk, ontdaan van de realiteit als referentiepunt, is hoogst individueel 
geworden.

Afbraak en opbouw
Het ontstaan van abstracte kunst rond de Eerste en Tweede Wereldoorlog lijkt verbonden te zijn met periodes van verwoesting en 
heropbouw. Geëngageerde kunstenaars willen een nieuwe kunst en een nieuwe samenleving. Anderen zoeken naar het wezen der 
dingen, de diepere werkelijkheid achter de verwarrende veelheid van de zichtbare wereld. De abstractie, vrij van artistieke tradities en 
maatschappelijke conventies, biedt de mogelijkheid om te experimenteren met uitdrukkingsmiddelen. Kandinsky, het lyrisch-abstracte 
Orfisme, Klee, de École de Paris, Mondriaan, maar ook schilders van De Ploeg zijn daar een voorbeeld van. In Nederland vormen na 1945 
vooral De Experimentele Groep, CoBrA en een aantal jonge Amsterdamse en Haagse schilders het gezicht van de abstracte kunst.

De A van CoBrA
In Amsterdam komt na 1945 het vrije experimenteren meteen tot uiting in het werk van Karel Appel. Hij schildert kleurige mens-
dierwezens en schrijft aan zijn schildervriend Corneille: ‘Je moet niet in een vakje thuishoren (…) gooi alles overboord’. Ook Corneille en 
Constant zoeken naar een nieuwe beeldtaal, net als Anton Rooskens, die in 1948 voor zijn composities inspiratie put uit de ‘spontane’, 
‘primitieve’ kunst van Zuid-Amerika en Afrika. In 1948 richten zij met elkaar ‘De Experimentele Groep’ op. Theo Wolvecamp en Eugène 
Brands sluiten zich aan, evenals Lucebert. Eind 1948 zijn Constant, Corneille en Appel medeoprichters van de CoBrA-groep. En hoewel de 
schilders die hiertoe behoren al snel hun eigen weg gaan – CoBrA wordt in 1951 ontbonden – is wat hen bindt een gemeenschappelijke 
taal: experimenteel, spontaan en oneindig veelzijdig in vorm en kleur. 

Kindertekeningen
Voor vele kunstenaars was CoBrA de inspiratie om een eigen weg te gaan. Pieter Defesche, behorend tot de Amsterdamse Limburgers, 
studeerde vlak na de oorlog aan de Amsterdamse Rijksacademie. Hij absorbeert het abstracte expressionisme van de CoBrA-schilders 
in lyrische composities met de warme kleuren van de aarde en de diepe blauwen van de nacht. En ook een aantal Haagse schilders, 
doorgaans ingetogener dan de Amsterdamse, worden gezien als geestverwant van CoBrA. Jan Roëde bijvoorbeeld, exposeert in 1948 
spontaan werk dat op kindertekeningen lijkt. Hem wordt gevraagd om zich aan te sluiten bij de groep, maar hij distantieert zich van het 
kabaal dat ze maken. Hij ontwikkelt zijn stijl in Den Haag, in alle rust. Kleuren zijn er het eerst, dan pas de vorm. ‘Ik schilder en weet niet 
wat het worden gaat’, zei hij eens; waarmee hij zich verbindt met Appel en de zijnen. 
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Joseph Antoon ‘Anton’ Rooskens

Horst 1906-1976 Amsterdam

Maskers, aquarel en gouache op papier  
39,5 x 22,8 cm, gesigneerd en gedateerd ’49.
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Corneille (‘Corneille’ Guillaume Beverloo)

Luik (België) 1922-2010 Auvers-sur-Oise (Frankrijk)

Les rochers rouges, olieverf op doek 65 x 92 cm, gesigneerd en gedateerd ’55.

Annotatie verso: ‘Les rochers rouges, Corneille ’55’ en op spieraam: ’20, rue Santeuil - Paris 5e’.

Herkomst: Ingrid Lindbäch Langaard (1897-1982); veiling Christie’s, Londen, 4 dec. 1984, lotnr. 673 (met afb. in kleur); veiling Sotheby Mak van Waay, 
Amsterdam, 28 en 29 sept. 1987, lotnr. 367 (met afb. in kleur); veiling Sotheby’s, Londen, 30 juni 1988, lotnr. 613 (met afb. in kleur).

Lit.: Bern, Kunsthalle, Junge Kunst aus Holland 1945-1955, 1956, cat.nr. 0658; tent.cat. Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Facetten II: Hedendaagse 
Belgische en Nederlandse  schilderkunst, 1956, cat.nr. 116.

Tent.: Bern, Kunsthalle, Junge Kunst aus Holland 1945-1955, mei-juni 1956; cat.nr. 0658; Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Facetten II: Hedendaagse 
Belgische en Nederlandse schilderkunst, nov. 1956-jan. 1957.

Corneille trekt in 1950 naar Parijs, waar hij met Karel Appel een atelier deelt in de Rue Santeuil. In zijn werk uit deze periode weerklinken zijn Afrikaanse 
reizen naar Tunesië (1948), Algerije (1949) en het Hoggar gebergte (1951 en 1952). Hij neemt geometrisch versierde gebruiksvoorwerpen mee naar huis, 
die hij verwerkt tot een steeds kleurrijker wordende symbolentaal (pag. 17). De grillige rotspartijen van de Noord-Afrikaanse woestijn vinden we in zijn 
schilderijen terug in de vorm van geabstraheerde elementen: losse en dynamisch geplaatste brokkelige structuren die in hun krachtige vorm en soberheid 
de tijdloze erosie van het rotslandschap van het Hoggar gebergte symboliseren.
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‘Wobbe’ Hendrik Alkema

Borger 1900-1984 Kampen

Improvisatie, wasverf op doek 80,3 x 47 cm, verso gesigneerd en 
 gedateerd 1929.

Annotatie verso: ‘W. Alkema 1929 Improvisatie’.

Herkomst: rechtstreeks verworven door de vorige eigenaar van de 
weduwe van de kunstenaar, Dora Alkema-Bittkow, Kampen.

Lit.: Flip Bool, Ad Petersen, Het vroege werk van Wobbe Alkema,  
Den Haag 1978, pag. 10, cat.nr. S23 (met afb., als ‘Kompositie met 
zwart fond’); H.W. van Os, Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst, 
Groningen 1978, pag. 53 (met afb., als ‘Compositie met Rood Kruis’); 
tent.cat. Zwolle, Stedelijk Museum, Muziek! Vier eeuwen muzikale kunst, 
2015, afb. in kleur pag. 43.

Tent.: Zwolle, Stedelijk Museum, Muziek! Vier eeuwen muzikale kunst, 
nov. 2015-jan. 2016.
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‘Willem’ Frans Karel Hussem

Rotterdam 1900-1974 Den Haag

Abstracte compositie, olieverf op beton 45,3 x 100 cm, 
te dateren ca. 1957.

Tent.: Den Haag, Theater Dakota (voorheen Zuiderpark 
H.B.S.), Schilderijen Willem Hussem, nov. 2011.

De echtheid van dit werk is bevestigd door Frank 
Hussem, zoon van de kunstenaar.

Ontwerp voor een wandschildering die de kunstenaar 
in 1957 op verzoek van de architect Sjoerd Schamhart 
maakte voor de voormalige Zuiderpark H.B.S.  
(het huidige Zuid57/Theater Dakota).

Christiaan ‘Karel’ Appel

Amsterdam 1921-2006 Zürich (Zwitserland)

Bird, acryl op doek 54 x 73,2 cm, gesigneerd en 
 gedateerd ’74.

Herkomst: Galerie Moderne Silkeborg, Denemarken; 
part. bezit Antibes, Frankrijk.

Met echtheidsverklaring van J.W. Nieuwenhuizen 
 Segaar, Antwerpen, februari 2008 en geregistreerd in 
zijn archief onder nr. 080225. 

Het werk is een ontwerp voor de keramieksculptuur 
‘Bird’ uit 1974, zie: Alan Jones e.a., Karel Appel. The 
 Complete Sculptures 1936-1990, New York 1990,  
afb. pag. 231, cat.nr. 74-003.
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Eugenius Antonius Maria ‘Eugène’ Brands

Amsterdam 1913-2002

Hoofd, olieverf op papier op doek 52,5 x 50,6 cm, gesigneerd en gedateerd XI.58.

Annotatie verso: ‘hoofd‘.

Herkomst: part. bezit Denemarken.
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Petrus Johannes ‘Pieter’ Defesche

Maastricht 1921-1998

Tweeluik – II, olieverf op doek 129,9 x 100 cm, recto en 
verso gesigneerd en verso gedateerd 1963.

Petrus Johannes ‘Pieter’ Defesche

Maastricht 1921-1998

Tweeluik – I, olieverf op doek 129,7 x 100 cm, recto en 
verso gesigneerd en verso gedateerd 1963.
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Jan Roëde

Groningen 1914-2007 Rijswijk 
(Z.H.)

Zonder titel, olieverf op doek 220 x 
448 cm, gesigneerd en gedateerd 
’63.

Herkomst: coll. Willem Nagelkerke 
(1909-1995), directeur Van 
Rietschoten & Houwens 
Elektronische Maatschappij; 
kunstcollectie Van Rietschoten 
& Houwens Elektronische 
Maatschappij, 1960, later 
opgegaan in Royal Imtech N.V.; 
kunstcollectie Royal Imtech N.V.
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Hendrik Nicolaas Werkman

Leens 1882-1945 Bakkeveen 

Kalender 1944, sjabloon en stempel op papier 32 x 
24,5 cm, gedrukt in 1943.

12 bladen, elk met annotatie verso (in potlood) van de 
betreffende maand (afgekort) gevolgd door ‘44’ met 
stempel ‘Henkels’, elk ingelijst. Gedrukt in een oplage 
van 20 + 1.

Herkomst: coll. F.R.A. Henkels, Heerenveen; coll. 
Margaret H. Froelicher, New York.

Lit.: J. Martinet (red.), Hot Printing. Catalogus van 
druksels en voorlopige catalogi van gebruiksdrukwerk, 
litho’s, etsen, houtsneden, tiksels en schilderijen van 
Hendrik Nicolaas Werkman, Stichting H.N. Werkman/
Stedelijk Museum, Amsterdam 1963, pag. 170, cat.nr. 
43-g11; Dieuwertje Dekkers, Jikke van der Spek, Anneke 
de Vries, H.N. Werkman. Het complete oeuvre, Rotterdam 
2008, pag. 282, cat.nr. G-240 (met afb. in kleur van een 
ander exemplaar). 
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Corneille (‘Corneille’ Guillaume Beverloo)

Luik (België) 1922-2010 Auvers-sur-Oise (Frankrijk)

Éveil des Oiseaux, olieverf op doek 72,8 x 115,8 cm, gesigneerd en gedateerd ’64.

Annotatie verso: ‘Éveil des Oiseaux, Corneille ’64’.

Herkomst: rechtstreeks van de schilder gekocht door Alexander Orlow voor de Peter Stuyvesant Collectie, 1964, PSC inv.nr. 03.07.01; veiling Sotheby’s Amsterdam, 
The BAT Artventure Collection formerly known as The Peter Stuyvesant Collection, 8 maart 2010, lotnr. 67.

Lit.: Harry Abrams, Hans Jaffé e.a., Adventure in Art. An International Group of Art Collections in Industrial Environments, Milaan/Amsterdam 1970, pag. 127 (met afb. 
in kleur); Claude Michel Cluny, Corneille, Parijs 1992, afb. in kleur pag. 123; tent.cat. Amstelveen, Cobra Museum, Corneille. Some of these Days, 2007, afb. in kleur pag. 24.

Tent.: Parijs, Musée du Louvre, Le Musée dans l’Usine: collection Peter Stuyvesant, sept.-nov. 1966; Quebec, Canada, Quebec Museum (reizende tentoonstelling), The Art 
Gallery in the factory/Le Musée dans l’Usine, 1968-1971; Amsterdam, Stedelijk Museum, Kunst Werkt: Internationale moderne kunst in de industriële werkomgeving, een meer 
dan 30-jaar durend experiment/Art Works: International modern art in the industrial working environment, an experiment over more than thirty years, dec.1991-febr. 1992; 
Amstelveen, Cobra Museum, Corneille overzicht 1947-1997, voorjaar 1997; Amstelveen, Cobra Museum, Corneille: Some of these Days, juni-sept. 2007.
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Dieren vormen door de eeuwen heen een geliefd onderwerp voor kunstenaars. Van oudsher spelen ze in geschilderde voorstellingen een 
onderschikte rol, maar vanaf de 17e eeuw komen er schilders die gespecialiseerd zijn in dierenonderwerpen. Elk land heeft dan zo zijn 
bekende meesters met bijbehorende leerlingen en navolgers. In de eerste helft van de 19e eeuw beleeft het dierengenre een ongekende 
populariteit. Pluimvee en andere kleine boerderijdieren, schapen, kippen, koeien en paarden, honden en katten worden op hun voordeligst 
geschilderd, schoon, weldoorvoed en in een buitengewone hoeveelheid.

Het ‘vak der dieren’
Dierenschilders specialiseerden zich meestal in een bepaalde diersoort. Zo blonken in Nederland in de 19e eeuw Wouterus Verschuur 
en Otto Eerelman uit in het uitbeelden van paarden, maakten Hendrik Savrij en J.H.L. de Haas naam als schilders van koeien, en waren 
honden de specialiteit van Conradijn Cunaeus en Otto Eerelman. De jonge Henriëtte Ronner-Knip behoorde hier ook toe, totdat zij zich 
rond 1870 voornamelijk toelegde op het schilderen van katten in kostbare interieurs.

Koket portret
Een dier schilderen was allerminst eenvoudig: het staat niet op commando stil om te worden geportretteerd. Bekend is dat er schilders 
waren die een koe aan een paaltje bonden voor een geschikte pose. En later in de 19e eeuw vonden kunstenaars hun exotische modellen 
soms in de beschutting van de dierentuin. Maar met beweeglijke honden en poezen was het een hele opgave. Daarbij kwam dat in de 
19e eeuw niet alleen een nauwkeurige weergave van anatomie, vacht en beweging op prijs werd gesteld, maar ook de uitbeelding van 
het karakter. Een genre apart vormde de hond van de kunstenaar, een duidelijk voorbeeld van de nauwere band die in de 19e eeuw 
ontstond tussen mens en dier. De Schotse schilder David George Steell maakt in zijn schilderij gebruik van de menselijke eigenschap 
om gezichtsuitdrukking en houding menselijk te interpreteren. De honden Vic en Jommy liggen in een stoel. De dog, stevig gebouwd, 
ligt lekker maar heeft zijn ogen wijd open met een blik van ‘ik weet dat dit niet mag maar doe het even toch’, klaar om van de stoel te 
springen. De kleine teckel koestert zich in de aanwezigheid van zijn grote, sterke vriend. Ook hij is waakzaam, maar ligt meer ontspannen 
en de vraag is of hij net zo snel zal opspringen als zijn maat. 

Rauwe realiteit
Werden de dieren begin 19e eeuw min of meer geïdealiseerd weergegeven, met het impressionisme gaat men de dieren werkelijk zien. 
De Haas schildert bonkig vee onder laaghangende wolken, Mauve wordt beroemd met schapen op een winterse heide en Breitner 
schildert graag paarden. Zijn schilderij ‘Bij de hoefsmid’ is breed en snel opgezet, waarbij het paard, geheel van achteren gezien, tegen 
alle conventies in ging. Bovendien zagen veel tijdgenoten zijn werk als ‘onaf’, wat hem veel kritiek opleverde. Van kindsbeen af had 
Breitner een voorliefde voor paarden en militaire onderwerpen. Het verhaal gaat dat Charles Rochussen hem de liefde voor het tekenen 
en schilderen van paarden bijbracht. Hij deed dit zó goed dat Mesdag Breitner later vroeg om de cavalerie te schilderen op het beroemde 
‘Panorama Mesdag’ in Den Haag. 
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Wilhelm ‘Willy’ Zügel

München (Duitsland) 1876-1950 Murrhardt (Duitsland)

Slapende haan, brons 23,5 x 12,5 cm, gesigneerd met naamstempel op basis.

Annotatie op basis: ‘München’.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Lit.: Elisabeth Feilen, Rupprecht Zügel, Willy Zügel 1876-1950. Leben und Werk, 
Recklinghausen 1989, afb. 136.

Theodorus ‘Theo’ van Hoytema

Den Haag 1863-1917

Kippen en haan, krijt en gouache op karton 49,7 x 38,7 cm, gesigneerd en te 
dateren ca. 1898.

Lit: vgl. Marjan Boot e.a., Theo van Hoytema 1863-1917, Zwolle 1999, afb. pag. 
37 (litho van hetzelfde onderwerp, gedateerd 1898).
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Paul Friedrich Meyerheim

Berlijn 1842-1915

De resten van de maaltijd, olieverf op doek 138,7 x 176 cm, 
gesigneerd en gedateerd 1879.

Herkomst: coll. Hermann Hugo Zwillenberg (1885-1966), 
daarna door vererving in bezit gekomen van de vorige 
eigenaar (part. bezit Duitsland).

Lit.: vgl. Friedrich von Boetticher, Malerwerke des 
Neunzehnten Jahrhunderts, Band II.1, 1889, pag. 48, afb. 52.

Tent.: Amsterdam, Stedelijk Museum, 1950-1964 in 
bruikleen van de familie Zwillenberg, inv.nr. B.846.

Theodorus ‘Theo’ van Hoytema

Den Haag 1863-1917

Pluimvee, krijt en aquarel op board 49,6 x 59,6 cm, 
gesigneerd voluit en met monogram.

Herkomst: part. coll. België.
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Henriëtte Ronner-Knip

Amsterdam 1821-1909 
Brussel

De jonge setter, olieverf op 
paneel 18,8 x 15,8 cm, ge-
signeerd.

Herkomst: part. bezit België.

‘Ludwig’ Gustav 
Voltz

Augsburg (Duitsland) 
1825-1911 München 
(Duitsland)

Hondenvermaak, olieverf 
op papier op paneel 24,8 x 
24,6 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit 
Duitsland.

Wouterus 
Verschuur

Amsterdam 1812-1874 
Vorden

Zittende bulldog, olieverf 
op paneel 24,2 x 19,6 cm.

Herkomst: Kunsthandel 
G.J. Nieuwenhuizen 
Segaar, Den Haag.

Met verso echtheids-
verklaring van de zoon 
van de schilder op etiket: 
‘Dit schilderij verklaar ik te 
zijn geschilderd door mijn 
vader W. Verschuur, W. 
Verschuur Jr.’.

Conradijn Cunaeus

Dendermonde (België) 
1828-1895 Nieuwer-Amstel 
(Amstelveen)

Zwart-witte terriër bij de 
mand, olieverf op paneel 
34,2 x 28,5 cm, gesigneerd.

Herkomst: Koekkoek Fine Art 
Gallery, Londen; part. bezit 
Groot-Brittannië.
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William Arthur 
Breakspeare

Groot-Brittannië 
1855/’56-1914

De hond van de schilder, 
olieverf op paneel 25 x 
17,2 cm, gesigneerd.

Otto 
Eerelman

Groningen 1839-
1926

Spelende pups, 
olieverf op 
doek op board 
18,8 x 21,5 cm, 
gesigneerd.

David George Steell

Edinburgh (Groot-Brittannië) 1857-1930

Vic and Jommy (Beauty and the Beast), olieverf 
op doek 63,6 x 76,5 cm, gesigneerd en gedateerd 
1886.

Annotatie verso: ‘Vic. + Jommy (Beauty + the 
Beast) Glenbruach June 1886 DGS’.

Herkomst: part. bezit België.

23

Dieren



Joseph Jodocus Moerenhout

Eeckeren (België) 1801-1874 Antwerpen (België)

Paarden en sledes op het ijs, olieverf op doek 85 x 118,5 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit New Jersey, Verenigde Staten.
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Joseph Jodocus Moerenhout

Eeckeren (België) 1801-1874 Antwerpen (België)

Na de jacht, olieverf op doek 65,8 x 53,3 cm, gesigneerd 
en gedateerd 1840.

Herkomst: Galerie Zinckgrof, München, Duitsland, inv.nr. 
21197; part. bezit Duitsland.

Wouterus Verschuur

Amsterdam 1812-1874 Vorden

Voedertijd, olieverf op paneel 37,1 x 42,7 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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Jean Baptiste de Roy

Brussel 1759-1839

Herdersjongen met koeien en stier, een stad in de verte, 
olieverf op paneel 41,5 x 64,5 cm, gesigneerd en te 
dateren ca. 1825-1835.

Hendrik Savrij

Haarlem 1823-1907

Polderlandschap met vee, bij Haarlem, olieverf op 
doek 79,2 x 125,9 cm, gesigneerd.

Herkomst: coll. Wolfgang Zorer, Berlijn; veiling  
Hans W. Lange, Berlijn, 5-6 april 1940, afb. 19; part. 
bezit Duitsland.
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Johannes Hubertus Leonardus de Haas

Hedel 1832-1908 Königswinter (Duitsland)

Koeien in landschap, olieverf op paneel 79,8 x 100 cm, gesigneerd.

Herkomst: W.H. Patterson Fine Art Ltd., Londen; part. bezit Groot-Brittannië.

Tent.: Winterswijk, Villa Mondriaan, Vee in beeld, maart-sept. 2016.



Otto Eerelman

Groningen 1839-1926

Optocht van boeren en boerinnen na een ringstekerij in Oudelande, Zuid-Beveland, 
olieverf op doek 60,4 x 90,6 cm, gesigneerd en gedateerd 1923.

Tent.: Leek, Museum Nienoord, Otto Eerelman, schilder van aanzien, juni-aug. 2015.
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Otto Eerelman

Groningen 1839-1926

Tweespan voor de ploeg bij Arnhem, aquarel op papier 
47,6 x 69,6 cm, gesigneerd en te dateren ca. 1902-1907.

Annotatie: ‘Arnhem’. 

Herkomst: veiling Venduehuis der Notarissen, Den Haag, 4-6 nov. 1986, 
lotnr. 32 (met afb.); coll Simonis & Buunk, Ede, ca. 1987; part. bezit Nederland.
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Anthonij ‘Anton’ Mauve

Zaandam 1838-1888 Arnhem

Houtsprokkelaar, olieverf op doek 33,8 x 54,1 cm, 
gesigneerd.

Herkomst: coll. James Staats Forbes, Esq., Londen; 
Julius Oehme, New York; coll. Meyer H. Lehman, New 
York; coll. Mrs. Elsie Lehman Weil, New York; veiling 
Parke-Bernet Galleries, New York, 13 febr. 1958, lotnr. 71 
(met afb.), aldaar gekocht door de vader van de vorige 
eigenaar (part. bezit Verenigde Staten).

Lit.: Saskia de Bodt, Michiel Plomp (red.), Anton Mauve 
1838-1888, Bussum/Haarlem/Laren 2009, pag. 211, cat.
nr. 79a; tent.cat. Breda, Breda’s Museum, In kringen van 
de jonge Vincent, 2015, cat.nr. 26 (met afb. in kleur); 
tent.cat. Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum, 
Mythos Heimat. Worpswede und die europäischen 
Künstlerkolonien, Dresden 2016, pag. 196, afb. 59 (in 
kleur).

Tent.: Laren, Singer Museum, Anton Mauve, sept. 2009-
jan. 2010; Breda, Breda’s Museum, In kringen van de 
jonge Vincent, juli-nov. 2015; Hannover (Duitsland), 
Niedersächsisches Landesmuseum, Mythos Heimat. 
Worpswede und die europäischen Künstlerkolonien, 
maart-juni 2016.

George Hendrik Breitner

Rotterdam 1857-1923 Amsterdam

Bij de hoefsmid, olieverf op doek 50 x 75,4 cm, 
gesigneerd en gedateerd ’87. 

Herkomst: Kunsthandel Frans Buffa & Zonen, 
Amsterdam; veiling Van Marle & Bignell, Den Haag, 
9 nov. 1943, lotnr. 11; Simonis & Buunk Kunsthandel, 
Ede, 1995; part. coll. Nederland.

Lit.: A.M. Hammacher, Amsterdamsche impressionisten 
en hun kring, Amsterdam 1941, afb. 32, pag. 113, nr. 32a; 
P.H. Hefting, G.H. Breitner in zijn Haagse tijd, Utrecht 
1970, cat.nr. 35 (met afb.); A. Venema, G.H. Breitner, 
1857-1923, Bussum 1981, afb. pag. 107, pag. 324, nr. 
34; Helewise Berger, Van Gogh en Breitner in Den Haag 
(masterthesis), Utrecht 2009, pag. 61-62 (met afb.).
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George Hendrik Breitner

Rotterdam 1857-1923 Amsterdam

Cavalarie in de duinen, olieverf op paneel 30,5 x 43,3 cm, gesigneerd en te dateren ca. 1897-1903.

Herkomst: E.J. van Wisselingh & Co., Amsterdam, inv.nr. 2585x (als ‘Cavalerie in de duinen’); veiling J.J. Biesing, Den Haag, 31 jan. 1911, lotnr. 37; coll. Lenaertz 
Wagner, Den Haag; veiling A. Mak, Amsterdam, Collections Lenaertz Wagner, 19 dec. 1922, lotnr. 54; coll. A.C. van Ommen van Guylik, Laren, 1928; coll. C. 
Thomassen, Laren; coll. J.H. Thomassen-van Ommen van Guylik, Laren.

Lit.: tent.cat. Den Haag, Gemeente Museum voor Moderne Kunst, Breitner Tentoonstelling, 1928, pag. 38, cat.nr. 32 (als ‘De Schimmel van de gele rijders’); tent.
cat. Brussel, Palais des Beaux-Arts, Rétrospective de l’oeuvre de Breitner, 1932, pag. 25, cat.nr. 22 (als ‘Le Cheval blanc’); tent.cat. Amsterdam, Stedelijk Museum, 
Breitner en Amsterdam, 1947, cat.nr. 124.

Tent.: Den Haag, Gemeente Museum voor Moderne Kunst, Breitner Tentoonstelling, nov.-dec. 1928; Brussel, Palais des Beaux-Arts, Rétrospective de l’oeuvre de 
Breitner, jan. 1932; Amsterdam, Stedelijk Museum, Breitner en Amsterdam, sept.-nov. 1947.
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Lambertus Zijl

Kralingen 1866-1947 Bussum

Bison, brons 18 x 25 cm, te dateren 1914.

Lit.: R.W.P. de Vries Jr., Lambertus Zijl, Bussum 1946, 
pag. 39, afb. 21 (van een ander exemplaar); Th. van Rijn, 
Nederlandse beeldhouwkunst van deze tijd, Amsterdam 
1949, afb. 101 (van een ander exemplaar); Jan Jaap Heij 
(red.), Lambertus Zijl (1866-1947), Assen 1990, afb. pag. 173, 
afb. 2252 (van een ander exemplaar).

Lambertus Zijl

Kralingen 1866-1947 Bussum

Olifantje, gepatineerd brons 14,5 x 12,5 cm, gesigneerd met 
initialen en oplagenr. 12/15 op basis en te dateren 1916.

Herkomst: Hugo Tutein Nolthenius, Delft, daarna door 
vererving in bezit gekomen van de vorige eigenaar.

Lit.: R.W.P. de Vries Jr., Lambertus Zijl, Bussum 1946, afb. 37 
(van een ander exemplaar).

Tent.: Delft, Museum Het Prinsenhof, Hugo Tutein Nolthenius 
(1863-1944), portret van een Delftsch kunstverzamelaar, 
sept.-nov. 2008.
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François Pompon

Saulieu (Frankrijk) 1855-1933 Parijs

Uil, zwart gepatineerd brons 18,2 x 8 
cm, gesigneerd met naamstempel en 
gietersstempel ‘Valsuani’ op zijkant basis. 
Ontworpen in 1927, gegoten ca. 1960-
1961.

Herkomst: part. coll. Parijs, ca. 1970, 
daarna door vererving in bezit gekomen 
van de vorige eigenaar (part. bezit Groot-
Brittannië).

Lit.: E. Des Courières, ‘François Pompon’ 
in: Les sculpteurs français nouveaux, 
Vol IV, Montreal 1926, afb. pag. 47 (van 
een ander exemplaar); R. Rey, François 
Pompon, Parijs 1928, nr. 20 (met afb. van 
een ander exemplaar); R. Demeurisse, 
Catalogue illustré des oeuvres de François 
Pompon, Dijon 1934, nr. 157 en nr. 158; 
tent.cat. Dijon, Frankrijk, Musée des 
beaux-arts de Dijon, François Pompon: 
Sculpteur animalier bourguignon, 1964, nr. 
131; A. Pingeot, A. Le Normand-Romain & 
L. de Margerie, Musée d’Orsay, catalogue 
sommaire illustré des sculptures, Parijs 
1986, nr. 3271 (met afb. van een ander 
exemplaar); Catherine Chevillot, Liliane 
Colas & Anne Pingeot, François Pompon 
(1855-1933), Parijs 1994, nr. 34B (met afb. 
van een ander exemplaar).

Met echtheidsverklaring van Liliane Colas, 
17 december 2015.
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Figuren kunnen boeren of vissers zijn, een kinder- of babyfiguurtje, een portret of een naakt. Dit laatste was zowel een beladen als geliefd 
onderwerp. Eigenlijk werden vanaf de Middeleeuwen naakten uitgebeeld, bijvoorbeeld in voorstellingen van Adam en Eva of Danaë, later 
beroemd geworden door Rembrandt. Vanaf de Renaissance waren mythologische voorstellingen een geoorloofde manier om naakten te 
schilderen. Het ging dan meestal om de vrouw, want met of zonder kleren om het lijf was zij van oudsher een gewild artistiek thema. De 
man werd na de klassieke oudheid heel wat minder naakt afgebeeld. 

In Nederland kon men tot in de 18e eeuw het vrouwelijk naakt vrijelijk afbeelden, mits in allegorische of historische context of in 
kluchtige, eigentijdse voorstellingen. Door nieuwe ideeën over wat welvoeglijk was verdween het onderwerp steeds meer naar de 
achtergrond. Buiten de slaapkamer mocht het vrouwelijk naakt niet meer worden gezien. 

Geïdealiseerd, gepast en fatsoenlijk
Door die strenge moraal werd het vrouwelijk naakt in de eerste helft van de 19e eeuw dan ook zelden geschilderd. Was dat wel het geval, 
dan volgden de kunstenaars de regels van de academie voor het uitbeelden van geïdealiseerd, vrouwelijk schoon. Op de academies 
tekenden studenten naar gipsen afgietsels van beelden uit de Klassieke Oudheid, en tot ver in de 19e eeuw werd het vrouwelijk levend 
naaktmodel uit de klaslokalen geweerd. Vrouwen werden vooral afgebeeld in hun rol als moeder, zorgend voor haar kinderen of breiend, 
handwerkend of dagdromend in een interieur. 

Het levend vrouwelijk naaktmodel
In de tweede helft van de 19e eeuw versoepelden de regels enigszins. Op academies werden nu naaktmodellen toegestaan en er mochten 
ook imperfecties geschilderd worden. De emotie en persoonlijke indruk van de schilder werden belangrijk gevonden. Baadsters vormden 
een goed excuus voor schilders om naakten te schilderen. Henri Fantin-Latour, schilder van vele portretten, schilderde talloze naakten. De 
manier van afbeelden was vaak dromerig, het licht diffuus, waardoor er een esthetische afstand werd gecreëerd tussen het naakt en de 
toeschouwer. Het taboe was nog diep geworteld. 

De pure, kale werkelijkheid
Het was de Amsterdamse schilder G.H. Breitner die het taboe bewust met zijn vlot geschilderde, realistische naakten wilde doorbreken. 
Hij maakte gebruik van modellen die hij van de straat haalde, vaak volksvrouwen met rode handen van het ruwe werk dat ze deden. De 
meningen van tijdgenoten over zijn schilderijen varieerden van gedurfd tot obsceen. Ook Isaac Israels en Kees Maks wijdden zich aan 
breed opgezette naakten, zij het dat ze delicater en minder ‘uitgekleed’ werden afgebeeld dan die van Breitner.

Liefde en emotie 
In de 20e eeuw is het naakt in welke vorm of pose ook, algemeen geaccepteerd. Als reactie op de industrialisatie en verstedelijking 
idealiseerden de Duitse expressionisten het naakt in de vrije natuur. Leo Gestel en Jan Sluijters zorgen in Nederland voor spectaculaire 
expressionistische of luministische naakten. Het model is vaak de vrouw van de schilder. Een voorbeeld daarvan is een serie naakten van 
George Grosz, een van de belangrijkste kunstenaars van het Duitse expressionisme van de vroege 20e eeuw. Na een periode van zware 
maatschappijkritiek en reeksen rauwe tekeningen en schilderijen verliet hij in 1933 Berlijn en emigreerde met zijn vrouw en kinderen naar 
de Verenigde Staten. Daar maakte hij talloze naaktportretten van zijn vrouw, Eva Louise Peter. Niets van de rauwheid van zijn vroege 
naakten is in deze schilderijen en tekeningen terug te vinden. Ze getuigen van een diepe liefde van de schilder voor zijn model.
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Ignace ‘Henri’ Jean Théodore Fantin-Latour

Grenoble (Frankrijk) 1836-1904 Buré (Frankrijk)

La coiffeuse, olieverf op doek 27 x 21,2 cm, gesigneerd.

Herkomst: Gustave Tempelaere, Parijs, inv.nr. 4072; part. 
coll. Schotland; veiling Christie’s, Londen, 2 dec. 1986, 
lotnr. 308, aldaar verworven door de vorige eigenaar 
(part. bezit Australië).
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Johannes Theodorus ‘Jan’ Toorop

Poerworedjo (Nederlands-Indië) 1858-1928 Den Haag

Lezende vrouw aan tafel, olieverf op doek 37,2 x 28 cm, gedateerd 1883.

Wordt opgenomen in de catalogue raisonné van het werk van de schilder, in 
voorbereiding door G.W.C. van Wezel, Utrecht.

Albert Lang

Karlsruhe (Duitsland) 1847-1933 München (Duitsland)

Pianospelende Marie Lang, vrouw van de schilder, olieverf op board 14,1 x 21,1 cm.

Herkomst: coll. Grete Lang, schoondochter van de schilder; Leonhard Lang; part. 
bezit Duitsland.

Met verso echtheidsverklaring van Grete Lang, schoondochter van de kunstenaar: 
‘Dieses Bild hat mein Schwiegervater Prof Albert Lang gemalt, stellt dar die Hände 
seiner Frau Marie Lang, 9.8.53, Frau Grete Lang’.
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Marie Silvester ‘Mari’ Andriessen

Haarlem 1897-1979

Vrouwelijk naakt, staand, brons 88 x 26 cm, 
gesigneerd met monogram en met oplagenr. 
‘3/6’ op basis.

Lit.: Louk Tilanus, De beeldhouwer Mari 
Andriessen, Weesp 1984, afb. pag. 93 (van een 
exemplaar in klei) en mogelijk pag. 157, nr. 333.

Lammert Jan ‘Bert’ Kiewiet

Amsterdam 1918-2008 Mantinge

Minja, brons 92 x 31 cm, gesigneerd op 
basis.

Annotatie op basis: ‘Minja’.

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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Leendert ‘Leo’ Gestel

Woerden 1881-1941 Hilversum

Vrouw, zittend in bad, olieverf op doek 33,5 x 25,6 
cm, gesigneerd en gedateerd ’09.

Herkomst: Kunsthandel Tjerk Wiegersma, Deurne, 
ca. 1970.

Tent.: Woerden, Stadsmuseum Woerden, 
Jeugdvrienden Leo Gestel-Cornelis Vreedenburgh, 
juli-okt. 2016. 

Charlotte Dorothée van Pallandt

Arnhem 1898-1997 Noordwijk

Zittende figuur met appel, lood (unicum) 12 x 12,5 cm, 
gesigneerd op basis en te dateren 1952.

Herkomst: rechtstreeks van de kunstenaar verworven 
door de vorige eigenaar.

Lit.: Lambert Tegenbosch & Marian Koekkoek, 
Charlotte van Pallandt. Beelden en tekeningen, Zwolle 
1994, afb. pag. 55 (van een exemplaar  
in brons) en pag. 114, cat.nr. 61 (met afb. van een 
exemplaar in brons).
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Antonius Bernardus ‘Toon’ Kelder

Rotterdam 1894-1973 Den Haag

Drie vrouwen, olieverf op doek 157,5 x 92,6 cm, gesigneerd.

Korstiaan ‘Kees’ Verkade

Haarlem 1941

Eclosion, brons, gesigneerd, gedateerd ’95 en met oplagenr. 1/6 op basis.

Met authenticiteitsverklaring van de kunstenaar.
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Ignace ‘Henri’ Jean Théodore Fantin-Latour

Grenoble (Frankrijk) 1836-1904 Buré (Frankrijk)

Trois baigneuses, olieverf op doek 65,1 x 54 cm, 
gedateerd 25 Août 1904.

Annotatie van de weduwe van de kunstenaar: ‘Dernière 
esquisse de Fantin, matin 25 Août 1904’.

Herkomst: Victoria Fantin-Latour, Parijs; coll. Ferdinand 
Tempelaere, Parijs, ca. 1936; veiling Christie’s Londen, 
24 juni 1986, lotnr. 106A (met afb. in kleur); part. bezit 
Oostenrijk.

Lit.: tent.cat. Grenoble, Musée Bibliothèque de 
Grenoble, Centenaire de Henri Fantin-Latour, 1936, pag. 
24, nr. 111.

Tent.: Grenoble, Frankrijk, Musée Bibliothèque de 
Grenoble, Centenaire de Henri Fantin-Latour, aug.-okt. 
1936.

Met echtheidsverklaring van Galerie Brame & 
Lorençeau, Parijs, 2015.

Wordt opgenomen in de catalogue raisonné van 
schilderijen en pastels van Henri Fantin-Latour, in 
voorbereiding bij Brame & Lorençeau, Parijs. 
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Hildebrand Lucien ‘Hildo’ Krop

Steenwijk 1884-1970 Amsterdam

Liggende vrouwfiguur, geglazuurd aardewerk 12 x 57,5 
cm, gesigneerd op achterzijde en met initialen aan 
binnenzijde en te dateren 1939.

Lit.: tent.cat. Den Haag, E.J. Lagerweij-Polak e.a., Hildo 
Krop (1884-1970): beeldhouwer en ceramist, 1984, 
afb. 15a (vermoedelijk van een ander exemplaar); E.J. 
Lagerweij-Polak, Hildo Krop, beeldhouwer, Den Haag 
1992, pag. 127, cat.nr. V118.

Tent.: Den Haag, Kunsthandel G.J. Scherpel, Hildo Krop 
(1884-1970): beeldhouwer en ceramist, febr.-maart 1984.

Johannes Carolus Bernardus ‘Jan’ Sluijters

Den Bosch 1881-1957 Amsterdam

Liggend naakt, houtskool op papier 25 x 50 cm, gesigneerd met initialen en te dateren 1943.

Herkomst: coll. Jan Sluijters jr., Amsterdam.

Met verso echtheidsverklaring van de zoon van de schilder: ‘Uit nalatenschap van mijn vader. Wegens papierschaarste gemaakt op mijn oude 
proefwerktekening beschrijvende meetkunde, Robert Sluijters. […] studie Jan Sluijters 194[?]’
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Stephan Abel Sinding

Trondheim (Noorwegen) 1846-1922 Parijs

Liefdespaar, marmer 56 x 33 cm, gesigneerd bovenop basis.

Herkomst: part. bezit Zweden.

George ‘Georg’ Grosz

Berlijn 1893-1959

Naakt op de rug gezien, potlood op papier 58 x 43 cm, met 
datumstempel 19 NOV 23 en verso nalatenschapsstempel ‘George 
Grosz Estate 5-121-4’.

Herkomst: atelier van de kunstenaar, Berlijn, 1923; George Grosz 
Estate, 1959; Galerie W. Utermann, Dortmund, Duitsland, aldaar 
gekocht door de vorige eigenaar (part. coll. Duitsland).

Met echtheidsverklaring van dr. Ralph Jentsch, Rome/New York, 
15 oktober 2008. 

Wordt opgenomen in de catalogue raisonné van het werk op papier 
van George Grosz, in voorbereiding door dr. Ralph Jentsch.
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Jean-Pierre Cassigneul

Parijs 1935

Dans le pré, olieverf op doek 92,1 x 64,9 cm, gesigneerd 
en te dateren 1964.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.
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Jean-Pierre Cassigneul

Parijs 1935

Les Mandarines II, olieverf op doek 90,9 x 65,2 cm, 
gesigneerd en verso gedateerd ’69.

Annotatie verso: ‘Cassigneul 69’ en op spieraam ‘Les 
Mandarines II’.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.
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Schilderijen zijn gemaakt voor mensen. Om van te genieten, om bij weg te dromen of je tot nadenken te stemmen. En juist 
genreschilderijen roepen vaak iets expliciets op, omdat daarin het dagelijks leven, met mensen in de hoofdrol, verbeeld wordt. Met Frans 
Hogerwaard rust je uit onder een bruine beuk en met de dienstmeid van Van Schendel word je verliefd op de wildverkoper. Je denkt mee 
over je volgende zet bij Portielje en voelt de gezelligheid van Otto Pippels kermis.

Van alle tijden
Genrestukken, een benaming die pas in de 19e eeuw wordt bedacht voor ‘alledaagse’ voorstellingen, zijn er in allerlei varianten. 
In onze collectie kunnen onder ‘Genre’ boeren- en visserstaferelen gevonden worden, cafés en terrassen, dierentuinen, feesten, 
kaarslichttaferelen, modeschilderijen en sport- en theatervoorstellingen. Ook humoristische voorstellingen met hofmakerij of afgewezen 
aanbidders worden tot het onderwerp ‘Genre’ gerekend. In de brede betekenis van het woord zijn genrestukken eigenlijk van alle tijden. 
De vroege Egyptenaren waren al meesters in het verbeelden van bijvoorbeeld farao Achnaton, omgeven door zijn hofhouding of vrouw 
Nefertiti en kinderen. In prehistorische grotten zijn schilderingen gevonden van groepen jagers die met speren achter een prooi aangaan. 
Ook later, als de Westerse kunst vooral in het teken van het christelijk geloof staat, wordt er allerlei ‘gezelligheid’ toegevoegd aan 
taferelen van de Heilige Familie of voorstellingen uit het Oude Testament.

Genre in het landschap
Die breedheid bepaalt de aard van het genrestuk. Want naast de typische genreschilderijen van bijvoorbeeld Ten Kate en Van 
Schendel, met mensen in de hoofdrol, kan men zeggen dat genrestukken ook binnen veel andere onderwerpen voorkomen. Zo 
vormen in een ijsgezicht van Van der Stok schaatsers bij een koek-en-zopie een genrestukje op zich, maar zijn zij ondergeschikt aan 
het winterlandschap. Het zegt iets over de 19e-eeuwse schilders, die ervan hielden om met kleine, verhalende scènes hun marines, 
landschappen en stadsgezichten te verlevendigen. Bij het impressionisme en de stromingen erna vervagen de grenzen van het typische 
genrestuk. Het onderwerp raakt steeds meer ondergeschikt aan de manier waarop het schilderij geschilderd is. 

Verwantschappen
Het woord ‘verwantschappen’ typeert misschien wel het best wat genreschilderijen zijn. Figuren die betrekking hebben op iets of elkaar. 
Mensen die communiceren, spelen, liefkozen, flaneren. Duidelijke voorbeelden zijn naaisters van Israels in modehuis Hirsch of Paquin, 
Wolters paardensportliefhebbers bij de renbaan in Rome en kroeglui ‘in de taveerne’ van Ten Kate. U ziet, genreschilderijen zijn misschien 
wel de gezelligste werken uit onze collectie.
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[pag. 50,1] 
[Inv.nr. 17758]

Nicolaas van der Waay

Amsterdam 1855-1936

Theetijd, olieverf op doek 35,5 x 46,2 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit; Kunsthandel Borzo, ’s-Hertogenbosch, 1989; 
Mak van Waay, Amsterdam, jaren 60.

Lit.: tent.cat. ’s-Hertogenbosch, Kunsthandel Borzo, Fine Paintings, 
1989, z.p. (met afb. in kleur).

Tent.: ’s-Hertogenbosch, Kunsthandel Borzo, Fine Paintings, 1989.

‘Johannes Evert’ Hendrik Akkeringa

Blinjoe (Nederlands-Indië) 1861-1942 Amersfoort

Theetuin, olieverf op paneel 17,4 x 24,6 cm, gesigneerd.

Lit.: Sarah de Clercq, Johannes Evert Hendrik Akkeringa (1861-1942). 
Schilder van het onbezorgde leven, Schiedam 2010, pag. 100, afb. 115 
(in kleur).

Tent.: Scheveningen, Muzee Scheveningen, Schilderen en wonen op 
Scheveningen in de Belle Epoque, juli-sept. 2008; Katwijk, Katwijks 
Museum, Johannes Evert Hendrik Akkeringa (1861-1942), maart-juni 2010.
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François ‘Frans’ 
Hogerwaard

Batavia (Nederlands-
Indië) 1882-1921 Den 
Haag

Theepartij onder 
bruine beuk, olieverf 
op doek 84,4 x 88,2 
cm, gesigneerd en te 
dateren ca. 1915.

Annotatie op 
spieraam: ‘Fz. 
Hogerwaard, 
Theeparty onder 
bruine Beuk’.

Herkomst: coll. A. 
Kuys, Amersfoort.

Tent.: Amersfoort, 
Zonnehof, 1962.
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Wilhelm ‘Heinrich’ Schaumann

Tübingen (Duitsland) 1841-1893 Stuttgart (Duitsland)

In de dierentuin, olieverf op doek 67,4 x 100,4 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Verenigde Staten.
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Johan ‘Mari’ Henri ten Kate

Den Haag 1831-1910 Driebergen

Bezoekje aan Artis in Amsterdam, 
olieverf op paneel 26,9 x 38,3 cm, 
gesigneerd en gedateerd verso op 
etiket 1860.

Annotatie: ‘Natura’. 

Met verso gedateerde authenti-
citeitsverklaring van de schilder 
op etiket: ‘Les visiteurs du Jardin 
 Zoologique d’Amsterdam […] Sep-
tembre 1859, peint en 1860 par ten 
Kate’.

Herkomst: part. bezit Verenigde 
Staten.

Frida Holleman

Leiden 1908-1999 Voorburg

Bezoekje aan Artis, olieverf op board 
35 x 45 cm, gesigneerd.

Herkomst: ‘s-Gravenhage, 
Gemeentemuseum, 1958, inv.nr. 8/6; 
Kunsthandel Martinus Liernur, Den 
Haag, inv.nr. E86.
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Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

Manoeuvres van het Haagse garnizoen op de Waalsdorpervlakte met op de voorgrond cavaleristen van het 3e Regiment Ligte Dragonders, olieverf op paneel 
22,1 x 29,2 cm, gesigneerd en te dateren ca. 1862.

Lit.: tent.cat. Groningen, Tentoonstelling van Leevende Meesters, 1862, cat.nr. 140; W. Laanstra, Andreas Schelfhout 1787-1870, Amsterdam 1995, pag. 186, 
cat.nr. ZO 22-2 (met afb. in kleur); W. Laanstra, J. Woldring, Hollandse Romantiek. Schilders van het dagelijkse leven in de 19e eeuw, Alkmaar 2001, afb. in 
kleur pag. 93; tent.cat. Ede, Simonis & Buunk Kunsthandel, Onsterfelijk Schoon. De landschappen van Andreas Schelfhout (1787-1870) en zijn leerlingen, 
2005, afb. in kleur pag. 9; Cyp Quarles van Ufford, Andreas Schelfhout (1787-1870). Landschapschilder in Den Haag, Leiden 2009, pag. 138, afb. 140 (in kleur).

Tent.: Groningen, Tentoonstelling van Leevende Meesters, 1862; Ede, Simonis & Buunk Kunsthandel, Onsterfelijk Schoon. De landschappen van Andreas 
Schelfhout (1787-1870) en zijn leerlingen, jan.-maart 2005.
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Herman Frederik Carel ten Kate

Den Haag 1822-1891

In de taveerne, olieverf op paneel 61,6 x 94,6 cm, gesigneerd.

Herkomst: J.A. Cooling & Sons Gallery, Londen; part. coll. Groot-Brittannië; veiling Christie’s, Londen, 1987; Kunsthandel Leslie Smith, Wassenaar, 1988.

Lit.: tent.cat. Wassenaar, Kunsthandel Leslie Smith, The second golden age of Dutch art, 1988, afb. in kleur pag. 49.
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Petrus van Schendel

Terheijden 1806-1870 Brussel

Dienstmeisje bij een poelierstal, olieverf 
op paneel 39,8 x 32,7 cm, te dateren ca. 
1845-1850.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Met echtheidsverklaring van dr. Jan de 
Meere, archief Petrus van Schendel, 
Boutersem, België, januari 2010. 
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Petrus van Schendel

Terheijden 1806-1870 Brussel

Wild- en gevogelteverkoper bij kaarslicht, 
olieverf op paneel 57 x 42,8 cm, 
gesigneerd en gedateerd 1856.
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‘Gerard’ Joseph Portielje

Antwerpen (België) 1856-1929 Remich (Luxemburg)

Aan zet, olieverf op doek 46,7 x 58,5 cm, gesigneerd.

Annotatie: ‘Antwerp’.

Herkomst: part. coll. New Jersey, Verenigde Staten.
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‘Harm’ Henrick Kamerlingh Onnes

Zoeterwoude 1893-1985 Leiden

Kaartspelers, olieverf op board 24,2 x 35,5 
cm, gesigneerd met monogram en gedateerd 
’70.

Tent.: Den Haag, Kunsthandel Martinus 
Liernur, H.H. Kamerlingh Onnes, 1971.

‘Gerard’ Joseph Portielje

Antwerpen (België) 1856-1929 Remich 
(Luxemburg)

Een dutje na de maaltijd, olieverf op paneel 
24,1 x 27,3 cm, gesigneerd.

Met verso authenticiteitsverklaring van 
de schilder voorzien van zijn zegel: ‘The 
undersigned déclares that this picture has 
been painted by himself to the order of Mrs 
Fred Loeser & Co of Brooklyn N.Y., Gerard 
Portielje, Antwerp’.

Herkomst: coll. Frederick Loeser, Brooklyn, 
New York, Verenigde Staten.
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Ambrogio Antonio Alciati

Vercelli (Italië) 1878-1929 Milaan (Italië)

De kus, pastel op papier 57,5 x 46,3 cm.

Herkomst: coll. Pick-Mangiagalli, 
Monaco; part. bezit Frankrijk.

58

Genre



Ludovic Alleaume

Angers (Frankrijk) 1859-1941 Parijs

Nachtelijk paradijs – Liefdesverklaring, 
olieverf op doek 46 x 55,1 cm, gesigneerd 
recto en verso op resten van etiket op 
spieraam.

Annotatie op spieraam: ‘Paradis Nocturne – 
Déclaration’.

Ludovic Alleaume

Angers (Frankrijk) 1859-1941 Parijs

Onder de kastanjeboom, olieverf op doek 46 x 
55 cm, gesigneerd.

Annotatie op etiket op spieraam: ‘Sous le 
Marronnier, Ludovic Alleaume’.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.
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‘Isaac’ Lazarus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Het naaiatelier, olieverf op paneel 46 x 33 cm, 
gesigneerd.

Herkomst: rechtstreeks gekocht van de schilder, daarna 
door vererving in bezit gekomen van de vorige eigenaar.
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‘Otto’ Eduard Pippel

Lódz (Polen) 1878-1960 München (Duitsland)

Op de kermis, olieverf op paneel 33,8 x 51,6 cm, 
gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Duitsland; part. coll. Nederland.

Franciscus Willem ‘Frans’ Helfferich

Den Haag 1871-1941

Haagse winkelstraat bij avond, olieverf op paneel  
17 x 23,6 cm, gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel Borzo, ’s-Hertogenbosch.
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Hendrik Jan ‘Henk’ Wolter

Amsterdam 1873-1952 Amersfoort

Paardenrennen op de Galoppatoio, Villa Borghese, Rome, olieverf op doek 33,7 x 44,6 cm, gesigneerd en te dateren ca. 1938-1940.

Annotatie: ‘Galopatoio, ROMA’.

Herkomst: Kunsthandel Leffelaar, Haarlem, inv.nr. 691.

Lit.: Maarten Jager, Op reis met Hendrik Jan Wolter (1873-1952), Amersfoort 2010, afb. in kleur pag. 99.

Tent.: Amersfoort, Museum Flehite, Op reis met Hendrik Jan Wolter, maart-juni 2010.

62

Genre



Jean-Gabriel Domergue

Bordeaux (Frankrijk) 1889-1962 Parijs

Au grand steeple, olieverf op board 
40,9 x 32,8 cm, gesigneerd en verso 
gedateerd ’29.

Herkomst: part. bezit Groot-
Brittannië.
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Een bevroren vaart die tot in het oneindige voert, een koek-en-zopietent, vastgevroren schuiten en schaatsers; samen verbeelden ze 
het ijsgezicht zoals men dat graag ziet. Al in de 17e eeuw specialiseerden schilders zich in winterlandschappen die de koper als typisch 
Hollands ervoer. Hendrick Avercamp werd beroemd met zijn ijsvermaak en schaatsers, waar hij in zijn directe omgeving voorbeelden voor 
vond. In de 19e eeuw, toen veel Nederlandse kunstenaars bewust aansluiting zochten met de schilderkunst van de 17e eeuw, was het 
ijsgezicht een populair en veel beoefend genre.

De ‘Claude Lorrain der wintergezichten’ 
Andreas Schelfhout was in de vroege 19e eeuw een van de meest beroemde ijsgezichtenschilders, door critici lovend de ‘Claude  
Lorrain der wintergezichten’ genoemd. Niemand overtrof hem in de weergave van het diepzwarte, spiegelende ijs, de grillige scheuren  
en schaatssporen, het spel van licht en schaduw en hoge, spectaculaire wolkenluchten. Ook de verfijnde uitwerking en realistische  
details waren redenen voor zijn populariteit. Schelfhout had veel leerlingen, onder wie Charles Leickert, Nicolaas Roosenboom en   
J.F. Hoppenbrouwers, die hun leermeester wat compositie en uitwerking betreft trouw bleven volgen. Heel anders was dat met zijn 
leerling J.B. Jongkind. ‘Schaatsers en duwslede op bevroren vaart’, geschilderd in 1844, is een van zijn vroegste ijsgezichten en nog 
geheel onder invloed van Schelfhout ontstaan. Jongkind werkte toen nog op het atelier van de meester, hoewel hij al enige bekendheid 
begon te krijgen. Twee jaar later, in 1846, vertrekt hij naar Frankrijk. Hij blijft daar Hollandse ijsgezichten schilderen omdat die bij de 
Fransen zeer geliefd zijn. Maar de precieze penseelvoering en romantische compositie van Schelfhout zijn ver te zoeken. Die heeft hij 
verruild voor de snelle, losse toetsen die hem de reputatie van voorloper van het impressionisme zouden bezorgen. 

Haage School, impressionisten en luministen
De schilders van de Haagse School trekken eropuit om de natuur ‘en plein air’ vast te leggen, maar voelen zich minder aangetrokken tot 
bevroren vaarten en ijspret. Schilders als Anton Mauve en Louis Apol schilderen weliswaar het winterse landschap, maar de nadruk ligt 
op de verbeelding van de stemming in de natuur. Toch zijn er ook tijdgenoten die de Hollandse ijspret aangrijpen om de speciale lichtval 
en de indruk van het moment vast te leggen. De Rotterdammer J.H. van Mastenbroek werd voor zijn ijsgezicht mogelijk beïnvloed door 
Jongkind, die bevriend was met zijn vader. Maar hij was ook een actief schaatser, die ’s winters regelmatig de ijzers onderbond op de 
Rotterdamse plassen of tochten maakte door het besneeuwde Zuid-Hollandse polderlandschap. Buiten maakte hij ter plekke schetsen, 
‘impressies’, die hij uitwerkte op zijn atelier, met de indrukken nog vers op zijn netvlies. De Amsterdamse luminist H.J. Wolter schilderde 
vaak snel, buiten, om maar niets van de indrukken te missen die hij in dat korte moment kon opdoen. En hoewel de schaatsers duidelijk 
aanwezig zijn, is het verhalende element helemaal losgelaten en is het ijsgezicht een kleurige en tintelende impressie geworden van een 
zonnige, winterse schaatsdag op de Boerenwetering.
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Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

Schaatsers in een weids winterlandschap, olieverf op 
paneel 21,1 x 26,9 cm, gesigneerd en gedateerd ’46.

Herkomst: part. bezit Verenigde Staten.

Jacobus van der Stok

Leiden 1794-1864 Amsterdam

Bevroren vaart met schaatsers en koek-en-zopietenten, 
olieverf op paneel 30,7 x 43,8 cm, gesigneerd.
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Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

Bevroren rivier met ingevroren schepen en schaatsers bij een molen, olieverf op paneel 
35,6 x 47 cm, gesigneerd en te dateren ca. 1840.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.
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Johan Barthold Jongkind

Lattrop 1819-1891 La Côte-Saint-André (Frankrijk)

Schaatsers en duwslede op bevroren vaart, olieverf op doek 59,2 x 80,3 cm, gesigneerd en gedateerd ’44.

Herkomst: Kunsthandel Pieter A. Scheen, Den Haag; veiling Mak van Waay, Amsterdam, 20 mei 1974, lot.nr. 28 (met afb.); part. bezit Duitsland.

Lit.: tent.cat. ’s-Gravenhage, Kunsthandel Pieter A. Scheen, Zomertentoonstelling, 1958, afb. pag. 22; V. Hefting, Jongkind: sa vie, son oeuvre, son époque, Parijs 
1975, pag. 66, cat.nr. 23 (met afb.); A. Stein, S. Brame, F. Lorenceau, J. Sinizergues, Catalogue critique de l’Oeuvre de Jongkind, Volume 1: Peintures, Parijs 2003, 
pag. 67, cat.nr. 13 (met afb.).
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Johan Barthold Jongkind

Lattrop 1819-1891 La Côte-Saint-André (Frankrijk)

Hollandse vaart met schaatsers, olieverf op doek 25,2 x 35,3 cm, gesigneerd en gedateerd 1873.

Herkomst: Jules Strauss, Parijs; veiling Hôtel Drouot, Parijs, collection Jules Strauss, 3 mei 1902, lotnr. 27 (met afb.); veiling Sotheby’s, Londen, 24 april 1968, lotnr. 
63 (met afb.); Blundel [geen nadere gegevens bekend]; Arthur Tooth & Sons, Londen; veiling Sotheby’s, Londen, 28 juni 1972, lotnr. 4 (met afb.); Simoni [geen 
nadere gegevens bekend]; part. bezit Groot-Brittannië.

Lit.: A. Stein, S. Brame, F. Lorenceau, J. Sinizergues, Catalogue critique de l’Oeuvre de Jongkind, Volume 1: Peintures, Parijs 2003, pag. 267, cat.nr. 697 (met afb.).

Tent.: Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, Wild van water: De kunst van genieten, mei-nov. 2016.

69

IJsgezicht



Hermann Friederich ‘Herman’ 
Bieling

Rotterdam 1887-1964 Rhoon

De IJsclub Hillegersberg aan de Bergse 
Achterplas, olieverf op doek 34,2 x 42,2 cm, 
gesigneerd en gedateerd ’33.

Hendrik Jan ‘Henk’ Wolter

Amsterdam 1873-1952 Amersfoort

Schaatsers op de Boerenwetering, 
Amsterdam, olieverf op doek 40,5 x 
60,6 cm, gesigneerd en voorzien van 
atelierstempel en te dateren 1915.

Annotatie verso: ‘H.J. Wolter, 
‘Schaatsenrijders’’.

Herkomst: atelier H.J. Wolter, Laren.

Lit.: tent.cat. Amsterdam, Arti et Amicitiae, 
100 jaar Hendrik Jan Wolter, 1973, pag. 17, 
cat.nr. 41, afb. in kleur pag. 11; tent.cat. 
Parijs, Galerie Bernheim-Jeune-Dauberville, 
Wolter 1873-1952, le maître Hollandais, 
1959, cat.nr. 3 (met afb. in kleur); tent.
cat. Laren, Singer Museum, Wolter 1873-
1952. Schilderijen - Tekeningen, 1959, cat.
nr. 3 (met afb. in kleur); Carole Denninger, 
Amsterdam – 365 stadsgezichten, Bussum 
2008, nr. 346 (met afb. in kleur); Maarten 
Jager, Op reis met Hendrik Jan Wolter (1873-
1952), Amersfoort 2010, afb. in kleur pag. 
77.

Tent.: Amsterdam, Arti et Amicitiae, 100 
jaar Hendrik Jan Wolter, mei 1973; Parijs, 
Galerie Bernheim-Jeune-Dauberville, Wolter 
1873-1952, le maître Hollandais, febr.-maart 
1959; Laren, Singer Museum, Wolter 1873-
1952. Schilderijen - Tekeningen, april 1959; 
Amersfoort, Museum Flehite, Op reis met 
Hendrik Jan Wolter, maart-juni 2010.
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Johan Hendrik van Mastenbroek

Rotterdam 1875-1945

IJsvreugde op Holland’s vaarten, olieverf op doek 47,2 x 71,2 cm, gesigneerd en 
gedateerd 1933.

Annotatie op etiket: ‘“IJsvreugde” op Holland’s vaarten J.H. van Mastenbroek’.

Herkomst: part. coll. Nederland.

Lit.: Antoon Erftemeijer, Zó Hollands. Het Hollandse landschap in de Nederlandse 
kunst sinds 1850, Haarlem 2011, afb. in kleur pag. 40.

Tent.: Haarlem, Frans Hals Museum/De Hallen, Zó Hollands. Het Hollandse landschap 
in de Nederlandse kunst sinds 1850, juni-sept. 2011.
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Een interieur zegt iets over de smaak van degene die er woont. Kiest de één voor een inrichting die de binnenhuisarchitect heeft 
aanbevolen, een ander verzamelt met zorg objecten waardoor het interieur als verlengstuk van hemzelf kan worden gezien. Schilderijen 
met het interieur in de hoofdrol zijn daarom interessant: ze zeggen niet alleen iets over de smaak van de schilder en naar welk type 
interieur zijn voorkeur uitging, maar ze bieden vaak ook inzicht in de interieurtrends in zijn tijd.

De kunst van het alledaagse
Het interieur als genre ontstaat in de 16e eeuw, wanneer schilders als Pieter Bruegel de Oude religieuze thema’s loslaten en het 
dagelijks leven als onderwerp van de kunst nemen. In zijn boerenbruiloft uit 1567/1568 heeft hij veel aandacht besteed aan de sobere 
boerenschuur, waar het huwelijksdiner van het jonge stel plaatsvindt. In de 17e eeuw wordt het binnenhuis meer en meer gebruikt als 
hoofdthema voor een schilderij. Jan Steen, Pieter de Hooch en Johannes Vermeer, kunstenaars wier werk nu pronkt in de Eregalerij van 
het Rijksmuseum, schilderden rijkgedecoreerde salons, intieme doorkijkjes, werkende dienstmeiden en rommelige huishoudens.

Protestantse pracht
Als in de 19e-eeuwse schilderkunst een ‘revival’ plaatsvindt van de kunst die de Gouden Eeuw voortbracht, blijven ook de interieurs niet 
uit. Kerkinterieurs zijn populair – en dan met name die van protestantse kerken, nadat Willem I in 1816 de Hervormde kerk officieel als 
staatskerk heeft erkend. En was in de 17e eeuw een kerkinterieur vooral een perspectiefstudie (Saenredam), in de romantiek en het 
vroege impressionisme staat beleving meer centraal. Schenkel en Bosboom schilderen de gouden lichtinval, het geroezemoes tijdens een 
eredienst en de stilte van enkele gelovigen die het kerkruim bezoeken.

Warmte en gezelligheid
Na 1880 wordt het Hollandse boereninterieur populair. Jozef Israëls is een van de eerste meesters in het schilderen van de stemmige 
voorstellingen, waarbij het binnenhuis van boeren- en vissersfamilies met liefde werd weergegeven. Warme okerkleuren en blauwtinten 
brengen een ode aan de gezelligheid en huiselijkheid. Van de armoede waar de gezinnen mee te kampen hadden is weinig te merken. Het 
genre vindt gretig aftrek en schilderijen van Neuhuys, Kever, De Hoog en Pieters krijgen de naam ‘de Larense School’ toebedeeld. 

Het binnenhuis blijft intrigeren en is tot op de dag van vandaag een dankbaar onderwerp voor de kunst. Caféscènes, kaarslicht-
voorstellingen, dansvloeren, schaakschilderijen, stalinterieurs; een ieder die zijn eigen interieur wil voorzien van een geschilderd 
exemplaar vindt hier en online zeker iets moois.
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Jan Jacob Schenkel

Amsterdam 1829-1900

In de Nieuwe Kerk, Amsterdam, olieverf op paneel 30,5 x 36,8 cm, 
gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Verenigde Staten.

Jan Jacob Schenkel

Amsterdam 1829-1900

Interieur van de Grote Kerk te Naarden, olieverf op paneel 51,6 x 62,9 cm, 
gesigneerd.

Herkomst: coll. Van Boekhoven Leydenroth, Utrecht; veiling A. Mak, 
Dordrecht, Catalogus van de zeer belangrijke Verzameling Moderne 
Schilderijen en Aquarellen van Mevr. van Boekhoven Leydenroth te Utrecht, 
april 1918, lotnr. 90 (met afb.).

76

Interieur



Johannes Bosboom

Den Haag 1817-1891

De St. Laurenskerk, Alkmaar, olieverf op paneel 32,2 x 
25,3 cm, gesigneerd.

Herkomst: coll. Daniel Cottier (glaskunstenaar), New 
York, Verenigde Staten, van hem gekocht door I.T. 
Williams; veiling I.T. Williams, American Art Association, 
New York, 3-4 febr. 1915, lotnr. 15; Vose Galleries, 
Boston, Verenigde Staten, 1918; City Art Museum of 
St. Louis (thans Saint Louis Art Museum), St. Louis MO, 
Verenigde Staten, inv.nr. 32:18.

Lit.: tent.cat. St. Louis, City Art Museum of St. Louis, 
A Collection of Works Owned in St. Louis and Lent to 
the Museum. An Exhibition of Paintings Owned in St. 
Louis, 1913, vol. 16, pag. 23, 42, cat.nr. 18 (met afb.); 
Catalogue of Paintings, City Art Museum of St. Louis, 
1915, pag. 199, cat.nr. V6; St. Louis, City Art Museum 
of St. Louis, Summer Loan Exhibition: Paintings of the 
Modern Dutch School owned in St. Louis, 1922, cat.nr. 
8 (als ‘Kerk te Alkmaar’); Mary Powell, ‘A Painting by 
Marie Dieterle’, Bulletin of the City Art Museum of St. 
Louis, vol. X, 1925, pag. 26-28 (met afb.).

Tent.: New York, Verenigde Staten, National Academy 
of Design, Pedestal Fund Art Loan Exhibition, 1883; St. 
Louis MO, Verenigde Staten, City Art Museum of St. 
Louis, Summer Loan Exhibition. Paintings of the Modern 
Dutch School owned in St. Louis, 1922.
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Johan ‘Bernard’ de Hoog

Amsterdam 1866-1943 Den Haag

Aardappels schillen, olieverf op doek 120,3 x 100,3 cm, gesigneerd.

‘Bernard’ Jean Corneille  
Pothast

Hal (België) 1882-1966 Laren (N.H.)

Bij de nieuwe baby, olieverf op doek 
20,4 x 25,7 cm, gesigneerd.
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Jozef Israëls

Groningen 1824-1911 Den Haag

Het jonge gezin, pastel en aquarel op papier 
35,3 x 53,5 cm, gesigneerd.

‘Bernard’ Jean Corneille Pothast

Hal (België) 1882-1966 Laren (N.H.)

Kersen eten, olieverf op doek 60,4 x 50,3 cm, gesigneerd.
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Louis Noël van Lint

Brussel 1909-1986 Kraainem (België)

De biljartspelers, olieverf op doek 57,9 x 70,3 cm, 
gesigneerd en gedateerd ’33.

Annotatie verso: ‘Les joueurs de billard, café coin de la 
rue des Cultes et rue du Nord’.

Piet Volckaert

Sint-Gillis (België) 1902-1973 Laken (België)

De biljartzaal van café Le Lievekenshoek in Brussel, 
olieverf op doek 80,5 x 100,7 cm, gesigneerd recto en 
verso. 

Annotatie verso: ‘Cabaret’.

Herkomst: part. bezit België.
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Carlos Nadal (Carles Nadal Farreras)

Parijs 1917-1998 Barcelona (Spanje)

Interieur met figuren, olieverf op papier op doek 49,9 x 65 cm, gesigneerd en gedateerd ’69.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.
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In de Nederlandse schilderkunst neemt het landschap een belangrijke plaats in. Wie kent niet het werk van de Hollandse 17e-eeuwse 
landschapschilders Salomon van Ruysdael en Jan van Goyen? Hun weergave van de ‘eigen’ Hollandse natuur was een voorbeeld voor 
vele generaties landschapschilders. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het landschap, Hollands of niet, ruim vertegenwoordigd is in de 
collectie van Simonis & Buunk.

Mooier dan de werkelijkheid
De romantische landschapschilders van het begin van de 19e eeuw kozen voor fijn uitgewerkte, geïdealiseerde zomer- en 
winterlandschappen, panorama’s en bosgezichten. Andreas Schelfhout en B.C. Koekkoek waren hierin de onbetwiste meesters, die de 
toon zetten voor vele leerlingen en navolgers. Een van Koekkoeks leerlingen was Louwrens Hanedoes. Zijn schilderij ‘In het bos van 
Fontainebleau’ uit 1852 is geschilderd in de traditie van Koekkoek, maar het onderwerp luidt de periode van vernieuwing in die bekend 
werd onder de naam Haagse School. Want in de bossen van Fontainebleau begonnen de schilders van Barbizon met het ‘en plein air’ 
vastleggen van stemmingen in de natuur. Hanedoes behoorde na zijn leertijd in Kleef tot de Haagse schildersbent, waartoe onder anderen 
Vertin, Verveer, Waldorp, Hoppenbrouwers, Bles en Roosenboom behoorden. En ook Charles Rochussen, die regelmatig werk van zijn 
vrienden stoffeerde en ook Hanedoes’ landschap voorzag van een kleurige groepje eigentijdse figuren.

Dichter bij de natuur
Na Hanedoes trokken andere schilders naar Fontainebleau zoals zijn schildervriend Charles Rochussen, en Jacob Maris in 1864. J.H. 
Weissenbruch, ook behorend tot de eerste lichting van de Haagse School, reisde er pas in 1900 naartoe als een late hommage aan de 
plaats waar deze nieuwslichters hadden gewerkt. In hun directe observatie van de natuur vinden deze schilders van de Haagse School 
weerklank van hun eigen natuuropvatting, die ze toepassen op het Hollandse landschap. Roelofs schildert graag bewogen luchten boven 
een door buien schoongewassen landschap, Mauve zoekt de eenzaamheid, zoals in een verstild sneeuwlandschap bij Laren. In de jaren 70 
schildert hij ook landschappen met paarden, hij was immers korte tijd in de leer bij Wouterus Verschuur. In ‘Langs het jaagpad’ tekenen 
paard en knecht, centraal in beeld, zich af tegen een zilvergrijze lucht. Alles is doordrenkt van de nattige atmosfeer van een herfstdag. 
Aan karakter van paard en figuur is echter geen aandacht besteed. De weergave is neutraal, zonder expressie. Doel van Mauve is om de 
natuur te schilderen; mens, dier en natuur als eenheid. ‘Stemmingsbeelden’ noemden tijdgenoten dat. 

Met nieuwe ogen
De 20e eeuw bracht een landschapschilderkunst die aansloot bij de gevoelens, ideeën en experimenten van schilders afzonderlijk. Langs 
de oevers van het Gein en rond Abcoude schilderde Piet Mondriaan vanaf de jaren 90 landschappen waarin invloed van Willem Maris te 
bespeuren is, maar die tegelijkertijd experimenten met beeldopbouw en ruimte tussen voor- en achtergrond laten zien. Het pointillisme 
en expressionisme doen ook hun intrede. Schilders voelen zich vrij in de keuze van hun onderwerpen en de uitvoering daarvan. Soms is er 
verbinding met sterke emoties die een landschap oproepen. Zo werden Jo Koster, George Grosz en William Degouve de Nuncques geraakt 
door het zomerlandschap bij Hattem, het eigenaardige duinlandschap op Cape Cod en het Noord-Hollandse landschap, bedolven onder 
een kleed van vers gevallen sneeuw.
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Pieter Gerardus van Os

Den Haag 1776-1839

Arcadisch landschap met herderspaar en vee, olieverf op paneel 63,1 x 83,2 cm, gesigneerd en 
gedateerd 1815.

Herkomst: part. coll. G.H. de Knegt, Nederland.
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Matthijs ‘Thijs’ Maris

Den Haag 1839-1917 Londen

Bospad met reizigers, olieverf op paneel 16,2 x 12,7 cm, te dateren ca. 1852-1855. 

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Matthijs Maris schilderde dit bosgezichtje naar B.C. Koekkoek. Het is bekend dat zowel 
Jacob als Matthijs in de periode 1852-1855 werk naschilderden van Koekkoek, Klombeck, 
Kruseman, Schelfhout e.a. dat in bezit was van de Haagse kunsthandelaar A.A. Weimar, 
die ze daar een kleine vergoeding voor gaf. Deze werkjes zijn alle klein van afmeting, ca. 
15 x 10 cm, en dienden als studie en bijverdienste. 

Louwrens Hanedoes en 
Charles Rochussen

Woudrichem 1822-1905/Rotterdam 1814-1894

In het bos van Fontainebleau, olieverf op doek 73,5 x 
106,5 cm, recto en verso gesigneerd ‘L. Hanedoes’ en 
gedateerd 1852.

Annotatie: ‘Fontainebleau./Pinxit 1851./C.R. fig./L. 
Hanedoes. fct.’.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Dit landschap van Louwrens Hanedoes werd 
door Charles Rochussen van een groep figuren 
voorzien. Een dergelijke samenwerking tussen twee 
schildervrienden was destijds heel gebruikelijk; 
elk bracht zijn expertise in. Zo voorzag Rochussen 
bijvoorbeeld ook landschappen van Cornelis Lieste 
en stadsgezichten van P.G. Vertin van levendige 
figuurgroepen. Vrijwel zeker was dit gezicht in het 
bos van Fontainebleau te zien op de tentoonstelling 
van Levende Meesters in Den Haag (1851) of 
Rotterdam (1852).
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Johann Bernard Klombeck

Kleef (Duitsland) 1815-1893

Boomrijk winterlandschap met schaatsers, olieverf op paneel 38,7 x 53,6 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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Marinus Adrianus Koekkoek I

Middelburg 1807-1868 Amsterdam

Nederlands rivierenlandschap, olieverf op paneel 42,7 x 60,3 cm, gesigneerd en gedateerd 1855.

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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Jan Willem van Borselen

Gouda 1825-1892 Den Haag

Waterrijk zomerlandschap met gezelschap in een bootje, olieverf op paneel 33,3 x 55,4 cm, gesigneerd en gedateerd ’62.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.
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Willem Bastiaan Tholen

Amsterdam 1860-1931 Den Haag

De molens bij Giethoorn, olieverf op doek 
op paneel 32,5 x 27 cm, gesigneerd.

Willem Roelofs

Amsterdam 1822-1897 Berchem (België)

Polderlandschap met wipwatermolens, olieverf op paneel 
28 x 59 cm, gesigneerd en te dateren 1880-1885.
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Anthonij ‘Anton’ Mauve

Zaandam 1838-1888 Arnhem

Langs het jaagpad, aquarel op papier 25,5 x 40,9 cm, gesigneerd en gedateerd ’74.

Annotatie op oorspronkelijk etiket: ‘The Barge Tow, A. Mauve’.

Herkomst: part. bezit Schotland.
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Hendrik Johannes ‘J.H.’ Weissenbruch

Den Haag 1824-1903

Huiswaarts bij buiig weer, olieverf op doek op paneel 32,9 x 44,1 cm, gesigneerd.

Herkomst: kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co., Amsterdam; part. bezit Canada.

Lit.: Harry Otten e.a., Hollandse wolkenluchten - een onvergelijkbaar schouwspel, Utrecht/Antwerpen 2009, afb. in kleur pag. 156; tent.cat. 
Kortenhoef, Kunst aan de Dijk, In het spoor van Gabriel, 2012, pag. 38 en afb. in kleur pag. 17.

Tent.: Tsinandali, Georgië, Alexander Chavchavadze House-Museum, Once Upon a time in Holland. The young Piet Mondrian and the Masters who 
inspired him, mei-juni 2011; Kortenhoef, Kunst aan de Dijk, In het spoor van Gabriel, juni 2012.
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Lodewijk Franciscus Hendrik ‘Louis’ Apol

Den Haag 1850-1936

Bosgezicht met paarden, olieverf op doek 50.4 x 70.5 cm, gesigneerd en gedateerd 1927.
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Anthonij ‘Anton’ Mauve

Zaandam 1838-1888 Arnhem

Sneeuwlandschap bij Laren, aquarel op papier 66,8 x 88,6 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.
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August Lüdecke-Cleve

Heinsberg (Duitsland) 1868-1957 München (Duitsland)

Varende tjalk tussen hyacintenvelden, olieverf op doek 80,3 x 120,3 cm, gesigneerd en gedateerd ’22.

Herkomst: part. coll. Rijnland-Pfalz, Duitsland.
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Arnold Marc Gorter

Ambt Almelo 1866-1933 Amsterdam

Bloeiende appelboom op een boerenerf bij een beekje, olieverf op doek 100,9 x 135,4 cm, gesigneerd en gedateerd 1915.

Herkomst: part. bezit Maryland, Verenigde Staten.
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Pieter Cornelis ‘Piet’ 
Mondriaan

Amersfoort 1872-1944 New York

Hooimijt met wilgenbomen, olieverf op 
doek 63,3 x 51,9 cm, gesigneerd en te 
dateren 1897-1898.

Herkomst: coll. Sal Slijper, Blaricum, 
rechtstreeks van de kunstenaar 
gekocht in 1919; part. bezit 
Zwitserland, 1949-1998; part. bezit 
Nederland.

Lit.: Robert P. Welsh, Piet Mondrian. 
Catalogue Raisonné of the Naturalistic 
Works (until early 1911), Leiden/Toronto 
1998, pag. 216, nr. A 151 (met afb.). 

Tent.: Amersfoort, Mondriaanhuis, 
Mondriaan, Echt of Onecht, maart-mei 
1997.
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Pieter Cornelis ‘Piet’ Mondriaan

Amersfoort 1872-1944 New York

Boerenhuisje met mansardedak, olieverf op doek 32,7 x 46,2 cm, 
gesigneerd en te dateren ca. 1905-1907.

Herkomst: Kunsthandel G.J. van Nieuwenhuizen Segaar, Den Haag, 
1955; Galerie Valentien, Stuttgart, Duitsland, 1964; Galleria del Levante, 
Milaan, Italië.

Lit.: tent.cat. Den Haag, Gemeentemuseum ’s-Gravenhage, Mondriaan, 
1955, cat.nr. 9 (met afb.); Michel Seuphor, Piet Mondrian. Life and Work, 
Amsterdam 1956, cat.nr. 125 en afb.nr. 97; Maria Grazia Ottolenghi, L’opera 
completa di Mondrian, Milaan 1974, nr. 117 (als ‘Casa Rustica’ uit 1905); 
Herbert Henkels, ‘Mondriaan’ in: Ronald de Leeuw, John Sillevis, Charles 
Dumas, De Haagse School, Den Haag 1984, pag. 152 (met afb.); Robert P. 
Welsh, Piet Mondrian. Catalogue Raisonné of the Naturalistic Works (until 
early 1911), Leiden/Toronto 1998, pag. 272, nr. A300 (met afb.).

Tent.: Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Mondriaan, febr.-april 1955; 
Winterswijk, Museum Freriks, bruikleen Simonis & Buunk Kunsthandel, 
Ede, juni-sept. 2004; Tsinandali, Georgië, Alexander Chavchavadze 
House-Museum, Once Upon a time in Holland. The young Piet Mondrian 
and the Masters who inspired him, mei-juni 2011; Amersfoort, 
Mondriaanhuis, bruikleen, nov. 2011-febr. 2012; Winterswijk, Villa 
Mondriaan, Waar het allemaal begon, mei 2013-mei 2014; Winterswijk, 
Villa Mondriaan, Mondriaan en Nolde in de natuur, mei-sept. 2016. 

Willem Maris

Den Haag 1844-1910

Sloot met opvliegende eenden, olieverf op doek 40,3 x 29,9 
cm, gesigneerd en te dateren 1890-1900.

Herkomst: coll. C.B. Tilanus, Amsterdam; veiling Frederik 
Muller & Cie., Amsterdam, okt. 1934, lotnr. 1078; coll. B. de 
Geus van den Heuvel, Nieuwersluis; veiling S.J. Mak van 
Waay, Amsterdam, Collectie B. de Geus van den Heuvel, 26 
april 1976, lotnr. 294 (met afb.); part bezit Nederland.

Lit.: tent.cat. Amsterdam, Stedelijk Museum, Van 
Romantiek tot Amsterdamse School. Schilderijen uit de 
collectie B. de Geus van den Heuvel, 1958, cat.nr. C.61.

Tent.: Amsterdam, Stedelijk Museum, Van Romantiek tot 
Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. de Geus 
van den Heuvel, juli-sept. 1958.
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Jakob Nieweg

Hogebeintum 1877-1955 Amersfoort

Bloeiende fruitbomen langs een hek, olieverf op doek 60 x 50,1 cm, gesigneerd met monogram en gedateerd ’22.
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Johanna Petronella Catharina Antoinetta ‘Jo’ Koster

Kampen 1868-1944 Heelsum

Zomerlandschap bij Hattem, olieverf op board 17,7 x 34,6 cm, gesigneerd en gedateerd 1915.

Annotatie: ‘Hattem’.
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Willem Anthonie ‘Wim’ Oepts

Amsterdam 1904-1988 Parijs

Les Mûriers, Saint Tropez, olieverf op board 34,6 x 42,5 cm, gesigneerd en gedateerd ’46. 

Annotatie: ‘W.A. Oepts. “Les Muriers”, St-Tropez’ en ‘Paysage à St-Tropez’.

Herkomst: coll. J. de Smet, Amstelveen. 

Lit.: Marie Louise van Aubel e.a., Willem Anthonie Oepts (1904-1988), Zwolle 2011, pag. 164, cat.nr. SK.098 (met afb. in kleur).

Tent.: Rotterdam, Kunsthal, Wim Oepts, schilder en graficus, jan.-april 2011; Amstelveen, Museum Jan van der Togt, Privé-collectie De Smet, juni-juli 2012.
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George ‘Georg’ Grosz

Berlijn 1893-1959

Cape Cod, aquarel op papier 36 x 52,5 cm

Herkomst: atelier van de kunstenaar, Douglaston,  
Long Island, 1940; veiling Associated American 
Artists, New York, 1940; part. coll. Westhampton (NY); 
part. bezit Verenigde Staten, 1911; part. bezit Hesse, 
Duitsland, 2011. 

Met echtheidsverklaring van dr. Ralph Jentsch, Rome 
29 januari 2016.

Wordt opgenomen in de catalogue raisonné van het 
werk op papier van George Grosz, in voorbereiding door 
dr. Ralph Jentsch.

Gustave De Smet

Gent (België) 1877-1943 Deurle (België)

Het rijpe koren, olieverf op schildersboard 26,7 x 34,7 cm, 
gesigneerd met monogram.
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Albert Saverys

Deinze (België) 1886-1964 Petegem-aan-de-Leie (België)

Sneeuw in Vlaanderen, olieverf op doek 100,3 x 120,9 cm, gesigneerd.

Herkomst: part. bezit Californië, Verenigde Staten.

Tent.: San Francisco, Verenigde Staten, Golden Gate International Exposition; febr.-okt. 1939, nr. 229, cat.nr. 5.
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William Degouve de Nuncques

Monthermé (Frankrijk) 1867-1935 Stavelot (België)

Bomenrij in Hollands sneeuwlandschap, olieverf op board 31,3 x 37,7 cm, gesigneerd met initialen en gedateerd ’17.
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Dirk Smorenberg

Alkmaar 1883-1960 Oud-Loosdrecht

Waterlelies, olieverf op doek 95,8 x 72,3 
cm, gesigneerd en gedateerd ’22.

Lit.: Jeanette P. Kuhn, Loosdrecht. Het 
palet van Dirk Smorenberg, Loosdrecht 
2016, afb. in kleur pag. 58.
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Cornelis Vreedenburgh

Woerden 1880-1946 Laren (N.H.)

Een zonnige dag aan de Loosdrechtse Plassen, olieverf op doek 36,3 x 74,8 cm, gesigneerd en gedateerd 1933.

Tent.: Woerden, Stadsmuseum Woerden, Jeugdvrienden, Leo Gestel & Cornelis Vreedenburgh, juli-okt. 2016.
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Visvangst en handel op zee zorgden in de 17e eeuw, de ‘Gouden Eeuw’, voor uitzonderlijke welvaart. Schilderijen van Hollandse meesters 
met zeeslagen en historische voorstellingen konden zich in een enorme populariteit verheugen. Daarentegen was er voor het genre 
van zeegezichten in de 18e eeuw in Nederland minder belangstelling. Pas in de 19e eeuw werd het nieuw leven ingeblazen en werden 
zeestukken opnieuw zeer populair. De glorie van de Gouden Eeuw moest afstralen op de eigen tijd. Nieuwe scheepstypen ontwikkelden 
zich en de handelscheepvaart herleefde.

Van woelige wateren en windstiltes
In Zeeland waren het de diverse leden van de schildersfamilie Koekkoek die aan het begin van de 19e eeuw hun naam vestigden. 
Stamvader Johannes Hermanus schilderde stadsgezichten met water, historische voorstellingen, maar vooral schepen op onrustige zee, 
‘woelig water’. Schepen met stukgewaaide zeilen, langzaam zinkend in beukende golven en drenkelingen die zich vastklampend aan 
wrakhout in veiligheid proberen te brengen. Maar ook voor anker liggende schepen op spiegelend, rustig water, in windstilte, waren zijn 
specialiteit. 
 
Hermanus Koekkoek, jongste zoon van Johannes Hermanus, trad in de voetsporen van zijn vader als marineschilder. Net als zijn vader 
had Hermanus veel oog voor het dagelijkse leven van het vissersvolk op de schepen. Ook hij blonk uit in de nauwkeurige weergave van 
verschilende scheepstypes met bijbehorende tuigage, de virtuoze tekening van het water en de levendige, verhalende stoffering. Zijn 
werkgebied lag aanvankelijk in de Zeeuwse wateren en later, toen hij in Durgerdam en Amsterdam woonde, op de Zuiderzee die toen druk 
bevaren werd door de beroepsvaart.

De wisselende stemmingen van de zee
In de loop van de 19e eeuw is er in de marineschilderkunst een verschuiving te zien van de zee naar het strand en van de scheepvaart 
naar figuren bij schepen. De nadruk lag op de weergave van zorgeloze scènes die zich op het strand afspeelden. De kust werd steeds 
meer een plaats voor plezier dan voor arbeid. Uitzondering hierop vormde het werk van H.W. Mesdag, die op relatief late leeftijd voor het 
schildersvak koos. Hij bleef de volle zee, met geen of weinig schepen, als belangrijkste thema zien. Hij legde strand en zee vast in hun 
voortdurend wisselende stemmingen vanuit zijn strandcabine op het Scheveningse strand. In een snelle, losse toets en met een eindeloze 
variatie aan bruine, gouden en grijze kleuren bracht hij deze motieven op het doek. Mesdag had een grote productie, als wilde hij alle 
verloren tijd inhalen. 

Licht en mondaine strandcultuur
In de 20e eeuw verliest de marineschilderkunst geleidelijk aan terrein. Kunstenaars worden getrokken door het mooie licht en de 
mondaine sfeer in de badplaatsen langs de kust en door de opkomende watersport. Vissers en hun schepen raken buiten beeld en worden 
vervangen door flaneurs op de stranden en boulevards. De zeilende beroepsvaart, die in de 20e eeuw nog decennialang onze rivieren 
bevolkt, blijft voor schilders een aantrekkelijk beeld vormen. Zo schildert de luminist Willem Paerels dit onderwerp in een brede, krachtige 
penseelstreek waarin de beweging van de wind en de kleuren van het zonlicht terug te vinden zijn. Ook de haven van Volendam van 
Maurice Sys wordt gekenmerkt door de kleur en het heldere, blonde licht dat de waterrijke streken van Nederland zo eigen is. 
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Hermanus Koekkoek

Middelburg 1815-1882 Haarlem

Zeilschepen op een woelige zee bij het Muiderslot, olieverf op paneel 29,5 x 40,7 cm, gesigneerd en 
gedateerd 1842.

Herkomst: coll. Herbert James Hope-Edwardes, Netley Hall, Shropshire, Groot-Brittannië; coll. Sir 
Jasper and Lady More, Linley Hall, Shropshire, Groot-Brittannië, daarna door vererving in bezit 
gekomen van de vorige eigenaar.
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Hermanus Koekkoek

Middelburg 1815-1882 Haarlem

Schepen en vissers aan de Franse kust, olieverf op doek 45,1 x 76,7 cm, gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel Nezeker, Amsterdam; part. bezit Verenigde Staten.
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Hendrik Willem Mesdag

Groningen 1831-1915 Den Haag

Bomschuiten op kalme zee, olieverf op paneel 39,5 x 51 cm, gesigneerd.

Herkomst: Kunsthandel Borzo, ’s-Hertogenbosch, ca. 1975; Kunstgalerij Albricht, Arnhem; Mark Smit Kunsthandel, Ommen; part. bezit Nederland.

Lit.: tent.cat. ’s-Hertogenbosch, Kunsthandel Borzo, Voorjaarstentoonstelling, 1975, cat.nr. 65.

Gedocumenteerd bij de Mesdag Documentatie Stichting, Den Haag, inv.nr. 2020.36.
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Hendrik Willem Mesdag

Groningen 1831-1915 Den Haag

De Noordzee met schepen aan de horizon, olieverf op 
paneel 69,7 x 109 cm, gesigneerd.

Hendrik Willem Mesdag

Groningen 1831-1915 Den Haag

Binnenkomende bom, aquarel op papier 53 x 73,5 cm, 
gesigneerd.

Herkomst: kunsthandel Gebr. Douwes, Amsterdam; 
part. coll. Nederland.

Lit.: Johan Poort, Hendrik Willem Mesdag (1831-1915), 
Oeuvrecatalogus Supplement, Wassenaar 1997, pag. 
106, cat.nr. 3011.10 (met afb.).
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Jan Altink

Groningen 1885-1971

Jachthaven aan het Paterswoldsemeer, olieverf op doek 40,4 
x 50,3 cm, gesigneerd.

Lit.: Inge Bobbink e.a., Wild van water: De kunst van genieten, 
Zwolle 2016, afb. in kleur pag. 39.

Tent.: Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, Wild van water: De 
kunst van genieten, mei-aug. 2016.

Maurice Sys

Gent (België) 1880-1972

Zomer te Volendam, pastel en gouache op board 50,5 
x 41 cm, gesigneerd en gedateerd op oorspronkelijk 
achtertikkarton 1916.

Annotatie: ’VD’ en op etiket op oorspronkelijk 
achtertikkarton: ‘“Zomer te Volendam”, Maurice Sys 1916.’
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‘Willem’ Adriaan Paerels

Delft 1878-1962 Eigenbrakel (België)

Zeilschepen op een rivier, olieverf op doek 71,3 x 74,3 cm, gesigneerd en vermoedelijk te dateren ca. 1915.

Herkomst: kunsthandel W.M. Stam, Den Haag; coll. P. Dustin, Brussel; part. bezit België.
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Voor velen is een stad of dorp de dagelijkse omgeving. We passeren eeuwenoude bruggen en woonhuizen, horen een 17e-eeuwse 
kerkklok slaan en wandelen over kaden waar in voorbije tijden van vroeg tot laat werd geladen en gelost. Pas als we er een schilderij van 
zien realiseren we ons hoe mooi de oude stads- en dorpskernen van Nederland zijn. Vooral als het gaat om onze geboorteplaats of de 
stad waarin we wonen. Want wie is daar niet aan verknocht? Het geschilderde stadsgezicht, waarin de juiste topografie al of niet wordt 
gecombineerd met fantasie, ontstond in de 17e eeuw, met name in Amsterdam. Dit hield verband met de groei en bloei van de stad en de 
rijkdom en het zelfbewustzijn van haar burgers. 

Een welsprekend portret van de realiteit
De romantische schilders van de 19e eeuw vonden ook inspiratie in tal van andere steden. Amersfoort, Zaltbommel, Dordrecht, Leiden, 
Brielle en Zierikzee raakten in trek, naast de schilderachtige stadjes rond de Zuiderzee. Deze waren vooral geliefd bij de Amsterdamse 
stadsgezichtenschilder Cornelis Springer. Zijn populariteit dankte Springer aan een deskundig oog – hij kwam uit een familie van 
bouwkundigen – en aan de manier waarop hij zijn straten en gebouwen in beeld bracht: altijd zonnig en levendig gestoffeerd met 
groepjes figuren. Zijn voorkeur ging vrijwel steeds uit naar de Hollandse bouwkunst van eind 16e, begin 17e eeuw, met zijn karakteristieke 
rode baksteen en witte zandstenen lijsten en ornamenten. Een stijl waarvan men rond 1850 de schoonheid ‘herontdekte’. Buitenlandse 
bezoekers vergaapten zich aan de pittoreske geveltjes en de vraag in het buitenland naar Oudhollandse stadsportretjes was zó groot dat 
veel schilders zich op dit onderwerp toelegden. Een van hen was Willem Koekkoek, de enige van deze uitgebreide schildersfamilie die zich 
specialiseerde in het Hollandse stadsgezicht. In Den Haag maakte B.J. van Hove naam met stadsgezichten die topografisch juist waren, 
op fantasie berustten of waarin fantasie en werkelijkheid waren vermengd, zoals ook bij Springer wel het geval was. 

Schilders van het volksleven
Het impressionisme brengt in Nederland belangrijke stadsgezichtenschilders als Isaac Israels en Breitner in Amsterdam en Floris 
Arntzenius in Den Haag. Breitner werd geboren in Rotterdam, waar hij als jong schilder het leven op straat ontdekt. Niet het deftige, 
officiële leven, maar het volksleven. In 1882 schrijft hij aan zijn Rotterdamse weldoener A.P. van Stolk ‘Le peintre du peuple zal ik trachten 
te worden of liever ben ik al omdat ik ’t wil’. Hij ziet er straatjes en steegjes met buurtende vrouwen en legt ze vast in blonde tonen. Zijn 
realisme wordt als schokkend ervaren. Na zijn vertrek naar Amsterdam wordt in 1897 de jonge Kees Maks zijn pupil. Maks ziet de stad net 
als Breitner, met zijn ‘rafelige’ stadsranden en vele paarden. Hij trekt in 1901 naar Parijs, waar hij vier jaar woont. Een favoriet onderwerp 
is de omnibus, behorend bij de levendigheid en drukte van de Franse metropool. Langs zijn huis aan de Boulevard du Montparnasse liepen 
wel zes verschillende lijnen, sommige met drie paarden. Arntzenius werd opgeleid aan de Rijksacademie in Amsterdam, samen met Isaac 
Israels, Willem Witsen en Breitner, wiens impressionistische manier van schilderen hij hogelijk bewonderde. Na zijn vertrek naar Den Haag 
begon hij met het schilderen van spontane impressies van het Haagse stadsleven, meestal op klein formaat. 

In het moderne stadsgezicht van de 20e eeuw wordt de herkenbaarheid zelden of nooit opgeofferd aan kleurimpressies of abstractie. 
Daarmee zou immers worden geraakt aan de essentie van het onderwerp. Want herkenbaarheid, in meer of mindere mate, blijft een rode 
draad in het stadsgezicht. 
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Bartholomeus Johannes van Hove

Den Haag 1790-1880

Zonnig stadsgezicht, olieverf op paneel 61,7 x 82,5 cm, gesigneerd en gedateerd 1840.

Herkomst: Richard Green Fine Paintings, Londen, inv.nr. AT 95; part. coll. New York, Verenigde Staten.

Lit.: Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950, ’s-Gravenhage 1969, afb. 156.

116

Stadsgezicht



Jan Hendrik Verheijen

Utrecht 1778-1846

Hollandse stadgezicht met sluisje en bedrijvigheid op de kade, 
olieverf op paneel 35,3 x 42 cm, gesigneerd op de roeiboot.

Herkomst: part. bezit Duitsland.

Fredericus Theodorus Renard

Amsterdam 1778-1820/1824

De Portugese Synagoge gezien vanuit de Jodenbreestraat in 
Amsterdam, olieverf op paneel 33,8 x 43,8 cm, te dateren ca 1800.

Herkomst: coll. Hermann Hugo Zwillenberg (1885-1966), daarna 
door vererving in bezit gekomen van de vorige eigenaar (part. bezit 
Duitsland).

Geïnspireerd op een prent van de Portugese Synagoge gezien 
vanuit de Jodenbreestraat door J. Schouten (1717-1786) als 
onderdeel van de Atlas van Pierre Fouquet jr. (1760-1783). 
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Cornelis Springer

Amsterdam 1817-1891 Hilversum

De Koopmanstraat en Markt in Brielle, olieverf op paneel 50,1 
x 40 cm, gesigneerd voluit en met monogram en gedateerd 
’54.

Met verso gedateerde authenticiteitsverklaring van 
de schilder op verzegeld etiket: ‘De ondergetekende 
verklaart dat dit schilderijtje voorstellende Gezicht in de 
Koopmansstraat op de Grote kerk te Brielle door hem is 
vervaardigd, Amsterdam, januari 1863, C. Springer’.

Herkomst: G.J. Schouten, Amsterdam, rechtstreeks van 
de kunstenaar verworven op 10 december 1854 (fl. 160,-); 
veiling Venduehuis der Notarissen in Pulchri Studio, Den 
Haag, 1 dec. 1940, lotnr. 176 (voor fl. 2200,-); Kunsthandel D. 
Sala en Zn., Den Haag; collectie B. de Geus van den Heuvel, 
Nieuwersluis; veiling Mak van Waay, Amsterdam, Collectie B. 
de Geus van den Heuvel, 27 april 1976, lotnr. 182 (met afb.); 
part. bezit; Richard Green Gallery, Londen, inv.nr. AL 463.

Lit.: tent.cat. Schiedam, Gemeentemuseum, 1951, cat.
nr. 72; tent.cat. Utrecht, Centraal Museum, Nederlandse 
Architectuurschilders 1600-1900, 1953, cat.nr. 90; tent.cat. 
Amsterdam, Museum Willet Holthuysen, Romantische School: 
schilderijen uit de collectie B. de Geus van den Heuvel, 1958, 
cat.nr. B. 55; tent.cat. Laren, Singer Museum, Keuze uit de 
collectie B. de Geus van den Heuvel, 1966, cat.nr. 43; Pieter A. 
Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-
1880, Den Haag 1981, afb. 100 (in kleur); Spieghel Historiael, 
Maandblad voor geschiedenis en archeologie, febr. 1981, pag. 
101, afb. 7; Wim van der Laan, ‘Het genoeglijk straatleven. 
Cornelis Springer; specialist van het romantische stadsbeeld’, 
Tableau 6 (1982), pag. 557 (met afb.); W. Laanstra, ‘Cornelis 
Springer (1817-1891): een 19e-eeuwse stadsportrettist par 
droit de naissance’, supplement Tableau, Utrecht 1983, afb. 
op de omslag; W. Laanstra, H.C. de Bruijn, J.H.A. Ringeling, 
Cornelis Springer (1817-1891), Utrecht 1984, pag. 93, cat.
nr. 54-17, met afb. in kleur en afb. op de omslag; J. Klok Jzn, 
Brielse Straatnamen, Oostvoorne 2006, afb. pag. 91; tent.cat. 
Apeldoorn, Paleis Het Loo, Uit de kunst! 100 jaar Nederlandse 
kunsthandel, 2011, pag. 131, cat.nr. 91 (met afb. in kleur).

Tent.: Schiedam, Gemeentemuseum, 1951-1952; Utrecht, 
Centraal Museum, Nederlandse Architectuurschilders 
1600-1900, juni-sept. 1953; Amsterdam, Museum Willet 
Holthuysen, Romantische School: schilderijen uit de collectie 
B. de Geus van den Heuvel, nov. 1958-febr. 1959; Laren, Singer 
Museum, Keuze uit de collectie B. de Geus van den Heuvel, 
april-mei 1966; Apeldoorn, Paleis Het Loo, Uit de kunst! 100 
jaar Nederlandse kunsthandel, nov. 2011-jan. 2012.
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Willem Koekkoek

Amsterdam 1839-1895 Nieuwer-
Amstel (thans Amstelveen)

De Scherpe Hoek in Culemborg, 
olieverf op paneel 35 x 27,5 cm, 
gesigneerd.

Met verso authenticiteitsverklaring 
van de schilder op etiket: ‘De 
ondergetekende verklaart dit 
schilderijtje, voorstellende (De 
scherpe hoek te Kuilenburg) 
vervaardigd te hebben, W. 
Koekkoek’.

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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George Hendrik Breitner

Rotterdam 1857-1923 Amsterdam

Straatje in Rotterdam, aquarel op papier 51,8 x 27,8 cm, gesigneerd 
en te dateren ca. 1880.

Herkomst: coll. prof. Korteweg, 1919; part. bezit Duitsland.

Pieter Florentius Nicolaas Jacobus ‘Floris’ Arntzenius

Soerabaja (Nederlands-Indië) 1864-1925 Den Haag

De Voldersgracht, Den Haag, aquarel op papier 12 x 16 cm, gesigneerd en 
te dateren ca. 1888.

Herkomst: nalatenschap van de kunstenaar H.J. van der Weele, daarna 
door vererving in bezit gekomen van de vorige eigenaar.
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Pieter Florentius Nicolaas Jacobus ‘Floris’ Arntzenius

Soerabaja (Nederlands-Indië) 1864-1925 Den Haag

Haagse stoffenmarkt, gouache op papier 29,1 x 49,3 cm, gesigneerd.
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Cornelis Johannes ‘Kees’ Maks

Amsterdam 1876-1967

Omnibussen in Parijs, olieverf op doek 52,9 x 83 cm, gesigneerd.

Annotatie op etiket op spieraam: ‘C.J. Maks “Parijs 1910”’.

Herkomst: Wies en Riet Maks, Amsterdam, zusters van de schilder; Andries Peek, Amsterdam, daarna 
door vererving in bezit gekomen van de vorige eigenaar.

Lit.: tent.cat. Amsterdam, Tentoonstelling Arti & Amicitiae, juni 1963, cat.nr. 17 (als ‘Parijs 1910’).

Tent.: Amsterdam, Tentoonstelling Arti & Amicitiae, juni 1963.
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Cornelis Johannes ‘Kees’ Maks

Amsterdam 1876-1967

De ophaalbrug (uitzicht uit het atelier van de schilder op het Prinseneiland, Amsterdam), olieverf op doek 79,4 x 100 cm, gesigneerd.

Annotatie op etiket op spieraam: ‘19. Le pont-levis’.

Herkomst: Wies en Riet Maks, Amsterdam, zusters van de schilder; Andries Peek, Amsterdam, daarna door vererving in bezit gekomen van de vorige eigenaar.
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‘Maurits’ Joseph Niekerk

Amsterdam 1871-1940 Parijs

Wachtende huurkoetsen bij avond, Brussel, olieverf op board 61,3 x 84,5 cm, gesigneerd.

Annotatie verso: ‘Voitures de louage no 26.’.

Lit.: Ingelies Vermeulen e.a., Nachtlicht. De schilders van het nieuwe licht 1880-1940, Haarlem 2010, pag. 100 (met afb. in kleur pag. 99).

Tent.: Nachtlicht, Deurne, Museum De Wieger, dec. 2010-maart 2011/Amersfoort, Museum Flehite, maart-juni 2011.
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Nicolaas van der Waay

Amsterdam 1855-1936

Stadsgezicht bij avond, olieverf op 
doek 70,2 x 79,7 cm.

‘Maurits’ Joseph Niekerk

Amsterdam 1871-1940 Parijs

Avond in Brussel, olieverf op doek  
39,2 x 55,4 cm, gesigneerd.

Annotatie op spieraam: ‘no. 6 effet  
de soir’.

Herkomst: part. bezit België.
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‘Isaac’ Lazarus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

In het Bois de Boulogne, pastel op papier 31,3 x 39,2 cm, gesigneerd.
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Jan Wiegers

Kommerzijl 1893-1959 Amsterdam

De Geldersekade in Amsterdam, 
olieverf op doek 70,2 x 54,7 cm, 
gesigneerd en gedateerd ’35.

Annotatie verso op etiket: 
‘Jan Wiegers, Geldersche kade 
Amsterdam’.

Herkomst: rechtstreeks gekocht van 
de kunstenaar door de ouders van de 
vorige eigenaar.

Lit.: Jessica Voeten, ‘Een heel aparte 
kijk op Amsterdam’, Ons Amsterdam, 
sept. 2013, pag. 46 en 47 (met afb. in 
kleur pag. 46).
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Het stilleven is een compositie van ‘roerloze’ objecten. Dat kunnen bloemen zijn, wild, vis of fruit, boeken of andere gebruiksvoorwerpen. 
In de Nederlandse schilderkunst van de 17e eeuw was de stofuitdrukking, de wijze waarop het oppervlak van het afgebeelde werd 
weergegeven, heel belangrijk. De vaardigheid waarmee hard en glanzend glas, zijde, kostbaar porselein, een citroen of bloemen werden 
geschilderd bepaalde tot ver in de 19e eeuw de reputatie van de schilder of schilder(es). Vooral het ‘bloemstuk’ was populair. Vertolkers 
als Willem van Aelst, Jan Brueghel de Oude, Roelant Savery, Rachel Ruysch en Jan van Huysum waren beroemd en verkochten hun werk 
naar vorstelijke collecties. Hun boeketten waren weelderig, soms verlevendigd met fruit, insecten of een vogelnestje met eitjes. De 
afgebeelde bloemen waren grotendeels uitheemse exemplaren, die naar de natuur werden geschilderd als de kunstenaar ze kon vinden 
en anders werden overgenomen uit botanische handboeken. 

Pronkboeketten
In de 19e eeuw behoudt het Hollandse bloemstilleven aanvankelijk zijn traditionele vorm, al verdwijnt de moraliserende inhoud ervan. 
De bloemen, fijn uitgewerkt en in de mooiste fase van hun bloei, zijn zorgvuldig geschikt in een vaas of terracotta pot, geplaatst 
op een stenen plint. Net als zijn voorgangers speurt de schilder bij kwekers naar zeldzame en bijzondere soorten. De beroemdste 
bloemkwekerijen bevonden zich van oudsher in Haarlem en omstreken en het is zeer waarschijnlijk dat Georgius van Os en zijn 
tijdgenoten daar stof opdeden voor hun stillevens van bloemen gecombineerd met fruit of wild. Zo is bekend dat Van Os op latere 
leeftijd regelmatig in Haarlem verbleef om in ‘de kweekhof van Flora’ van de nieuwste exotische bloemen en planten studies te maken. 

Twee eigenzinnige schilderessen
Pas in de tweede helft van de 19e eeuw komt er aandacht voor de eigenschappen van de bloemen zelf en de sfeer die ze uitstralen. 
De statische schikking en gedetailleerde uitwerking maken plaats voor een natuurlijker weergave: de bloemen worden losjes geschikt 
of neergelegd op de bosgrond. Ook uitgebloeide exemplaren en verlept of verkleurd blad doen hun intrede. De meest vernieuwende 
stillevens waren afkomstig van Gerardine van de Sande Bakhuyzen, die bloemen en planten uit het bos of van het veld gebruikte in 
plaats van de tot dan toe gebruikelijke pioenen, rozen, papavers en lelies. De jongere Margaretha Roosenboom kiest vrijwel altijd voor 
één bloemsoort. Haar grootvader, Andreas Schelfhout, leerde haar de aquareltechniek, waarvan de transparantie zich uitstekend leent 
voor de tere structuur en kleur van haar rozen. 

Uitingen van innerlijke sensaties
Roosenboom en Van de Sande Bakhuyzen waren nog tamelijk traditioneel in hun composities. De kunstenaars rond 1900, zoals Floris 
Verster, Leo Gestel, Mondriaan en Jan Sluijters, schilderen stillevens waarin de persoonlijke expressie het wint van de nauwkeurige 
uitbeelding van de werkelijkheid. Verster schilderde uitgebloeide en wegkwijnende boeketten. Zijn zwager Menso Kamerlingh Onnes, 
met wie hij in de jaren 80 een atelier deelde, gaf in zijn bloemen en stillevens soms gevoelens weer in plaats van het onderwerp. Door 
een broze gezondheid en financiële onafhankelijkheid liet deze schilder een klein, maar zeer persoonlijk oeuvre na. In zijn stillevens 
van de jaren 90 komt opmerkelijk veel glas voor. Het schilderen van dit materiaal was een uitdaging die veel schilders toen uit de weg 
gingen. Maar Menso, hoewel autodidact, had een fenomenale aquareltechniek. De zilveren glans van het glas in deze aquarellen heeft 
vrijwel niemand geëvenaard. 
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Georgius Jacobus Johannes van Os

Den Haag 1782-1861 Parijs

Stilleven met zomerbloemen en druiven, olieverf op 
paneel 97 x 75,5 cm, gesigneerd en gedateerd 1809.

Herkomst: part. bezit Duitsland.
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Petronella van Woensel

Raalte 1785-1839 Den Haag

Stilleven met een roemer, schelp en druiven, olieverf op 
paneel 50,8 x 58,9 cm, gesigneerd.

Herkomst: veiling Sotheby’s, Londen, 22 juni 1988, 
lotnr. 456; part. bezit Florida, Verenigde Staten.

Johannes Cornelis de Bruyn

Utrecht 1802-1844

Druiven, perziken en ander fruit op een stenen plint, 
olieverf op paneel, 42,6 x 32,6 cm.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.
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‘Margaretha’ Cornelia Johanna  
Wilhelmina Henriëtta Roosenboom

Den Haag 1843-1896 Voorburg

Roze rozen op stenen plint, aquarel en gouache op 
papier 35,1 x 53,3 cm, gesigneerd.

Adriana Johanna Haanen

Oosterhout 1814-1895 Oosterbeek

Rozen en chrysanten, olieverf op paneel 25,5 x 36 
cm, gesigneerd.

Annotatie verso op etiket: ‘Flowers, Adriana Haanen 
from Amsterdam Exhibition’. 
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Gerardine Jacoba van de Sande Bakhuyzen

Den Haag 1826-1895

Herfstboeket in mandje op de bosgrond, aquarel op papier 33,8 x 52,3 cm, gesigneerd.
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Menso Kamerlingh 
Onnes

Brussel 1860-1925 Oegstgeest

Glazen vaas met rozen, potlood 
en aquarel op papier 25,3 x 21,1 
cm, gesigneerd en te dateren 
ca. 1885.

Herkomst: Kunsthandel 
Gebroeders Koch, Den Haag/
Rotterdam; coll. mevr. Eikman, 
Leiden.

Lit.: Arend-Jan Sleijster, Willy 
Sluiter en de Kunstvereeniging 
‘Katwijk’ 1908-1910, Katwijk 
2008, pag. 93, afb. 97 (in kleur).

Tent.: Katwijk, Katwijks 
Museum, Willy Sluiter en de 
Kunstvereeniging ‘Katwijk’ 
1908-1910, okt. 2008-jan. 2009; 
Eelde, Museum De Buitenplaats, 
Bloemen! Van Jan Sluyters en 
tijdgenoten, juli-sept. 2010.
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Bernard Buffet

Parijs 1928-1999 Tourtour (Frankrijk)

Roses jaunes fond vert, olieverf op board 34,9 x 
27 cm, gesigneerd.

Annotatie verso: ‘Roses jaunes fond vert 84A’.

Herkomst: Galerie Maurice Garnier, Parijs; galerie 
d’eendt, Amsterdam.
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Leendert ‘Leo’ Gestel

Woerden 1881-1941 Hilversum

Medaillons met bloemstilleven, aquarel op papier 28,8 x 22,9 cm, gesigneerd.

Herkomst: coll. Dirk Klomp, Bergen; Kunsthandel Wending, Amsterdam.

Tent.: Amsterdam, Kunsthandel Wending, Leo Gestel, april-mei 1980.
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Menso Kamerlingh Onnes

Brussel 1860-1925 Oegstgeest

Kristallen schaal met eieren, aquarel op papier 29,8 x 39,1 cm, gesigneerd en gedateerd ’93.

Herkomst: coll. Chris Lanooy, daarna door vererving in bezit gekomen van A. Chambaret-van der Stap (1925-2014), levenspartner van Ruud Lanooy, 
zoon van de kunstenaar.

Lit.: tent.cat. Rotterdam, Rotterdamsche Kunstkring, Tentoonstelling van werken van M. Kamerlingh Onnes, 1917, pag. 6, Q.

Tent.: Rotterdam, Rotterdamsche Kunstkring, Tentoonstelling van werken van M. Kamerlingh Onnes, sept.-okt. 1917.
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Al in de 17e eeuw trokken kunstenaars vanuit binnen- en buitenland naar de Noordzeekust, waar ze inspiratie opdeden voor het schilderen van 
strandgezichten. Vissers, maar ook flanerende burgerlieden, werden geliefde onderwerpen. In de 18e eeuw taande de belangstelling voor het 
strandgezicht, om vervolgens in de 19e eeuw weer tot bloei te komen. Dit was het gevolg van een groeiende internationale herwaardering voor 
de schilderkunst van de Gouden Eeuw, maar ook van sterke gevoelens van nationalisme in Nederland. In de ‘eigentijdse’ schilderkunst werden 
onderwerpen favoriet die ook in de 17e eeuw populair waren, zoals het strandgezicht, waarin de eeuwenlange verbondenheid van het Hollandse 
volk met de zee en visserij tot uitdrukking kwam. 

Het vissersgenre
In de buitenlandse romantiek maakten schilders van het strand soms het toneel van dramatiek, waar in vliegende storm schipbreuken 
plaatsvonden. In Nederland overheersten echter rustiger strandscènes, met schepen veilig op het droge en de alledaagse bedrijvigheid 
van vissers. Andreas Schelfhout en zijn tijdgenoten waren daarvoor vaak in Scheveningen te vinden. De mens vormt in deze romantische 
strandgezichten niet het hoofdmotief, hoewel hij belangrijk is als verhalend element. In de tweede helft van de 19e eeuw krijgen de vissers 
bij de uitbeelding van het strandleven een hoofdrol en ontstaat het vissersgenre. Daarbij werden veelal vredige strand- en interieurtaferelen 
geschilderd, maar soms ook beladen voorstellingen, vol vissersleed. 

Het mondaine strandleven
En dan, aan het einde van de 19e eeuw, verschijnen er vrolijke taferelen van strandwandelaars, zwemmers en zonnebaders, en van kinderen, 
spelend in het zand. Deze veranderende weergave werd veroorzaakt door de opkomst van de badcultuur. Naar Engels voorbeeld ontstonden 
in de eerste decennia van de 19e eeuw badplaatsen langs de Noordzeekust. In Nederland waren de vissersdorpen Scheveningen (1818) en 
Zandvoort (1824) de eersten. De opening van het Stedelijk Badhuis in Scheveningen in 1828 speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van het badleven in Holland. Badkoetsen verschenen en rieten strandstoelen voor de dan nog van top tot teen geklede strandbezoekers. 
Kunstenaars, zoals die van de Haagse School, trokken regelmatig naar Scheveningen en Katwijk, maar ook naar IJmuiden, Noordwijk en 
Zandvoort, om dit levendige strandleven in een vlot penseel vast te leggen. Katwijk was rond 1900 een ware kunstenaarskolonie, die 
Nederlandse, maar ook veel buitenlandse schilders trok. Verder naar het zuiden lokten Veere en Domburg rond de eeuwwisseling vele 
luministen, die gefascineerd waren door het heldere Zeeuwse licht. 

Bomschuit of badgast
Het vissersleven bleef begin 20e eeuw bij schilders in zwang, maar badgasten en bijbehorend vertier vormden steeds vaker een favoriet 
onderwerp. Schilders die kozen om het vissersleven te schilderen vonden tot de Eerste Wereldoorlog op het strand nog voldoende inspiratie. 
Daarna werden de bomschuiten vervangen door gekielde zeilloggers, die moesten uitwijken naar havens, waarmee de pittoreske stoffering voor 
vissersscènes van het strand verdween. Andere schilders voelden zich echter meer aangetrokken door het mondaine badleven. Bij hen en de 
latere modernen geen vissers of schepen meer: in de 20e eeuw is het strand het rijk van de zee- en zonminnaars geworden en breidt het zich 
uit tot aan de kusten van Zuid-Frankrijk, Spanje en Italië.
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Jan Jacob Spohler

Nederhorst den Berg 1811-1866 Amsterdam

Strandgezicht bij vuurbaak, olieverf op paneel 46,8 x 64,9 cm, 
gesigneerd.

Lodewijk Johannes Kleijn

Loosduinen 1817-1897 Den Haag

Vissersvolk en schuiten op het strand van Scheveningen, olieverf 
op paneel 30 x 40,5 cm, gesigneerd. 
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Andreas ‘Andries’ Schelfhout

Den Haag 1787-1870

Vissersschepen voor de kust van Katwijk, olieverf op paneel 33,5 x 44 cm, gesigneerd en gedateerd ’57.

Herkomst: Kunsthandel M. Wolff, Amsterdam, inv.nr. 657, alwaar in de jaren 20 gekocht door J. Bal, 
Overveen; daarna door vererving in het bezit gekomen van zijn kleinzoon, J.M. Bal.
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Johannes Hermanus Barend ‘Jan H.B.’ Koekkoek

Amsterdam 1840-1912 Hilversum

Het uitladen van de vangst, olieverf op paneel 23,5 x 34,3 cm, 
gesigneerd.

Jozef Israëls

Groningen 1824-1911 Den Haag

Bomschuit en vissers op het strand (vermoedelijk Zandvoort), 
olieverf op paneel 45 x 72,1 cm, gesigneerd recto, en verso op 
etiket.

Herkomst: veiling C.G. Sloan & Company, Washington; part. bezit 
Verenigde Staten; part. bezit Nederland.
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Johannes Hubertus Leonardus de Haas

Hedel 1832-1908 Königswinter (Duitsland)

Wachten op de vangst, olieverf op paneel 93,8 x 162,1 cm, gesigneerd.

Herkomst: Williams & Son, Londen; part. bezit Groot-Brittannië.
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Hendrik Willem Mesdag

Groningen 1831-1915 Den Haag

Garnalenvissers, olieverf op doek 90,8 x 180,5 cm, 
gesigneerd en gedateerd 1873.

Lit.: Johan Poort, Hendrik Willem Mesdag: Oeuvrecatalogus, 
Wassenaar 1997, pag. 191, cat.nr. 1873.5 (met afb.).
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Wilhelm Ferdinand Abraham Isaac 
‘Willem’ Vaarzon Morel

Zutphen 1868-1955 Koudekerke

Zomerse dag op het strand, Zeeland, olieverf op 
doek 54,6 x 84,4 cm, gesigneerd.

‘Isaac’ Lazarus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Twee baadsters op het strand, Viareggio, olieverf op 
doek 40,3 x 50,4 cm, gesigneerd.

Herkomst: kunsthandel W.M. Stam, Den Haag.
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Johannes Carolus Bernardus  
‘Jan’ Sluijters

Den Bosch 1881-1957 Amsterdam

Baadsters, olieverf op doek op 
schildersboard 25,8 x 20,7 cm, 
gesigneerd.

Herkomst: Jan Sluijters jr, zoon van de 
schilder; Kunsthandel G.J. Scherpel, 
Bussum; coll. Snelder, Maastricht.
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Léon De Smet

Gent (België) 1881-1966 Deurle (België)

Rotskust, Devon, olieverf op doek 52,7 x 65,3 cm, gesigneerd en gedateerd 1920.

Herkomst: veiling Sotheby’s, Londen, 10 maart 1971, lotnr. 94 (met afb.); part. bezit Groot-Brittannië.

In 1914 vluchtte De Smet met zijn gezin naar Engeland en vestigde zich uiteindelijk in Torquay in 
Devon. In 1921 keerde het gezin terug naar België.
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Johan Antoni de Jonge

Rotterdam 1864-1927 Den Haag

Zomer op het Scheveningse strand, olieverf op doek 40,8 x 
73,2 cm, gesigneerd met monogram.

Herkomst: part. bezit Groot-Brittannië.

Lit.: vgl. John Sillevis, Willem de Jonge, Willem Laanstra, Johan 
Antoni de Jonge (1864-1927), Hilversum 2000, pag. 13, afb. 17, 
pag. 83, cat.nr. AS-26 (met afb.) en afb. op de omslag.

‘Isaac’ Lazarus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Strandgezicht, Italië, aquarel op papier 38,5 x 48,9 cm, 
gesigneerd.
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Hoe vindt u onze schilderijen?
Dit is het dan, onze lijvige catalogus met zoveel moois. Onze Wijde Wereld  
op papier. Maar digitaal is deze kunstwereld nog groter. Onze collectie van  
ruim 3.000 kunstwerken is te vinden op onze geheel vernieuwde website. 
 
Wat is er anders? Op de homepage, waar de ‘surfer’ verwelkomd wordt met de 
interieurfoto’s uit dit boek, kan direct gezocht worden op kunstenaar. ‘Automatisch 
aanvullen’ helpt u met schrijven. Met het uitgebreide filter op onze collectie kunt u 
zoeken op schildersnaam, materiaal, afmeting, prijsklasse en, natuurlijk, onderwerp. 
Als u uw smaak (nog) niet kent, biedt de willekeurige selectie kunst, die gepresenteerd 
wordt als u geen filters instelt, uitkomst. U kunt online van onze publicaties genieten, 
bekijken welke schilderijen we uitlenen en verkochten aan musea en lezen over taxatie, 
aanbod en restauratie. 
 
We hopen dat zowel catalogus als website u aanmoedigen om naar Ede te komen. 
Oog in oog is alles nóg mooier. 

Laat u verrassen: www.simonisbuunk.nl
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