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IJs en weder dienende

Een koude winterdag, de zon net boven de kim, 
alle sloten en vaarten bevroren. Wie kent ze nog, 
de strenge winters? Ze zijn steeds zeldzamer 
geworden. Gelukkig zijn ze op schilderijen nog 
volop aanwezig. Besneeuwde steden, dorpen 
en landschappen waren van oudsher een geliefd 
onderwerp van de Hollandse schilders. Velen 
specialiseerden zich in het wintergezicht, al of niet 
aangevuld met schaatsers en ijspret. Een geliefd 
thema was ook de grilligheid van het weer, zoals 
een plotseling opstekende herfststorm die de zee 
veranderde in een kolkende massa vol gevaar voor 

E.P. van Bommel  (1819-1890)
Schaatsers op een bevroren dorpsvaart bij een molen
olieverf op doek 50 x 76 cm, gesigneerd en gedateerd 1870
€ 19.000,-

R.A. Haanen  (1812-1894)
Winterlandschap met landvolk op een pad
olieverf op doek 36 x 49 cm, gesigneerd en gedateerd 1849
€ 18.000,-

J. Bles  (1825-1875)
Regen en zonneschijn op een kerkplein
olieverf op paneel 52 x 68 cm, gesigneerd
€ 12.000,-

F.A. Breuhaus de Groot  (1824-1872)
Binnenvarende driemaster bij storm
olieverf op paneel 44 x 60 cm
€ 8.500,-

de schepen en hun opvarenden. In het voorjaar 
met het plotseling inzetten van de dooi kwamen 
de overstromingen, soms met dijkdoorbraken 
tot gevolg. Als eind 19e eeuw de romantische 
dramatiek plaatsmaakt voor het realisme van 
schilders van de Haagse School, worden de rust en 
verstilde atmosfeer van een winterdag favoriet.
En zoals zij met hun zompige landschappen en 
natte wegen al laten zien, worden ook de onge
makken van het gure najaar met zijn regenbuien 
en windvlagen een nieuw en dankbaar onderwerp 
voor schilders. 
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L.F.H. Apol (1850-1936)
Winters bosgezicht met man en hond bij een kasteel
olieverf op doek 41 x 50 cm, gesigneerd
€ 18.500,-

H.P. Groen (1886-1964)
Sneeuwpret in Rotterdam (waarschijnlijk langs de brandgrens van 14 mei 1940)
olieverf op doek 50 x 71 cm, gesigneerd
€ 11.500,-

J. Holtrup  (1917-1995)
Sneeuwlandschap
olieverf op doek 50 x 40 cm, gesigneerd
€ 5.800,-

F.J. van Rossum du Chattel  (1856-1917)
Winterlandschap bij Huis te Hoorn, Rijswijk
olieverf op doek 61 x 45 cm, gesigneerd
€ 14.500,-

A. Mauve (1838-1888)
Sneeuwlandschap met boerenkar
olieverf op doek 52 x 71 cm, gesigneerd
€ 22.000,-

H. van Seben (1825-1913)
Schaatspret op een winterse dag
olieverf op doek 32 x 47 cm, gesigneerd
€ 5.800,-
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J.C.W. Cossaar (1874-1966)
Sneeuwpret bij de Chr. Mulo aan de Helmstraat, Scheveningen
olieverf op doek 52 x 66 cm, gesigneerd en verso gedateerd ’36
€ 22.500,-

F. Freund  (1859-1936)
Sneeuwpret
olieverf op doek 71 x 120 cm, gesigneerd
€ 16.000,-

F. Freund  (1859-1936)
Sneeuwpret
olieverf op doek 71 x 120 cm, gesigneerd
€ 16.000,-

P.J. van Boxel (1912-2001)
Samen onder de paraplu op het Buitenhof, Den Haag
olieverf op doek 101 x 161 cm, gesigneerd en te dateren jaren 60
€ 14.000,-

W. Degouve de Nuncques (1867-1935)
Bomenrij in Hollands sneeuwlandschap
olieverf op board 31 x 38 cm, gesigneerd en gedateerd ’17
€ 14.000,-

A.J.G. Colnot (1887-1983)
Gezicht op het Rokin in Amsterdam vanuit 
Arti gezien, winter 1940-1941
olieverf op doek 55 x 65 cm, gesigneerd
€ 12.500,-

J. Kruysen (1874-1938)
De Stenenbrug van Roermond in de winter
olieverf op doek 74 x 101 cm, gesigneerd
€ 5.500,-
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J. Hilverdink (1813-1902)
De dijkdoorbraak in de Grebbedijk op 5 maart 1855
olieverf op paneel 37 x 50 cm, gesigneerd en gedateerd 1855
€ 13.000,-

H.H. Kamerlingh Onnes (1893-1985)
Regenboog op Terschelling
olieverf op board 31 x 40 cm, gesigneerd en gedateerd ’62
€ 6.800,-

J.H. Koekkoek (1778-1851)
Schipbreuk voor de kust
olieverf op paneel 34 x 48 cm, gesigneerd en te dateren ca. 1810 
€ 13.000,-

J. Voerman sr. (1857-1941)
Landschap met paarden, donkere lucht
olieverf op paneel 22 x 32 cm, gesigneerd
€ 8.200,-

W.A. van Deventer (1824-1893)
Strandgezicht met vissersschepen bij ondergaande zon
olieverf op papier op paneel 32 x 42 cm, gesigneerd
€ 4.500,-

J. Voerman sr. (1857-1941)
IJssel bij Hattem
olieverf op paneel 20 x 31 cm, te dateren ca. 1925-1926
€ 7.200,-
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Pronk en kleur

Bloemen met hun verleidelijke vormen, 
geuren en kleuren zijn een geliefd thema in de 
Hollandse schilderkunst. Vanaf de 17e eeuw is het 
bloemstilleven een zelfstandig genre. Zeldzame, 
uitheemse exemplaren, bestudeerd in botanische 
naslagwerken of op gespecialiseerde kwekerijen, 
werden geschikt in pronkboeketten. Schoonheid 
en zeldzaamheid waren daarbij de criteria. Zo komt 
de roos, die in de 19e eeuw voor het eerst in ons 
land werd geïmporteerd, veelvuldig op schilderijen 
voor. Halverwege die eeuw worden de boeketten 
natuurlijker: de bloemen worden los geschikt en 

wilde exemplaren uit tuin en veld doen hun intrede. 
Ook de schoonheid van een individuele bloem 
krijgt aandacht. Hij wordt geplukt, in een vaas gezet 
en geschilderd, vaak door vrouwen. En hoezeer 
daarna de stijlen veranderen, hoe persoonlijk de 
kijk en weergave van de schilder ook worden en 
hoe sterk ook zijn eigen expressie voorop komt 
te staan, het bloemstilleven blijft een bron van 
inspiratie. Want, zoals de expressionist Jan Sluijters 
het begin 20e eeuw eens zei: ‘k hoef maar op de 
hoek een boeketje te kopen en ik heb het mooiste 
onderwerp wat er is om te schilderen’. 

J.B. Robie (1821-1910)
Rozen op een plint
olieverf op paneel 36 x 27 cm, 
gesigneerd en gedateerd 'Août' 1907
€ 5.500,-

F. Breuer-Wikman (1828-1896)
Stilleven met rozen
olieverf op doek 61 x 43 cm
€ 7.500,-

D.J.H. Joosten (1818-1882)
Bloemen op een plint
olieverf op paneel 10 x 13 cm, gesigneerd en gedateerd 1858
€ 4.750,-

A. Peters (1843-1926)
Rozen op de bosgrond
olieverf op doek 22 x 32 cm, gesigneerd
€ 9.700,-

L.L. van der Tonge (1871-1937)
Lathyrus in een gemberpot
olieverf op doek 46 x 54 cm, gesigneerd
€ 3.300,-

F.J. Huygens (1820-1908)
Roos en wilde bloemen op de bosgrond
olieverf op paneel 19 x 26 cm, 
gesigneerd en gedateerd 1861
€ 3.900,-
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C.S.A. Moret (1870-1952)
Stilleven
olieverf op doek 40 x 30 cm, gesigneerd
€ 3.300,-

W.C.G. Rueter (1875-1966)
Tulpen
olieverf op paneel 49 x 45 cm, 
gesigneerd en gedateerd ’44
€ 3.300,-

A.L. Koster (1859-1937)
Tulpenveld
olieverf op doek op board 31 x 25 cm, 
gesigneerd
€ 11.500,-

E.C. Arntzenius (1902-1982)
Rozen in groen glazen vaas
olieverf op paneel 26 x 24 cm, gesigneerd
€ 2.200,-

A.L. Koster (1859-1937)
Het wegvoeren van afgesneden tulpen
pastel op board 39 x 52 cm, gesigneerd
€ 5.800,-

A. Lüdecke-Cleve (1868-1957)
Varende tjalk tussen hyacintenvelden
olieverf op doek 80 x 120 cm, gesigneerd en gedateerd ’22
€ 14.500,-
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D. Smorenberg (1883-1960)
Amaryllissen en tulpen
olieverf op doek 121 x 81 cm, gesigneerd
€ 10.000,-

H.J. Kuijten (1883-1952)
Perenbloesem in blauw vaasje
olieverf op doek 60 x 50 cm, gesigneerd
€ 3.300,-

J. Voerman jr. (1890-1976)
Anemonen
olieverf op doek op board 30 x 23 cm, gesigneerd
€  7.800,-

L. van Dam van Isselt (1871-1949)
Zomerboeket
olieverf op paneel 83 x 63 cm, gesigneerd
€ 5.500,-

D. Smorenberg (1883-1960)
De Keukenhof
olieverf op doek 40 x 56 cm, gesigneerd
€ 6.500,-

H.H. Berten (1894-1959)
Klaprozen en korenbloemen in een gemberpot
olieverf op doek 40 x 50 cm, gesigneerd
€ 2.200,-
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J.H.L. Meijer (1809-1866)
Avondstemming op zee
olieverf op paneel 31 x 42 cm, gesigneerd
€ 18.000,-

Met de wind in de zeilen

Het water in de zee en de grote rivieren was voor 
vele Hollanders een middel van bestaan. Tot ver in 
de 19e eeuw verdienden veel mannen op het water 
als handelaar, visser, beurtschipper en koopman 
hun brood. Verschillende scheepstypen werden 
ontwikkeld, tjalken en aken voor vrachtvervoer 
in ondiepe binnenwateren, botters voor de 
visserij langs de kust en de bomschuit die op de 
Noordzeestranden zijn ligplaats had. Voor het 
vervoer van personen werd gebruik gemaakt van 
een beurtveer of trekschuit. Later, met de opkomst 

van het impressionisme begin 20e eeuw, trokken 
de kunstenaars naar buiten om de wisselende 
stemmingen van de natuur vast te leggen en de 
atmosfeer van zee, licht en water van zo nabij 
mogelijk te schilderen. Ook voor latere schilders 
was rechtstreeks contact met het water essentieel. 
Leden van de Groninger Ploeg als Dijkstra, 
Martens en Wiegers schilderden vanaf hun eigen 
boten havens, ladende en lossende tjalken en de 
pleziervaart op de meren. G.W. Opdenhoff (1807-1873)

Zeilende vrachtschepen bij kalm weer
olieverf op paneel 39 x 53 cm, gesigneerd
€ 11.500,-

J.F. Schütz (1817-1888)
Zeilschip op wilde zee
olieverf op doek 70 x 105 cm, 
gesigneerd en gedateerd ’53 en ’87
€ 10.000,-

W. Gruijter jr. (1817-1880)
Zeilschepen op woelige zee
olieverf op paneel 30 x 50 cm, gesigneerd en verso 
gedateerd 1878
€ 7.800,-

P.P. Schiedges (1813-1876)
Voor anker langs de kust
olieverf op paneel 23 x 33 cm, gesigneerd en gedateerd ’62
€ 5.500,-

H. Smith (1862-1942)
Uitvarende Urker botters
olieverf op doek 73 x 107 cm, gesigneerd
€ 14.500,-

A.J. van Prooijen (1834-1898)
Tjalken in een stevige bries
olieverf op paneel 18 x 26 cm, gesigneerd
€ 2.500,-
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L.G.J. Berkemeier  (1864-1930)
De Uitwatering in Katwijk aan Zee bij eb
olieverf op paneel 36 x 25 cm, gesigneerd
€ 4.200,-

E. Moll (1878-1955)
Driemasters in de Rotterdamse haven
olieverf op doek 60 x 50 cm, gesigneerd
€ 4.000,-

G.A.L. Munthe (1875-1927)
Bomschuit in de branding
olieverf op schildersboard 20 x 15 cm, 
gesigneerd en gedateerd ’24
€ 4.800,-

E. Ydema (1876-1937)
Tjalken op weg over het meer
olieverf op doek 50 x 40 cm, gesigneerd
€ 6.400,-

A.M. Gorter (1866-1933)
Zeilbootjes in een fjord, Noorwegen
olieverf op doek 25 x 35 cm, gesigneerd en te 
dateren ca. 1922
€ 3.750,-

W.A. van Deventer (1824-1893)
Havengezicht
olieverf op schildersboard 33 x 43 cm
€ 4.500,-

H.W. Mesdag  (1831-1915)
Stille zee met wit zeilscheepje
olieverf op papier op paneel 22 x 30 cm 
Herkomst: Panorama Mesdag, 1973
€ 15.000,-

G. van der Laan (1844-1915)
Ingevroren beurtschip
olieverf op paneel 31 x 43 cm, gesigneerd
€ 3.500,-
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J. Altink (1885-1971)
Jachthaven aan het Paterswoldsemeer
olieverf op doek 40 x 50 cm, gesigneerd
€ 19.500,-

Emilie Snellen

J. Nanninga (1904-1962)
Vissersbootjes bij Marseille
gouache op papier 27 x 37 cm, gesigneerd en 
gedateerd - 52
€ 3.300,-

L. Adrion (1889-1953)
Zondag aan het meer
olieverf op doek 73 x 92 cm, gesigneerd
€ 11.500,-

D. Mühlhaus (1907-1981)
Plezierjachten in de haven van de KDRZV Dordrecht
olieverf op doek 50 x 60 cm, gesigneerd
€ 5.500,-

J. Wiegers (1893-1959)
Zeilboten op het Paterswoldsemeer
wasverf op doek 46 x 50 cm, gesigneerd en 
te dateren ca. 1931
€ 19.500,-
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J.J. Spohler (1811-1866)
Zomerlandschap met figuren bij een vaart
olieverf op doek 57 x 78 cm, gesigneerd
€ 12.500,-

J.J. Spohler (1811-1866)
Zomers rivierlandschap
olieverf op paneel 43 x 62 cm, gesigneerd
€ 18.500,-

A.J. van Prooijen (1834-1898)
Riviergezicht met zeilende hooischuit
olieverf op paneel 21 x 32 cm, gesigneerd
€ 3.700,-

W. Koekkoek  (1839-1895)
Landschap met dorp op de achtergrond
olieverf op doek 41 x 59 cm, gesigneerd
€ 25.000,-

Denkend aan Holland

Het landschapsbeeld dat Hendrik Marsman 
oproept in zijn beroemde gedicht Herinnering aan 
Holland (1936) is voor ieder van ons herkenbaar: 
vlak land doorsneden door sloten en vaarten, in 
ruimte verzonken boerderijen, hier en daar het 
torentje van een dorpskerk, en molens. Op veel 
schilderijen vinden we deze motieven terug. 
Het waren de schilders van de Haagse School 
en hun navolgers die het polderlandschap met 
zijn frisgroene weiden en vele water ontdekten. 
De belangrijkste vertegenwoordigers waren 
Willem Roelofs, P.J.C. Gabriel en Hendrik 
Johannes Weissenbruch. Rondom het landelijk 

gelegen Den Haag was dit polderland volop 
voorhanden. Toen de bebouwing rond Den Haag 
oprukte, trokken deze schilders vanaf de jaren 
70 naar het waterrijke gebied rond Noorden en 
Nieuwkoop. Roelofs’ leerling Gabriel koos voor 
zijn landschapsstemmingen van lucht, licht en 
water ook vaak het nog ongerepte plassengebied 
rond Kortenhoef, Vreeland en Abcoude. Andere 
schilders, zoals Jan van Vuuren, trokken naar de 
hogere zandgronden rond Laren en Nunspeet, 
waar slaperige zonovergoten dorpjes en simpele 
zoomhuisjes volop stof tot schilderen leverden. 
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J.J. Destrée  (1827-1888)
Gezicht op Schiedam
olieverf op paneel 34 x 46 cm, gesigneerd
€ 12.500,-

J.W. van Borselen (1825-1892)
Boerderij aan het water
olieverf op paneel 15 x 19 cm, gesigneerd
€ 7.500,-

J.J. van der Maaten (1820-1879)
Een praatje onderweg
olieverf op paneel 26 x 36 cm, gesigneerd
€ 7.500,-

J. van Vuuren  (1871-1941)
Veluws zoomhuisje met boerin aan het werk
olieverf op doek 42 x 68 cm, gesigneerd
€ 6.000,-

B.J. Blommers (1845-1914)
Vissersvrouw op een bankje
olieverf op doek 25 x 35 cm, met atelierstempel verso
€ 5.500,-

F.J. van Rossum du Chattel (1856-1917)
Werfje langs een rivier
olieverf op doek 39 x 64 cm, gesigneerd
€ 7.500,-

E. Koster (1817-1892) 
Roeiers op het Havenrak, Broek in Waterland
olieverf op paneel 19 x 31 cm, gesigneerd
€ 11.800,-

W. Roelofs (1822-1897)
Landschap met paltrokmolens en twee vissersfiguren
olieverf op paneel 29 x 48 cm, gesigneerd
€ 28.000,-

P.J.C. Gabriel (1828-1903)
Landschap met ophaalbrug op een buiige dag
olieverf op paneel 21 x 31 cm, gesigneerd en gedateerd ’69
€ 6.000,-
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P.P. Schiedges jr. (1860-1922)
Schapen hoeden
olieverf op doek 121 x 91 cm, gesigneerd
€ 11.000,-

P.T. van Wijngaerdt (1873-1964)
Boerderij met bomen aan het water
olieverf op doek 35 x 28 cm, 
gesigneerd en te dateren ca. 1908-1909
€ 5.000,-

H.J. Weissenbruch (1824-1903)
Boerenwoningen langs een vaart
olieverf op doek op paneel 25 x 33 cm, gesigneerd en te dateren ca.1890 
€ 18.000,-

P.J.C. Gabriel (1828-1903)
Vaartje - Kortenhoef
olieverf op doek 39 x 55 cm, gesigneerd
€ 18.000,-

D.H. Ket (1902-1940)
Zandafgraving bij Ede
olieverf op board 20 x 29 cm, verso gesigneerd en gedateerd ’24
€ 8.500,-

W.B. Tholen (1860-1931)
Het Kanaal te Scheveningen
aquarel en gouache op papier 30 x 45 cm, gesigneerd en gedateerd ’06
€ 6.500,-
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A.E.F. Lehmann (1876-1956)
Gezicht op Leidschendam met de Dorpskerk
olieverf op doek 30 x 46 cm, gesigneerd
€ 3.800,-

J. van Vuuren  (1871-1941)
Zonnig dorpsstraatje
olieverf op doek 66 x 83 cm, gesigneerd
€ 7.500,-

W.F. Noordijk (1887-1970)
Dorpje in het voorjaar (Eemnes)
olieverf op doek 41 x 61 cm, gesigneerd
€ 2.500,-

H.H. Kamerlingh Onnes (1893-1985)
Zomerse dag aan het water
aquarel op papier 23 x 31 cm, gesigneerd en gedateerd ’75
€ 4.200,-

D.H.W. Filarski  (1885-1964)
Boerderij in de zomer
olieverf op doek op board 25 x 34 cm, gesigneerd 
en te dateren ca. 1908-1909
€ 4.700,-

C. Kuijpers  (1864-1932)
Heidelandschap met berken langs een beek
olieverf op doek 57 x 133 cm, gesigneerd
€ 7.500,-

C. Kuijpers  (1864-1932)
Landschap bij Heelsum
olieverf op doek 51 x 132 cm, gesigneerd
€ 8.500,-

P.R. Zwiers (1907-1965)
Kamperen
olieverf op board 12 x 18 cm
€ 2.250,-

G.F. van Schagen  (1880-1968)
Zomers gezicht op Wartena, Friesland
olieverf op doek 71 x 86 cm, gesigneerd en gedateerd ’38
€ 4.500,-

J.F.C. Scherrewitz (1868-1951)
Twee kalveren in de wei
aquarel op papier 30 x 44 cm, gesigneerd
€ 3.000,-

W.H. van der Nat (1864-1929)
Boerenerfje
aquarel op papier 31 x 49 cm, gesigneerd
€ 4.000,-

J.P.P. Bodifée (1866-1938)
Bloemenveldje
olieverf op papier op board 35 x 50 cm, gesigneerd
€ 4.700,-
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A.J. Haanen (1814-1895)
Perziken in een schaal op stenen plint
olieverf op paneel 23 x 32 cm, gesigneerd
€ 7.500,-

Stilleven

Adriana Haanen was een van de eerste bloemen
schilderessen die in de 19e eeuw brak met de 
traditie van het zorgvuldig geschikte pronkboeket. 
Behalve boeketten schilderde ze ook verfijnde 
stillevens met porselein en vruchten, die opvallen 
door hun lichtval en virtuoze stofuitdrukking.  

M.J. Lau (1889-1958)
Stilleven
olieverf op doek 26 x 23 cm, te dateren ca. 1915
€ 2.200,-

C. Bolding (1897-1979)
Stilleven van vazen en schalen
olieverf op doek 106 x 85 cm, gesigneerd en 
gedateerd 1942
€ 7.500,-

R. Martinez (1876-1974)
Vijzel met pijpen en courant
olieverf op doek 46 x 55 cm, gesigneerd en gedateerd ’39
€ 4.000,-

R. Koning (1898-1985)
Stilleven met schaal met appels
olieverf op board 50 x 71 cm, gesigneerd en gedateerd 19
€ 2.500,-

Joke Buunk



34 35

H
er

fs
tt

ie
nd

aa
g

se
 2

01
8

SIMONIS & BUUNK

J. van der Kooi  (1957)
Stilleven met irissen & chinees popje
olieverf op board 103 x 100 cm, gesigneerd 
en gedateerd 1990
€ 6.000,-

H. Bos (1901-1979)
Stilleven met aardewerk en walnoten
olieverf op doek 30 x 25 cm, gesigneerd
€ 1.900,-

J.J.M. Bogaerts (1878-1962)
Stilleven met weegschaal, boek, karaf en zalfpotjes
olieverf op doek 36 x 43 cm, gesigneerd en gedateerd 1944
€ 14.500,-

W.A. Oepts (1904-1988)
Stilleven met lampetkan
olieverf op doek 51 x 62 cm, gesigneerd en gedateerd ’32
€ 14.000,-

O.B. de Kat (1907-1995)
Stilleven met boeken, twee uien en een Goudse pijp
olieverf op doek 35 x 42 cm, gesigneerd
€ 3.500,-

J. Lodeizen (1892-1980)
Stilleven met flessen
olieverf op doek 45 x 51 cm, gesigneerd
€ 3.500,-
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E. Tabary (1857-1927)
De voyeur
olieverf op doek 55 x 47 cm, gesigneerd
€ 8.500,-

T.E. Duverger (1821-1898)
Klein geluk
olieverf op paneel 24 x 16 cm, gesigneerd
€ 3.300,-

A. Zuiderwijk (1895-1967/1969)
De Haagse Groenmarkt bij avond
olieverf op doek 61 x 90 cm, gesigneerd en gedateerd 21 sept ’48
€ 6.500,-

C.A. Vos (1813-1877)
Bij de poppenkast
olieverf op paneel 12 x 14 cm, gesigneerd
€ 3.300,-

Frank Buunk met 
kleindochter Puck

De schilder als voyeur

Het schilderen van huiselijke taferelen kent in 
Nederland een lange traditie. De19eeeuwse 
interieurvoorstellingen waren aanvankelijk sterk 
geënt op die uit de Gouden Eeuw, waarin het 
interieurstuk een zelfstandig genre was geworden. 
Door kunstenaars werd een geromantiseerd 
Oudhollands sfeerbeeld gecreëerd. Inkijkjes in 
historische interieurs van burgerhuizen werden 
gezien als geschilderde odes aan eigen land. 
Later, bij de impressionisten, wordt het interieur 
intiemer en huiselijker. Niet alleen stadshuizen 

met hun bewoners worden uitgebeeld, maar ook  
boerengezinnen in hun eenvoudige huisjes op 
het plattenland. Daarnaast vormden openbare 
interieurs van theaters, cafés en winkels een bron 
van inspiratie.
In de 20e eeuw zijn het vooral privétaferelen uit 
de kring van de kunstenaar die hij observeert en 
zonder poseren vastlegt. Steeds meer fungeert de 
schilder als ‘voyeur’. Hij dringt niet alleen binnen 
in de fysieke wereld van het interieur, maar ook in 
het leven van zijn bewoner en probeert zo aan een 
fantasie gestalte te geven. Het meest sprekende 
voorbeeld hiervan zien we in het werk van E. Tabary. 
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J.H.W.M. Schreuder van de Coolwijk  (1868-1962)
In gedachten verzonken
olieverf op paneel 20 x 14 cm, gesigneerd
€ 4.800,-

J.L.H. Gouweloos (1868-1943)
Vrouw aan cafétafel
olieverf op doek 71 x 80 cm, gesigneerd
€ 27.500,-

F.W. Helfferich (1871-1941)
Haagse winkelstraat bij avond
olieverf op paneel 17 x 24 cm, gesigneerd
€ 11.800,-

S. Ivanowski  (1875-1944)
Etalages kijken
olieverf op doek 51 x 82 cm
€ 26.500,-

B.E. van Houten  (1862-1950)
Lezend meisje met blauw lint in het haar
olieverf op doek 163 x 163 cm
€ 8.000,-

W. Schade (1859-ca. 1925)
Ein Spiel
olieverf op paneel 50 x 36 cm, gesigneerd
€ 8.500,-



40 41

H
er

fs
tt

ie
nd

aa
g

se
 2

01
8

SIMONIS & BUUNK

K. Feiertag (1874-1944)
Het huisconcert
aquarel op papier 18 x 28 cm, gesigneerd
€ 2.750,-

P.J. Hamers (1909-1995)
Zittend naakt
olieverf op doek 50 x 60 cm, gesigneerd
€ 2.800,-

R.A.A.J. Graafland (1875-1940)
Meisje in bloemenveld
pastel op papier 52 x 64 cm, gesigneerd en gedateerd 1911
€ 18.500,-

M. Jefferys (1872-1924)
Op de kermis
olieverf op doek op paneel 27 x 38 cm, gesigneerd
€ 17.500,-

G. Giardiello (1887-1920)
Meisje met kalkoen
olieverf op doek 35 x 51 cm, gesigneerd
€ 4.250,-

C. Andréa (1914-2006)
Palmpasen
olieverf op board op paneel 27 x 35 cm
€ 3.500,-
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R.W. Bloos (1878-1957)
Cirque Médrano, Parijs
olieverf op doek 100 x 73 cm, gesigneerd en gedateerd 'Paris' 1910
€ 37.000,-

H. Berserik (1921-2002)
Kerkgangers (ontwerp voor boekomslag)
gouache op papier 26 x 17 cm, gesigneerd 
en gedateerd ’82
€ 5.800,-

F. Tobeen (1880-1938)
Liggend naakt
olieverf op board 42 x 85 cm, gesigneerd en te dateren na 1920
€ 6.500,-

P.W. van Baarsel (1879-1949)
Vrouw op een terras
olieverf op doek 70 x 50 cm, 
gesigneerd en gedateerd 1914
€ 3.300,-
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J. Bles  (1825-1875)
Acrobaat voor een dorpsherberg
olieverf op paneel 21 x 26 cm, gesigneerd
€ 5.800,-

F. Roosdorp (1839-1865)
Stadsgezicht met figuren bij een ophaalbrug
olieverf op paneel 35 x 28 cm, gesigneerd
€ 17.500,-

O.R. de Jongh (1812-1896)
Winters stadsgezicht met schaatsers
olieverf op doek 50 x 71 cm, gesigneerd
€ 8.000,-

A. Eversen (1818-1897)
Winters stadsgezicht met figuren
olieverf op paneel 25 x 20 cm, gesigneerd
€ 11.500,-

Stad en dorp

De stad: een bonte mengeling van huizen, groen, 
water en wegen, waar mensen wonen, werken 
en hun vertier zoeken. Dat is nu zo, en dat was 
vroeger niet anders. Vanaf de 17e eeuw is het 
stadsgezicht als weerslag van het stadsleven ruim 
vertegenwoordigd in de Hollandse schilderkunst. 
Vooral in de romantiek was het genre populair. 
Belangrijk vond men de nauwkeurige weergave 
van de architectonische details van Hollandse 
16een vroeg 17eeeuwse gebouwen. De 
Amsterdammer Cornelis Springer, leermeester 
van Adrianus Eversen, muntte hierin uit en 

vormde het voorbeeld voor een grote groep 
jonge stadsgezichtenschilders. Nadat het ‘en 
plein air’ schilderen mode was geworden, gingen 
de impressionisten op zoek naar stukken stadse 
werkelijkheid. Ook de minder fraaie stadsdelen 
kwamen nu aan bod, de bouwputten, de 
volksbuurten, de lawaaiige bedrijvigheid op de 
kaden. Er waren ook schilders die de stad verlieten 
om de rust te zoeken van het dorp, waar ze stukjes 
dorpsleven vinden in wapperend wasgoed aan 
een lijn, een vrouw wassend op een vlonder of het 
veerpontje van Katwijk naar Leiden. 

Kas  Buunk
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J.C.K. Klinkenberg (1852-1924)
De Grote Markt met de Vleeshal in Haarlem
aquarel op papier 46 x 34 cm, gesigneerd
€ 6.000,-

S. Meijer  (1877-1965)
Dorpsgezicht Blaricum
olieverf op doek op board 15 x 11 cm, gesigneerd
€ 5.500,-

W.A. Knip (1883-1967)
Prins Hendrikkade met de Schreierstoren in Amsterdam
olieverf op doek 60 x 100 cm, gesigneerd
€ 11.500,-

J.J.M. Bogaerts (1878-1962)
Gezicht op de ingangspartij van een landhuis
olieverf op doek 40 x 61 cm, gesigneerd en gedateerd 1904
€ 5.500,-

P.A. Schipperus (1840-1929)
De marskramer
olieverf op doek 32 x 58 cm, gesigneerd
€ 3.300,-

M.J. de Jongh (1885-1942)
Winters gezicht op het Rokin met het Beurspoortje, Amsterdam
aquarel op papier 35 x 61 cm, gesigneerd en te dateren ca. 1910
€ 6.500,-
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W. Roelofs (1822-1897)
Dorpsvaart met vrouw aan de was (mogelijk Edam)
olieverf op paneel 32 x 25 cm, gesigneerd
€ 7.500,-

D.J. van Haaren (1878-1953)
Stadsgezicht van Amsterdam met de 
Oudekerkstoren
olieverf op doek 58 x 47 cm, gesigneerd
€ 3.800,-

H. Hermanns (1862-1942)
Bloemenkar op de Lijnbaansbrug, Amsterdam
olieverf op doek 64 x 90 cm, gesigneerd
€ 8.500,-

E. Moll (1878-1955)
Zonnige wintermorgen rond de Leuvehaven, Rotterdam
olieverf op doek 31 x 44 cm, gesigneerd
€ 20.000,-

F. Bobeldijk (1876-1964)
Gezicht op de Wijde Heisteeg vanaf de Heibrug, Amsterdam
olieverf op doek 60 x 80 cm, gesigneerd
€ 12.000,-

G.A.L. Munthe (1875-1927)
De Zwaaikom in Katwijk met het Leidse bootje
olieverf op paneel 40 x 50 cm, gesigneerd
€ 6.000,-
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J. Voerman sr. (1857-1941)
Gezicht op Hattem
olieverf op paneel 31 x 40 cm
€ 7.500,-

G. van Velde (1898-1977)
Dorpsgezicht 
olieverf op doek 45 x 66 cm, gesigneerd en te dateren ca. 1925-1928
€ 27.500,-

H.H. Kamerlingh Onnes (1893-1985)
Samen wandelen in het park
olieverf op board 36 x 42 cm, gesigneerd en 
verso gedateerd 1965
€ 4.200,-

B.H. Brunklaus (1907-1977)
De wereld achter glas
olieverf op board 60 x 70 cm, gesigneerd en gedateerd ’68
€ 3.300,-

A.M.J.J. Loots (1905-1974)
Draaimolen
olieverf op doek 54 x 65 cm, gesigneerd en verso gedateerd 
'Cagnes sur Mer november' 1932
€ 3.500,-

G. de Jong (1886-1967)
Gezicht op het Singel met de Koepelkerk, Amsterdam
olieverf op board op paneel 37 x 46 cm, gesigneerd en 
gedateerd 1941
€ 7.700,-
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C. Lieste (1817-1861)
Heidelandschap bij Oosterbeek
olieverf op paneel 71 x 95 cm, gesigneerd en te dateren ca. 1855
€ 35.000,-

Zomerlicht

In een land waar de lucht zo vaak betrokken is als in 
Nederland, is het begrijpelijk dat de kunstenaar
let op het licht. Het bepaalt de vorm der dingen, 
de kleur, en de stemming. Het natuurlijke licht is 
voor de schilder dus een belangrijk materiaal. En 
hoewel in de romantiek het schilderij doorgaans 
in het schilderatelier tot stand kwam maakten 
veel kunstenaars buitenstudies en schetsen om 
de werking van het (zon)licht te bestuderen. De 
laagstaande winterzon met zijn lange schaduwen, 
het stemmige roze licht van de zonsopgang of 
zonsondergang waren bij de schilders geliefd. 
Zoneffecten, zoals het toepassen van tegenlicht 

met een molen of forse wolkenformatie die de zon 
aan het oog onttrekt, golden als een knap staaltje 
van schilderkunst. De wens om het licht buiten, 
direct op het doek te zetten ontstond in de tweede 
helft van de 19e eeuw bij de schilders van de 
Haagse School en hun voorlopers in Oosterbeek. 
Het Hollandse licht toonde zich getemperd 
en diffuus. Uiteindelijk zouden in de 20e eeuw 
de luministen de inwerking van het zonlicht op 
de dingen – landschap en bloemstillevens – 
uitbeelden en felle kleuren tevoorschijn toveren. 
Maar daarvoor moeten eerst vele  schilders ons 
land verlaten en naar het Zuiden trekken.

C.H.J. Leickert (1816-1907)
Avondstemming op de rivier
olieverf op paneel 22 x 31 cm, gesigneerd en te 
dateren ca. 1855-1865
€ 12.500,-

C.H.J. Leickert (1816-1907)
Zomers riviergezicht met zoneffect
olieverf op doek 30 x 42 cm, gesigneerd
€ 12.500,-

Sjaan Simonis
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A. Knikker (1887-1962)
Bloeiend tuintje aan het water
olieverf op doek 51 x 41 cm, gesigneerd
€ 3.700,-

C. Andréa (1914-2006) 
Parkterrasje
olieverf op doek 23 x 29 cm, gesigneerd
€ 3.500,-

C.C.M. Swijser-’t Hart (1886-1971)
Zwembad in de zomer
olieverf op board 49 x 54 cm, gesigneerd en gedateerd 1964
€ 2.750,-

H.H. Kamerlingh Onnes (1893-1985)
Trampolinespringers op Terschelling
pen, inkt en aquarel op papier 19 x 30 cm, gesigneerd en 
gedateerd ’71
€ 2.200,-

A.P.E. Kruysen (1898-1977)
Boerenerf
olieverf op doek 45 x 60 cm, gesigneerd
€ 2.500,-

V. Jones (werkzaam ca. 1927-1941)
Met de Rolls uit picknicken (Rolls Royce jaren 20)
gouache op board 51 x 50 cm, gesigneerd
€ 8.800,-

W. Köhler (1e helft 20e eeuw)
Op het strand
gouache op papier 40 x 34 cm, te dateren ca. 1921
€ 3.800,-

P. Thevenet (1870-1937)
Zomerboeket
olieverf op doek 81 x 61 cm, gesigneerd
€ 5.000,-
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C.J.A. Hekking (1826-na 1860)
Gezicht op Kleef met de Zwanenburcht en ateliertoren ‘Belvédère’ van B.C. Koekkoek
olieverf op paneel 25 x 34 cm, gesigneerd
€ 8.500,-

Waar hemel en aarde elkaar raken

Hoe vaak zien we de horizon in Nederland nog? 
Door heftige ingrepen heeft de mens, vooral in 
de afgelopen 120 jaar, steeds meer vat gekregen 
op het aanzien van de natuur. Vrijwel nergens is 
vandaag de dag nog een brede, ruime horizon te 
zien, of het moet boven het water van zee of plas 
zijn. De weidsheid en ruimte die vroeger in ons 
land zo ruimschoots voorhanden waren vinden we 
verbeeld in de panoramische landschappen van 
schilders als Cornelis Lieste, Andreas Schelfhout of 
diens leerling J.J. Destrée. De schilder staat veelal 
op een hoogte en overziet het landschap dat zich 
voor hem uitstrekt. Heel anders wordt de open 
ruimte verbeeld door de landschapschilders van 
de Haagse School en hun navolgers, die immers 
vaak het toch al oneindige polderlandschap 
opzochten. Licht en ruimte is bij hen het eigenlijke 
onderwerp geworden. Een van hen, Willem 
Roelofs, suggereert in zijn schilderij ‘Het hunebed 
bij Tynaarlo, Drenthe’ de ruimte door op de horizon 
het silhouet te plaatsen van een zittende herder, 
terwijl achter hem, in de verte, zijn kudde schapen 
in een betoverend lichtschijnsel staat. In de 20e 
eeuw vindt de illusie van ruimte allerlei vormen. 
Dirk Smorenberg, ruimteverbeelder bij uitstek, 
kiest voor het vogelvluchtperspectief terwijl andere 
schilders de horizon hoog plaatsen om ruimte te 
suggereren,  vaak benadrukt door een rechte weg, 
leidend naar de horizon.  

J.J. Destrée (1827-1888)
Gezicht op Arnhem en de Rijn
olieverf op paneel 26 x 36 cm, gesigneerd en gedateerd ’56
€ 8.500,-

A. Biester (1837-1917)
Gezicht op Kleef vanaf de Nimwegerstrasse
olieverf op paneel 33 x 45 cm, gesigneerd en gedateerd 1864
€ 8.500,-

C. Lieste (1817-1861)
Gezicht op het Rijndal bij Oosterbeek
olieverf op paneel 76 x 102 cm, gesigneerd en 
te dateren ca. 1853-1861
€ 17.000,-

Constance Moes
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W. Roelofs (1822-1897)
Het hunebed bij Tynaarlo, Drenthe
olieverf op paneel 29 x 46 cm, gesigneerd 
en te dateren ca.1863-1870 
€ 11.000,-

P.F.N.J. Arntzenius (1864-1925)
Landschap bij buiïg weer
houtskool en aquarel op papier 23 x 42 cm, met resten van signatuur
€ 16.000,-

W.J. Weissenbruch (1864-1941)
Landschap met koolveld
olieverf op doek 22 x 56 cm, gesigneerd
€ 4.200,-

W.J. Weissenbruch (1864-1941)
Gezicht op een dorpje vanaf het duin
aquarel op papier 30 x 54 cm, gesigneerd
€ 4.000,-

L.P. Stutterheim (1873-1943)
Afgemeerde zeilboten in de Eem bij Soest
olieverf op paneel 25 x 33 cm, gesigneerd
€ 2.700,-

G.F. van Schagen (1880-1968)
Vroege ochtend langs de vaart
olieverf op doek 66 x 110 cm, gesigneerd
€ 6.500,-

E.B. von Dülmen Krumpelmann (1897-1987)
Boerderijen in Drents landschap
olieverf op doek op paneel 50 x 101 cm, gesigneerd
€ 5.500,-

A. Knikker (1887-1962)
Polderlandschap
olieverf op doek 32 x 43 cm, gesigneerd
€ 4.200,-
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D. Smorenberg (1883-1960)
De blauwe boerderij
olieverf op doek 44 x 54 cm, gesigneerd
€ 11.800,-

H.J. Kuijten (1883-1952)
Zeilboten op een plas
olieverf op doek 51 x 60 cm, gesigneerd en gedateerd ’47
€ 8.200,-

P. Ouborg (1893-1956)
Sawa’s
pastel op papier 41 x 48 cm, gesigneerd en te 
dateren ca. 1917-1927
€ 4.500,-

J. Meijer (1885-1970)
Boekweitveld bij Blaricum
olieverf op doek 28 x 38 cm, gesigneerd
€ 4.200,-

J.J.H. Sluijter (1866-1931)
Landschap met rode weg, Blaricum
olieverf op doek 55 x 71 cm, gesigneerd en te dateren ca. 1914
€ 10.500,-

P. P. J. Bol (1947)
Korenvelden met boerderijen
olieverf op doek 56 x 81 cm, gesigneerd en gedateerd 1993
€ 9.000,-
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J.Th. Toorop (1858-1928)
Zeeuwse garnalenvissers
zwart krijt en aquarel op papier 11 x 15 cm, gesigneerd en gedateerd 1916
€ 6.500,-

Van vissers en badgasten

Al in de 17e eeuw trokken kunstenaars naar 
de Noordzeekust voor het schilderen van 
strandgezichten. Ze vonden er de bedrijvigheid 
van de vissersbevolking met zijn eigenaardige 
gebruiken en grote, logge vissersschuiten. In 
Scheveningen zagen schilders als Charles Leickert 
ook elegant geklede Haagse burgerlieden 
wandelen op het strand, en zich mengen met het 
vissersvolk. Decennia later zouden H.W. Mesdag 
en Isaac Israels er hun ezel in het zand zetten, om 
maar niets te hoeven missen van wat er op en rond 
het strand gebeurde. In die tijd was er ook, naar 
Engels voorbeeld, een badcultuur in ons land 
ontstaan. Voor behandelingen en heilzame (zee)
baden namen welgestelde gasten hun intrek in 
hotels en pensions. Dorpen als Scheveningen 
en Zandvoort veranderden geleidelijk aan in 
mondaine badplaatsen. Voor de strandbezoekers 
waren er hoge rieten strandstoelen, kinderen in 
zomerjurkjes vermaakten zich met emmertjes en 
schepjes. Tot de Eerste Wereldoorlog waren er 
op een aantal Hollandse stranden nog vissers te 
vinden. Daarna zochten ze hun heil en haven elders 
en werd het strand definitief het domein van de 
zee en zonminnaars. 

C.H.J. Leickert (1816-1907)
Visafslag op het strand van Scheveningen
olieverf op paneel 19 x 27 cm, gesigneerd en te dateren 
eind jaren 50
€ 18.500,-

J.J. Spohler (1811-1866)
Strandgezicht bij vuurbaak
olieverf op paneel 47 x 65 cm, gesigneerd
€ 15.000,-

A.J. Couwenberg (1806-1844)
Panoramisch strandgezicht bij Scheveningen
olieverf op doek 43 x 100 cm, gesigneerd
€ 15.000,-

Mariëtte Simonis
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J. Zoetelief Tromp (1872-1947)
Door de duinen huiswaarts
olieverf op doek 41 x 56 cm, gesigneerd
€ 62.000,-

H. Heijligers (1877-1967)
Pootje baden
olieverf op doek 38 x 46 cm, gesigneerd
€ 4.250,-

E. Pieters (1856-1932)
Schelpenvissers, Katwijk
olieverf op doek 37 x 50 cm, gesigneerd
€ 8.500,-

J.F. van den Berg (1918-2000)
Strandgezicht met figuren
aquarel op papier 38 x 55 cm, gesigneerd
€ 5.500,-

B.C. van Ettinger (1916-1991)
Scheveningen boulevard gezien vanaf het havenhoofd
olieverf op board 60 x 80 cm, gesigneerd
€ 3.500,-

A. Heyboer (1924-2005)
‘Heerlijk hoor zo met elkaar op het strand’
krijt en aquarel op papier 50 x 70 cm, gesigneerd
€ 1.400,-
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A.G. Bilders (1838-1865)
Herders met vee bij een bosbeek
olieverf op doek 31 x 41 cm, gesigneerd en te dateren begin jaren 60
€ 17.500,-

L.H.H. Schutte (1904-1979)
Zomermiddag op het terras
olieverf op doek 78 x 95 cm, gesigneerd
€ 9.000,-

F.A. Langeveld (1877-1939)
Dorpslaantje in de herfst (Laren)
olieverf op doek 56 x 67 cm, gesigneerd
€ 5.500,-

B.C. Noltee (1903-1967)
Wandelaars in het park
olieverf op doek 25 x 20 cm
€ 2.200,-

Onder lommerrijk loof

Bomen maken deel uit van ons dagelijks leven. 
Ze leveren zuurstof, houden met hun wortels de 
aarde vast en verfraaien onze tuinen en parken. 
En, last but not least, ze zorgen voor schaduw. 
De voorlopers van de Haagse School, die in 
navolging van de schilders van Barbizon in de vrije 
natuur schilderden, ontdekten in de bossen rond 
Oosterbeek de bijzondere speling van het licht. 
Ze zagen dat het, door het bladerdak gefilterde, 
felle zonlicht zorgde voor een schilderachtige 

afwisseling van plekken zon en schaduw op 
de bosgrond. Dit zoneffect werd door latere 
impressionisten overgenomen om in allerlei 
nuances van toets en kleur de sfeer te scheppen 
van een mooie, warme dag. Deze techniek hield 
stand tot ver in de 20e eeuw, al veranderde de stijl. 
Cor Noltee bijvoorbeeld, gebruikte hier en daar 
een korte toets om het zoneffect te versterken. 
En de expressionist Jan Altink treft in zijn schilderij 
‘Huis met boom’ het lichtspel onder het beukenloof 
in een vrij, ongebonden spel van verfstreken en 
gedurfde kleuren.
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W.H.P.J. de Zwart (1862-1931)
Een zomerse dag achter het strand van Loosduinen
olieverf op doek 65 x 51 cm, gesigneerd
€ 16.500,-

J. Altink (1885-1971)
Huis met boom
olieverf op doek 60 x 50 cm, gesigneerd en gedateerd ’51
€ 8.800,-

G.F. van Schagen (1880-1968)
Landhuis in de zomer
olieverf op doek 65 x 86 cm
€ 4.000,-

J.E.H. Hague (werkzaam 1884-1939)
Elegant gezelschap in Hyde Park, Londen
olieverf op doek 44 x 64 cm, gesigneerd
€ 8.200,-

J. van der Zee (1898-1988)
Bloeiende boom
gouache op papier 52 x 71 cm
€ 3.300,-

W. Steelink jr. (1856-1928)
Bezoek aan het park
olieverf op doek op paneel 21 x 31 cm, gesigneerd en gedateerd ’74
€ 4.000,-
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L.R. van den Braak (1823-1870)
Houtvlot met bemanning en vlothut op de Rijn
olieverf op doek 63 x 80 cm, gesigneerd en gedateerd 1857
€ 5.700,-

Beroepen in close-up

De visser, paardenmenner, molenaar en boer, die 
in de romantiek doorgaans de landschappen en 
stadsgezichten bevolken, worden in de 19e eeuw 
steeds vaker het hoofdmotief van het schilderij. 
Dit is vooral het geval vanaf de tweede helft van 
de eeuw, als schilders onder invloed van de Franse 
realisten hun aandacht richten op het vaak zware 
leven van de gewone (werk)man. Aanvankelijk 
stelden zij de onmenselijke werkomstandigheden 
aan de kaak maar geleidelijk aan werden ook de 
heroïek en vooral de onmisbaarheid van hun arbeid 
het onderwerp. Het genre groeide in de 20e eeuw 
mee met de maatschappelijke veranderingen 
en vernieuwingen: de paardenmenner maakte 
plaats voor de chauffeur, de boer werd in de stad 
vervangen door de groenteman, het manusje van 
alles werd winkelknecht. De nieuwe tijd, net wat u 
zegt. Te zien op onze schilderijen.

P.C. Dommershuijzen (1834-na 1912)
Het vertrek van het veer
olieverf op doek 51 x 76 cm, gesigneerd en gedateerd 1912
€ 12.000,-

C.C. Dommelshuizen (1842-1928)
Korenmolen De Rosenboom aan de Overtoom, Amsterdam
olieverf op paneel 28 x 23 cm, gesigneerd en onduidelijk 
gedateerd 189[?]8
€ 6.800,-

S.L. Verveer (1813-1876)
Veer op een woelige rivier, de Grote kerk van 
Dordrecht in de verte
olieverf op paneel 21 x 30 cm, gesigneerd en gedateerd ’51
€ 5.800,-

Frans Buunk
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G. Duran (werkzaam begin 20e eeuw)
Bij de bank van lening
olieverf op paneel 43 x 36 cm, gesigneerd en gedateerd 1910
€ 2.800,-

S. Vermehren (1866-1950)
Rustpauze
olieverf op doek 53 x 39 cm, gesigneerd
€ 4.200,-

J.C. Braakensiek (1858-1940)
De advocaat en zijn cliënt
houtskool en aquarel op papier 31 x 24 cm, gesigneerd
€ 2.500,-

W.H. van den Berg (1886-1970) 
Steenhouwers
olieverf op schildersboard 40 x 30 cm, gesigneerd
€ 4.000,-

W.H. Heinecke (1895-1978)
Bij de groenteboer
olieverf op doek 50 x 60 cm, gesigneerd
€ 6.750,-

M.J.A. Faure (1893-1987)
Sigarendraaiers
gouache op papier 38 x 42 cm, gesigneerd
€ 3.250,-

H.J. Scheeres (1829-1864)
Voor de oven
olieverf op paneel 13 x 17 cm, gesigneerd en 
gedateerd ’53
€ 4.000,-

J.C.H. Heijenbrock (1871-1948)
IJzergieterij
pastel op papier 33 x 48 cm, gesigneerd
€ 2.800,-
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J.L.M. Cosson (1878-1956)
Salon de coiffure
olieverf op doek 65 x 54 cm, gesigneerd en 
 verso gedateerd 1930/31
€ 8.500,-

R. de Buck (1902-1986)
Stierenvechter
olieverf op doek 60 x 50 cm, gesigneerd
€ 3.500,-

G. Beukers (Hollandse School 20e eeuw)
Kaasdragers in Alkmaar
olieverf op doek op paneel 39 x 30 cm, gesigneerd
€ 2.800,-

W. Bosma (1902-1985)
Sarah Vaughan en band
gouache op papier 39 x 29 cm, 
gesigneerd en gedateerd 1956
€ 5.600,-

W. Bosma (1902-1985)
Man, vrouw en paard bij een boerderij
olieverf op board 59 x 74 cm, gesigneerd en gedateerd 1950
€ 5.000,-

H.H. Kamerlingh Onnes (1893-1985)
De herdenking
olieverf op board 34 x 41 cm, gesigneerd en gedateerd ’63
€ 6.300,-
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Reis naar het onbekende

De moderne kunstenaar is als het ware een 
‘pelgrim’ op zoek naar de ultieme vorm die 
uitbeeldt wat hij tonen wil. Zijn reis begint bij 
de realiteit. De kunstenaar die de werkelijkheid 
als model beschouwt, werkt min of meer naar 
het leven. Maar naast het zichtbare speelt 
ook de fantasie een rol. De kunstenaar laat 
dan de werkelijkheid achter zich en reist naar 
onbekend gebied, met de abstractie als ultieme 

A.B. Wagemaker (1906-1972)
’t Kerkje (Kerkje in Vijfhuizen)
olieverf op doek 72 x 82 cm, gesigneerd en te dateren vóór 1945
€ 6.200,-

J. Nanninga (1904-1962)
Compositie, 1959
gemengde techniek op papier 31 x 39 cm, 
gesigneerd en gedateerd ’59
€ 11.500,-

A.C. Snijders (1929-2010)
Figuren in landschap
olieverf op board 107 x 122 cm, gesigneerd en gedateerd ’60
€ 4.500,-

A.C. Snijders (1929-2010)
Plantsoen
olieverf op board 90 x 46 cm, 
verso gesigneerd en gedateerd 1956
€ 6.800,-

bestemming. Voor de abstracte kunstenaar heeft 
het zichtbare afgedaan. Kleur en vorm zijn vaak 
niet meer te herleiden tot iets herkenbaars maar 
zijn associatief en emotioneel beladen. Nieuwe 
uitdrukkingsvormen in de kunst ontstaan daardoor, 
als variaties op een thema of als revolutionaire 
stijl. Reizend in het gebied tussen realisme en 
abstractie, met het innerlijk als inspiratiebron, 
blijven veel kunstenaars op zoek naar een beeldtaal 
waarin het ‘wezenlijke’ tot uitdrukking kan wordt 
gebracht.
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W.F.K. Hussem (1900-1974)
Abstracte compositie
olieverf op beton 45 x 100 cm, te dateren ca. 1957
€ 7.000,-

J.A. Rooskens (1906-1976)
Fantasiedieren
gouache op papier 21 x 30 cm, gesigneerd
€ 10.000,-

G. Grassère (1915-1994)
Mechanische compositie
olieverf op doek 50 x 60 cm, gesigneerd en gedateerd ’49
€ 4.600,-

Y. Theys (1936-2005)
Liefdesscène in abstracte ruimte
olieverf op doek 118 x 146 cm, verso gesigneerd en 
gedateerd 1975
€ 8.500,-

I. Thomas (1928-1980)
Compositie
olieverf op schildersboard 61 x 91 cm, gesigneerd
€ 3.500,-

C.B. Bastiaans (1909-1986)
De kermis
olieverf op doek 60 x 70 cm, gesigneerd en te dateren jaren 60
€ 7.700,-
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J. van den Ende (1944)
Kleurstructuur S (12) ’70
lak op paneel 147 x 99 cm, verso gesigneerd en gedateerd ’70
€ 5.000,-

Lucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk) (1924-1994)
Drie wezens
potlood, krijt en aquarel op papier 21 x 27 cm, gesigneerd en gedateerd 84.XII.12
€ 4.000,-

Lucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk) (1924-1994)
Zonder titel
Oost-Indische inkt en aquarel op papier 27 x 30 cm, 
te dateren jaren 60
€ 3.500,-

A.B. Kelder (1894-1973)
Abstracte compositie
Oost-Indische inkt op papier 77 x 68 cm, 
gesigneerd en gedateerd V XI '69
€ 3.000,-

J. Firoux (20e eeuw)
Stilleven met theepot, fles en citroen
krijt en gouache op board 31 x 34 cm, 
gesigneerd en gedateerd ’66
€ 2.200,-

C. Morgan (1950)
Blackboard
gemengde techniek en collage op papier 99 x 99 cm, 
gesigneerd en gedateerd ’87
€ 3.800,-
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J.J. van Heel  (1898-1990)
Zittende aap
olieverf op board 60 x 50 cm, gesigneerd en gedateerd ’41
€ 4.800,-

Mark Buunk
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