Highlights

SCHILDEREND DOOR DE NEDERLANDSE KUNSTGESCHIEDENIS
Bijna alle grote stromingen in de Nederlandse schilderkunst zijn vertegenwoordigd
in deze veiling. Afkomstig uit diverse particuliere collecties biedt deze veiling een
ware ontdekkingsreis door de Nederlandse kunstgeschiedenis.
Oude meesters
Zo bieden wij in deze veiling een collectie
schilderijen van oude meesters aan, afkomstig
uit de verzameling van een privé-verzamelaar
(o.a. lot 4501, een zonnig landschap
toegeschreven aan Maerten Fransz. van der
Hulst (1605-1645)

Uit een andere privécollectie komt een
werk dat sinds het begin van de 18e eeuw
toegeschreven is geweest aan Jan Steen.
Nog in 1986 meende veilinghuis Sotheby’s
dat het doek door de beroemde meester was
geschilderd. Naar nu blijkt is het echter geen
Jan Steen en is dit vrolijke herberginterieur
(lot 4504, taxatie €3.000 – 5.000) van de
hand van een andere meester uit de 17e/18e
eeuw.
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Nederlandse romantiek
Ook komen er een aantal typische 19e eeuwse schilderijen uit de Romantiek onder de hamer,
waaronder een parkgezicht door B.C. Koekkoek (lot 4550, taxatie €10.000-20.000), Figuren langs
een vaart door C.H.J. Leickert (lot 4525, €2.000-4.000) en een levendige markt, geschilderd door
Samuel Verveer (lot 4523, €1.600-2.000). De lyrische manier van schilderen waar de Nederlandse
Romantiek om bekend staat met oog voor detail en verheerlijking en sublimering van de natuur is
bij deze werken goed te zien.
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Luminisme & Pointilisme
Luminisme en pointilisme lagen
begin 20ste eeuw dicht bij elkaar.
In beide schilderstijlen ligt de
nadruk op sterke lichteffecten,
veroorzaakt door een optische
mengeling van kleuren. Prachtige
voorbeelden in deze veiling zijn
een vroeg werk van Edzard
Willem Koning (1869-1954) in
pointillistische stijl geschilderd in
1895. (lot 4568, taxatie €2.0004.000).

Otto van Rees (1884-1957)
schilderde eveneens vroeg in zijn
carrière in luministische stijl het
werk Veld bij Fleury, 1905 (lot
4580, taxatie €3.000-5.000). Van
Rees vertrok als twintigjarige in
het najaar van 1904 naar Parijs.
Op aanraden van Picasso nam
hij in Montmartre zijn intrek in
het fameuze ateliergebouw Le
Bateau Lavoir. In het voorjaar
1905 verhuisde Van Rees naar
Fleury-en-Biere. In de zomer
van dat jaar bezocht Kees van
Dongen hem daar en werkten
zij zij-aan-zij in de velden in de
nabijheid van Parijs.

Catalogus De Zwaan / Pagina 7

Stoute pekineesjes en stil Amsterdam
Wie valt niet voor deze vijf stoute pekineesjes die ons aankijken tussen een paar Chinese antiquiteiten?
De Britse kunstenares Frances C. Fairman (1836-1923) was gespecialiseerd in het schilderen van
overduidelijk lieve honden. Op dit kapitale doek van 87 x 112 cm is zeker ook de stofuitdrukking
van de kleden en de detaillering van het Chinees porselein reden om uren naar dit werk te kijken.
(lot 4585, taxatie €3.000 – 6.000)

Uit een tijd zónder toeristen, airbnb, auto’s
en trams komt dit typisch Amsterdamse
stadsgezicht van Willem Witsen (18601923). De verstilde locatie is de Oude Waal,
in de verte doemt de Montelbaanstoren op
(lot 4571, taxatie €2.000-4.000).
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Henk Helmantel
Henk Helmantel (1945) wordt gerekend tot de Noordelijke Realisten en zijn werk is onverminderd
populair bij een groot publiek. Zijn grootste voorbeeld is Rembrandt van Rijn en zijn inspiratie
vindt Helmantel in eenvoudige gebruiksvoorwerpen of vruchten en groenten. Het stilleven met
twee tonnetjes en een schaaltje werd geschilderd aan het begin van de 21ste eeuw maar straalt
onmiskenbaar ook de schoonheid van de Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw uit (lot 4605,
taxatie €6.000-10.000).
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BIJZONDERE COLLECTIES UIT PRIVÉBEZIT

Tabakparafernalia
De glorietijd van het pijproken ligt alweer ver achter ons maar deze traditie leverde zeer mooi
‘tabakparafernalia’ op. Hij was een verwoed pijproker, de etnografica-handelaar Loed van Bussel,
en op zijn reizen door o.a. Engeland, Schotland en Frankrijk kocht hij palmhouten raspen en geestig
kijkende snuiftabakhouders gemaakt van kokosnoot. Met veel genoegen legde hij deze verzameling
aan ter vermaak voor zijn gasten in een vitrine in zijn logeerkamer. Zo hadden zij altijd iets om naar
te kijken en om te lachen, als ze onverhoopt niet zouden kunnen slapen (lot 2200 en verder).
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Klassiek
Andere interieurs zijn juist meer klassiek maar niet minder smaakvol wanneer er op hoog niveau
is verzameld. Het zuiden van het land gaf deze particuliere verzameling van een familie van stand
prijs: chinees porselein, zilver en twee zeer statige portretten. De laatste twee hebben bijna vorstelijke
lijsten, gekroond met de familiewapens van respectievelijk Dr. Hermanus Oosterdijk Schacht
(hoogleraar geneeskunde te Leiden (1672-1744)) en Catherina van der Stoffe (1678-1760); beiden
gesigneerd, gedateerd 1700 en 1698 en van de hand van Martinus de la Court (1640-1710), 70x55 cm.
(lot 4502, taxatie €3.000-5.000). De hier afgebeelde Chinese Imari schotels uit de 18e eeuw hingen
in de bibliotheek, op het bolle plat staat een mooie waaier afgebeeld (lot 2821, taxatie €1.500-2.000).
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Eclectisch
Op een besneeuwde dag reed één van de taxateurs
van De Zwaan over een hobbelig pad in het
bos om daar tussen de bomen een bijzondere
collectie te taxeren. Deze bijzondere particuliere
collectie bestaat o.a. uit hedendaagse kunst, 16e
eeuwse tegels uit Iznik en Damascus en een paar
mooie designstoelen van P. Fornasetti (lot 8210,
taxatie €1.500-2.000). De nog steeds actieve
collectioneur koopt direct bij kunstenaars,
galeries en op internationale veilingen. Zo kocht
hij het werk van Marc Mulders, Gans II direct
van de kunstenaar in zijn atelier (lot 5015,
taxatie €4.000-6.000) en
de stoere ster van Marc Bijl
via de Upstream galerie
in Amsterdam (lot 5048,
taxatie €1.400-1.800). De
serie Iznik tegels en de
tegel uit Damascus zijn
de afgelopen decennia
verzameld via veiling in
heel Europa. (lot 3131 –
3137)
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Adellijk
Uit de privé collectie van een adellijke familie gerelateerd aan de legendarische rechtsgeleerde en
schrijver Hugo de Groot (die van de ontsnapping uit de boekenkist) veilen wij een aantal sieraden,
meubelen, chinees porselein en een prachtig portret van Franciscus Netscher (1813-1826), geschilderd
door zijn vader Wilhelm Adrian Netscher (1791-1854). Het werk is ongesigneerd, verso annotatie met
naamsvermeldingen, 76 x 62 cm. en komt via directe vererving van de familie van de kunstenaar
(lot 4505, taxatie €600-1.000).
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