Highlights

Zig-zag chair
by Gerrit Rietveld
“We must help to simplify life,
to free it from redundancy.” Gerrit Rietveld
From international perspective,
furniture designer and architect
Gerrit Rietveld is one of the
most famous artistic talents of
the Netherlands. Simplicity and
functionality formed the basis
of his work. His preoccupation
with standardization and mass
production was related to the
desire to make architecture and
design known to the widest
possible audience. The iconic
Zig-zag chair belongs to one of
his most famous and still loved
designs. Created for the Rietveld
Schröderhuis in Utrecht, it
embodied the search for a chair
that could be easily mass produced. The completed design was a
chair without legs, resembling a
bolt of lightning formed by four
sheets of wood. The Zig-Zag
chair is thus uninhibited by the
supporting elements traditionally used in chairs. Each section
of the chair is constructive and
functional. The chair depicts the
frame of the seated body, and extension of the limber spine, and does not represent the idea of sitting
in comfort. This notion was articulated by Christian Morgenstern in 1930:
“Wenn ich sitze, möchte ich nicht sitzen, wie mein sitzfleisch möchte sondern wie mein sätzgeis sich,
säsze er, den stuhl sich flöchte.”
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Rietveld created different prototypes of the Zigzag chair in various materials and shapes. The
Zig-zag chair that will be offered this auction is
an extremely rare variant. It was probably made
before the war or just after the war by Groenekan
or firma Metz & Co, the only producers of this
chair, between 1935-1950. While most Zig-zag
chairs are high table chairs with a handle on the
back, this chair has perforations in the backrest,
making the handle unnecessary. Because of the
perforations, the chair is possibly made as a predecessor of the Zig-zag chair with perforations
and short armrests. The chair is made of a soft
wood, probably European poplar and is overpainted several times. The current red and white
layers were painted in ca. 1994 by a professional
painter after the original color scheme. There
are a few similar chairs known, one auctioned at
Lama in 2002 and the other in the collection of
the Pinakothek der Moderne in Munchen.
This chair comes from the elaborate art collection of the late artist Henk Linssen (19131975), the owner of a paint firm in Utrecht and
an artist painter himself. After the death of his
wife, Klaasje Klompmaker in 1991, the inheritance was divided between the large family.
Some objects were divided through a lottery
and the then 12 year old current owner, asked
his mother to enlist him for the lottery of the
current Rietveld zigzag chair. He won this lottery and became the young owner of this icon
of a Rietveld chair. According to the family
two other Rietveld chairs in the collection were
already sold in the 1990s.
The authenticity and condition of the chair
are investigated by Atelier Jurjen Creman –
Restoration and Research of furniture, interior,
design and an expert on Rietveld furniture. The
report can be requested by sending an email to
info@dezwaan.nl.
The Zig-Zag chair will be offered under
lot 2621.
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A personal passion
for David Hockney Prints
Every time collector Mrs. Mars went to the
market on Portobello Road in London, she
took the opportunity to visit the studio of Paul
Cornwall-Jones. Cornwall-Jones was not only the
establisher of the Petersbrug Press, the leading
contemporary art print publisher of the 1970’s
and 1980’s, he was also the greatest propagandist
of David Hockney.

5064

He predicted Hockney’s golden future, that
eventually came true, and always tempted her
to buy Hockney’s latest work. From the early
1970’s onward, Mars bought several Hockney
prints, from whitch four will be offered in the
coming auction: My Bonnie lies over the Ocean,
Tulips, Vase and Flowers and Mirror Mirror on

5066
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the wall. At first Mars collected Hockney out
of curiosity. Hockney was a real hype at the
time and as a young collector she let herself be
carried away. Although Hockney has obtained
worldwide fame over the last years, in the 1970’s
he was already adored greatly.
Mars always thought his work was intelligent,
stubborn, headstrong, grand and original. She
liked his prints as much as his painted work.
Hockney’s work is a symbol of mystery; a
painted pool that gives you the feeling you can
just dive into it. It is a wink to reality. (lot 50645065-5066-5067)

5065

detail 5064

5067
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A drawing book by Paul Thek
From the personal collection of his friend Tom
Lenders (1942-2019) we are offering a drawing
book by Paul Thek (1933-1988). Drawn in
October 1970, on his favorite island Ponza
before the Italian coast between Rome and
Napels. (lot 5000)

5000

Tom Lenders and Paul Thek met in Amsterdam
in 1968 when Paul Thek was staying in one of
the studios of the Stedelijk Museum Amsterdam
on the Prinseneiland, as an artist in residence, in
preparation of the famous exhibition in 1969 in
the Stedelijk Museum, titeled 'The Procession /
The Artist's Co-op’. During his stay they became
close friends and this let to the collaboration of
Tom Lenders as one of the photographers for
the publication 'A document made by Paul Thek
and Edwin Klein', Stedelijk Museum 1969. A
collaboration of Paul Thek, Edwin Klein and
with photos of five artists.
This catalogue is included in the sale of this
album.

The drawing book is a document of a time spent on the Italian island Ponza, where he had his own
studio. Possibly they have spent this period together.
The island Ponza was a refuge for Paul Thek, a place he loved and visited frequently. Ponza was a
creative and spiritual heaven for him. In a letter in 1979 to Frans Deckwitz, a Dutch artist friend, he
wrote that he would prefer to spend the rest of his life on Ponza and die there.
There are several fine-drawn scenes where his love for the beauty of this island can clearly be seen,
within a total of 20 drawings with scenic portraits of the island. There are several fine drawings of
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animals, corpi, chickens and of a cat. And there
are some drawings that are less clear, more poetic
and where he possibly melded the spiritual with
the philosophical and some humor.
The ‘l’ultima ena’, the ‘last supper’ drawing
of a plate with food and ‘the happy dragon
burning’ a drawing of a burning fire and a circle
in a landscape, with on the same page a hippo
on a log of wood. Others are more open for
interpretation.
What makes the current album so special, are the
seven self-portraits he made, among which two
exquisitely executed profile portraits. On the cover of the book is the handwritten title : E.M. Cioran
La Tentation D’Exister, referring to the 1956 publication by Cioran. An essay in which Cioran regards
reflections on mystical experiences as one of the highest achievements for mankind. The fact that Paul
Thek has given this drawing book this title adds another layer to it.
Also included in this lot are five photoprints from a private album from Tom Lenders, all made during
the Christmas of 1970, most probably in the studio of Paul Thek, or either at the place of Tom Lenders.
There are two photo’s portraits of Paul Thek, one portrait of Tom Lenders, made by Paul Thek and
an image of a flash photograph into a seven-sided mirror, decorated with paper cut angels. The prints
are not in a very good condition, but it does give a reflection on the mood of their time spend during
the Christmas of 1970.
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Nalatenschap van een voormalig Amsterdamse juwelier-antiquair
Voor deze veiling is er ook een mooie privé-collectie juwelen, zilver en chinees porselein uit de
nalatenschap van een gewezen Amsterdamse juwelier-antiquair ingebracht. Ook na zijn actieve jaren
als juwelier omringde hij zich in zijn smaakvolle ingericht interieur met fraai antiek. Variërend van
een 18e-eeuwse Rotterdamse broodmand, mt Johannes G. le Blanck, jaarletter 1788 (lot 575), een
Amsterdams zilveren dienblad (lot 573), mt Johannes Schiotling, een 18e-eeuwse Madonna (lot
2448) en een mintgroene porseleinkast (lot 6511) met verzamelwaardig zilver en chinees porselein.
De collectie juwelen uit zijn bezit zal over deze en komende veiling verdeeld worden.
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Het kunstenaarsechtpaar Dirk
Kruizinga en Anna Kermer
Uit familiebezit bieden wij een dertigtal
werken (lotnummers 4905-4933) aan
door Dirk Kruizinga (1895-1972) en Anna
Kermer (1911-1985). Dirk Kruizinga’s
olieverfschilderijen hebben veelal een
uitgesproken anekdotische stijl en tonen
soms verwantschap met oude Vlaamse
schilderkunst. Hij componeerde in zijn
doeken de werkelijkheid die hij vermengde
met zijn eigen fantasie.
Tijdens zijn vele reizen schilderde hij
de dorpen, steden en landschappen in
onder andere Frankrijk en Italië. In zijn
woonplaats Amsterdam behoorde hij tot
de oprichters van de De Brug waarin
realistische schilders waren verenigd.
Zijn vrouw Anna Kermer is vooral
bekend geworden als illustrator.
4906

4924

4925
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Moderne en hedendaagse kunst
(lots 5000-5212)
Uit een exclusief ingericht Amsterdams
appartement wordt een grote collectie
moderne kunst ter veiling aangeboden.
Schilderijen, tekeningen en grafische werken
van onder andere Pablo Picasso (lot 5030),
Roy Lichtenstein (lot 5069), Marlene Dumas
(lot 5010) en Pierre Alechinsky (lot 5035) hingen
stijlvol tussen werken van onder andere Eugene
Brands, Jaap Wagemaker, Karel Appel, Klaas
Gubbels, Kees van Dongen en Jan Sluijters.
De eclectische verzameling bevat daarnaast
Amerikaanse Outsider en Folk art, antiek, design
meubilair, toegepaste kunst, zoals de fraaie brons
van Eja Siepman van den Berg (lot 2653) en de
tulpenpiramide van Jan van der Vaart (lot 2619).

5035

5010
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Naast bovenstaande collectie, het schetsboek van
Paul Thek en de etsen van David Hockney bevat
de veiling enkele werken uit de collecties van
Otto Schaap en Deborah Wolf, Remco Campert
en meerdere moderne werken uit verschillende
particuliere verzamelingen, waaronder een fraaie
Chris van der Hoef, Amstelhoek aardewerk
siervaas (lot 2615).

5069

5030
2615

2619

2653
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Karl Joseph Gellings unica in opdracht van Rederij van Abshoven uit Vlaardingen
In deze veiling zijn een aantal werken van kunstenaar Karl Joseph Gellings opgenomen. Het betreft
een rood koperen pendule, een kantige sierschotel en een schaal uit ca. 1935. Gellings (1892-1959)
werd geboren in Uedem bij Düsseldorf en opgeleid aan de Kunstgewerbeschule in Keulen.
Vanaf 1928 werkte hij als edelsmid, keramist en vormgever in Rotterdam. Hij vervaardigde gebruiksvoorwerpen, meubelen, kunstvoor-werpen en architectonische onderdelen zoals trapleuningen en
deurpartijen. Zijn ontwerpen en unica uitvoeringen maakte hij voornamelijk in opdracht van bedrijven en particulieren.
Gellings introduceerde een nieuwe plastische vormentaal in de stijl van de Amsterdamse school. De
smeedijzeren spuitkronen van de fonteinen op het Rotterdamse Hofplein en de sculptuur op de toren
van het Oogziekenhuis in Rotterdam behoren tot zijn bekendste werken. Hij heeft in opdracht van de
familie van Kempen en Begeer in Den Haag het interieur van de winkel ontworpen.
De pendule en sierschotel die we in deze veiling aanbieden, (lot 2607 en 2608) zijn zeer waarschijnlijk in opdracht van Rederij van Abshoven uitgevoerd. De rederij hield zich bezig met haring- en
vishandel en kuiperij, iets wat terug te zien is in de aangeboden werken: de pendule bestaat uit
een gedreven en gehamerde kast met geometrische decoratie van vissen in de golven. Ook de
fraaie vergulde wijzers
zijn in de vorm van vissen gemaakt. De gedreven
en gehamerde sierschotel
is gedecoreerd met een
school haringen en gesigneerd met het monogram
van Gellings.
Deze unica worden nu
via overerving ter veiling
aanboden. Uit dezelfde
nalatenschap worden ook
twee bronskleurige hanglampen aangeboden die
uit dezelfde tijd stammen
maar waarschijnlijk niet
door Gellings ontworpen
zijn. (lot 2605 en 2606).

2607 en 2608
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Verzamelkabinet
Het met olijfhout opgelegde verzamelkabinet
(lot 6500) vormt het decor van een uiteenlopende
collectie objecten die wij voor verschillende
particuliere inbrengers mogen aanbieden.
De fijnste objecten uit alle windstreken van
de wereld, vonden hun weg naar dergelijke
meubelen om bewonderd te worden door de
collectioneur en te dienen als conversation piece
en pronkmiddel naar begeerte. In de trant van
verzamelaars gedurende de 17e en 18e eeuw
waarin ‘rariteiten uit den verre’ en naturalia
centraal stonden, bieden wij een fijne selectie
verzamelwaardige zaken die de zintuigen zullen
prikkelen.

6500

Uit de collectie van een gegoede textielfamilie
een uitermate zeldzame zilveren zonnewijzer
in ivoren doosje, gesigneerd Gerardus Brand
gemaakt in het midden van de 17e eeuw, (lot
2324). De Augsburger zilveren snuifdoos met
eeuwigdurende kalender (lot 2325) misstaat
daar zeker niet bij. Uit deze collectie is tevens
vermeldenswaardig het paar Haagse zilveren
kandelaars gemaakt door Godert van IJsseldijk,
jaarletter 1784 (lot 572).
2324

572

2325
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Fraaie Bergense School werken uit o.a.
een particuliere collectie uit Bergen

4549

In Bergen (NH) hebben veel Nederlandse
kunstenaars gewoond en gewerkt, het dorp staat
bekend als kunstenaarskolonie. Rond 1910 trok
een groep gelijkgestemde kunstenaars naar Bergen
en al snel sprak men van de Bergense school. De
schilderijen van de Bergense school kenmerken
zich door figuratie met kubistische invloeden en
een expressionistische toets. Uit diverse particuliere
collecties bieden wij deze veiling werken aan uit de
Bergense School, waaronder een aantal werken die
tot de Boendermaker collectie hebben behoord. De
Amsterdamse kunstverzamelaar Piet Boendermaker
(1877-1947) was een echte mecenas. Hij bouwde
een imposante collectie werken op van kunstenaars
uit de Bergense School.
Uit een verzameling uit Oegstgeest komt een
Zwitsers berglandschap dat in 1917 in een eigen,
bijna abstracte stijl, geschilderd is door Dirk
Filarski (lot 4549). Het schilderij is afkomstig uit de
Boendermaker collectie en circa 1946 aangekocht
bij Vroom & Dreesmann.
Uit een verzameling uit Amstelveen komen
een zestal werken door Dirk Filarski en Harrie
Kuyten (lots 4550-4555). Deze werken zijn
eveneens oorspronkelijk afkomstig uit de collectie
Boendermaker en deels aangekocht bij Vroom &
Dreesmann.

4550

4562
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Uit een grote particuliere collectie uit Bergen veilen
wij een dertigtal werken van Bergense School
kunstenaars waaronder naast Dirk Filarski en
Harrie Kuyten ook werk van Jaap Min, Mathieu
Wiegman, Piet van Wijngaerdt, Arnout Colnot, Jan
van Herwijnen en Gerrit Willem van Blaaderen.
De particuliere collectie uit Bergen bevat daarnaast
nog fraaie religieuze beelden (lot 2445), waaronder
een zeldzame stenen Piëta uit de 15e eeuw (lot
2425) en diverse Limoges plaquettes (lot 2427 –
2429 en 2434) . De rubriek wordt aangevuld met
religieuze objecten uit verschillende particuliere
collecties. Verder bevat de Bergense collectie twee
archeologische Boeotia aardewerken vrouwfiguren
uit de 5e eeuw voor Christus (lot 2027 en 2028).
Tevens een mooie beschilderd houten sarcofaag
paneel uit de Ptolemeische periode (lot 2000).

2028

4565

2027

collectie Limoge plaquettes

2000

2425

2445
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An Ancestor Couple
East Timor, Belu, Balibó, pair of wooden
ancestor figures, ai tos, H. 175 and 155 cm.
Prov.: Willem Zwiep, Amsterdam, 1990 -2001;
Private Dutch collection
On the island of Timor, in the east of the
Indonesian Archipelago, wooden sculptures
were sparsely developed in comparison with the
eastern neighbouring islands of the southeastern
Moluccas where ancestor statues were abound.
In Central Timor however, where the Belu
live, statues were carved to venerate the distant
founding ancestors. Locally they are referred
to as ai tos, which literally means ‘hardwood’,
though items made of stone share the same
name. Timor cultures are characterised by a
dual cosmological system in general with a
division between heaven and earth, respectively
perceived as male and female, on a macrocosmic
3389
level and an earthly system of the male and
female world to which certain objects pertain. As a
pair of distant, probably founding ancestors they were venerated to procure well-being and fertility.
The present pair of ancestor figures were photographed by Ruy Cinatti in situ outside the village of
Balibó in East Timor near the border with West Timor between 1947 and 1962, which gives this pair
– rare for pieces supposedly hailing from the Tetum - a solid provenance. In the original setting the
statues stood in the ground surrounded by boulders and stones in a wooden construction covered with
palm leaves, in an – according to Cinatti – sacred bush. For veneration purposes the heads of the se
remote ancestors were originally topped by a stone slab providing a stable ground for offerings, in
this case on Chinese ceramic dishes.
Contrary to most angular ai tos found in the Tetum area this pair of sculptures is quite articulate with
expressive heart-shaped faces and detailed torsos. The male figure originally wore a beard of human
hair tufts which were inserted in the drilled holes above the mouth and on the chin. Both faces have
dark coloured glass inset eyes which bestows them a contemplative gaze. Special are the bands of
deeply engraved geometrical patterns which were originally filled with chalk that is still visible in
some grooves. These age-old patterns are similar to the designs found in certain Timorese ceremonial
textiles.
To our knowledge the same ornaments, heart-shaped face and drilled holes is found on only one other
published example which was formerly in the collection of the Barbier-Mueller Museum, Geneva,
and is now in the Quai Branly Jacques Chirac Museum in Paris.
Publ. Cinatti, Ruy (1987) Motivos Artísticos Timorenses e a sua integração, ill. 41.
Ref.: Barbier, Jean Paul (1984), Indonesian Primitive Art, plate 46.
(photograph Pierre-Alain Ferrazzini)
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Collectie Barbier-Mueller
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Collectie van de Amsterdamse wethouder
Spoelstra
Hans Spoelstra, oud-wethouder van Amsterdam (19452020), was een geboren en getogen Amsterdammer. Op de
middelbare school (het Pius X) is zijn voorliefde voor de
oudheid en beeldende kunst ontstaan toen hij met een leraar
en klasgenoten een reis naar Griekenland had gemaakt.
Dat heeft hem zo gegrepen dat hij in veel verschillende
landen opgravingen heeft bezocht en stukken verzamelde
als een archeoloog. Dit heeft hij vooral gedurende de jaren
70 verzameld in Italië. In de rubriek Archeologie worden
enkele stukken van deze opgravingen aangeboden.
Ook had hij een voorliefde voor mooie en antieke spullen
waar hij altijd zorgvuldig mee omging. Geschiedenis en
kwaliteit speelde een belangrijke rol in zijn verzameling.
Hij wist wat hij zocht en wat hij kocht. Zo wist hij dat
hij per se een bakbarometer van P. Wast & Zoon uit
Amsterdam wilde hebben (lot 7700). Het exemplaar uit
1770 is fraai uitgevoerd met verzilverde schaalplaten en
gestoken guirlandes.
De Hollandse palissander- en ebbenhouten kussenkast uit
ca. 1700 is eveneens een goed voorbeeld van kwaliteit
(lot 6533). De kast heeft een rechte kap met twee deuren,
een lade in de voet en is uitgevoerd met kussenvormige
panelen, halve kolommen, robbelijstwerk en gestoken
leeuwenkoppen. In de familie gaat het verhaal dat de
kussenkast uit de koninklijke familie komt en van prins
Bernhard is geweest (lot 6533). Ook leuk zijn de twee
moderne Amsterdamse stadschilderingen van twee van
zijn favorieten plekken, Cafe Welling (lot 4934 en 4935)
en het oude Filmmuseum in het Vondelpark.
Hij was in Amsterdam wethouder van Openbare Werken
tussen 1978-1982 en bleef na zijn actieve politieke
leven betrokken bij de stad, bijvoorbeeld bij het behoud
van het stadionplein, ‘Een open Stadionplein’ uit 2014.
Het is mooi dat zijn geliefde kunstobjecten nu bij een
Amsterdams veilinghuis aangeboden gaan worden,
zoals de erfgenamen zeggen, in zijn stad, daar waar hij
wethouder is geweest en altijd is blijven wonen.

7700
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Spoelstra als wethouder

Spoelstra met viool voor kussenkast

6533
Catalogus De Zwaan / Pagina 23

Een verzameling objecten uit een
herenhuis in Amsterdam Zuid
Deze veiling wordt er een deel van de
collectie uit het prachtige herenhuis van een
Amsterdamse kunstliefhebber onder de hamer
gebracht. Een topstuk uit de collectie is het
portret van een jonge adellijke telg met twee
puppy’s door Jacob van Loo (c. 1614-1670)
(lot 4505), een geliefde Nederlandse portrettist
van de Amsterdamse elite.

2305

Diverse werken van zijn hand bevinden
zich in het Rijksmuseum. Daarnaast bevat
de collectie onder andere een aantal 17e- en
18e-eeuwse tekeningen (lot 4519) en een tiental
stillevens door Amsterdamse Joffers, een groep
kunstenaressen die aan het eind van de 19e eeuw
studeerden aan de Rijksakademie van beeldende
kunsten in Amsterdam. Een van die werken is het
bloemstilleven van Marie van Regteren Altena
(1868-1958) (lot 4545). Naast de verzameling
tekeningen en schilderijen worden er nog andere
kunstobjecten ter veiling gebracht, waaronder
een Cartier Art Deco vergrootglas in goud,
nefriet en bakeliet uit 1930 (lot 2305).
4545

4519
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2001
Catalogus De Zwaan / Pagina 28

7720

2744

2735

3318

3359
3388

3301

3358
Catalogus De Zwaan / Pagina 29

3309

3816
Catalogus De Zwaan / Pagina 30

4000

4595

5012

6501
Catalogus De Zwaan / Pagina 31

6510

8206

8228

8229

Catalogus De Zwaan / Pagina 32

