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Highlights

In deze veiling zijn meer dan 3000 lotnummers bijeengebracht uit vele verschillende 
particuliere collecties en nalatenschappen. Hieronder enkele highlights

Hybride verzamelingen: hedendaagse kunst en etnografica 

De vooruitstrevende keuzes van een 
aantal scherpzinnige collectioneurs leidde 
in de laatste decennia tot creatieve en 
hoogwaardige collecties. Hedendaagse 
kunst en etnografica gaan hand in hand 
in deze hybride collecties: de objecten 
complementeren elkaar. Etnografica uit 
verschillende werelddelen wordt niet 
langer verzameld door een kleine groep 
gespecialiseerde collectioneurs. De 
esthetiek, het lijnenspel, de geometrische 
vlakverdeling en de symmetrie, zijn 
opgepikt door verzamelaars van moderne 
en hedendaagse kunst. Daarnaast worden 
(Westerse) verzamelaars (steeds vaker) 
aangesproken door de rituele kracht van 
de objecten. 
In de geschiedenis van het verzamelen 
is de interesse, voor objecten uit een 
ander gebied of uit een andere cultuur, 
evident aanwezig. Bekende verzamelaars 
uit de geschiedenis zijn bijvoorbeeld 
Rembrandt van Rijn, die verschillende 
curiositeiten verzamelde en Picasso, 
die een grote interesse had voor tribale 
maskers. Verwondering bij en over dit 
soort verzamelingen heeft mogelijk de 
basis gelegd voor een nieuwe generatie 
collectioneurs. Steeds vaker worden de 
etnografische voorwerpen echter niet meer 
als curiositeiten gezien, maar nemen zij een gelijke plaats in naast de hedendaagse kunst.
Veilinggebouw de Zwaan is het enige veilinghuis in Nederland met een gespecialiseerde afdeling 
Tribale kunst. Wij zijn dan ook trots dat wij deze veiling, naast een aantal sterke op zichzelf staande 
objecten, wel drie verschillende hybride verzamelingen mogen aanbieden. 
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Uit de nalatenschap van Tom Lenders, artistiek eclecticus  
en omnivoor van uitzonderlijke klasse 

Verzamelaar, kunstenaar, publicist, kunsthistoricus en ex-docent 
van de Rietveld academie en AKI in Enschede, Tom Lenders 
was de belichaming van de erudiete verzamelaar met een oog 
voor het onverwachte, het ongewone, het bijzondere maar 
bovenal voor kwaliteit. Zijn verzameldrift ging door alle tijden 
en stromingen heen. Niet alleen verzamelde hij moderne kunst 
en etnografica uit Indonesië, Oceanië en Afrika, hij verzamelde 
ook archeologische, Inuït en Aboriginal artefacten en 
Middeleeuwse objecten. Als liefhebber en groot kenner van de 
Opera werd er bij hem thuis vaak gezongen. Zijn goede vriend 
Hans van Houwelingen noemde hem dan ook: een artistiek 
eclecticus en omnivoor van uitzonderlijke klasse. 

Onder meer Lenders, van Houwelingen, Michel Thieme, Rijkje 
Dekker, Dick Meijer, Sebastiaan Ostkamp en Jan Willem Put 
vormden een vriendengroep van gepassioneerde verzamelaars 
en handelaren. Verhalen over prachtige reizen naar Cairo, 
alwaar hij onbevreesd een door een zwaar bewapende tank 
bewaakte Koptische kerk ingaat om naar het houtsnijwerk te 
kijken. Waar hij een verbouwereerde imam de les las over de 
betekenis van afbeeldingen op tegeltableaus. Over hoe de groep 
tonen uit een snelhoorn probeert te persen en dat Tom de enige 
was die het lukte. Zijn verontwaardiging over Franse handelaren 
die de mooiste stukken van een verkooptentoonstelling hadden 
gekocht de avond vóór de opening, iets dat hij 20 jaar later nog 
memoreerde. De vriendschap spreekt uit hun getuigenissen.

In 1995 vond in het Museum Jan Cunen te Oss de 
tentoonstelling Correspondances plaats. De tentoonstelling 
bracht een overzicht van deze eclectische verzameling. Daarin 
kwam hij zelf als verzamelaar aan het woord. Lenders zag 
Russische schilders als de grondleggers van de abstracte kunst. 
Wladimir Baranoff-Rossiné is één van hen. Hij probeerde, net 
als andere landgenoten (waaronder Kandinsky), beeldende kunst 
en muziek op een lijn te krijgen. Dit zou ook het geval zijn voor 
Rossiné’s Zonder titel (1913) (lot 4605). Het schilderij vertoont 
overeenkomsten met de latere abstract expressionistische Action 
Paintings. Piet Ouborg werd door Lenders beschouwd als een 
van de beste na-oorlogse abstracte kunstenaars, welke niet door 
het Cobra-virus was besmet (lot 5010). Van zijn goede vriend 
Paul Thek bieden wij een vijftal tekeningen aan (5039-5042A).

Het werk dat zijn hele leven lang een grote rol speelde in zijn verzameling en dat coûte que coûte 
niet te koop was, was het prachtige Asmat schild met de mooie tekening van een antropomorf figuur, 
afkomstig uit de verzameling van Ernst Heinrich en gekocht bij Mia en Loed van Bussel. (Lot 3315)
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Uit de collectie van Otto Schaap, Part I van III

De collectie van kunstverzamelaar Otto Schaap (geb. 1933) is omvangrijk te noemen met meer dan 
600 schilderijen, grafiek, installaties, sculpturen en etnografica. Nu met het verstrijken der jaren is 
het tijd afscheid te nemen van de collectie. Enkele werken gaan naar het Kunstmuseum den Haag, 
anderen zullen door Christie’s Amsterdam geveild worden op 25-26 November. Het grootste deel 
van de collectie echter zal door de Zwaan geveild worden in drie delen. In deze veiling bieden we 
een kleine selectie aan als opmaat naar de grotere veilingen van voorjaar 2020. Een grote passie 
voor bijzondere objecten leidde door de jaren heen tot een diverse en uitgebreide verzameling met 
nadruk op Nederlandse hedendaagse kunst en etnografica. Zoals Otto Schaap in een interview met 
de blog ‘My daily shot of Culture’ vertelt: ‘Verzamelen houdt je jong want je bent bezig met je 
geest. Koop vooral van jonge kunstenaars, ga veel zien, ga naar musea. En ga bij het kopen van 
kunst vooral niet af op de mening van anderen maar volg je eigen gevoel’. 

De hoogtepunten van zijn collectie waren in 2008 te bezichtigen in het Stedelijk Museum Schiedam 
in de tentoonstelling Kunst uit huis: Hoogtepunten uit de collectie van Otto L. Schaap. Uit deze 
tentoonstelling bieden wij o.a. aan het werk van Reinier Lucassen (Lot 5100)

Uit de collectie van een Amsterdamse handelaar en filantroop

De derde collectie die wij in deze veiling aanbieden is een selectie Afrikaanse etnografica en 
hedendaage kunst uit de nalatenschap van een bekende Amsterdamse handelaar en filantroop. Onder 
zijn bezielende begeleiding kwamen veel projecten in Mali tot stand, waaronder het bouwen van 
scholen en ziekenhuizen. Hij is hiervoor aldaar geridderd.
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Uit de privé collectie van de nalatenschap Jan Boomsma

In de eerste week van november wordt een deel 
van de privé collectie uit de nalatenschap van de 
ingenieur Jan Boomsma geveild. De opbrengst van 
deze stukken zijn ter financiering van het nieuwe 
nog op richten TIJDmuseum.

Jan Boomsma was één van de grootste 
klokken verzamelaars in Nederland. Klokken 
& Tijdmeetkunde, had vanaf zijn jeugd zijn 
belangstelling. Dit vertelde hij zelf in een lezing 
met als titel ‘Wat brengt iemand tot verzamelen’: 
“Zo was er in ons ouderlijk huis een staande klok, 
die als vast ritueel elke zondag omstreeks 12.00 
uur werd ingesteld; te weten het ophijsen v/d 
gewichten, het instellen van een nieuwe melodie op 
het speelwerk en zo nodig de juiste tijd bijstellen.”

Hij geloofde sterk in wat zo mooi in het Duits 
‘lernen’ heet waarbij de verhalen van de groep 
belangstellende om je heen je niet alleen de droge feiten leert, maar dat de te verzamelen objecten 
ook door de persoonlijke versieringen en meningen tot leven wordt gewekt. Jan Boomsma rekende 
onder meer en niet uitsluitend Wim Hana, Reinier Plomp en Jaap Zeeman, allen schrijvers van 
standaardwerken over o.a. bijvoorbeeld de Haagse Klok en de Nederlandse staande klok, tot zijn 
grote inspirators.

In deze veiling bieden wij o.a. een Lodewijk XVI vergulde bronzen cartel klok aan, gevormd als 
bloemboeket, gesigneerd door Jean-Baptiste Baillon. Baillon was één van Frankrijks beroemdste 
klokkenmakers van de 18e eeuw en zijn werkplaats stond bekend als “het beste en rijkste 
klokkenatelier’ (Lot 7718) Ook veilen wij een vroeg negentiende-eeuwse skelet klok, afkomstig 
uit Luik en toeschreven aan Hubert Sarton. (Lot 7706). En als één van de topstukken veilen wij 
een Hollandse tafelklok, gesigneerd door Ms. Buys Amsterdam. (Lot 7700) Naast de voornoemde 
klokken worden er verschillende andere klokken en barometers geveild met taxaties van enkele 
honderden tot duizenden euro’s.

Topstukken uit de bekende collectie van Jan Boomsma, die ondergebracht zijn in de Stichting 
Boom-Time, zijn te bezichtigen in verschillende Nederlandse musea. Zo hebben het Frans Hals 
museum en het Museum Zaanse Tijd een aantal zeer mooie exemplaren in bruikleen. Daarnaast 
waren diverse klokken te bezichtigen in verschillende tentoonstellingen, waaronder Alle tijd voor 
klokken (2010) in het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum te Schoonhoven. 

De opbrengst van de nalatenschap wordt geschonken door de nabestaanden aan het nieuw op te 
richten TIJDmuseum. Dit museum is een initiatief van de Stichting Tijdmeetkundige Collectie 
Nederland (STCN) met als doelstelling een breed publiek kennis op te laten doen of deze te 
verdiepen over tijdmeetkunde in al zijn facetten en aandacht vragen voor het met tijd en tijdmeting 
verbonden Nederlandse technische, cultureel en sociale erfgoed.
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Uit de nalatenschap van Rien Poortvliet (1932-1995)

Verschillende objecten uit de 
nalatenschap van Rien Poortvliet 
(1932-1995) worden geveild, 
allen afkomstig uit Huize Hees te 
Soest waar Poortvliet woonde en 
zijn atelier had. 

Poortvliet groeide op in een 
streng gereformeerde familie 
waarin hij nauwelijks de kans 
kreeg om zijn artistieke talent 
te ontplooien. Hij begon een 
carrière bij een reclamebureau, 
maar had meer interesse in 
zijn nevenwerkzaamheden 
voor diverse uitgeverijen. Als 
autodidact illustrator kreeg hij 
verschillende opdrachten. Hij tekende daarnaast verschillende jacht gerelateerde taferelen. Zijn 
jachtkameraad en vriend Prins Bernhard introduceerde hem aan de verschillende hoven van Europa. 
Dankzij Bernhard ontving hij meerdere prestigieuze opdrachten, zo tekende hij onder andere de 
lievelingspaarden van Queen Elizabeth II. Onder lot 1328 veilen wij enkele foto’s van de twee 
vrienden als ook een aquarel van de hand van Prins Bernhard die Poortvliet in een annotatie zijn 
‘meester’ noemt. Rien Poortvliet hield een schetsboek bij van al zijn jachtavonturen, nu in het 
bezit van de familie. Vol humor en geestdrift vertelt en schetst hij daarin over de vos die zich 
verstopte maar ook weer tevoorschijn kwam, afgebeeld op lot 1300. Bijgaand een zeldzame foto uit 
deze privé schat. Ook veilen wij veel jachttrofeeën o.a. tanden van everzwijnen geschoten op het 
jachtterrein van Het Loo (lots 1331-1337)

In 1976 werd het Leven en werken van de kabouter gepubliceerd, wat tot zijn internationale 
doorbraak leidde. De Amerikaanse vertaling Gnomes stond in 1978 veertien weken lang als 
nummer een op de lijst met meest verkochte boeken. 

In deze veiling bieden wij o.a. twee schetsboeken aan (lot 1304-1305). Eén schetsboek is de 
volledige uitwerking in potlood van het beroemde boek ‘Langs het tuinpad van mijn vaderen’ 
(uitgeverij J.H. Kok-Kampen, 1987). Het andere schetsboek bevat vele pentekeningen van 
kabouters en andere bekende Poortvliet-figuren. 

Een schildersezel, potloden, geprepareerde maar niet afgemaakte doeken. Door Poortvliet 
beschilderde kastjes, bankje, lamp of een Friese staartklok. Divers kleingoed en objecten uit het 
atelier. Deze veiling biedt een uniek kijkje in de wereld van Rien Poortvliet. 
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Diverse bijzondere schilderijen, nalatenschappen en collecties

Ook deze veiling veilen wij weer veel objecten met een mooie herkomst. Twee prachtige oude 
meester schilderijen zijn beiden afkomstig uit twee diverse particuliere verzamelingen. Het portret 
van de Amsterdamse burgemeester mr. Pieter Cloeck (1585-1667) was voorheen toegeschreven aan 
Govert Flinck, nu is men van de overtuiging dat het hier een 17e eeuwse kopie betreft. (lot 4505). 
Een ander mooi intiem werkje is de Madonna met kind in een tuin door Pieter Claeissins de Jonge 
(1532-1623) (lot 4509). 

Zo veilen wij ook een collectie van een heer van stand, o.a. schilderijen en bijvoorbeeld een 
ondeugende terracotta van Hildo Krop (lot 2622) als ook vele meubelen afkomstig uit een 
Herenhuis. Een bijzondere vermelding voor de verzameling aziatica van de kunsthandel Cserno, 
voorheen gevestigd op de Spiegelgracht. Sinds jaar en dag aldaar gevestigd maar aan dat tijdperk 
komt nu een einde. De handel- en privé collectie van deze bekende Amsterdamse antiekhandelaar 
bevat vele mooie pareltjes aziatica, chinees porselein en Europese objecten.
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