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Highlights

Een persoonlijke collectie 
van Mata Hari 

‘Ik kan helemaal niet goed dansen. De mensen 
kwamen naar me kijken omdat ik de eerste 
was die naakt voor het publiek durfde te 
verschijnen.’

Zo vertelde Margaretha Zelle, beter bekend als 
Mata Hari (1876-1917), ooit haar goede vriend, 
kunstschilder Piet van der Hem (1885-1961). 
Beide opgegroeid in Leeuwarden, leerden Van 
der Hem en Mata Hari elkaar kennen in 1914 in 
Amsterdam. Zij schreven elkaar brieven en hij 
portretteerde haar een aantal keren. Een getekend 
portret van Mata Hari door Van der Hem bevindt 
zich in het Fries Museum.

Onder grote belangstelling van (inter)
nationale musea, verzamelaars en pers, veilde 
Veilinggebouw de Zwaan in 2016 en 2017 al een 
aantal, uit verschillende inboedels afkomstige, 
persoonlijke bezittingen van de exotische 
danseres en vermeende spionne. Hieronder 
bevonden zich diverse sieraden, ondergoed, 
bestek en een toneelkijker. Ontroerend was 
daarbij de verkoop van een broche in de vorm 
van een kroontje, die Mata Hari na haar dood 
wilde nalaten aan haar dochter Louise Jeanne, 
roepnaam Non. De broche kwam helaas te laat 
aan, dochter Non overleed in 1919 aan een 
onbekende doodsoorzaak.
 
Deze geveilde items uit 2017, waren op 1 mei 
1922, door Van der Hem, in consignatie gegeven 
bij een Leeuwarder notaris. Nu 4 jaar later na 
deze tweede Mata Hari veiling verschijnt er een 
vervolg document, gedateerd op dezelfde dag 
ondertekend door S. Molenaar en Piet van der 
Hem. 
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De achtergrond van de te veilen objecten spreekt tot de verbeelding en lijkt wel een roman. Uit de 
zelfde nalatenschap ontvingen wij het bericht:

“Van de akte welke in 2017 de basis was van de veilingstukken bestaat een 2e blad met daarop een 
vervolg van ingenomen spullen van Margaretha. (…) Het zijn o.a. zilveren gebruiksvoorwerpen 
gemaakt in Sneek en Leeuwarden, een foto van haar (Mata Hari) 2 jaar oud uit 1879 en een foto van 
haar vader als jongeman. Deze doos met spullen stond in een mand oude kleding op zolder onder 
stof en de zilveren spullen zwart uitgeslagen. Het aardige hierbij vind ik kindersierraadjes van MZ 
(Margaretha Zelle) als klein meisje. Ook zit er een zilveren enkel- en armband bij, bezet met half 
edelstenen waar ze vermoedelijk mee heeft gedanst.”

De objecten zullen in negen kavels geveild worden, conform de akte der Notaris uit 1922; zo bevat 
de teakhouten kist met uitgesneden pauwen nog exact dezelfde inhoud als 99 jaar geleden en zitten 
het zilveren kinderringetje met een lieveheersbeestje nog steeds in het zilverkleurige ovale doosje met 
Oud Hollandse voorstelling.

De persoonlijke objecten van Mata Hari vindt u onder onze categorie ‘Mata Hari’, onder de 
lotnummers 0900 tm 0909.
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2348

70012347

Twee uitzonderlijke meubels

Ons aanbod van meubelen is deze veiling goed 
vertegenwoordigd met mooie en soms ook 
uitzonderlijke stukken, het vroeg 19e-eeuwse 
schrijfmeubel in de stijl van Charles Topino 
(1742-1803) is hiervan een mooi voorbeeld. Deze 
zogenaamde Bonheur du Jour is volledig ingelegd 
met fijne houtsoorten welke een ensemble van 
objecten vormen. Vrijwel elke zijde van dit 
elegante meubel met mooie verhoudingen, is 
voorzien van een ingelegd stilleven en vormen 
dan ook elk haar eigen Trompe-l'oeil. Een 
samenspel van een constructief goed meubel en 
een fijnzinnige esthetische uitstraling wat tot een 
perfecte combinatie heeft geleid (lot 7001)

De aanblik van de realistisch en lieflijk aandoende 
gesneden beren welke een zitting dragen, doet 
uitnodigen om een broodje op te smeren. Het is 
gemaakt circa 1900 in Zwitserland. Dergelijke 
meubelen staan bekend als meubelen uit het 
Zwarte Woud, echter ligt de oorsprong dus 
zuidelijker. Op de zitting is een snijwerk 
uitgevoerd van boomstam met eikenbladeren. 
De staande beertjes zijn bijzonder realistisch 
uitgevoerd met een uitnodigende blik om plaats 
te nemen! (Lot 2348). Overigens worden niet 
enkel beren toegepast bij ‘Schwarzwalder’ 
meubelen, lot 2347 is een 19e-eeuwse porte-
manteau met een fantastisch vormgeven gems, 
deze overigens niet bedreigde diersoort, is echter 
wel bijzonder zeldzaam aan te treffen in deze 
vorm van meubelkunst.
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Een nalatenschap uit Brabant 

Deze veiling bieden wij stukken aan uit 
een nalatenschap uit Brabant. De overleden 
eigenaar had onder meer een passie voor 
religieuze (beeldhouw)kunst. Hij kocht veel bij 
veilinghuizen en in de kunsthandel, vanaf de 
jaren zeventig tot recent. Van diverse stukken 
zijn de aankoopnota’s nog aanwezig. Onder 
meer bieden we uit deze nalatenschap ter veiling 
aan 17e en 18e eeuwse palmhouten Madonna’s 
(lotnummer 2135 t/m 2139), een 15e eeuwse 
Frans kalkstenen Madonna (2149) en Mechelse 
albasten reliëfs (2144-2145), waarvan één in de 
originele lijst wat zeldzaam is. 

Maar ook een zogenaamde Pax ofwel kusplaquette 
(lot 2143) en ebbenhouten Barok crucifix 
gesigneerd Delvaux (lot 2152). Tevens legde hij 
een deelverzameling aan van ruim 25 zilveren 
suikerstrooilepels van de 19e eeuwse Brabantse 
zilversmid Johannes Lambertus Kroymans, 
werkzaam in Oss/Schijndel (lotnummers 641 
tm 649). Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft 
ook een suikerstrooilepel van deze zilversmid in 
de collectie. Uit deze nalatenschap komen ook 
meerdere aantrekkelijke schilderijen en sieraden 
in deze veiling onder de hamer. 

2136 2139 2137

2145

641-649

2149
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Een eeuw vol ontdekkingen; een planetarium, nocturlabium, microscoop en 
zonnewijzer 

Uit verschillende particuliere collecties bieden wij een aantal interessante wetenschappelijke 
instrumenten aan:

Een Culpeper-type microscoop toegeschreven aan Matthew Loft, gemaakt circa 1735. Dit instrument 
is hoogstwaarschijnlijk in opdracht gemaakt voor een Hollandse (amateur)-wetenschapper. Het is 
fraai en vakkundig uitgevoerd en heeft een opvallend kenmerk wat dit instrument ten opzichte van 
vergelijkebare microscopen, uniek maakt. De tubus is namelijk bekleed met rood leer in plaats van het 
vaak gebruikte segrijn, dit zou inderdaad kunnen duiden op een in commissie gemaakte microscoop. 
Compleet met originele in houtnerf geschilderde opbergkist (lot 2304).

Een uiterst zeldzaam nocturlabium door Jan van Call, anno 1649. 
Het messing instrument is uitgevoerd met schaalplaat waar overheen 
een uurschijf, de indexarm met sierlijke gravering 'Orsa Maior'. 
Alles uiterst praktisch uitgevoerd maar met sympathiek decoratieve 
toevoeging: een gegraveerde halve maan in de greep. Het instrumentje 
werd bij nacht gebruikt door zeevaarders om hun positie op zee te 
bepalen en voor tijdmeting ten opzichte van de sterren. Jan van Call, 
overleden ca. 1667, was een befaamd uurwerkmaker, klokkenist, 
pompenmaker, maker van draagbare zonnewijzers en landmeters. 
De beroemde wetenschapper Christiaan Huygens vond hem: ‘een 
eerlijck man ende een vermaert meester’. Zodoende ook dat hij er 

2304

2308

230623072310

2306 detail
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zijn medewerking aan verleende dat in 1658 het 
octrooi van het beroemde en inmiddels befaamde 
slingeruurwerk niet alleen aan Salomon Coster 
werd toegekend maar ook aan van Call. Dit moet 
iets zeggen over de uitstekende vakman Jan van 
Call….  (lot 2306).

Kavel nummer 2307 betreft een interessant 
planetarium gemaakt aan het einde van 
de 18e eeuw. Het charmante instrumentje is 
uiterst bekwaam gemaakt en laat op schaal, 
ons sterrenstelsel zien. Op de fraai verzilverde 
schaalplaat zijn met sierlijke letters de 
maanden, symbolen van de zodiac alsmede haar 
benamingen in het Latijn aangebracht. Centraal 
een zon, waaromheen alles draait natuurlijk. 
Compleet met de originele ronde trommel waarin 
het instrument met alle planeten teruggevouwen, 
kan worden opgeborgen. Gemaakt naar ontwerp 
van Giovanni Maria Cassini (1745-1824), en 
vervaardigd in Holland door een bekwaam 
instrumentmaker (lot 2307). 

2306

2307

2307
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2310 achterzijde

2310

De zilveren Franse 18e-eeuwse zonnewijzer 
(lot 2310) komt overeen met het werk van de 
beroemde instrumentmaker Michael Butterfield. 
De ongesigneerde zonnewijzer is uitgevoerd 
met een ‘vogel’ gnomon, kenmerkend voor de 
instrumenten van Butterfield. Aan de onderzijde 
is een tabel met tweeëntwintig stadsnamen 
met bijhorende latitudes gegraveerd. Waar 
octogonale exemplaren gebruikelijk zijn, is het 
door ons aangeboden instrumentje ovaal van 
vorm. Bijzonder is ook het glazen met zilveren 
monturen uitgevoerde opbergdoosje.

Ten slotte veilen wij een kist met mineralen, rond 
1880 samengesteld door de beroemde Londense 
mineraloog Thomas Russell. De kist toont een 
prachtige selectie mineralen met als doel het 
tonen van wat moeder natuur heeft voortgebracht 
(lot 2308).

Al met al een begeerlijke collectie instrumenten 
om de wetenschappen thuis te ervaren, in de 18e 
eeuw een bezigheid die de ware connaisseur van 
nu zal bekoren.
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Een grote collectie Nederlandse tegels uit een Amsterdamse particuliere collectie

Tegels zo ver het oog rijkt. Uit een particuliere collectie veilen wij een zeer grote hoeveelheid 
Nederlandse zeventiende- en achttiende eeuwse tegels. In de verzameling bevinden zich tegels met 
voorstellingen van fabeldieren, zeewezens, schepen, bloemen; zonder en met insecten, bijbeltaferelen, 
beroepen, landschappen en allerhande dieren. De tegels zijn uitgevoerd in blauw wit en in polychroom. 

U vindt de collectie tegels onder lotnummer 2425 en verder.
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Een collectie 20ste-eeuwse toegepaste 
kunst

In de rubriek 20e-eeuwse toegepaste kunst, 
kunnen wij u deze veiling weer een interessant 
aanbod aanbieden met daarin verschillende 
verzamelingen uit particulier bezit.  Zo hebben 
wij een paar vroege Unica vazen van A. D. 
Copier, te vinden onder de lotnummers 2605 
en 2702 en divers Frans cameo glas, afkomstig 
uit een verzameling uit het zuiden des lands, 
(lotnummers 2692 – 2698). 

Daarnaast tonen wij uit de collectie van wijlen 
een gerenommeerde Amsterdamse antiquair, een 
prachtig hoofd van de ballerina Darja Collin 
uitgevoerd door Chris Agterberg (lot 2591). Uit 
een andere particuliere collectie veilen wij het 
bronzen sculptuur ‘Badend Meisje’ vervaardigd 
door Agterbergs tijdgenoot, Tjipke Visser in 
1939 (lot 2661).

2605

25912661
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Particuliere collectie Chinees en Japans porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar

Een groot deel van de lotnummers Chinees porselein die we in deze veiling aanbieden zijn uit het 
bezit van een dame op leeftijd. Zij en haar inmiddels overleden echtgenoot verzamelden vanaf de 
jaren ’70 tot het einde van de jaren ’90 Chinees en Japans porselein. Dit verzamelaarsechtpaar stelde 
in die jaren een omvangrijke verzameling samen, bestaande uit zowel blauw-wit porselein uit de 
Wanli, Transitional en Kangxi periode, als ook Chinees porselein uit de nu zeer gewilde latere Qing 
periodes en de 20e eeuw. 

2755

2920

2933

2967  2752  2771  2753
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Een Rongkong begrafenis banier van de 
Toraja, Sulawesi

Banieren zoals deze werden gebruikt 
door het Sa’dan Toraja volk op het eiland 
Sulawesi (Celebes), Indonesie tijdens de zeer 
uitgebreide begrafenisrituelen die de cultuur 
van deze bevolkingsgroep kenmerkt. Dergelijke 
banieren worden gedurende de begrafenissen 
van hooggeplaatsten als heilig beschouwd en 
vastgemaakt aan hoge palen van bamboe. 

De textielen banieren zijn gemaakt van 
handgesponnen katoen en worden gekleurd 
volgens de techniek ‘pelangi’ wat regenboog 
betekent. Helderrood, tinten blauw en stukken 
ongekleurd textiel steken af tegen een dieppaarse 
tot zwarte achtergrond en stellen zo de zon en de 
sterren in het universum voor.  

Het centrum voor het vervaardigen van de 
banieren lag in het gebied van de Rongkong van 
waaruit deze werden verhandeld met de naburig 
wonende volkeren. 

Deze zeldzame doek komt uit een Amsterdamse 
particuliere verzameling en is verzameld in de 
jaren ’70 (lot 3502).

3502



Catalogus De Zwaan / Pagina 17

Diverse particuliere collecties moderne 
en hedendaagse kunst 

Uit de collectie van Ernst Kaars Sijpesteijn 
(1935-2021) bieden wij in deze veiling en in die 
in het voorjaar van 2022 in totaal zo’n 200 werken 
aan. Het accent van de collectie ligt op kunst 
van nog levende kunstenaars en is opgebouwd 
vanaf de jaren ’60 met de nadruk op kunst uit 
de periode 1990-2015. Ernst Kaars Sijpesteijn 
kocht zowel werk van internationale kunstenaars 
als Alechinsky, Morellet, Woodrow en Katz 
als van in Nederlands werkende kunstenaars 
als Dumas, Maulwurf, van der Puttelaar en 
Armando. De collectie omvat ook werken van 
Chinese hedendaagse kunstenaars alsmede first 
nations werken van de Objiway uit Canada. 

5107

5101
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Vernieuwer van de beeldende kunst: uit de privécollectie van Willy Boers

De Nederlandse Willy Boers (1905-1978) wordt gezien als één van de belangrijkste naoorlogse 
kunstenaars. Boers, opgeleid als restaurator van schilderijen en autodidact schilder, maakt in de jaren 
dertig realistische werken, geïnspireerd op de Nieuwe Zakelijkheid. Een stijl die hij na 1945 volledig 
de rug toekeert. 

Het naoorlogse werk van Boers kenmerkt zich 
door volledige abstractie. Een ommekeer waar hij 
zelf over zal zeggen: “Na de oorlog leek het voor 
mij en kunstenaars in veel landen onmogelijk 
om door te gaan met het beeldhouwen van de 
uiterlijke vormen van de wereld om ons heen.”

Werken van Boers bevinden zich onder andere 
in de collecties van het Rijksmuseum en het 
Stedelijk Museum in Amsterdam en het Cobra 
museum in Amstelveen. 

5038 5037
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Uit de nalatenschap van de zoon van de kunstenaar, Onno Boers veilen wij 15 werken van de hand 
van Willy Boers onder de lotnummers 5030-5047.

Daarnaast veilen wij diverse kunst- en design objecten afkomstig uit Onno Boers zijn eigen collectie. 
Werken daaruit zijn onder andere gekocht bij de roemruchte en legendarische Avant Garde galerie van 
Riekje Swart waar Onno Boers en zijn partner in de jaren ’70 graag geziene gasten waren. 

Daarnaast was Onno Boers een groot kenner van Amsterdams erfgoed. Zo was hij vanaf de 
oprichting bestuurslid van de VVAG, de Vereniging van Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen. 
Een organisatie die al 30 jaar een veelbewogen en intensieve campagne voert om unieke historische 
stenen te documenteren en voor de toekomst te bewaren. Sinds de oprichting in 1991 zijn ca. 350 oude 
gevelstenen door- of door bemiddeling van de VVAG gerestaureerd.

5033
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Een bijzondere collectie klokken uit diverse particuliere collecties

In ons aanbod antieke klokken bieden wij twee bijzondere Nederlandse uurwerken aan die enige 
toelichting niet zullen misstaan. Lot 7734 betreft een Amsterdams staand horloge gemaakt door 
Wagenaar. Uurwerk uitgevoerd met vol kalender en maanstand. Een oplettende toeschouwer zal 
opmerken dat de maan op de maanschijf is uitgevoerd met bewegende ogen. Het zogenaamde 
‘augenwender’ mechaniek is dan ook een zeldzame toevoeging op een klok van Nederlands fabricaat.

De tafelklok van Paulus Bramer en Soon, lot 7722, is voorzien van fijne schilderingen op de wijzerplaat 
maar de fraaie graveringen op de achterplatine van allegorische voorstellingen met personificaties van 
de werelddelen omringd door florale decoraties maken deze klok een waar kunstwerk.

7722

7734 7734 - detail
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Italiaanse design klassiekers 

In deze veiling bieden wij weer enkele 
iconische twintigste -eeuwse designmeubelen 
aan, waaronder deze fauteuil van de Italiaanse 
ontwerper Cesare "Joe" Colombo (1930 -1971) 
die hij ontwierp in 1963. De fauteuil Elda, 
genoemd naar zijn vrouw, wordt gekenmerkt 
door pop-art esthetiek en hightech materialen. 
Zo is het de eerste stoel gemaakt met een 
volledig zelfdragend frame van glasvezel. Met 
zijn coconachtige zwartleren zitting en draaibare 
glasvezelonderstel was de stoel een ideale troon 
voor de nieuwe burger: comfortabel verbonden 
met de wereld via televisie en telefoon. De Elda-
stoel is te zien in verschillende films, zoals de 
Hunger Games, Space:1999 en diverse James 
Bond films waaronder The Spy who loved me 
(lot 8201). 

Een andere Italiaanse design eyecather is de ‘Diapason’ chaise-longue. Deze comfortabele ligstoel is 
ontworpen door Giovanni de Lucchi en Titi Saracino voor Elleduemila in 1970. Het is een zeldzame 
stoel, uitgevoerd in beton en staal met een bruin gestoffeerde voet, passend in de gedachtegang dat 
industriële producten goed gecombineerd kunnen worden met conceptueel design (lot 8210).

8201

8210
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Alphonse Mucha’s Ilsée, Princesse de Tripoli

Het spreekwoord zegt dat je een boek niet naar de kaft mag beoordelen, maar voor dit exemplaar 
wijken we graag van dit cliché af. De prachtige leren omslag met art nouveau-motieven in reliëf 
belooft een even schitterende inhoud. 

En de lezer wordt niet teleurgesteld. Het verhaal 
van de Ilsée, Princesse de Tripoli, dat het boek 
herbergt, is door niemand minder dan Alphonse 
Mucha van illustraties voorzien. Slechts een beperkt 
aantal oplagen, alle uniek, zijn hiervan uitgegeven. 
Onderhavig exemplaar betreft nummer 131 en is 
door de uitgever gesigneerd. 

In 1897 is dit prachtige boek op Hollands papier 
gedrukt en van een watermerk in het papier voorzien. 
Een exemplaar met dezelfde omslag is onbekend. 
Ook voor wie de Franse taal niet machtig is, is het 
openslaan van dit boek een feest voor het vizier. De 
Ilsée, Princesse de Tripoli, is een op een toneelstuk 
uit 1895 geïnspireerd liefdesverhaal, geschreven 
door Robert de Flers. Een ander cliché is dat het 
boek beter kan zijn dan de film. Trekken we deze 
vergelijking door voor de uitgave van De Ilsée 
die wij ter veiling aanbieden, dan wordt het een 
spannende strijd. In ieder geval is het boek met net 
zo veel liefde omgeven als geïllustreerd (lot 2421). 

2421

2421 - pagina 2421 - pagina
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Uit de nalatenschap van beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys 

Constant Anton Nieuwenhuys 
(1920-2005) werd geboren in 
Amsterdam. Hij was beeldend 
kunstenaar, avant-gardist, 
intellectueel, schrijver en 
muzikant. Hij speelde viool, 
gitaar en cimbaal. Samen met 
Asger Jorn uit Denemarken, 
Joseph Noiret en Christiaan 
Dotremont uit België en 
Corneille en Karel Appel richt 
Constant in 1948 de Cobragroep 
op. Van 1956-1974 werkt hij 
aan het New Babylon project 
waarmee hij een toekomstvisie 
schetst voor de spelende mens. 

Van 1978 tot aan zijn overlijden 
in 2005 woont en werkt 
Constant op de Kromme 
Waal in Amsterdam. Op de 
begane grond heeft hij zijn 
aquarellenatelier, op de eerste 
verdieping zijn huiskamer en 
bibliotheek en op zolder zijn 
muziekkamer. Deze kamer is 
ingericht met zijn favoriete 
objecten zoals Asmat schilden, 
Japanse dansu kasten en een 
verzameling muziekinstrumenten. 
Muziek, musici en componisten 
zijn eveneens een terugkerend 
thema in Constants werk. 

Deze veiling bieden wij een 
aantal van de bovengenoemde 
persoonlijke bezittingen aan, 
waaronder snaar-instrumenten 
(lotnummers 1330 t/m 1336), 
tribale stukken waaronder 
Asmat schilden (lotnummer 
3645 en 3646) en een 
kirihouten Japanse dansu kast  
(lot 7030).

De opbrengst van de veiling 
gaat naar het project Constant 
101, een multidisciplinair 

Constant met Waldo in muziekkamer
fotograaf: Martijn van de Molen

Constant met viool  
fotograaf: Bram Wisman
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programma van projecten in 
samenwerking met Nederlandse 
musea, presentatie-instellingen, 
archieven, opleidingen en 
hedendaagse kunstenaars. De 
stichting hoopt van harte dat 
zijn zorgvuldig uitgekozen 
meubels en met liefde gebruikte 
spullen een nieuwe eigenaar 
vinden. 

De objecten zijn in de 
verschillende rubrieken terug 
te vinden onder vermelding 
van ‘Provenance Constant 
Nieuwenhuys’

Muziekkamer, Kromme Waal  
fotograaf: Rik Klein Gotink

Atelier, Kromme Waal  
fotograaf: Rik Klein Gotink
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0440-0468 Moderne en Hedendaagse sieraden

0471-0487 Parfumflacons 79
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