“De Blauwe Huijcke” gravure
vervaardigd door Johannes van
Doetecum in 1577. Hier vermoedelijk in een begin 17eeeuwse druk. Later met de hand
gekleurd. Afm. (druk) ca. 38 x
29 cm.
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Ik hoop u binnenkort op thedaaf.com te zien!

Prenten van spreekwoorden zijn
gemaakt volgens de zelfde traditie als het beroemde schilderij
“Nederlandse Spreekwoorden”
uit 1559 van Pieter Brueghel de
Oude, dat oorspronkelijk ook
“De Blauwe Huyck” heette. Prenten waren daarvoor waarschijnlijk Brueghels inspiratiebron,
aangezien veel spreekwoorden
en hun iconografische interpretaties met elkaar overeenkomen.
Volksprenten zoals deze, die
bedoeld waren om ter leering ende vermaak aan de wand te worden gehangen, zijn meestal opgebruikt en weggegooid. Bewaard gebleven zijn er
daarom slechts zeer weinig. De titel verwijst naar een spreekwoord over
een man die door zijn echtgenote bedrogen is: ze geeft haar man de blauwe huik, ze bedekt hem met de mantel der liefde.
€2.750,-

Hartelijke groet, Robert-Jan de Jonge

1— NEDERLANDSE SPREEKWOORDEN, 1577

Graag nodigen wij u uit voor de tweede editie van The Dutch Art & Antiques Fair - thedaaf.com, van 7 t/m
10 april a.s. Een online kwalitatief hoogwaardige beurs georganiseerd door en voor de leden van de Koninklijke Vereniging van Handelaren in Oude Kunst (KVHOK).
Iedereen van naam en faam in Nederland doet mee. 52 deelnemers hebben een ‘stand’ op www.thedaaf.com,
presenteren er hun nieuwste aanwinsten, alles stukken die op de TEFAF en PAN niet zouden misstaan. Als
een van de initiatiefnemers doen wij natuurlijk ook mee, deze flyer toont alvast een aantal van onze highlights.
De inhoud van elke stand is pas zichtbaar op het moment van opening: op donderdag 7 april om 16.00 uur.
De stands sluiten weer op zondag 10 april om 21.00 uur.

Kopergravure uitgegeven in 1749
door Covens
en Mortier.
Later met de
hand gekleurd. Afm.
(druk): 52 x
64,5 cm.
Deze kaart
toont het
gebied ten
zuiden van
Amsterdam
waar sinds
ca. 1530
turfwinning plaatsvond. De toenemende bevolking en het steeds kleinere
bosareaal hadden een groeiende vraag naar turf als brandstof doen ontstaan. Zelfs hele dorpen gingen aan de aan de honger naar brandstof ten
onder. Van onder de waterspiegel vandaan werd het veen opgebaggerd
en op de smalle legakkers gedroogd en verwerkt. De door vervening
ontstane plassen zijn duidelijk zichtbaar linksonder op de kaart. Bijlmermeer, Naardermeer, Horstermeer en Haarlemmermeer daarentegen zijn
van oorsprong natuurlijke meren in het veengebied.
€1.850,- (incl. lijst)
2— “PARTICULIERE KAART VAN AMSTELLANDT”

“Nouvelle
carte illustrée de la
Suisse…”.
Lithografie
gemaakt
door A.
Vuillemin
naar het
veldwerk
van Guillaume
Henri
Dufour,
uitgegeven
rond 1850.
Later met de hand gekleurd. Afm. (incl. aanzichten): 60 x 85 cm.
Deze fraai versierde kaart is vervaardigd net na de godsdienstige burgeroorlog van 1847, het waren roerige tijden. We zien Zwitserland met postroutes, bevaarbare kanalen en rivieren, mineraalwaterbronnen en is omgeven door pittoreske plaatsen en natuurlijke bezienswaardigheden.

Generaal Dufour die de burgeroorlog had beëindigd, was ook topograaf
en maakte deze kaart na de volkstelling van 1850. De uitkomst van die
volkstelling staat in een tabel rechts boven.
€1.350,3— GEÏLLUSTREERDE KAART VAN ZWITSERLAND

Etsen met
mezzotint uit
de “Phytanthoza iconographia”, een
florilegium
uitgegeven
door Johann
Wilhelm
Weinmann
tussen 1737
en 1745. Gedrukt in kleur
en met de
hand bijgewerkt. Afm.:
33,5 x 21,5
cm.
Johann Wilhelm Weinmann (1683-1741) was een apotheker uit Regensburg die met zakelijk succes zijn interesse in botanie financierde. Hij legde een botanische tuin aan met een verzameling planten die de basis
vormden van een uitgebreide iconografie van “enkele duizenden planten,
bomen, heesters, kruiden, bloemen, vruchten en zwammen, zowel inheemse als buitenlandse, in de loop van vele jaren uit alle vier de werelddelen met onvermoeibare ijver verzameld.”
€1.350,- (/stuk, incl. lijst)
4— TULPEN—JOHANN WILHELM WEINMANN

“Planisphaerium
Coeleste”. Kopergravure uitgegeven door Matthäus
Seutter te Neurenberg ca. 1750. Later
met de hand gekleurd. Afm. 48 x
57 cm.
We zien de sterren
van het noordelijken zuidelijk halfrond afgebeeld als
allegorische figuren, dieren en
wetenschappelijke
instrumenten.

“Orlog oder
Kriegs-Schiff
mit seinen
volligen Tow
& Seil
Werck“ Kopergravure,
uitgegeven
door Jean
Baptiste
Homann te
Neurenberg
ca. 1720.
Later met de
hand gekleurd. Afm.
(prent): ca. 50
x 59 cm.

Behalve de halfronden zijn er zeven diagrammen tegen een achtergrond
van wolken. Linksboven teksten uit Genesis: “God noemde het licht dag
en de duisternis noemde Hij nacht.” Rechtsboven de fasen van de maan
gezien vanaf de aarde. Midden boven God als de Schepper, begeleid door
putti. Onderaan vlnr: de verlichting van de maan door de zon, astronomische modellen van Tycho Brahe, Copernicus en Ptolemaeus alsmede een
model over de beweging van de aarde om de zon.
€1.950,5— HEMELKAART MET STERRENBEELDEN EN PLANETEN

“Harddraverij om
een fraai met goud
gemonteerde
zweep. Gehouden
te Leeuwarden in
het zaailand op de
24 julij 1830.” Lithografie vervaardigd
door F. W. Wolters
naar een tekening
van Jan Hendrik
Matthijsen uit 1831.
Later met de hand
gekleurd. Afm. (incl.
tekst): 55 x 61 cm.

Tekening in pen en
aquarel vervaardigd in
1867 door Albertus
Barend Hendrik
Braakensiek (18411884), gesigneerd
rechtsonder. Afm. (incl.
tekst 38,9 x 39,2 cm).

We zien een Nederlandse oorlogsbodem, een driemaster met vol tuigage,
met 96 kanonnen, daaromheen verschillende scheepsromp types, sloepen
en een scheepskameel vol details en uitleg over gebruikte nautische instrumenten. Ook de hiërarchie aan boord wordt nauwgezet opgesomd,
van de hoogste officier (Admiraal-Generaal) tot de laagste bediende
(soldaten).
€1.350,-

Vanaf 1823 tot 1865
was het Zaailand in
Leeuwarden het decor van menige harddraverij. Bij kortebaandraverij
draafden de paarden telkens twee aan twee tegen elkaar over een recht
stuk weg van ongeveer 300 meter. Aan de bereden draverij van 1830
deden “twee dozijn van de vermaardste harddravers” mee. Winnaar dat
jaar was ene Klaas Andries Siccama uit Dantumawoude, vooraan op de
voorstelling zwaaiend met zijn hoed. Na de wedstrijd en ontving deze
“met gepaste toespraak” de gouden zweep uit handen van de aanwezige
prins (de latere koning Willem III).
€1.250,-

Met de aanleg van een
rechthoekig plein in
Middenbeemster en de
bouw van de kerk in
1623 aan dit plein, ontstond al snel een buurt
die groter was dan de
meeste buurten in de
Beemster polder die
sinds de droogmaking
waren ontstaan. Op het plein werd een veemarkt gehouden. Aan de rand
van het plein, aan de rijperweg, werd in 1640 het zgn. Heerenhuis neergezet. Het werd herbouwd in 1826 en gebruikt als herberg en als school
(vandaar de twee ingangen), ook het gemeentebestuur vergaderde er en
er werd recht gesproken. Op deze voorstelling uit 1867 is het druk voor
het gebouw, de sfeer onbekommerd. Het terras zit vol en de stemming is
geanimeerd. (Anno 2022 zit hier restaurant Barsa.)
€1.850,-

6— NEDERLANDSE OORLOGSBODEM

7— “KENINGSSWIPEDEI” [Koningszweepdag] TE LEEUWARDEN

8— “HET GEMEENTEHUIS TE MIDDENBEEMSTER”

Droge naald ets vervaardigd
rond 1900 door Paul César
Helleu. Gesigneerd met potlood. Afm. 57,2 x 34,3 cm.

Staalgravure vervaardigd door
August Blanchard in 1877 naar
het schilderij van Sir Lawrence
Alma-Tadema. Gesigneerd met
potlood door Alma-Tadema en
Blanchard. Later met de hand
gekleurd. Afm. 25,8 x 19,8 cm.

Bij het noemen van de naam
Helleu moeten we denken aan
een tijdperk, de Belle Époque,
de mondaine samenleving van
het einde van de 19e-eeuw tot
de Eerste Wereldoorlog.

Een jonge Romeinse vrouw
hoort gefluit en ziet haar geliefde met wie zij aan de Dionysische festiviteiten zal deelnemen.
De Romeinse autoriteiten probeerden herhaaldelijk dergelijke
Dionysische rituelen tevergeefs
onder controle te krijgen. Toen
het schilderij voor het eerst
werd tentoongesteld in in 1878,
was het vergezeld van een poëziefragment van Edmund Gosse, de zwager van Alma-Tadema:
She hears the marble floor repeat,
A measured sound of leopards’ feet,
Nor hardly dares for sweet desire,
To give her wild heart time to beat.

€1.850,- (incl. lijst)

9— “THERE HE IS” — LAWRENCE ALMA-TADEMA

Helleu’s stijl die wordt gekenmerkt door vrouwelijke gratie
en verfijning, kreeg niet alleen
bijval in Parijs, maar ook bij de
high society in Londen en New
York had hij met zijn portretten
van elegante vrouwen groot
succes. Zijn modellen waren
onder meer Consuelo Vanderbilt, Marchesa Casati, Belle da
Costa Greene, Louise Chéruit
en Helena Rubinstein en dus
zoals hier te zien actrice Marguerite Labady.

€2.850,- (incl. lijst)

10— ACTRICE MARGUERITE LABADY —PAUL CÉSAR HELLEU

