Modern Antiquariaat studio HD Arnhem

Dirk de Wit design

Meubeldesign & interieurboeken
VERNIEUWD KIJKEN DUS!
Beste belangstellenden,
Het boekenbestand van studio HD Arnhem heeft vele doublures. De
prijzen zijn bepaald door de huidige marktwaarden en de staat waarin de
items verkeren. U kunt een aantal van deze aanbiedingen ook bekijken
via www.marktplaats.nl. Via www.dirkdewit-design.nl heeft u natuurlijk
het meest actuele overzicht. Bijna iedere maand aanvullende
vernieuwingen. U kunt via het hoofdmenu onder contact rechtstreeks
kopen via dwdesign@bart.nl of bellen met 026-3219784
Voorgesteld: Dirk de Wit

Reservering is in de kleur groen aangeduid. VERKOCHT is aangeduid met rode letters en een stippellijn.
Als u de moeite neemt om naar dit overzicht te kijken, raad ik u aan dit tot de laatste bladzijden te doen. Nieuwe
aanvullingen staan her en der. Via www.marktplaat.nl kunt ook kennis maken met selectie van de affiches,
boeken, design gebruiksvoorwerpen en het maandblad Wendingen. Oranje cirkel geeft een afprijzing aan.

Aankoopvoorwaarden
Via een e-mail kunt u uw gewenste artikel laten vastleggen als zijnde verkocht (natuurlijk alleen als
beide partijen het eens zijn over de prijs). Voor alle artikel die per bieding worden verkocht geldt dat de
hoogste bieder de toekomstige eigenaar wordt, ofschoon ik mij het recht voorbehoud ook op een lager
bod in te gaan. Meestal staat het betreffende artikel een aantal weken op marktplaats en op mijn eigen
site tot datum van verkoop.
Alle door mij te koop aangeboden artikelen zijn voorzien van reserveringsnummer.
Na afspraak komt u binnen de gestelde termijn van 14 dagen het door u aangekochte exemplaar halen en contant
betalen. In principe kunnen uw aangekochte noviteiten 3 maanden na aankoop gereserveerd blijven, indien
u 50 % heeft overgemaakt op de ING rekening van studio HD Arnhem.
Affiches en Wendingen worden in principe niet verzonden ivm de kwetsbaarheid en dienen na afspraak gehaald te
worden in Arnhem. Mocht u het risico toch willen nemen dan wordt het affiche opgerolde en in een kartonnen
koker aangetekend verzonden binnen Nederland voor €12,50. Voor het buitenland bereken ik een toeslag.

Bereikbaar via mijn website www.dirkdewit-design.nl klik eerst op eerste indruk
rechtsboven met de gele belettering! Maak daarna een keuze voor een genoemd item. Via
Google is Dirk de Wit Arnhem al voldoende op de website te kijken.
Stel dat u een aantal kunst- en designboeken of design gebruiksvoorwerpen heeft die voor
1980 zijn en die u niet meer gebruikt en misschien wel zou willen verkopen, maar u heeft
geen zin in de rompslomp die dit met zich mee brengt.Vraag dan een vrijblijvende offerte bij
ondergetekende aan. Het aardige van deze digitale tijd is dat u de activiteiten van studio HD
Arnhem via het internet op de voet kunt volgen.

Boeken en designmeubelen staan door elkaar in de hoofdstuk.
Laat u verrassen en kijk tot de laatste bladzijden.
Veel kijkplezier, is getekend
Dirk de Wit de ware liefhebber
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Bestemd voor de stoelen verzamelaars
onder u. Zelden heb ik in mijn leven als
ontwerper een stoel als deze gezien.
Na wat speurwerk in mijn documentatie niets gevonden wat hier op lijkt. Een stoel die
opgeklapt 2 cm ruimte inneemt duid op een ontwerper met bijzondere technische inzichten.
Het gebruikte materiaal is kokerprofiel van 1 X 2,5 cm. De tuigleren rug is bevestigd in een
uitsparing in het kokerprofiel en is met 3 nagels geklonken. De zitting is op een vergelijkbare
manier bevestigd. Met uitzondering dat spanning wordt gewaarborgd door metalen
veren.Soortgelijke veren werden ook gebruikt door René Herbst, bij zijn stoel Sandows
chair uit 1928. Ofschoon hij de desbetreffende veren gebruikte om op te zitten. Deze
bijzonder klap stoel van de firma elios italy is voor mij tot op dit moment onvindbaar. Als u
meer weet over deze bijzonder stoel mail mij dan via dwdesign@bart.nl bij voorbaat dank.
Op de aangebrachte sticker staan ook nog de aanduiding colle délsa. Colle di Val d'Elsa is een
stad in Italië in de provincie in de buurt van Toscane.
Code 22-10 13 DHW Bieden vanaf € 179= kan alleen gehaald worden in studio hd Arnhem.
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Onderstaande stoelen kunt u her en der in dit hoofdstuk bekijken.
De uitvoering zijn beschreven met vermelding van de basisprijs.

THON

THONET DUITSLAND

THONET

THONET
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THONET

THONET

THONET

De rood omlijnde stoelen zijn niet verder omschreven omdat deze inmiddels van
eigenaar zijn gewisseld.
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Kinderstoeltje fabrikant onbekend, wie weet mag het mailen
Friso Kramer stoel is niet te koop.
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THONET
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TL armatuur Artek 2010 2 X ontwerp Ville Kokkonen
Bieden vanaf € 295,- (incl 4 buislampen)

Twee Artek stoelen Aalto
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Bieden vanaf € 249.-per twee
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Twee Artek stoelen Aalto

Bieden vanaf € 169,-.-per twee

MM ITALY

THONET
LAMM ITALY

THONET
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VERKOCHT

50 jaar Bruynzeel.

1897-1947
Met afbeelding. van de Piet Zwart keuken.

De tekst van dit jubileumboek is geschreven
door Martin Redeke. Fotografische verzorging
is van Carel Blazer en de layout is van Jan
Bons en Jaap Penraat.
Bruynzeel Fabrieken te Zaandam, 1947.
Afmeting 24,5 x 32 cm. Hard cover, halflinnen,
voorplaat en rug met "gouden kleurige belettering". Uitgave ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van de Bruynzeel fabrieken in
eigen beheer. Met ca 150 schitterende zwart
wit foto's. Vele pagina's in meer-kleurendruk.
Carel Blazer maakte deel uit van de groep
“Sociale Fotografie” en was een der oprichters
van de radicale fotografenvereniging GKF.
De afbeelding van het havenspeelgoed werd
tijdens de tweede wereldoorlog ontwikkeld.
Blazer was zeer sociaal bewogen, lid van de
Communistische Partij, zat in het Verzet en
fotografeerde in de Spaanse Burgeroorlog. Hij
was werkzaam op het gebied van de
industriële fotografie en werkte o.a. ook mee
aan de gedenkboeken “80 jaar Van Leer”
(1949) en “Gebroeders Klinkenberg” (1955).
Zijn foto's krijgen in dit Bruynzeel boek een
extra dimensie doordat zij organisch zijn
opgenomen binnen de gehele lay-out. Zoals
altijd zijn ze conventioneel van opzet, diverse
foto’s zijn inmiddels klassiekers te noemen.
Het boek verkeerd gezien leeftijd in een goede
staat. Natuurlijk her en der wat papiergerelateerde vlekjes.

Wist u dat het Arendvignet van Bruynzeel
door Vilmos Huszar in de jaren twintig
ontworpen is.
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FREISCHIWINGER DESIGN THONET S81PV
WINKELVERKOOP ± € 600,- NU MET 50 %
KORTING
BIEDEN VANAF € 190,- ZO GOED ALS
NIEUW! Kan op afspraak gehaald worden
in studio HD Arnhem. Onder deze naam ook
te vinden via Google.
DESIGN ZWART LEER MET CHROOM
FRAME. Toonzaalmodel zo goed als NIEUW!
Afmetingen 56 cm diep, zithoogte 46 cm, breed
54 cm rughoogte 84 cm.
Op afspraak bent u vrijblijvend welkom in het
kleinste moderne antiquariaat van Nederland.
Kan natuurlijk ook per bode bezorgt worden.
Kosten voor rekening koper.

Spotprijs, pak nu uw kans voor goed zittend design
van de wereld bekende Duitse fabrikant Thonet.
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Das designbuch Jahrhundert 1999 beschrijft
400 ontwerpers uit vorige eeuw.
Geschreven door Uta Abendroth- uitgever
Batenberg
Het boek heeft een afmeting van 27 X 24,5 cm
en telt 432 bladzijden en is geheel in kleur
uitgevoerd. Dit boek geeft u een indruk van de
ontwerper en hun producten. Internationale
fabrikanten en ontwerpers vullen dit boek.
Achterin het boek staat een overzichtelijk
tijdsbalk. Van 1900 tot1999. Ontwerpen van
affiches, boeken, design, mode & meubelen
producten.
Van Arts en Craft via der Deutsche Werkbond,
Das Bauhaus, De Stijl, enz. Ontwerpers als
Moris, Behrens, Hoffmann, Wright, Gray,
Rietveld, Wagenfeld, Stam, Breuer, Kramer,
Aalto, Eames, Wegner, Ponti, Miller, Panton,
Magnussen, Magistretti, Sapper, Sottsass
(Memphis ) Mauer, Starck, enz.

Bieden vanaf € 49= meer mag minder niet
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Das designbuch Jahrhundert 1999
Voor de liefhebber van design uit het recente
verleden een boek dat niet mag ontbreken in
uw collectie. Een aanrader!
Veel bekende, maar minder bekende designers komen aan bod. Opvallend is ook de
verscheidenheid in design van grafische
ontwerpen via mode naar meubelontwerpen,
maar ook lampen en kunstnijverheid. Mooie
auto’s en typemachines, radio en dit alles op
alfabetische volgorde.
Denkt u aan Ingo Maurer en zijn bijzondere
lampen op bladzijde 234 staat o.a. de
Lucellino uit 1992.
Code 1310DW15 Bieden vanaf € 39= meer
mag
minder niet Via mijn e-mail
dwdesign@bart.nl .+ € 9= verzendkosten voor
het buitenland bereken ik een toeslag.
Ophalen kan natuurlijk ook op afspraak. Bij
reservering langer dan 3 dagen svp 25%
aanbetalen

BOEK ITALIEN DESIGN 1945 BIS HEUTE
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Thonet Flex-stoel 1973 ontwerp van Gerd
Lange.
Stapelbare stoel is samengesteld uit een blank
beuken poten en een Polipropyleen rug en
zitting. Deze stoelen verkeren in een goede
conditie, behoudens enkele gebruikssporen.
Ter informatie: Gerd Lange (1931) ontwierp
deze stoel voor Thonet (Duitsland) en was de
eerste stoel waar kunststof en massief hout in
combinatie werden toegepast. De rug en de
zitting is als geheel gegoten uit Polipropyleen
De twee constructieregels tussen de poten zijn
vervaardigd uit gelamineerd beukenhout.
Kan alleen gehaald worden in studio HD
Arnhem.CODE 0202 DWK Alleen per 3
stuks. Bieden vanaf € 59= Kan alleen
gehaald worden op afspraak in studio hd
Arnhem
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BOEK ITALIEN DESIGN 1945 BIS HEUTE
(1988) Samengesteld door: Hans Wichmann
Afmeting : 19,5 X 28 telt 388 bladzijden,
waarvan 125 blz kleurenfoto’s
en 220 zwart-wit foto’s. Geheel Duitstalig.
Enkele namen van beschreven ontwerpers zijn:
Botta, Castiglioni, Frattini, Gatti, Martinelli, Mari,
Magistretti, Munari, Nizzoli, Ponti, Piretti, Rossi,
Sapper, Scarpa, Sottsass, Zanuso.
Boek verkeerd in een prima staat voor de ruim
25 jaar. Voorzien van glanzende zwarte
papieren omslag. De originele linnen omslag is
appelgroen indruk van woord design. De band
heeft een gedeeltelijke zwarte ondergrond met
witte letters en de titel van het boek.
Een mooi en leerzaam naslagwerk voor de
liefhebbers van design en handelaren
Code 1908DW15JN.BIEDEN VANAF € 49,- +
VERZENDKOSTEN AANGETEKEND.

Dit boek kwam ik tegen bij een collage voor €125,= Dus pak uw kans Nu
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Stoelen Catalogus van de verzameling van de
Faculteit Bouwkunde in Delf 2010
Otakar Mácel, Sander Woertman, Charlotte
van Wijk Fotografie Hans
Schouten.
Vormgeving Joost Grootens Nederland’s talig
Afmeting 272 pp / 240 x 170 mm / paper-back.
Nieuw staat zit nog in de plasticverpakking.

Al meer dan honderd jaar verzamelt de
Faculteit Bouwkunde van de TU Delft stoelen
voor onderwijsdoeleinden. Deze verzameling
is uitgegroeid tot een van de belangrijkste
meubelcollecties in Nederland. Voor studenten
en ontwerpers is deze collectie een bron van
kennis over materialen, constructie en
typologieën.
Deze catalogus toont voor het eerst de gehele
collectie van 240 stoelen. Elk object wordt
getoond door middel van afbeeldingen en een
uitgebreide beschrijving. Daarnaast beschrijft
deze publicatie de belangrijkste ontwerpen en
toont zo de diversiteit van de collectie. Deze
loopt uiteen van zeventiende-eeuwse tot
hedendaagse objecten, van alledaagse huishoudstoelen tot zeldzame stukken. Onder de
ontwerpers vinden we Verner Panton, Gerrit
Th. Rietveld, Hendrik Petrus Berlage, Jean
Prouvé, Marcel Breuer and Droog Design.

Code 0705DW14FB Bieden vanaf €14,90 +
verzendkosten á € 4,50 ophalen op afspraak
in studio HD Arnhem kan ook. ISBN 978 90
6450 664 2
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Code 0705DW14FB Bieden vanaf €9,90 + verzendkosten á € 4,50
ophalen op afspraak in studio HD Arnhem kan ook.

e-mail: dwdesign@bart.nl

17
026-3219784

website www.dirkdewit-design.nl

Modern Antiquariaat studio HD Arnhem

Dirk de Wit design

Meubeldesign & interieurboeken
VERNIEUWD KIJKEN DUS!
Deze stoel nr.3200 wordt toegeschreven aan
Fredrik Sieck die destijds waarschijnlijk in
het Fritz Hansen team werkte.
Een item voor de stoelenverzamelaars onder
u!
De stoel is vervaardigd in diverse uitvoeringen.
Hij wordt vermeld in een catalogus van FH 6802
± 1965 op blz.102 & 103 en was leverbaar in
teak, eiken en zwart gebeitst. het frame is staal
verchroomd.
De afmetingen zijn breed 55 cm diep ± 48 cm en
hoog ± 70 cm. De zitting is bekleed met zwart
skai ( heeft een scheurtje aan de onderzijde. Het
houtwerk is naar alle waarschijnlijkheid gelaagd
berken dat zwart is gebeitst.
Deze stoel heeft wel een aantal duidelijke
slijtplekken in de zwarte beitslaag. Wat natuurlijk
begrijpelijk is na ruim een halve eeuw.
U kunt bieden door een e-mail te zenden naar
studio hd in Arnhem. dirkdewit-design@bart.nl U
kunt ook bellen met 026-3219784
Bieden vanaf € 99,- WAS € 125,-meer mag
minder niet. Kan alleen gehaald worden.
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Wonen. gisteren, vandaag. 1957
Hady J. Bernard Majorick & Dirk van
Sliedracht. Beschouwingen en beelden over
wonen in heden en verleden.
Afmeting 25.5 X 28,5 cm, in linnen gebonden.
Telt 211 blz en437 zwart–wit afbeeldingen
Raadgevingen
op
het
gebied
van
woninginrichting van het jaar voor 0 tot 1957,
alsmede enkele hoofdstukken over industriële
vormgeving.
Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland
Hardcover. Het tekstdeel van de stofomslag
op schutblad geplakt. Met foto's. 212 pag.
prima conditie gezien de leeftijd van ruim 50
jaar.
Code 2911DW11 DW Bieden vanaf €19,90
meer mag minder niet + € 8= verzendkosten
binnen Nederland. Ophalen op afspraak kan
natuurlijk ook in studio HD
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Gispen in Rotterdam, nieuwe verbeelding
van het moderne.
Geschreven door Hetty Berens. Het
voorwoord is geschreven door Aaron Betsky.
Uitgegeven door het NAI 2006 Hetty Berens is
er in geslaagd een helder en goed uitgevoerd
naslagwerk te schrijven. Doordat er op
glanzend papier is gebruik komen de oude
foto’s briljant tot zijn recht. De nadruk ligt
vooral op publicatie van de jaren dat
naamgever W.H. Gispen in Rotterdam werkte.
Het boekje telt 109 bladzijden en heeft een
formaat van 20 X 25 cm. 27 tekst bladzijden
de resterende blz. worden in beslag genomen
door prachtige foto’s.
Nieuw Voor de liefhebbers van het Gispen
oeuvre is dit naast de bestaande werken van
Andre Koch en Barbra Laan een heldere
aanvulling.
Boekje verkeerd in een zeer goede staat..
Code 2611-11 DW Bieden vanaf €17,90 +
aangetekende + € 9= verzending. Ophalen in
studio HD Arnhem kan op afspraak natuurlijk
ook. Iedere maand zijn er aanvullingen op de
Items. Voor snelle helder blik, klik dan op
eerste indruk rechtsboven met gele letters.
Heeft meer tijd klik dan op affiches, diverse
noviteiten of WENDINGEN.

Afgebeeld WENDINGEN NUMMER met
Koord binding zoals is afgebeeld is nog
te koop bij studio HD. Zie via het
hoofdmenu. Bij wendingen op blz. 8 9 of
10.
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Thonet stoel
Ontwerp Glen Oliver Löw, (1959 )
Serie 160 Delhin design ± 2010. Prima
werkstoel. Zo goed als nieuw. Blank beuken
frame. Rug en zitting bekleed met een
weefstof.
NU bieden vanaf € 75,- PS er is er maar één!
Kan alleen gehaald worden in studio HD
Arnhem
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VERKOCHT
Omvangrijk geïllustreerde
geschiedenis van de Amsterdamse winkel
Metz & Co.
Petra Timmer - Metz & Co: de creatieve jaren
- Rotterdam, Uitgeverij 010, 1995 - 1e druk 199 + (1) pp. - Hardcover met volledig linnen
band - 29,5 X 25 cm. Boekontwerp Arlette
Brouwers.
Conditie: als nieuw, behoudens een klein vlek
op de voorkant naast de Z van METZ
Petra Timmer (1958) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam op het proefschrift Metz & Co –
de creatieve jaren/Avant-garde en commercie.
Code 2010DW15 verzendkosten aangetekend
en goed verpakt á €9 binnen Nederland.

Intern 2910MP 15
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Goed Wonen vijfde jaargang no. 5
Mei 1952 Keuze en kleur
Zoals u als verzamelaar willigt weet was dit
één van de belangrijkste wonen tijdschriften
van de naoorlogse periode in Nederland.
Het
maandblad Goed
Wonen was
de
spreekbuis van de stichting ‘Goed Wonen’. Zij
bestond uit een georganiseerde groep van
vooruitstrevende
personen
(ontwerpers,
firmanten en distributeurs) die zich vanaf 1946
heeft
bezig
gehouden
met
de
‘smaakopvoeding’ en woonvoorlichting van de
Nederlandse bevolking. Aan de hand van
cursussen, het eerdergenoemde tijdschrift,
toonzalen en modelwoningen probeerde de
organisatie de gehele wooncultuur van de lage
landen op de schop te nemen.
Redactie leden van genoemd nummer
waren: mevrouw B. Niegeman-Brand, A
Bueno de Mesquita, G.M. Dersjant,
W.H. Gispen, Ch. Karsten, J. Rietveld en Hein
Salpmonson. Redactie-secratarees mevrouw
Eld Bromberg. Uitgave en administratie W.L
en J Brusse NV Rotterdam.
Besproken onderwerpen zijn: om UP. door
A Bueno de Mesquita, Keuze en kleur, door
prof. Ir. J.H. van den Broek, een slepende
ziekte, de woningnood door Charls Karsten,
nieuwe
keurmerkmeubelen
en
andere
keurmerkartikelen, modelwoning te Eindhoven
door J. Penaat. Dit nummer telt 28
bladzijden + voor- en achterblad Incl de
reclame bladzijden. Verkeerd in een goede
staat, behoudens een keurig geplaatste
stempel van “My Home”Bas van pelt
Binnenhuisarchitectuur te ’s-Granhage &
Amsterdam
Code 1011DW15 Bieden vanaf € 24,90 +
verzendkosten aangetekend. Ophalen op
afspraak in studio HD Arnhem kan natuurlijk
ook.
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Thonet Slee S333 design Holger Lange.
De S333 is een ontwerp van Holger Lange
voor Thonet.Een speelse interpretatie van de
traditie van gebogen buisframes waarmee
Thonet wereldberoemd is geworden.
De slee is gemaakt van gepolijst roestvrij staal
met de zitting in netweefsel, bij studio HD
alleen beschikbaar in zwart.
Adviesverkoopprijs ± € 399,- bij studio HD.
Code 1605DW14FB Bieden vanaf €149,- kan
alleen gehaald worden op afspraak.
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Thonet stoel S533 naar ontwerp
van Mies van de Rohe Bauhaus.
Oorspronkelijk een ontwerp uit 1927
Afmeting 82 cm hoog- 50 cm breed 77cm diep
met een zithoogte van 46 cm. Uitgevoerd in
hoog gals chroom frame met een kunststof
zwarte webbing.
Bieden vanaf € 299,- er is maar één zo goed
als nieuw.
Adviesverkoopprijs circa €1200,- Pak uw kans
en breng een bod uit voor deze klassieker.
Een pronkstuk voor uw huis of kantoor.

Mies van der Rohe
Der Architekt der technischen Perfektion 1986
Dit boek heest een blauw linnen omslag met
een glanzende papieren omslag. Telt 183
bladzijden met Duitse tekst en vele zwart- wit
fotos. De afmetingen is: 28,6 x 23,5 x 2,5 cm
Uitgegeven door de Deutsche Verlage- Anstald
Stuttgart. Voor de tekst is David Spaeth
verantwoordelijk.
Code 3110DW15FB Bieden vanaf € 24,90+
verzendkosten aangetekend binnen Nederland
á €9= Voor het buitenland + toeslag. Kan op
afspraak ook gehaald worden.
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Diverse THONET stoelen zo goed als nieuw
voor SPOTPRIJZEN.
Meestal 1 exemplaar aanwezig. Stoffering
bestaat uit kunststof webbing.
S 33 ontwerp Mart Stam was € 605=
NU bieden vanaf € 199,Kan alleen op afspraak gehaald worden in
studio HD Arnhem onder deze naam is ook
onze website te vinden via Google.

Een prachtig ingelijst affiche (1972) naar ontwerp van Paul Schuitema met het thema
MART STAM.
Afmetingen van het affiche circa 70 X 101 totaal ingelijst in aluminium glas 81 X 111
cm. marktwaarde circa €195
Nu bieden bij studio HD vanaf € 149= (incl aluminium lijst)
Kan alleen gehaald worden in studio HD Arnhem op afspraak.
e-mail: dwdesign@bart.nl
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Museaal zeldzaam.
Beste design liefhebbers,
Deze bijzondere stoel nr. S43F is een
ontwerp uit 1933. Fabrikant Thonet & en
een ontwerp van de Nederlandse ontwerper
Mart Stam (enige tijd verbonden aan het
Duitse BAUHAUS ± 1933 Museaal.

Gereserveerd
Nu bieden vanaf € 470=
Marktwaarde ± € 1900=
Zomaar aan het zoeken op internet kwam ik
deze stoel bij een collega tegen in een zwarte
uitvoering met een prijs van $ 2200=zo ziet u
maar dat studio HD Arnhem scherpe prijzen
heeft! Pak uw voordeel er is er maar één!
Bereikbaar per e-mail dwdesign@bart.nl of per
telefoon 026 2319784 tussen10.00 19.00 uur
Zondag en maandag gesloten.
Deze bijzondere stoel nr. S43F is een ontwerp
uit circa 1933. In een prijslijst van Thonet uit
1988 wordt dit ontwerp op blz.. 44 genoemd
en toegeschreven van Mart Stam. Weliswaar
schrijft Otakar Mácel in zijn stoelenboek 2100
metal tubulair chairs op blz.79 afb. 11-A-44 dat
de ontwerper onbekend is. Hij gebruikt wel het
goede serie nummer van Thonet S43F maar
noemt geen ontwerper. Ik ben aardig op de
hoogte over de herkomst van deze stoel. Één
van eigenaren was een belangrijk leermeester
van ondergetekende. Deze stoel is in 1989
geveild op een designveiling bij Korst in Den
Bosch waaraan ik als designdeskundige was
verbonden.

In het bekende boek DEUTSCHE STAHLROHR MÖBEL waar 650 modellen uit de periode
1927-1958 staan beschreven wordt bovengenoemd onderzoek bevestigd op blz. 131 en 156
en 165 de stoel B43F toegeschreven aan Mart Stam. Typisch Duits, ineens op blz. 161
wordt ook Marcel Breuer genoemd. Een strijd die waarschijnlijk nooit zijn einde krijgt.
Gelukkig staat onze landgenoot als eerste vermeld.
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Over dit ontwerp is veel discussie geweest
in de afgelopen 90 jaar. Hier is het bewijs dat
getoonde B43 van Mart Stam is! Dit artikel is
uit een vooroorlogs links blad afkomstig.
Onder de naam Wij 1935
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Deze stoel draagt ook nog het beeldmerk
van Thonet dat in de dertiger jaren werd
gebruikt. Afbeelding uit het boek 2100 metal
tubulair chairs van Otakar Mácel staat op
blz.79 afb. 11-A-44 dat de ontwerper
onbekend is. Hij gebruikt wel het goede
serienummer van Thonet S43F maar noemt
geen ontwerper. De staat van deze museale
stoel valt onder de noemer duidelijke
gebruikssporen. Het chroom is her en
gebladerd en de triplex rug en zitting mist her
der een stukje. De leuningen zijn niet van
bakeliet maar van zwart gebeitst hout. Een
stoel met geschiedenis en charme.
Code 0305DW14FB NU meer mag minder
niet. Kan alleen gehaald worden in studio HD
Arnhem. Natuurlijk bent u geheel vrijblijvend
van harte welkom in studio HD Arnhem. SVP
wel een afspraak maken. Te vinden via
Google onder de vet gedrukte Naamsvermelding en woonplaats.
Kom kijken studio HD Arnhem en overtuig u
zelf.
Vriendelijke groet van de
ware liefhebber, Dirk de Wit.
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Boek en affiche Alles op zijn plaats.
Het moderne interieur in de fotografie 1935 1965. De foto's van Jaap d'Oliveira, Hans
Spies, Jan Versnel. Haarlem Joh. Enschedé en
Zonen 1990.
Afmeting 22 X 25 cm en telt 80 blz. waarvan 52
met zwart- wit foto’s. Met bekende ontwerpen
van Bas van Pelt, W.M Dudok, Aldo van Eyk,
Gispen, Goed Wonen, Kho Liang Ie, Benno
Premsela, Gerrit Rietveld
Code 2711DW11 Voor boek en affiche samen
kunt u bieden vanaf € 79,Afzonderlik mogelijk leverbaar indien nog
aanwezig is boek vanaf € 35,Affiche vanaf € 80,- (zolang beide aanwezig
zijn) Kan alleen gehaald worden Affiche 59 X
80 cm zie affiches op het hoofdmenu.

Afmeting affiche 59 X 80 cm
2310-15MP
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Kunstnijverheid en Industriële Vormgeving
1800 – heden (1996)
Uitgegeven door het museum Boymans van
Beuningen in Rotterdam 1996. Auteur T.G.
Duits eindredactie Huygen, Kuyken-Scheider,
ter Molen en Schleedoorn Rotterdam, Museum
Boymans - van Beuningen, 1996.
Gebonden, zwart linnen onder geïllustreerde
stofomslag. Afmeting 21,5 x 27,5 cm., 264 pp.,
zeer uitgebreide catalogus hoofdzakelijk in
zwart–wit en 15 kleuren foto’s. Tweetalig
namelijk: in het Nederland en Engels.
Van Biedermeier tot Art Nouveau - Art Nouveau
en Art Deco - Kunstnijverheid en industriële
vormgeving uit de 20ste eeuw - Voorwerpen
voor dagelijks gebruik. Onmisbaar voor de
jonge garde die zich in het herkennen van
Vorm, Functie en Fabricagejaar wil bekwamen.
Code 3011DW11 Bieden vanaf € 29,- meer
mag minder niet + € 9= verzendkosten binnen
Nederland. Ophalen op afspraak kan natuurlijk
ook in studio HALLO DAAR[0301 0910 12
Prima conditie als nieuw
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THONET MEUBELONTWERPEN IN
GEBOGEN HOUT EN BUISFRAME
Samengesteld door: Alexander von Vegesack
1996 met teksten van Brigitta Pauley en Peter
Ellenberg. Utgegeven bij: van Buuren BV
Weert.
Met dank aan Paul Bitter en de familie
Thonet.
ISBN; 90.5695.0150
Het boek heeft een afmeting van 23 X 28,5 cm
en telt 160 blz. De tekst is in het Nederlands.
Dit boek bevat vele duidelijke kleuren foto's en
een aantal zwart wit foto.
ONDER DE GLAZENDE PAPIEREN OMSLAG
ZIT EEN DONKER BLAUWE LINNEN
OMSLAG MET GOUD KLEURIGE LETTERS
THONET EN DE NAAM VAN DE SCHRIJVER.
Voor de liefhebbers van gebogen hout een
waardevolle aanwinst. Dit exemplaar ziet er
als nieuw uit, behoudens 3 kripnaadjes in
omslag.
Code 1405DW14FB Bieden vanaf € 49,- +
verzendkosten binnen Nederland van €9= U
kunt het boek ook op afspraak komen ophalen
in studio HD Arnhem.
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Luxe bureaustoelen Thonet S 61 Kunnen
alleen per twee stuks. 1 X hoog met leren rug
+ 1 X laag met een noten gefineerde
schelp. Ontwerp Glen Oliver Löw
Conditie zo goed als nieuw.Spotprijs, pak uw
kans NU!
Afmetingen: 63 cm diep, 94 cm rughoogte, 55
cmbreed, armleggerhoogte 65 cm, zithoogte 46
cm. Gewicht 13 kg.
Lagerug
zelfde
maatvoering
met uitzondering van de rughoogte deze is 84
cm.
Verchroomd buisframe 25 mm doorsnede. De
armleuning is vervaardigd van elastomeer
kunststof met leer bekleed. Vulling van de zitting
en rugleuning zijn vervaardigd van koudschuim. De gehele romp is bekleed met ivoor
kleurig leer van een topkwaliteit.
Lage versie leverbaar met een met gefineerde
noten-houten schelp (rug en zitting)
Kunnen alleen per set van twee stoelen
geleverd worden Bieden vanaf € 639.Windelverkoop prijs ± € 3250,Stel dat u 4 stoelen zou willen aanschaffen: 1
Laag & 1 Hoog met leren romp + 1 X lage rug
met noten gefineerde schelp & 1 Hoge rug met
noten gefineerde schelp (romp) krijgt nog eend
10% extra korting.
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Caféstoel nr. A788 Jaren dertig van de vorige
eeuw. Staat vermeld in de catalogus 147
Thonet-Mundes en ook in het boek van Karel
Mang blz.117
Stoel verkeerd in prima staat (zie foto’s)
Code 2706DW14FB Bieden vanaf € 49,- Kan
alleen op afspraak gehaald worden in studio
HD Arnhem
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Deze antieke THONET NR.25 ± 1888 stoel heeft
natuurlijk een hand gevlochten zitting. De voorpoten zijn
van een kleine decoratie voorzien die niet bij alle
modellen werd toegepast. Voorzien van een brandmerk.
Opvallend is dat het beuken frame voorzien is van een
houtstructuur lak. Werd rond de vorige eeuwwisseling
vaker toegepast.
Denk hierbij aan de bekende dienstbode-kasten. Net
even mooier als blank beuken. Gezien de ruim 125 jaar
ziet de stoel er goed uit.

Staat vermeld in een verkaufskatalog uit 1888 als
replica ook te koop bij studio HD Arnhem

VERKOCHT

Museaal en zeldzaam!
e-mail: dwdesign@bart.nl
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(twee bedrukte kanten)
Een brief van GEWERBE-VEREIN WEENEN 1884 (ZAHL 349) TECHNOLOGISCHES
GEWERBE-MUSEUM (Afdeling Houtindustrie) Ondertekening is van HOFRAAD EXNER m.
p. De directeur van het technologisch Gewerbe Museum.
GEBR. THONET. Filiaal Amsterdam. Deze bijzondere brief heeft een afmeting van: ± 42,5
X 26 cm en gevouwen eerst in twee en daarna in vieren. De helft van deze brief is
dubbelzijdig bedrukt. De inhoud betreft dat MICHAEL THONET (bekent sedert 1837 de
enige echte uitvinder is van massief gebogen hout.
Bieden vanaf € 69= meer mag minder niet. Kan alleen gehaald worden in studio HD
Arnhem. Kopieën zijn verkrijgbaar voor €23,90= + verzendkosten van €4,00.
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Ulisse opklapbare stoel (wandelkruk) 1981
ontworpen door Ivan Loss
voor Sandrigarden Italië. Gezien de leeftijd
in prima staat, normale gebruikssporen her
en der een krasje.
Kunnen allen per twee stuk aangeschaft
Worden Bieden vanaf € 99,- Op afspraak
ophalen in Studio HD Arnhem
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THONET MÖBEL VAN 1830 TOT 1930 EEN
HANDBOEK VOOR DE LIEFHEBERS VAN
GEBOGEN HOUT.
Dit boek is geschreven door: Albrecht Bangert
& Peter Ellenberg 1993 en bekend onder het
ISBN 3-453-06656-1 Het boek heeft een
afmeting van 14 X 21 cm en telt 275 blz. met
tekst en prachtige foto’s in kleur en zwart wit.
Het zijn eigelijk twee in één. Dat wil zeggen
dat de eerst deel 168 blz. telt onder de titel
MODELLGALERIE
Het
tweede
deel
behandeld
herkenning
en
restauratie
vragen.(ook is er een uitgebreid voorwoord
van 11 blz.)
Het boek verkeerd in een goede conditie,
behoudens dat enkle blz. wat los in band
zitten. Alle bladzijden vormen wel één geheel
met het boek.
De marktwaarde loopt nogal uiteen: varieert
tussen de € 50= & € 150. Code 0705DW14FB
Bieden vanaf € 59= meer mag minder niet +
€ 9= verzendkosten binnen Nederland.
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Museaal en zeldzaam!
Das Biegen des Holzes 1893
Möbelfabrikanten, Wagen- und Schiffbauer,
Böttcher
etc.
wichtiges
Verfahren. Mit
besonderer
Rücksichtnahme
auf
die
Thonetsche Industrie von Wilhelm Franz
Exner k.k Hofrat o. ö. Professor,Direktor des k.
k. Technologischen Gewerbe-Museums in
Wien.
Dritte neubearbeitete und erweitere Auflage
von Georg Lauboeck, k.k. Professor, Vorstand
der
Sektion
für
holzindustrir
amk.
Technologischen gewerbe-Museum in Wien.
Mit 8 Foliotafeln Weimar, 1893. Bernhard
Friedrich Voigt.
Dit museale boekje heeft een afmeting van
14,5 X 22 cm en telt 80 bladzijden met tekst +
2 bijlage met tekst en 8 uitklapbare technische
tekeningen.

Als u via internet zoekt naar een exemplaar
dan ziet hoofdzakelijk bibliotheken en zelden
een exemplaar dat te koop wordt
aangeboden.Het boekje verkeerd gezien de
leeftijd van ruim 120 jaar in goede conditie,
behoudens dat het eerste onbedrukt
schutblad separaat is van de inhoud.
Code 0105DW14FB Bieden vanaf € 99=
kan alleen gehaald worden in studio HD
Arnhem
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B. Niegeman-Brand Woninginterieurs.
Ondertitel: “wonen in de lage landen”
Dit ruim 50 jaar oude boekje (1958) van B.
Niegeman-Brand heeft als titel Woninginterieurs. Met als ondertitel wonen in de lage
landen.
Uitgegeven bij Brusse NV Rotterdam Het
boekje heeft een afmeting van 18,5 X 21,5 cm
en telt 84 bladzijden incl een aantal
advertenties. Het is geheel met zwart-wit foto’s
uitgevoerd en groot aantal tekeningetjes .
Het boekje verkeerd in een prima staat voor
ruim een halve eeuw. Dit informatieve boekje is
een mooi tijdsdocument van het wonen in de
wederopbouw tijd. Minimaliseren, ruimte en licht
moest er in de woning. Dit gedachtegoed werd
gepropageerd door de stichting goed wonen.
Mevr. B. Niegeman- Brand was ook actief
binnen de stichting goed wonen.

Code 701-13 Bieden vanaf € 39,- + € 6,50
verzendkosten ophalen kan ook.
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'Haute Couture'. Marian Duijvestijn'GRTZ is een
vertaling van een klederdrachtkostuum naar een
stoel'.
Adviesprijs verkoopprijs ± €1100= Nu bij studio HD
bieden vanaf € 299= kan alleen gehaald worden.
Meubelproducent Thonet introduceert stoel GRTZ.
GRTZ was in 2009 een van de spraakmakende
inzendingen voor de Thonet Mart Stam prijs GRTZ
komt op de markt onder het in 2010
geïntroduceerde label Thonet EXP. GRTZ is, na de
Vouw Wouw (VW01), het tweede product uit de EXP
collectie.
Marian Duijvestijn ontwierp GRTZ en werkte het
model verder uit in samenwerking met Thonet.
'GRTZ is een vertaling van een klederdrachtkostuum naar een stoel', aldus Duijvestijn. Het
unieke aan GRTZ is dat de gebruiker de stoel naar
eigen smaak kan 'aankleden'. GRTZ heeft een
ronde zitting van 60 cm doorsnee, gestoffeerd met
wolvilt en vaste bevestigingspunten voor rugleuning
en poten.
RTZ is een prachtig aangeklede stoel in
klederdracht stijl, met klassieke stoelpoten en een
verguld rugframe. Het gebruik van puur goud in de
rugleuning verwijst naar het gebruik van
sieraden, accessoires die niet weg te denken zijn
in de mode. Duijvestijn is druk bezig met de
ontwikkeling van verschillende soorten poten en
rugvormen, waardoor de gebruiker de stoel
uiteindelijk naar eigen smaak kan samenstellen.
Rondom de zitting kan men de stoel zelf aankleden
door te kiezen uit vele verwisselbare 'rokken'. Ook
de collectie rokken wordt op dit moment ontworpen.
Duijvestijn slaat met GRTZ een brug tussen modeen meubelvormgeving. De stoel is geschikt voor
eindeloos veel varianten binnen de confectie en
'Haute Couture'. Marian Duijvestijn laat zich graag in
de toekomst inspireren door kledingstijlen van
bekende modeontwerpers.
De basis van de stoel staat vast, maar de gebruiker
kan de sfeer van de stoel steeds veranderen en
door volgens de laatste mode te kleden. Na verkoop
kan dit stoelobject op afspraak gehaald worden in
studio HD Arnhem. Adviesprijs ± €1100,*(rugleuning is in werkelijkheid goed van kleur)
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Onze woning en haar inrichting (Circa 1932)
van Corn. Van der Sluys(1881-1944)
Uitgegeven door: N. V. Maatschappij tot
Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur
( Wereldbibliotheek circa Amsterdam ± 1932
268 pp.+ inhoud en 2 advertenties Rood linnen
met goudopdruk 12, 5 x 18,5 cm.
Met 139 zwart- wit illustraties.¶ Deel uit de
reeks " Nederlandse Bibliotheek. Een boek voor
allen die belangstelling hebben voor het huis.
Dit exemplaar verkeerd in een goede conditie
en geeft een helder uiteenzetting over het
interieur van de eerste helft van 20e eeuw. Een
boekje dat voor zijn tijd kritisch en
vooruitstrevend was. Namen als Le Corbusier,
het Hauhaus en Thonet komen aan de orde.
Verder worden diverse meubelontwerpen van
Berlage, Breuer, Copier, Doesburg, Gispen,
Spanjaard, Penaat en Wouda besproken. Het
boekje is ingedeeld in 8 hoofdstukken.
Code 2601-13 DW studio HD. Bieden vanaf
€ 59= meer mag minder niet + verzendkosten
aangetekend Ophalen op afspraak kan ook
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Het moderne interieur van A.A. Patijn 1971.
Het boek heeft een formaat van 20 X 23,5 cm
en telt 256 blz. Het is geïllustreerd met 522
tekeningen en foto’s waarvan 41 in kleur,
uitgeven door Elzevier Amsterdam/Brussel.
Alle foto’s zijn ondergebracht in een fotoverantwoording. Waar de fabrikant en vestigingsplaats vermeld worden.
Op de achterkant staat de volgende tekst: “dit
fraai verzorgde boekwerk biedt een schat aan
informatie over het inrichten en verbeteren van
interieurs met behulp van moderne meubelen
en hedendaagse: vormen en materialen”.
Het boek geeft een goede indruk van het
moderne interieur van eind jaren zestig. Namen
als, Artifort, Artek, Hagoort, Hatema, Fritz
Hansen, Interlubeke, Jonker, Krommenie, De
Ploeg, Pastoe, Bas van Pelt, Raak,
Spectrum, Thonet enz komen aan bod in dit
rijk geïllustreerde boek
Code 2110DW15 DW Bieden vanaf € 34,90
meer mag minder niet. + €9= verzendkosten
aangetekend en goed verpakt. Ophalen in
studio HD Arnhem kan op afspraak ook.
Verkeerd in en goede staat behoudens een
paar verkleuringen op de binnenflap van de
papieren omslag. Het boek zelf heeft een grijs
linnen omslag. De band is bedrukt met de titel
van boek.

Kijk verder op de volgende bladzijde.
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Code 2110DW15 DW Bieden vanaf € 34,90
meer mag minder niet. + €9= verzendkosten
aangetekend en goed verpakt. Ophalen in
studio HD Arnhem kan op afspraak ook
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THONET S.64 vier stoelen oorspronkelijk
naar ontwerp van Mart Stam. In prima
conditie zo goed als nieuw. Metalen frame
(chroom) Blank beuken armleuningen.
De 2 stoelen zijn bekleed in een groene
weefstof (Thonus). Verrassend om te zien.
Code2406DW14FB Adviesverkoopprijs voor
deze 4 stoelen is ± €1790,-=.
NU VOOR DE SPOTPRIJS
Bieden vanaf € 399= per 2 stuks
Wat nog niet eerder is vermeld is een losse
zitting (2012) van de stoel S64/S32.
winkelverkoopprijs €281 NU bij studio HD
bieden vanaf €49= Pak uw kans, er is er
maar één !
U bent altijd op afspraak geheel vrijblijvend
welkom in studio HD Arnhem, met vriendelijke groet Dirk de Wit Arnhem
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Jaarboek 1922 Zeldzaam Nederlandsche
Ambachts- & Nijverheidskunst.
Dit prachtig uitgevoerde Jaarboek van W.L. &
J. Brusse's Uitgevers Maatschapppij in
MCMXXIII
Uitgegeven op initiatief de Nederlandsche
Vereniging voor ambachts- en nijverheidskunst
met steun van het Departement van onderwijs,
kunsten en wetenschappen. De redactiecommisie voor dezen jaargang bestond uit Jan
Meijer, Bert Nienhuis en J.B Smits.
De typografische verzorging en de ontwerpen
van den bandstempel en schutblad zijn van
J.L.M. Lauweriks. Nadat
dit jaarboek
nagenoeg gereed was, gaf de plotselinge dood
van K.P.C. de Bazel en M. de Klerk aanleiding
hen hierin te herdenken. Chris Lebeau maakte
daartoe twee houtsneden.
Het boek verkeerd ondanks zijn leeftijd 93 jaar
in een prima staat. Behoudens een klein
stickertje van een boekhandel op het eerst
schutblad. Dit boek is door de eigenaren met
ontzag gebruikt. Voor de toekomst wenst
studio Hd het gelijke.
Het heeft een afmeting van 19 X 25 cm en is
verdeeld in tekst ( 72 blz.) en beeld met 83
afbeeldingen hoofdzakelijk in zwart foto's.
Code 1105DW13 Bieden vanaf € 149= Kan
alleen gehaald worden in studio HD Arnhem.
Kleine tegenstrijdigheid: 1922 in standaard lettertype in
Romeinscijfers staat 1923. Wie weet mag het mailen.
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Enkele afbeeldingen uit dit prachtige Jaarboek uit 1922
Nederlandsche Ambachts- & Nijverheidskunst Zeldzaam
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LOV Oosterbeek

C de Lorm

Jan Wittenberg

Jan Wils

Jac. A. Jacobs

J. Rädeccker

H.T.h Wijdeveld
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Thonet 1 X
Ontwerp Glen Oliver Löw, (1959 )
Prachtige fauteuil om even ergens in uw
domicilie te kunnen ontspannen.
Zwart geëxposeerd frame met paarse weefstof.
Afmetingen: 54 cm breed, 58 cm diep, zithoogte
46,5 cm rughoogte 93 cm.
Bieden vanaf € 249,- meer mag, minder niet.

PS de blauwe beschermhoesje worden natuurlijk
verwijderd bij aankoop.

Ook leverbaar met een leren bekleding.
2 X hoge rug aanwezig waarvan één geheel
in leer en andere met noten gefineerde rug.

`

Lage rugleuning in de zelfde uitvoering.
Bieden vanaf € 799,- per twee stuks.
e-mail: dwdesign@bart.nl
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Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940.
Geschreven door Titus M. Eliëns, Majan Groot &
Frans Leidelmeijer
Dit prachtig boek is uitgegeven bij V+K Bussum
1997 ISBN 9066116013 NUGI 926 Engelstalig.
Het formaat is 23,5 X 30 cm en telt 255 pagina’s
met tekst en bijzondere kleuren- & zwart wit
foto’s gemaakt door Erik Hesmerg, Sneek
Het boek is onderverdeeld in de hoofdstukken
De nieuwe kunstnijverheid, Amsterdamse
School en expressionisme, Haagse School- art
Deco in Nederland en het nieuwe wonen.
Enkel ontwerper namen zijn: Alons, De Bazel,
Berlage, Brinkman, Bromberg, Copier, Cuypers,
Eissenloeffel,
Gispen,
Huszár,
Kamer,
Kropholler, Lanooij, De Lorm, Muntendam,
Nieuenhuis,
Pelt,
Rädecker,
Rietveld,
Schuitema, Spanjaard, Stam, Prikker, egerif,
Wijdeveld, Wouda, Zwart, en de van Zwollo’s
Code 1809 DW basisprijs € 39,- meer mag,
minder niet + €10= verzendkosten voor het
buitenland + toeslag via mijn e-mail
dwdesign@bart.nl
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Leven in Een Verzameling - Toegepaste
Kunst
1890-1940
Uit
De
Collectie
Meentwijck.
Laren / Zwolle, Singer Museum / Waanders.
2000 (ISBN: 9040094497)
Gebonden versie met reebruine linnen omlag
en met blauwe opdruk. Losse bedrukte
papieren omslag. Deze 15 jaar oude versie is
als nieuw.
Afmeting: 28,5 x 23,5 cm. 239 pagina's,
geïllustreerd met prachtige, kleuren foto's.
Tekst in het Nederlands,Samenvatting in het
Engels.
Voorwoord van Dirk J.Nienhuis, inleiding door
Frans Leidelmeijer en Emke Raassen-Kruimel
(samenstellers van de tentoonstelling) Frans
van Burkom, Marty Bax, Nienke Simon
Thomas, Marjan Unger, Marjan Groot, Willem
J.Terlouw, Pier A. Terwen, Marjan Unger.
Eindredactie; Karin Gaillard.
Fotografie: Erikmen Petra Hesmerg.
Dit boek geeft een goede indruk van de privé
collectie van dhr. en mevr. Nienhuis en
Boswinkel. Van ongekende omvang. Vele
ontwerpers uit de periode 1890 1940 zijn
vertegenwoordigd. Enkele bekende namen
zijn: de beeldhouwer Altorf, architect de Bazel,
Berlage, Copier, Colrnbrander, Eisenloeffel,
Lanooij, Lauweriks, van der Leck, Lebeau,
Ronald Holst, Sluijters, rikker, Toorop, Zwart
en van Zwollo sr.
Code 1802DW15. Bieden vanaf € 39,50 meer
mag minder niet. Bij deze kwaliteit is ophalen
in studio HD Arnhem aan te bevelen.
Verzenden kan aangetekend en goed verpakt
voor €12,50 binnen Nederland. Voor het
buitenland berekend studio HD Arnhem een
toeslag.
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Leven in Een Verzameling - Toegepaste Kunst 1890-1940
Uit De Collectie Meentwijck.

Code 1802DW15. Bieden
vanaf € 39,50 meer mag
minder niet
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GERESERVEERD

Artek nr.402 naar ontwerp : Alvar Aalto
Deze fauteuil is destijds ontworpen in 1939.
Het frame is blank gelakt berken en bekleed met
een rode weefstof (Thonus). Deze goed zittende
fauteuil is zo goed als nieuw.
De afmetingen zijn; 61 cm breed 70 cm diep
rughoogte 76 cm armlegger hoogte 57 cm en de
zithoogte 40 cm.
De winkelverkoop is circa €1890=

GERESERVEERD
NU bij studio HD Arnhem Bieden vanaf € 490,- meer mag
MINDER NIET

kan alleen
gehaald worden in studio HD Arnhem
e-mail: dwdesign@bart.nl
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DE DRAGERS VAN DE NIEUWE
KUNST IN APELDOORN
Chris (1859-1920) & Agathe (1867-1944)
Wegerif.
Dit interessante boek is samengesteld door: ir.
Cor de Wit architect, publicist en docent.
Bovengenoemd echtpaar was een artistiek en
ondernemend
echtpaar.
Wegerif
was
aannemer en ontwikkelde zich in de loop van
jaren tot architect. Hij heeft diverse villa's in
Apeldoorn op zijn naam staan.Chris werd
geïnspireerd door de tijd waarin de Nieuwe
Kunst (Art Nouveau) hoogtij vierde. In
Nederland werd deze florale stijl ontmoedigd
door de Rijksbouwmeester Cuypers. Bij onze
buurlanden zoals België en Duitsland lag dat
geheel anders.
In 1898 werd mede op initiatief van Chris
Wegerif de progressieve Haagse kunsthandel Arts and Crafts opgericht. De daarbij
betrokken kunstenaar J. Thorn Prikker maakte
Agathe enthousiast voor de batikkunst. Onder
haar leiding werd in Apeldoorn een succesvol
batikatelier opgericht.
De meubelen voor kunsthandel werden
eveneens in een werkplaats in Apeldoorn,
onder leiding van Chris, vervaardigd. Eén van
de eerste in Apeldoorn uitgevoerde grote
opdrachten van gebatikt interieurtextiel dat
bestemd was voor de Nederlandse afdeling
van de Wereldtentoonstelling in Parijs (1900).
Agathe Wegerif’s naamsbekendheid groeide
snel.
Dit boekje heeft een afmeting van 21 X 19 cm
en telt 104 blz. en is buiten de omslag geheel
uitgevoerd met zwart- wit foto’s. De uitgever is
Van der Wal te Apeldoorn. .
Het boek verkeerd in een goede staat,
behoudens een klein stickertje met een archief
nummer.
Code 0210DW15 Bieden vanaf € 44,90 +
€ 9= verzendkosten binnen Nederland.
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Op afspraak kan het naslagwerkje ook worden
gehaald in studio HD Arnhem. Indien u meer
zou willen weten over genoemd echtpaar kan
ik u laten luisteren naar een uniek interview
tussen de zoon van het echtpaar en de
samensteller van dit boekje. Natuurlijk onder
het genot van een kop koffie of thee.
Bieden vanaf € 49= + € 9= verzendkosten
binnen Nederland.

Staat niet in kleur in het boek, maar is wel in zwart-wit
afgebeeld, zoals u kunt zien..
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Vooraankondiging (brochure) voor de tentoonstelling kunstloze gebruiksvoorwerpen
van wh gispen (1890-1981) in het haags
gemeentemuseum april 1988
Opgenomen in de collectie van het NAGO
Ontwerp Ko Sliggers druk Print Ando bv soort
object
brochure
Opdrachtgever
Haags
Gemeentemuseum 1988 NAGO inventarisnummer KoS00063 doosnummer KoS007
afmeting 275 X 215 mm techniek Offset.
Prima staat 8 bedrukt bladzijden incl voor- en
achterkant. Gedrukt in zwart wit met de
steunkleur rood. Code 2410DW15
Bieden vanaf € 14,90 + verzendkosten. Kan op
afspraak ook gehaald worden in studio HD
Arnhem.

NAGO staat voor:Nederlands Archief Grafisch
Ontwerpers (NAGO) is in 1992 opgericht met als doel
om de archieven van Nederlandse of in Nederland wonende
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Publicatie over w.h. gispen a pioneer of
dutch design door andré koch 1998
Deze publicatie is geschreven in het Engels,
Duits en Nederlands en behandeld in kort
overzicht de artistieke ontwikkelingen van de
Nederlandse functionalist Willem Gispen. U
mag dit bondige overzicht ook zien als een
supplement op het eerder schreven boek W.h.
gispen(1890-19810 uit1988. Achterin deze
uitgave (1998) staan catalogilijsten opgenomen
, die het mogelijk maken de ontwerpen nader te
determineren en te dateren.
Deze uitgaven is een aanwinst voor de Gispen
liefhebbers maar ook voor de designhandelaren.
Afmeting: 22 X 28 cm en telt 52 bladzijden en
17 abeeldingen waarvan één in kleur. De
conditie is bijna als nieuw.

Code 2210DW15 Bieden vanaf €19,90 +
verzendkosten kan natuurlijk ook op afspraak
gehaald worden in studio HD Arnhem
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Boekje Gispen buismeubelen en verlichting
1920-1940. Gezien de oplage van 2000
inmiddels zeldzaam te noemen.
Het voorwoord is geschreven door E.Th Vroom
inleiding
en
samenstelling
M.
Mual,
Coverontwerp/ fotografie John Kraft. Nijmegen
Lithografie/zetwerk, grafisch bureau Ameling
Didam, James Redactioneel bureau Waalwijk.
Druk Gianotten Tilburg,
Oplage 2000. Uitgave van stichting Triumviraat
Nijmegen 1990. Aardig boekje voor de
verzamelaar en handelaar van Gispen
ontwerpen. Veel zwart-wit foto’s en model
nummers en in een prima staat gezien de
leeftijd. Het formaat is 19 X 21 cm en telt 107
blz. en 7 advertentie blz. De nadruk ligt op
lampen. (63 blz.).
Code 0306-DW € 49,00 + € 9 verzendkosten
Voor het buitenland + toeslag

Als opmerking moet ik vast stellen dat een aantal
foto’s wat minder van kwaliteit zijn. Dit heeft waarschijnlijk te maken met feit dat de scanapparatuur
minder van kwaliteit is dan wij nu toepassen.
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Dutch Originals 2010 prima staat.
Deze catalogus heeft een afmeting van 21 X
29,5 cm en telt
55 bladzijden met prachtige foto's een korte
beschrijving van betreffende ontwerpers. Een
aanrader voor de designliefhebbers Voor Nu
en later.
Namen van ontwerpers zijn o.a: W.H
Gispen, Gijs van
der Sluis, Rob
Eckhardt, Wim Rietveld, Paul Schuitema,
Ruud Wolf en Jan des Bouvrie.
Code 0511DW14FB Bieden vanaf € 25,- +
verzendkosten aangetekend á €9= voor
buitenland berekenen wij een toeslag.
Ophalen op afspraak kan tussen dinsdag en
zaterdag van 11.00 tot 16.30.
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DE TOEGEPASTE KUNSTEN IN
NEDERLAND. Oorspronkelijke uitgave 1935
(heruitgave 1979)
Een reeks monografieën over hedendaagsche
sier- en nijverheidskunst. Het schoone boek
door A.A.M. Stols met 50 afbeeldingen. Het
thema van dit boek is de boekdrukkunst. De
originele versie verscheen in 1935.
Deze heruitgave is van 1979. Inmiddels ruim
dertig jaar oud en in een perfecte staat. Het
boekje heeft een afmeting van; 17,5 X 21 cm en
telt 104 bladzijden. Met een bedrukte papieren
omlag. Het boekje zelf heeft een groen linnen
omslag met de titel HET SCHOONE BOEK
OOK
DE
RUG
IS
BEDRUKT
MET
GOUDKLEURIGE BELETTERING. Het is
uitgegeven bij Interbook International B.V.
Schiedam. ISBN 90 6397 018
Code 2110DW15 studio HD
Bieden vanaf € 19,- + €6,90 verzendkosten
Ophalen op afspraak kan ook
Ook de originele uitgave uit 1935 aanwezig
in redelijke staat. De rug is licht beschadigd.
Code 2110DW15B studio HD
Bieden vanaf € 38= + €6,90 verzendkosten
Ophalen op afspraak kan ook

Originele uitvoering van de GEWIJDE KUNST 1928
Bieden vanaf € 25= redelijke conditie voor ruim 85 jaar.
Originele uitvoering van HET GEZELLIGE BINNENHUIS1926
Bieden vanaf € 19= redelijke conditie voor ruim 85 jaar.
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VERKOCHT Artifort 1990 Geschreven door:
E. Jamin, L.Schwenke en S. Weijnen
Uitgeven door 010. 1990. (ISBN: 9064501084)
Het boek heeft een formaat van 29 X 24 cm en
telt 120 blz. en is voorzien van vele zwart-wit
en kleuren foto’s. Eindredactie Gert Staal.
Vormgeving van Arlette Brouwers en Karen
Polder.Het boek verkeerd in een prima staat en
aanrader voor de liefhebber van design.
Code 2701 DW meer mag minder niet +
verzendkosten voor het buitenland bereken ik
een toeslag.
Ophalen kan natuurlijk ook op afspraak. Voor
de ware liefhebber heb ik ook nog het
bijpassende affiche zie op marktplaat
hoofdstuk affiche of klik in het venster BEKIJK
ALLE ADVERTENTIES.

e-mail: dwdesign@bart.nl

65
026-3219784

website www.dirkdewit-design.nl

Modern Antiquariaat studio HD Arnhem

Dirk de Wit design

Meubeldesign & interieurboeken
VERNIEUWD KIJKEN DUS!

Into the Thirties 1986 style and design 19271934
Geschreven door Klaus-Jürgen uitgeven bij
Thames and Hudson
Engelstalig boek met een formaat van 20,5 X 22
cm
126 afbeeldingen in zwart-wit en 8 kleurenfoto’s
. Een summiere tekst van 24 blz en een
beknopte beschrijving van de afbeeldingen met
de originele beschrijving van de afmetingen
Namen als Aalto, Asplund, Bill, Breuer,
Brinkman, Gropius, Häring, Jacobsen, le
Corbusier,
Mendelsohn,
van
de
Rohe
Scharoun,. De fotos zijn van een bijzonder
mooie kwaliteit.
Het boek verkeer gezien zijn leeftijd in een prima
staat behoudens kreukje rechtsonder in de
omslag.
Code 2809 DW basisprijs € 39,- via mijn e-mail
dwdesign@bart.nl en via marktplaats kunt u
bieden meer mag minder nietP.+ € 5,verzendkosten voor het buitenland bereken ik
een toeslag. Ophalen kan natuurlijk ook op
afspraak
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Overzichtstentoonstelling Gijs Bakker:
Meubelontwerpen en verlichting, Bob Bonies:
Schilderijen 1966-1977/shapes, vormgevingsbeleid/Storck van Besouw: Benno Premsela.
Author: Ober, Jerven.
Apeldoorn: Van Reekumgalerij, 1977.
Stiff wrappers (softcover), 25 x 22 cms., 48 pp.
with illustrations, some in colour, text in Dutch.

Conditie gebruikt maar copleet her en der een
vlekje en het papier is door vocht wat
getrokken. Als tijdsdocument goed bruikbaar.
Code 1809DW15JN Bieden vanaf €7,90 +
verzendkosten á € 4= binnen Nederland.

Ook nog leverbaar in een prima conditie voor bijna 40 jaar Code
1809DW15 AA bieden vanaf € 14,90
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Deze twee boekjes zijn samen te koop.

IN HOLLAND STAAT EEN HUIS van J.C.
Alders Uitgave van Kok te Kampen 1943 bevat
veel tekeningen (geen foto’s) en telt 268 blz het
boek is volgens de schrijver zeer geschikt als
leidraad voor onderwijzers voor het 8ste L.O.
voor U.L.O -scholen en huis-houdscholen en
voor de schoolbibliotheek
WOONCOMFORT EN WOONTECHNIEK VAN Ir. H van Bremen uitgave van Holkema &
Warendorf NV Amsterdam is een technisch boek over verwarming telt 78 blz.
Redelijke staat maar wel gebruikt!
Code 1203DW14 Bieden vanaf € 10,-
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Ruimte – Vorm - Sfeer in het binnenhuis
Otto
Tussenbroek
Amsterdam:
Het
Hollandsche uitgevershuis. Ingebonden. Wit
linnen met “goudopdruk. Prima staat circa
1949 ? uitgegeven
Met medewerking van diverse bekende
architecten en ontwerpers zoals J.J. Vriend,
A.D Copier, B. Nienhuis, E. Goldstein, P
Bromberg
Een boek zoals het niet meer gemaakt wordt,
maw van alles wat: tafeltjes van Knoll,
Spectrum, Lamp van Gispen, lamp van Teague,
kast van de groep & den Boon, Kleykamp en
Stoll, bloementafeltje van van Gelderen
uitgevoerd door het Spectrum Bergeijk Ook een
stoel van Heppleuhite en Chippendale en dan
ineens werk van Nienhuis, Hofstede-Grull,
Stuurman, Copier, Lanooy. Verbaasd las ik
ineens het een en ander over het wandkleed
van Bayeux. Het boek sluit af met een artikel
moderne meubels van Bromberg met een
beschrijving over Eames. Het boek telt 102
bladzijden ( blz zijn niet genummerd?) is geheel
met zwart wit foto’s uitgevoerd en heeft een
formaat van 20,5 X 28,5 cm en een wit linnen
omslag (tikje verkleurd) met “goudopdruk Code
W 2883 Bieden vanaf € 24,90 + verzendkosten
van €9= aangetekend binnen Nederland
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Industriële vormgeving. Uit de serie: Wonen in de Lage Landen.
Redactie o.a Scheltema & Holkema, 1957.Ir.
N Lunning Prak Redactie leden waren o.a
Ir. Van den Broek, Bakema, Eschauzier, van
Gool, Niegeman-Brand, Mien Ruys &
Vriend.
Het boekje heeft een afmeting van: 18 X 25
cm. Met 32 bedrukte bladzijden.+ 8.
advertenties, veel foto's en tekst illustraties
gekartonneerde omslag¶ (een bibliotheek
uitgave omdat de omslag is geplastificeerd)
Overzicht
van
vormgeving
van
gebruiksvoorwerpen zoals auto's, treinen,
huishoudelijke apparatuur, kantoor-machines,
etc. Jaren 50 van de vorige eeuw.
Ontwerpen van: Daalderop, Gero, Tomado,
diverse auto merken zoals de Renault 4 de
fauteuil Congo van Artifort, Philishave
scheerapparaat, radiokast van Wim Rietveld,
Dru gasradiator, locomotief bromfiets, Citroën
DS 19, de blauwe Engel (trein NS).
Een aantal advertenties van o.a. Het Zweden
Huis, Pilastro, linoleum van krommenie en
de Ploeg weverij te Bergeyk. In goede
gebruikte staat er en der een vlekje en potlood
aantekeningen en een stmpel van de
bibliotheek (goed te verwijderen met gum).
Aardige aanwinst voor verzamelaars van
design uit de vorige eeuw. Ook een goede
naslagvoor de designhandelaar.
Code 1808DW15JN. Bieden vanaf € 19,50
+ € 5= verzendkosten binnen Nederland.
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Gatz, Farbige Räume. Farbige Raumgestaltung. Malerei in Räumen. Ausgewählt
und erläutert von Konrad Gatz.
München, Callwey, 1956. 240 pp. met vele
llustraties Dit Duitstalige boek verkeerd in een
prima staat.
Code DW 2993 Bieden vanaf € 19,00 + € 5=
verzendkosten

.
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Handbuch Neuzeitlicher Wonnungskultur
Speisezimmer
1913 Alezander Koch
Darmstadt
Bekende architecten als van der Velde,
Hoffmann en vele Duitse ontwerpers. De
boekenlegger met Osram lamp is ie een leuke
toegift.
Een boek van 102 jaar oud in goede conditie
en door de vakman Hans Zegveld op een
vakkundige wijze van nieuwe band voorzien
met behoud van het titelblad.
Een aardige toegift is de boeken legger van
Osram. Toen al met 70 % besparing!
Het boek heeft een formaat van 22 X 30 cm en
telt 194 bladzijden. Een boek voor de ware
liefhebber van design eetkamer meubel uit het
recente verleden, d.w.z van bijna 100 jaar
geleden.
Code2010DW15
€ 79,00 + €10
verzendkosten binnen Nederland.
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In Holland staat een huis.
Het
interieur
van
1800
tot
heden
(1941)Tentoonstelling in het stedelijk Museum
Amsterdam Juli - Oktober 1941
Met o.a de medewerking van Prof D.r J Q van
Regteren Altena
Jonkvr. Dr. C.H de Jonge, W.J.H.B. Sanberg,
Mej. C.J. Hudig
De catalogus is in redelijke staat ofschoon omslag en
inhoud niet meer aan elkaar verbonden, maar wel
compleet 64 blz. Her en der zijn er notities met potlood
bijgeschreven

Code 1103 Prijs € 9,00
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Hector Guimard 1988 Foto's van Felipe
Ferré.
Een fotoboek dat mag ontbreken in een
boekenkast waar de Art Nouveau een
belangrijke plaats inneemt. Dit boek is
uitgevoerd met groen linnen omslag en
glanzend
bedrukte
papieren
omslag.
Uitgegeven door Meulenhoff/Landshoff.
Afmeting van 27 X 33 cm en telt 233 blz
waarvan 165 afbeeldingen zowel in kleur
als zwart-wit.
Dit
naslagwerk
is
Nederlandstalig en verkeerd in een bijna nieuw
staat
MARKTWAARDE ± € 90,Code 2504Bieden vanaf € 49,- meer
mag minder niet + €10= verzendkosten voor
het buitenland + toeslag.Ophalen op afspraak
kan altijd.
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ZELDZAAM ITEM !
Sanitaire Techniek Een ingebonden jaargang
van Sanitaire Techniek 12 maanden 1912
gebonden in blauwe linnen omslag. Voorzien
van vel foto’s en is geschreven in het Duits.
Prima staat (gerestaureerd)
Code 0103 DW Bieden vanaf € 79,00
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Wonen werken rust van Otto van
Tussenbroek & W Gaade Delft 1956 137 blz
met vele zwart-wit foto’s Prima staat voor40
jaar
Code 2010DW15 Bieden vanaf
verzendkosten á €3=
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Holland in vorm
Gert Staal en Hester Wolters. Voor de
vormgeving is van Arlette Brouwers
verantwoordelijk.1987 uitgegeven door de
stichting Holland in vorm. De afmetingen zijn
29,5 X 29,5 en telt 296 blz. Prachtig naslag
werk voor naoorlogse vormgeving.
Wat komt er al zo aan bod in dit prachtig
naslagwerk: meubelvormgeving,. Sieraden,
gebruiksvoorwerpen, grafische vormgeving,
textielvormgeving en industrieelvormgeving
Een aanrader voor studenten in de vormgeving
Code 1811DW13 Bieden vanaf € 29,- +
verzendkosten van €7= of ophalen in Arnhem

Kijk bij meubelaffiches voor aankondiging
van dit prachtige boek
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Design in Nederland is een aardig boekje
dat door Gijs Bakker in 1980 is
samengesteld in samenwerking met CRM. Het
was een catalogus voor een reizende
tentoonstelling langs de steden als, Tilburg,
Leiden, Alkmaar, Eindhoven, Laren, Arnhem,
Apeldoorn en Sittard. De tentoon-stelling gaf
de bezoeker een globaal inzicht in het
Nederlandse designontwikkeling o.a. de
ontwerpen van Rietveld, Gispen, Bazel en het
eerste Philishave uit 1938. Daarna komen
o.a. de ontwerpers Gijs Bakker, Frans de La
Haye, Maria Hees, de Kho Liang Ie Associatie,
Frans Molenaar, Aldo van den Nieuwelaar,
Bruno Niaber van Eyben, Premsela en Vonk
designstudio, Jan van der Vaart en andere uit
deze turbulente designjaren

Een aanrader voor studenten in de vormgeving Code 5173DW14
Bieden vanaf €19,00 + verzendkosten van €5= binnen Nederland
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Boekje 1997 Jugendstil-tin Introductie op
“Kaysertin” Uitgeverij Waanders Zwolle in
samenwerking met het Drents Museum Assen.
Geschreven door Eckard Wagner
Het formaat is 20 X 20 cm en tel 48 blz. en is
voorzien van zwart-wit- en kleurenfoto’s . het
boekje verkeerd in een prima conditie.
Code 1805 A.DW15 Bieden vanaf € 16,90 = +
€5= verzendkosten binnen Nederland. Ophalen
op afspraak kan ook
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Boekje 1997Gouds plateel 1898-1928.
Gouds aardewerk uit de collectie van het
Stedelijk Museum Gouda uitgegeven bij
Waanders Zwolle in samenwerking met het
Drents Museum Assen. Geschreven door
Karin Gaillard. Het formaat is 20 X 20 cm en
tel 48 blz. en is voorzien van zwart-wit- en
kleurenfoto’s . het boekje verkeerd in een
prima conditie, behoudens een ex-libris van de
eerste eigenaar, en op de achterzijden zijn
sporen van een prijsstikker.
Code 1805 B.DW13 Bieden vanaf €16,90 +
verzendkosten
binnen
Nederland.
€5=
Ophalen op afspraak kan ook.
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Boekje kunststof.
Een handzaam overzicht van de jaren 18801940. De basis is de beroemde collectie
“Kölsch.
Uitgeverij Waanders Zwolle in samenwerking
met het Drents Museum Assen. Geschreven
door Eckard Wagner. Het formaat is 20 X 20
cm en tel 48 blz. en is voorzien van zwart-witen kleurenfoto’s Het boekje verkeerd in een
prima conditie.
Code 1805 C. DW13 Bieden vanaf € 16,90 +
verzendkosten
binnen
Nederland.
€5=
Ophalen op afspraak kan ook.
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Een aanrader voor de GISPEN
LIEFHEBBERS.
Schoonheid van industriële producten W.H
Gispen 1948
AD Donker uitgever. Rotterdam en Antwerpen.
Telt 83 blz. is in goede staat Kleine
beschadiging in rug. Dit is de sobere uitvoering.
Om te spreken W.H. Gispen: "wie zal zeggen
wat schoonheid is?

Code 1404 DW Bieden vanaf €29,00 +
verzendkosten van €5=
of halen in
Arnhem

VERKOCHT.
Nationale
Woningraad
Oorspronkelijk is dit een uitgave uit 1925
Deze reprint dateert uit 1991 Drukwerk en lithografie
Luna Negra Amsterdam Bindwerk Handboekbinderij
Mathieu Geertsen Nijmegen.
Het boekje verkeerd in een uitstekende staat en
heeft de afmeting van 27,2 X 21 cm en telt 24 blz
geheel in zwart-wit foto’s o.a van de N.V.
Oosterbeeksche Meubelfabriek het LOV (LABOR
OMNIA VINCIT). Met ontwerpen van J.A.
Muntendam (1882-1938)
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VERKOCHT Moderne woninginrichting van
Jan Lauweriks Rotterdam 1930 Brusse
Prachtige interieurfoto’s van bij den dom blz. 9.
Het bekende LOV interieur en div. LOV meubelen
van J.A Muntendam (foto 2) Slaapkamer van
Bruno Taut, Willem Penaat, Corn van de Sluys,
slaapkamer
van
H.
Jansen LOV,
div.
Gispenlampen. Bestek van Sola, lamp van Poul
Henningsen. Drinkservies van Copier.
Diverse
interieur
tekeningetjes
en
een
onderhoudende tekst zoals bij het hoofdstuk
verlichting war de schrijver ons attendeert op: “de
lamp is er niet om als fraaie architecturale bouw
zodanig onze kamers te vullen, dat het ding altijd
in de weg staat of hangt enz.
De afm. Is 22 X 17 cm en telt 87 blz. Gezien de
leeftijd verkeerd het boekje in een redelijke staat.
(opmerkingen zijn: de omslag is een gedeeltelijk
los van de inhoud maar is nog wel verbonden aan
elkaar, het papier is iets verkleurd en rond de
omslag zitten een aantal haarscheurtjes. De foto’s
zijn prima) Was een aanrader.
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Schweizer
SWB

Warenkatalog

Werkbund

Tijdsdocument over vormgeving van de
jaren veertig en vijftig van 20e eeuw SWB
1954 Schweizer Warenkatalog Werkbund
SWB onder redactie van Alfred Altherr &
R.P. Lohse Twee talig Duits & Frans.
Afmeting: 21 X 29,5 cm en telt 66 bladzijden en verkeerd gezien de leeftijd van
ruim 55 jaar in goede conditie , behoudens
enkele gebruikssporen her de een krasje
en rug is onderzijde licht beschadigd.
De blz. zitten nog in de band. Alle
bladzijden zijn maar aan een kant bedrukt.
Diverse samenstellingen van: behang in
natura 6 stalen, bestek, gebruiksvoorwerpen, kasten, Lampen, stoelen,
servies en woningtextiel.
Voor de liefhebbers van het design van net
na de tweede wereldoorlog een zeldzaam
catalogus. U bent op afspraak, welkom om
zelf te komen kijken. Bijzonder in de
catalogus is het Nederlandse Mosa servies
naar Wilma naar ontwerp van E. Bellefroid.
Ook het wereldberoemde Kubus glas van
prof. W. Wagenfeld staat afgebeeld.

VERKOCHT
Code
0112DW11
verzendkosten binnen Nederland. Voor
buitenland bereken ik een toeslag. Ophalen
op afspraak kan natuurlijk ook in studio HD
Arnhem.
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