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Nieuwsbrief februari 2018 nr.01 
Beste belangstellende,  
 
Het nieuwe jaar is begonnen vol goede moed en de nodige voornemens. Om te beginnen 

heeft studio HD een vernieuwde website . Als u een bepaald onderwerp zoekt kunt u de 
knop zoeken gebruiken. Na 9 jaar met oude versie gewerkt te hebben is het wel wennen 
aan de nieuwe programmatuur. We zullen maar zeggen dat het goed is voor het brein en 

uiteindelijk gaat het allemaal wel lukken.  
 
Per bladzijde zijn er negen items te zien die meestal van een grijze i zijn voorzien, waar u de 

nodige informatie kunt lezen over details van het door u gezochte onderwerp. Ook staan er 
een aantal foto’s bij en als u daar op klikt worden de foto’s vergroot.  
 

Het leven is als een golfbeweging, onbewust 
leven we in een periode van de geboorte, 

daarna jeugd, opleiding en de carrière. Op een 
goed moment nemen we afscheid van het 
werkend leven en houden ons bezig met de 

hobby’s waar voorheen geen tijd voor was. 
Totdat we worden ingehaald door het onver-
mijdelijke einde van het leven. 

 
Onze vrienden Cor en Sjoukje de Wit (niet uit 
onze familie) hebben beiden hun tijd van leven 

achter zich gelaten. Wat overblijft zijn dierbare 
herinneringen en hun schenking van een  
dertigjarige glascollectie aan het museum 

Boijmans van Beuningen te Rotterdam. Wij 
raakten bevriend in 1990.  
Bij toeval zag ik een poster hangen van een 

Bauhaus reis naar Weimar, Dessau en Berlijn 
van de stichting de Gouden Engel. In het 

najaar van 1990 zijn we met een bus vol 
vreemde medereizigers vertrokken naar 
Duitsland. 

 
De architect Cor bereidde de reizen zorgvuldig 
voor en hield iedere ochtend in het betreffende 

hotel (± 8 uur) een voordracht voor zijn plannen 
van die dag. 
 

Vele reizen door Europa, waar Cor zorgde voor 
de esthetische begeleiding, zouden volgen. 
Ook zijn wij later samen met Cor en Sjoukje 

naar Finland gegaan, een belevenis op zich 
zelf. Cor was architect maar vooral ook een 
verteller, ik ken hem ook als één van mijn leer-

meesters.  
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Samen hebben wij diverse lezingen georganiseerd in de 
tekenkamer van het woonhuis in Apeldoorn. Met vele thema’s 

en bijzondere locaties in Europa zoals o.a.: een reis naar 
Wenen, het Bauhaus, Barcelona, Finland, Engeland en een 
reis in Nederland over DE STIJL. Op het moment is er in 

het museum van Boijmans van Beuningen te Rotterdam 
een bescheiden tentoonstelling van de Finse glasver-
zameling van Cor en Sjoukje. Kijk naar Fins glaswerk op de 

website van het museum Boijmans van Beuningen.  
 
“Markering route bestond uit drie delen” zij waren herinne-

ringen aan gelijk gerichte personen van Cor de Wit. Onder 
andere A. Aalto, Prof. ir. M.J. Granpré Moliére, H. Roland 
Holst, J.F. van Royen, D. van Gelder, Dom H. van der Laan, 

P. Blom, Prof. Ir. J.H. van den Broek, J. Niegeman, G, F. 
Kramer, L Stam Beese C. van Eeseren, C. Köhler, H.Th 
Wijdeveld en vele anderen. Zij waren de aanleiding voor de 

boeken die wij samen hebben gemaakt. 
Glasobject 1946 Tapio Wikkala           
Kantarelli serie.(niet te koop) 
 

Soms hadden wij meningsverschillen over de manier van fotograferen. Halverwege het 
maken van het boek De Finse Gouden Jaren wilde Cor de objecten op een andere manier 
fotograferen. Dit was voor mij een andere kant van Cor. Hiermee was ik het niet eens.  

Mijn partner José en ik  kunnen met plezier terugkijken op een leerzame vriendschap van 
ruim 25 jaar met dit bijzondere echtpaar. 

 

Natuurlijk komt de zakelijke 
kant bij deze ook nog aan de 
orde. Voor diegene die het boek 
over Johan Niegeman nog zou 
willen aanschaffen kan dat. 
Evenals het boekje van Chris en 
Agathe Wegerif. 
 

Van de dragers van de 

nieuwe kunst  in Apeldoorn zijn 
nog twee exemplaren aanwezig.  
Bieden vanaf €39,90 + €9,- verzend-
kosten binnen Nederland. Voor het 
 buitenland + toeslag . 
 
Het boek: Monografieën van de 

Stichting Architectuur Museum is nog te koop. In 1979 heeft  ir. Cor de Wit 
het boek geschreven over Johan Niegeman 1902-1977 Bauhaus, Sovjet 
Unie, Amsterdam. Totaal 151 bladzijden, formaat 20,5 X 27,5 cm. 
Interessante tekst met veel zwart-wit foto’s. Bieden vanaf € 39,90 + €9,- 
verzendkosten binnen Nederland.  
Voor het buitenland + toeslag . Ophalen op afspraak kan ook. 
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Op afspraak kunt u komen luisteren naar diverse interviews die Cor de Wit o.a. maakte met: 

C.van Eesteren (in drie delen), H. van Eesteren, G. Bijhouwer Marcks (2 delen), L. Stam (4 
delen), L. Stam werkzaamheden in Rusland. Plus 3 delen met L. Stam, A. Roth, Be over 
Niegeman en Mondriaan (3 delen), S. Lihotsky, F. Kramer Duitse ontwerper, H.Th Wijdeveld 

(3 delen) en tot slot C. Köhler.  
 
De gesprekken waren opgenomen in de jaren zeventig van de vorige eeuw en door mijn 

medewerkster Maria Cuppen en mij op CD gezet.  
Beperkt leverbaar tegen de kostprijs van € 17,50 per stuk, inclusief verzending binnen 
Nederland voor het buitenland + toeslag. Overigens kunt u bij het N.A.I. te Rotterdam deze 

interviews ook beluisteren. 
 

 

Deze Finse Artek tafel van 80 X 80 X 72 cm verkeert in 
een goede conditie.  
Oorspronkelijk zaten er bronskleurige schroeven in. 
Deze zijn vervangen door chroomuitvoering. Hier en  
daar een krasje. De houtconstructie komt alleen voor bij 
modellen uit de veertiger en vijftiger jaren van de 20

e
 

eeuw. 

 

Bieden vanaf € 495,-  
Kan alleen op afspraak gehaald worden in 
Studio HD Arnhem. 
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Artek boekenplanken in goede gebruikte conditie. 

Naar ontwerp van Alvar Aalto. oorspronkelijk 
ontwerp is uit 1936* 
 

 

Afmeting 0,90 X 0,25 X 0, 25 cm 
 
Bieden vanaf € 185,-  per stuk. 

(aanwezig drie exemplaren) 
 
Winkelverkoopprijs € 370,- per stuk. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Bron: Alvar Aalto Furniture 1984 

 
In het museum Boijmans van Beuningen is tot half september een deel van 
de glascollectie van Cor en Sjoukje te zien. Enkele jaren geleden hebben Cor 
de Wit (1922- 2018) en zijn vrouw Sjoukje (1920-2009) hun collectie 20e-
eeuws Scandinavisch glas aan het museum geschonken. Die collectie 
bestaat uit 800 objecten: industriële massaproducten en unieke stukken glas 
van Finse ontwerpers. Sinds de jaren 70 hebben zij al dit glaswerk, groot en 
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klein, tijdens hun tientallen reizen door Finland aangekocht, vaak rechtstreeks bij de ontwerpers 
en de fabrieken. 

 
 

Ook zijn er nog een aantal WENDINGEN van H.TH Wijdeveld te zien op de website. De 

nieuwste WENDINGEN worden een beperkte tijd als eerste genoemd. Later verhuizen 
ze naar het dichtstbijzijnde jaar. 

 
 
WENDINGEN 1924 11 – 12 Kristallen, 
Wondervormen Der Natuur. 
(verscheen pas in april 1925) 
 

Architectonische fantasieën in de wereld der 
kristallen door H.Th Wijdeveld. Begeleidende 

tekst. Kristalvorming vorm en groepering door 
prof. B.G. Escher en kristallen door W. 
Steenhoff. Gedichten  door M. Nijhoff, A. 

Ronald Holst en J.W.F Werumeus Buning. 
 
Deze WENDINGEN valt onder de luxe 

uitvoerig (dus zonder advertenties en een 
gekartonneerde omslag. De binding is met 
zwart koord gebonden en uitgevoerd met 36 

bedrukte bladzijden. (dus geen advertenties.) 
 
 

Omslagontwerp Galvano naar een houtsnede 
van Escher Foto's Bernard Eilers. De redactie 

is bijzondere dank verschuldigd aan Professor 
B. G. Escher voor de bereidwillige mede-
werking en het afstaan van de kristallen uit het 

Rijks Geologisch-Mieralogisch Museum te 
Leiden.  
 

 
 
Prima conditie inclusief de rug die nog geheel 

intact is, dankzij de gekartonneerde omslag. 
Code 1502DW18 Bieden vanaf € 99,- Mijn 
advies is om deze WENDINGEN te komen 

ophalen in studio HD Arnhem. (verzend kan 
ook tegen de meerprijs van € 12,50 binnen 
Nederland) 

 
 
Foto’s volgen nog kijk over circa 7 dagen op de website, u bent altijd op afspraak vrijblijvend 

welkom in studio HD Arnhem.  
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Met vriendelijke groet Dirk de Wit. 

 
 

Zomaar een aantal omslagen van boeken, die vanaf heden in de verkoop zijn. Prijs op 
aanvraag. 
 

 
PRIJZEN OP AANVRAAG 

 

  
L.O.V bieden vanaf € 75,- 
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PRIJZEN OP AANVRAAG 

 

Bieden vanaf €49,- 
 

 
 
 

 
 
                                                    Bieden vanaf € 89,- 
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BINNENHUIS KARAKTER EN 

SFEER 

BAS VAN PELT ± 1943 
 

 
Code 11-02DW18 Bieden 
vanaf € 45,- in goede  

gebruikte conditie. Kan altijd op 
afspraak gehaald worden. 
Verzenden binnen Nederland + 

€ 12,50. Voor het buitenland + 
extra toeslag. 
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Zeldzame folder van het L.O.V een 

idealistische meubelfabriek in Oosterbeek. 
Afmeting van circa 17 X 14 cm en telt 6 
bedrukte bladzijden plus getoonde voor- en 

achterkant. Bieden vanaf € 79,-+ 
verzendkosten ad €9,-  binnen Nederland 
(staat vermeld in het boek L.O.V blz. 40) 

 
Het de meubelfabriek het L.O.V. werd geleid 
door eigenaar Gerrit Pelt (1864-1956). In Het 

boek (1991) “1910 L.O.V. 1935” 
samengesteld door Karin Gaillard kunt u nog 
veel meer kennis opdoen over deze bijzonder 

meubelfabriek.  
 

Een van de grootste opdrachtgevers was de 
SDAP In 1927 werd het Troelstraoord in 
Beekbergen geheel door de LOV ingericht. In 

Sociaaldemocratische kringen was de aanschaf van een LOV meubilair een synoniem voor 
een moderne, progressieve levensstijl die binnen de socialistische SDAP bij vele leefde. 
Weliswaar was dit meubilair voor de gewone arbeider financieel vaak niet betaalbaar. Mijn 

moeder bijvoorbeeld maakte zelf wat schetsen in de trant van het L.O.V en ging naar de 
plaatselijke meubelmaker en liet haar eetkamertafel, stoelen en dressoir daar maken.  
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Voor de liefhebbers van design 
uit de jaren tachtig van de vorige 
eeuw. Deze kleine catalogus 

van het Van Reekummuseum te 
Apeldoorn uit 1982 een bijna 
vergeten item. De Arnhemse 

VORMGEVERS-ASSOSIATIE 
heeft een afmeting van 21 X 
14,5 cm en telt 28 bedrukte 

bladzijden. Bijna geheel in zwart 
wit uitgevoerd., met een aantal 
onbedrukte gele bladzijden als 

steunkleur. 
 
Bieden vanaf € 24,90 + €5,- 

verzendkosten binnen 
Nederland. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Vooraankondiging Ontwerp van een Gijs 
Bakker. Deze klapstoel uit 1977 is van gelami-

neerd beuken met een toplaag van essenhout.  
 
De afmetingen zijn ± 79 X 66 X 70 cm. De 

bekleding is van gespleten rotan. Het zelfde 
materiaal dat Thonet al 199 jaar gebruikt.  

 
Bieden vanaf € 495,- Kan alleen op afspraak 
gehaald worden in studio HD Arnhem. 

 
Met vriendelijke groet van Dirk de Wit de ware 
liefhebber van design uit de 20e eeuw. 

 
 


