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VERNIEUWD KIJKEN DUS!
Beste belangstellenden,
Mijn 40 jarige boekenbestand wordt te koop aangeboden. De prijzen zijn
bepaald door de huidige marktwaarden en de staat waarin de boeken en de
affiches verkeren. U kunt rechtstreeks kopen via dwdesign@bart.nl of
bellen met 026-3219784
Dirk de Wit (1948)

Reservering zijn in de kleur groen aangeduid. Rood staat voor verkocht en is omlijnd
met en rode stippellijn (tekst staat in het zwart in lettertype 9)
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 affiches, boeken, design gebruiksvoorwerpen en Wendingen.
Voor het actuele nieuws kijk dan altijd via www.dirkdewit-design.nl op de website. Oranje
staat voor een aanbiedingen. Geel staat voor speciale aanbiedingen.
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 artikelen 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 de website van studio HD Arnhem tot datum van verkoop en
soms ook als herinnering.
Alle door studio HD te koop aangeboden artikel zijn voorzien van reserveringsnummer.
Na afspraak komt u binnen de gestelde termijn van 1 á 2 weken het door u aangekochte
exemplaar halen en contant betalen. In principe bewaar ik uw aangekochte noviteit 3
maanden na aankoop indien u 25 % heeft overgemaakt op de ING rekening.
Affiches en Wendingen worden liefst 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 berekend studio HD een toeslag. Bereikbaar via mijn website
www.dirkdewit-design.nl Kijk eerst bij eerste indruk rechtsboven.
Stel dat u een aantal kunst- en designboeken of design gebruiksvoorwerpen heeft die van
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 mijn activiteiten via
het internet op de voet kunt volgen.

.
Veel kijkplezier, is getekend
Dirk de Wit de ware liefhebber.
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Artifort Ringband (2001)
Voorzien van 34 folders met afbeeldingen en
schematische tekeningen met de afmetingen. Plus bijgevoegde prijslijst (2003) heeft
ook duidelijke schetsen van de afgebeelde
modellen en is verdeeld in 5 prijsgroepen. Plus 4
kleurkaarten en een PLOEG stalenkaart van de
bekledingsstof Bergamo. Vier talig Nederlands,
Duits, Engels en Frans.
De folders zijn gedrukt op een stevige
papiersoort en hebben uitgeklapt formaten vans
52 X 30 cm & 36 X 30 cm. Zijn tweezijdig
bedrukt met informatieve foto's en schetsen
bijbehorende afmetingen.
Opgenomen modellen zijn; CHANNEL, MICHI,
MAXIME, GAN, MONTANA, ZENO,(2X),
CLASSICS zoals de Chaise Longe nr,
248,Tong nr.577 en nr.560, RIBBON CHAIR nr.
582, GOLF nr.598,nr.157, GLOBE nr.422,
427,427/B & 421, BUTTERFLY nr.675 RELAY
nr. 450, BEN CHAIR nr.065, DODO nr.395, 396,
397,
LIBEL
nr.230,
SEVEN, HELLO
THERE Fauteuil 607 /196 / 194/ 156 nr. 342,
Fauteuil nr.510 / 584 / 590, Tafels
CIRCLE, SLICE nr.437 (ook wel schil
genoemd in de jaren zeventig), DELTA
nr.075, LAGOS nr.010 013 T 010, ORBIT
NR.340/4, PIAZZA NR.F 360, VEGA nr. F310
diverse variaties, nr. C 683/2 683/7 683/3 C
684/7 684/3 van Kho Liang Ie, nr.961 las
fauteuil, 2 & 3 zitbank, BIRD nr.725, TARA nr. F
735, nr.905 als fauteuil, en 2 & 3 zitbank +3½
zit,TULIP nr. F 163 & F 545 (in de jaren zeventig
ook wel scheerstoel genoemd), ZENO TABLE,
KHO TABLE T 100 en diverse variaties

Een aanrader voor de liefhebbers van meubeldesign en designhandelaren. Code
2002DW16JN. Bieden vanaf € 39,- + verzendkosten binnen Nederland van €10,- voor
buitenland + toeslag.
Meer afbeeldingen via uw eigen e-mail adres op aanvraag mogelijk.
e-mail: dwdesign@bart.nl
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VOOR NU EN DE VOLGENDE GENERATIE, DIT SOORT DCUMENTATIE ZAL IN DE
LOOP VAN DE JAREN VERVANGENN ZIJN DOOR INTERNET. Ik ben 40 jaar actief in de
meubelbranche werkzaam geweest. Uit ervaring weet ik dat bij het maken van offertes het
bladeren in een rijk geïllustreerde documentatie een genot was om zo de modellen en de
afmetingen in mijn brein vast te leggen. Vele modellen kan met nummer en ontwerper nog
benoemen.
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Grafisch Geluk
Grafisch Geluk is een rijk geïllustreerde publicatie
waarin schrijver en journalist Bas van Lier. Deze
catalogus beschrijft het verleden van de
steendrukkerij de Jong & Co.
De catalogus is vormgegeven door Trapped in
Suburbia en uitgegeven door Lecturis publishing.
International Design Award.
De publicatie Grafisch Geluk won in mei 2012
zilver bij de International Design Awards in de
categorie Graphic Design - Books. Ook de
bijbehorende tentoonstelling Grafisch Geluk viel
in de prijzen. deze won zilver in de categorie
Graphic Design - Signs, Exhibits and POP
Displays.
Steendrukkerij de Jong & Co is operationeel
actief geweest 1911 – 1994. Bas van Lier deed in
opdracht van Premsela het onderzoek naar
steendrukkerij de Jong & Co, van 1911 tot 1994
gevestigd in Hilversum.
Bij deze kwaliteitsdrukker werkte de voorhoede
van de Nederlandse ontwerpwereld. In de jaren
’50 en ’60 van de vorige eeuw vormde het bedrijf
een knooppunt voor de culturele voorhoede.
Ontwerpers kregen hier alle ruimte om te experimenteren met druktechnieken. Met de toonaangevende Kantinetentoonstellingen en de uitgave
van de beroemde Kwadraat-Bladen begaf de
drukkerij zich op het snijpunt van grafische
vormgeving, beeldende kunst, literatuur, architectuur en muziek.
Deze rijk geïllustreerde uitgave van Bas van Lier
beschrijft de geschiedenis van deze kwaliteitsdrukkerij die door veel ontwerpers als de beste
van Nederland werd beschouwd. Deze catalogus
is vormgegeven door Trapped in Suburbia en
uitgegeven door Lecturis Publishing.

Verkeerd in een prima staat
Code 3103DW16 BIEDEN VANAF€ 49,-+ VERZENDKOSTEN en goed verpakt + € 9,binnen Nederland. Kan op afspraak ook gehaald worden in studio HD Arnhem
e-mail: dwdesign@bart.nl
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Meer foto’s mogelijk, kunnen alleen via uw eigen e-mail verzonden worden.
Catalogus
Müchen.

Vereinigte

Werkstäten

1986

Deze catalogus heedt een afmeting van 21 X
29,5 cm en telt 27 bedrukte bladzijden. De
sumiere tekst in in het Duits en Engels. Alle
afbeeldingen zijn zwart wit foto’s. Met vermelding van naam, nummer ontwerper en
afmetingen. Het merendeel van de afgebeelde
ontwerpen zijn van Eileen Gray (1879-1976).
Andere vermelde ontwerpers zijn: Otto Blümel
met staande kapstok uit 1908 en stoel Garmich
1911, Walter Gropius met de bank Gent uit
1913 en Bruno Paul met zijn tafels Washington
1908 en Westend 1911
Alle modellen zijn replica’s van de originele
Vereinigte Werkstäten uit 1898. Ook staan er
korte beschrijvingen vermeld van de ontwerpers: Gray, Gropius en Paul. Alle ontwerpen
staan op een enkelzijdige bedrukte bladzijden,
waardoor de foto’s goed tot hun recht komen
Code 3003DW16 Bieden vanaf € 29,90 +
verzendkosten á € 9,- binnen Nederland voor
het buitenland + toeslag. Meer mag minder
niet.
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Drie vooroorlogse ansichtkaarten van Artifort. Verkeren in een prima staat.
Afmeting:10 X 14,5 cm Code1210DW15 Bieden vanaf € 17,90 per drie stuks +
verzendkosten ophalen op afspraak kan natuurlijk ook.

Foto uit het boek Artifort 1990
blz.17 onder redactie van Gert
Staal
Zelfde afbeelding maar zonder
het verkleurde scharmate uiterlijk.

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Cassina catalogi uit 1997 is gewijd aan het
werk van de Amerikaanse architect Frank
LIoyd Wright.
Afmeting: 21 X 34 cm en telt 44 bladzijden met
prachtige foto's. Inclusief en 2 blz. met
afbeeldingen en afmetingen van getoonde
meubelen. De uitklapbare plaat van het
Fallingwater huis 1935 van de fam Kaufmann is
80 X 34 cm.
Deze catalogus is 4 talig Italiaans, Duits, Frans
en Engels. Code 12DW15 Verkeerd in een
prima staat.

Bieden vanaf € 24,90 + € 5,- verzendkosten
aangetekend binnen Nederland voor buitenland
+ opslag.

e-mail: dwdesign@bart.nl
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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 € 49,00
verzendkosten €10 binnen Nederland

Op aanvraag meer foto’s via uw eigen e-mail
mogelijk. Vooral de ruim 100 jaar oude
reclameteksten en opmaak zijn interessant!
e-mail: dwdesign@bart.nl

8
026-3219784

website www.dirkdewit-design.nl

+

Modern Antiquariaat studio HD Arnhem

Dirk de Wit design

Design- catalogi, folders +
Wisselende tijdschriften zoals goed wonen
VERNIEUWD KIJKEN DUS!

HONET CATALOGUS NR.649 CIRCA 1960
MET 2 WOORDEN BENT U VIA GOOGLE OP
ONZE WEBSITENAMMELIJK: DIRK ARNHEM,
u zult verbaasd staan over onze collectie.
Deze catalogus tel 66 blz is hoofdzakelijk
uitgevoerd met zwart-wit fotos en een enkele in
kleur. Enkele namen van ontwerpers zijn Hanno
von Gustedt, Hildegard Weber, Rudolf Gladzel,
Hartmut Lohmeyer, Edelhard Harlis, Ch.F.
Joosten, Mart Stam(blz.48). Afmeting: 21,5 X 29
cm in prima staat.
Code 2312DW15 Bieden vanaf € 39,- meer
mag minder niet + verzendkosten binnen
Nederland € 9,-

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Twee folders van de potterij Zaalberg uit
1976 geheel in zwart-wit foto’s Gevestigd in
Zoeterwoude.
De folders zijn ondanks de leeftijd van ruim
dertig jaar in een redelijke conditie, her de wat
vochtvlekken De foto’s zijn prima en niet
aangetast. Ook Zijn er twee stempels van Bas
van Pelt uit den Haag zichtbaar.
Folder 1 heeft een afmeting van 19,4 X 21,5 cm
en telt 8 blz. Folder 2 is een vouwfolder met de
afmeting van 29,5 X 62,5 cm en is horizontaal in
drieën gevouwen en verticaal in tweeën en 23
foto’s
Mijn code 4032 DW Bieden vanaf € 25 meer
mag minder niet Kan gehaald worden in
studio HALLO DAAR in Arnhem op afspraak
evt + verzendkosten binnen Nederland + € 5,-

Drie Zaalberg dekschalen te koop Bieden
vanaf € 149.-

e-mail: dwdesign@bart.nl
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KIJK OOK VIA HET HOOFDMENU BIJ DIVERSE AFFICHES

Blijf kijken, iedere maand staan er weer nieuwe
aanvullingen her en der.
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CREATING 2 GISPEN 2004Vormgeving:
JEAN CLOOS
Een tijdschrift, catalogi een publicatie 2004.
Bijna niet meer achterom gekeken maar op
weg naar de toekomst een publicatie waar een
eigentijds gezicht van renovatie van Gispen
zichtbaar is.
Met opvallende ontwerpen van de architect
Ben van Berkel. "Als je grenzen wilt verleggen
om tot iets nieuws te komen moet je het geluk
hebben dat je opdrachtgever het ook echt
aandurft. Dat is niet gemakkelijk. De samenwerking met Gispen was een verademing.
Geen moment van twijfel, eerder van
enthousiasme. Dat getuigt van lef".
De vormgeving van deze publicatie is opvallend door het gebruik van kleur en diverse
letter grote. Heel even nog een terugblik naar
het van Nelle gebouw in Rotterdam waar nog
steeds de sporen van W.H. Gispen zijn te
aanschouwen.
Afmeting: 22,5 X 29,5 cm telt 63 blz. geheel in
kleur en in een prima conditie.
Een tijdsdocument dat de moeite waard is om
aan te schaffen. Code 1412Dw15FB
Bieden vanaf € 9,90 + € 5,- verzendkosten

Heden en verleden
e-mail: dwdesign@bart.nl
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B. Niegeman-Brand heeft als titel Woninginterieurs. Dit ruim 50 jaar oude boekje (1958)
Met als ondertitel wonen in de lage landen.
Uitgegeven bij Brusse NV Rotterdam
Afmeting van 18,5 X 21,5 cm en telt 84
bladzijden inl een aantal advertenties.
Het is geheel met zwart-wit foto’s uitgevoerd en
groot aantal tekeningetjes . Het boekje verkeerd
in een prima staat voor 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,verzendkosten ophalen kan ook

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Artifort DUX vouwfolder uit het begin van de
jaren vijftig van de vorige eeuw. ± 1953. Ruim
zestig jaar oud.
Deze vouwfolder is aan de achterkant
verstevigd met transparant plakband (op de
vouwnaden. De voorkant is prima alle fotos zijn
zwart-wit.
De afgebeelde modellen zijn: A.2100, A.3520,
D, 14, D.16, D.17, D.4, D 15, D 8. D.1, D.8, D.9,
A.105, CONGO A.1, A.105, A.107.
A staat voor Artifort & D voor Dux

Code 1210DW15 Bieden vanaf € 49,00 meer
mag minder niet + € 9,- verzendkosten binnen
Nederland. Ophalen op afspraak kan
natuurlijk ook in studio HD Arnhem
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Catalogus ZANNOTTA 1972 1973 + prijslijst
in Italiaanse lire
Afmetingen zijn: 21 X 30 cm en telt 67 bladzijde
met duidelijke zwart wit fotos. Dit naslagwerk is
voorzien van de naam en nummer omschrijving
en de desbetreffende ontwerper. Ook staan de
afmetingen er bij. De foto laat nr.207 genaamd
Spartana van H. Cary ( Lic blattmann) zien.
Voor de liefhebbers van design uit de vorige
eeuw een overzichtentijdsdocument. Voor
designhandelaren een onmisbaar en zeldzaam
naslagwerk van ruim 40 jaar.

Code 3009DW15 Bieden vanaf € 19,00 meer
mag minder niet + verzendkosten aangetekend.

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Design Catalogus 1984 MID-Century
Modern Furniture of the 1950s by Cara
Creenberg Voor de designliefhebber en de
designhandelaar een prima naslagwerk De
conditie is prima. De afmeting is 25 X 25 en telt
175 blz en is zowel in kleur als zwart-wit foto’s.
geheel Engelstalig Met bekende ontwerpers
zoals: Saarinnen, van de Rohe, Aalto, Nelson,
Panton, Eames, Jacobsen enz .
Code 1401-12 DW Bieden vanaf € 14,90 meer
mag minder niet + € 9,- verzendkosten binnen
Nederland ophalen in studio Hallo Daar in
Arnhem kan natuurlijk ook

e-mail: dwdesign@bart.nl
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VERKOCHT Schweizer Warenkatalog Werkbund
SWB 1954
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 Tweetalig Duits & Frans.
Afmeting: 21 X 29,5 cm en telt 66 bladzijden en verkeerd
gezien de leeftijd van ruim 60 jaar in goede conditie,
behouden enkel gebruikssporen her de een krasje en rug
is onderzijde licht beschadigd.
Alle blz. zitten nog in de band. Alle bladzijden zijn maar
aan een kant bedrukt. Diverse samenstellingen van:
behang, 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.
Code 0112-14 DW VERKOCHT Ophalen op afspraak kan
natuurlijk ook in studio HD.

e-mail: dwdesign@bart.nl
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VERKOCHT
Catalogus ± 1959 van de Handelsonderneming W.H.M.
Smeurs & Zn Utrecht sinds 1909. Alle soorten
kantoormachines, kantoormeubelen, kantoorbenodigdheden
De afbeelding toont de toonzaal van Gispen Rotterdam
Deze bijzondere catalogus heeft een afmeting van 21 X
28 cm en telt 28 blz + een bedrukte voor- en achterkant.
Verkeerd in een uit-stekende staat behoudens enkel
inktvlekjes en een naam op de voorzijde zie afb.
Vooral voor de handelaar in gebruikt design meubilair
een onderhouden naslagwerk. Zie afbeeldingen waar
schetsjes met modelnummer zijn ondergebracht van
Gispen, Eeka De belangrijkste kantoormachine merken
zijn: Pelian, Siemag, Erika, Postalia, Suisse, Olypia, Facit,
Adhner, WK, en andere kantoormachines.

In de inleiding van deze zeldzame catalogus staat
geschreven: Bekend mag worden verondersteld, dat,
zolang Gispen bestaat, door deze fabriek steeds is
gestreefd naar een technische perfectie in combinatie met
een esthetisch aanvaardbare vormgeving.

Nog te leveren als goede kopie in gebruikte kleuren á €15,- + verzendkosten
e-mail: dwdesign@bart.nl
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Veertig jaar oude folder van Artifort Castelli
collection 1973.
Thema plona klapstoel naar ontwerp van Gian
Carlo PirettiMooi tijdsdocument. Nederlandstalig en heeft 6 bedrukte bladzijden.
De afmeting uitgeklapt is 62 X 31,5 cm
verkeerd gezien de leeftijd in goede gebruikte
staat. Her der een vlekje en eenenkel
stootplekje.
Code 1202DW14 Bieden vanaf €19,90 meer
mag minder niet + verzendkosten € 5,- binnen
Nederland voor het buitenland + toeslag.
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VERKOCHT PASTOE
vormgeving 1988

Rotsoord

3

Utrecht

75

jaar

Deze catalogus heeft een afmeting van 21 X 30 cm en telt 26
blz. Is geheel in zwart wit uitgevoerd.
Inmiddels al 25 jaar oud. Verkeerd in een prima staat en laat
een overzichtelijk fotografisch overzicht zien in de ontwikkeling
die de UMS heeft doorgemaakt.
De catalogus is twee taling Nederlands en Engels en laat 38
foto’s zien + een aantal korte om beschrijving van de “jonge”
ontwerpers die afgelopen jaren na het afscheid van Cees
Braakman (1917-†1995) voor deze toonaangevende
Nederlandse meubelfabriek hebben gewerkt. Code 2712-13

e-mail: dwdesign@bart.nl
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AHREND

MEUBELCATALOGUS ‘82/’83

Ahrend (vanaf 1896) is naam die net als Gispen
bekend is in de projectinrichting. Deze inmiddels
ruim 39 jaar oude catalogus is voorliefhebbers
en handelaren in design een mooi naslagwerk.
Naast eigen ontworpen meubelen trokken zij
ook ontwerpers als Friso Kramer en Wim
Rietveld aan om het traditionele gezicht een
modern uitstraling te geven. Vooral de collectie
stoelen en tafels van Friso Kramer hebben de
collectie facelift gegeven
Ook vertegenwoordigde zijn belangrijke
merken als Castelli, Thonet, Wilkhahn
meubelen . Evenals projectverlichting van:
Hala, Indoor en Lumina.
Afmeting; 21,5 X 29 cm en telt 229 bladzijden op
de maatschema’s na geheel in kleur uitgevoerd.
Voor de bijna 40 jaar in prima conditie.
Via uw eigen e-mail meer foto’s mogelijk.

Code 1010DW15 Bieden vanaf € 14,90 meer
mag minder niet. + Verzending aangetekende
en goed verpakt á € 9,- binnen Nederland.
Ophalen op afspraak kan ook in studio HD
Arnhem
e-mail: dwdesign@bart.nl
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Affiche 1979 Ahrend AKD serie stoelen naar ontwerp van Friso Kramer.
Affiche of vouwfolder is ontworpen door Total
Design, Ben Bos de foto’s zijn van A. Plas, P.
Ruting en K. Hageman.
Dit affiche zou ook omschreven kunnen worden
als vouwfolder met één horizontale en drie
verticale vouwen. Mooi tijdsdocument met
prijzen. Afmeting: 59,5 X 83,5 cm tweezijdig
bedrukt.

Code 0906-12 NU bieden vanaf € 49,- + verzendkosten aangetekend in koker verpakt voor
€10,- binnen Nederland. Voor het buitenland + toeslag. Op afspraak kunt u dit tijdsdocument
ook komen halen in studio H.D in Arnhem.
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VERKOCHT Vijftig jaar zitten 1966 Stedelijk Museum Amsterdam.
Cat. nr. 398 naar ontwerp van Wim Crouwel GKF AGI (tital Design)
Fotogravure Van Leer. Amsterdam
Afmeting van 18,5 X 27,5 cm en telt 24 blz met zwart-wit foto's en 133 blz
met tentoonstelling tekst.
Prima staat behoudens dat het achterblad ± 7.5 cm los zit van het bindwerk
maar is verder prima.
Code 2511-12 L1 VERKOCHT+ € 5,- ophalen op afspraak kan ook in studio
HD Arnhem
Nog meer catalogi van het STEDELIJK MUSEUM IN de COLLECTIE prijs
en titel op aanvraag
Willekeur gekozen stoel ontwerpen
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Flyer met de volgende tekst: EEN nieuwe “giso” lamp
waarmee ALLE verlichtingsproblemen in het moderne
interieur kunnen worden opgelost. Gispen’s wandlamp
4050 naar ontwerp van W. Rietveld Deze tekst is afkomstig
van een flyer uit de jaren vijftig. Voor de liefhebber van
Gispen een aardige aanwinst. De flyer is niet gedateerd
maar deze lamp is ontworpen in 1957 en het toegevoegde
vignet van twee tegenover elkaar staande stoelen werd
gebruikt van 1945 tot 1960 (bron collectie Gispen NAI 1995
blz.167) Dit eenzijdig bedrukte documentatiestuk heeft een
afmeting van 22 X 28 cm. Verkeerd in prima staat,
behoudens een horizontale vouw.

Nog te koop als goede kopie IN ORIGINELE
KLEURSTELLING voor € 9,90
Binnen Nederland € 3,- verzendkosten
Buitenland + toeslag en net als de originele met
horizontale vouw ivm met de enveloppe, zonder
vouw + meerprijs. Ziet er bijna uit als het
originele uitvoering. Zelfs het papier is niet wit
en heeft de zelfde zachte glans. Zolang de
voorraad strekt!

Ahrend folder 1961 van de Revolt bureaus
van de fabriek Oda naar ontwerp van Friso
Kramer. Dit kleine tijdsdocument bestaande uit
8 bedrukte bladzijden geeft een aardige indruk
van wat destijds werd ontwikkeld voor het
“moderne”kantoor. De folder begint met de
volgende tekst; “Met Odaplast bladbedekking
geheel naadloos om de randen van het stalen
blad getrokken.Rechthoekige poten op plastic.
Opvallend is dat de naam van de ontwerper
achterwege blijft. De folder is geheel in zwart wit
uitgevoerd en wordt door twee nietjes bij elkaar
gehouden. Het formaat is 19 X 26 cm.
Code 1910.DW bieden vanaf €14,90 + €9
verzendkosten ophalen studio hd kan op
afspraak natuurlijk ook

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Spectrum Danskina ± 1988
Een folder of liever gezegd een aankondiging van de
heroprichting van het Spectrum. Piet van Eyken, Nel
Verschuuren, Martin Visser, Marijke van der Wijst en Harry
Verhoeven hebben destijds gezorgd dat de klassiekers weer in
ere hersteld werden. Deze bijzondere vouwfolder is
vormgegeven door Frans van Mourik De afmeting uitgevouwen
is 42 X 59 cm en ineenvouwen 15 X 21 cm. Zij zijn het geweest
die de slechte productie Arspect weer in ere hebben hersteld
en geproduceerd. Inclusief de Carol tafel die u nog kunt
aanschaffen via studio hd. Kijk via het hoofdmenu bij
architectuur boeken. In prima conditie.
Code 3007-13 Bieden vanaf €14,90
binnen Nederland

e-mail: dwdesign@bart.nl
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HET HUIS OUD & NIEUW JAARGANG 8
AFLEVERING 5 MEI 1910. Inmiddels ruim
105 jaar oud een prachtig tijdsdocument
voor diegene onder u, die oude advertenties
verzamelen.
Natuurlijk is de stadswandeling door Deventer
anno 1910, en de geschiedenis van kasteel
Warmond in combinatie met de realisatie van
het landhuis en tuinaanleg in Baarn
weergegeven in foto's van een geboetseerd
model en schetsen van ruim 100 jaar geleden
ook de moeite waard om te lezen.
MAANDELIJKSCHE PRENTBOEK GEWYD
AAN
HUIS
INRICHTING
BOUW
EN
SIERKUNST. UITGAVE VAN ED: CUYPERS
ARC J: LUYKENSTRAAT:2 AMST.
Heel beknopt, wie was Ed Cuypers voluit was
het: Eduard Gerard Hendrik Hubert Cuypers.
(Roermond, april 1859 Den Haag, juni 1927)
was een Nederlandse architect.
Door Cuypers en zijn medewerkers Michel de
klerk, Piet Kramer en Joan van der Mey werden
vele kunstnijverheidsproducten, zoals meubels,
lampen en glasserviezen ontworpen. Cuypers'
belangstelling voor interieurkunst leidde in
1905 tot de uitgave van het tijdschrift Het
huis,
oud
&
nieuw: maandelijksch
prentenboek gewijd aan huis-inrichting, bouw
en sierkunst, dat tot 1927 verscheen. Cuypers
was tevens oprichter van het tijdschrift
Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw.
Bron
Wikipedia.
Kijk ook eens op Wikipedia voor meer foto's en
informatie. BIEDEN VANAF € 14,90 +
verzend-kosten aangetekend á € 10,- binnen
Nederland voor het buitenland berekend studio
HD Arnhem een toeslag
Voor meer afbeeldingen zie volgende pagina.
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BIEDEN VANAF € 49
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Meer fotos op aanvraag.
Informatief tijdsdocument (1978) van het
Duitse bedrijf Ronald Schmitt in incl. prijslijst.
Deze catalogus telt 106 bedrukt bladzijden met
prachtige kleuren foto's + een prijslijst met
getekende afbeeldingen en afmetingen. Het
formaat van de catalogus is: 24,5 X 31 cm.
Code 0911DW14 Bieden vanaf € 4,90 meer mag
minder niet + verzendkosten á € 3,- binnen
Nederland voor het buitenland + toeslag.Op
afspraak kunt u deze catalogus ook komen
ophalen in studio HD Arnhem.
Meer afbeelding kunnen op aanvraag worden
verzonden.

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Cassina ringband 1983 met 112 in kleur en
zwart-wit foto’s en 24 uitklapbladen. Het formaat is 21 X 28 cm de ringband is 26 X 31 cm.
Inclusief twee folders uit 1984 van de modellen
Veranda 3 Salone Del Mobile .
Gezien de leeftijd van 27 jaar in goede gebruikte
conditie, behoudens het uitklapblad van de
tafel Da Centro waar twee stukjes van 4 X 10
cm zijn uitgeknipt en paar vlekje op de geplastificeerde omslag..
Dit is eigelijk een catalogus die u gezien de
prachtig uitvoering met zijn wereldberoemde
ontwerpers zelf in uw handen moet hebben. Een
aanrader voor liefhebbers van design en designhandelaren. Alle foto’s zijn voorzien van een
korte tekst en schetsjes met afmetingen. Vier
talig waaronder Duits en Engels.
Misschien aardig om te weten!
Het bedrijf werd opgericht door de gebroeders
Cesare en Umberto Cassina in 1927 in Meda
(Noord Italië) Na de Twee Wereldoorlog verwierf
de fabriek meer bekendheid door het grote
assortiment in meubelen zoals banken, fauteuils, stoelen, tafels en ook bedden. De internatonale bekendheid begon in 1964 nadat Le
Corbusier de fabriek de licentie gaf voor zijn
inmiddels bekende fauteuils, tafel en kasten
Ook een aantal Bauhaus bekledingsstoffen en
het schaakspel van Jozef Hartwig inmiddels zijn
deze rechten weer verkocht aan het Zwitserse
bedrijf Naef. Ook heeft Cassina de rechten
van een aantal Gerrit Rietveld, Charles R.
Mackintosch, Frank Lloyd Wright en Erik
Gunner Asplund. Ook hedendaagse ontwerpers zoals, Scarpa, Bellini, Frattini, Magistretti
met zijn wereld beroemde Mara-lunga (1973)
Code 1704DW15 bieden vanaf € 49,- via mijn
e-mail dwdesign@bart.nl en via marktplaats
kunt u bieden meer mag minder niet.+ € 9,verzendkosten voor het buitenland bereken ik
een toeslag. Ophalen kan natuurlijk ook op
afspraak

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Deze pagina geeft goed aan hoe de
bladopmaak er uit ziet. Meestal eerst een
bladvullende foto en op de achterzijde de
uitvoeringen en afmetingen.
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Willekeurige greep uit het tafel assortiment.

Kratmeubel Rietveld

Waddel

Tangram Morozzi

Nuvola Rossa Magistretti

Mackintosch

Kast Standard Le Corbusier
e-mail: dwdesign@bart.nl
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Deze modellen zijn wereldberoemd en behoeven geen
uitleg, naar ik aanneem.
Code 1704DW15 bieden vanaf € 49,- meer mag minder niet
+ € 9 verzendkosten voor het buitenland bereken ik een
toeslag. Ophalen kan natuurlijk ook op afspraak
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Thonet catalogus ± 1970 Stühle. Polstermöbel
und Tische aus Holz und Stahl nr.688
Circa jaren zeventig met twee kleurkaarten.
Het formaat van 22,5 X 29 cm en telt 111
bladzijden. met kleurenfoto’s afwisselend met
zwart-wit foto’s.
Interessant voor verzamelaars van Thonet en
handelaren in designmeubelen. Drietalige tekst
Duits, Engels en Frans. Bekende modellen als de
207, 209, S32, S33, S34 Stam en F275 Panton,
maar ook echte jaren zestig stoelen zoals 800,
500, 700 644, series,. De kleurenfoto’s geven een
mooi inzicht op jaren zeventig met oranje, geel,
groen en paars.
Deze catalogus verkeerd in een goede
conditie, behoudens dat blz. 5, 6, 7, 8
ontbreken.
code 1407 DW-10 Bieden vanaf € 9,00 meer
mag, minder niet + €7 verzendkosten voor het
buitenland + toeslag

Intern hangmap
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Museaal en zeldzaam!
(twee bedrukte kanten)
Een brief van GEWERBE-VEREIN WEENEN
1884
(ZAHL
349)
TECHNOLOGISCHES
GEWERBE-MUSEUM
(Afdeling
voor
Houtindustrie) Ondertekening is van HOFRAAD
EXNER m. p. De directeur van het techno-logisch
Gewerbe-Museum.
Hoogachting UEd dw. Dienaren, GEBR.
THONET. Filiaal Amsterdam.Deze bijzonder 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 de dat MICHAEL THONET (bekent
sedert 1837 de enige echte uitvinder is van
massief gebogen hout.. Code 1709DWFB15 NU
bieden vanaf € 49,90,- meer mag minder niet.
Kan alleen gehaald worden in studio HD Arnhem. Kopieën zijn verkrijgbaar voor € 19,- +
verzendkosten van € 2,50.MET STEMPEL KOPIE
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Catalogus Fritz Hanzen ( ringband eind jaren
zestig) Deze ringband heeft een formaat van 26
X 31 cm en telt 55 tweezijdig bedrukte bladen.
Grotendeel in zwart-wit foto’s gedrukt
Met ontwerpen van Arne Jacobsen 3100, 3200,
3320 serie, Key Boeck- Hansen 1601, 9999
kapstok van Sidse Werner, div modellen van
Kare Klint, Børge Mogensen, Hans J. Wehner
en natuurlik Verne Panton

Deze catalogus heeft duidelijke gebruikssporen maar ondanks zijn leeftijd van circa
50 jaar in goede conditie.
Interessant naslagwerkje voor verzamelaar
en handelaar
Code 4161307 DW Bieden vanaf €9,90 meer
mag, minder niet + € 7,50 verzendkosten voor
het buitenland + toeslag via mijn e-mail
dwdesign@bart.nl en via marktplaats kunt u
bieden op deze overzichtelijk uitgevoerde
ringband eind jaren zestig
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VERKOCHT Dit tijdsdocument heeft een afmeting
van 21 X 29,5 cm en telt 17 bladzijden.
De afgebeelde producten zijn: AK klok 1991 Paul
Schudel, Schaal FS 1985 Annelies de Leede, Klok SK
1982 Paul Schudel , Wandklok DK 1980 Paul Schudel,
Vaas VI 1986 Ine van der Sluis, TL-armatuur Lamella LTL
1981 Herman Hermsen, Bureauklok CK 1987 Wouter
Botman, Spot 'Torch"ST 1982 + Spot "Picp"PD/PH 1984,
Tafellamp Along came Bette" ACB 1979, Herman
Hermsen, Bureauklok "Pillow"PK 1991 Paul Schudel,
Vaas KS 1981 Myranda Brugge en de Wandelkruk TC
1990 Ruud jan Kokke.
Voor de liefhebbers van design uit de tweede helft van de
vorige eeuw een mooi overzicht.
Voor de
designhandelaars een overzichtelijk aanslagwerkje.
Prima conditie, behoudens dat de steunkleur oranje op
de omslag wat verkleurd is.
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VERKOCHT
Catalogus Mago DP importeur van destijds (1973)
Artimeta Heerlen Met Nedrlandse prijslijst.
Het formaat van 19 x 29 cm en telt 19 tweezijdig bedrukte
bladen. Grotendeel in kleurenfoto’s gedrukt.
Deze bijzondere catalogus bevat ontwerpen van de
Bauhaus vormgever prof. J.C Jucker een slaapbank van
Alvar Aalto, tafels van G Marx, lampen van Sandr
Bertossa, Imago DP, een drifschaal van Gianni Girardieen
De staat van de catalogus is redelijk met als opmerkingen
dat de omslag los is van de inhoud en in één blz is geknipt
en op de laatste onbedrukte blz. aantekeningen zijn
gemaakt door de vorige eigenaar. Extra toevoeging zijn
6 zwart wit foto 18 X 24 cm gemaakt door Jorge
Fatauros uit Amsterdam.

Folder 1956. Artifort en Dux Deze vouwfolder (in drieën)
heeft de afmetingen van 16 X 65 cm tweezijdig bedrukt en
geheel in zwart-wit foto’s uitgevoerd. De afgebeelde
modellen zijn: nr. 800, 801, 802,120, Columbus 119, 1238,
121, 122, 125, 126, 137, 21 Dux + een gedrukt staatje met
afmetingen van genoemde modellen van Theo Ruth

VERKOCHT

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Thonet catalogus eind jaren zestig met twee
kleurkaarten.
Het formaat van 22,5 X 29 cm en telt
111bladzijden. Grotendeel in kleurenfoto’s
afwisselend uitgevoerd met zwart-wit en kleurenfoto’s.
Interessant voor verzamelaars van Thonet en
handelaren in designmeubelen. Drie-talige tekst
Duits, Engels en Frans. Bekende modellen als
de 207, 209, S32, S33, S34 Stam en F275
Panton, maar ook echte jaren zestig stoelen
zoals 800, 500, 700 644, series,. De
kleurenfoto’s geven een mooi inzicht op jaren
zestig mat oranje, geel, groen en paars.
Deze catalogus verkeerd in een goede conditie,
Mijn code DWFB basisprijs € 24,90 meer mag,
minder niet + €9,- verzendkosten voor het
buitenland + toeslag via
mijn e-mail
dwdesign@bart.nl.
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Deze Thonet prijslijst uit 1989 bevat 75
bladzijden. Geheel in zwart wit uitgevoerd.
Diverse Bauhaus modellen, een aantal klassiekers
van gebogen beukenhout met afbeeldingen,
afmetingen en toenmalige prijzen. Geheel
Duitstalig, ofschoon de prijzen in Guldens zijn
weergegeven.
Ook staat de stoel S43 vermeld. De bekende
stoel zonder achterpoten. Naar ontwerp van de
Nederlander Mart Stam. Blijf kijken deze stoel uit
1933 is nog in het bezit van studio HD Arnhem.
Enkele namen bekende ontwerpers zijn; Marcel
Breuer, Mies van de Rohe, Mart Stam. Ook minder
bekende ontwerper zoals: Gerd Lange ontwerper
Flex stoel, Otto Wagner met zijn bekend stoel voor
de Postsparkasse in Wenen,Ulrich Böhme en Wulf
Scheider met de serie zitmeubelen bekend onder
nr.6000. Ook een aantal ontwerpen van de
gebrüder Thonet zoals nr. 207 (de lange Jan), 209
bekend omdat Le Corbusier deze stoel vaak heeft
toegepast.
Deze prijslijst van inmiddels ruim 25 jaar oud is
voor de verzamelaars van Thonet en voor de
handelaren een mooie aanvulling op uw collectie
documentatie.

Code 3010 DW14FB. Bieden vanaf € 14,90 meer mag minder niet + € 5,- verzendkosten
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Castelijn catalogus 1974-“75 met prijslijst
Deze catalogus heeft een afmeting van 27 X 28,5 cm en telt
22 deels uit klapbare bladzijden en is kleur- en zwart-wit foto’s
uitgevoerd in een ringband.
De afgebeelde modellen zijn o.a. de VF klapstoel van Gijs
Bakker, ZBT tafels, LB lattenbanken,TZ4 tafels Peter Bartlema
en Pim van Lingen,SA bed van Rolf Smitshuysen,WR bank
van Wim Ros, DEE & DLT bank, tafel en fauteuil, van Dick van
Spierenburg De WP KC EB kolomtafel, B2 & B3 bureaus,
SHW kasten,Het D242 wandkast met schuifdeuren, U bar
elementen, MH zitelementen, LC zitelementen.
Ondanks zijn leeftijd van 35 jaar in een goede conditie,
behoudens een aantal gebruiksporen
Dit tijdsdocument is voor de verzamelaar en handelaar een
bijzondere aanwist

Code 1504DW15 € 39,- meer
mag, minder niet + €9,verzendkosten
voor
het
buitenland + toeslag via mijn email dwdesign@bart.nl

Castelijn is opgericht in 1958 en heeft zover ik mij herinner een toonzaal gehad in een
voormalige gasthuis in Wijk bij Duurstede. Opvallend was het eigenzinnige karakter van deze
meubelen. Ook was dhr Castelijn altijd op zoek naar ontwerpers met deze eigenschappen.
Gijs Bakker is hier een voorbeeld van.
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Artek Catalogus 1981 foto’s van Ilmari Kotiainen le out
Martti Lauraeus.
Deze Finse meubelfabriek fabriceert hoofdzakelijk onderwerpen van de Finse architect Alvar Aalto (1898-1976)
Deze catalogus heeft de afmetingen van 21 X 26 cm en telt 40
blz en is in kleur en zwart wit foto’s uitgevoerd. Voor de
verzamelaar en handelaar van Fins design een mooi
naslagwerkje.
Drie talig Fins, Duits, Engels en verkeerd in een prima staat
voor de bijna 30 jaar, behoudens enkel krasje
Code 1204DW15 bieden vanaf € 29,- meer mag, minder niet
+ €10,-verzendkosten voor het buitenland + toeslag via mijn
e-mail dwdesign@bart.nl en via marktplaats kunt u
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VERKOCHT
Folder Philips ± 1940 Armaturen met prijzen Uitgave nr. G 122 H 2-40
Vouwblad van 84 X 21 cm Is gevouwen in vijven. Zeldzaam ondanks dat
vouwen slees zijn zit het blad nog wel aan elkaar zonder plakband.
Duidelijke gebruikssporen vouwtje, scheurtje hier en daar en ook 3
potloodschetsen van een vroegere creatieve eigenaar. Voor de liefhebber
een bijzonder item.
Teksten als :”met de armaturen, voorzien van ballons, uit “Neophan” glas
vervaardigd, brengen wij nu verlichtingselementen, waarvan het licht,
dankzij de speciale tint enz
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Catalogus Oluce S.p.A. 1988 met prijslijst
1991. Het formaat is 21 X 30 cm en telt 70 blz.
Alle afgebeelde lampen zijn van een korte
omschrijving voorzien. De afgebeelde lampen
zijn: Atollo 1979, Lester 1988, Slaom 1983, Kuta
1986, Pascal Siam, Dim, Adim, Agnoli, Albatros,
Idomeneo 1986, Nara 1981, Kalaari, Idomedue,
Lyndon, Melilla, Snnora, Ring Snow 1983,
Lineare,
Olgavan,
Linz,
Lyndon,
Vico
Magistretti, Perla 1987, Wing 1983, Dogale
1983, Perla, Otello 1986, Sorvranamea, Perla
van Bruno Gecchelin, Colombo 1983, Spider
1983, Cope de wereld bekende Colmbo 281,
1983, Fresnel Flash van Joe Colombo,
Allen genoemde jaartallen hebben betrekking op
opname in musea over hele wereld. Deze
catalogus verkeerd in prima conditie.
Code 40601DW Bieden vanaf €19,90 + €5,verzendkosten voor het buitenland + toeslag via
mijn e-mail dwdesign@bart.nl en via marktplaats
kunt u bieden meer mag minder niet. 2812
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VERKOCHT
Pas-Toe maw. Pastoe Catalogus 1957-1958 met
prijslijst, heeft een formaat is 22 X 24 cm en telt 68
bladzijden. De toegepaste foto’s zijn kleur en zwart wit
uitgevoerd. De catalogus is uitgevoerd met aparte in kleur
gedrukte omslag. Dit tijdsdocument van meer dan 50 jaar
is gezien zijn leeftijd in een goede staat, behoudens
enkele gerepareerde scheurtje in de omslag. De meeste
ontwerpen zijn van Cees Braakman (1917-1995)

Deze catalogus begint met de tekst: “in vele duizenden woningen,flats en landhuizen staan Pastoe meubelen,
zowel in de grote steden, in villawijken, als op het platteland. Pastoe meubelen zijn aangepast aan de
woonbehoeften en de eisen van de moderne samenleving. Iedereen kan ze gebruiken in zijn omgeving, omdat ze
eenvoudige en strak van lijn zijn, en ze door toevoeging van kleur,stoffen en andere voorwerpen- zelf van oude
meubelen- een eigen sfeer aan de woning geven.
Deze catalogus werd gedrukt in het Nederland, Frans, Engel en Duits. De pagina’s zijn duidelijk en overzichtelijk
ingedeeld en veelal voorzien van een tekeningetjes met afmetingen.
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Verkocht Maandblad goed wonen 1962 een aantal nummers
namelijk nr. 7 8 9 10 11 & 12

Merken en ontwerpers die alleen nog in de boeken, kranten en het
maandblad goed wonen voorkwamen zijn o.a.:Arzberg met het model 2050
(BIANCA), het Zwedenhuis met het GENZE bestek en de wandreken van
STRING, ANVIA lampen, HALA lampen en klokken, SPECTRUM
meubelen van Martin Visser, INDOOR verlichting ROYAL SYSTEEM
WANDMEUBELEN, JONGERS rotan.
Ook diverse interessante artikelen over en door ontwerpers zoals Jo Elfers,
Hein Stolle, artikelen binnen buiten van ir. C de Wit, Martin Visser, Cor
Alons, P.J Muntendam. Naast de vele artikelen over wonen in de jaren
zestig staan er ook aardige fotos in van lampen , stoel ens in. Tijdsbeeld
dat alleen nog maar terug kan keren als herinnering en natuurlijk als
naslag voor belangstellende, studenten en designhandelaren. Deze
nummers verkeren goede staat, gezien de leeftijd van ruim een halve
eeuw.
Code 0204DW15 verkocht+ verzendkosten aangetekend ophalen in studio
HD kan natuurlijk op afspraak
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Twee folders van de potterij Zaalberg uit
1976 geheel in zwart-wit foto’s Gevestigd in
Zoeterwoude.
De folders zijn ondanks de leeftijd van ruim
dertig jaar in een redelijke conditie, her de wat
vochtvlekken De foto’s zijn prima en niet
aangetast. Ook Zijn er twee stempels van Bas
van Pelt uit den Haag zichtbaar.
Folder 1 heeft een afmeting van 19,4 X 21,5 cm
en telt 8 blz. Folder 2 is een vouwfolder met de
afmeting van 29,5 X 62,5 cm en is horizontaal in
drieën gevouwen en verticaal in tweeën en 23
foto’s
Mijn code 4032 DW Bieden vanaf € 25 meer
mag minder niet Kan gehaald worden in
studio HALLO DAAR in Arnhem op afspraak
evt + verzendkosten binnen Nederland + € 5,24
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Folder Spectrum 1989. afmeting 42 X 30 cm
gevouwen vierzijdig bedrukt met als onderwerp
de stoel SE 06.7.9 naar ontwerp van Martin
Visser (1922-2010)
De folder is ontworpen door Frans Mourik en de
fotografie is van David van Dijk. Ondanks zijn
leeftijd van ruim 20 jaar in prima conditie.

Mijn code 3890704 DW Basisprijs € 7,50
meer mag minder niet. Kan gehaald worden
in studio HALLO DAAR in Arnhem op afspraak
evt verzendkosten binnen Nederland + € 2,,VERKOCHT
Das Haus Thonet uit 1969 is herdenkingsuitgaven van 150
jaar Thonet. Zeldzaam Deze uitgave heeft een afmeting
van 28 X 29,5 cm en telt 47 bedrukt bladzijden en is
voorzien van zwart wit foto’s en tekst in het Duits en
Engels. Dit is een zeldzaam item Goede staat behoudens
dat blz aan bovenkant in band een beetje los

VERKOCHT
e-mail: dwdesign@bart.nl
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. een persoonlijk en modern interieur met pilastro combinare.
Dit was en reclamekreet van C.V Reijenga’s apparatenbouw uit Amsterdam in het
blad “goed wonen” 1957. Als het merk Pilastro wordt aangeboden wordt bijna in
een adem Coen de Vries genoemd. Hij heeft diverse ontwerpen op zijn naam staan,
maar hij was niet de fabrieksdirecteur.. Bij mijn folder is ook een prijslijstje,
suikerzakje en 4 kopieën van spotprentjes getekend door Cork
Deze bijzondere en zeldzame folder aan van Pilstro uit ± 1955 is ondanks de leeftijd
een interessant tijdsdocument en verkeerd in een redelijke staat behoudens een
aantal plakbandjes en met potlood aangebrachte notie en een ballpoint krabbeltje.

Als kopie leverbaar voor €15 + verzendkosten
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VERKOCHT Catalogus van Teunen Design-vertrieb
uit Geisenheim. Opgericht in het begin van de jaren tachtig
van de vorige eeuw. Een Duits ondernemend echtpaar dat
zich speciali-seerde op de verkoop van veelal Nederlands
design
Namenen als: Bruno Ninaber van Eyben, Herman
Hermsen, Mart van Schijndel, Maria Hees, fran van den
Nieuwenborg & Marijn Wegman, Myranda Brugge, Ann
Maes,Paul Scudel, Aldo van den Nieuwelaar, Charlotte
van der Waals, Vormgeverassociatie Ebbing/ Haas/
Schudel, Bob Bonies (Bob Nieuwenhuis en Emmy van
Leersum. Ook zijn er in deze prachtige catalogus een
aantal niet Neder-landers opgenomen zoals: Heinz te
Laake,, Urs Gramelsbacher, Antonia Campi, Genji Saki,
De catalogus bestaat uit ringmap waarvan de omslag met
grijs linnen is bekleed met een rood vignet van ruiten en
vierkanten. Iedere ontwerper staat in zwart wit afgebeeld
met een korte biografie + een aantal voorwerpen die zowel
in zwart-wit als in kleur zijn gedrukt.
Enkele Nederlandse voorwerpen in volgorde van de
genoemde ontwerpers zijn: armbandhorloge 1973 (afb 2),
halshorloge 1976, ABC lamp, 1979, oorsieraden, delta
vaas 1981, draadkoffer 1978, ceintuur 1970, Tetrahedron
1977, KS vaas 1981, haardstel 1980, tafelkok SK, TC 6
lamp, 0utline 1980, kandelaar 1981, armband 1968.
Het formaat van deze catalogus 23 X 23 cm en telt 61
eenzijdige bedrukte bladzijden+ prijslijst uit 1984 en 1986.
Gezien de leeftijd van ruim 25 jaar in goede conditie
behoudens en aantal kleine aantekeningen en naam van
ondergetekende.

Affiche 1995 Hommage aan bas van
bas van pelt
Bieden vanaf € 69,Kijk via het hoofdmenu bij affiches
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Artifort catalogus ± 1970
Afmeting 21 X 30 cm telt 41 zwart-wit foto’s en 4 bedrukte
halftransparante vellen papier en is voorzien van een appel
groene steunkleur voor tekst en afmetingen van hieronder
genoemde modellen. Ook de plastic ringband is groen. Gezien
de leeftijd van circa 40 jaar in een goede conditie, behoudens
her en der vlek en krasje. (afmetingen staan vermeld) De
afgebeelde modellen zijn: 042 ,152,153, 360, 587, 588, 590,
592, 609, 610, 632,635, 780, 976van Geoffrey D Harcourt,
160,183, 261, 262, 263, 303, 438, 553, 552, 557,558, 560,
573, 577 ( de tong), 580,582, Pierre Paulin,656,856, 662,
663, Kho Liang Ie
Code 2211 DW-11 Bieden vanaf € 34,90 meer mag minder
niet + €9,- verzendkosten voor het buitenland bereken ik een
toeslag. Ophalen kan natuurlijk ook op afspraak Via mijn email
dwdesign@bart.nl

VERKOCHT .Catalogus Eurolicht Utrecht 1972-73.
Het formaat van deze catalogus is 17 X 24 cm en telt 176 blz. is geheel
uitgevoerd in zwart- wit afbeeldingen van vele lamp armaturen uit de jaren
zeventig van de vorige eeuw incl. twee prijslijsten van 1972 & 1973.
Gezien de leeftijd van bijna 40 jaar in een goede conditie met uitzondering
van een ezelsoor rechts in omslag en een stuk van circa 2,2 x cm uit
achteromslag (zie afb4) alle blz. zijn goede doen
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Catalogus 1981/82 Gispen incl Kleurkaart, een
schematisch getekende bijlage van alle
modellen met afmetingen in het totaal 67
pagina’s, prijslijst (22) en dealerlijst.
Deze catalogus is ingedeeld met 9 kleuren die
per
hoofdstuk
een
eigen
categorie
vertegenwoordigen.
Geel loopt van blz. 7 tot 19 en behandeld
bureaustoelen zoals de modellen G1, G2, G3,
G4 de gele balk terug te vinden aan de rechter
bovenzijden van de desbetreffende bladzijden.

mag minder niet. +

Het formaat van deze catalogus is 21 X 30 cm
en telt 95 pagina’s De art direction is van Jean
Cloos,Den Haag, fotografie van Studio Gerrit
Schilp, Den Haag Boudewijn Neuteboom
Amsterdam. Styling Marjolijn Stokkink, Haarlem.
Lithografie / fotogravure: Wens, Kontich. Druk
Imprimé: Koninklijke drukkerij van poll
Roosendaal
Een aanrader voor de handelaar en
verzamelaar In perfecte staat.
Code WHG DW Bieden vanaf € 15,00 meer
verzendkosten €5,- aangetekend.
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VERKOCHT
Pastoe catalogus 1952 Zeldzaam, met prijslijst waar
een aantal voorbeelden gegeven worden als
prijsindicatie. De serie berken en eikenserie, Zweedberkenserie en beuken- essen serie.
Voor de jonge generatie de letters U.M.S. staan voor
Utrechtsche machinale stoel- en meubelfabriek
Deze catalogus is twee talig, Naast het Nederlands ook in
Frans. Bestaat uit zwart wit fotos afgewisseld met kleur
vlakken zoals beige, rood zwart, grijsgroen
En grijs en is vormgegeven door: Harry Sierman en is
gedrukt bij Vada in Wageningen
Het formaat van deze catalogus is 24 X 18 cm en telt
48pagina’s
Bron voor het achterhalen van de exacte datum het boekje
UMS PASTOE 1913-1983 dat is samengesteld door Guus
Vreeburg & Hadewych Martens 1983. Blz. 77 afb. 96

VERKOCHT
Deze Pastoe agenda uit 1965 is zeldzaam geworden omdat de meeste
volgeschreven zijn en waarschijnlijk zijn weggegooid. Dit exemplaar is ongebruikt
en de toegepaste foto’s zijn ontleend aan de beroemde catalogus van 1965. U weet
waarschijnlijk wel dat deze bij de 50 beste boeken van 1965 hoorde.
De typografische vormgeving werd verzorgt door Harry Sierman.Voor de
fotografie waren Hans Spies en Jan Versnel verantwoordelijk. De catalogus en
ook de agenda van 1965 zijn in samenwerking van Jan Versnel en de creatieve
Benno Premsela (1920-1997) op een zeer originele manier tot stand gebracht. Zij
kregen in binnen en buitenland veel waardering. Benno ook bekend van zijn
Bijenkorf etalages uit het eind van de jaren vijftig en begin zestig werden met
minimalistische voorwerpen geëtaleerd. De voorwerpen mochten niet overheersen
alleen aanwezig zijn en waren meestal afkomstig van de rommelmarkt. Danstheater
geënsceneerd door Hans van Manen
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Veilingcatalogus nr..147 1997 Glerum Design
1840-1990 Kunsthal Rotterdam.
Afmetingen 23 X 27 en telt 104 blz.Gezien zijn
leeftijd in prima staat er is niet in geschreven.
De rubrieken zijn Keramiek voor en na oorlogs,
Glas voor- en
naoorlogs, Beelden voor- en naoorlogs, Zilver,
Juwelen, Horloges, Klokken, Diversen, Bauhaus
en Scandinavisch design.Meubelen voor en
naoorlogs
Namen als Breuer, Bertoia, Eames,Gispen,
Jacobsen, Lorenz, van Loon, Panton, Rietveld,
Salo, Stam, Toikka, Javan der vaart en velen
anderen. Een mooi naslag werk voor de ware
liefhebbers van design.
Afmeting 45X 60 cm is altijd vlak en donker
bewaard. Prima conditie, is altijd vlak bewaard..

Code 1609DW15 Bieden vanaf € 19,90 meer mag minder niet. + verzendkosten

e-mail: dwdesign@bart.nl

53
026-3219784

website www.dirkdewit-design.nl

Modern Antiquariaat studio HD Arnhem

Dirk de Wit design

Design- catalogi, folders +
Wisselende tijdschriften zoals goed wonen
VERNIEUWD KIJKEN DUS!
Een eeuw Auping 1990
Dit was in 1990 Nu al weer bijna 25 jaar geleden. Een
catalogus met 48 blz. geheel in zwart wit foto's uitgevoerd en
een afmeting van 21 X 21 cm. Het drukwerk wordt bijeen
gehouden door een metalen spiraalbandje, het verkeerd in
prima staat. Behoudens her der een krasje van in en uit
schuiven in mijn documentatiekast. Een opmerkelijke kreet is:
van snijbonenmolen en het 'bed der toekomst". De bijzonder
geschiedenis van de bekende beddenproducent komt
uitgebreid aan de orde.Het woord modelzaal klik ons in 2014
vreemd in de oren. Dit was een ruimte met bedden en stoelen
naar ontwerp van Auping. Door materiaal schaarste in de
oorlogsjaren wist Auping met veel moeite het hoofd boven
water te houden. In 1953 kwam de rekenaarconstructeur A.R
Cordemeijer in dienst die samen met Albert Auping het
bekende Cleopatra bed ontwierpen. Dit ledikant bleef met zijn
vele variaties 25 jaar in pr0ductie en werd opgevolgd door de
Auronde naar ontwerp van Frans de La Haye. In 1988 kreeg
Auping het predikaat "Koninklijk" en is nog steeds een wereld
bekende beddenmaker.
Code LK291213DW Bieden vanaf € 29,90
aangetekend
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Ringband Strässle Collection ± 1992
Deze ruim twintig jaar oude rode ringmap is in een prima staat.
De afmeting is 25 X 30 cm en telt 13 losse folders met zwartwit en kleuren foto’s. Voor handelaars in design een perfecte
naslagwerk voor omschrijvingen en afmetingen de meeste
folders bestaan uit A4 formaat in tweeën gevouwen en
tweezijdig bedrukt op glanzend papier. Arco/Murnira, Serie
HE1 (tevens nog te koop als fauteuil in naturel leer bij studio
HALLO DAAR) Folder modellen van hans Eichenberger telt 20
blz. Folder met de modellen Laguna, Tamar, Ecco, San Rema,
Sesto, Cleo, Padaro, Cricket, telt 24 blz. Variationen zum
thema sofa:Castell, Corsar, Taxi, Oriental 1001, Manhattan,
Elysee, Atenea, Golf soft, Polo, Ney York, Chapeau claque,
telt 24 blz. De wereld beroemde schommelstoel Noma (A4),
van Paul Tuttle USA, Vector(A4), Bosco (A4), Arco van Paul
Tuttle USA, (A4), Marisa (A4), King Chair circa 1965 van
Andre Vandenbeuck + drie losse folder van Sprit 99,Aluline&
Zeta.
Code 2309DW10 Bieden vanaf € 4,90 via mijn e-mail
dwdesign@bart.nl kunt u bieden meer mag minder niet+ € 5,verzendkosten voor het buitenland bereken ik een toeslag.
Ophalen kan natuurlijk ook op afspraak

VERKOCHT
Vouwfolder Philips “Philihome”
Afmetingen 19,5 X 19,5 cm uitgeklapte 19,5 X 39 cm
Code G 129 9-’37 Voor de liefhebber van originele foldermateriaal uit
onze vooroorlogse tijd misschien een aardig aanvulling van uw
verzameling
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VERKOCHTpostersBrochure Bruynzeel Fineerfabriek NV
Zaandam. Deze uitgave verscheen in het voorjaar van 1962. De
foto’s zijn van Jan Versnel (1924-2007) en Foto Woudt. De grafische
verzorging was in handen van H. Sierman en drukkerij C. Huig NV
Zaandam
Voor de verzamelaars van naoorlogse grafische vormgeving een aanrader.
De brochure heeft een afmeting van 22 X 22 cm en telt 62 blz.
Gezien de leeftijd van ruim 45 jaar is deze uitgave in een goede conditie,
behoudens een kleine beschadiging op de omslag (zie eerste afbeelding)

Catalogus (1997) van gebroeders de Stroom uit Asperen.
Aanvankelijk een oer Hollandse meubelfabriek waarvan de
naam al in 1791 bekend was. Sinds begin jaren tachtig van de
vorige eeuw kwamen de rechten vrij van de vermaarde
ontwerper WH Gispen. De Stoom heeft de rechten van de
vooroorlogse modellen gekocht en is daar zeer succesvol mee
geworden in binnen- en buitenland De catalogus is in het Ned.
Duits, Engels en Frans.
In de traditie van Gispen hebben zij in 1997 een prachtig
catalogus uitgebracht die waarschijnlijk in komende
periode een geliefd verzamel object gaat worden. Modellen
als de 412, 412, 413, GE,414, de AA maar ook de tafelserie
GS 413/414 ontbreken niet. Destijds in 1933 o.a toegepast
door architect Dudok voor zijn meesterwerk het raadhuis in
Hilversum. Naast deze klassieker uit de jaren dertig kunt ook
nog ontwerpen van Rob Eckhart aantreffen.De afm is l24 X 32
cm en telt 106 blz.
Code 931604 WAS € 35,00
+ € 10,- verzendkosten
binnen Nederland. Voor het
buitenland + toeslag
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VERKOCHT
Ornamenten folder PHILIPS sept. 1958 gemerkt GL 58 met als ondertitel
voor gezellige en verantwoorde huisverlichting. De afm is: 20 X 23 cm en
telt 22 blz. is in uitstekende staat. Armatuurnummers en prijzen staan
vermeld.
De folder begint met de tekst:”In dit boekje vindt u een volledig overzicht van
de nieuwe serie Philips ornamenten voor huisverlichting. Deze serie is
belangrijk uitgebreid en thans zo gevarieerd, dat u voor ieder interieur en in
alle prijsklassen ornamenten kunt kiezen die mooi van vorm, lichttechnisch
verantwoord en volkomen veilig zijn.
Deze folder of zoals Philips zegt dit boekje is en aanrader voor
verzamelaars en voor designinkopers.

VERKOCHT
Catalogus Gispen circa 1939 De foto’s zijn allen zwart-wit. en heeft de
afmeting van circa 22 X18 cm en telt 72 blz. Ondank een aantal
schoonheidsfouten een bijzonder aanwinst voor de gispen
verzamelaars.Vermeld staan de elektrische windwijzers-, klokken,
wandpaneel in een luxehut van de Nieuw Amsterdam, div. lampen van Giso
meubilair zoals de theaterstoelen van de AVRO studio, het interieur van het
eerste rijdende postkantoor,de huisapotheek van paleis Soestdijk, een
verhandeling over chroomwerk en div. scheepsinrichtingen zoals van de
Nieuw Amsterdam, de mijnenlegger Willem van de Zaan, Tromp enz.

Boekje Gispen buismeubelen en verlichting 1920-1940. 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. Dit is een gelimiteerde 293/2000 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.
Code 0306-DW Bieden vanaf € 59 + € 9 verzendkosten Voor
het buitenland + toeslag.
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Catalogus van Weener meubelen 1980 met prijslijsten 1 X
1980/81 + 1973. Uitgevoerd in zwart/wit en kleuren foto’s het
formaat ie 20 X 20 cm en telt 32 blz. Deze stoelen, krukken,
kapstokken van gebogen beuken hout werden in Nederland al
meer dan 100 jaar verhandeld door J. Hegenbart.bv
Amsterdam Voor verzamelaars en handelaren een aardig
aanvulling op uw kennis op deze toenmalige Oostblok
stoelen. Geen Thonet uit Frankenberg maar wel van
genationaliseerde Thonet bedrijven van voor de revolutie.

DW 1005-11 Bieden vanaf € 4,90 + € 4,- verzendkosten
ophalen op afspraak kan ook.meer mag minder niet
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VERKOCHT
ARTIFORT COLLECTIE OVERZICHT 2008
Een aanrader voor de geïnteresseerde verzamelaars en
handelaren in gebruikt meubilair, en sfeer foto’s van ruim
40 jaar geleden Artifort collection 2005 een prachtig
overzicht in boekvorm of als catalogus van de collectie .
Het boek heeft een formaat van 24 X 29 cm en telt 136
blz. en is zo goed als nieuw.
De inleiding begint in 1890 Toen de rookstoel met de
verstelbare rug en de old finish poten het summum van
zitcomfort was. Natuurlijk komt de naoorlogse periode
(1945) met de ontwerpers Theo Ruth, Kho Liang Ie,
Pierre Paulin en Geaffry Harcourt het meest aan bod.
Modellen als 675 uit 1964 en de 560 die nu jammer
genoeg onder namen Butterfly en Mushroom schuil gaan.
Beide ontwerpen Pierre Paulin (1927-2009). In de
tegenwoordige tijd schijnt het mode te zijn dat het aardig
moet klinken. In jaren zestig sprak mijn generatie over
nummers. Net als de 3107 van Arne Jacobsen die sinds
een aantal jaren ineens de naam vlinderstoel kreeg. Dit
Artifort overzicht is voor nu en later een overzichtelijk
tijdsdocument.
Informatief is dat bij de
afmetingen vermeld worden.

afbeeldingen

ook

de

Code 0610DW.15 JN VERKOCHT meer mag minder niet +
€ 9,- verzendkosten binnen Nederland. Ophalen op
afspraak kan natuurlijk ook in studio HALLO DAAR\
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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. Title: Overzichtstentoonstelling Gijs Bakker: Meubelontwerpen en
verlichting, Bob Bonies: Schilderijen 19661977/shapes, vormgevingsbeleid/Storck van
Besouw:
Benno
Premsela.
Publisher:
Apeldoorn: Van Reekumgalerij, 1977.
Description: Stiff wrappers (softcover), 25 x 22
cms., 48 pp. with illustrations, some in colour,
text in Dutch. Conditie gebruikt maar compleet
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 € 5,binnen Nederland.
Ook nog een betere uitvoering aanwezig. Heeft
alleen een vlekje op de voorzijde. Bieden
vanaf € 14,90 + verzendkosten,
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KIJK OOK VIA HET HOOFDMENU BIJ DIVERSE AFFICHES

Blijf kijken, iedere
aanvullingen her en

maand staan er weer
der.

Met vriendelijke groet van Dirk de Wit, de ware liefhebber van design uit de 20e eeuw.
e-mail: dwdesign@bart.nl
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