
SCHILDERIJEN

Titel Code Afm. in cm. Materiaal Voorradig Prijs in Euro Prijs in Euro
H B in renovatieperiode na renovatieperiode

de stoel 0003 105 70 collage met geverfd papier, verf, lijm enig stuk 675,00 1.350,00
destinos 0004 113 64 collage met krantpapier enig stuk 750,00 1.500,00
in het licht van de dood 0007 90 70 olieverf op canvas  -                                   -                                   -
verminkte stad    Enschede 0009 90 70 olieverf op canvas  -                                   -                                   -
vuur 0017 90 70 olieverf op canvas  -                                   -                                   -
optocht langs het park 0122 90 70 olieverf op canvas  -                                   -                                   -
de vreemde wereld 0124 90 60 olieverf op canvas  -                                   -                                   -
het kind en de tovenaar 0126 50 40 olieverf op canvas  -                                   -                                   -
landschap in Recht  Ardennen 0201 18 13 olieverf op karton op paneel  -                                   -                                   -
landschap in Recht  Ardennen 0202 18 13 olieverf op karton op paneel enig stuk 110,00 220,00
landschap in Recht  Ardennen 0203 18 13 olieverf op karton op paneel enig stuk 110,00 220,00
landschap in Recht  Ardennen 0204 18 13 olieverf op karton op paneel enig stuk                                   -                                   -
landschap in Recht  Ardennen 0205 18 13 olieverf op karton op paneel enig stuk                                   -                                   -
zittend naakt rugzijde in breedte 0211 73 96 olieverf op canvas enig stuk 577,00 1.154,00
aan de rand, naakt rug 0212 90 70 olieverf op canvas enig stuk 630,00 1.260,00
het leven van bomen 0230 90 70 olieverf op canvas enig stuk                                   -                                   -
nacht in het bos 0304 41 51 olieverf op karton op paneel enig stuk 315,00 630,00
communicatie der geesten 0306 52 52 olieverf op canvas enig stuk                                   -                                   -
weg naar vlinder 0308 70 90 olieverf op canvas enig stuk                                   -                                   -
staand naakt rug rood 0310 97 76 oliverf op paneel enig stuk 577,00 1.154,00
peinzend naakt staand helgroen 0311 90 70 olieverf op canvas enig stuk 556,00 1.112,00
bomen in Anloy 0313 30 21 olieverf op karton op paneel enig stuk                                   -                                   -
bomen in Anloy 0314 30 21 olieverf op karton op paneel enig stuk                                   -                                   -
bomen in Anloy 0315 30 21 olieverf op karton op paneel enig stuk 190,00 380,00
bomen in Anloy 0316 30 21 olieverf op karton op paneel enig stuk 190,00 380,00
bomen in Anloy 0317 30 21 olieverf op karton op paneel enig stuk                                   -                                   -
vertrouwxen 0501 40 50 olieverf op canvas enig stuk 315,00 630,00
rood, geel en blauw 0601 18 24 olieverf op canvas enig stuk                                   -                                   -



zonder foto
Zal er nog een lente zijn 0101 103 70 ingekaderde tekst enig stuk 125,00 254,00
Vrouwelijk vooraanzicht in geel  0301 107 70 olieverf op paneel achter glas enig stuk 675,00 1.350,00  
Peinzend naakt staand , appelblauw, zeegroen309 0309 90 70 olieverf op canvas enig stuk 630,00 1.272,00
Zittend naakt rug, in wit 0312 107 70 olieverf op karton op paneel enig stuk 640,00 1.288,00
Rug, zittend oranje met blauw 0313 107 70 olieverf op karton op paneel enig stuk 680,00 1.365,00
De trap 0401 96 73 olieverf op karton op paneel enig stuk 577,00 1.154,00
Uit evenwicht (Yasmine ) 0901              100       150 olieverf op canvas enig stuk 1.365,00 2.730,00


