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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een bezoek
aan onze verkooptentoonstelling ‘65 jaar Kunsthandel
Bies’. Wij tonen u een belangrijke collectie van meer
dan 150 schilderijen en aquarellen uit de 19e en
begin 20e eeuw. Hieronder bevinden zich veel nieuwe
aanwinsten, die wij nu voor het eerst laten zien.

OPENINGSTIJDEN
De tentoonstelling wordt gehouden van 6 t/m 21 oktober
2018. Tijdens deze tentoonstelling zijn wij geopend van
dinsdag t/m zaterdag van 11.00 – 17.00 uur.
Op zondag 7 en zondag 21 oktober van 12.00 – 17.00 uur.
Op maandagen zijn wij gesloten.
Wij attenderen u erop dat wij ook op zondag 14 oktober
gesloten zijn. Vanwege de marathon van Eindhoven is
onze zaak deze dag niet bereikbaar.

RESTAURATIE
Tijdens de tentoonstelling is Hans Bies, schilderijen-
restaurator, in onze kunsthandel aanwezig om u advies
te geven over restauratie en schoonmaken. U kunt uw
schilderijen meebrengen naar onze zaak, zodat hij u kan
informeren welke restauratiewerkzaamheden eventueel
nodig zijn. U krijgt dan ook, geheel vrijblijvend, een
prijsopgave.

NIEUWE CATALOGUS
Bij gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt
onze nieuwe catalogus. Deze bevat 136 pagina’s met
65 afbeeldingen. U kunt deze bestellen door overmaking
van € 15,- voor verzending binnen Nederland en € 20,-
voor verzending buiten Nederland op onze bankrekening
NL67 ABNA 0444 0062 81 t.n.v. Kunsthandel A.H. Bies
o.v.v. uw naam en volledige adres. De catalogus wordt u
dan per post toegezonden.

WEBSITE
Op onze website www.kunsthandelbies.nl kunt u een
groot deel van onze werken zien. Maar het beste en
meest complete beeld krijgt u door onze kunsthandel te
bezoeken. U bent van harte welkom.

INVITATION
We hereby warmly invite you to our exhibition ‘65 Years
Bies Gallery’. In this sales exhibition we will show over
150 paintings and watercolours by important masters
from the 19th and early 20th century. Amongst those are
many new acquisitions. They will be on view for the very
first time.

OPENING HOURS
The exhibition will be held from Saturday 6 to Sunday
21 October 2018. Opening hours: Tuesday – Saturday
from 11.00 – 17.00 hrs. On Sunday 7 and Sunday
21 October from 12.00 – 17.00 hrs. Closed on Mondays.
We would like to inform you that the gallery will be closed
on Sunday 14 October (due to the Eindhoven Marathon).

RESTORATION
During the exhibition, painting restorer Hans Bies will
be present at our gallery to provide you with advice
about restoration and cleaning. You can bring your
paintings to our premises so he can provide you with
information about any potential work needing to be
done. You will then receive a price quote, under no
obligation.

NEW CATALOGUE
Accompanying the exhibition we will publish our new
catalogue. It will contain 136 pages with 65 large colour
illustrations. You can order this catalogue by transferring
€ 20,- to our bankaccount.
IBAN: NL67 ABNA 0444 0062 81, BIC/Swift:
ABN ANL 2A. Accountname: Kunsthandel A.H. Bies,
Eindhoven (NL). Please include your name and full
address. The catalogue will be sent to you by mail.

WEBSITE
On our website www.biesgallery.com you will find many
more outstanding works. However, visiting the gallery
will give you the best impression. You are cordially invited
to our exhibition.

Verkooptentoonstelling
65 jaar Kunsthandel Bies

6 t/m 21 oktober 2018

Sales exhibition _ 65 Years Bies Gallery _ 6–21 October 2018
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←
David Oyens
Amsterdam 1842 – 1902 Brussel
Le départ pour le salon
Paneel 31,9 x 25,7 cm
Gesigneerd en gedateerd ’75 linksonder

Le départ pour le salon
Oil on panel 31.9 x 25.7 cm
Signed and dated ’75 lower left

1
Cornelis Springer
Amsterdam 1817 – 1891 Hilversum
Edam, gezicht op de Lingerzijde met de Onze Lieve Vrouwe Kerk
Paneel 62,2 x 47,8 cm
Gesigneerd en gedateerd ‘79 rechtsonder

Edam, a view of the Lingerzijde with the Onze Lieve Vrouwe Kerk
Oil on panel 62.2 x 47.8 cm
Signed and dated ’79 lower right

2
Hendrik Willem Mesdag
Groningen 1831 – 1915 Den Haag
Terugkeer van de vissersvloot
Doek 69,2 x 89,5 cm
Gesigneerd rechtsonder

Return of the fishing fleet
Oil on canvas 69.2 x 89.5 cm
Signed lower right

3
Margaretha Cornelia Johanna
Wilhelmina Henriëtta
(‘Margaretha’) Roosenboom
Den Haag 1843 – 1896 Voorburg
Rozen in een glazen vaas
Aquarel 52,6 x 36,2 cm
Gesigneerd rechtsonder

Roses in a glass vase
Watercolour 52.6 x 36.2 cm
Signed lower right

4
Isaac Lazarus (‘Isaac’) Israels
Amsterdam 1865– 1934 Den Haag
Carmen
Doek 91 x 71,5 cm
Gesigneerd rechtsonder

Carmen
Oil on canvas 91 x 71.5 cm
Signed lower right

5
Adriana Johanna Haanen
Oosterhout 1814 – 1895 Oosterbeek
Fruitstilleven
Doek 80,5 x 70,5 cm
Gesigneerd linksonder

A still life with fruit
Oil on canvas 80.5 x 70.5 cm
Signed lower left

6
Otto Willem Albertus (‘Albert’) Roelofs
Schaarbeek (Brussel) 1877 – 1920 Den Haag
Poesje’s ontbijt
Aquarel 36 x 30 cm
Gesigneerd linksonder

Kitty’s breakfast
Watercolour 36 x 30 cm
Signed lower left

→
Médard Verburgh
Roeselare 1886 – 1957 Ukkel (B)
La cueillette
Doek 50 x 58 cm
Gesigneerd linksonder
Te dateren 1916

La cueillette
Oil on canvas 50 x 58 cm
Signed lower left
To be dated 1916
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