
LIJST VAN KUNSTWERKEN EN HUN PRIJS (expositie ALLES voor AMNESTY)
Attentie: 

1) volgorde volgens inhoud van pagina ‘werken’ op de site www.brord.nl
2) deze werken zijn niet allemaal op de expo te zien en/of niet allemaal (meer) verkrijgbaar
3) tenzij anders aangegeven betreft het acryl op papier met als omlijsting een ruwhouten 

gekleurde kader van drie centimeter breed en voorzien van voorzetglas
4) van diverse werken worden foto’s te koop aangeboden
5) op sommige werken zijn al opties genomen (zie kolom opmerkingen, stand van zaken 

op 15 maart 2015)
6) u kunt uw belangstelling voor een werk kenbaar maken via de contactpagina van de site 

www.brord.nl

intro – intro
nr titel van het werk prijs opmerkingen
1 onder wolken vogels varen / 

below clouds birds sail
€ 600,-- ca. 90x70cm, met een wit kader van 

ca. 2cm breed
2 huwelijksaankondiging / 

wedding announcement
n.t.k.

3 (b)engelen /  (b)angels € 800,-- 160cmx120cm, met een kader van 
zwarte glanslak (ca. 10cm breed)

recent werk – recent work
nr titel van het werk prijs opmerkingen
4 woman with fishes (fragment 1) -
5 woman with fishes (fragment 2) -
6 woman with fishes n.t.k.
7 moeder en kind / mother and child € 400,-- ca. 150x85cm, voorzien van een 

donker kader van 1,5cm breed
8 kinderspel / children playing n.t.k.
9 brandend ei / burning egg n.t.k.

10 brandend ei / burning egg (fragment) n.t.k.
11 allegorie op opvoeden: vallen en 

opgevangen worden / 
allegory on raising: fall down and being 
embraced

n.t.k.

bestaand werk – existing work (ca. 50x40cm)
nr titel van het werk prijs opmerkingen
12 samenzwering / conspiracy € 45,--
13 grote mond / big mouth € 45,-- werk op linnen
14 carnaval 1 / carnival 1 € 50,-- één optie
15 spionage / espionage € 45,--
16 goedemorgen / good morning n.t.k.
17 geel hek / yellow fence € 45,--
18 kwetsbaarheid / vulnarebility n.t.k.
19 kathedraal / cathedral n.t.k.
20 kleuren / colours € 45,--



21 kinderen onder paraplu / 
children under umbrella

€ 50,--

22 gele duivel / yellow devil n.t.k.
23 de gek / the lunatic € 50,--
24 onderweg / along the way € 45,--
25 roodhoofd 1 / readhead 1 € 45,--
26 drie vinger / 

three fingers
€ 45,--

27 orang-oetang draagt vuilnisbak / 
orang outing bearing a dust-bin

€ 45,-- één optie

28 kater / hangover - zie nr 72, alleen die versie is te koop
29 kleine Jimmy / little Jimmy boy n.t.k.
30 rood wit blauw / red white blue € 45,--
31 carnaval 2 / carnival 2 € 50,-- één optie
32 snotneus / snotnose € 45,--
33 heren / gentlemen € 50,--
34 kwartet / quartet € 55,--
35 hart linksonder / 

heart down under left
€ 45,--

36 de vioolspeler / 
the violin player

n.t.k.

37 in brand / on fire € 55,--
38 raadsel / mystery € 45,--
39 vrijheidsbeeld / statue of liberty € 45,--
40 twee maskers / two masks n.t.k.
41 twee grote monden / two big mouths € 45,--
42 geel en blauw / yellow and blue n.t.k.
43 mengsel / mixture € 55,--
44 de voyeur / the voyeur € 50,--
45 blauwe ogen / blue eyes € 45,--
46 atlas / atlas € 50,--
47 kippengezin / chicken family € 50,--
48 INRI / INRI n.t.k.
49 hoofd omgeven door enkele figuren / 

head surrounded by some figures
€ 55,--

50 carnaval 3 / carnival 3 € 45,--
51 roodhoofd 2 / readhead 2 n.t.k.
52 roodhoofd 3 / readhead 3 n.t.k.
53 calvarie / calvary n.t.k.
54 rat linksonder / rat down under left € 45,--
55 Vermeer & Co / Vermeer & Co n.t.k.
56 verdwaalde paddenstoel / lost 

mushroom
n.t.k.

57 vier hoofden / four heads € 50,--
58 zie 45 / see 45
59 kruizen / crosses n.t.k.



60 roodhoofd 4 / readhead 4 n.t.k.
61 kampvuur / camp fire n.t.k.
62 haan / cock € 45,--
63 vier handen / four hands € 45.--
64 zie recent werk, nr 10 / see recent work, 

nr 10
tekeningen (variërende afmetingen, maar steeds kleiner dan 50x40cm en 

voorzien van een gelegenheidslijst)
titel van het werk prijs opmerkingen

65 hoofdbrekens & handreikingen / 
racked brains & helping hands - pen

n.t.k.

66 verschillende gezinnen / 
different families

n.t.k.

67 hoe laat is het? / 
what’s the time? – pen

€ 30,--

68 die kant uit / that direction – pen € 30,--
69 portret / portrait – acryl € 30--
70 draagmoeder / carry mother – acryl € 30,--
71 Flip Fluitketel / 

Flip the Singing Seakettle – acryl
€ 35,--

72 kater / hangover - acryl € 40,--
73 Jan Rap en zijn maat / 

John Fast and his mate – acryl
€ 30,--

74 Charlie Chaplin temidden van zijn 
schoolkameraden / 
Charlie Chaplin amidst his schoolmates
(ontleend aan een afbeelding in zijn 
autobiografie) – potlood

€ 45,--

75 oogletsel / eye injury – potlood € 35,-- één optie
76 hoofd in hoofd / head in head – pen € 35,--
77 drie jongens met hun speelgoed – pen € 30,--
78 proeve van eigen tekenstijl / 

example of own drawing style – pen
€ 35,--

79 ontleend aan een advertentie-
campagne van Organon, jaren tachtig / 
derived from a publicity campaign of 
Organon, eighties – potlood

€ 50,--

80 meisje met drie bloemen / 
girl with three flowers – pen

€ 60,--

81 meisje met bloem / 
girl with flower – pen

€ 30,--

82 vrouw met fruitmand op haar hoofd / 
woman with fruit basket on her head –
pen

€ 30,--

83 een portret van de kunstenaar als een 
jongeman / 

€ 35,--



a portrait of the artist as a young man 
– pen

84 moeder /mother – potlood € 40,--
85 kleurloos figuur / 

colourless person - acryl
€ 30,-- één optie

86 Bringing in the weeds, Mme Angèle 
Birotte of Arcenant cuts and collects
wild grasses between her well-tended 
garden plot and the road. 
National Geographic June 1978 -
Photographs Robert Freson; 
Article by Wiliam Davenport : Living the 
good life in Burgundy; (tekening Israel, 
begin 1979) – potlood  

€ 50,--

87 ster en strepen / 
star and stripes – pen

€ 40,--

88 Pascale Petit (1938) naar een foto uit 
Vrouwen van Parijs (Nico Jesse, 1954) / 
Pascale Petit (1938) photo from Women 
of Paris (Nico Jesse, 1954);  (tekening 
Israel, begin 1979) – potlood

€ 40,--

89 blikvanger / eyecatcher – potlood € 50,--
90 wuiven / wave – pen € 35,--
91 kip / chicken – acryl € 40,--
92 ik waarschuwde je stommerd – pen € 30,--
93 het is een gek – pen € 30,--

ars in vacuo (vacuüm gezogen kunst): enkele opmerkelijke staaltjes van 
duurzame kunst / some remarkable pieces of endurable art

94 vrouw en paard / woman and horse n.t.k.
95 onbestemd / without destiny € 30,--
96 Laudatio Erasmus / Erasmus eren € 30,--
97 á la recherche du temps Proust / 

in search of Proust’s days
n.t.k.

98 reiken naar de zon / 
reaching for the sun

€ 30,-- staat niet op de site

enkele werken die niet op de site staan, maar wel te koop zijn
roken op uw eigen risico /
smoking on your own risk

€ 40,--

2015: de karavaan trekt verder 
2015: the caravan goes on

€ 40,--

zonder titel € 40,--


