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1. GEDATEERDE WERKEN 

Dame met kanten kraag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret van een donkerharige dame,  halflijfs, lichaam naar rechts, hoofd en face iets naar 
rechts, haar opgestoken, oorsierraad, kanten kraag met broche, violetkleurig kleed, 

donkerbruine achtergrond. 

 Techniek: olieverf op doek 

 Signering / Datering: gesigneerd en gedateerd 1855 

 Bewaarplaats: STEdelijk Museum Sint-Niklaas 

 Bron: Nauts, H., Stedelijk Kunstbezit Sint-Niklaas. 
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Portret van een meisje 

 

Portret ten voeten uit van een neerzittend meisje, gezeten op een kussen, het lichaam en het 

gezicht frontaal, de benen iets naar links, halsketting met hangertje, in de linkerhand 

bloemen. 

 

 

 

 techniek: olieverf op doek 

 signering / datering: gesigneerd onder links op kussen PVH, gedateerd 1861 

 Afmetingen: hoogte: 76 cm breedte: 65 cm 

 Bewaarplaats: OLV-kerk, Dendermonde 

 nota: Gestolen in 1991. 

 Bron: http://balat.kikirpa.be/object/80966 

opgehaald op 25-08-2016 

http://balat.kikirpa.be/object/80966
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Portret van François Bongaerts 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Portret tot aan de knieën van een rechtopstaande grijsharige man, lichaam naar rechts, 
hoofd en face iets naar rechts, bril, zwart pak, in de rechter hand een pluim, de rechterhand 
steunend op een stoel, aan de rechterkant een boek op een tafel, donkerkleurige 
achtergrond. 
 

 Techniek: olieverf op doek 

 Gesigneerd en gedateerd P. Van Havermaet 1861 

 Bewaarplaats: stadhuis Sint-Niklaas, 1e verdieping, gang 
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Portret tot aan de knieën van een rechtopstaande, grijsharige vrouw, lichaam naar links, 
hoofd en face iets naar links, linkerhand steunend op een stoel, rechterhand er boven op, 

zwart kleed, donkere achtergrond. 
 

 

 Techniek: olieverf op doek 

 Datering: 1861 

 Bewaarplaats: stadhuis Sint-Niklaas, 1e verdieping, gang 
 
 
 
 
 
 

Portret van Ursule Geerts, echtgenote van 
François Bongaerts  
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Twee portretten van een burgerkoppel 

 

a. Portret van een grijsharige man, gezeten op een stoel, halflijfs, lichaam iets naar 

links, hoofd en face ook iets naar links, rechterhand steunend op de knie, linkerhand 

hangend van een tafel, grijze achtergrond. 

b. Portret van een donkerharige dame, gezeten op een stoel, halflijfs, lichaam en hoofd 

frontaal, beide handen gevouwen op de schoot, oorsierraden, broche, zwart kleed, 

haarkapje, grijze achtergrond. 

 

 Techniek: Olieverf op doek.  

 signering / datering: Gesigneerd en gedateerd 1864. 

 afmetingen: 100 x 77 cm 

 Bewaarplaats: onbekend 

 Bron: http://jordaens.eu/lot/twee-portretten-van-een-burgerkoppel-olieverf-op-
doek-gesigneerd-en-gedateerd-1864/ 
opgehaald op 25-08-2016  

http://jordaens.eu/lot/twee-portretten-van-een-burgerkoppel-olieverf-op-doek-gesigneerd-en-gedateerd-1864/
http://jordaens.eu/lot/twee-portretten-van-een-burgerkoppel-olieverf-op-doek-gesigneerd-en-gedateerd-1864/
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Portret van mevrouw Van de Walle 
 

 

Levensgroot portret van een dame, halflijfs, lichaam naar links, hoofd de face iets naar links, 

van een donkerharige dame met twee pijpenkrullen en oorsieraden. Gekleed in zwart kleed 

met uitgesneden hals met kant afgeboord en paarlen aan schouder en manchetten. Goud 

met paarlen sieraad op de borst. Gezeten in mahoniehouten stoel, bekleed met groen 

weefsel. 

 

 Techniek: Olieverf op doek.  

 signering / datering: Gesigneerd en gedateerd 1867 

 afmetingen: 110 x 135 cm 

 Bewaarplaats: MAS (Museum aan de Stroom) afdeling Vleeshuis 

 Inventaris Museum Vleeshuis 
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Portret van de heer Van de Walle  

 

 

 

Zittende man, kniestuk, lichaam naar rechts, oofd de face iets naar links. Man met breed 
voorhoofd, ringbaard en snor, gekleed in fluwelen zwarte vest waaronder gilet met gouden 

koord, wit hemd en witte strik, gezeten in een armstoel. In de rechterhand een sigaar tussen 
de vingers, linkerhand met twee ringen aan de pink, rustend op de armleuning. 

 

 Techniek: Olieverf op doek.  

 signering / datering: Gesigneerd en gedateerd 1867 

 afmetingen: 111 x 136 cm 

 Bewaarplaats: MAS (Museum aan de Stroom) afdeling Vleeshuis 

 Inventaris Museum Vleeshuis 
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Femme Italienne 

 

 
 

Portret tot onder de schouders van een langharige jonge vrouw, lichaam iets naar rechts, 
hoofd en face frontaal, naar links gekanteld, oor-en halssierraden, wit kleed. 

 Techniek: olieverf op doek 
 Gesigneerd en gedateerd:  1870 
 Afmetingen: 53 x 43 cm. (20.9 x 16.9 in.) 
 Bron: http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/femme-italienne-

VeoD9UOEyruoA2y5Y-ng1Q2 
opgehaald op 28-08-2016 

 

 

 

 

http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/femme-italienne-VeoD9UOEyruoA2y5Y-ng1Q2
http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/femme-italienne-VeoD9UOEyruoA2y5Y-ng1Q2
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Potret van François Lamorinière 

 

 

Portret tot aan de knieën van een man met baard en snor, donkerharig, lichaam naar links, 
hoofd naar rechts, in de rechterhand een pijpje, in de linkerhand een schilderspallet met 

penselen, steunend met linker elleboog op houten balken, achtergrond bomen en in de verte 
een kerktoren. 

 Techniek: olieverf op doek 

 Bewaarplaats: Académie royale des Sciences, Lettres et Beaux-Arts 

 Gesigneerd en gedateerd : P. Van Havermaet,  Antwerpen 1870 (onderaan rechts) 

 Afmetingen: hoogte: 134 cm breedte: 95.5 cm 

 Bron: http://balat.kikirpa.be/object/20007795 
opgehaald op 25-08-2016 

http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=BA&linkval=Acad%C3%A9mie+royale+des+Sciences%2C+Lettres+et+Beaux-Arts
http://balat.kikirpa.be/object/20007795
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Fillette à sa poupée 
 

 
Ovaalvormig portret van een jong donkerharig meisje, lichaam iets naar rechts, hoofd en 

face frontaal, wit kleedje, in beide armen een pop, in het haar een blauwe strik, bruine 
achtergrond. 

 Techniek: olieverf op doek 
 Gesigneerd en gedateerd: P. Van Havermaet, 1872 
 Afmetingen: 58.5 x 48 cm. (23 x 18.9 in.) 
 bron: Bron: http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/fillette-à-sa-poupée-

8vEBAuO96fie8bS3Q6kZiw2 
opgehaald op 28-08-2016 

http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/fillette-à-sa-poupée-8vEBAuO96fie8bS3Q6kZiw2
http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/fillette-à-sa-poupée-8vEBAuO96fie8bS3Q6kZiw2
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Portret van pater Seghers 

 

Rechtopstaande man met baardje voor een schildersezel, lichaam naar rechts, hoofd en face 

naar rechts, lang zwart paterskleed, in de linkerhand een schilderpallet en penselen, in de 

rechterhand een penseel waarmee hij schildert, rechts naast hem een tafeltje met bloemen, 

achter hem een stoel. 

  

 

 Techniek: olieverf op doek 

 Gesigneerd en gedateerd P. Van Havermaet 81 (geen zekerheid of dit om een datum 

gaat, de reeks schilderijen waar het deel van uitmaakt, werden ingehuldigd in 1873) 

 Afmetingen: 264 . 128 cm 

 Bewaarplaats: Arenbergschouwburg Antwerpen 
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Vrouwenportret 
 

 

Geen afbeelding 

 

 

 Techniek: olieverf op hout 

 Gesigneerd en gedateerd: 1873 

 Afmetingen: 60 . 46 cm 

 Bron: veilingcatalogus Campo 
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Portret van Amélie Baschwitz 

 

Portret ten voeten uit van een meisje, rechtstaand op bloementapijt, lichaam iets naar rechts, 
hoofd en face frontaal, zwart kleedje, donkerbruine bottines, rechts van haar een plant, in 

haar handen een brief, achtergrond een lambrisering. 

 Techniek: olieverf op doek 

 Bewaarplaats:  Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

 Gesigneerd en gedateerd:  P.van Havermaet, rechts midden, 1876 

inscriptie, geschilderd, op brief: : Cher papa 

 Afmetingen: hoogte: 129 cm breedte: 76 cm 

 Bron: http://balat.kikirpa.be/object/99491 

opgehaald op 25-08-2016 

http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=BA&linkval=Koninklijk+Museum+voor+Schone+Kunsten
http://balat.kikirpa.be/object/99491
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Mansportret 
 
Geen afbeelding 

 

gesigneerd en gedateerd 1876 

afmetingen: 55 . 45 cm 

bron: veilingcatalogus Campo, nr. 147, 291 
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Portret van Willem Linnig 

 

Portret tot onder de schouders van een grijsharige man met lange baard, lichaam naar 
rechts, hoofd en face naar rechts, zwart pak met wit hemd, donkere achtergrond. 

 

 Techniek: olieverf op doek 

 Gedateerd en gesigneerd: P. Van Havermaet, 1876 

 Bron: Smet, Jan, Tekenen destijds – 175 jaar Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten Sint-Niklaas, Antwerpen: Standaard, 1988,  p. 50-52. 
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Mansportret 
 
 

Geen afbeelding 

 

 

 Techniek: Olieverf op doek 

 Gesigneerd en gedateerd: 1881 

 Afmetingen: 65 . 53 cm 

 Bron: veilingcatalogus Campo. 
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‘La jeune laitière’ 

 
 

Portret tot net onder de heup van een jonge vrouw, lichaam iets naar rechts, gezicht en face 
iets naar rechts, op haar hoofd een wit kapje, linkerhand in de zij, rechterhand houdt een 

beker vast, langs de rechter zijde een fles. 
 
 

 Techniek: olieverf op hout 
 Datum: 1882 
 Afmetingen: 34 x 25.5 cm. (13.4 x 10 in.) 
 Bron: http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/la-jeune-laitière-

fYW5ba0dPx8q14iLkSlERA2 
opgehaald op 28-08-2016 

http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/la-jeune-laitière-fYW5ba0dPx8q14iLkSlERA2
http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/la-jeune-laitière-fYW5ba0dPx8q14iLkSlERA2
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‘Belgian girl’ 

 
 

Portret tot net boven de heup van een vrouw met kort zwart haar, lichaam iets naar links, 
hoofd en face iets naar links, lichtrose klederdracht, op het halsstuk een broche. 

 
 

 Techniek: olieverf op doek 
 Gesigneerd en gedateerd: P. Van Havermaet 1886 
 Afmetingen: 62 x 52 cm. (24.4 x 20.5 in.) 
 Bron: http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/belgian-girl-

cBQrsCIHUpwQULO5p0wZ_w2 
opgehaald op 28-08-2016 

http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/belgian-girl-cBQrsCIHUpwQULO5p0wZ_w2
http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/belgian-girl-cBQrsCIHUpwQULO5p0wZ_w2
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Portrait d'une fillette 

 

 
Portret  tot onder de schouders van een jong meisje, gezeten op een stoel, lichaam naar 

rechts, hoofd en face naar rechts, in het haar een rode strik, oorsierraad, bruin kledingstuk, 
bruin-grijze achtergrond. 

 Techniek: olieverf op hout 

 Afmetingen: 27.5 x 22 cm. (10.8 x 8.7 in.) 

 Gesigneerd en gedateerd: 1886 

 Bron: http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/portrait-dune-fillette-

SE1OW4LmFm0DsUhPpBYmYA2 

opgehaald op 28-08-2016 

http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/portrait-dune-fillette-SE1OW4LmFm0DsUhPpBYmYA2
http://www.artnet.com/artists/pieter-van-havermaet/portrait-dune-fillette-SE1OW4LmFm0DsUhPpBYmYA2
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Portret van Armand Auger 

 

Portret ten voeten uit van een oudere kaalhoofdige man, gezeten in een stoel, de handen op 

de schoot, donkerkleurig pak, lichaam iets naar rechts, hoofd en face frontaal, de 

achtergrond is een bureau. 

 Techniek: olieverf op doek 

 Bewaarplaats:  Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

 Gesigneerd en gedateerd:  onder rechts: : P. Van Havermaet, 1889 

 Afmetingen: hoogte: 121 cm breedte: 91 cm 

 Bron: http://balat.kikirpa.be/object/130446 

opgehaald op 25-08-2016 

http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=BA&linkval=Koninklijk+Museum+voor+Schone+Kunsten
http://balat.kikirpa.be/object/130446


Oeuvrecatalogus Pieter Van Havermaet 
(Sint-Niklaas, 16 januari 1834 – Antwerpen, 8 mei 1897)                                                     Jeroen Boel 

22 

 

 

 

Portret van een man 
 

Portret van een oudere grijsharige man met grote snor en sikje, tot net onder de schouders, 

lichaam naar rechts, hoofd en face frontaal, zwart pak met hemd en stropdas, donkerkleurige 

achtergrond. 

 

 

 Techniek: olieverf op doek 

 Datering: 1889 

 Bron: Inventaris STEM. 
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Een Antwerpse straatveger 

 
 

Portret tot aan de elleboog van een oude man met lange baard, lichaam iets naar rechts, 

hoofd en face frontal, op zijn hoofd een hoed schuin naar links, donkerkleurige jas, in zijn 

linkerhand: de bovenkant van een steel van een veegborstel, donkerkleurige achtergrond. 

 Techniek: olieverf op doek 

 Bewaarplaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

 Gesigneerd en gedateerd: boven rechts:  P. Van Havermaet, 1890 

 Afmetingen: hoogte: 67 cm breedte: 52 cm 

 Bron: http://balat.kikirpa.be/object/130445 
opgehaald op 25-08-2016 

http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=BA&linkval=Koninklijk+Museum+voor+Schone+Kunsten
http://balat.kikirpa.be/object/130445
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Portret van een jong meisje 
 
 

Geen afbeelding 

 

 

 Techniek: olieverf op doek 

 Gesigneerd en gedateerd 1892 

 Afmetingen: 56 . 47 cm 

 Bron: veilingcatalogus Campo
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Portret van de moeder van Albert De Schacht 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portret tot aan de elleboog van een oudere donkerharige vrouw, lichaam iets naar rechts, 

hoofd en face naar rechts, zwart kledingsstuk, donkerkleurige achtergrond. 

 

 Techniek: olieverf op doek 

 Gesigneerd en gedateerd 1893 

 Bewaarplaats: SSK1/logeerkamer (Sint-Niklaas) 
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Portret Charles Philippe Isidore Moureau, voorzitter rechtbank 
eerste aanleg te Antwerpen 

 

Kniestuk van een rechtopstaande man met hoekige baard, lichaam naar rechts, hoofd en 
face bijna frontaal, draagt zwarte toga en sjerp in de Belgische driekleur, medaille op de 
borst, achter hem een stoel, rechts naast hem een tafeltje waarop zijn hand op een boek 

rust. 

 Techniek olieverf op doek 

 Gesigneerd en gedateerd 1894 

 Afmetingen 96 . 141 cm 

 Bron: inventaris MAS 
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Portret Maria De Wyndt, echtgenote aan Charles Moureau 

 

Kniestuk van een rechtopstaande vrouw, lichaam naar links, hoofd,bijna frontaal, zwart lang 
kleed met hoge opstaande kraag en grote broche aan de borststreek, in de rechterhand een 
waaier, linkerhand rust op een stoel, achter haar een lambrisering en een muurschildering. 

 

 Techniek olieverf op doek 

 Gesigneerd en gedateerd 1895 

 Afmetingen 97 . 142 cm 

 Bron: inventaris MAS 
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WERKEN UIT DE LONDENSE PERIODE (ROND 1879) 
 
Portret van ‘The Right Honourable Benjamin Disraeli, 1st Earl 
of Beaconsfield, K.G.’ 
 

 
 

Portret tot aan de knieën van een man in een lange zwarte jas, lichaam naar rechts, hoofd 
en face naar rechts, zijn rechter hand ter hoogte van de navel, zijn linker hand steunend op 

een boek, dat met zijn rug op een tafeltje ligt, donkerbruine achtergrond. 

 Techniek: olieverf op doek 

 Gesigneerd, getiteld en ingeschreven met de kunstenaar zijn naam en adres op een 
etiket vastgehecht op de achterkant van het werk.  

 afmetingen: 143.5 x 91.5cm (56 1/2 x 36in). 

 Bron: http://www.bonhams.com/auctions/15002/lot/664/ 
opgehaald op 25-08-2016 

http://www.bonhams.com/auctions/15002/lot/664/
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Portret van Samuel Laing, Chairman, London, Brighton and 
South Coast Railway  

 
 

 
Portret ten voeten uit van een grijsharige man met baard, gezeten op een stoel, lichaam 

naar rechts, hoofd en face naar rechts, rechter knie over linker knie, zijn linker hand 
steunend op de armleuning van de stoel, zijn rechter hand ligt op een tafel, wijzend naar 

een blad papier. Op de grond tapijt. Op de achtergrond een wandtapijt. 

 Techniek: olieverf op doek 

 Bewaarplaats: National Railway Museum  

 Bron: http://artuk.org/discover/artworks/samuel-laing-chairman-london-brighton-and-

south-coast-railway-9629 
opgehaald op 25-08-2016 

 
 
 

http://artuk.org/discover/artworks/samuel-laing-chairman-london-brighton-and-south-coast-railway-9629
http://artuk.org/discover/artworks/samuel-laing-chairman-london-brighton-and-south-coast-railway-9629
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Portret van Sir Philip Rose (1816–1883)  
 

 
 

Portret tot net boven de elleboog van een grijsharige man met korte baard, lichaam iets naar 
rechts, hoofd en face frontaal, zwart pak en zwarte strik, donkerbruine achtergrond. 

 

 Techniek: olieverf op doek 

 Gesigneerd en gedateerd 

 Bron: http://artuk.org/discover/artworks/sir-philip-rose-18161883-1st-bt-dl-jp-217709 
opgehaald op 25-08-2016 

 

http://artuk.org/discover/artworks/sir-philip-rose-18161883-1st-bt-dl-jp-217709
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2. NIET GEDATEERDE WERKEN 
 
Portret van vrouw met blauwe strik 

 

 

Ovaalvormig schilderij van een donkerharige vrouw, lichaam frontaal, hoofd en face frontaal, 

zwarte kledij, grote blauwe strik onder de hals, op het hoofd een kapje, donkerkleurige 

achtergrond. 

 

 Techniek: olieverf op doek 

 Bewaarplaats: STEM Sint-Niklaas 

 Bron: Smet, Jan, Tekenen destijds – 175 jaar Stedelijke Academie voor Schone 

Kunsten Sint-Niklaas, Antwerpen: Standaard, 1988,  p. 50-52. 
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Kopie naar Pieter Paul Rubens, Christus na de kruisafname, omringd door vier figuren. 
 

 Techniek: olieverf op doek 

 Bewaarplaats: STEM Sint-Niklaas 

 Bron: Nauts, Herman, Stedelijk Kunstbezit Sint-Niklaas.

 
 

 
 

Christus op stro 
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Vrouw met muts 
 
 
 

 Techniek: olieverf op hout 

 Gesigneerd 

 Afmetingen: 27.21 cm 

 Bron: veilingcatalogus Campo, 1983 
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Lezend jong meisje 
 

 Pastel 

 afmetingen: 55 . 40 cm 

 Bron: veilingcatalogus Campo 


