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De directeur van het Gemeentemuseum Den Haag  
wil u graag attenderen op de tentoonstelling 

The director of Gemeentemuseum Den Haag would like  
to draw your attention to a new exhibition entitled

Herkomst: Ivo Bouwman

provenance: Ivo Bouwman

De tentoonstelling loopt van 16 februari t/m 12 mei 2013

The exhibition will run from 16 February to 12 May 2013

Voorzijde / Front: Kees van Dongen (1877-1968), De blauwe japon, 
voor december 1911, olieverf op doek, 146x114 cm. Van Gogh Museum, 
Amsterdam (aankoop met steun van de BankGiro Loterij). 
Kees van Dongen (1877-1968), The Blue Dress, prior to December 
1911, oil on canvas, 146 x 114 cm. Van Gogh Museum, Amsterdam  
(purchased with the assistance of the BankGiro Lottery).

Van Gogh, Monet, Isaac 
Israels, Van Dongen,  
Jongkind, Breitner: heel wat 
werken van deze en andere 
grote kunstenaars hebben 
het predicaat ‘Herkomst: 
Ivo Bouwman’. De Haagse 
kunsthandelaar en beëdigd 
taxateur is gespecialiseerd  
in Nederlandse en Franse  
schilderijen rond 1900.  
Hij heeft in de afgelopen 
veertig jaar veel fraaie  
werken verkocht aan  
particulieren, organisaties 
en musea. Het Gemeente-
museum heeft Bouwman 
gevraagd een selectie 
topstukken te tonen die hij 
in de loop der jaren heeft 
verkocht. Herkomst:  
Ivo Bouwman is een kleine 
tentoonstelling, maar  
bezoekers kunnen lange tijd 
genieten van de prachtige 
werken.

Van Gogh, Monet, Isaac 
Israels, Van Dongen,  
Jongkind, Breitner: a roll call 
of major artists whose works 
often come with the label 
‘Provenance: Ivo Bouwman’.  
Bouwman is a Hague art 
dealer and certified art 
appraiser specialising in 
Dutch and French paintings 
from the period around 
1900. Over the last forty 
years he has sold many fine 
works to private collectors, 
organizations and museums. 
The Gemeentemuseum has 
asked Bouwman to exhibit a 
selection of top works sold 
by him in the course of his 
career. The result is worth 
seeing: Provenance:  
Ivo Bouwman may be a  
small exhibition, but visitors 
will be entranced by the 
outstanding quality of the 
paintings on show.


