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KIJKDAGEN:
Donderdag

16 nov

11.00 - 17.00 uur

Vrijdag
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Zaterdag

18 nov

11.00 - 17.00 uur
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kavel
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1000 - 1249

Antiek / inboedel
Antiek / inboedel

Woensdag
22 nov
09.30 uur:
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Donderdag
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kavel
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3000 - 3085
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2e Verdieping
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Vitrinegoederen
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AGENDA:
		
		
		

08.30 - 16.00 uur
08.30 - 16.00 uur

28%

Dinsdag 21 november Vastgoedveiling Arnhem
Dinsdag 19 december Vastgoedveiling Arnhem
Dinsdag 16 januari 2018 Vastgoedveiling Arnhem
Maandag 5 februari 2018, Kunst, Antiek en inboedelveiling

info@derksen-veilingbedrijf.nl

Rabobank NL63RABO0148407854
H.R. 09189969
BTW Nr. 8202-27-419-B01

FEDERATIE

Volgrecht wordt toegepast.
Het volgrecht is het recht van de maker van een origineel van een kunstwerk om bij iedere latere doorverkoop van dat werk een percentage te
ontvangen van de verkoopprijs. Als een kunstenaar overlijdt, kan het volgrecht overgaan op zijn nabestaanden of andere erfgenamen. Het volgrecht
eindigt 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar.
Volgrecht is niet verschuldigd bij iedere verkoop van kunstwerken. De belangrijkste vereisten zijn:
•
Het moet gaan om de verkoop
•
Van originelen van werken van grafische of beeldende kunst (of exemplaren daarvan in beperkte oplage)
•
Waarbij een professionele kunsthandelaar is betrokken als koper, verkoper of tussenpersoon
•
Waarbij de verkoopprijs € 3.000 of meer bedraagt (inclusief veilingkosten), en
•
Waarvan de kunstenaar niet langer dan 70 jaar daarvoor is overleden.
Vergoedingspercentages
De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend:
•
4% van het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000
•
3% van het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000
•
1% van het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000
•
0,5% van het deel van de verkoopprijs van €350.000,01 tot en met € 500.000
•
0,25% van het deel van de verkoopprijs hoger dan € 500.000
De gehele tekst die is opgesteld door het Minist erie van Veiligheid en Justitie vindt u op onze website onder “Volgrecht”

In deze uitgave

Ghyczy

Martin Krabbé

Peter Ghyczy werd in 1940 geboren in Boedapest,
Hongarije. Als zoon van een aristocratische familie
beleefde hij van dichtbij de politieke onrust die
kenmerkend waren voor een deel van zijn leven.

Op 4 mei 1868 werd in Londen Heinrich Martin
Krabbé geboren. De jonge Krabbé bezocht
tussen 1883 en 1888 de Kunstnijverheidsschool
en de Rijksacademie te Amsterdam.

Taxidermie
Toen wij benaderd werden om een nalatenschap in behandeling te nemen
waarbij een Goed Doel bij testament was aangewezen als erfgenaam, werd ik
zoals gebruikelijk nieuwsgierig. Het blijft steeds een verrassing wat je aantreft in
een woning.

Wim van Aken
Van Aken werd geboren in
Amsterdam op 2 juni 1933.
Hij bracht zijn jeugd door in
het toenmalige Nederlands
Indië in Batavia.

column

Albert Keddeman

Colofon
Deze uitgave is gemaakt in opdracht
van DERKSEN veilingbedrijf, met een
beperkte oplage van 300 stuks.
Aan deze uitgave hebben
meegewerkt:
DERKSEN veilingbedrijf
Ro-Wi print & sign
Redactieadres:
Amsterdamseweg 23
6814 GA ARNHEM
tel: 026-4421498
www.derksen-veilingbedrijf.nl
info@derksen-veilingbedrijf.nl
Vragen voor adverteren naar:
info@derksen-veilingbedrijf.nl

Vorige veiling
Georg Willem Opdenhoff
Op 7 juli 1807 werd in Fulda (Duitsland deelstaat
Hessen) Witzel Opdenhoff geboren.  

Column
Albert Keddeman

Bent u ook aan het wisselen? Afgelopen week werden we
via de radio weer opgeroepen om te wisselen. Niet wat
tanden betreft maar wat banden betreft. De aarde warmt
op, winters hebben we niet meer, de Elfstedentocht is voor
het laatst 100 jaar geleden gereden en toch moeten we de
banden wisselen voor het geval er 3,5 cm natte sneeuw valt
die in een kwartier weer weg gesmolten is. Zo’n Hollandse
winter zal zeker weer voor een nieuw filerecord zorgen in
Nederland. Wegen zitten overvol, 9 miljoen kilo strooizout
wordt weer uitgereden en we worden gewaarschuwd voor
code oranje. Waarschijnlijk lopen we de volgende dag weer
in korte mouwtjes rond. Zoals u misschien al wel weet, heb
ik moeite met veranderingen, ja, zelfs van andere banden
onder mijn auto. Waar ik ook moeite mee heb, is het wisselen
van de macht in een Spaanse provincie. Puigdemont wil zelf
landje spelen, als we niet oppassen, krijgen we Noord- en
Zuid Spanje over een paar jaar, net als Noord- en ZuidKorea, gaat Puigdemont raketten afvuren, krijgen we
militaire parade in Barcelona en krijgt hij met maximaal 40
woorden ruzie met Trump via Twitter. Ook heb ik moeite met
het wisselen van de macht in Nederland. Met het nieuwe
kabinet hebben we ook weer nieuwe plannen kunnen horen.
De B.T.W. op een krop sla van 29 cent gaat omhoog en onze
jeugd moet het Wilhelmus op school gaan leren. Dat laatste
vind ik toch wel wat hebben. Ons nationaal volkslied geeft
ons een enorm gevoel van saamhorigheid. Als het
Nederlands elftal voor aanvang op een rij stond

en het Wilhelmus werd gespeeld, kreeg ik altijd kippenvel.
Dit krijg ik nu alleen nog maar van de resultaten van Oranje.
Niet van de vrouwen, die mogen van mij meer sport over
gaan nemen van de mannen. Laten we beginnen met de
TT voor vrouwen te organiseren. Lijkt me een prachtige
wedstrijd worden, zeker als de dames met hun aangeboren
richtingsgevoel na 2 rondjes de weg al kwijt zijn. Of boksen,
eerst even bijkletsen onder het genot van een muntthee,
dan nog even elkaar appen en vervolgens elkaar een kaartje
sturen met “sorry, zullen we het uitpraten…”. Ook heb ik
moeite met het wisselen van constructies in de bouw. Een
parkeergarage in aanbouw stortte in en daarbij was dezelfde
constructie gebruikt als in diverse scholen. Dat resulteerde
in het sluiten van een aantal scholen (leerlingen hevig
teleurgesteld…). Wij hebben voor aanvang van de kijkdagen
ook nog gecontroleerd of dat bij ons ook gevaar op zou
leveren bij de kijkdagen. Zowel de Bergense als de Haagse
en Oosterbeekse School leveren geen gevaar op, die laten
we gewoon hangen. Moeite met het wisselen heb ik ook
op het gebied van lichamelijk contact. Ik merk steeds vaker
dat publiek tijdens de kijkdagen ons personeel handtastelijk
benaderd. Mocht u tijdens de kijkdagen dan opeens “Hashtac
MeToo” horen, den bent u dus gewaarschuwd…! Een beetje
moeite heb ik ook met het “on-line” veilen van antiek. Veilen
is en blijft een mooi vak. Veilen is meer dan verkopen. Veilen
is ook een belevenis, en dat wilt u toch niet missen….?
In de afgelopen week heb ik toch maar de banden gewisseld.
Dat heb ik dit jaar in Zandvoort laten doen. Ik was met
3,6 seconden klaar, net iets sneller dan “Jumbo” - Max
Verstappen…..

VERHUIZEN MET DERKSEN STAAT GARANT VOOR KWALITEIT !

VAN HET VERLEDEN NAAR HET HIER EN NU.
In 1898 is J.C. Derksen begonnen met

transitie doorgemaakt van kleine verhui-

lingen en gerenommeerde beursge-

zijn verhuisbedrijf. Toenmalig in Herveld.

zer naar multifunctionele dienstverlener.

noteerde bedrijven hanteert Derksen

Al snel werd de vestigingsplaats verruild

Verhuizen van bedrijven en particulieren,

concurrerende tarieven.

voor Arnhem alwaar het bedrijf zich

opslag, selfstorage, archiefopslag en

verder heeft ontwikkeld.

-beheer, zomaar een paar kenmerken

Mede door haar jarenlange bestaan

van de hedendaagse diensten die Derk-

heeft Derksen verhuizingen op nage-

sen Verhuizingen BV u kan bieden.

noeg ieder terrein specialistische kennis

Diverse Derksen vaders hebben het
bedrijf overgedragen aan de Derksen

in huis. Wij stellen ons ten doel alle mo-

zonen. In 1979 heeft de laatste over-

Derksen Verhuizingen uit Arnhem is een

gelijke verhuis- en opslagvraagstukken

dracht plaatsgevonden van vader Nico

landelijk en Internationaal opererend

op de voor onze relaties meest optimale

Derksen aan John Carel Derksen.

verhuisbedrijf. De focus is gericht op een

wijze te verzorgen. Creatief meedenken

diversiteit aan opdrachtgevers. Voor de

in oplossingen en hoogstaande service-

In de loop der vele jaren, inmiddels al

verhuizing activiteiten van particulieren,

verlening zijn onze belangrijkste pijlers.

meer dan 100 jaar, heeft Derksen een

zorginstellingen, (semi)overheidsinstel-

Wat een mooi plafond hebben ze hier!

Veiling september / oktober 2017
Eén maal per jaar blik ik terug op 2
veilingen en dat is ook nu weer. De
laatste veiling was de klokkenspecial
van 9 oktober. Hier valt niet veel
anders over te zeggen dan dat het
een veiling was met 98% mannelijke
bezoekers, een slagingspercentage van
95% en veel kopers via het internet uit
Duitsland. Op een of andere manier
zijn Duitsers nog niet genoeg bij de
tijd maar weten ze de weg naar onze
klokkenveiling wel goed te vinden.
De meeste belangstelling was er voor
de Boulle klok naar antiek model. Een
klok van uitzonderlijke afmetingen
en dat maakt het dan weer heel
bijzonder. De 6 telefonische lijnen
en 24 schriftelijke biedingen waren
niet voldoende om de bieders in de
zaal af te schrikken. Helaas voor
een bieder uit Berlijn die er speciaal
voor gekomen was, ging de klok naar

een Nederlandse handelaar. Deze
klokkenveiling was dus een groot
succes voor inbrengers, kopers en
voor de veilingmeester.
De veiling van september was een
zeer drukbezochte veiling. Nog nooit
waren er zoveel kijkers en bieders
geweest. Ook dit jaar hebben wij het
weer kunnen combineren met de
landelijke Open Monumentendag.
Op zaterdag 9 september hebben
we aan een kleine 75 mensen een
rondleiding kunnen geven in ons
monumentale pand de Valburg. De
bezoekers waren dan ook bijzonder
verbaasd over de staat en de werking
van het takelmechanisme op de
derde verdieping. Als u wilt weten
waar de touwen voor dienen die u
op de eerste en tweede verdieping
ziet, in september 2018 heeft u een

herkansing. In de septemberveiling
hadden we een bijzondere inboedel
met veel kerkelijke en religieuze
kunst. Daar was vanuit Italië weer
veel belangstelling voor. Het schilderij
van Isaac Israëls met een richtprijs
van 8.000 – 12.000 ging voor 13.000
hamerbedrag naar een verzamelaar.
Veel belangstelling was er ook voor
de stoel gemaakt van hertengeweien.
Deze werd voor 775 euro verkocht.
Een bijzondere zitting is ook altijd
weer de donderdagavond. Dit is de
zitting met mooi Aziatisch porselein,
Hollands glaswerk, wapens en plateel
uit het begin van de 20e eeuw. Hier
zitten altijd leuke verrassingen bij.
Wilt u ook zo’n verrassing meemaken?
Kijk dan maar eens goed rond op
zolder en wie weet, vindt u nog wat
leuke schatten……

Wedden dat ik van je win met flipperen!!

Ik word helemaal wild
van al dat moois hier!

Prachtig die veilingcatalogus

Ik neem er eendje!

Dames en heren de kijkdag is binnen hoor

Martin Krabbé
Op 4 mei 1868 werd in Londen Heinrich
Martin Krabbé geboren. De jonge
Krabbé bezocht tussen 1883 en 1888 de
Kunstnijverheidsschool en de Rijksacademie
te Amsterdam, waar hij lessen volgde van
onder meer August Allebé en Rudolf Stang
in tekenen, schilderen, aquarelleren. Ook
de etstechniek en steendruk kreeg hij hier
onderwezen Krabbé woonde in die jaren in
Amsterdam en later kort in Bussum tot 1900.
Na zijn opleiding ging hij in 1896 werken
als leraar aan de Kunstnijverheidsschool te
Haarlem wat hij tien jaar lang zou blijven.
Een aantal van zijn leerlingen als Arnold
Willem Kort, Ina van Heek en Charles Beck
zouden later ook bekendheid verwerven
als kunstenaar. Hij woonde in die jaren in
Amsterdam in de Watergraafsmeer. In 1906
toen hij voornamelijk werkte als kunstenaar
woonde hij in de kunstenaarskolonie
in Laren waar hij een atelier had op de
Zevenenderweg. Van 1916 tot 1923 woonde
hij in Bussum en in later jaren tot zijn dood
weer in Amsterdam. Ook woonde hij in 1920
bijna een jaar in Chicago, in het kader van
een studiereis. Krabbé stond bekend als een
zeer veelzijdig kunstenaar. Hij schilderde
in olieverf, aquarelleerde, tekende maar
was ook een geschoold etser en lithograaf.
Aanvankelijk betrof zijn onderwerpskeuze
veelal personages, waarbij hij vaak soldaten
en matrozen portretteerde. Later zou hij zich
ook toeleggen op het opzetten van interieurs
met figuren. Bekendheid verwierf hij ook
later door zijn stillevens en stadsgezichten.
De laatste twintig jaar van zijn leven focuste
hij zich vooral op portretkunst, veelal in
opdracht. Zijn portretten kenmerken zich door
een felle schaduwwerking waarbij het contrast
vaak in lichte primaire kleuren als rood en
groen wordt gezocht. Krabbé was jarenlang
een actief lid van de kunstenaarsvereniging
Arti et Amicitiae. Hij werd begraven op
de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Hij was
stamvader van een artistieke familie; ook
zijn zoon Maarten, zijn kleinzoons Mirko
en Jeroen en achterkleinzoon Jasper werden
kunstenaar. Krabbé overleed op 22 december
1931 in Amsterdam.

Maandag

20 november

19.00 uur
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1

Noten rookstandaard 97 cm hoog

-

2

Eiken Mechelse 2-delige buffetkast met fraai steekwerk en glas in lood in deuren 226 cm hoog, 120 cm breed, 49 cm diep

150-200

3

Bronzen beeld van een tijger, staand op natuurstenen sokkel, 22 cm hoog, 44 cm lang

100-150

4

Met signature, Boudin, Louis, Havengezicht, doek 38,5x78,5 cm

-

5

Antiek klepbureau, mahonie op eiken met laadjes achter de klep, Holland ca. 1780, 105 cm hoog, 105 cm breed, 55 cm diep

75-125

6

Empire tafelpendule met geknielde man met lier en guirlandes op de basement, ca. 1810, 37 cm hoog

400-600

7

Gesigneerd Dubois, Paul 1827-1905, Bronzen sculptuur van schrijver/dichter, gemerkt zijkant sokkel F Barbedienne,
Fondeur Paris, en nummer 285, 35 cm hoog

200-400

8

Monogram HR, Bellenblazende kinderen in landschap, doek met notitie Julliet 1874, 64,5x81,5 cm (bedoekt)

400-800

9

Anoniem, Schepen op het meer, paneel 43x75 cm

-

10

Eiken tafel voor aan de wand of uit te klappen tot tafel, met lade 76,5 cm hoog, 98 cm breed, 41 cm diep, uitgeklapt 8-kantige bladmaat 98x82 cm

-

11

Gesigneerd Aizelin, Eugene 1821-1902, Staande vrouw met boek, Marguerite, 1884, 69 cm hoog, 18,8 kilo

800-1000

12

Franse 19e eeuwse pendule in onyx kast met bronzen ornamenten in Empire stijl 42,5 cm hoog, 26,5 cm breed

100-200

13

Gesigneerd Terlaak, Gerardus 1820-1865, De treurige tijding, 2 vrouwen met brief, gesigneerd en gedateerd 1855 op briefhoofd,
doek 65x52 cm (craquele) Rijksmuseum Amsterdam beschikt over het werk: Een rijke dame bezoekt een arm huisgezin, doek 82x88 cm)

500-750

14

Gesigneerd Beek, Bernardus Antonie van 1875-1941, Polderlandschap met bootje, doek 56x91 cm (enkele slechte plekjes)

100-150

15

Gesigneerd Martin, C, Waterval bij volle maan, doek 66x54 cm (bedoekt)

75-125

16

Gesigneerd Jode, Petrus de 1570-1634, 2 Gravures uit de Kruiswegstatie, pagina 17 Christus wordt aan het kruis geslagen en pagina 18,
Christus spreekt vanaf het kruis, 20x12,5 cm per stuk

50-100

17

Antieke eiken Franse 2-deurs kast met gestoken decor, 18e eeuw, 239 cm hoog, 177 cm breed, 69 cm diep

250-500

18

Gesigneerd Motz, Peter geb.1934, Herder met kudde schapen op de heide, doek 50,5x70,5 cm

75-125

19

Eiken dekenkist met gestoken decor, laat 17e eeuw, 70 cm hoog, 128 cm breed, 59 cm diep

75-125

20

Empirestijl marmeren pendule gevat in fraai bewerkt bronzen montuur met vrouw met snaarinstrument en adres Leemans Bruxelles
op wijzerplaat 50,5 cm hoog, 38 cm breed, met 2 zijvazen 41,5 cm hoog

200-400

21

Gesigneerd Hulk, Abraham jr. 1851-1922, Romantisch landschap met wandelende vrouw langs beek, doek 101,5x76,5 cm

200-400

22

Gesigneerd Arts, Dorus 1901-1961, Landschap, mogelijk Hatertse Vennen, doek 55x70 cm

100-150

23

Kruisafname, litho 62x58 cm in fraaie lijst

75-125

24

Gesigneerd Grupe, Het binnenhalen van de vangst met botter aan het strand, doek gedateerd 1886, 60x71 cm

100-150

25

Handgeknoopt Oosters kleed, 349x262 cm

150-250

26

Eiken kastje, 68 cm hoog, met diverse 18e eeuwse boekjes, Frans- en Duitstalig

50-100

27

Ovale noten theetafel met ingelegd motief en voorzien van een glasplaat, Holland ca. 1830, 74,5 cm hoog, 97x66 cm

100-150

28

Bronzen sculptuur van een engel naar Moreau, 46 cm hoog

50-100

29

5-Lichts pegel hanglamp 68 cm hoog, 47 cm diameter

25-50

30

Antieke mahonie latjestheestoof met koperen binnenbak, ketel en comfoor

75-125

31

Antieke noten theeemmer met koperen binnenbak 30 cm hoog, en koperen ketel op comfoor

-

32

Noten 1-deurs bestoken kastje met aardewerken interieur, laadje en marmeren blaadje 89 cm hoog, 44 cm breed, 40 cm diep

-

33

Koperen Romeinse soldaat 58 cm hoog

150-200

34

Eiken Mechelse coulissentafel, 73 cm hoog, 126x100 cm, met 3 tussenbladen van 34 cm, en 6 stoelen met gobelin stoffering

200-300

35

Wandelstok met verzilverde greep in de vorm van een uil, 95 cm hoog

-

36

Kamerinterieur met veel boeken, geintegreerd in een namaakboek 38 cm hoog, 37 cm breed, 15 cm diep

100-200

37

Kristallen 6-lichts kroonluchter 96 cm hoog, 58 cm diameter

25-50

38

Anoniem, Schepen in storm bij avond, paneel 19e eeuw, 11x13,5 cm

-

39

Anoniem, Schepen op zee, paneel 19e eeuw, 11x13,5 cm

-

40		

-

41

Antiek eiken rijkgestoken 2-deurs kastje met lade 128 cm hoog, 82,5 cm breed, 32 cm diep

200-400

42

Art Deco lampje met ijsberen, 15 cm hoog, 27,5 c, breed

-

43

Anoniem, Landschap met ruiters terugkomend van de jacht bij burcht, paneel ca. 1820, 30x43,5 cm

150-250

44

Makkum Tichelaar, aardewerken wandplaquette met polychroom voorstelling vogelkooi met vogel 26 cm hoog, 26 cm breed

-

45

Henri II trumeau met marmer blad, gestoken decor en hekwerk, 163 cm hoog, 115 cm breed, 50 cm diep

75-125

46

Oosterse wortelnoten schrijfkist met laadjes en messing beslag 18 cm hoog, 43,5 cm breed, 25 cm diep

75-100

47

Bronzen beeld van een paard, staand op marmer sokkel, totaal 37 cm hoog

250-350

48

Anoniem, Figuren vissen met een net in gracht bij burcht, paneel 19e eeuw, 20,5x26 cm

50-100

49

Anoniem, Figuren in bootje bij burcht in maanlicht, paneel 19e eeuw, 26x21,5 cm

50-100

50

Anoniem, Stadsgezicht met figuren bij bruggetje en in boot, paneel 19e eeuw, 18,5x15 cm

-

51

Engels noten met wortelnoten vitrinekastje, 128 cm hoog, 123 cm breed, 34 cm diep

100-200

52

2 Kristallen kandelaren met zwarte biezen, 20 cm hoog

40-60

53

Anoniem, Bronzen sculptuur van 2 raven, 27 cm hoog

100-200

54

Gesigneerd Wetering de Rooy 1877-1972, Gezicht op dorp met schepen bij boothelling, doek 36x56 cm

700-900

55		

-

56

Chinese rozenhouten hokker met marmeren blad 46 cm hoog. 53 cm diameter

75-150

57

Antieke koperen penkandelaar, ca. 1800, 54 cm hoog

75-125

58

Gesigneerd Tetar van Elven, Jan Baptist 1805-1889, Kerkinterieur met figuren, paneel 27,5x21 cm

150-250

59

Anoniem, Steniging van Stephanus, paneel vroeg 19e eeuw, 35x27,5 cm

150-250

60

Onduidelijk gesigneerd, Mensen in landschap, paneel 30,5x40,5 cm

-

61

Gesigneerd Taanman, Jacob 1836-1923, Vrouwen in interieur, aquarel 28x40 cm

300-400

62

Wortelnoten theetafel met lade 65,5 cm hoog, 81 cm breed, 50,5 cm diep

40-80

63

Kristallen karaf met stop, 41 cm hoog met 6 wijnglazen

50-75

64

19e Eeuwse crucifix op mahonie kruis, corpus mogelijk hout, 67 cm hoog

75-125

65

Anoniem, Niet afgemaakt schilderij van de Kruisafname, 18,5x27 cm in een zeer fraai Neogotische lijst, binnenmaat 18,5x28 cm,
buitenmaat 43,5x52,5 cm

100-150

66

Anoniem, Italiaanse School, figuur met kan, maroufle 19e eeuw, ovaal 48x38 cm

-

67

Eiken buffetkast met 2 deuren en 2 laden en kussens op de deuren, 121 cm hoog, 140 cm breed, 59 cm diep

100-150

68

Gesigneerd Gedlacek, Stephan 1868-1936, Vrolijk gezelschap aan tafel, doek 65x87 cm

250-500

69

Antieke eiken kast met fraai steekwerk, deur en klep 125 cm hoog, 88 cm breed, 58 cm diep

250-350

70

Onduidelijk gesigneerd, Heilige Hieronymus van Stridon, doek, laat 18e eeuw, 62,5x51 cm

200-400

71

Antiek eiken fraai bestoken 3-deurs kast in Gothische stijl 152 cm hoog, 130 cm breed, 55,5 cm diep

400-600

72

2 Tinnen kannen met rijk decor van ridders met wapenschild op top, ca. 1900, 39 cm hoog

100-200

73

Bronzen sculptuur van een hand met gezicht, titel Ontsteltenis, totaal 42 cm hoog

150-200

74

Gesigneerd Kropff, Joop 1892-1979, Stadsgezicht met bruggen over gracht, maroufle 24,5x30,5 cm

200-300

75

Gesigneerd Melchers, Franz 1868-1944, Rustend naakt op bedbank, doek 23x37 cm

750-1000

76

Klassieke 7-lichts hanglamp met pegels 70 cm hoog, 61 cm diameter

100-150

77

Klassieke hanglamp met kralen 75 cm hoog, 38 cm diameter

80-100

78

Oosters handgeknoopt vloerkleed 267x165 cm

50-100

79

Antieke Hollandse eiken schrijftafel met 2 laden en uittrektableau met schrijfgedeelte en rijk gestoken decor, ca. 1880, 76 cm hoog, 159x106 cm 750-1000

80

Antieke tinnen schotel 52,5 cm diameter

75-125

81

5 Antieke houten koekplankjes 25,5-38 cm lang

-

82

Oude Oosterse loper, 200x89 cm

75-125

83

Rozenhouten Chinese hokker met marmeren blad 36 cm hoog, 33 cm diameter

40-80

84

Antieke noten met eiken 2-deurs kast op bolpoten, 194 cm hoog, 188 cm breed, 72 cm diep

200-400

85

Gesigneerd Eckhardt, H W, Stilleven met groene vaas met floxen, doek 61x81 cm

75-125

86

Staand horloge, adres Benedetto del Campo Amsterdam geboren 1700, werkperiode ca. 1745. Uuurwerk voorzien van maanaanduiding,
datum, dag en seconden en voorzien van een wekkerfunctie. Kast eiken met noten en wortelnotenfineer en de kap met ajour

87
88

gezaagd decor en voorzien van 3 bazuin blazende engelen. Inclusief de beelden 275 cm hoog
Neo Renaissance panelenkastje, ca. 1900, 156 cm hoog, 84 cm breed, 57 diep
Eikenhouten beeld van John of Nepomuk, (Johannes Nepomucenus) patroon van de biechtvaders, ca. 1900, 87,5 cm hoog

2500-5000
150-250
200-400

Natuurlijk koopt ook u uw brood en banket
bij Arnhems oudste bedrijf!
Al sinds 1767 leveren wij brood en banket aan de Arnhemse
bevolking. Wilt u een beter bewijs van kwaliteit en ambachtelijk
vakmanschap? Wekelijks hebben wij speciale aanbiedingen.
Komt u regelmatig langs om te zien wat wij voor u in de
aanbieding hebben!
Verkooppunten
Achter de Coulissen 1
Beethovenlaan 53
Broerenstraat 23

Elderveldplein 17
Fortunastraat 9
Geitenkamp 15
Groningensingel 955

Hanzestraat 137
J. Israelslaan 92a
Middelgraaflaan 10a
Oostburgwal 40

Thuvinestraat 37, Duiven
Brink 12, Huissen
Pres. Kennedylaan 301b, Velp
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89

Gesigneerd Dievenbach, Hendricus Anthonius 1872-1946, Handwerkende vrouw in deuropening, maroufle 24x20 cm

75-125

90

Anoniem, Figuren in stal, sepiatekening, mogelijk 17e eeuw, 14,5x18 cm met verso tweede afbeelding,

100-200

91

Onduidelijk gesigneerd, Boerin met dorsvlegel in de stal, doek 50x80 cm

-

92

Soester spiegel met losse gestoken kuif en facet geslepen glas, 76x38 cm

40-80

93

Eiken Neorenaissance 2-deurs poortkast op bolpoten 219 cm hoog, 185 cm breed, 61,5 cm diameter

700-900

94

Gesigneerd Rooy, Jan Hein van geb. 1940, Verso titel: Gescheurde stad, doek uit 2001, 65x83 cm

250-500

95

Noten met wortelnotenfineer op eiken 19e eeuwse klepsecretaire met intarsia 102 cm hoog, 77 cm breed, 47 cm diep

-

96

Klassieke 19e eeuwse pendule met op top een vrouw, ca. 1890, 34 cm hoog

75-125

97

Gesigneerd Leurs, Jos geb. 1947, Landschap met beek, doek 60x70 cm

100-150

98

Gesigneerd, Bloos, F, Jongeman kijkt vanaf de berg uit over de vallei, board 58x79 cm

-

99

Anoniem, Spelende putti, doek 25x63 cm

75-125

100

Gemerkt Duguenay Paris, Marmer tableau met putti, gedateerd 1892 en verso voorzien van een penning, 30x40,5 cm

600-900

101

Noten bestoken armstoel met groene stoffering

-

102

Antieke haverkist met metalen beslag, 71 cm hoog, 125 cm breed, 61 cm diep

100-200

103

Facet geslepen spiegel in een rijk bewerkte goudkleurige lijst, 174x104 cm

75-125

104

Teakhouten gebeitste piedestal met Koloniaal steekwerk en marmer blad 91 cm hoog

40-80

105

Antieke comtoiseklok in een bewerkte kast, 246 cm hoog

100-150

106

Hollandse porseleinkast met dubbel gebogen onderkast, 223 cm hoog, 138 cm breed, 45 cm diep (geschroefd)

100-150

107

Societe Ceramique Maestricht, 6-persoons aardewerken koffie/theeservies met decor Peacock

-

108

Gesigneerd Koets, Dirk 1895-1956, Stilleven met bloemen in vaas, caryon tekening 35x23 cm

50-100

109

Gesigneerd Wenning, Ype 1879-1959, Landschap aan water met koeien in de wei en huis aan oever met gezicht op zeilboten, doek 40x60 cm 600-800

110

Marmeren Boeddhabeeld 41 cm hoog

50-100

111

Antieke eiken linnenpers met losse bladen en gestoken ornamenten, 18e eeuw, 203 cm hoog, 79 cm breed, 49 cm diep

150-250

112

Handgeknoopt Oosters kleed, 296x163 cm

75-125

113

Chinese rozenhouten hokker met marmeren blad 34 cm hoog, 32 cm diameter

75-100

114

Chinese rozenhouten hokker met marmeren blad 45,5 cm hoog, 45 cm diameter

75-150

115

Chinese rozenhouten hokker met marmeren blad 58 cm hoog, 52 cm diameter

100-200

116

Eiken 2-delig kruispootkastje in Neo Renaissance stijl, 165 cm hoog, 105 cm breed, 53 cm diep

150-250

117

Societe Ceramique 3-delig kaststel met decor van bloemen, dekselvaas 33 cm hoog

40-60

118

Monogram CM, Gezicht op polder, doek 21x51 cm

100-200

119

Antieke potkachel met koperen accenten, ca. 90 cm hoog, 107 cm breed

75-125

120

Eiken lepelrek met 12 antieke tinnen lepels, rek 50,5 cm hoog, 34 cm breed, en Chinees houten bestoken kistje 14,5 cm hoog, 24,5x23 cm

-

121

Toegeschreven aan Vos, Maria 1824-1906, Stilleven met tinnen schotel met oesters, citroenen, Keulse klepkan en Venetiaans glas,
werk is door Jeroen Kapelle RKD toegeschreven, zie brief, paneel 32x41 cm

1000-1250

122

Plateelbakkerij Delft Hilversum, aardewerken tegel in lijst met blauw decor naar H W Mesdag, 25x26 cm

50-100

123

Tegeltableau in eiken lijst, 15 tegels van 13x13 cm met randtegels, rijk polychroom decor van vaas met bloemen en vogels,
vermoedelijk Portugees, buitenmaat 86x61 cm

100-200

124

Gesigneerd Weegewijs, Hendrik 1875-1964, Anemoontjes in een vaas, aquarel 29x39 cm

75-125

125

Onduidelijk gesigneerd, Waterval in landschap, maroufle na restauratie, 75x50 cm

-

126

Antiek eiken Renaissancestijl tafeltje met tussenkruis, 70 cm hoog, 67x50 cm

75-125

127

Koop divers tin w.o, kan en kruik

-

128

Gesigneerd Noltee, Cor 1903-1967, Wandeling op een zonnige herfstdag, paneel 28x40 cm

600-800

129

Anoniem, Stilleven met Indische kers en Indonesisch beeldje, doek ca. 1900, 76x50,5 cm

100-200

130

Koperen 2-lichts hanglamp met pegels 55 cm hoog, 29 cm diameter

120-140

131

Klassieke koperen 9-lichts hanglamp met pegels en ktralen 84 cm hoog, 49 cm diameter

100-150

132

2 Antieke eiken armstoelen met getordeerde stijlen en gestreepte stoffering, ca. 1800

100-200

133

Porceleyne Fles Delft 7 diverse objecten met decor Pijnacker

40-80

134		

-

135		

-

136

Heriz loper, ca. 1910, 590x104 cm

150-250

137

Gestoken object in de vorm van een liggende Boeddha, gemaakt van versteend hout, 32 cm hoog, 22,25 kilo

100-150

138

Mahonie trumeau met zuiltjes, spiegelachterwand en los marmer blad, 78 cm hoog, 44 cm breed, 38 cm diep

75-125

139

2 Antieke gevelstenen met decor van Engelen, 30 cm hoog

-

140

Gesigneerd Zingoni, Aurelio 1853-1922, De muziekles, doek 29x38,5 cm

750-1000

141

Gesigneerd Brande, Guy van den 1926-2014, Compositie met vlakken, gouache gedateerd 1955, 26,5x23 cm,
buitenmaat inclusief lijst 64,5x60 cm

1250-1750

142

Wortelnoten klepsecretaire met orgelgebogen front met 3 laden 111 cm hoog, 99 cm breed, 51,5 cm diep

150-250

143

Bronzen sculptuur van Mercurius. Hij was de god van de handel, reizigers en winst. totaal 58 cm hoog

150-200

144

Bronzen sculptuur van een uil op tak, naar Milo, 26 cm hoog

50-75

145

Gesigneerd Bol, Kees 1916-2009, Stilleven met rozen en enveloppen, board gedateerd 1987, 60x50 cm

200-400

146

Gesigneerd Hoekstra, Sven geb. 1945, Figuren in landschap, titel: Goed gesprek in de polder, paneel gedateerd 2002, 12x54 cm

150-250

147

17e Eeuwse ingekleurde gravure, Tractus Rheni et Mosae, totusque Vahalis. 1647, a Rhenoberca Gorcomium usque
cum terris adj. Ducatus Cliviae regno Noviomagensi et Bommelerwaert parte ins. vet. Bataviae que cont. de Betouwe Tielerwaert et com.
Buyren, Cuylenborch et Leerdam, 39x50 cm

75-125

148

Gesigneerd Knikker, Jan Simon (jr.) 1911-1990, Straatje te Elburg, doek 24,5x18,5 cm

350-450

149

Toegeschreven aan Heck, Claesz der 1571-1650, Kind op kussen naar Jeroen Bosch, paneel 17x14 cm

1000-1500

150

Antieke Friese stoelklok

150-250

151

Chinese rozenhouten bestoken hokker met ingelegd marmeren blaadje 26,5 cm hoog

-

152

Koperen scheepskandelaar in noten houder, 50 cm hoog

100-150

153

Eiken Dagobert stoel met rijk steekwerk van leeuwen en satar 97 cm hoog

100-150

154

Monogram Kreuger, Tjikkie 1941-2017, 2 Oosterse mannen in gesprek, brons op marmer sokkel, totaal 36 cm hoog

400-600

155

Eiken 2-delige buffetkast met rijk steekwerk en uitschuifplateautjes 223 cm hoog, 138 cm breed, 58 cm diep

200-300

156

Glazen eierlamp 61 cm hoog, en idem 34 cm hoog

-

Object in the Picture

Taxidermie
Toen wij benaderd werden om een nalatenschap in behandeling te
nemen waarbij een Goed Doel bij testament was aangewezen als
erfgenaam, werd ik zoals gebruikelijk nieuwsgierig. Het blijft steeds
een verrassing wat je aantreft in een woning. Je stapt in een wereld
van iemand die je niet gekend hebt en dan ontdek je hoe mensen
gepassioneerd een hobby hebben gehad. Zo ook dit keer. Toen ik de
deur van de woning ergens op de Veluwe open deed, viel mijn ook al
direct op een aantal geprepareerde dieren. De bewonder had zich
gespecialiseerd in “taxidermie” vertelde de notaris. Dit is een
term die je niet vaak tegenkomt. Taxidermie houdt zich bezig
met het prepareren of opzetten van dieren. Prepareren is
het bewerken van het dode lichaam van een dier, zodat
het geconserveerd blijft. Iemand die dit doet noemt men
een preparateur.
Er zijn verschillende preparatietechnieken, zoals het
‘volledig opzetten’ of balgen. Opzetten (of volledig opzetten)
is een conserveringstechniek om een dood dier te conserveren,
waarbij de vorm van het lichaam natuurgetrouw blijft bewaard
en het resultaat kan worden tentoongesteld. De huid wordt hiertoe
gestroopt en behandeld met alcohol (96%) om uitval van haren of veren
te voorkomen. Vervolgens wordt de huid over een op maat gemaakt
kunstlichaam gespannen. Het kunstlichaam is dusdanig gebouwd
dat het opgezette dier in een natuurlijke pose te zien is. Bepaalde
onderdelen worden door kunstexemplaren vervangen (in ieder geval
de ogen). Sommige beenderen (schedel, poten) worden gereinigd en
gebruikt voor het kunstlichaam. Balgen is een goedkopere techniek
die vaak gebruikt wordt om een dierenlichaam te conserveren voor
onderzoek. Hierbij blijven alleen de huid en de schedel bewaard en
de oorspronkelijke vorm gaat grotendeels verloren. Met de kijkdagen
zullen we dan ook een klein stukje Veluwe nabootsen. Dit is wel
een uitgelezen kans om een muskusrat, das, haas of een wildzwijn
te kopen. Een vreemde eend in de bijt zijn wel de onderpoten van
een giraffe. Ook die troffen we aan maar of deze ook op de Veluwe
geschoten is, dat moet ik u schuldig blijven…..

157

Koninklijk Plazuid Gouda, plateel cachepot ca. 22 cm hoog, 28 cm diameter (haarlijntje)

-

158

Koperen klassieke Franse pendule met vrouw op top 34,5 cm hoog, 39 cm breed

75-125

159

Mahoniefineer op eiken Engelse 4-laads commode, 19e eeuws 80 cm hoog, 90 cm breed, 53 cm diep

75-125

160

Houten sculptuur, Pieta met polychroom decor, Holland ca. 1800, 24 cm hoog

100-150

161

Antiek eikenhouten beeld, Pieta, Zuiderlijke Nederlanden, laat 18e eeuw, 39,5 cm hoog

250-500

162

Houten beeld, Gekroonde Maria met Kind, staand op natuurstenen sokkel, ca. 1900, totaal 69 cm hoog

100-200

163

Gesigneerd Spohler, Jacob Jan Coenraad 1837-1922, Winters landschap met figuren op het ijs, koek en zopie, huizen,
molen en kerk in de verte, paneel 30x40 cm

500-750

164

Monogram Schelfhout, Andreas 1787-1870, Wandelaar met hond op pad in wijds landschap, aquarel / crayon, 33,5x50,5 cm

200-400

165

Gesigneerd Gressie, Gabriel geb. 1959, Beauty en het beest, paneel uit 2010, 10x10 cm

75-125

166

Gesigneerd Hellebaut, Rudolf geb. 1954, Voorzitter van het snelrecht, herkomst Galerie Lieve Hemel, paneel 11,5x10 cm

150-250

167

Gesigneerd Berg, Diana van den 1923-1997, Vogel op tak met bloemknop, paneel gedateerd 1987, 25x16 cm

100-200

168

Antiek Fries klokje in eiken kast, model Schippertje 60 cm hoog

150-200

169

Noten bijzettafeltje met intarsia en beschilderde kom, genummerd aan onderzijde 302 242, staand op driesprant, hoogte 52 cm

-

170

Oosters handgeknoopt kleed 135x111 cm

-

171		

-

172		

-

173

Heriz handgeknoopt kleed, ca. 1900, 540x103 cm

100-200

174

Klassieke oude kroonluchter, zakmodel, ca. 1900, ca. 125 cm hoog

750-1000

175

Mahonie 19e eeuwse Engelse eethoek bestaande uit ronde kolompoottafel op 3-spant voet 72 cm hoog, blad 122,5 cm diameter,
en 6 stoelen met beige gestoffeerde zittingen

150-200

176

Handgeknoopt Oosters kleed, Ardebil, 135x82 cm

50-75

177

Koperen Art Deco penkandelaar 36 cm hoog

-

178

Zwaar verzilverd 5-delig koffie- theestel, dienblad 56x38 cm

100-150

179

Verzilverde 3-lichts Bouillottelamp, 64 cm hoog

150-200

180

Porseleinen visschaal met treef, 9 cm hoog, 43 cm diameter

-

181

Gesigneerd Soer, Christiaan 1882-1961, Kerkje aan plas, paneel 17,5x23,5 cm

250-350

182

Gesigneerd Knikker, Jan Simon (jr.) 1911-1990, Poldergezicht met vennetje, paneel 18x24 cm

150-250

183

Gesigneerd Kaplan, Ruiters te paard, maroufle 20x26 cm

100-150

184

Engels noten klepbureau met fraai inlegwerk, 105 cm hoog, 102 cm breed, 55 cm diep

100-200

185

Monogram Cornelis, Emile geb. 1946, Mannentorso, bronzen sculptuur op marmer sokkel, totaal 33 cm hoog

200-400

186

2 Porseleinen beeldjes van poezen op kussen naar antiek voorbeeld, 19 cm hoog

30-60

187

Onyx Boeddhabeeld 52,5 cm hoog

50-100

188

Anoniem, Silleven met schotel fruit, karaf met glas op tafel bij groen gordijn, paneel, verso notitie Haanen, Adriana, 24,5x20 cm

100-200

189

Gesigneerd Plas, Niek van der geb.1954, Wandelaars in winters landschap met bruggetje, paneel 24x30 cm

450-550

190

Gesigneerd Manders, Frans geb. 1939, Kustgezicht, board 60x70 cm

200-400

191

Anoniem, Stadspoort, paneel 24x30 cm

-

192

Gesigneerd Altmann, Gerard 1877-1940, Landschap met zandpad, mogelijk Wolfhezerheide

100-200

193

Houten paneel met Arabische tekst op weerszijden 57x26,5 cm

-

194

Napoleon III piedestal met natuurstenen blaadje, 99,5 cm hoog, 31x31 cm

75-125

195

Onduidelijk gesigneerd, Bronzen beeld van een zittende vrouw met haar hoofd op haar armen, 31,5 cm hoog

100-200

196

Gesigneerd Goy, Auguste 1812-1875, Vrouw met kanten muts, maroufle gedateerd 1848, 59x26 cm

75-125

197

Mahonie Biedermeier bonheur met rijk gestoken kuif, 224 cm hoog, 100 cm breed, 46 cm diep

150-250

198

Noten kastje met 3 laden, 67 cm hoog, 52,5 cm breed, 33 cm diep

40-80

199

Bronzen sculptuur van een staande dame bij muur naar ontwerp van Milo, 57

100-200

200

Gesigneerd Visser, Suzan geb. 1967, Tache de beaute, Hond op kussen, paneel gedateerd 2005, 15x11 cm

100-200

201

Gesigneerd Gutter, Piet geb. 1944, Stilleven met brieven op paneel, gedateerd 1989, 26,5x22 cm

150-250

202

Gesigneerd Soonius, Louis 1883-1956, Figuren op het strand, maroufle 18x24 cm

1000-1500

203

Gesigneerd Houdijk, Rob geb. 1950, Poserend meisje, board 30x25,5 cm

100-200

204

Gesigneerd Wijk, Hans van 1911-1990, Herfststilleven in rieten mandje, ovaal board 14x17,5 cm

100-200

381

462

5097

Kussenkast

Promberger vleugel

Alonso Sanchez Coello

1184

8

Toilettafel

Monogram HR

6

Pendule

13

Gerardus Terlaak

5101

223

Siercoupe

Wandluster 2x

Peter Ghyczy werd in 1940 geboren in
Boedapest, Hongarije. Als zoon van een
aristocratische familie beleefde hij van dichtbij
de politieke onrust die kenmerkend waren voor
een deel van zijn leven. Zijn vader sneuvelde in
1945 na de invasie van het Rode Leger waarna
zijn familie hem naar veiligere oorden stuurde
buiten het drukbevolkte Boedapest. Wanneer
in 1956 de Hongaren in opstand komen jegens
het communistische beleid, wordt dit bloederig
neergeslagen. Als gevolg hiervan vluchten
Peter, zijn broer en zijn moeder via Wenen naar
Bonn voor een veiliger onderkomen. Ten tijde
van een aantal studies werkt hij als assistent
voor de Duitse architect Rudolf Steinbach. Hij
richt zich onder andere op beeldhouwkunst en
architectuur. Voor het laatste studeert hij in 1967
af. Hierna volgt een groot aantal ontwerpen
voor verscheidene fabrieken/producenten
waaronder het beroemde ‘Vitra.’ Echter zal
zijn meest beroemde ontwerp voor de fabriek

‘Reuter’ zijn. De ‘Garden Egg-chair’ wordt hier
geboren. De stoel zal voor de Duitsers bekend
zal staan als het ‘Seftenberger Ei’ genaamd naar
de plaats waar de stoel geproduceerd wordt.
Nog steeds is deze UFO/Space Age-achtige stoel
een gewild collectors item, mits geproduceerd
in Oost Duitsland. In 1970 emigreert Ghyczy
naar Nederland waar hij zijn eigen design
studio begint. Hij ontwikkelt een manier om
glas te klemmen tussen metaal, ongekend tot
dusver. Dit resulteert in de toepasselijk gekozen
naam de “Pioneer-serie” van koffietafels,
eetkamertafels, wandtafels en meer. Ook zijn er
invloeden te zien welke Ghyczy heeft opgedaan
tijdens zijn reizen. Oriëntaalse invloeden door
het gebruik van goud, de Egyptische artefacten,
de nomaden uit Afrika vormen een deel van zijn
inspiratie. Ook in aankomende veiling tonen wij
u graag een van zijn ontwerpen, kavel 3040 zal
geveild worden in de donderdagmiddagveiling.

205

Gesigneerd Toorop, Jan 1858-1928, Nettenboetsters, ets gedateerd 1899, gesigneerd in de plaat, 15,5x18,5 cm

100-150

206

Gesigneerd Zuidema Broos, Jan Jacob 1833-1882, Figuren in tuin in 18e eeuwse kleding, paneel 19x15 cm

750-900

207

Gesigneerd Schagen, Gerbrand Frederik van 1880-1968, Vrouwen in het Pepergasthuis hofje te Groningen, board 26,5x23,5 cm

400-600

208

Teakhouten gebeitst buffetkastje met Koloniaal steekwerk, 124 cm hoog, 134 cm breed, 59 cm diep

150-250

209

Kolompendule in eiken kast, ca. 1900, 37,5 cm hoog

75-125

210

Koperen 5-lichts kandelaar in Jugendstil stijl, met onyx fragmenten 45 cm hoog

-

211

Achterzijde gemerkt Piel, R, 1998, marmeren torso van een man 45 cm hoog

50-100

212

Gesigneerd Elsinga, Johannes 1893-1969, Melkenstijd, maroufle 19x36 cm

100-200

213

Gesigneerd Knikker, Aris 1887-1962, Hollands landschap met sloot bij molen, maroufle 27x40 cm

100-150

214

Gesigneerd Schipperus, Pieter Adrianus 1840-1929, Figuren op zandpad in duinlandschap, paneel 13,5x28,5 cm

200-400

215

Gesigneerd Opdenhoff, George Wilhelm 1807-1873, Schepen voor het havenhoofd met lading riet, 2 roeiboten met figuren
en in de verte een stad in avondstemming, paneel 31,5x45 cm

800-1200

216

Gesigneerd Zwart, Adrianus Johannes (Arie) 1903-1981, Stilleven met narcissen, paneel 50x40 cm

600-800

217

Gesigneerd Enneking, W, Hoeders, paneel 18x24 cm

-

218

Onduidelijk gesigneerd, Figuren in Frans interieur, maroufle 13x16,5 cm

-

219

Gesigneerd Schaap, Nicole geb. 1943, Figuren met vogel, doek gedateerd 1998, 24,5x18 cm

50-100

220

Gesigneerd Schaap, Nicole geb. 1943, Compositie op doek, mixed media uit 1995, 25x18,5 cm

50-100

221

Gesigneerd Schaap, Nicole geb. 1943, Familievogel met Edel jong, doek, mixed media gedateerd 1995, 24,5x19 cm

50-100

222

Teakhouten gebeitst dressoir met Koloniaal steekwerk, 130 cm hoog, 176 cm breed, 63 cm diep

200-400

223

2 Houten 2-lichts wandkandelaren in liermodel, 18e eeuw, 56 cm hoog

150-250

224

Gesigneerd Krabbe, Heinrich Martin 1868-1931, Meisje met pop en veldboeket in opening van stal, doek 41x37 cm

500-750

225

Gesigneerd Wolbers, Hermanus Gerhardus 1856-1926, Liggende koe, maroufle 18x28 cm

50-100

226

Gesigneerd Knikker, Jan Simon (sr.) 1889-1957, Ploegende boer op akker, doek 26,5x42,5 cm

175-275

227

Gesigneerd Aerts, Dick geb. 1956, Zittende dame, getiteld Amazone, bronzen sculptuur uit oplage van maximaal 10 stuks
en gemaakt voor 1995, 56 cm hoog, 21,58 kilo

400-600

228

Koperen 5-lichts hanglamp met Amsterdamse stijl kapjes 87 cm hoog, 71 cm diameter

100-200

229

Koloniaal klepbureau met fraai steekwerk, vroeg 20e eeuw, 108 cm hoog, 106 cm breed, 57 cm diep

100-200

230

2 Klassieke verzilverde tafelkandelaren, 24 cm hoog

25-50

231

Bronzen tafellamp op houten sokkel met los glazen kapje met signature Leonard, 49 cm hoog

50-100

232

Gesigneerd Aken, Wim van 1933-2014, Venetie, doek gedateerd 1991, 70x70 cm. Herkomst Kunsthandel Borzo Den Bosch

200-400

233

Klassieke 13-lichts kroonluchter met vele pegels 105 cm hoog, 67 cm diameter

200-300

234

Klassieke 13-lichts kroonluchter met vele pegels 87 cm hoog, 71 cm diameter

250-350

235

Antieke eiken eetkamertafel met rijk gestoken kolompoot met vossenkoppen, 74,5 cm hoog, 112 cm diameter
met 2 losse tussenbladen van elk 44 cm

50-100

236

6 Stoelen en 1 armstoel met leder bekleed met gedreven decor en rijk gestoken frame, armstoel 150 cm hoog (2 bronzen knopjes manco)

250-500

237

Schwarzwald gestoken wandbakje, 30,5 cm hoog en een wandhouder, beiden met borduurwerkje

-

238

Bronzen penkandelaar, gedragen door 3 leeuwtjes, gemerkt Gerard Bartel Brom Utrecht, (1831-1882) ca. 1875, 57 cm hoog

150-250

239

Bronzen sculptuur van een kalkoen, staand op marmer sokkel, totaal 37 cm hoog

250-350

240

Oosters handgeknoopt vloerkleed 193x136 cm

50-100

241

Antiek eiken 2-deurs kastje met bestoken deurtjes in Gothische stijl 97 cm hoog, 68 cm breed, 33 cm diep

75-125

242

19e Eeuwse pendule met vaas op top, 37 cm hoog

75-125

243

2 Eikenhouten getordeerde tafelkandelaren, 32 cm hoog

-

244

2 x Mahoniehouten piedestal, 114 cm hoog

150-200

245

Toegeschreven aan Hellebaut, Rudolf geb. 1954, Nach Paris, paneel herkomst Galerie Lieve Hemel, 2005, 18x13 cm

150-250

246

Gesigneerd Willemsen, Willem Jan 1866-1914, Hond op kussen, paneel 19x26 cm

50-100

247

Onduidelijk gesigneerd, Meisje tussen gordijnen, paneel 14,5x10,5 cm

-

248

Anoniem, Portret van een poserende jongeman, doek ca. 1800, 76x63 cm

500-750

249

Anoniem, 2 Wanddecoraties naar oude meester, buitenmaat 26x23 cm per stuk

-

250

Gesigneerd Berg, Willem van den 1886-1970, Vrouw aan tafel met schaal uien voor haar, paneel 25x19 cm

800-1000

251

Gesigneerd Rijk, Jacobus Augustinus de 1831-1897, Landschap met burcht en vissers aan de rivier, paneel 29,5x41 cm

200-400

5097
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252

Gesigneerd Rijk, Jacobus Augustinus de 1831-1897, Landschap met kasteel en jager met valk, paneel 30x41 cm

200-400

253

Toegeschreven aan Brakel, Simon van 1816-1884, Schepen op volle zee, paneel 17x30,5 cm

200-400

254

Gesigneerd Dijck, A van, 20e eeuw, Hollands landschap met aangemeerde boten bij boerderij doek verso gedateerd 1910, Studie, 30,5x44 cm 100-150

255

Mahonie op eiken Louis XV klepbureau met gebogen klep en dubbel gebogen 3-laads onderkast en massief eiken rug, 112 cm hoog,
136 cm breed, 64 cm diep

300-500

256

19e eeuws tafelolielampje, 39 cm hoog (lampglas schade)

-

257

Empire pendule in albasten kast, ca. 1820, 29 cm hoog (ornament top manco)

75-125

258

Toegeschreven aan Verboeckhoven, Eugene Joseph 1798-1881, Landschap met rustende herderin met schapen, koeien, bok bij knotwilg
met in de verte een dorp met molen aan meer, paneel 48,5x65,5 cm

800-1200

259

Monogram AM, de splinter, paneel naar oude meester, 18x14 cm

-

260

Anoniem, Vrouw met boek, paneel 19e eeuw, 21,5x16,5 cm (schade)

-

261

Onduidelijk gesigneerd, Wandelaar bij rivier met waterval bij burcht, olieverf op koper, 18x13 cm

50-100

262

Donker gebeitst bijzettafeltje met los marmer blad, Louis Seize-stijl, 68,5 cm hoog, 66x45 cm

150-200

263

Gesigneerd Choppin, Paul Francois 1856-1937, Le volontaire de 1792, brons 60 cm hoog

500-750

264

Oude prent in lijst van een stalletje met boekverkoper en dames op de trap, vermoedelijk Italiaans in een leuk striklijstje, 23,5x12,5 cm

-

265

Klok, model schippertje naar antiek model, ca. 65 cm hoog

-

266

2 Koperen wandborden met gedreven decor, 40 cm diameter

60-90

267

Handgeknoopt Oosters kleed, Seneh, 300x200 cm

300-400

268

Zeer fraaie eethoek bestaande uit een donker gebeitst tafel los marmer blad, 76 cm hoog, 125x106 cm met 6 stoelen met webbing in rug en zitting 300-600

269

Antieke butlerspiegel in houten vergulde lijst met adelaar op top 57,5 cm hoog, 35 cm breed

150-200

270

Gesigneerd Raphael, L, Dansend stel, bronzen sculptuur ca. 1900, 47 cm hoog

150-250

271

Klassieke 12-lichts kroonluchter met vele pegels 77 cm hoog, 92 cm diameter

250-350

272

Rond noten tafeltje op 3-poot onderstel, 74 cm hoog, 58 cm diameter

-

273

Gietijzeren Jugendstil kacheltje 113 cm hoog, 38 cm breed, 31 cm diep

100-200

274

Anoniem, Man met geit, eiken paneel 22x11 cm

50-100

275

Art Nouveau barometer in wortelnoten kast, 58 cm hoog

50-75

276

Miniatuur 19e eeuwse chiffonniere met 6 laadjes, 59 cm hoog, 38x21 cm

75-125

277

Metalen 19e eeuwse kraantjeskan 46 cm hoog

-

278

2 Koperen klassieke 2-lichts wandlusters 60 cm hoog

-

279

2 Antieke stoelen met geborduurde zitting en rijk gestoken rugleuning, 130 cm hoog

50-100

280

Mahonie Biedermeier penantkastje 98 cm hoog, 105 cm breed, 44 cm diep

50-100

281

Warmink tafelklok in noten kast 34,5 cm hoog

50-75

282

2 Houten Indische rijkbestoken boekensteunen in de vorm van vrouwen 36-37 cm hoog

-

283

Gesigneerd Koldeweij, Bernardus Marie 1859-1898, Veluwse boerderij met vrouw bij waterput, maroufle 31,5x49 cm

350-450

284

Gesigneerd Aken, Wim van 1933-2014, Stilleven, gemengd boeket met boek, doek gedateerd 1987, 70x70 cm.
Herkomst Kunsthandel Borzo Den Bosch

200-400

285

Gesigneerd Aken, Wim van 1933-2014, Magnolia, doek gedateerd 1989, 60x55 cm. Herkomst Kunsthandel Borzo Den Bosch

150-250

286

5-Lichts pegel hanglamp 90 cm hoog, 57 cm diameter

25-50

287

Gesigneerd Hulsteijn, Cornelis Johannes van 1860-1894, Rustende vrouw in bos, doek 54x80 cm in een rijk bewerkte oude lijst.

300-500

288		

-

289

Oosters handgeknoopt vloerkleed met florale motieven 318x194 cm

100-150

290

19e Eeuws penantkastje met natuurstenen blad, 84 cm hoog, 83 cm breed 42 cm diep

75-125

291

Bronzen sculptuur van een klok op tak naar Salvador Dali, 36 cm hoog

150-200

292

2 Antieke tinnen Empirestijl kastanjecoupes 32 cm hoog

40-80

293

Onduidelijk gesigneerd, Erf met tuin en schutting, paneel 25x33 cm

40-80

294

Gesigneerd Cauchois, Eugene Henri 1850-1911, Bloemstilleven, doek 46,5x55,5 cm

200-400

295

Gesigneerd Cauchois, Eugene Henri 1850-1911, Stilleven met viooltjes, doek 38x46 cm

200-400

296

Onduidelijk gesigneerd, Romantisch landschap met herderin met vee aan beekje, paneel vroeg 20e eeuw, 35x48,5 cm (barst)

50-100

297

Bronzen tuinbeeld van een Oosterse man met mand op zijn rug, 99 cm hoog

100-150

298

Gesigneerd Haan, E de, 20e eeuw, tinnen kan met boeket rozen, doek gedateerd 1946, 60,5x40,5 cm

25-50

299

Gesigneerd Dijkstra, Siemen geb. 1968, Noordkaap, Terschelling, Over het Bosch - 9 AT, Oktober, kleurenhoutsnede
gedateerd februari 2010, opl 15/15, 11x41 cm

75-125
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300

Gesigneerd Pietersen, Johannes Antonius 1893-1970, Gezicht op Drommedaris Enkhuizen, doek 40x60 cm

100-200

301

Mahonie dressoir met 3 laden en 2 deurtjes 89,5 cm hoog, 184,5 cm breed, 55 cm diep

75-125

302

2 Glazen sierbokalen / windlichten, 35 cm hoog

50-75

303

2 Glazen 5-lichts tafelkandelaren, 30 cm hoog

40-60

304

Bronzen beeld van 2 gezichten, getiteld De kus, totaal 45 cm hoog

150-200

305

Gesigneerd Groendijk, J, Vrouw op zandweg langs water, doek gedateerd 1917, 60,5x81,5 cm in fraaie klassieke lijst

200-400

306

2 Oosterse textielwerken, 45x24 cm per stuk

-

307

Kruisvormig paneel, Christus aan het Kruis, 17e eeuw - met het Tablantes inventarisnummer rechtsonder, herkomst Don Riccardo de Rojas y Solis, Markies

van Tablantes vererfd aan zijn dochter Dona Maria del Carmen de Rojas y Solis, Burggravin van Maisieres, daarna steeds in de familie, 65x40 cm

450-650

308

Mahonie op eiken trumeau met zwart natuurstenen blad 85 cm hoog, 54 cm breed, 37 cm diep (spiegel manco)

-

309

Anoniem, De kroning van Maria, paneel ca. 1700, 64,5x49 cm

750-1000

310

Monogram Mesdag van Houten, Sina Christina (Sientje) 1834-1909, Duinlandschap met bomen, paneel 25x5,30 xm

200-300

311

Anoniem, Portret van een man, 19e eeuw, paneel 47,5x37 cm

100-200

312

Mahonie Louis Seize-stijl fauteuiltje met gestreepte stoffering

75-125

313

Klassieke eethoek bestaande uit tafel 180x100 cm met daarbij 2 losse tussenbladen van elk 50 cm, 6 stoelen en 2 armstoelen

150-250

314

Vitrinekast met facetgeslepen ruiten, 205 cm hoog, 157 cm breed, 46 cm diep

150-250

315

Baker & Co Fenton Potteries England, aardewerken eetservies met decor Majestic, bestaande uit 23 platte borden, 12 diepe borden,
12 ontbijtborden, 4 dekschalen, 1 soepterrine, 2 sauskommen, groenteschaal, rond bord met oren, 4 ovale schaaltjes,
en 3 verschillende maten ovale schalen en 1 lekplateautje

-

316

Goudeville Paris, porseleinen handbeschilderde tafelschemerlamp met stoffen kap 89 cm hoog

75-125

317

Houten klassieke 5-lichts hanglamp wit met goud gedecoreerd 87 cm hoog, 74 cm diameter

50-100

318

Klassieke 8-lichts koperen hanglamp met pegels 62 cm hoog, 60 cm diameter

150-250

319

Jugendstil hanglamp met opaline kap, ca. 135 cm hoog

40-80

320

Japanse etagere bestaande uit 3 lakwerk gedecoreerde schalen en gietijzeren frame 77 cm hoog

-

321

Klassieke 19e eeuwse eiken speeltafel, 77 cm hoog, 96x82 cm

50-100

322

Zamak beeld van 2 figuren, romantische voorstelling met jager, 47 cm hoog

75-125

323

Gesigneerd Gilst, Arnout van 1898-1982, Stadsgezicht met vrouwen voor het stadhuis van Veere, doek 51x40 cm

200-300

324

Met signature Hem, Piet van der, Flamencodanseres, aquarel / gouache 29x39 cm

100-200

325

Gesigneerd Bylandt, Otto van (graaf) 1852-1929, Oosters interieur met figuren, pastel 32x24 cm

50-100

326

Antieke Friese staartklok in eiken kast

100-150

327

Handgeknoopt wollen kleed met Oosters decor, 208x202 cm

75-125

328

Biedemeier bankstel, bank met 2 bijpassende stoelen, gestoken zwart frame met blauwe stoffering, ca. 1870

200-400

329

Spiegel in noten lijst met timpaan kap 77 cm hoog, 37,5 cm breed

-

330

Gesigneerd Terwindt, Tilla 1890-1981, Vissersjongen met mand vissen, doek 56x69 cm

75-125

331

Kunststof polychroom gekleurde serveerboy met dienblad 87 cm hoog

-

332

Gesigneerd Aerts, Johan Petrus 1898-1968, Verso etiket met titel Achter de boerderij, doek 36x46 cm

100-200

333

Onduidelijk gesigneerd, Stilleven met bloemen in een glas, paneel 27x24 cm

150-250

334

Antieke eiken bestoken linnenpers met 12 bladen 162 cm hoog, 61 cm breed, 40,5 cm diep

100-200

335

Gesigneerd Goedhart, Oscar geb. 1938, Bronzen plaquette met 3 kinderen, gedateerd 1979, 53x39 cm, 13,5

200-300

336

G Gunther Bruxelles piano in een noten met wortelnoten kast met kandelaren, serienummer 1769, ca. 1840, 150 cm hoog

250-500

337

Gesigneerd Schulman, David 1881-1966, Werkzaamheden aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam, aquarel / sepia, 24x37 cm

75-125

338

Gesigneerd Beek, Anthonius Franciscus van 1900-1987, 2 Pendanten, landschapje, 10x15 cm per stuk

-

339

Onduidelijk gesigneerd, Muntplein Amsterdam, doek 30x40 cm

-

340

Onduidelijk gesigneerd, Schepen in de haven, vermoedelijk Rotterdam, doek 50,5x70,5 cm

150-250

341

Anoniem, Tak rozen, board 32,5x25 cm

-

342

Teakhouten Oosterse console met bestoken zijden 37 cm hoog, 28x27 cm

-

343

Antieke comtoiseklok in een beschilderde kast, 235 cm hoog

100-150

344
345

19e Eeuws handwerktafeltje, 75 cm hoog
Facet geslepen spiegel in een goudkleurige lijst met decor, ca. 1900, 167x94 cm

100-200

346

Monogram FHB (Franciscus Hermanus Bach (1865-1956), Bijbels verhaal Jezus bij Pontius Pilatus, doek, gedateerd 1909, 81,5x100,5 cm, in eiken lijst

100-150

145
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347

Gesigneerd Meeles, Derk Willem 1872-1958, Stilleven met planten, doek 99x79 cm

100-150

348

19e Eeuws lakwerk dienblad met decor van bloemen en pauw, 70x55 cm

40-80

349

Klassieke vleugel in bewerkte kast en staand op los onderstel, Pleyel en Wolff Paris Cie, nr. 11426, 6 februari 1896, 210 cm

750-1250

350

Antiek bankje met geborduurde stoffering

-

351

Kristallen 15-lichts kroonlamp 95 cm hoog, 72 cm diameter

25-50

352

Koperen 8-lichts korenaren hanglamp 89 cm hoog, 69 cm diameter

-

353

Teakhouten gestoken bijzettafeltje 73 cm hoog, bladmaat 50,5 cm diameter

-

354

Teakhouten gestoken bijzettafeltje 72 cm hoog, bladmaat 50,5 cm diameter

-

355

Spiegel in een 19e eeuwse houten lijst met gipsen ornamenten en rijke kuif, 234x102 cm

500-750

356

Klassieke 19e eeuwse standaard voor het tentoonstellen van een schilderij, 200 cm

100-150

357

Hollandse Louis Seize chiffonniere, mahonie op eiken met 6 laden en opstandje met messing, 153 cm hoog, 98 cm breed, 43 cm diep

100-200

358

Anoniem, Poserende naakte man met trossen druiven, bronzen beeld op marmer sokkel, totaal 43 cm hoog

200-400

359

Klassiek bronzen beeld van een man met paard, 37,5 cm hoog

50-100

360

Zamak beeld van een man die zijn handen warmt bij een vuurkorf 37 cm hoog

-

361

Gesigneerd Funke, Anton 1869-1955, Stilleven met zomers boeket in vaas, doek 71,5x51,5 cm

200-400

362

Anoniem, Poserende wetenschapper, olieverf op koper, 19e eeuw, 25,5x20,5 cm

50-100

363

Gesigneerd Bomhof, Evert 1886-1949, Rivierlandschap met koeien, doek 45x65 cm

150-200

364

Gesigneerd Bauffe, Victor 1849-1921, landschap met keien, doek 46x61 cm

100-200

365

Gesigneerd Verleur, Andries 1876-1953, Dorpsgezicht met kerktoren op de achtergrond en figuren in steeg, maroufle gedateerd 1916, 45x58 cm

50-100

366

Anoniem, schildering op zijde met vele figuren in tuin, 27,5x20,5 cm

-

367

3 Oosterse beschilderde erotische voorstellingen op papier, en van de schilder Gekko Ogata (1859-1920) een shikishiban print van liggende hond -

368

Deruta Italie, 5 majolica beschilderde vazen en kannen 23,5-33 cm hoog

-

369

Mahonie met eiken 6-laads 19e eeuwse chiffonniere 152 cm hoog, 98 cm breed, 49 cm diep

100-150

370

Wedgwood, 2 basalten kandelaren, getiteld pair of Triton, met certificaat genummerd 51/200, 27 cm hoog

250-500

371

Bronzen sculptuur van Pauline, zus van Napoleon, 32 cm breed

75-125

372

Anoniem. Hollandsche school 19e eeuw, Boer met koe in 19e eeuws landschap, paneel 29x41,5 cm

400-500

373

Gesigneerd Briet, Arthur 1867-1939, Vrouw aan tafel met naast haar een kind in wieg, aquarel 33,5x25,5 cm

50-100

374

Onduidelijk gesigneerd, Figuren in interieur met vioolspelende jongen en luisterende vrouw bij mand aardappels, doek 47x36,5 cm

-

375

Anoniem, Afbeelding van de Heilige Joannes Nepomucenus (Nepomuk), gestorven in 1393, sepia ca. 1880, 33x25 cm

25-75

376

Lakwerk handwerktafeltje met parelmoer inlegwerk, 19e eeuw, 75 cm hoog

75-125

377

19e Eeuwse lampvoet met onyx, met daarop een glazen bol, geheel elektrisch gemaakt, 172 cm hoog

-

378		

-

379		

-
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380

Handgeknoopt Oosters kleed met fraai decor, 322x222 cm

150-250

381

Eiken kussenkast met fraai steekwerk in de fries en staand op bolpoten, Holland ca. 1700, 203 cm hoog, 181 cm breed, 78 cm diep

1000-1500

382

Kristallen 6-armige kroonlamp met pegels 93 cm hoog, 57 cm diameter

50-100

383

Anoniem, Landschap met mannen en honden, doek ca. 1900, 43x55 cm

-

384

Toegeschreven aan Schenk, Petrus 1660-1718/19, Tabula Hollandiae Borealis, cognitae olim sub nomine Kennemariae et Westfrisiae,
in majores et minores ditiones cum cura distinctae et editae in lucem per Petrum Schenk, gravure uit 1708, 55,5xcm

385

100-150

Ingekleurde topografische gravure van Brabant, Brabantiae, Germaniae Inferioris Nobilissimae provinciae descriptio.
van Jacob van Deventer, ?-1575, 36x50 cm

150-250

386

Nicolaes van Geelkercken / Jacob van Biesen - Nijmegen het eerste vierdeel van Gelderlandt - 1654, gravure 25x34,5 cm

75-125

387

Ingekleurde topografische kaart van Breda door Joan Blaeu, Titel cartouche rechter beneden hoek: Breda Obsessa et Expugnata a
celsissimo Friderico Henrico Principe Arausionemsium comite Nassaviae etc. Auspiciis D. D. Ordinum Belgii confoederati. Cartouche
in linker onder hoek : Magno Principi Guilielmo Mauritio celsissimi Frederici Henrici Maximi&hellip&hellip&hellip. I. Bleau.

388

Kaart laat zien hoe de forten rond Breda lagen, gemaakt in 1648-1649, 41x54,5 cm

200-400

Antieke eiken theestoof met koperen binnenbak 51 cm hoog

-
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Je leven verandert, je gaat trouwen, je koopt een huis, je start een
bedrijf of je krijgt een erfenis. Op dit soort momenten is het goed om met
een notaris te praten. Onze notaris kan je vertellen en adviseren over
wat voor jou de beste oplossing is.
Bij DNA werken leuke en enthousiaste mensen. Wij nemen de tijd om naar je te luisteren. Wij weten hoe lastig het soms kan
zijn om precies te weten wat je wilt en wat je belangrijk vindt. Onze notaris weet als geen ander hoe prettig het is om goed
begrepen te worden. Daarna wordt je geadviseerd over welke mogelijkheden er zijn en welke voor jou het beste zijn.
Bij DNA ben je altijd welkom. Je kunt zo vaak bellen of langskomen als je wilt. Wij staan voor je klaar.

389

Engels staand horloge in een mahonie op eiken kast, adres Smith Huddersfield, 251 cm hoog, 62 cm breed

200-400

390

Antieke koperen kastanjepan met bewerkte deksel en houten steel 115 cm hoog

-

391

Antieke noten thee emmer met koperen binnenbak en hengsel, en koperen ketel op comfoor

-

392

Wortelnoten theetafel met lade en uitschuifplateautjes 78 cm hoog, 79,5 cm breed, 56 cm diep

40-80

393

Engelse Blackwood theeservies, Lennet, en porseleinen soezenschaal

-

394

Klassieke koperen tafelschemerlamp, gemerkt P Uccello Napoli, op marmeren sokkel en gestoffeerde kap 61 cm hoog

-

395

Gesigneerd Hove van, Johannes Huybertus 1827-1881, Vrouw met rode omslagdoek en snaarinstrument voor stadsof kerkmuur, maroufle 34x27,5 cm

100-200

396

Anoniem, Zeilende platbodems op meer, doek 30x40 cm

-

397

Anoniem, Romantisch landschap met boer met vee op zandpad, doek 19e eeuw, 59x80,5 cm

200-400

398

Antieke eiken dekenkist met gestoken front, op slofpoten 72,5 cm hoog, 132 cm breed, 66 cm diep

100-200

399

Antiek nisje, 19e eeuw, 66 cm hoog

50-100

400

Gesigneerd Gardella, Jon geb. 1948, Figuren, getiteld Sacraal moment, Unica, model voor een 4 meter hoog object Levensspiraal,
brons op marmer sokkel, totaal 57 cm hoog

400-500

401

Monogram Pfaeltzer, Saskia geb. 1955, Bronzen sculptuur van Don Quichotte, 52 cm hoog, 10,7 kilo

600-900

402

Gesigneerd, Geijp, Adriaan Marinus 1855-1926, Landschap met koeien, doek 36,5x54,5 cm

100-200

403

Onduidelijk gesigneerd, Romantisch landschap met herderin met drinkend vee bij poel, doek 19e eeuw, 90x128 cm

250-500

404

Lodewijk stijl noten bestoken bank met fraaie stoffering 94,5 cm hoog, 124 cm breed, 65 cm diep

100-150

405

4 Lodewijk stijl noten bestoken stoelen met fraaie stoffering

-

406

Rozenhouten salontafel met marmer blad en koper montuur, 50 cm hoog, 100x50 cm

75-125

407

Antieke Friese eiken kerfsnee stoof met messing hengsel

-

408

Houten Indische rijkbestoken documentenkist 13 cm hoog, 41,5 cm breed, 30,5 cm diep

-

409

Antieke Afrikaanse tafel met gestoken decor rondom het blad en een rijk bewerkte poot met dierfiguren, 77 cm hoog, 107 cm diameter

300-400

410

Zeer fraaie kristallen dekselbokaal, 30 cm diameter, 45 cm hoog

75-125

411

Houten Schwarzwalder bestoken beer met borstelhouder 36,5 cm hoog

100-150

412

Klassiek tafeltje op kolompoot met fraai inlegwerk van Romeinse strijdwagen, 62,5 cm hoog, 90,5x60 cm

75-125

413

Klassieke 7-lichts kroonluchter met vele pegels 70 cm hoog, 62 cm diameter

100-150

414

Tassinari, Italiaans keramiek wandplaquette met relief voorstelling Madonna met kind 46x35 cm

-

415

Antiek Engels klepbureau met fraai interieur en opstand met glas in de 2 deuren, 199 cm hoog, 93,5 cm breed, 49 cm diep

200-400

416

Oosterse wanddecoratie met relief decor, ca. 1900, buitenmaat 91x122 cm

100-150

417

Oosters handgeknoopt vloerkleed 243x174 cm

-

418

Noten 2 deurs linnenkast met facet geslepen spiegels en rijk gestoken kuif (gelijmd), 257 cm hoog, 146 cm breed, 50 cm diep

150-250

419

Art Deco theemeubel met facet geslepen ruitjes en uittrekplateautje aan de linker zijde, 82 cm hoog, 96 cm breed en 42 cm diep

100-150

420

Tsjechisch porseleinen 8-persoons theeservies

-

421

Anoniem, Kruisafname, doek 18e eeuw (bedoekt), 155x115 cm

1000-1500

422

Engelse mahoniefineer commode met 3 brede en 2 smalle laden, 115 cm hoog, 112 cm breed en 51 cm diep (enkele sierladjes manco)

-

423

2 Bokalen / windlichten, 27 cm hoog

40-60

424

Glazen siervaas, groen met decor van lijnen, 43 cm hoog

50-75

425

Textiel wanddecoratie met decor van een man te paard anno 1328, buitenmaat 108x149 cm

-

426

Schapenlederen fauteuiltje

100-150

427

Theetafel met los dienblad met inlegwerk, 82 cm hoog, 68x43 cm

50-100

428

Eiken handwerktafeltje met lade, klep en inlegwerk, 75 cm hoog, 57x38,5 cm

40-80

429

Gesigneerd Mauve, Anton Rudolf 1876-1962, Zeegezicht met vogels, doek 102x155 cm in fraaie kapitale lijst

300-600

430

Monogram Bos, Saskia (?-2014), zandwerken uit 2002, 70x60 cm per stuk

75-125

431

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, Textiel met malachiet en goud, 32x27 cm

150-250

432

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, Adam s Gitaar, Jaspis, onyx en goud, 19x14 cm

75-125

433

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, Bloemenmaaltijd, Polyhedroiet, kwarts, toermalijn, citrien, karneool, onyx en goud, 13,5x23,5 cm

100-200

434

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, Madonna Preciosa, Rookkwarts, malachiet, calcedoon, citrien, koraal en goud, 17x11 cm

75-125

435

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, De gulden prins, Jaspis, geagatiseerd koraal en goud, 25x23 cm

100-150

436

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, De liefdesverklaring, opaal, diamant en goud, 22,5x16,5 cm

50-100

437

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, Poseidon, rookkwarts, schep en goud, 20x15 cm

75-125

438

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, Liefde in bloei I, turkoois en goud, 17,5x9 cm

50-100

439

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, Liefde in bloei II, turkoois en goud, 17,5x9 cm

50-100

440

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, De vrolijke visser, rookkwarts, visfossiel en goud, 20x12 cm

50-100

441

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, Prinses van kristal, bergkristal, lapis lazuli en goud, 16x11 cm

40-80

442

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, Azteken prinses, opaal-matrix en goud, 11x9 cm

-

443

Monogram Dreesman, Cecile 1920-1994, Blauw vlindertje, spectroliet en goud, 8x11 cm

-

444

Antieke eiken 2-deurs kast, 227 cm hoog, 165 cm breed, 69 cm diep

100-200

445

Antieke mahonie Biedermeier 2-deurs linnenkast, 210 cm hoog, 171 cm breed, 68 cm diep

100-200

446

Facetgeslepen spiegel in een bewerkte lijst, 116x73 cm

25-50

447

Facet geslepen spiegel in een bewerkte lijst, 19e eeuw, 101x49,5 cm

-

448

Facetgeslepen spiegel in fraai bewerkte lijst 140 cm hoog, 82 cm breed

25-50

449

Naar antiek model houten hobbelpaard, 85 cm hoog

-

450

Antieke gietijzeren haardplaat, 86x70 cm

-

451

Glazen 8-lichts hanglamp 107 cm hoog, 55 cm diameter (1 kapje manco)

-

452

Thaise houten bestoken Boeddhabeeld met polychrome kleuren 200 cm hoog

-

453

Eiken met palissanderhouten kolommenkast met halfvolle zuilen, gestoken ranken, cherubijnen en leeuwenmaskers 202 cm hoog,
204 cm breed, 84 cm diep

200-400

454

Gesigneerd Schrijnder, Jo 1894-1968, Veluws landschap met fazant, op doek 60x80 cm

300-400

455

Antieke kluis met binnendeur, 91 cm hoog, 86 cm breed, 50 cm diep. (sleutel op kantoor)

150-250

456

Verso Hoekstra, Wytze geb. 1939, Bloeiende papaver, doek uit 1976, 71x51 cm

-

457

Anoniem, Zeilboot op volle zee met vaandel van Italie in top, doek 19e eeuw, 56x69 cm (plekje verf los en diverse restauraties

100-200

458

Klassieke 19e eeuwse kaarsenkroon met geslepen pegels, ca. 80 cm hoog

75-125

459

Klassieke 6-lichts pegel hanglamp zakmodel 110 cm hoog, 53 cm diameter

300-400

460

Klassieke hanglamp met geslepen pegels, ca. 90 cm hoog

50-100

461

Weense regulateur in noten kast, ca. 135 cm hoog (slingerveertje defect)

100-200

462

A. Promberger Wien, vleugel met mahonie kast

750-1000

463

Gesigneerd Job, Peter Karel 1884-1957, Stilleven met fazanten, doek 71x91 cm (restauratie)

75-125

464

19e Eeuwse mahonie passpiegel met kuif, Biedermeier, 197 cm hoog, 118 cm breed, voet 83 cm diep

200-400

465

Antieke Franse 2-deurs eiken kast met toog, 217 cm hoog, 192 cm breed, 61 cm diep

200-400

466

Onduidelijk gesigneerd, Scheveningse vissersboten op volle zee, doek 50x70,5 cm

-

467

Gesigneerd Verhave, W, Plasgezicht met molen aan de horizon, doek 40x60 cm

-

468

Mahonie plantentafeltje 98 cm hoog, 37,5 cm diameter

-

469

Handgeknoopt wollen kleed met Oosters decor Bidjar, 280x180 cm

100-200

470

Spiegel in een goudkleurige lijst, 20e eeuw, 282x70 cm

100-150

471

Mahonie 19e eeuwse trumeau met lade en spiegelachterwand 84,5 cm hoog, 75,5 cm breed, 49 cm diep

100-200

472

Mahonie 19e eeuwse sofa met groene stoffering 89 cm hoog, 193 cm breed, 63 cm diep

150-250

473

Mahonie speeltafel 76 cm hoog, 98 cm breed, 44 cm diep, uitgeklapt bladmaat 98x88,5 cm

75-125

474

Antieke kussenkast met gestoken decor op de panelen, 215 cm hoog, 183 cm breed, 75 cm diep

250-500

475

19e Eeuwse mahonie tafel op fraaie kolompoot, 75 cm hoog, 141 cm diameter

100-200

476

Mahonie 19e eeuwse penantkastje met zwart marmeren blad 86,5 cm hoog, 78 cm breed, 43 cm diep

75-125

477

Anoniem, Italiaanse School, Kind met herderstok en lam, een van de symbolen van Jezus, het lamsgod, zittend bij ruine,
gerestaureerd en gemaroufleerd, 110x80 cm

250-500

478

Antiek houten wandtafel met gipsen ornamenten en marmer blad ca. 1800, 93 cm hoog, 100 cm breed, 31 cm diep,

75-125

479

Louis Seize Hollands eiken kabinet met timpaan, 267 cm hoog, 180 cm breed, 62 cm diep (opknapper)

100-300

480

Gesigneerd Wouters, D, Boer bij boerderij aan water, doek 40x50 cm

-

481

19e Eeuwse spiegel met bloemdecoratie, 96x53 cm

75-125

482

Oude kaarsenkroon gemaakt van hertengeweien, ca. 90 cm diameter

100-150

483

Geprepareerde en opgezette zadeljakhals, inclusief voet 68 cm hoog

100-200

484

Geprepareerde en opgezette vos met een bedelbakje, 71 cm hoog

150-250

485

Geprepareerde vos op houten voet 50,5 cm hoog

-

486

Geprepareerd en opgezet zwijn, 82 cm hoog, 140 cm lang

500-700

Van Aken werd geboren in Amsterdam op 2 juni 1933.
Hij bracht zijn jeugd door in het toenmalige Nederlands
Indië in Batavia. Het gezin van Aken en verbleef tot na
de Tweede Wereldoorlog in Batavia in Nederlands Indië.
Als gevangene in een Jappenkamp gebruikte hij haren
van zijn broer om penselen te maken. Terug in Nederland
woonde hij in Halfweg en na 1996 in Naarden. Al jong
werd van Aken geïnspireerd door oude meesters als
Rembrandt en Leonardo da Vinci. Toen hij dertien jaar
oud was maakte hij al stillevens in de renaissancestijl.
Van 1950-1952 bezocht hij de Rijksnormaalschool voor
Teekenonderwijzers in Amsterdam. Daarna bezocht hij de
Gooise Academie in Hilversum. Van 1955 tot 1959 bezocht
hij de Academie van beeldende kunsten in Den Haag.
In de zestiger jaren maakte hij studiereizen naar Italië,
Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. De Schilderijen van
Wim van Aken ademen een verstilde rust en evenwicht uit,
voortkomend uit een prachtige balans tussen compositie

en kleur. Van Aken werd beïnvloed door de klassieke
Griekse oudheid en de Romeinse cultuur. Hij werkte
veel met aquarel en sepia en gebruikte etstechnieken en
lithografie. Onderwerpen waren gebouwen, landschappen,
vrouwelijk naakt en architectuurelementen. Hij schilderde
figuren in stillevens, stadsgezichten en interieurs. Zijn
impressionistische en abstraherende werk voerde hij uit in
mozaïeken, portretten en schilderijen in olieverf op doek.
Licht speelt een belangrijke rol, niet alleen als toon, maar
ook als compositorisch element, zo ook de mens, die vaak
als stoffering in de compositie aanwezig is. Het werk van
van Aken toont zijn bijzondere talent en gevoel voor het
esthetische. Bij het bekijken van zijn schilderijen betreedt
men een wondere wereld van kunst- en kijkgenot, van oude
waarden die weer nieuw zijn, van vertrouwde beelden die
weer als eigentijds ervaren worden. In 2014 verhuisde hij
daar van de Jan Steenstraat naar een verzorgingstehuis in
Huizen waar hij op 29 januari 2015 overleed.

TEL:

026 379 98 35
MAIL:

info@brasseriezypendaal.nl
INTERNET:

www.brasseriezypendaal.nl
OPENINGSTIJDEN
Maandag en Dinsdag gesloten
Woensdag vanaf 11.00
Donderdag vanaf 11.00
Vrijdag vanaf 11.00
Zaterdag vanaf 11.00
Zondag vanaf 11.00

Lijstenmakerij

van Norden v.o.f.

Van Rosenthalweg 25-A
6862 ZR Oosterbeek
info@janvannorden.nl

www.janvannorden.nl

487

Geprepareerde en opgezette haas, 58 cm hoog

100-150

488

Geprepareerde en opgezette marter, 34 cm hoog

75-125

489

Geprepareerde en opgezette vrouwtjes korhoen, totaal 54 cm hoog

-

490

Geprepareerde en opgezette kop van een vos, 27 cm hoog

50-100

491

Geprepareerde en opgezette slobeend, 36 cm hoog

40-80

492

Geprepareerde en opgezette muskusrat, 23 cm hoog

40-80

493

Geprepareerde en opgezette houtsnippen, grootste 26 cm hoog

-

494

Geprepareerde en opgezette fazantenhaan

50-100

495

Geprepareerde fazanthaan op houten blok, 53 cm hoog

75-125

496

Geprepareerde en opgezette das op stronk, 51 cm hoog

100-200

497

Geprepareerde sperwer in vitrinekastje 36 cm hoog, 36,5 cm breed, 15,5 cm diep

-

498

2 Geprepareerde poten van een giraffe, 56 cm hoog en staand op houten plateau

100-200

499

Eiken kistje met kroon op top, aan de voorzijde inscriptie In Memoriam Belli, op de achterzijde 1940-1945 en op de hoeken 4 leeuwen
met wapenschild met gekruiste sleutels, mogelijk Leiden, 38 cm hoog, 81 cm breed, 48 cm diep

500

150-200

3-delig klokkenstel met onyx en bronzen ornamenten, adres op de wijzerplaat A D Overstrijd, pendule 59 cm hoog, 62 cm breed
met aan beide zijkanten een siercoupe 36 cm hoog

250-500

501

Gesigneerd Maclean, Henrich Carl 1898-1972, Stilleven met pot en vaas met bloemen, doek gedateerd 1930, 97x72 cm

-

502

Handgeknoopt wollen kleed met Oosters decor, ca. 285x191 cm

75-125

503

Eiken bestoken schrijftafel met 5 laden en poten 73 cm hoog, 135,5 cm breed, 69,5 cm diep

100-150

504

Rijkbestoken Perzische armstoel met parelmoer ingelegd 106,5 cm hoog, 66 cm breed, va, 1900 (met lichte schade)

100-150

505

2 Oude Chinese bloempotten, 49 cm hoog, 50 cm diameter

200-400

506

Rieten fauteuil met gestoken ornamenten op de armleggers

50-100

507

Ronde salontafel, bronzen onderstel met 3 olifanten en een facet geslepen glasplaat, 47 cm hoog, 102 cm diameter

50-100

508

Klassieke hokker met stoffering met topografische print, 48 cm hoog, 115x60 cm

50-100

509

Gestoffeerde zetel met notenhouten bestoken frame en zeemeerminnen op armleggers 140 cm hoog, 76 cm breed,

100-150

510

Hangeknoopt Oosters kleed, 211x132 cm

40-80

511

Oosters handgeknoopt kleed 191x131 cm

-

512

Handgeknoopt Oosters kleed, 226x132 cm

75-125

513

Handgeknoopt Oosters kleed, Belouch 205x115 cm

-

514

Bochara kleed 196x126 cm

-

515

Oosters handgeknoopt kleed 156x120 cm

-

516

Ges. Linde, J vd, Zeegezicht met boten, doek 60,5x100,5 cm

-

517

Klassiek bijzetstoeltje met rijk gestoken decor in de rug

-

518

Mahonie wandtafel met lade en ingelegd lederen blad 70,5 cm hoog, 122,5 cm breed, 52,5 cm diep

50-100

519

2 bronzen 5-lichts tafelschemerlampen met pegels 37 cm hoog, 42 cm diameter

70-100

520

Mahonie Biedermeier bureaustoel met rode stoffering

40-80

521

Gesigneerd Barton, Richard Lee geb. 1952, Christmas is being in Holland, tempera op papier gedateerd 1989, 70x50 cm

100-150

522

Toegeschreven aan Barton, Richard Lee geb. 1952, Holland, mixed media gedateerd 1989, 50x70 cm

100-150

523

Gesigneerd Brandsen, Frans geb.1955, 2 Kalfjes in weiland bij prikkeldraad, paneel 69x49 cm

350-500

524

Gesigneerd Brandsen, Frans geb.1955, Kalfjes in weiland met het Oude Kerkje te Oosterbeek, paneel gedateerd 2017, 68x58 cm

350-500

525

Gesigneerd Bari (Rietman, Bart) Landhuis op een zomerse dag, doek 60x70 cm

-

526

Gesigneerd Rietman, Bart, Haven van Zierikzee, doek 50x70 cm

-

527

Gesigneerd Rietman, Bart, IJsselpanorama bij Welsum, doek 50x70 cm

-

528

Gesigneerd Rietman, Bart, Huize van Twickelo, poortje kasteel, doek 50x70 cm

-

529

Gesigneerd Rietman, Bart, Gezicht op Zoutelande, doek 50x70 cm

-

530

Gesigneerd Rietman, Bart, Straatje in Broek in Waterland, doek 70x50 cm

-

531

Monogram Horst, Theo van der 1921-2003, Meisje met bloemen in interieur bij kachel, doek gedateerd 1994, 110x90 cm

50-100

532

Sierstuk / schouwornament met klassiek decor van vrouwen met kinderen bij koe, 174 cm hoog, 167 cm breed

200-400

533

Gesigneerd Waning, Martin van 1887-1972, Zeilend vrachtschip voor haven met ophaalbrug bij ronde toren, mogelijk Enkhuizen,

534

doek 80,5x100,5 cm

250-500

Gesigneerd Horst, Theo van der 1921-2003, Compositie van 3 werken in een lijst, acryl op papier, gedateerd 1982, per stuk 33 cm hoog

-

535

Anoniem, Buste, crayon, niet gedateerd, 76x57 cm in klassieke rijk bewerkte lijst, buitenmaat 114x95 cm

100-200

536

Gesigneerd Tomassen, Theo geb. 1948, Compositie zonder titel, doek 90x70 cm

50-100

537

Gesigneerd Besson, Lucy geb. 1959, Landschap met meer, doek uit 2011, 80x100 cm

150-250

538

Monogram Postma, Hannes geb.1933, Compositie met pijlen, litho 51/190, 57x77 cm

20-40

539

Gesigneerd Koopman, Dirk geb. 1946, Avondstemming, paneel 90x110 cm

-

540

Onduidelijk gesigneerd, Man met dwarsfluit, zeefdruk 57x46 cm

-

541

2 Ovale schilderijen met licht erotische surrealistische voorstelling door Frans Erkelens en Ton van Ee uit 1986, ovaal 47,5x30,5 cm

-

542

Gesigneerd Langenberg, Peter geb. 1940, Compositie met 6 tebleaux, litho gedateerd 1993, 57/200, 65x50 cm

-

543

Glazen 1-deurs vitrine op metalen pootjes 179,5x45 cm breed, 39 cm diep

50-100

544

Noten armstoeltje met klassieke stoffering

25-50

545

Rijk gestoken eiken fauteuil met goede gebloemde stoffering

100-150

546

Eiken tilt top tafel 74 cm hoog, bladmaat 73 cm diameter

-

547

Gesigneerd Breedveld, Ada geb.1944, De omhelzing, zeefdruk gedateerd 2004, 38/90, 42x73 cm

75-125

548

Monogram Kamerlingh Onnes, Harm Henrick 1893-1985, Voorstelling van Spaanse danseressen, doek 41x51 cm

250-500

549

Empire mahonie penantkast met volle zuilen 92,5 cm hoog, 96 cm breed

50-100

550

Metalen tuinset bestaande uit bankje, 135 cm breed, 2 stoeltjes en een tafeltje, 70 cm diameter

150-250

551

Antieke tuinbank met 2 zeer zware gietijzeren ornamenten in de vorm van zwanen, 150 cm breed, zwanen 93 cm hoog

200-400

552

Betonnen tuinbeeld van moeder met kind, 52 cm hoog

-

553

3 Betonnen 3-delige tempeltjes voor in de tuin 94 cm hoog, 59 cm diameter

-

554

Rode metalen tuinset bestaande uit ronde tafel, 73 cm hoog, 90 cm diameter met 3 armstoelen

75-125

555

Metalen tuintafeltje, 67,5 cm hoog, 69 cm diameter met 2 bijpassende stoeltjes

50-100

556

3 Betonnen tuinornamenten w.o. Gaper van 42,5 cm hoog

-

557

2 Klassieke betonnen ornamenten, 97 cm hoog

50-100

558

Oude scheepsschroef, 103 cm diameter

-

559

Zeer fraaie eethoek in Chippendalestijl, 20e eeuw, bestaande uit tafel 320x120 cm met een los tussenblad van 80 cm met daaromheen
8 armstoelen met gestoffeerde zitting

560

750-1250

Societe Ceramique Maestricht, uitgebreid aardewerken eet- en drinkserviesgoed met decor Beatrix ca. 250 delig, waaronder borden,
verschillende kannen, verschillende kop en schotels, bekers, dekschalen, soepterrines, nest schalen, ovale schalen, botervloten,
chocoladebotervloot, hengselschaaltjes, lekschalen, pindasets, koekbus, kommetjes, dienbladen, koffiepotten, theepotten, suikerpotten,
melkkannen, kaasstolp, sauskommen, theelicht, groenteschaal, eierdoppensets, jampotje etc etc

750-1250

561		

-

562		

-

563		

-

564		

-

1000 Eiken bestoken wandkapstok 24 cm hoog, 100 cm breed

-

1001 Eiken kapstok met gestoken decor en voorzien van een kleed, 98 cm breed

-

1002 Eiken kapstok met spiegeltje, 102 cm breed

-

1003 Gesigneerd Brandsen, Frans geb.1955, Stilleven met geblokte bloemen, maroufle gedateerd 2013, 29x23 cm

100-150

1004 Gesigneerd Brandsen, Frans geb.1955, Koe in weiland bij het Oude Kerkje te Oosterbeek, maroufle uit 2017, 24x24 cm

100-150

1005 Gesigneerd Brandsen, Frans geb.1955, Plassende koe, maroufle 24x24 cm

100-150

1006 3 Oude kleurgravures, Berlijn, Rome en Florence

50-100

1007 Gesigneerd Mankelbach, R, Stadsgezicht met figuren in straatje bij kerk, paneel 44x34 cm

-

1008 Facetgeslepen spiegel in mahonie lijst met intarsia en timpaan kap 109 cm hoog, 68,5 cm breed

-

1009 Gesigneerd Francine, 2 Vrouwen, paneel 18x18 cm

75-125

1010 Gesigneerd Poeder, Henk geb.1964, IJsvogeltje op besneeuwde tak, paneel 17x13,5 cm

40-80

1011 Onduidelijk gesigneerd, Boerderij in landschap, paneel 13x22 cm

-

1012 Gesigneerd Brandsen, Frans geb.1955, Koeien onder knotwilgen met gezicht op de spoorbrug te Oosterbeek, paneel 14,5x40,5 cm

100-150

1013 Gesigneerd Poeder, Henk geb.1964, Dassen met slee in winters landschap, paneel 13x18 cm

40-60

1014 Facetgeslepen spiegel in houten goudgekleurde klassieke lijst 88 cm hoog, 92 cm breed

50-100

1015 Gesigneerd Poeder, Henk geb.1964, Winterkoninkje, paneel 15x10 cm

30-60

1016 Gesigneerd Bouter, Piet 1887-1968, Herder met kudde schapen, doek 40x80 cm

150-200

Georg Willem Opdenhoff
Opdenhoff woonde van 1835 tot 1837 in Breda, daarna maakte hij in 1837 op dertig jarige leeftijd een reis naar de Franse kust waar
hij zich door de zee en de schepen liet inspireren. Witzel sloot zich korte tijd aan als vrijwilliger bij het 2e bataljon jagers en deed
mee aan de Belgische veldtocht. Opdenhoff woonde van 1837 tot 1842 in Rotterdam en vestigde zich daarna in Den Haag waar hij
zijn voornaam wijzigde in George Willem. Hij kreeg les van Andreas Schelfhout, waar hij vooral landschappen van leerde schilderen
en van Johannes Christianus Schotel die hem de kleine kneepjes van de zeegezichten bij bracht. Van Schotel leerde hij hoe hij de
diverse scheepstypen en hun tuigage moest schilderen. Ook het de bewegingen van de vaak woest zee werd hem door Schotel
bijgebracht. In het werk dat in de veiling van november 2017 bij Derksen Veilingbedrijf onder de hamer komt, ziet u een prachtige
combinatie en kwaliteit van zijn beide leermeesters terug in een olieverfschilderij op paneel 31,5x45 cm geleerd heeft. Schepen
voor een havenhoofd met een kalme zee waarop figuren te zien zijn die roeien naar een schip volgeladen met riet. In de verte is in
deze mooie avondstemming nog een stad te zien. George Opdenhoff ontwikkelde zich, mede door zijn leermeesters, tot een zeer
begaafd schilder. Op veilingen duiken zo af en toe werken van Opdenhoff op. In 2007 bracht een lot van 2 werken van 50x71 cm bij
Christies 21.850 euro op. Het Haags Gemeentemuseum heeft ook werk van Opdenhoff in de collectie. George Willem overleed op
23 september 1873 in Den Haag.
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Choppin, Paul Francois Choppin

1017 Antieke Chinese lakwerk hokker 46 cm hoog, 24,5x24 cm

-

1018 Klassiek notenkleur armstoeltje

-

1019 Bronzen beeld van een vogeltje naar Francois Pompon, totaal 25 cm hoog

75-125

1020 Noten 1-deurs vitrinekastje 106,5 cm hoog, 54,5 cm breed, 34 cm diep

40-60

1021 Porceleyne Fles Delft, aardewerken schaal uit 1953, 29,5x23 cm, en 3 schotels uit 1924, 1937 en 1940, schilders PCM de Fouw,
HJ Tieman en G Schilperoort 18,5 cm en 25 cm diameter

-

1022 Met signature Mijndert van den Berg, Vrouw in straatbeeld, doek 40x31 cm

75-125

1023 Gesigneerd Rossum, Jacque van 1881-1963, De voorstelling, aquarel 22,5x14 cm

-

1024 Gesigneerd Londen, Ben van 1907-1987, Besneeuwd landschap, karton 40x45 cm

50-100

1025 Gesigneerd Tijssen, P 20e eeuw, Bloemstilleven, doek 33x27 cm

-

1026 Wanddecoratie op papier van een poserende dame met roos in een klassieke lijst, buitenmaat 65x59 cm

-

1027 Spiegeltje in een klassieke goudkleurige houten lijst, 63x42 cm

-

1028 Tiffanystijl vierkante tafelschemerlamp 35 cm hoog

-

1029 3 bronzen ornamenten van figuren met druiven 20 cm hoog, 14 cm breed

-

1030 Anoniem, keramiek beeld getiteld Melusine. Melusine (of: Melusina) is een vrouw die voorkomt in verscheidene middeleeuwse
volksverhalen. Het kernverhaal vertelt dat Melusine een fee is die trouwt met een ridder maar daarbij een voorwaarde stelt: hij mag
haar op een welbepaalde dag niet zien. Zij schenkt hem rijkdom en aanzien, maar verdwijnt als hij het taboe doorbreekt. 45 cm hoog

40-80

1031 Wortelnoten op eiken 3-laads dubbelgebogen commode 75 cm hoog, 96 cm breed, 45,5 cm diep

40-80

1032 Gesigneerd Izquierdo, A, Stilleven met kweeperen, doek 38x46 cm

-

1033 Gesigneerd Poeder, Henk geb.1964, Stilleven met geemailleerde potten en fles, paneel 40x50 cm

100-150

1034 Gesigneerd Izquierdo, A, Stilleven naar antiek voorbeeld, doek 55x46 cm

-

1035 Onduidelijk gesigneerd, Bloemstilleven, paneel 60x50 cm

-

1036 Onduidelijk gesigneerd, Landschap met waterplas en boer in bootje, doek 60x80 cm

-

1037 2 Glazen siervazen met oren, 31 cm hoog

-

1038 Noten met wortelnoten klepbureau naar antiek model, 99 cm hoog, 107 cm breed, 46 cm diep

100-150

1039 Noten 2-delige vitrinekast 220,5 cm hoog, 159 cm breed, 45,5 cm diep

100-200

1040 Petrus Regout Maastricht, 2 aardewerken muurborden, Agent van de Nederlandscahe Maatschappij van Brandverzekering
opgericht te Tiel Anno 1833 en Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845 afdeling Levensverzekering, 20,5x31 cm per stukl

-

1041 Oosters porseleinen beeld van een man 28 cm hoog (knopje op hoed manco), terracotta beeld van een vrouw 21 cm hoog,
en Japans porseleinen rijkgedecoreerde theepot 13 cm hoog

-

1042 Ivora Gouda, plateel orenvaas met decor Mat-30, model 292, 21 cm hoog (haarlijn), Ram, 2 aardewerken schotels
met blauw decor 23,5 cm diameter, en Porceleyne Fles Delft, aardewerken bolvaasje, jaar 1947, 12 cm hoog

-

1043 Doos met porseleinen en aardewerken honden

-

1044 4 Oude Afrikaanse houten maskers, ca. 30 cm hoog

-

1045 Wandgobelin met klassieke voorstelling 95x188 cm

-

1046 Kutani, 3-delig porseleinen kaststel 37 cm hoog, vaas 25,5 cm hoog, en 2 schaaltjes 20,5x20,5 cm

-

1047 Klassieke salonkast met 3 deuren, bronzen ornamenten en een marmer blad, demontabel, 170 cm hoog, 222 cm breed,
53 cm diep (paar schroeven manco)

-

1048 Gesigneerd Baeyens, Martin geb. 1943, On the road again, III, zeefdruk Artist Proof, 58x48

25-75

1049 Gesigneerd Vet, Henk van der geb. 1939, Tennisspeelster, zeefdruk gedateerd 1994, 50x72 cm (proof / vouwen)

-

1050 Gesigneerd Barton, Richard Lee geb. 1952, Figuren, tempera en aquarel op papier, 28x23 cm

-

1051 Onduidelijk gesigneerd, Gezicht op dorp met vele boten, litho 49x74 cm

-

1052 Onduidelijk gesigneerd, Vrouw met dier, geinspireerd op marc Chagall en Corneille, zeefdruk 82/130, 55x50 cm

75-125

1053 Gesigneerd Barton, Richard Lee geb. 1952, Compostie zonder titel, tempera op papier, 50x40 cm

-

1054 Gesigneerd Gogos, Ferenc 1936-2011, Haiku beeld 2, acryl op papier uit 1980, 64x49 cm

75-125

1055 Toegeschreven aan Ebbinge, Eric geb. 1940, Compositie, zonder titel, mixed media, 39x56 cm

-

1056 Gesigneerd Rooy, Jan Hein van geb. 1940, Beuningse waard, litho gedateerd 1992, 23/25, 43x50 cm

-

1057 Gesigneerd Westerveld, Gerrit geb. 1949, Compositie met rood en zwart, zeefdruk gedateerd 2002, 10/24, 35x30 cm

30-60

1058 Gesigneerd Barton, Richard Lee geb. 1952, Poserende vrouw, tempera met aquarel op papier, gedateerd 2012, 28,5x22 cm

50-100

1059 Gesigneerd Barton, Richard Lee geb. 1952, Compositie, tempera op papier, gedateerd 1989, 19x19 cm

50-100

1060 Onduidelijk gesigneerd, Ezels, inkttekening 43x33 cm

100-200

1061 Mahonie 19e eeuwse speeltafel op kolompoot, 72 cm hoog, 107x104 cm

75-125

1062 Kristallen fruitschaal op voet, 23 cm hoog, 35 cm diameter

50-75

1063 Zeer zeldzame 19e eeuwse koperen voetenstoof, 17 cm hoog, 36x29 cm

300-400

1064 Teakhouten bestoken bankje met webbing zitting 60 cm hoog, 71,5 cm breed, 41 cm diep

-

1065 Antieke noten gestoken kolenbak met schep

-

1066 Oosters handgeknoopt vloerkleed 274x187 cm

-

1067 Engelse noten hangoortafel 76 cm hoog, 135x110 cm met daarbij 3 losse tussenbladen van elk 35 cm

100-150

1068 4 Antieke iepenhouten stoelen met gestoken decor en gestoffeerde zitting

100-150

1069 Rijk bewerkte siertand op sokkel, lijkend op ivoor, 80 cm breed

100-200

1070 Oosters porseleinen polychroom gedecoreerde bolvaas 22 cm hoog, schaal met polychroom bloemdecor 6,5 cm hoog,
20 cm diameter, en schaal met craquele- en blauw decor 9,5 cm hoog, 26 cm diameter

-

1071 2 Klassieke tafelkandelaren, 7-lichts gedragen door figuren, 70 cm hoog

-

1072 Klassieke 4-lichts hanglamp 81 cm hoog, 38 cm diameter

-

1073 Klassieke 9-lichts kroonluchter 110 cm hoog, 62 cm diameter

50-100

1074 2 Bruine fauteuiltjes, leder of lederlook

100-150

1075 Oosters tafeltje met olifanten, 64 cm hoog

-

1076 Salontafel bestaand uit bronzen beeld van een zittende vrouw met los glazen blad, 70 cm hoog, glasplaat 130x61 cm

100-150

1077 Gegoten kunststof wanddecoratie met man bij paard in Romeinse stijl, buitenmaat 46x35 cm, Renato

-

1078 Heriz kleed ca. 1920, 305x234 cm (schade)

-

1079 Kristallen 12-lichts kroonluchter 106 cm hoog, 64 cm diameter

70-100

1080 Noten armstoeltje met klassieke stoffering

25-50

1081 Mahonie 19e eeuwse armstoel met beige mohair stoffering

40-80

1082 Noten klassiek armstoeltje met gobelin stoffering

-

1083 Klassieke 6-lichts hanglamp 96 cm hoog, 40 cm diameter

50-75

1084 Klassieke 6-lichts hanglamp met lange ketting 145 cm hoog, 51 cm diameter

-

1085 4 Noten armstoelen met groen leder gecapitonneerde zitting

80-140

1086 Ronde noten met wortelnoten eetkamertafel op kolompoot, 77,5 cm hoog, 120 cm diameter met tuimelblad van 40 cm

50-75

1087 Petrus Regout Maastricht 3-delig kaststel met blauw decor, ca. 1885, dekselpot 33 cm hoog

-

1088 Verboeket, Max, 3-punts glazen schaal met paarse, groene en blauwe strepen 18 cm hoog, 53 cm diameter, en Maastrichts driehoekig
vaasje met blauwe strepen 10,5 cm hoog

-

1089 Koperen 6-lichts bolkroon 85 cm hoog, 57 cm diameter

-

1090 Mahonie Biedermeier secretaire met marmeren blad 152 cm hoog, 104 cm breed, 48 cm diep

75-125

1091 Bronzen sculptuur van een eend naar Francois Pompon, staand op marmer sokkel, totaal 35 cm hoog

100-150

1092 Gesigneerd Sloovere, Georges de 1873-1970, Kippen bij ijskelder, doek 80x80 cm

100-200

1093 Gesigneerd Heemskerk, Lucy, 2 voorstellingen Amsterdam, board 49x69 cm en 60x50 cm

-

1094 Mahoniefineer vroeg 19e eeuws kabinet 224 cm hoog, 164 cm hoog, 58 cm diep

100-200

1095 Anoniem, Stilleven met viooltjes, board 25,5x33 cm

-

1096 Gesigneerd, Fransis, Egmond aan Zee, board 13x18 cm

-

1097 Onduidelijk gesigneerd, Jonge man en vrouw in straatbeeld, mogelijk Parijs, naar bekende meester, paneel 17x30,5 cm

75-125

1098 Naar antiek model Friese staartklok in eiken kast 149 cm hoog

100-150

1099 Makkum Tichelaar, aardewerken dekselvaas met Chinoiserie polychroom decor 50,5 cm hoog ( met schade)

-

1100 Eiken vroeg 19e eeuwse 6-laads chiffonniere met volle zuilen en koper beslag 160,5 cm hoog, 101,5 cm breed, 53 cm diep

100-200

1101 Eiken kastje met lade en 2 deurtjes, 71 cm hoog

-

1102 Onduidelijk gesigneerd, Fruitstilleven, paneel 29,5x40 cm

-

1103 Staande olielamp op koperen voet, electrisch gemaakt, 78 cm hoog

-

1104 TriUshi, 2 Bulgaars aardewerken vazen met bronskleurige glazuur en gekleurd bloemdecor 41 cm hoog

-

1105 Grenen beschilderde penantkastje 101 cm hoog, 94 cm breed, 39 cm diep

50-100

1106 2 Marmeren piedestals 110,5 cm hoog

150-250

1107 Koperen kandelaar, 7-lichts met 6 afneembare armen, 31 cm hoog

-

1108 Mahonie Biedermeier bonheur 178,5 cm hoog, 110 cm breed, 56 cm diep

100-200

1109 Oud houten dienblad met ingelegd decor van vlindervleugels en landschappen Rio 50,5x33,5 cm

-

495

Fazanthaan

483

Zadeljakhals

492

Muskusrat

487

Haas

491

Slobeend

496

Das

498

Giraffepoten

490

486

Vossenkop

Zwijn

1110 2 Porseleinen oorvaasjes met klassiek decor, 24 cm hoog (1 oor restauratie)

-

1111 Gekleurde glazen siervaas met draaddecor om de voet, 47 cm hoog

50-75

1112 Gesigneerd Torringa, Anton Dirk 1892-1972, Binnenhofje, doek 30,5x40,5 cm

50-100

1113 Franse comtoiseklok met harpslinger

50-100

1114 Spiegelkastje met koper beslag met achter het deurtje 2 borstels, 64 cm hoog

30-60

1115 2 Oosterse porseleinen siervazen, 36 cm hoog

40-80

1116 Antieke Hollandse gestoken stoof

-

1117 Mahonie 5-laads commode 75 cm hoog, 100,5 cm breed, 45,5 cm diep

40-80

1118 Gesigneerd Rietman, Bart, Stadsgezicht naar oude meester, paneel 22,5x33 cm

-

1119 Gesigneerd Sloovere, Georges de 1873-1970, Landschap met boom en hooimijten, doek 60x50 cm

-

1120 Gesigneerd Poeder, Henk geb.1964, Putter op tak in winter, paneel 18x17,5 cm

40-80

1121 Gesigneerd Poeder, Henk geb.1964, Roodborstje op besneeuwde tak, paneel 18x18 cm

40-60

1122 Klassiek kastje met 3 laadjes, inlegwerk en bronzen ornamenten, 79 cm hoog, 39x35 cm

50-100

1123 Bronzen sculptuur van een kraai, 27 cm hoog

125-175

1124 Onduidelijk gesigneerd, Paddenstoelen in bos, doek 60x51 cm

-

1125 Gesigneerd Sprenger, G, Erf bij boerderij op zonnige middag, doek 40x50 cm (schade)

-

1126 Gesigneerd Veenendaal, Hendrik Willem 1886-1946, Boerderij met pomp op het erf in ochtendzon, doek 40x81 cm

100-150

1127 Noten 2-delige hoekkast met vitrineopstand 209 cm hoog, 73 cm breed, 47 cm diep

-

1128 Oosterse kast met bamboe decor, 193 cm hoog, 109 cm breed, 60 cm diep

150-250

1129 Eiken bestoken dekenkistje 50 cm hoog, 70 cm breed, 43 cm diep

-

1130 Oud vogelkooitje, 60 cm hoog

-

1131 Mahonie keukentafel met uitschuifbladen en lade, bladmaat 99x84,5 cm, 2 uitschuifbladen 34 cm per stuk

-

1132 3 Thonet model stoelen

-

1133 4 Messing klassieke 2-lichts wandlusters 34 cm hoog

75-100

1134 Mahonie met noten en intarsia 19e eeuwse kapspiegel 75,5 cm hoog, 66,5 cm breed

40-80

1135 Handgeknoopte Heriz 265x184 cm

50-100

1136 Kapstok met reepootjes. 100 cm breed (1manco)

-

1137 5 Diverse eiken en noten wijntafeltjes 52-76 cm hoog

-

1138 Antieke iepenhouten armstoel (latje manco) en een losse bijzetstoel

-

1139 Eiken kast met 3 laden, 82 cm hoog, 81 cm breed, 57 cm diep

40-80

1140 Aardewerken diepe schotel met blauw decor naar 17e eeuws voorbeeld, 38 cm diameter, 10 cm hoog,

-

1141 2 Messing Indische 5-lichts kandelaren 41,5 cm hoog, 37 cm breed

-

1142 Handgeknoopt wollen kleed decor Kashmir, 130x79 cm

-

1143 Kralenhanglamp 70 cm hoog, 22 cm diameter

-

1144 Kralenhanglamp met pegels 71 cm hoog, 36 cm diameter

40-80

1145 Kralenhanglamp 65 cm hoog, 15 cm diameter

-

1146 Taxusfineer ovale eetkamertafel op kolompoot, 135x95 cm met tuimelblad van 44 cm met daarbij 4 stoelen met armleggers

100-200

1147 Koop Wedgwood serviesgoed, Queens Ware en Queens Shape bestaande uit soepterrine, 2 dekselschalen, sauskom, juskom,
13 ontbijtbordjes, 6 compoteschaaltjes, 6 bekers, 7 theekop en schotel, 7 koffiekop en schotel, 7 mokkakop en schotel en 8 bonbontips

100-150

1148 Handgeknoopt wollen kleed decor Dorax, 251x171 cm

-

1149 Oude eiken boekenmolen, 115 cm hoog, 55x55 cm

100-150

1150 Bronzen beeld van een havik in Art Deco stijl, totaal 37 cm hoog

150-200

1151 10-Lichts pegel hanglamp 67 cm hoog, 66 cm diameter

25-50

1152 2 koperen 3-lichts hanglampen met glazen pegels 92 cm hoog, 37 cm diameter

50-100

1153 Fraaie eiken eethoek bestaande uit tafel met tussenkruis, blad met leder ingelegd, 130x95 cm met 2 uittrekbladen van elk 58 cm,
2 armstoelen en 6 eetkamerstoelen met leer bekleed

150-250

1154 ?osterse houten dienblad met koper gedreven beslag 50x32 cm, 2 koperen sigarendozen, en rijkbewerkte dekselpot 15 cm hoog

-

1155 4 Houten Indische rijkbestoken beelden 22,5 cm, 28,5 cm, 30 cm en 30,5 cm hoog

-

1156 Kristallen bolvaas, 22 cm hoog

30-60

1157 Oosters sieradenkabinetje 26,5 cm hoog, 16,5 cm breed, 13 cm diep (deurtje los), bureaustandaard 19 cm hoog, 21,5 cm breed,
en inklapbare boekensteun 36,5 cxm breed

-

1158 Oosters handgeknoopt kleed 166x104 cm

-

1159 Handgeknoopte Bidjar 305x209 cm

50-100

1160 Koperen Hollandse kroonluchter, 155 cm hoog

50-100

1161 1-Lichts hanglamp met vele pegels, zakmodel 80 cm hoog, 34 cm diameter

40-80

1162 4-Lichts hanglamp met vele pegels, zakmodel 62 cm hoog, 35,5 cm diameter

40-80

1163 Eiken kastje met van onder 2 deurtjes, daarboven deurtje, 2 laadjes en een klep, 83 cm hoog, 65 cm breed, 45,5 cm diep

-

1164 Paul Oestergaard Columbus Erdglobus modell 200 op houten voet 52 cm hoog

50-75

1165 Kristallen 8-armige kroonlamp 97 cm hoog, 77 cm diameter

50-100

1166 Handgeknoopt wollen kleed met Oosters decor, 215x121 cm

-

1167 Kersenhouten tafel met laadje 76 cm hoog, bladmaat 175x90 cm

75-100

1168 Oosters handgeknoopt kleed 153x100,5 cm

-

1169 2 Stoelen en 2 idem armstoelen met groene gestoffeerde zitting

-

1170 Spaanse sterrenkijker in kist

-

1171 Antieke koperen fietspomp, The Dunlop Doubleactinc, Pump No 1, Made in England

40-80

1172 Oude Engelse zeekijker, Negretti and Zamba London, ingeschoven 74 cm

50-100

1173 Oude apothekers precisiebalans, Becker S A Bruxelles, 0,1 mg - 100 gram

175-225

1174 Oude apothekers balans met diverse gewichtjes, 34 cm hoog

-

1175 Koperen 3-lichts zakmodel hanglamp met glazen pegels 66 cm hoog, 30,5 cm diameter

40-80

1176 Handgeknoopt Oosters kleed Hamadan, 215x132 cm

-

1177 2 Koperen kroonluchters, ca. 95 cm hoog

50-100

1178 Anoniem, Kat en honden, maroufle 29x34 cm (schade)

-

1179 Naar antiek model comtoiseklok met bloemslinger

-

1180 Monogram EMT, 4 hondjes, paneel 33x41 cm

-

1181 Gipsen Heilige wandbeeld 64 cm hoog

-

1182 Noten 4-laads klepsecretaire 102 cm hoog, 77 cm breed, 45 cm diep

50-75

1183 Friese schoorsteenpendule, Houlik, 33 cm hoog

-

1184 Teakhouten kaptafel met gebogen front en steekwerk, kruispoot, kantelbare ovale spiegel met gestoken kuif en 2 laadjes
180,5 cm hoog, 120 cm breed, 59 cm diep

75-125

1185 Oude klassieke tafelolielamp 55,5 cm hoog

-

1186 Bronzen sculptuur van een zwaan, staand op marmer sokkel, totaal 29 cm hoog

80-120

1187 Oosterse porseleinen kom, 20e eeuw 11 cm hoog, diameter 25,5 cm

-

1188 Koperen vogelkooi staand op tafeltje met bewerkt noten poot, 155 cm hoog

75-125

1189 Koperen 10 lichts kandelaar 96 cm hoog, en mislamp zonder steel

-

1190 Keramiek buste naar Rodin, 57 cm hoog

-

1191 Noten 19e eeuws penantkastje 90,5 cm hoog, 94 cm breed, 42,5 cm diep

-

1192 Anoniem, 2 Olieverfschilderijen op paneel met landschap naar oude meesters, 23x33 cm per stuk

-

1193 Friese staartklok in noten kast, met scheepjesmechaniek 150 cm hoog

150-200

1194 Monogram Kuyk, Harry van 1929-2008, Winterwaal, pastel gedateerd 2003, 6x4 cm

25-50

1195 Notenkleur lampentafeltje, 67 cm hoog, 51 cm diameter

-

1196 Oud lederen koffertje 30x20 cm, 9 cm diep

-

1197 Eiken 19e eeuwse pottenkastje 71,5 cm hoog, 44 cm breed, 34,5 cm diep

-

1198 Tiffanystijl tafelschemerlamp 43,5 cm hoog

-

1199 2 aardewerken schotels in oud Delftse stijl 27,5 cm diameter en 34 cm diameter

-

1200 Noten 3-laads commode 66 cm hoog, 87 cm breed, 41,5 cm diep

-

1201 Noten Biedermeier fauteuil

50-100

1202 Gesigneerd Delft, Theo van 1883-1967, Poserende dame met fraai collier, doek 76x60 cm

100-200

1203 Mahonie penantkast 94 cm hoog, 117 cm breed, 50,5 cm diep

-

1204 3 Oosterse porseleinen siervazen, 36 cm hoog en een koperen penkandelaar, 64 cm hoog

-

1205 Oosterse rood gelakte 2-deurs bruidskast met geschilderd decor op de deuren, 114,5 cm hoog, 72,5 cm breed, 52 cm diep

200-300

1206 2 Oosterse wanddecoraties, schildering op zijde, 21x14 cm per stuk

40-80

1207 Franse comtoise klok met bloemslinger

50-100

1208 Gesigneerd Kampen, W v, Schaap met lammetjes, paneel 10x12,5 cm, en koe met kalf, paneel 10x13 cm, beide in goudkleurige lijst

-

1209 Bronzen kerkkandelaar, 46 cm hoog

50-100

1210 Noten 3-laads kastje 67 cm hoog, 56 cm breed, 31 cm diep

-

1211 Onduidelijk gesigneerd, Doorbrekende maan boven polderlandschap, board 40x50 cm

50-100

1212 Anoniem, Aangemeerde boot in het donker, doek 71x101 cm

-

1213 Onduidelijk gesigneerd, 2 Bosgezichten, maroufle 20x29 cm

-

1214 Bijoukist bekleed met spiegels, 26 cm hoog, 38x15 cm

40-80

1215 2 Porseleinen beeldjes van honden, 13 cm hoog

30-60

1216 J Schiller Berlin oude piano in een nieuw zwart gespoten kast

-

1217 Tafelklokje in glazen kast, 17 cm hoog

25-50

1218 2 Glazen schenkkannen, 26 cm hoog

40-60

1219 Oude Duitse piano in zwart gebeitste kast, merk Ernst Neumeijer

50-150

1220 Onduidelijk gesigneerd, Kinderen met geitje, paneel 13x17,5 cm

-

1221 Scheepsbarometer, Roby Liverpool, ca. 1950, 95 cm hoog

75-125

1222		

-

1223 Oeil de boeuf fraaie ossenoog klok 61,5x50 cm

50-100

1224 Antieke Franse comtoiseklok met vouwslinger

50-100

1225 Klassieke koperen 6-lichts hanglamp met pegels 56 cm hoog, 42 cm diameter

100-150

1226 Wandgobelin Nachtwacht van Rembrandt 73x165 cm

-

1227 Gesigneerd Rietman, Bart, Stadsdoorkijkje met gracht Edam, doek 40x50 cm

-

1228 Gesigneerd Stefanoff, Christof 1898-1966, Portret van een huzaar, crayon gedateerd 1947, 46x32 cm

50-100

1229 2 Klassieke 3-lichts wandlampen 44 cm hoog, 50 cm breed

80-120

1230 Eiken 2-delige buffetkast met facetgeslepen ruitjes en fraai steekwerk, 210 cm hoog, 117,5 cm breed, 45 cm diep

75-125

1231 Ovaal dienblad met aardewerken tegel (oren manco) met daarom een 6-delig tinnen koffie- theestel (1 oortje los)

-

1232 Russische ikoon, ca. 1920, 41x31 cm

-

1233 Salontafel met laden en glazen blad, 50 cm hoog, 135x75 cm

-

1234 Indisch houten rijkbestoken handwerkkist 14,5 cm hoog, 44,5x33,5 cm, en kistje voor postzegels en bureauaccessoires 16 cm hoog,
35 cm breed, 18 cm diep

50-100

1235 Indische houten rijkbestoken lectuurbak 44 cm hoog, 70 cm breed

-

1236 7 Diverse aardewerken schotels met blauw decor naar Chinees voorbeeld, ca. 21 cm diameter

-

1237 Handgeknoopt Oosters kleed Hamadan, 310x160 cm

-

1238 Indisch rijkgestoken ronde etagetafeltje 49 cm hoog, 51 cm diameter

-

1239 Iepenhouten Windsor armstoel, 19e eeuw

75-125

1240 Noten voltaire met lichte stoffering

-

1241 Biedermeier eethoek bestaande uit ronde kolompoottafel met gecontourneerd blad 111 cm diameter, en 6 stoelen met gestreepte stoffering 1242 Eiken haltafeltje met lade, kersenkleur, 72 cm hoog, 91 cm breed, 33 cm diep

-

1243 Klassiek gipsen wandplaquette 31,5 cm hoog, 70,5 cm breed

-

1244 Teakhoiuten Oosters 2-deurs kastje met beschilderde paneeltjes met voorstellingen van hondjes, kunstenaar MB 31,5 cm hoog,
45,5 cm breed, 27,5 cm diep

-

1245 Oude Kelim, gemeten zonder de franje, 147x112 cm

-

1246 Oosters handgeknoopt vloerkleed 245x171 cm

-

1247 Verstelbaar noten haardscherm met roze velours stoffering, 97 cm hoog, 64 cm breed, 32 cm diep

-

1248 Eiken 8-kantig tafeltje met gestoken decor op het blad, 66 cm hoog, 60 cm diameter

-

1249 Afrikaans masker versierd met vele kralen, Afrika ca. 1900, 54 cm

300-400

Woendag

22 november

19.00 uur

Antiek en inboedel

1250 Antieke spiegel in goudkleurige bewerkte lijst 114 cm hoog, 71,5 cm breed

-

1251 Gesigneerd Jacobs, Frans 1913-1985, Vrij naar F Millet, doek 80,5x95,5 cm

-

1252 Onduidelijk gesigneerd, Landschap met figuren en dier, tekening, links onder notitie / signature: Dw.Nj.Tji.Ta, 30,5x20,5 cm

-

1253 Ges. Barto, AJ, Zuid Europese huizen, aquarel 33,5x23,5 cm

-

1254 Onduidelijk gesigneerd, Stilleven met schaal en kruik, doek 60x50 cm

75-125

1255 Oleografie naar Eerelman, Otto Poserende Friese dame in klederdracht in haven, 40,5x32,5 cm (craquele)

25-75

1256 Oude lantaarn met blauw glas en koper met daarin houder voor waxinelichtje, 40 cm hoog

-

1257 Noten hoekkastje met steekwerk en facetgeslepen spiegels 166 cm hoog, 76 cm breed, 38 cm diep

50-100

1258 Mahonie 3-slags scherm met Oosters geweven textiel decoratie achter glas 92 cm hoog, totaal 93 cm breed

25-50

1259 Gesigneerd, Santen, J v, Dorpsgezicht aan water, doek 65x90 cm

-

1260 Gesigneerd Jacobs, Frans 1913-1985, Arbeidster, doek 75x60,5 cm

-

1261 Mahonie 2-delige gebogen 6-deurs vitrinekast, Reprodux Bevan Funnell England 182 cm hoog, 170 cm breed, 44 cm diep

150-250

1262 2 Verzilverde thermoskannen, 28 cm hoog

30-60

1263 7 Diverse onderzetters en 2 trommeltjes met gedecoreerde tegels

30-60

1264 Duitse barometer 53 cm hoog

-

1265 Doos met 40 diverse kristallen geslepen glaasjes w.o. groen

-

1266 Champagnekoeler met 5 glazen met groene voet

30-60

1267 Hollandse barometer in bestoken kast, ca. 24 cm hoog

-

1268 2 Hollandse barometers 44 cm en 47 cm hoog

-

1269 Mahonie Biedermeier salontafel, 56 cm hoog, 113x80 cm

-

1270 Handgeknoopt wollen kleed met decor Bidjar, 198x146 cm

-

1271 Gesigneerd Gubbels, Klaas geb.1934, Butler, 87 cm hoog. Direct afkomstig uit Atelier van Klaas Gubbels, inspiratiebron voor divers werk

-

1272 Art Deco spiegel in houten beschilderde lijst 36 cm hoog, 39,5 cm breed

-

1273 Keramiek zuiltje, 55 cm hoog, 35x35 cm

-

1274 2 Klassieke 2-lichts koperen wandlampen met pegels en kralen 68 cm hoog, 32 cm breed

100-150

1275 Schippertje met moonphase, in noten kast 50 cm hoog

-

1276 Gesigneerd Rietman, Bart, Vreeland aan de Vecht, doek 40x50 cm

-

1277 Noten penantkastje 81 cm hoog, 85 cm breed, 42,5 cm diep

50-100

1278 Noten oorfauteuil met rode stoffering

-

1279 Noten bestoken armstoel met gebloemde stoffering

-

1280 6 Eiken eetkamerstoelen met bewerkt frame en handgreep op de rugleuning

-

1281 Mahonie ovale coulissentafel 78 cm hoog, 118,5x107 cm, met tussenbladen 2x45 cm, 1x37,5 cm, 1x 28 cm en 1x 26 cm

-

1282 Glazen 5-lichts kroonlamp 60 cm hoog, 58 cm diameter

-

1283 Glazen 6-lichts kroonlamp 65 cm hoog, 62 cm diameter

-

1284 Koffer met Solingen bestek, NIEUW

-

1285 Hollands dienblad met koperen banden, 59x37 cm

-

1286 Solingen, chrom-nickel-stahl 23/24 karat hartvergoldet bestek in koffer

-

1287 2 Tafelschemerlampen op glazen voet, 60 cm hoog

75-125

1288 Oud Oosters handgeknoopt kleed, 260x164 cm

-

1289 Oosters doek met gouddraad geweven vogelfiguren en kroontjes 116x134 cm

-

1290 Mahonie Biedermeier 1-deurs kast met spiegel en gestoken kuif 235 cm hoog, 118 cm breed, 50 cm diep

100-150

1291 Gesigneerd Akkeringa, J, Zeilende vrachtvaarder in haven met vele schepen, vermoedelijk Rotterdam, aquarel met witkrijt opgehoogd, 38x58 cm

-

1292 Gesigneerd Haas, de, 2 Kwartels in winters landschap, crayon 50x40 cm

25-75

1293 Eiken Biedermeier penantkastje, 95 cm hoog, 94 cm breed, 43 cm diep

25-75

1294 Onduidelijk gesigneerd, Tango, ets gedateerd 1996, 2/5, 34,5x24,5 cm

25-50

1295 Naar antiek model stoelklokje 46 cm hoog

40-80

1296 Spiegel in zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand 62 cm hoog, 41 cm breed

-

1297 Oude wandlamp met beschilderde opaline kap

-

1298 Noten 19e eeuwse 1-deurs kast met facetgeslepen spiegel en lade 216 cm hoog, 107 cm breed, 52 cm diep

100-150

1299 Afrikaanse TamTam gesneden in de vorm van een gezicht, 58 cm hoog

40-80

1300 Antieke documentenkist met koper beslag, 17 cm hoog, 43x28 cm

40-80

1301 Kastje met 4 laden met riet gedecoreerd, 89 cm hoog, 87 cm breed, 45 cm diep

50-100

1302 Eiken kolompoottafel met gestoken bladrand en kolompoot 75 cm hoog, bladmaat 146 cm diameter

-

1303 Oosters handgeknoopt kleed 142x106 cm, en pillow 43x43 cm

-
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Onduidelijk gesigneerd

1304 Handgeknoopt Oosters kleed, 207x151 cm

-

1305 Antieke eikenhouten bank met losse zitting, afkomstig uit Musis Sacrum te Arnhem, 165 cm breed

75-125

1306 3 Oosterse pillows 62x56 cm, 58x57 cm en 52x51 cm

-

1307 2 Rembrandt etsen, postume druk, printed by R de Boer

50-100

1308 Gesigneerd Linders, Leentje geb. 1942, Twee oude poppen, ets gedateerd 1976, 20/40, 15,5 cm diameter en s Nachts wakker,
ets gedateerd 1978, eigen druk, 15,5 cm diameter

30-60

1309 2 Moderne olieverfschilderijen op doek, gesigneerd Cobi Hendriks 30x30 cm en anoniem 40x40 cm

-

1310 Gesigneerd Barton, Richard Lee geb. 1952, Compositie met gezicht, tekening 17x12 cm

-

1311 Onduidelijk gesigneerd, Vogel op tak, schildering op zijde, 63,5x17,5 cm

-

1312 Antieke kleurgravure van Carte de : Isle Celebes ou Macassar, 20,5x14,5 cm

-

1313 Oosters Koloniaal kistje met klep en benen inlegwerk, 43 cm hoog, 65 cm breed, 35 cm diep

50-100

1314 Oosters Koloniaal kistje met klep en benen inlegwerk, 41,5 cm hoog, 68 cm breed, 35 cm diep

50-100

1315 Oosterse teakhouten kastje met 2 kleine en 1 brede lade, gestoken decor en polychroom beschildering, 51,5 cm hoog, 81 cm breed, 42 cm diep

50-100

1316 Naar antiek model 2-delige boekenkast, 245 cm hoog, 195 cm breed, 35 cm diep

200-400

1317 29 Glazen flessen met daarin voorbeelden van zaden, granen, poeder etc. uit laboratorium

100-200

1318 Lederen dokterstas 29 cm hoog, 47 cm lang

-

1319 7 Diverse porseleinen maatscheppen uit een laboratorium / apotheek

-

1320 Verzameling van 12 antieke porseleinen vijzels met diverse stampers

100-150

1321 Koop diverse oude pillenplanken

100-150

1322 Doos divers w.o. potten en mallen om pillen te maken

-

1323 Doos divers w.o. microscoopglaasjes, destileerapparaat, stickers, kistjes met gewichten etc.

-

1324 29 Diverse antieke tinnen medicinale voorwerpen w.o. plasflessen, spuiten, drinktuitjes etc.

100-200

1325 Doos divers apothekers of laboratorium gerei w.o. trechters, drinktuitje, thermometers en alcoholmeter

-

1326 Doos diverse preperatien en voorbeelden van natuurlijke materialen, zaden, etc.

-

1327 Kunststof anatomisch model van een man 87 cm hoog

-

1328 33 Diverse oude apothekerspotten

100-200

1329 Grote koop divers laboratoriumglas

100-200

1330 2 Oosterse lakwerk kisten met deksel, staand op losse tafeltjes, 65 cm hoog, 48,5x31 cm

50-100

1331 Mahonie stoel met bestoken rug en blauwe stoffering op de zitting, 19e eeuw met idem armstoel

50-100

1332 Eiken bestoken wandtafel 75 cm hoog, 104,5 cm breed, 41,5 cm diep

75-125

1333 3 Afrikaanse beelden, ca. 1925, ca. 51 cm hoog

75-125

1334 Gietijzeren geemaileerde kolenbak, model kikker

25-50

1335 Noten klepsecretaire 104 cm hoog, 81 cm breed, 46,5 cm diep

40-80

1336 3-delig kaststijl in de stijl van Goudimari, dekselvaas 31 cm hoog

-

1337 Gedecoreerde houten zuil, 92 cm hoog, 36x36 cm

-

1338 Richard Irvin & Sons, koperen scheepslamp 56 cm hoog

50-100

1339 Gesingeerd, Den Ouden, litho gedateerd eigen druk, 40x50 cm

-

1340 Gesigneerd Grondhout, Willem Adrianus 1878-1972, Parijs met stalletjes langs de Seine, ets ca. 1910, 21,5x33 cm

-

1341 Koptisch Mariagebed in het latijn, met inkt geschreven en ingekleurde tekeningen, 184 cm hoog, 9,5 cm breed, achter glas

-

1342 Oude kleurenlitho, In Huis, naar W P Hoevenaar, 33x49 cm

-

1343 2 Antieke gravures met voorstellingen Toght der Spanjaarden door ‘t waater naar Duyvelandt en Schouwen 28x35 cm,
en Den heyr-toght naer Duyve-Landt onder Don Luys De Reqvesens 26x32,5 cm

-

1344 Gesigneerd Landsman, Dirk 1922-2006, Kloosterkerk, crayon gedateerd 1959, 62x47 cm

-

1345 Gesigneerd Jong, Toon de 1879-1978, De Zandschippers, ets e.a. 28x59 cm

-

1346 Gesigneerd Aarts, Johannes Josephus 1871-1934, Bedelaar, gravure ca. 1900, 21x30 cm

40-80

1347 Gravure van de Kruisafname, De vrouwen bij s Heilands lijk, L Portman sculp, Annebal Carrache, 42,5x56 cm in een mahonie lijst

-

1348 Gesigneerd, Krabbe, H, Bosgezicht, aquarel gedateerd 1977, 39,5x29 cm

-

1349 Anoniem, naar 17e eeuwse geschiedkundige voorstelling, aquarel 38,5x48 cm

-

1350 Gesigneerd Nefkens, boerin in keukeninterieur, doek 30,5x40,5 cm

-

1351 Gesigneerd Rietman, Bart, Bloemstilleven, gouache 46x56 cm

-

1352 Gesigneerd Poeder, Henk geb.1964, Vos in winters landschap, paneel 20,5x26,5 cm

40-80

1353 Gesigneerd Toorop, Jan 1858-1928, Marie Brevet, 23 april 106, litho 27x17 cm

-

1354 Boerenklok met vrije slinger

-

1355 Oude houten stoel met armleggers en een bijpassend tafeltje, 70 cm hoog, 55 cm diameter

-

1356 4 19e Eeuwse lakwerk dienbladen en trommel, grootste blad 37x29 cm

-

1357 Antieke Franse schoolklok, Jacouet a Vervins, 39 cm diameter

40-80

1358 Gesigneerd Blom, Hilda geb. 1933, Boeket bloemen, ovaal board 50x40 cm

-

1359 Noten met wortelnoten 8-laads Chest on Chest 76,5 cm hoog, 41 cm breed, 30 cm diep

-

1360 Gegoten sculptuur van een schrijvende engel, 27 cm hoog

-

1361 Kralenhanglamp 58 cm hoog, 37 cm diameter

40-60

1362 Oud eikenhoutenstoeltje en een paraplubak met koperen banden, 66 cm hoog

-

1363 2 Antieke merklappen, 44x42 cm en 30x35 cm

-

1364 Antieke Hollandse merklap, gedateerd 1837, 38,5x39 cm

-

1365 Kersenkleur salontafel met 2 laden, 46 cm hoog, 130x70 cm

-

1366 Monogram HBW, Landschap met 2 gezichten en goudkleurig blad, houtskooltekening, 66x46 cm

-

1367 Gesigneerd Ben, P, Compositie zonder titel, doek 100x80 cm

40-60

1368 Steck pianola, Engeland in werkende staat, serienummer 40981 met ca. 50 extra losse rollen

500-750

1369 Handgeknoopt kleed, Ardebiel, 175x120 cm

75-125

1370 Eiken 2-delige hoekkast, 210 cm hoog, 61x61 cm

-

1371 Eiken bureau 76 cm hoog, bladmaat 150x90 cm

50-75

1372 Porseleinen soepterrine, hanglamp, houten ornament, aardewerken kruik, een fonteintje, gestoken dienblad en 2 lampvoeten met extra glas 1373 Zwart lederen moderne halfronde fauteuil op metalen pootjes 71 cm hoog, 82 cm breed, 81 cm diep

50-100

1374 Elektrisch verstelbare fauteuil, Kansas

75-125

1375 Eiken archiefkastje met rolluik, 113 cm hoog, 49 cm breed, 43 cm diep

50-100

1376 Marmeren Boeddhabeeld 53 cm hoog, 42 cm breed

100-150

1377 Staartklok met halfvolle zuilen en moonphase, in noten kast 109 cm hoog

75-100

1378 Prominent relaxfauteuil met bruin leder, model Ashley met leder Semera 6300 Aankoopdatum 28-01-2009, 2.000 euro

150-250

1379 Prominent relaxfauteuil met bruin leder, model Toscana met leder Veneto 2557 Dark Brown, met sta op functie.
Aankoopdatum 05-02-2016, 4.295 euro

200-400

1380 Machinaal vloerkleed, ca. 300x200 cm

-

1381 Antieke mahonie bijzetstoel en een theeemmer met koperen ketel

-

1382 Indische houten bestoken en beschilderde 3-slags kamerscherm 183 cm hoog, 3x51 cm breed

-

1383 Noten eethoek bestaande uit tafel 75 cm hoog, bladmaat 139x95 cm, met tussenblad 50,5 cm, en 4 stoelen met groene stoffering

-

1384 3 Porseleinen, 1 tinnen en een aardewerken ondersteek

-

1385 Afrikaans tafeltje met los koper blad op voet gemaakt uit 1 stuk hout, 63 cm hoog, 53,5 cm diameter

50-100

1386 2 Oosterse handgeknoopte kleden 160x108 cm, en 126x110 cm

-

1387 Eiken handwerkmeubeltje76 cm hoog, 50x40 cm

-

1388 Koperen vogelkooi 59 cm hoog

-

1389 3 Eiken Mechelse stoelen met webbing zitting

-

1390 Wandvitrinekastje met wortelnotenfineer, 65 cm hoog

-

1391 Notenhouten bestoken tafeltje met lade 53 cm hoog, 60 cm breed, 35 cm diep

-

1392 Eiken theeblad op schraag 60 cm hoog, en antiek massief eiken bankje 46,5 cm hoog, 50,5 cm breed, 30 cm diep

-

1393 Franse comtoiseklok met bloemslinger

75-100

1394 Noten klassieke armstoel met groene stoffering met bloemmotief

-

1395 Noten klassieke armstoel met gobelin stoffering, en hokker 42 cm hoog, 97x46 cm

-

1396 Noten bijzettafeltje 60 cm hoog, 44,5 cm diameter

-

1397 Handgeknoopt Oosters kleed, Pakistan, Bochara, 184x129 cm

40-60

1398 Mahoniefineer theewagen met sierlijke koperen randen en klapblaadjes 80 cm hoog

-

1399 Noten theewagen met klapblaadjes 69 cm hoog

-

1400 2 Antieke messing 3-lichts wandkandelaren 33 cm hoog, 31 cm breed, en 2-lichts wandkandelaar 39 cm hoog, 35 cm breed

-

1401 Paardjesregulateur in noten kast 108 cm hoog

40-80

1402 Onduidelijk gesigneerd, Bloemen, 3 Japanse Houtsneden met handinkleuring, 17,5x12,5 cm

25-50

5102

Deniere a Paris

1403 Eiken ART Deco plantenbak met koper beslag 85 cm hoog, 75 cm breed, 24 cm diep

25-50

1404 Grijs gestoffeerde oorfauteuil met gecapitonneerde rug 98 cm hoog

-

1405 Japans porseleinen schotel met polychroom decor 36,5 cm diameter, aardewerken schotel met bamboedecor 39 cm diameter,
en Oosters porseleinen kruik 20 cm hoog

-

1406 Noten stoel met roze mohair stoffering

-

1407 Bibliotheektrapje naar antiek model

-

1408 Antiek noten klapstoeltje met ribstof rug en zitting 77 cm hoog

-

1409 Teakhouten Oosters etagetafeltje met koper beslag 58,5 cm hoog, 55x44 cm

-

1410 Antiek noten stoeltje met bestoken rug 67 cm hoog

-

1411 Eiken bestoken wandkapstok met ovaal facetgeslepen spiegel en hoedenplank 48 cm hoog, 99,5 cm breed, 25 cm diep

-

1412 Eiken bestoken wandkapstok met hoedenplank 37,5 cm hoog, 104 cm breed, 19 cm diep

-

1413 Noten wandvitrinekastje 66 cm hoog, 67,5 cm breed

-

1414 Noten wandvitrinekastje 61,5 cm hoog, 66 cm breed

-

1415 Eiken wandvitrinekastje 73 cm hoog, 68,5 cm breed

-

1416 Klassieke lampentafel met laadje en intarsia inlegwerk, 81 cm hoog, 45 cm diameter

50-75

1417 Klassiek bijzetkastje met deurtje, 78 cm hoog, 38 cm diameter

50-100

1418 Anoniem, Poserende geestelijke, doek 68,5x53 cm

-

1419 Gesigneerd Haastma, J, Figuren bij kerk naar oude meester, paneel 60x50 cm

25-75

1420 Gesigneerd Jansen, Willem G.F. 1871-1949, Schelpenvissers op het strand, kleurenlitho no. 24, 45,5x64 cm

-

1421 Oude ingekleurde topografische kaart van Frankfurt en omstreken 39x50 cm

25-50

1422 Warmink staande klok met moonphase, in noten kast op console totaal 180 cm hoog

100-150

1423 Mahonie Art Deco boekenkastje 91,5 cm hoog, 103 cm breed

-

1424 Glazen tafelolielamp 59 cm hoog, en tafelschemerlamp met Goedewaagen Gouda aardewerken voet met varkensblaas kap 66,5 cm hoog

-

1425 2 Oosterse houten tonnen, 36 cm hoog

-

1426 Isgus prikklok met witgelakte houten kast 70 cm hoog, 38 cm breed, 34 cm diep

-

1427 Notenkleur sidetable met 2 laden met koper beslag 77 cm hoog, 127,5 cm breed, 46 cm diep

-

1428 4 Oude Topografische kaarten W van Ommeren Kaarte der Buitendycksche landen onder Beuningen, Weurt en Hees, augustus
1777, 33x128 cm, Winssen Ryks, Ewyk en Heerlykheid Doddendaal september 1776, 30x87 cm, Ooy-Rycks, augustus 1776, 38x73 cm
en Heumen, julij 1776, 23x53 cm

100-200

1429 Spiegel in een Oosterse lijst met steekwerk, 130x97 cm

25-50

1430 Gesigneerd Verdonk, Ad 1894-1977, Stilleven met bloeiende gerbera, doek gedateerd 1956, 50,5x60,5 cm

-

1431 2 Kunststof eiken gekleurde wandconsoles in de vorm van 2 figuren 34,5 cm en 37 cm hoog

-

1432 Eiken bestoken dekenkist op slofpoten, gedateerd 25 mei 1804, 77 cm hoog, 128 cm breed, 71 cm diep

75-150

1433 Engels klepbureau, wotelnoten fineer, 101 cm hoog, 90 cm breed

-

1434 2 Oosterse porseleinen vazen, 20e eeuw, 45 en 46 cm hoog

-

1435 2 Kristallen kandelaren voor kaarsen of waxinelichtjes, 30 cm hoog

25-50

1436 2 Gravures, Gezicht op Nazareth en Belegering van Madrid

-

1437 Antieke Franse comtoiseklok met harpslinger

50-100

1438 Besten, Pieter den 1894-1972, Glazen vaas met amaryllissen, prent uit 1942, 59x46 cm

-

1439 Antieke aardewerken kruik, Rijnland ca. 1825, 45 cm hoog

-

1440 Antieke steengoed aardewerken kruik, 43 cm hoog

-

1441 Oude Duitse steengoed kruik, 43,5 cm hoog

-

1442 Eiken 4-laads commode 84 cm hoog, 84 cm breed, 47 cm diep

40-80

1443 Teakhouten 6-kantig tafeltje met onderschap 61 cm hoog, 56,5 cm diameter

-

1444 Kunststof kat Sylvester 55 cm hoog

-

1445 Noten bijzetstoel met gebloemde stoffering

-

1446 Mahonie tafeltje met gecontourneerd blad 60 cm hoog, bladmaat 70,5x45 cm

-

1447 Oosters lakwerk schrijfkist 10,5 cm hoog, 38 cm breed, 29 cm diep

-

1448 3-delig kaststel Velleroy en Boch 36 en 27 cm hoog (hals stukje gelijmd en chip)

-

1449 Eiken rolluikbureau 143 cm hoog, 84 cm breed, 47,5 cm diep

100-150

1450 3 landschapjes met vogels en meertjes, paneeltjes 18x24 cm

-
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1451 Vroeg 19e eeuwse beschilderde stoelklok 76 cm hoog

100-200

1452 Gesigneerd Poeder, Henk geb.1964, Pimpelmezen in winter op besneeuwse tak, paneel 18,5x24 cm

50-75

1453 Onduidelijk gesigneerd, Cottage met bloementuin, doek 30x24 cm

-

1454 Gietijzeren ronde kachel 90 cm hoog

100-150

1455 Eiken gekuipte bloempot met koperen banden 23 cm hoog, 26 cm diameter, en teakhouten Oosters kistje met 2 laadjes
11,5 cm hoog, 34,5 cm breed, 21,5 cm diep

-

1456 6 Oosterse porseleinen schotels, 26 cm diameter, 20e eeuw

-

1457 Eiken 3-laads wandtafel met steekwerk 76,5 cm hoog, 91,5 cm breed, 50 cm diep

40-80

1458 Wit craquele armstoel met blanke stoffering

30-60

1459 Machinaal vloerkleed. 240x170 cm

-

1460 Eethoek bestaande uit mahonie kolompoottafel 74 cm hoog, bladmaat 100,5 cm diameter, en 2 stoelen met groen gestoffeerde zittingen

-

1461 Groen glazen vaas 87 cm hoog, ovale blauw/groene schaal 55 cm breed, 2 rode schalen gemerkt Monna 39 cm diameter en 47 cm diameter

-

1462 Smeedijzeren 6-lichts hanglamp 57 cm hoog, 150 cm ketting, 76 cm diameter

50-100

1463 2 Draaibare en verstelbare relaxfrauteuils, merk Skalma

-

1464 Mahonie ronde kolompoottafel 76 cm hoog, bladmaat 10,5 cm diameter

50-100

1465 4 Mahonie stoelen

40-60

1466 Aardewerken Boeddha tafelschemerlamp met bruine kap met slangenhuidsctructuur 75 cm hoog

-

1467 Antieke notenhouten scheerkist met spiegel in de klep

-

1468 4 Oosterse paneeltjes, meerschuim kruisbeeld in lijst en een opiumpijp naar antiek voorbeed

-

1469 Oosters handgeknoopt vloerkleed 191x135 cm, en vloerkleed 284x193 cm

-

1470 Teakhouten koloniale kist met koper beslag 36 cm hoog, 62 cm breed, 33 cm diep

40-80

1471 Teakhouten koloniale dekenkist met koper beslag 55 cm hoog, 82 cm breed, 44 cm diep

50-100

1472 Eiken bestoken herenbureau met poortdeuren, leeuwenmaskers en vilt ingelegd blad 74,5 cm hoog, bladmaat 150x89 cm

150-250

1473 Jugendstil koperen wandkapstok met 3 stangen en 3 haken, in breedte verstelbaar, 96 cm breed

50-100

1474 Tegeltableau van 9 losse tegels, voorstellende boot op zee, totaal 39x39 cm

-

1475 2 glazen windlichten op bewerkte metalen bronsgekleurde voeten 54 cm hoog, 27 cm diameter

-

1476 Eiken archiefkastje met rolluik en uittrekbare dossierbakken, 73 cm hoog, 111 cm breed, 37 cm diep

75-125

1477 2 Aardewerken vazen met klassiek decor 40 cm hoog, vaas met polychroom klassiek polychroom decor 26 cm hoog, en schenkkannetje
met polychroom decor 20 cm hoog

-

1478 Noten met wortelnoten theetafel met lade en 2 uittrekplateautjes (blad zit los)

50-100

1479 Kristallen bolvaas 17 cm hoog, 24,5 cm diameter, hengselmand 24 cm hoog, 26 cm breed, en Val st LKambert dekselcoupe 22 cm hoog

-

1480 Sofa met noten frame en gebloemde stoffering 89,5 cm hoog, 180 cm breed, 71 cm diep

100-150

1481 Eiken Oosters kistje met klep en koper beslag 60,5 cm hoog, 58,5 cm breed, 28,5 cm diep

-

1482 Metalen sculptuur van een paard, 25 cm hoog

25-50

1483 Handgeknoopt Oosters kleed, Pakistan, Bochara, 187x125 cm

25-50

1484 Eiken handwerkmeubeltje met intarsia, 4 laadjes en 2 klapblaadjes aan zijkanten 77 cm hoog, 56 cm breed, 41,5 cm diep,
uitgeklapt 92 cm breed

40-80

1485 Oude hoge hoed in koffer

-

1486 Oude lederen ronde hoedendoos 41 cm diameter, en krokodillenlederen handtas 20 cm hoog, 25 cm breed

-

1487 Kersenhouten tafeltje met laadje en 2 onderschappen 73 cm hoog, 46x46 cm

-

1488 Teakhouten Oosters bankje met gestoken frame en zwarte stoffering 66 cm hoog, 115 cm breed, 44 cm diep

-

1489 Noten 3-laads kastje 66,5 cm hoog, 55 cm breed, 30 cm diep, en noten lectuurbak

-

1490 Noten dubbelgebogen 3-laads commode 64 cm hoog, 76 cm breed, 40 cm diep

-

1491 Klassieke fauteuil met bestoken frame, leuk item voor herstoffering

-

1492 Noten armstoel, rugleuning 111 cm hoog

40-80

1493 Noten klassieke armstoel met klassieke stoffering

-

1494 Noten ronde salontafel op klauwpoten 60 cm hoog, bladmaat 80 cm diameter

-

1495 Iepenhouten spinnewiel, gedateerd 1878

-

1496 Ovaal klassiek bijzettafeltje met lade onder het blad, 73,5 cm hoog, 53x40 cm

50-75

1497 Ovaal klassiek bijzettafeltje met lade onder het blad, 73,5 cm hoog, 53x40 cm

50-75

1498 Oosters handgeknoopt kleed 139x104 cm

-

1499 3 Diverse wanddecoraties w.o. foto Groothedde

-

1500 Antieke massief eiken tafeltje met tussenkruis 65 cm hoog, 52 cm breed, 39 cm diep

50-75

1501 Eiken tafeltje met klapblaadjes 45,5 cm hoog, uitgeklapt 74,5x56,5 cm

40-60

1502 Houten catheder 135,5 cm hoog

-

1503 4 Glas in lood ramen plm. 50x50 cm, 49x43 cm, en 44x38 cm

-

1504 Schmitt piano in een zwarte kast

-

1505 2 Tafeklokken in eiken kast (1 slinger manco)

-

1506 Notenfineer cilinderbureau 126 cm hoog, 109,5 cm breed, 75 cm diep (opknapper)

-

1507 Metaal met hout beeldengroepje van een vrouw met vogels 29 cm hoog, 21,5 cm breed

-

1508 2 Aardewerken kastvazen met blauw decor, 42 cm hoog (divers schade)

-

1509 Gesigneerd Sitteren, P van, Vrolijk stadsgezicht met vele figuren, doek 60x90 cm

50-100

1510 2 Oude houten geweersteunen, ca. 170 cm lang

-

1511 2 Oosterse bijzettafeltjes, 32 cm hoog

-

1512 Eiken kastje met 3 laden, 75 cm hoog, 71,5 cm breed, 38 cm diep

-

1513 2 Bronzen wandlusters, 24 cm hoog

40-80

1514 Velleroy en Boch cachepot met oren, 23 cm hoog

30-60

1515 3 Velleroy en Boch kastvazen 31,5 cm hoog (1 hals restauratie)

-

1516 Eiken klepsecretaire 101 cm hoog, 85 cm breed, 44 cm diep

-

1517 Anoniem, Veld met korenschoven, doek 40x60 cm

-

1518 Junghans regulateur in noten kast ca. 95 cm hoog

30-60

1519 Ronde wandklok in eiken lijst 40,5 cm diameter

-

1520 Banjobarometer in palissander kast, 19e eeuw, P Caminada Tauton, 99 cm hoog

100-150

1521 Gesigneerd Gilbert, S, Stilleven met kan en schaal fruit w.o. druiven, paneel 20e eeuw, 20x25,5 cm

25-75

1522 Eiken bureaustoel met leeuwmaskers

50-100

1523 Eiken tafeltje met getordeerde poten 76 cm hoog, 100x58 cm

50-100

1524 Teakhouten Marokkaanse kist met inlegwerk en koper beslag 45 cm hoog, 68,5 cm breed, 35 cm diep

50-75

1525 Afrikaanse xylofoon gemaakt van uitgeholde en gedroogde vruchten, 110 cm breed

-

1526 Mahoniehouten draaibare captainschair

100-150

1527 Eiken tafelmodel linnenpers, 76 cm hoog en een mahonie wolwinder

-

1528 Eiken vroeg Biedermeier commode, 94 cm hoog, 88 cm breed, 45 cm diep

40-80

1529 Oude gravure van Deventer, 23,5x32 cm

-

1530 Art Deco regulateur in noten kast 99 cm hoog

-

1531 Paardjesregulateur 99 cm hoog

-

1532 Gesigneerd Kelderman, Jan 1914-1990, Parijs stadsgezicht, doek 30x24 cm

60-90

1533 Mahonie Biedermeier penantkastje, 95,5 cm hoog, 105 cm breed, 41,5 cm diep

50-100

1534 Oude Oost Duitse Globe en een Keulse pot met oren

-

1535 Koloniaal kastje met 4 laden en rijk steekwerk, 34 cm hoog, 55 cm breed, 30 cm diep

100-150

1536 Mahonie 19e eeuws handwerkmeubeltje 75 cm hoog, 56 cm breed, 38 cm diep

40-80

1537 Houten bestoken roofvogel 81 cm hoog

-

1538 Eiken halvemaantafeltje, 80 cm hoog, 66 cm breed, 37 cm diep

-

1539 2 Oude aardewerken puddingvormen op onderschotel w.o. Petrus Regout Maastricht

-

1540 Noten verticot met open vak en gestoken decor, 117 cm hoog, 94 cm breed, 42 cm hoog

75-125

1541 Oude poppenstoel en een miniatuur linnenpers 52 cm hoog

-

1542 Gesigneerd Jeveren, Gerrit van 1904-1986, Hollands landschap met water en zeilbootje, aquarel 24,5x51,5 cm

-

1543 Gesigneerd Boendermaker, Cornelis 1904-1979, Bergense School, Stilleven met groene glazen fles, stopflesje en sinaasappels op kleed,
doek gedateerd 1946, 83,5x66,5 cm

100-200

1544 Mahonie Engelse 6-laads kast met glazen knoppen 137,5 cm hoog, 139,5 cm breed, 59 cm diep

75-150

1545 Art Deco beeld van een vrouw met Barzoi, 31 cm hoog

50-100

1546 Gesigneerd Boendermaker, Cornelis 1904-1979, Bergense School, Stilleven met attributen op stoel, doek gedateerd 1939,
121,5x104 cm (restauratie en grote scheur)

-

1547 Grote kristallen vaas op voet, 36 cm hoog

50-75

1548 Antieke mahonie op eiken secretaire 150 cm hoog, 110 cm breed, 55 cm diep

100-200

1549 Italiaans porseleinen 3-delig kaststel met polychroom decor 26 cm en 35,5 cm hoog

-

1550 Gesigneerd Boendermaker, Cornelis 1904-1979, Stilleven met vaas tulpen en kom, doek gedateerd 1930, 101x80,5 cm

100-150

1551 Societe Ceramique Maatricht, kruidenrek voor aan de keukenwand, 39,5 cm hoog, 48 cm breed

-

1552 Eiken Biedermeier wastafeltje met marmeren blad en lade 79 cm hoog, 79 cm breed, 39 cm diep

-

1553 Bronzen tafelschemerlamp met stoffen kap 74 cm hoog, en bronzen tafelschemerlampvoet zonder kap 49 cm hoog

-

1554 2 Antieke wafelijzers voor het maken van kerkelijke koeken w.o. hosti

40-80

1555 Sitetable op rotan onderstel met groen decoratief houten blad, 76 cm hoog, 138x46 cm

100-150

1556 Gesigneerd Beceaud, P, Rustende reiziger met paard en hond, sepia met witkrijt opgehoogd, gedateerd 1847, 21x27,5 cm

-

1557 Regulateur in eiken kast met facetgeslepen ruitjes 65 cm hoog

-

1558 Gesigneerd Verleur, Andries 1876-1953, Bosgezicht met man, doek 54x39 cm

50-100

1559 Antiek eiken kistje, 29 cm hoog, 47x31 cm

-

1560 Eiken wandtafeltje met gestoken blad, 67 cm hoog, 71 cm breed, 35 cm diep

-

1561 Mahonie kaptafel met spiegel, 175 cm hoog, 122 cm breed, 54 cm diep

75-125

1562 Klassieke ladekast, rond model met 7 laden, 121,5 cm hoog, 45 cm diameter

100-150

1563 2 notenkleur armstoelen met webbing

-

1564 2 Oosterse kleurenlitho’s

-

1565 Paardjesregulateur in eiken kast met halfvolle zuilen 137,5 cm hoog

75-100

1566 2 Oosterse lithos w.o. kijken naar de maan

-

1567 Eiken portemanteau met kleed 192 cm hoog, 79 cm breed

-

1568 Eiken kolompoottafel, bladmaat 92 cm diameter

-

1569 Afrikaans snaarinstrument, 120 cm

-

1570 Kelim kleed 163x117 cm

-

1571 4 Noten klassieke bestoken stoelen met gebloemde stoffering

-

1572 Antieke eiken draaibare bureaustoel

50-100

1573 Noten antieke armstoel met beige mohair gestoffeerde zitting

-

1574 4 Rieten armstoelen / fauteuils

50-100

1575 Ovaal eiken tafeltje met onderschap, 75 cm hoog, 118x77 cm40

40-80

1576 Oosters handgeknoopt kleed 156x101 cm

-

1577 Viool in koffer

75-125

1578 Oude viool in koffer, incompleet

-

1579 Handgeknoopt Oosters kleed, Lilian, 160x119 cm

20-40

1580 Mahonie Heldense salontafel 51 cm hoog, bladmaat 102x102 cm

-

1581 Ida Maria Grassie dwarsfluit, type prestige

40-80

1582 6 mondharmonica’s Hohner Blues Harp, Hohner Pro Harp, Chinese mondharmonica, en een stemvork

-

1583 2 Oosterse porseleinen tafelschemerlampen met zwart/goudkleurige kappen 81 cm hoog

-

1584 Handgeknoopt Oosters kleed, Garaje, 200x130 cm

50-75

1585 Noten ronde bijzettafel met gecontourneerde opstaande rand 56,5 cm hoog, 77 cm diameter

-

1586 9 Diverse Oosterse porseleinen borden w.o. vierkant, 20e eeuw

-

1587 Noten armstoel met bruine stoffering

-

1588 Mahonie 19e eeuws wastafeltje met marmeren blad 80 cm hoog, 84 cm breed, 38 cm diep

-

1589 Keukenrekje met aardewerken laadjes, Tsjchechie, 37 cm hoog, 59 cm breed, 15 cm diep

50-100

1590 Rijkgestoken Oosterse kist, 48 cm hoog, 91 cm breed, 46 cm diep

40-80

1591 Mahonie 19e eeuwse ovale salontafel op kolompoot 53 cm hoog, bladmaat 110,5x77 cm

-

1592 Mahonie bijzettafeltje 40 cm hoog, 66,5x40,5 cm

-

1593 11 Porseleinen Oosterse schotels naar antiek model, 21 en 25 cm diameter

-

1594 Keramiek wandfonteintje, 19e eeuw, 56 cm hoog

-

1595 Noten kastje met deurtje, lade en marmer blad, 79,5 cm hoog

-

1596 Antiek mahonie kastje met klep, laadje en marmeren blad 75 cm hoog, 37,5 cm breed, 31 cm diep

-

1597 Oud vurenhouten bureautje met leer blad en porseleinen knoppen op de laden, 78,5 cm hoog, 123x59 cm

-

1598 2 Trommels / drums, herkomst India, 40 en 26 cm hoog

50-100

1599 Antieke ovale koperen pan met deksel, ca. 50 cm hoog inclusief hengsel

-

1600 Antieke koperen kraankan / ketel, inclusief oor 57 cm hoog

-

1601 Antieke eiken kist, 62 cm hoog, 105 cm breed, 72 cm diep

40-80

1602 3-slags 19e eeuws kamerscherm met stof en facet geslepen ruitjes, 158 cm hoog, ca. 135 cm breed

-

1603 Antieke ligstoel / chaise longue met esdoorn houten frame en zeer fraaie fijne ornamenten / beslag, 160x60 cm

200-400

1604 6 Oosterse pillows

-

1605 Oosters kleed 145x105 cm

-

1606 Facetgeslepen spiegel in eiken Mechelse lijst 160 cm hoog, 104,5 cm breed

-

1607 Mahonie trumeau 85 cm hoog, 84 cm breed, 31 cm diep

-

1608 Mahonie Biedermeier 2-deurs boekenkast 163 cm hoog, 100 cm breed, 39 cm diep

75-125

1609 Spiegel in een goudkleurige lijst, 123x83 cm

-

1610 Mahonie Biedermeier linnenkast, 183 cm hoog, 125 cm breed, 45 cm diep

75-125

1611 Anoniem, Het aanbieden van geschenken aan de sultan, kleurenlitho 48x58 cm

-

1612 2 Bronzen tafelschemerlampen met stoffen kap 59 cm hoog

-

1613 Mahonie Engelse 4-laads commode met opstand met kantelbaar facetgeslepen spiegel 187,5 cm hoog, 107 cm breed, 49 cm diep

100-150

1614 2 Waxinelichthouders met herten, leuk voor de kerst, 40 cm breed

-

1615 Gesigneerd Stips, Fred, Geit langs sloot bij bruggetje, doek 61x101 cm

75-125

1616 Kersenkleur kastje met 7 laden, 133 cm hoog, 60 cm breed, 43 cm diep

-

1617 Delfts polychroom beschilderd 3-delig kaststel 30 cm en 43 cm hoog

-

1618 Gesigneerd Rietman, Bart, Gezicht op Deventer, doek 80x100 cm

-

1619 Gesigneerd Rietman, Bart, Deventer bloemmarkt, doek 80x100 cm

-

1620 2 Gedecoreerde glazen flessen, Pommard 1er Cru, 42 cm hoog

-

1621 Eiken Biedermeier chiffonniere 160 cm hoog, 100,5 cm breed, 51 cm diep

75-125

1622 Anoniem, Moeder met kind en tekst, doek 127x91,5 cm

-

1623 Klassieke lijst voor een schilderij of spiegel, buitenmaat 151,5x138,5 cm, binnenmaat 120,5x90 cm

75-125

1624 Royal Sphinx en Boch, 3 aardewerken schotels met blauw decor 40 cm diameter

-

1625 Ovaal theekastje met los dienblad, 73 cm hoog, 74 cm breed, 49 cm diep

30-60

1626 Keramiek cachepot op losse zuil, 100 cm hoog (bot barst)

-

1627 Gesigneerd Waning, Martin van 1887-1972, Schepen op de rivier, ets 48,5x64 cm

75-125

1628 2 Oude Franse gravures, De Schyndeugd en de Listige Vrijster, 37x27 cm per stuk

-

1629 Noten waskast met marmeren blad, facetgeslepen spiegel met gestoken kuif 198,5 cm hoog, 120,5 cm breed, 60,5 cm diep

100-200

1630 Naar antiek model mes voor het hakken van moten vis, 48 cm lang

-

1631 Boch Belgie aardewerken 5-delig lampetstel

-

1632 Facetgeslepen ovale spiegel in fraaie lijst 84x56 cm

-

1633		

-

1634 The bank of England and royal Exchange London, AL Thomas en TA Prior, gravure 21,5x42 cm

25-50

1635 Vruchtenhouten 1-persoons ledikant, hoofdeind 158 cm hoog, voor matrassen 95x200 cm, en bijbehorend nachtkastje
met marmeren blad 82 cm hoog

-

1636 Antieke houten gekuipte aker, 36 cm hoog (1 band manco), houten bloempot en een koperen man met oren

-

1637 Antieke koperen pan met steel, 25 cm hoog, 44 cm diameter

-

1638 Soester spiegeltje 54x33,5 cm

-

1639 Eiken kapstok met rijk gestoken decor, 90 cm breed

-

1640 8 diverse Oosterse kleedjes en pillow

-

1641 Antieke eiken dekenkist met 2 laden 85 cm hoog, 141 cm breed, 55,5 cm diep

-

1642 Oosters handgeknoopt kleed 193x158 cm

-

1643 2 Oude Afrikaanse snaarinstrumenten

-

1644 Notenfineer 19e eeuws kabinet 226 cm hoog, 144 cm breed, 54 cm diep

100-200

1645		

-
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2e Verdieping

2000 Gesigneerd Doesburg, W J van, Ferries wheel, board 101x101 cm

-

2001 Oude spiegel in een goudkleurige lijst, 77x44 cm

-

2002 Facetgeslepen spiegel in eiken bestoken lijst 81x67 cm

-

2003 Oude ovale spiegel in goudkleurige lijst en kuif 67x50 cm, en ovale spiegel in goudkleurige lijst 44x34 cm

-

2004 Facetgeslepen spiegel in lijst 101x51 cm

-

2005 Soester spiegel, 76x58 cm

-

2006 Facetgeslepen spiegel in polychroom gekleurde bewerkte lijst met fruitdecor 102,5 cm hoog, 75,5 cm breed

40-80

2007 Facetgeslepen spiegel in een oude goudkleurige lijst, 161x81 cm

-

2008 Wand schoolkaart van Palestina, en de Landen der Heilige Schrift 190x140 cm (onderste balk zit los)

-

2009 Massief eiken 4-deurs kast 116 cm hoog, 161 cm breed, 55 cm diep

-

2010 Eiken wandkapstok 32 cm hoog, 100 cm breed, met kleed

-

2011 Glas in lood raam in teakhouten omlijsting 93,5x65,5 cm

-

2012 Blanke vurenhouten gedemonteerde kast, ca. 234 cm hoog, 162 cm breed, 50 cm diep

-

2013 Onduidelijk gesigneerd, Portret van een man, doek 150,5x120,5 cm

-

2014 Antiek Biedermeier mahonie 2-deurs dienstbodekastje, 174 cm hoog, 120,5 cm breed, 44 cm diep (achterwand helft manco)

-

2015 Anoniem, Poserende naakt man met knots, crayon, 67,5x45 cm in een oude vurenhouten lijst, buitenmaat 113x90 cm

100-150

2016 3-deurs linnenkast, 192 cm hoog, 149 cm breed en 54 cm hoog met bijpassend toiletmeubel 156 cm hoog, 107 cm breed,
38 cm diep, 2 bijzetstoeltjes en 2 nachtkastjes

100-150

2017 Houten rijkbestoken wanddecoratie 433 cm hoog, 186,5 cm breed

-

2018 Teakhouren sierornament met schap met rijk Koloniaal steekwerk, 45 cm hoog, 187 cm breed, 11 cm diep

100-150

2019 Facetgeslepen spiegel in goudkleurige lijst 78,5x58,5 cm

-

2020 Facet geslepen spiegel in een goudkleurige lijst, 86x58 cm

-

2021 Facetgeslepen spiegel in een zwarte lijst met goudkleurige accenten, 89x64 cm

-

2022 Spiegel in goudkleurige lijst 110,5x90 cm

-

2023 Facetgeslepen spiegel in een klassieke lijst, 117x92 cm (geen ophangogen)

25-50

2024 Facetgeslepen spiegel in goudkleurige lijst 139,5 cm hoog, 84 cm breed

-

2025 Teakhouren sierornament met schap met rijk Koloniaal steekwerk, 78 cm hoog, 181 cm breed, 19,5 cm diep

100-150

2026 IJzeren 2-persoons bed met 2 1-persoons electrisch verstelbare lattenbodems 80x200 cm

-

2027 Pastoe wandkast b.u. verschillende kastcombinaties, ontwerp Cees Braakman, serie ‘de uitmonstering’ onder het mom van ‘goedwonen,
kast is gedemonteerd en foto is van de oorspronkelijke staat

100-200

2028 Facetgeslepen spiegel in toogmodel lijst 112 cm hoog, 86 cm breed

-

2029 13 Diverse wanddecoraties, schilderijen, map met prenten etc

-

2030 Auping bed, model Cleopatra, ontwerp Dick Cordemeijer,, bedmaat 197 x 83 cm en matrasmaat 171 x 79 cm

-

2031 Houten bestoken paneel met grappige voorstelling 75 cm hoog, 111 cm breed, 3,5 cm diep

-

2032 Houten bestoken wanddecoratie van St Joris en de draak 40,5x28,5 cm, spiegel in eiken lijst 63x39,5 cm, teakhouten deksel van
een dekenkist met koper beslag en inlegwerk 79x42,5 cm, en houten sierornament met polychroom kleuren 82,5x16 cm

-

2033 Rohe Noordwolde, 2 jaren 60 rotan stoelen, rugleuning 95 cm hoog

50-100

2034 Visser, Martin (1922-1929), ‘t Spectrum, 1969, lederen cognackleurige bank op wenge frame, 150 cm breed

100-150

2035 Pastoe palissander eethoek, b.u. eettafel met wit blad, hoogte 74, en bladmaat 143 x 83 cm en 4 stoelen met gestoffeerde rug en zitting

50-100

2036 Philips industriele lamp 71 cm hoog, 60 cm diameter

50-100

2037 Lounge chair met leder gecapittoneerde zitting, in de stijl van Ingmar Relling

-

2038 2 Noten armstoelen met gebloemde stoffering

-

2039 2 Inklapbare regisseursstoeltjes

-

2040 Design 4 x, b.u. 2 stoelen, vermoedelijk Gispen, een Brabantia zwart krukje en een stoel in de stijl van Gijs van der Sluis en Martin Visser

-

2041 Glazen salontafel met koperen frame 38 cm hoog, 84x80 cm

-

2042 Buisframe bureaustoel met rode rib stoffering, in retro stijl

-

2043 Wittmann Austria, bruin lederen 2-zits bank 88 cm hoog, 155 cm breed, 86 cm diep

-

2044 Teakhouten salontafel, blad gedragen door 2 olifanten, 42 cm hoog, 94x54 cm

-

2045 Interlubke 2-laads kastje 35 cm hoog, 48 cm breed, 52 cm diep

-

2046 Ontwerp Gianfranco Frattini, wit rond kunststof tafeltje 38 cm hoog, 42 cm diameter, eiken muziekstandaard 136 cm hoog,
antieke houten vioolkoffer, en eiken jaren 60 lectuurstandaard met buisframe 35 cm hoog, 52 cm breed

-

2047 MT type Iso 9001, Made in Holland, 2 zwart/wit gestoffeerde lounge fauteuils 80 cm hoog, 102 cm breed, 98 cm diep

50-100

2048 Himolla Cumulus relaxfauteuil met verstelbare standen en massagefunctie

-

2049 Lederen relaxfauteuil

-

2050 Notenkleur armstoel met bruine stoffering

-

2051 Teakhouten jaren 60 5-armige hanglamp met kunststof kappen 56 cm hoog, 64 cm diameter

-

2052 Bontjas

-

2053 IJzeren rekje 76 cm hoog, 38 cm breed, 30 cm diep

-

2054 Jaren 60 glazen ronde plafond schaallamp 48 cm diameter, jaren 70 kunststof ronde hanglamp 96 cm hoog, 37 cm diameter,
en glazen bol hanglamp 77 cm hoog

-

2055 Jaren 60 chromen 3-delige mimiset met onyx bladen

-

2056 2 trolleys met draadstalen geraamte

-

2057 Olieverfschilderij, koperen Art Deco staande asbak, en Warmink wandklok

-

2058 2 Stenen ornamenten 55 cm hoog, 49 cm breed, 19,5 cm diep

-

2059 Jaren 60 formica eethoek met 4 stoelen, tafelhoogte 74 cm en bladmaat 89 x 59 cm

-

2060 Hanglamp 3x b.u. jaren 50 oranje keramieken 3-lichts hanglamp, oranje geemailleerde hanglamp en een heksenhoedmodel hanglamp

-

2061 2 Staande schemerlampen w.o. voet van Dijkstra en een wandlamp

-

2062 Noten dressoir jaren 60 74 cm hoog, 191,5 cm breed, 50 cm diep

-

2063 Afrikaanse lederen poef, ca. 65 cm diameter

-

2064 Gietijzeren staande waterpomp 136 cm hoog

-

2065 Oud kluisje, code bij ons aanwezig op kantoor, 58 cm hoog

-

2066 Mahoniekleur bijzetstoel met verstelbare rugleuning

-

2067 2 Indische wanddecoraties, ges. Oudkerk, Sylvia, Samoerai te paard, zeefdruk 4/30, ets van stadhuis te Maastricht, en houten koekplank 75,5x24 cm 2068 Modern dressoir in de look van steigerplanken, 85 cm hoog, 190 cm breed, 47 cm diep

25-75

2069 LG televisie, model 32LE5310-ZB

40-80

2070 Samsung TV, model LE40F86BD, 102 cm (geen afstandsbediening)

-

2071 Afsluitbaar metalen wijnrek, 112 cm hoog, 100 cm breed, 36 cm diep

75-125

2072 Metalen afsluitbaar wijnrek, 166 cm hoog, 101 cm breed, 59 cm diep

100-150

2073 Teakhouten jaren 60 3-laads hoekmeubel 70,5 cm hoog, 124 cm breed, 67 cm diep

100-200

2074 6 Diverse bureaulampen

-

2075 Rieten plantenbak 70 cm hoog, 68 cm breed, 27,5 cm diep

-

2076 2 Gipsen piedestals 63 cm hoog, en gipsen Boeddhahoofd 43 cm hoog

-

2077 2 Oude houten gekuipte biervaten, gemerkt HBM (Heineken Bierbrouwerij Maatschappij)

50-100

2078 Zweedse 2-lichts vloerlamp koper met hout, en gestoffeerde kapjes 171 cm hoog

-

2079 Condor drumstel met 4 drums en diverse bekkens

75-125

2080 Grenen kistje met beschilder decor, 50 cm hoog, 101 cm breed, 41 cm diep

-

2081 Metalen staande houder, 117 cm hoog, ovale lektuurbak, houten Pierot en glazen schaal

-

2082 3 Mahonie met palissander Art Deco stoelen, vermoedelijk LOV, met okerkleurige stoffering

-

2083 2 Oosterse handgeknoopte kleden 130x98 cm en 132x91 cm

-

2084 Beschilderde salontafel met klapbladen en 2 laden, 48,5 cm hoog, uitgeklapt 110 cm diameter

50-100

2085 Gedecoreerd houten kistje met beschildering en metalen beslag, 51 cmn hoog, 41x41 cm

-

2086 Gewei op hout 74 cm hoog, en koperen aker 33 cm hoog, 43 cm diameter

-

2087 Jaren 60 salontafel, 48 cm hoog, 121x48 cm

-

2088 Verrijdbare bureaustoel

-

2089 Leitz Focomat IIc vergroter 115 cm hoog

-

2090 3 Oosterse handgeknoopte kleden 128x79 cm, 139x109 cm, en 71x65 cm

-

2091 Jaren 60 rotan bankstel bestaande uit 3-zits bank, 2 fauteuils en een salontafel, in de stijl van Paul Frankl

100-200

2092 Beuken bureaustoel met armleggers

-

2093 Bijzondere salontafel, gemaakt van een antieke ossenkasrt uit India, 43 cm hoog, 162x132 cm

100-150

2094 Oude miniatuurkoets van hout, ijzer en leder 47 cm hoog, 80 cm lang, 34 cm breed, en houten kinderstoeltje 53 cm hoog

-

2095 2 Gietijzeren tuinvazen 26,5 cm en 25,5 cm hoog, jardiniere 14 cm hoog, 31 cm breed, kaarsenstandaard 69 cm hoog, steekgereedschap,
dekselpot, houten schootkoffiemolen, blaasbalg, messing haardstel, en kaasvat

-

2096 Stalen Gispen Holland bureau met linoleum blad, ontwerp Andre Cordemeyer, 7800-serie, 3 lades en schrijfplateau per blok,
staand op taps toelopende poten, hoogte 78, breedte 150 en diepte 75 cm

100-150

2097 Gispen typebureautje met 2 laden, 71,5 cm hoog, 100,5x60,5 cm

50-100

2098 Lavenir poppenwagen, jaren 50/60 met pot

40-80

2099 Eikenhouten haverkist, 71 cm hoog, 125 cm breed, 61 cm diep

75-125

2100 Verstelbare stoel op wielen, Mercado

-

2101 Metalen staande lamp 162 cm hoog, metalen salontafel met tegelblad 51 cm hoog, bladmaat 79,5x48 cm, en hoekstoeltje

-

2102 5 stoelen in thonetstijl

-

2103 Koop meubels 5x b.u. 2 bijzettafels, oranje kruk, gebr. de Wit bureaustoel en oranje armstoel

-

2104 Chromen tafeltje met lectuurhouder en ronde glasplaat 49,5 cm hoog, 3 metalen krukjes, en houten kapstok met chroom frame 90 cm breed 2105 Beukenhouten tafel in Rietveld stijl 75 cm hoog, bladmaat 161x77,5 cm

-

2106 3 Regulateurs in eiken kast

-

2107 Regulateur in notenkleur kast, ca. 1920, 70 cm hoog

-

2108 Regulateur in notenkleur kast naar antiek model met fraai steekwerk op het deurtje, ca. 80 cm hoog

-

2109 Regulateur in eiken kast, ca. 1920, 71 cm

-

2110 Vrijeslingerregulateur in eiken kast, 90 cm hoog

-

2111 5 Oosterse handgeknoopte kleedjes 32x31 cm, 64x33 cm, 93x52 cm, 78x77 cm en 79x71 cm, en pillow 40x38 cm

-

2112 Eiken klepsecretaire met 3 laden 102 cm hoog, 81 cm breed, 48 cm diep

-

2113 Delta lintzaag, tafelmodel

50-100

2114 DeWalt DW701 afkortzaak

100-150

2115 2 Oude reiskisten

-

2116 Oude houten hutkoffer met binnenbak, 54 cm hoog, 102 cm breed, 52 cm diep

-

2117 Notenkleur dekenkistje in Spaanse stijl, 43 cm hoog, 100 cm breed, 40 cm diep

-

2118 Phlips TV, SQ 551, model 46PFL9705H/12, 117 cm met afstandsbediening

50-100

2119 Glazen audiomeubeltje, 51 cm hoog, 78x43 cm (2 wieltjes los)

-

2120 Go-Go 3Beaufort scootmobiel

200-300

2121 Massief eiken eetkamertafel op kolompoot, 75,5 cm hoog, 115 cm diameter

-

2122 6 Loyd Loom stoelen

-

2123 Eiken parapluton met koperen banden

-

2124 Oude koffer, 53 cm hoog, 93 cm breed, 49 cm hoog

-

2125 Schatkist met koper gedreven beslag 42 cm hoog, 45,5 cm breed, en koperen gedreven haardscherm 80 cm hoog, 66 cm breed

-

2126 Melkbus Volharding 71, beschilderde melkbus, gietijzeren haardstel, paraplustandaard, en melkemmer

-

2127 Houten zwart gelakte staande kapstok 177 cm hoog

-

2128 6 Diverse vloerlampen

-

2129 Eiken Art Deco theewagen 71,5 cm hoog, 82x47,5 cm, eiken 1-deurs kastje met laadje 77 cm hoog, 36 cm breed, 25 cm diep, en eiken
1-deurs wandvitrinekastje 68 cm hoog, 41,5 cm breed, 10,5 cm, diep

-

2130 Eiken kastje met 3 laden, 60 cm hoog, 64 cm breed, 35 cm diep

-

2131 Oud houten hobbelpaard, 122 cm hoog, 152 cm breed (staart manco)

100-150

2132 Oude groene hutkoffer, 52 cm hoog, 101 cm breed, 50 cm diep

-

2133 Oude hutkoffer, 38 cm hoog, 102 cm breed, 51 cm diep

-

2134 4 Diverse oude koffers

-

2135 Gazelle Tour Special racefiets, 59 cm

-

2136 Giant witte racefiets

-

2137 Batavus rode racefiets

-

2138 Massief eiken eethoek bestaande uit kloostertafel 73,5 cm hoog, bladmaat 185x84,5 cm, en 4 stoelen met groene skai zitting

-

2139 Top Craft TFZ400R figuurzaag en een Black en Decker KA290 elektrische vijl

-

2140 2 Oude koffers en 15 houten wandelstokken

-

5120
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2141 Koperen klassieke tafelschemerlamp met stoffen kap 95 cm hoog, en tafelschemerlamp met onyx en stoffen kap 77 cm hoog

-

2142 4 Vurenhouten stokkenkasten in de stijl van Willem Lutjens 221 cm hoog, 100 cm breed, 24 cm diep, 169 cm hoog, 98,5 cm breed,
24,5 cm diep, 92 cm hoog, 120 cm breed, 20 cm diep, 85 cm hoog, 100 cm breed, 39 cm diep

100-150

2143 Koop wanddecoraties waaronder olieverf, Japanse gekleurde houtsnedes, litho’s, oleografie, affiches etc

-

2144 Antieke slaapkamergemak 85,5 cm hoog, 52,5 cm breed, 52 cm diep

-

2145 5 Bijbelplaten met Bijbelse voorstellingen 63x76 cm, en schoolkaart koe en paard, schoolkaart maten en vormen, en schoolkaart Deltaplan

-

2146 Noten tafeltje 76 cm hoog, bladmaat 90x59 cm, en 2 thonetstijl stoeltjes met webbing zitting en witte kussentjes

-

2147 Doos met koperwerk, doofpot, ijzeren wafeltang, kolenbak en ovale eiken paraplubak

-

2148 2 Art Decostijl bijzettafeltjes

-

2149 Houten bestoken dekenkist 38 cm hoog, 98,5 cm breed, 41 cm diep, houten beschilderde lectuurbak, 6-kantig eiken tafeltje 57 cm hoog,
en eiken kapstok met 5 hoornhaken en 4 ijzeren haken 22,5cm hoog, 100 cm breed

-

2150 IJzeren rood gelakte verrijdbare kapstok 182 cm hoog, 100,5 cm breed, 50 cm diep

-

2151 Bontjas

-

2152 Zeer fraai handgeknoopt kleed, gemaakt van stukken oude tapijten en vervolgens blauw gekleurd, Gekocht via de firma Rozenkelims
in Turkije in 2014 voor 5.000 euro, 700x500 cm

500-1000

2153 Gazelle Lausanne Track en Trail herenfiets, 57 cm

100-150

2154 Ronde poef bekleed met koeienhuid 32 cm hoog, 60 cm diameter

-

2155 3 Metalen groengelakte trunks ca. 37 cm hoog, 90-100 cm breed

-

2156 Oude trunk 33 cm hoog, 83 cm breed, 47 cm diep

-

2157 Eiken wandvitrinekastje

-

2158 Oude reiskoffer met houten banden, 60 cm hoog, 102 cm breed, 61 cm diep

-

2159 Oude reiskoffer met houten banden, 57 cm hoog, 92 cm breed, 58 cm diep

-

2160 Oude reiskoffer met koperen banden, 34 cm hoog, 81 cm breed, 53 cm diep

-

2161 Oude lederen koffer

30-60

2162 2 Koffers en kamelenbankje

-

2163 Grenen penantkast 140 cm hoog, 97 cm breed, 44,5 cm diep

50-100

2164 Antieke ijzeren weegschaal met koperen schalen en gewichten, koperen doofpot, kolenkit, 3-slags haardscherm 50 cm hoog,
en 2 smeedijzeren hekken 180x37 cm per stuk
2165 Groen gelakte metalen 2-deurs locker 104,5 cm hoog, 60,5 cm breed, 40,5 cm diep

-

2166 Koperen staande verstelbare lampvoet 210 hoog, houten staande lampvoet op ijzeren standaard 141 cm hoog, metalen kolenkit,
oude plaggensteker, en houten bestoken stoof

-

2167 6 Olieverfschilderijen en 1 oleografie

-

2168 Grenen buffetkast met 3-deurs opstand en 3 deuren en 3 laadjes in onderkast 199 cm hoog, 139 cm breed, 44 cm diep

-

2169 Electrische basgitaar, gemerkt Ibanez

-

2170 Electrische basgitaar, gemerkt The Asama

-

2171 Onduidelijk gesigneerd, Poserende Indische dame, doek 112x68 cm

-

2172 Eiken 2-deurs boekenkast met facetgeslepen ruitjes

50-100

2173 Eiken gestoken kapstok, 125 cm breed

25-50

2174 Eiken 2-delige vitrinekast, 197 cm hoog, 74 cm breed, 37 cm diep

25-75

2175 8 Wanddecoraties waaronder olieverf, pastel etc

-

2176 15 Diverse wanddecoraties w.o. olieverfschilderijen, aquarellen etc.

-

2177 Miele stofzuiger

-

2178 Siemens Z50 stofzuiger

-

2179 Miele type S251i groene stofzuiger

-

2180 Philips TV met AB, model 32PFL3807H/12

-

2181 Akai tv, model ALED22052

-

2182 LG TV met AB, zonder S, model 32LG2100

-

2183 Sharp tv, model LC-32LE705E

-

2184 Klassieke schilderijlijst, binnenmaat 55,5x71 cm, buitenmaat 87x103 cm

-

2185 Eiken bordenrek 100x186 cm

-

2186 Eiken kapstok met spiegeltje, 110 cm breed

-
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2187 Onduidelijk gesigneerd, Stilleven met Keulse kan, bloemen en tinnen beker, doek 76x93 cm

100-200

2188 Plaat in lijst van een tijger 82x112,5 cm, druk op doek met afbeeldingen van Boeddha’s 70x60 cm, en gesigneerd Bretz, J, landschap
met huis, pastel 36x48 cm

-

2189 Brandwerende kast, code bij ons bekend op kantoor, resetsleutel ook aanwezig, 90 cm hoog, 64 cm breed, 50 cm diep

100-150

2190 AEG Electrolux aqua control 74803 wasmachine

75-125

2191 Atag keramisch fornuis

-

2192 Miele koel-vries combinatie 195,5 cm hoog

-

2193 Zanker wasmachine, model SF6650

-

2194 Knight vrieskastje

-

2195 Rich Me koelkastje, 45 cm breed

-

2196 Bosch Maxx 6 Vario Perfect wasmachine

75-100

2197 Bosch WTA3200 wasdroger

-

2198 Etna combioven

-

2199 Bosch LogiXX9 wasmachine

100-150

2200 Indesit wasdroger

-

2201 Bosch Maxx6 wasmachine

50-100

2202 Bosch Maxx6 droogtrommel, condensdroger

50-100

2203 AEG Lavamat 86820 wasmachine

-

2204 Bosch WTA3200 wasdroger

50-100

2205 AEG Lavamat W1255 wasmachine

-

2206 Liebherr koelkast

40-60

2207 Beko koel vriescombinatie

75-125

2208 Siemens kookplaat, aardgas

-

2209 Bosch koel vriescombinatie

50-100

2210 Bosch Maxx WFL2470 wasmachine

50-100

2211 Zanussi vrieskastje

-

2212 Miele Meteor V3660 wasmachine

100-150

2213 AEG Competence keramisch fornuis met oven z.g.a.n.

75-125

2214 2-delige aluminimium ladder merk Solide CB 2x10

-

2215 Rode Miele stofzuiger type S424i

-

2216 Rotan tafeltje met onderblad 59 cm hoog, 69 cm breed, 53 cm diep

40-80

2217 Teakhouten wandmeubel, 1959, voorzien van 3 lades en kastje, achterkant gemerkt met o.a. DBB, J.P.I.C.,made in Japan, hoogte 64,
breedte 225 en diepte 45 cm

-

2218		

-

2219		

-
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Design

3000 Teakhouten 3-laads bureau, jaren 60, ontwerper onbekend, staand op ijzeren zwarte staanders, aan zijkant open zijde met schap,
hoogte 76 cm, breedte 122 cm en diepte 62 cm

100-150

3001 Gispen Holland 3-laads kleurodesk bureau, ontwerp Cordemeijer voor de 7800-serie, linoleum blad en stalen frame, hoogte 78
en bladmaat 120 x 76 cm
3002 Draadstalen stoel,model Jarpen, ontwerp Niels Gammelgaard in jaren 80, Zweden

100-150
50-100

3003 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, gemengde techniek
gedateerd 1978, 57x22 cm

-

3004 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, verso titel
Look out she is dangerous, potloodtekening gedateerd 1981, 41x57 cm

-

3005 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, potloodtekening gedateerd 1979, 56x40 cm 3006 Mobach, K, keramiek vaas, gedateerd 1978, 93 cm hoog

50-100

3007 Gesigneerd Honig, Ab, Kiss me i am only a paining, doek 92x66 cm

-

3008 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, board gedateerd 1981, 40x30 cm

-

3009 Philips Infraphil, ontwerp Charlotte Perriand, rode lamp

-

3010 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, board gedateerd 1974, 40x50 cm

-

3011 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, board gedateerd 1974, 40x50 cm

-

3012 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling van vrouw met kraai, board uit 1995, 40x50 cm

-

3013 Topform teakhouten 2-delig wandmeubel, bovenkast voorzien van schuifdeuren, klep en schappen, onderkast aan weerszijden voorzien
van 2 laden en in het midden een klep, rustend op taps toelopende poten, hoogte 140, breedte 221 en diepte 48 cm

300-400

3014 Artifort krukje, 40 cm hoog

-

3015 Cleopatra daybed, ontwerp Dick Cordemeijer, matrasmaat 173 x 90 cm en bedmaat 200 x 93 cm

-

3016 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, 5 diverse werken, 26x18,5 cm per stuk 3017 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, potloodtekening 27,5x19,5 cm

-

3018 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, ets gedateerd 1977, 3/3, 23,5x18 cm

-

3019 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, potloodtekening gedateerd 1991, 27x19 cm

-

3020 Art Deco bureau / toilettafel met 2 laden, open boekenvak, spiegelblad met bijbehorende stoel, afmeting bureau, 90 cm hoog,
ca. 155 cm breed, 66 cm diep

100-200

3021 Siemens dubbelzijdige klok 95 cm hoog, 43 cm diameter (glas van 1 zijde ontbreekt)

-

3022 Tomado rekje

50-100

3023 Ontwerp Joe Colombo, Boby trolley organizer 52,5 cm hoog, 43x41 cm

-

3024 Plus Pedrali, ontwerp Alesandro Busana, 4 rode kunststof design kuipstoelen

150-200

3025 Tomado metalen wandrekje met 2 schappen 65 cm breed, 2 schappen 38 cm breed,en 4 houders 44 cm hoog,
en metalen bureaulampje 32,5 cm hoog

-

3026 Fraai geblazen glazen hanglamp met metalen montuur 27,5 cm hoog, met snoer 133 cm hoog

-

3027 Chromen hanglamp met 3 bubbelglazen bollen, hoogte 55 cm

-

3028 Naar een ontwerp van Marcel Breuer, 2 Wassily chairs, schade aan o.a. armleuningen

100-200

3029 4 hanglampen b.u. 3 heksenhoed model waarvan 1 plexiglas en 2 aluminium en een plexiglas hanglamp, hoogte excl. snoer
varieert van 21 t.m. 33 cm

50-100

3030 Ontwerp Breuer, Marcel 1902-1981, voor Gavina Italy, 2 Wassily chairs met wit leder

200-400

3031 Tomado rekje, 69 cm hoog, 68 cm breed

-

3032 Inklapbare trolley in de stijl van Bremshey Gerlinol Dinett, hoogte 80 cm, breedte 62 cm en diepte 42 cm

-

3033 Jaren 60 TV tafeltje 63 cm hoog, 70x38 cm en een 3-delige mimiset

-

3034 Kist met luxe Bingo Master bingokaarten jaren 60/70 gebruikt voor Wiesbaden Area Officers Open Mess and American Arms ANNEX

-

3035 4 barkrukken, ontwerp Borge Lindau en Bo Lindekrantz voor Lammhults Sweden, lijn gelanceerd in 1968, model S70-3,
gestickerd aan onderzijde en ca. 70 cm hoog

-

3036 Ronde salontafel op chromen poot met formica blad, hoogte 46 cm en diameter 75 cm

50-100

3037 Koop divers 5x b.u. Drentea wandschap, Philips UV-lampje met originele verpakking en 3 wandlampen

-

3038 Visser, Martin (1922-2009) wenge vierkante salontafel, gestickerd aan onderzijde ‘t Spectrum, bladmaat 61 bij 60 cm

-

3039 Koop meubels 5x b.u. 3 niervormige bijzettafeltjes en 2 jaren 60 stoelen met skai

-

3040 Salontafel met 2 glasplaten geklemd door messing staanders met Egyptische artefarcten in de hoeken, ontwerp Peter Ghyczy,
model T24, bladmaat 101,5 bij 101,5 cm en 45 cm hoog
3041 Aardewerken jaren 60 schotel met 3 figuren 29,5 cm diameter, en schotel met gevlekt glazuur en rond reliefdecor 36,5 cm diameter

200-400
-

3042 Verner Panton voor Louis Poulsen, 2 tafellampen model ‘Panthella’, beide serienr. 23430, jaartal 1971, 1 pin is afgebroken
dit is bij te bestellen, hoogte ca. 70 cm

200-400

3043 Topform stoel en pastoe mimiset uit de Japanse serie door Cees Braakman

-

3044 Raak 4-laags plexiglas wandlamp met kopspiegel lamp, 23x23 cm

-

3045 Teakhouten wandsysteem b.u. 3 schappenhouders 150 cm lang, 2 schappen 86 x 23 cm, 3 kastjes met o.a. schuifdeuren,
lades en open gedeeltes, hoogte 41 cm en 21 cm, breedte 86 cm en diepte 23 cm
3046 Jaren 60 metaal met koperen wandlampje26 cm hoog

100-150
-

3047 Paolo Buffa (1903-1970), voor Marelli en Colico, Italie, zwart gelakte houten jaren 50 ladder back chair op taps toelopen
de gecannelleerde poten met messing hulzen

200-400

3048 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, verso titel Portret van May,
board gedateerd 1980, 60x50 cm

-
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3049 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, verso titel De Florentijnen,
board gedateerd 1974, 60x50 cm

-

3050 Jaren 60 teakhouten eethoek bestaande uit tafel 121x81 cm met tussenblad van 31 cm

75-125

3051 Divers 3x , 2 lektuurbakken jaren 60 wo. Mategot en Hala brureaulamp

-

3052 Jaren 60 2-deurs teakfineer kastje, 76 cm hoog, 94 cm breed, 29,5 cm diep

-

3053 Triotrack Concerto 66 platenspeler uit 1966

-

3054 Staande art deco chromen kapstok op marmeren voet, hoogte 175 cm

50-100

3055 Glazen salontafel met messing poten 41,5 cm hoog, 82x82 cm

75-150

3056 Jaren 60 teakfineer bureau, 78 cm hoog, 138x58 cm

-

3057 4 lampen b.u. hoge zwarte hala tafellamp heksenhoedmodel, bruine bureaulamp met verstelbare arm, wandlamp en witte tafelklemlamp

-

3058 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, board 60x80 cm

-

3059 Gispen buisframe armstoel

50-100

3060 Ontwerp Teeffelen, Louis van, 1921-1972, voor WeBe, teakhouten wandmeubel met gezwarte staanders, voorzien van 2 schappen,
een klepbureautje en kastje, allen gedragen door messing houders, ca. 1950, hoogte 193 cm, breedte 89 cm en diepte 40 cm
3061 Koperen theewagen Hollywood regency stijl, 76 cm hoog

250-350
-

3062 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, verso titel Portret
van Wilhelmina B, board gedateerd 1976, 50x60 cm

-

3063 Gesigneerd Merx, Ad geb. 1945, Compositie, kleurets gedateerd 1995, 3/30, 83x22 cm

-

3064 Gesigneerd Merx, Ad geb. 1945, Compositie, kleurets gedateerd 1996, 15/30, 95x20 cm

-

3065 Glazen tafeltje41 cm hoog, 52 cm breed, 45 cm diep

-

3066 Ronde Pastoe tafel op stalen stervoet en formica blad, hoogte 72 cm en diameter blad 120

50-100

3067 Elio Martinelli tafellamp, model nr. 629 ‘Cobra’, Italie 1968, ca. 40 cm hoog

200-300

3068 Design lamp, jaren 60, model President voor Fase

150-250

3069 2 stoelen voor Airborne met bruine bekleding, ontwerp Jean Gautier Delaye, Frankrijk

150-250

3070 Gesigneerd Vroom, Jean Paul 1922-2006, Affiche Let him that is without sin, Jail the first stone, uitgave 1967, 64,5x45 cm

-

3071 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, board gedateerd 1986, 60x50 cm

-

3072 Salontafel met glazen blad, een messing dubbele regelverbinding, rustend op gezwarte taps toelopende poten, hoogte 53 cm
en elke zijde 92 cm

100-150

3073 Bureaustoel met groene stoffering

-

3074 Slotboom vintage jaren 60 teakfineer bureautje, 109,5 cm hoog, 86,5 cm breed, 39 cm diep

-

3075 Elvis Presley telefoon (beweegt nog niet....)

-

3076 Teakhouten wandkast b.u. 3 modules, fabriek Deco, jaren 60, hoogte 179, breedte 84 en diepte 40 cm

100-150

3077 Gesigneerd Lodeweegs, Hans geb. 1940, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, ets suikertechniek
droge naald gedateerd 1978, 31/3, 19x49,5 cm

-

3078 Aardewerken hoofd 30 cm hoog

-

3079 Poolse scheepstelegraaf 115 cm hoog

150-250

3080 West-Duits wandsysteem, fabriek WHB, b.u. 2 schuifdeurkastjes en 2 schappen, incl. 4 muurbevestigingen, jaren 60, hoogte 179,
breedte 84 en diepte 80 cm

150-250

3081 Kapstokje met 4 gekleurde haken, ontwerp Coen de Vries voor Pilastro, 64 cm breed

40-80

3082 2 Metalen jaren 60 wandlampjes en metalen rood gelakte jaren 80 wandlampje

-

3083 Gesigneerd Erkelens, Frans Willem 1937-2016, Meta-realisme met licht erotische surrealistische voorstelling, gemengde techniek
gedateerd 1987, 30,5x23 cm

-

3084 2 trolleys met dubbele dienbladen waarvan 1 inklapbaar en in Bremshey stijl

-

3085		

-
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Vitrinegoederen

5000 Makkum Tichelaar aardewerken schenkkan met blauw decor, model 197, schilder JV 26,5 cm hoog

-

5001 Arnhemsche Fayence plateel vaas modelnummer 177, decor Pensee, 33 cm hoog (oor en hals gelijmd) en een vaas modelnummer 112,
decor Pensee, 35,5 cm hoog (voet schade)

-

5002 Porceleyne Fles Delft, aardewerkenvaas met reflet metallique glazuur 16,5 cm hoog (randschade), orenvaasje 20,8 cm hoog (randchipje),
en buikvaasje 17 cm hoog (gaaf)

-

5003 Porceleyne Fles schotel met blauw bloemdecor, jaarletter 1962, 35 cm diameter

40-80

5004 Makkum Tichelaar aardewerken schenkkan met blauw decor, model 197, schilder V 26,5 cm hoog

-

5005 Arnhemsche Fayence 2 vazen, model 221, decor Gelri, 32,5 cm hoog (1 hals gelijmd)

-

5006 Rozenburg Den Haag, 2 19e eeuwse aardewerken vaasjes met blauw decor, schilder F van Dunkelman 10,5 cm ho90og

-

5007 Zuid Holland Gouda, plateel wit geglazuurd vaasje met bloemdecor 10,4 cm hoog (randchipje), pijpvaasje 15,5 cm hoog (gaaf),
en tegel met voorstelling naar L Apol 15,5x15,5 cm (randchipjes)

-

5008 Rozenburg Den Haag, 2 eierschaal porseleinen kop en schoteltjes, schilder Sam Schellink (schade), vaasje met lineair bloemdecor,
schilder sam Schellink, jaar 1904, 14,5 cm hoog (halsschade), en vaasje met bloemdecor 10 cm hoog (hals afgezaagd)

-

5009 Rozenburg Den Haag, eierschaal porseleinen vaasje met floraal decor, schilder R Sterken, jaar 1903, model 651, 9 cm hoog (gaaf)

-

5010 Firma Brantjes en Co, plateel vaas met lineair decor 26 cm hoog, (randchipjes)

100-200

5011 Arnhemsche Fayence vaas / schenkkan, modelnummer 15, 18 cm hoog

25-50

5012 Ravelli dekselbakje in de vorm van een vis, 8 cm hoog

-

5013 Rozenburg Den Haag, 2 vaasjes met polychroom floraal decor, model k 342, 13,8 cm hoog (randchipje hals, en glazuurschade )

-

5014 Porceleyne Fles schotel met blauw decor naar Blommers, Schilder G Schilperoort, jaarletter 1943, 40,5 cm diameter

75-125

5015 Firma Brantjes en Co, plateel vaas met landschapsdecor 19,8 cm hoog (gaaf)

100-150

5016 Rozenburg Den Haag, plateel vaasje met polychroom lineair decor, schilder L, model 441, 11,5 cm hoog (chipjes hals en standring),
en schaaltje gedateerd september 1913 14,5 cm diameter (gerestaureerd)

-

5017 Arnhemsche Fayence vaasje / schenkkan, modelnummer 143, decor Gelri, 18 cm hoog

40-80

5018 Arnhemsche Fayence 2 vaasjes, modelnummer 154m decor Vlinder, 15 cm hoog

40-80

5019 Rozenburg Den Haag, aardewerken tegel met voorstelling naar Bosboom, J, achterzijde gemerkt en nummer K446, 31,5x24,5 cm

100-150

5020 Arnhemsche Fayence 2 vaasjes model 207, decor vlinder, 14 cm hoog (1 hals gelijmd)

-

5021 Arnhemsche Fayence 5 diverse voorwerpen met schade of restauratie

-

5022 Tichelaar Makkum dekselbakje, 16 cm hoog, en dekselvaasje 20,5 cm hoog

-

5023 Eskaf schenkkan model 242, 14 cm hoog

30-60

5024 Arnhemsche Fayence inktstel, modelnummer 315, decor Palmet (2 inktpotjes met schade)

40-80

5025 Arnhemsche Fayence likeurkan, modelnummer 303, decor Vlinder, 27 cm hoog, (chipje) en een elixerkruikje modelnummer 304,
decor Vlinder 16 cm hoog (oor gelijmd)

25-50

5026 Tichelaar Makkum 2 schotels met blauw decor, 31 en 35 cm diameter

40-80

5027 Arnhemsche Fayence 4-delig rookstel decor Pensee (asbak chip)

40-80

5028 Porceleyne Fles Delft, 2 aardewerken beschilderde tegels met voorstellingen naar Rembrandt, schilders MW Verdoold en J Willigen,
jaarletters 1986, inclusief houten lijst 29,5x23,5 cm

-

5029 Porceleyne Fles Delft, 2 19e eeuwse aardewerken tegels met voorstellingen naar HW Mesdag 15,8x15,8 cm (randschilfers en
van 1 tegel achterzijde stuk missend)

-

5030 Poreceleyne Fles Delft, 3 aardewerken tegels met thema’s Spoorwegstaking, Den Vaderlant ghetrouwe, en Nederland
zal herrijzen 20x14,5 cm, en tegel Delft 15x10 cm
5031 Koop divers aardewerk met blauw decor w.o. Porceleyne Fles

75-125
-

5032 Rozenburg plateel schotel met decor van de Mauritspoort. De Maurits- of Grenadierspoort werd in 1634 voltooid om de toegang
tot het Plein te verbeteren. De nieuwe poort kreeg later in verband met zijn ligging naast het Mauritshuis de naam Mauritspoort.
Jaarletter 1895, modelnummer waarschijnlijk 272, opdrachtnummer 781, 58 cm diameter. Gaaf, minuscule gebruikssporen aan de rand.
5033 17e Eeuwse Hollandse aardewerken vaas met blauw decor van vogels en planten, 23 cm hoog (schade aan voet)

750-1250
-

5034 Porceleyne Bijl Delft, 18e eeuws aardewerken schotel met bloemenvaas in midden, en vaas met fruit in cartouches 35 cm diameter
(glazuurslijtage rand en enkele randchipjes), en 2 18e eeuwse aardewerken schotels met Chinoiserie decor 23 cm diameter (randchips)

100-200

5035 Tichelaar Makkum schotel met polychroom bloemdecor, 35 cm diameter

40-60

5036 Lladro, 2 Spaans porseleinen beeldengroepjes van spelende poedels 10 cm en 13 cm hoog, en beeldje van staande poedel 14,5 cm hoog

50-100

5037 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 5122, August Moon, Ceremonial del Te, periode 1982-1993, Vincente Martinez, 22 cm hoog

75-125

5038 Lladro, Spaans porseleinen beeld van liggende hond met slak op zijn poot 14,5 cm hoog, beeld van hond met vlinder
op zijn staart 8 cm hoog, en hond 10,5 cm hoog (puntje van staart)

50-100

5039 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 4622, Old man with violin, Viejo Musico, periode 1969-1982, Salvador Furio, 35,5 cm hoog

100-150

5040 Lladro, porseleinen zittende Boeddha op eeen troon, gedragen door een olifant 53,5 cm hoog

100-200

5217

Herinneringsglas / IJzeren Kruis

5041 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 6893, Mrs. santa Claus, Senora Santa, periode 2003-2008, Virginia Gonzalez, 26 cm hoog

100-150

5042 Lladro beeld, South of the border, nr. 5080, periode 1980-1985, 29,5 cm hoog

40-80

5043 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 4974, Dutch Children, Ninos Holandeses, periode 1977-1981, Francisco Catala, 37,5 cm hoog

150-200

5044 2 Lladro porseleinen beeldjes, meisje met lammetje en mand groente, 24 cm hoog en Cupidofontein, 27 cm hoog

30-60

5045 Lladro, 6 Spaans porseleinen beeldjes van hondjes 6-8,5 cm hoog

50-100

5046 Lladro Spain, 8 porseleinen beeldjes van kerststal, nr.4535, Bsaby Jesus, periode 1969-heden, 4671, Mary, periode 1969-2001, 4672,
Saint Joseph, periode 1969-2001, 4674, King Gaspar, periode 1969-2001, King Balthasar periode 1969-2001, Shepherd with lamb,
periode 1969-2001, Bull and donkey, periode 1991,1966 en een kandelaar met ster, 34 cm hoog

100-200

5047 Lladro Spain, 3 porseleinen beeld, nr.4536, Chinese Angel, Angel Chino, periode 1969-2004, (strijkstok missend) nr. 4537,
Angel black, Angel Negro, vanaf 1970, en nr. 14540, Angel with flute, Angel Flautista, periode 1969-2004, allen Fulgencio Garcia

60-100

5048 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 6779, Santa s Busiest hour, Ilego La Hora, jaar 2001, Juan Carlos Ferri, 21 cm hoog

30-60

5049 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr.4960, Cherub smiling, Angel Farolero, periode 1977-1991, Salvador Debon, 24 cm hoog

50-100

5050 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 4542, Group of angels, Grupo de Angeles, periode 1969-2004, Fulgencio Garcia, 17 cm hoog

40-80

5051 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 6894, Santa s sack of dreams, Un Saco de Ilusiones, periode 2003-2008, Jose Santaeulalia, 19 cm hoog

80-120

5052 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 6890, Santa s Little Secret, Nuestro Pequeno, periode 2002-2013, Virginia Gonzalez, 23 cm hoog

125-175

5053 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 6896, Good boys and girls, Sola Para los Ninos Buenos, periode 2004-2008, Virginia Gonzalez, 12 cm hoog

25-50

5054 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 6892, Where presents are made, Donde Nacen Los Regalos, periode 2002-2008, Joan Coderch, 17 cm hoog

75-125

5055 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 6891, A Brushstroke of dreams, Una Pincelada de Suenos, periode 2002-2008, Joan Doderch, 21 cm hoog

50-100

5056 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 4678, Girl with basket, Pastorcita Cesta Belen, periode 1969-2001, Juan Huerta, 21,5 cm hoog

30-60

5057 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 6908, Joy in my heart, Alegria En Mi Corazon, periode 2002-2003, Juan Huerta, 23 cm hoog

60-100

5058 Lladro Spain, porseleinen beeld, nr. 6792, Star of heavans 2001, tree topper, Jubilo, jaar 2001, Juan Huerta, 23,5 cm hoog

40-80

5059 Nao tafelschemerlampje, 44,5 cm hoog

-

5060 4 Antieke aardewerken tegels waarvan 3 met Bijbelse voorstellingen, in houten lijstjes 17,5x17,5 cm

-

5061 18 Diverse antieke Hollandse tegels met blauw decor

100-150

5062 Tichelaar Makkum 5 diverse schotels w.o. de grootste 24 cm diameter

-

5063 Tichelaar Makkum kom met polycrhoom decor, 12 cm hoog, 27 cm diameter

25-50

5064 Ram Arnhem, aardewerken fruitschaal met Delftsblauw decor 10 cm hoog, 31,5 cm diameter, en porseleinen schaal met blauw decor,
onderzijde gesigneerd Eddy Varekamp 20,5 cm diameter

-

5065 Antieke aardewerken tabakspot met blauw decor Tabac de Strasbourg, Hollands vroeg 18e eeuw, 26 cm hoog

100-200

5066 2 Klassieke oude kandelaren met porseleinen beeldjes, ca. 1900, 31 cm hoog

100-150

5067 Herend Hongarije, porseleinen bloempot met ramskoppen en groen bloemmotief 20,5 cm hoog, 29,5 cm diameter

50-75

5068 Sevres, antiek porseleinen kop en schotel, stopflesje, en KPM, kop en schotel

-

5069 Meissen 2 dekselpotjes met roosjes, 7 cm hoog (bloemblaadjes schade)

-

5070 Carlton Armand Lustre Ware, Engels porseleinen vaasje met vlinderdecor 19 cm hoog

100-150

5071 Hutschenreuther, ontwerp K Tutter, porseleinen beeldengroep vogels 25 cm hoog

75-150

5072 KPM porseleinen vaas met ramsoren 18 cm hoog

40-80

5073 Dresden, 2 porseleinen dekselvaasjes met ramsoren en polychroom decor 21,5 cm hoog (1 oortje defect)

200-400

5074 Royal Copenhagen, 3 6-hoekige porseleinen schaaltjes met blauw decor 7,5 en 8,5 cm hoog, en 3 schoteltjes 11 cm diameter

-

5075 Meissen, porseleinen beeldje fluitspelende aap 13,5 cm hoog (stuk fluit mist), kop en schoteltje met blauw bloemdecor en insecten,
en kop en schotel in Chinoiserie decor

-

5076 Hutschenreuther, ontwerp Achtziger, porseleinen beeldengroep eenden 35,5 cm hoog

100-200

5077 Martinu S L, 3 Spaans porseleinen wandbeeldjes van vliegende eenden 14-27 cm hoog

-

5078 Royal Copenhagen, 3 porseleinen hondenbeeldjes 6-7 cm hoog, en beeldengroepje jongetje met hondje, getiteld Sandman 8 cm hoog

-

5079 Porseleinen 19e eeuwse notenkraker met blauw zwiebelmuster decor, ca. 13 cm hoog

25-50

5080 Oude aardewerken bierpul met tinnen deksel met monogram FCR, 1804, 22 cm hoog

-

5081 Herend Hongarije, porseleinen bloempot met Rothschild decor 12,5 cm hoog, 19 cm diameter

25-50

5082 Schierholz & Sohn, ontwerp J Freitag, porseleinen ovale beschilderde dekselbak 11,5 cm hoog, 18 cm breed

-

5083 Ronde onderzetter met aardewerken tegel, ontwerp Chris van der Hoef, 17,5 cm diameter

-

5084 Keramiek ovale Oosterse tegel met polychroom decor van vogel tussen bloemen 19x26,5 cm

-

5085 Gemerkt Guidli, albasten buste van een vrouw, ca. 1880, 23 cm hoog

75-125

5086 Onduidelijk gesigneerd, Aardewerken beeld van staande man 37 cm hoog, beeld van liggende vrouw 44 cm lang, en beeld
van man in touw 33 cm hoog

-

5087 Albany Fine China, ontwerp Neil Campbell, porseleinen retriever, Labrador en Ridgeback, op houten sokkels 20,5-25 cm hoog

-

5088		

-

5089 Bronzen beeld van satar, zijkant sokkel gemerkt Pompei 1932, 31 cm hoog

100-150

5090 Gesigneerd Wortman, Johannes Hendrik Philip 1872-1898, Bronzen buste van HM Wilhelmina, gedateerd Februari 1898, 23,5 cm hoog

100-200

5091 Visentin, G, bronzen beeldengroep vrouw met kind, gelimiteerde oplage van 50 stuks, nummer 19/50, op marmeren sokkel 24 cm hoog

50-100

5092 Miniatuur schrijfset in lederen cassette met ivoor, ca. 1900, 13,5 cm breed. Met certificaat

100-150

5093 Antiek 19e eeuws beschilderd ovaal portretje van een dame, in koperen lijstje 12x10 cm

-

5094 Matthew Norman London, fraai tafelklokje met Zwitsers uurwerk, moonphase, dag en maand aanduiding 19 cm hoog

100-200

5095 2 19e eeuwse bronzen kandelaartjes, 22 cm hoog

100-150

5096 Franse thermometer in messing montuur in Empirestijl op noten standaard 30 cm hoog, 14,5 cm breed

50-100

5097 Toegeschreven aan Sanchez Coello, Alonso 1531-1590, Portret van een man, paneel 9 cm diameter in een fraaie lijst met scharnierende houder

1750-2250

5098 Schwarzwalder houten presse papier, liggende vogel op gestoken sokkel,met lood gevuld,m 5,5 cm hoog, 13x10 cm

40-60

5099 Kristallen 19e eeuws geslepen schaaltje met koperen rijkbewerkte deksel met rond beschilderd portret van een vrouw 7,5 cm hoog,
10,5 cm diameter

100-200

5100 La Maisonnette 19e eeuws vestzakhorloge in gouden kast in houder met ivoren pilaarjes en pootjes, ca.1890, 13,5 cm hoog

150-250

5101 Zeer fraai vuurvergulde siercoupe met oren en rijk klassiek decor met mythologische figuren, ca. 1820, 22,5 cm hoog

400-800

5102 Vuurvergulde bronzen tafelklok, uurwerk gemerkt Deniere a Paris, ca 1820 in Rococo stijl, 29 cm hoog, (slingertouwtje los)

750-1000

5103 Gesigneerd Poertzel, Otto 1876-1963, Bronzen buste van man met lauwerkrans op hoofd, achterzijde gesigneerd Prof. O Poertzel,
daaronder RvM 19,6 cm hoog

150-250

5104 19e Eeuwse sigarenetui met decor van o.a. parelmoer en vermoedelijk edelmetaal ingelegd in ivoor, ca. 1860,14x8,5 cm. Met certificaat

100-150

5105 Ivoren boekje met ivoren kast, 10,5x7,5 cm, waaier en een rekenliniaal, ca. 1890. Met certificaat

75-125

5106 Mahonie fotolijstje met koper beslag 20 cm hoog, 25,5 cm breed

-

5107 2 Ivoren miniaturen van honden, Deense Dog 5,8 cm en Schotse Collie, samen 30,2 gram, ca. 1900. Met certificaat

-

5108 Ovaal ingeschilderd portret van een man, in benen lijstje 13x11,5 cm, en rond portretje met silhouet van een man,
in Empirestijl lijstje 11,5x11,5 cm, en

-

5109 Gebedenboek, Jehova is mijn vertrouwen, een volledig gebedenboek voor Roomsch Katholieken, Turnhout, ca. 1870 met ivoren kaft
met relief decor, 13,5 cm hoog. Met certificaat
5110 2 Miniatuur portretjes in elpen lijstjes, Lord Nelson en Countess of ....ca. 15x13 cm per stuk

100-150
40-80

5111 6 Miniatuur portretjes op elfenbein: Kaiser Franz Joseph I von Ostereich, Kaiserin Elisabeth, Friederike Luise Wilhelmine v Braunschweig,
Friederich der Grosse, Konig Ludwig II en Konigin Luise von Preussen, 12x11 cm

100-150

5112 3 Russische lakwerk voorwerpen: doosje 22,5x11 cm, doosje 15,5x9,5 cm en een lindenhouten eik met beschildering Moeder Gods met Kind

50-100

5113 2 Russische gedecoreerde lakdoosjes met sprookjesdecor, gesigneerd en jaartal 1973, 15,5x10 cm, en 12,5x10 cm

50-100

5114 3 Russische lakwerk gedecoreerde schotels met sprookjesdecor, gesigneerd en jaartal 1973, met bijbehorende doos 20/22 cm diameter

-

5115 Oud schaakspel lijkend op ivoor

-

5116 Lederen versierde masker 27 cm hoog

-

5117		

-

5118 Gesigneerd Visser, Suzan geb. 1967, Lady Portrait 1, paneel gedateerd 2003, 5,5x5,2 cm

80-120

5119 Gesigneerd Visser, Suzan geb. 1967, Verkouden vogeltje, paneel gedateerd 2005, 6x5 cm

100-150

5120 Gesigneerd Sirag, Karel geb. 1948, Newton III, Het stranden van een theorie, olieverf op masonite gedateerd 2000, 2,7x4,5 cm

400-600

5121 Gesigneerd Sirag, Karel geb. 1948, Genetische manipulatie no. IV, A day in the bulbfields, olieverf op board gedateerd 2001, 5,9x3,8 cm

300-500

5122 Gesigneerd Sirag, Karel geb. 1948, De stem der kritiek no. I, Een gelikt landschap, olieverf op paneel, gedateerd 2001, 3,5x2,2 cm

400-600

5123 Gesigneerd Sirag, Karel geb. 1948, Ecologisch sporten VII, Emmeren voor gevorderden, olieverf op masonite gedateerd 2005, 2,5x4 cm

300-500

5124 Gesigneerd Sirag, Karel geb. 1948, Feestbeest, olieverf op paneel gedateerd 2001, 3,2x3,2 cm

250-500

5125 4 Porseleinen ovale ingelijste medaillons met afbeeldingen van Romeinse keizers 4,5x4 cm, met lijstje 10,5x9,5 cm

-

5126 Wanddecoratie van vrolijk gezelschap, gemaakt van diverse soorten steen, in eiken lijst 19x26,5 cm

-

5127 Russische ikoon met metalen oklad, 20e eeuw 31,5x26,5 cm

100-200

5128 Russische ikoon, omstreeks 1800, 43,5x35 cm

200-400

5129 Antieke houten wandplaquette Madonna, vermoedelijk Italie, 35 cm hoog en een antiek houten Madonna beeldje, 20 cm hoog

75-125

5130 Huid van een katachtig dier, ca. 100 cm lang

-

5090

Johannes Hendrik Philip Wortman

5014

Porceleyne Fles

5301

Theepot

5076

Hutschenreuther

5009

Rozenburg

Quianlong

5277

Famile Rose

5313

5299

Theepot

5037

Lladro

5131 Krokodillenlederen tas, 30,5 x 22,5 cm (losse naden)

-

5132 Huid van een slang, ca. 265 cm lang

-

5133 3 Geemailleerde wanddecoraties met voorstellingen naar Monet 20x7,5 cm, en Renoir 12x9,5 cm en 9,5x12 cm, in houten lijstjes

-

5134		

-

5135 19e Eeuwse microscoop in houten kist, C Reichert Wien, nr. 19695

150-200

5136 Carl Zeiss Jena microscoop in kist, nr. 231927

50-100

5137 2 19e Eeuwse karbietkandelaren, 33 cm hoog

50-100

5138 Tafelklokje in messing kast met glas, 21 cm hoo

75-125

5139 4 Antieke bronzen vijzels met stampers 7 cm, 10 cm, en 12 cm hoog

-

5140 John Smith London, tafelklokje met moonphase, in noten kast 20,5 cm hoog

-

5141 Onduidelijk gesigneerd, Landschap met vaart, 19e eeuws paneel 19x26,5 cm

-

5142 Antiek gewichtenblokje met diverse hectrogrammen gewichten, ca. 1873 (incompleet)

-

5143 Oude rijk bewerkte hoorn van een buffel, Afrika, 43 cm

-

5144 Oud reiswekkertje, 20 cm hoog en een vestzakhorloge in facet geslepen glazen pronkkastje

40-80

5145 19e Eeuws damespistool, percussie met merk ELG en voorzien van een notenhouten kolf, 13,5 cm

40-80

5146 19e Eeuwse revolver met rijk gestoken notenhouten kolf, 18 cm

100-150

5147 19e Eeuws enkelloops percussiepistool met notenhouten kolf met cartouche, 19,5 cm

-

5148 Dubbelloops 19e eeuws percussiepistool met notenhouten kolf, 21 cm

30-60

5149 3 Diverse oude speerpunten, vermoedelijk Afrika laat 19e eeuw, 55, 52 en 44 cm

-

5150 2 Antieke Indische krissen

-

5151 Indische fraai bewerkte kris in schede 48,5 cm, dolk in rieten schede 38 cm, en mesje in schede 28 cm

100-150

5152 Oosterse dolk met hoornen heft in houten schede 61 cm lang

-

5153 Oude bajonet, gemerkt 65,5 cm lang

-

5154 SIG Neuhausen bajonet, nr. 7241 met een niet bijpassende schede

-

5155 Javaanse kris in schede bezet met stenen, 60 cm

-

5156 Oud Oosters zwaard in bewerkt lederen schede, 82 cm

50-100

5157 Naar antiek model 2 Samurai zwaarden 89 cm en 76 cm, in houten zwart gelakte houder 3142 cm breed,5 cm hoog,

-

5158 Oud Afrikaans ritueel wapen in schede, versierd met schelpjes, 70 cm

-

5159 11 Diverse Afrikaanse gewichten

-

5160 Koperen balans met extra bakjes met ijkkeuren en een Oosterse balans

-

5161 Antieke tinnen klepkan 21 cm hoog

-

5162 Gesigneerd Dansik, Carry J van geb. 1947, Bronzen paard, gelimiteerde uitgave 1/1, jaar 1996, op houten sokkel 24 cm hoog,
28 cm lang, met houten opbergkistje
5163 Monogram Kreuger, Tjikkie 1941-2017, Muur met 2 figuren, brons op marmer sokkel, 27 cm

150-200
100-150

5164 Monogram VND, bronzen beeldje van een stier 8,5 cm hoog, beeldje van een staande man 15,5 cm hoog, 2 beeldjes van jongetjes
staand op marmeren sokkeltjes 11 cm hoog, en 2 beeldjes van tennissers 8 cm hoog
5165 Houten kop met als haar een deel van een dierenhuid, vermoedelijk Afrika ca. 1900, 24 cm hoog

50-100

5166 Indische palissanderhouten bestoken beeld van een ceremoniele danser 26 cm hoog, bestoken maskertje in een stammetje
14,5 cm hoog, en 2 rijkbewerkte noten met schroefdekseltjes 3,5 cm en 4 cm

-

5167 Monogram Tolman, Ronald geb. 1948, Bronzen sculptuur van een vrouw op sofa, brons gedateerd 1988, 16 cm breed

100-200

5168 Anoniem, Bronzen beeld Taurus, 20 cm lang

100-150

5169 Monogram Schuitemaker, Niek, Hercules, bronzen sculptuur, 9 cm hoog

75-125

5170 2 Zamak Jugendstill vaasjes, 16,5 cm hoog

20-40

5171 Toegeschreven aan Rotgans, Monica geb.1951, Bronzen beeld getiteld Aurora, 29,5 cm hoog

400-600

5172 Toegeschreven aan Pfaeltzer, Saskia geb. 1955, Bronzen beeldje van 2 figuren op zuil, ca. 1985, 18 cm hoog

100-150

5173 Toegeschreven aan Pfaeltzer, Saskia geb. 1955, I Musici gr. bronzen sculptuur 18 cm hoog

100-200

5174 Anoniem, De overwinning, bronzen beeld, 24 cm hoog

100-150

5175 Bronzen potje met slang en salamander op zijkant 10 cm hoog

50-100

5176 Schilpad brillenkoker met gouden applique (chipje) 14 cm breed

70-90

5177 Monogram Pfaeltzer, Saskia geb. 1955, Bronzen beeld van een paard, staand op marmer sokkel, totaal 16,5 cm hoog

100-200

5178 Gesigneerd Kruse, Max 1854-1942, Getiteld Nenikhkamen, bronzen marathonloper op marmeren sokkel 22,5 cm hoog (kransje manco)

100-200

5179 Monogram Verkade, Kees geb. 1941, Johan Cruijff, monogram en gedateerd 1978, 22 cm hoog

1250-1750

5180 Gesigneerd Litjens, Cor geb. 1956, Gezicht op oude stad, bronzen sculptuur aan beide zijden, gedateerd 1995, oplage 1/2,
inclusief voet 19 cm hoog

300-500

5181 Antiek notitieboekje met schildpad en ivoor, koker met schildpad, 12 cm hoog en een schildpad bakje met 2 inktpotjes. Met certificaat

100-200

5182 Gesigneerd Clerck, Oscar de 1892-1968, Bronzen hand, La main du Baron James Ensor 1933, 25 cm lang

150-250

5183 Chinese houten bestoken Boeddhabeeld 30,5 cm hoog, en beeldengroep van wijze man met kind 31 cm hoog

-

5184 Houten standaard met 12 fruitmesjes met porseleinen heft met zwiebelmusterdecor 25,5 cm hoog, antiek benen corpus
op wandhouder 25x14 cm, en Oxus bolkop staand klokje in messing kast 14 cm hoog

-

5185 5 Diverse 19e eeuwse schildpad doosjes waarvan met ivoren pootjes

100-150

5186 6 Diverse antieke lakstempels, ca. 1875

30-60

5187 Schildpad theekistje met 2 vakken, 10 cm hoog, (schade en scharnier defect)

-

5188 Zeer fraaie bijoukist gemaakt van schildpad met ivoor, ca. 1900, 13 cm hoog, 31 cm breed, 15,5 cm diep

250-500

5189 2 Antieke wasdecoraties 11,5x16,5 cm en 7x9 cm

-

5190 2 Ronde bronzen wandreliefs met jachtvoorstellingen 20,5 cm diameter

-

5191 IJzeren notenkraker in de vorm van een staande hond 12,5 cm hoog, 31 cm lang

-

5192 Blok met oude gewichten en een koper bloempotje met antieke tegels

-

5193 Gestoffeerd bijoudoosje met koper inlegwerk, 10 cm hoog, 19x14 cm

-

5194 Bronzen sierobject voor aan de wand, achterzijde genummerd 523/32 en soort monogram 32x30 cm

75-125

5195		

-

5196 19e Eeuws dubbelloops jachtgeweer, percussie merk onbekend, 114 cm

100-150

5197 19e Eeuws geweer, percussie met pompstok, 139 cm

75-125

5198 Pompbuks Sheridan, 5 mm, nr. 501978

-

5199 5 Oude houten speren, Papua Nieuw Guinea

-

5200 Monogram Robert Perot aardewerken vaas / sierobject ca. 1950, Studio Vieux Moulin, in Vallauris, France. 6,6 kilogram, 44 cm hoog (puntgaaf)

500-750

5201 2 Oude instrumenten voor het meten van stromen en diepte van rivieren, afkomstig Rijkswaterstaat, ca. 1900

-

5202 Royal Leerdam, bruin glazen vaas 46 cm hoog

-

5203 Mats Jonasson Sweden, 4 glazen objecten met geetste voorstellingen van pandabeer, poedels, honden en welpjes 10-15,5 cm hoog

-

5204 2 Kristallen wijnkannen, 26 cm hoog

50-75

5205 Vaas met blauwe en groene strepen 34,5 cm hoog

-

5206 Glazen sierobject van vogels op tak, 24 cm hoog

30-60

5207 Kristallen koekbus op onderschotel 21 cm hoog, karaf 22 cm hoog, dekselpot 13 cm hoog, 2 stopflessen 13 en 15 cm hoog,
en 6 zoutvaatjes in cassette
5208 Boheems glazen odeurflacon met stopje en zilveren dop en een glaasje met decor hert, 7,5 cm hoog

-

5209 Kristallen geslepen dekselbakje, ovaal geslepen dekselbakje, en Val St Lambert, schotel met geetste voorstelling
van Rembrandt 1669-1969, 25 cm diameter
5210 Vermoedelijk Heesen, Willem, sierglazen vaas, gemerkt onderzijde Oude Horn en nummer, 17 cm hoog, 17,5 cm diameter

100-150

5211 Hadeland Norway, glazen vaas met geetste voorstelling van vliegende ganzen 24 cm hoog, en groene glazen sierobject
met geetste voorstelling van herten in landschap 11 cm hoog

-

5212 Rene Lalique vaas Moissac met decor van bladeren, model 992, ca. 1927, 13 cm hoog

150-250

5213 3 stuks Leerdam w.o. gravenier cactuspotje blauw, 8,5 cm hoog

25-50

5214 Venetiaans gekleurd glazen plat vaasje 13,8 cm hoog

50-100

5215 Venetiaans gekleurd glazen schenkkannetje 17,5 cm hoog

50-100

5216 Boheems kristallen vaas, 31,5 cm hoog

-

5217 Kristallen herinneringsglas met daarop een wapen met monogram W en jaartal 1914, 28 cm hoog. Naar aanleiding van mijn oproep
en de uitzending van Omroep Gelderland hebben we veel reacties gekregen over de herkomst van het unieke glas.
Het gaat om een patriottisch aandenken aan de 1ste Wereldoorlog. Het wapen is het IJzeren Kruis. Een andere reactie was dat het gaat
om een Ridderlijke Duitsche Orde in de protestantse Balije Utrecht is een liefdadige ridderlijke orde die alleen Nederlandse protestantse
edellieden toelaat. De orde is in de Reformatie afgesplitst van de katholieke Duitse Orde. In 1518 bezat de Balije van Utrecht, een van
de veertien balijen van de grote en rijke Duitse Orde, veertien commanderijen. De orde werd bestuurd door een landcommandeur
vanuit het Duitse Huis binnen de muren van de stad Utrecht. Sinds de orde het Duitse Huis in 1992 heeft kunnen terugkopen is dat

na een onderbreking van twee eeuwen weer het hoofdkwartier van de balije. In 1914 was baron Schimmelpenninck van der Oye
genoemd tot landcommandeur. Alexander (Alex) baron Schimmelpenninck van der Oye, heer van de beide Pollen en Nijenbeek
(Voorst, Huis de Poll, 30 september 1839 ? ‘s-Gravenhage, 19 juni 1918) was een Nederlands politicus. Hij was een bestuurder en
Tweede Kamerlid uit de tweede helft van de negentiende eeuw uit een bekend Gelders geslacht. Hij was een grootgrondbezitter
en rentenier, die ook hoffuncties bekleedde. Hij was een trouw volgeling van Groen van Prinsterer, met wie hij correspondeerde
en bij wie hij enige jaren vaak op bezoek kwam. Hij stond als Kamerlid bekend als een tamelijk gematigd en op verzoening gericht man,
minzaam in de omgang. Hij zou in zekere zin als voorloper van een christelijk-historische politicus kunnen worden beschouwd.
In 1888 werd hij Commissaris des Konings in Utrecht. Een bijzonder glas dus met een hele bijzondere betekenis.

200-400

5218 Ontwerp Uiterwaal, Steph, persglazen Madonnabeeld 38 cm hoog

50-100

5219 6 Klassieke glazen op plooivoet en versierd met geemailleerd decor, ca. 1890, 16 cm hoog

40-80

5220 Monogram Pennell, Ronald geb. 1935, Kristallen object met geslepen voorstelling van bodybuilder, en op achterzijde hond
op halter 10,7 cm hoog, 8,2 cm diameter

-

5221 Gesigneerd Heesen, Willem 1925-2007, Glazen siervaas, genummerd 830416 en Oude Horn 14,5 cm hoog, 15,54 cm diameter

100-150

5222 15 Diverse Boheems okergekleurde glazen vaasjes, glazen en schotels (3 chips)

100-200

5223 Antiek mahoniehouten ingelegd kistje met 2 beschilderde stopflesjes (1 manco) 10,5 cm hoog, 14 cm breed, 9 cm diep

-

5224 Antieke knijpfles met geets decor, ca. 1800, 21 cm hoog

-

5225 Rookglazen karafset bekleed met zilver montuur, bestaande uit karaf met stop 26,5 cm hoog (schade aan voet), en 6 glaasjes
9 cm hoog (2 met lichte randschade)

-

5226 Koop divers oud ruitjes geslepen kristal: Karaf met stop, koekbus op onderschotel, stolp op onderschotel en 3 schalen

50-100

5227 Kristallen lotus op draaiplateau met spiegel, 24 cm diameter, 18 cm hoog

25-50

5228 Swarovski, 7 kristallen dierfiguren en lotusbloem, en Nina Ricci parfumflesje met Lalique duif op top (1970), met bijbehorende doos

-

5229 Kosta Boda 2 sierschalen, wit 9,5 cm hoog, 22 cm diameter en oranje 6,5 cm hoog, 11,5 cm diameter

25-50

5230 Gekleurde glazen clown 21 cm hoog, balletdanseres 26,5 cm hoog, en vogel 13,5 cm hoog

-

5231 2 Spijkerbollen ca. 6 en 8 cm hoog, en paars schaaltje 8 cm hoog, 20 cm diameter

-

5232 Geslepen glazen koekjesbus, gevat in metalen montuur 20 cm hoog

-

5233 Gesigneerd Meydam, Floris 1919-2011, Leerdam Unica heldere vaas, genummerd MV 38 VL, 19 cm hoog, 16 cm diameter

150-250

5234 2 Glazen sierschalen, groen Henry Dean glas, 16 cm hoog, 27,5 cm diameter en een persglazen schaaltje anoniem, 9 cm hoog, 16 cm diameter

-

5235 Cassette met 12 kristallen messenleggers

-

5236		

-

5237 Oosters keramiek vaas met beschilderd landschapsdecor 32 cm hoog

-

5238 Oosterse porseleinen vaas met groen glazuur en 2 oren, 30 cm hoog

100-150

5239 Chinese porseleinen schotel met voorstelling van waterschildpadden bij zee, achterzijde gemerkt met Cheng Hua 38 cm diameter

100-200

5240 Kutani, 19e eeuws porseleinen vaas 30 cm hoog (3 haarlijntjes), pijpvaasje 18,5 cm hoog, en pijpvaas met stop 34,5 cm hoog
(haarlijntje hals en 2 haarlijntjes standvoet)
5241 Yixing theepotje met decor van planten en dieren, ca. 1900, 10 cm hoog (chip binnenkant)

50-100

5242 Blanc de Chine beeldje van Nezha / Nazha. China ca. 1900. Nezha was de derde zoon van generaal Li Jing, een militaire leider
in het fort Chentangguan. Nezha’s geboorte was uiterst bijzonder. Zijn moeder, mejuffrouw Yin, werd zwanger en wachtte wel
drie jaar en zes maanden om Nezha ter wereld te brengen. Nezha was een klomp/bal vlees. Zijn vader werd boos van dit waarlijk
monster en trok zijn zwaard uit om de bal vlees in twee?n te hakken. Hierop sprong de bal weg en groeide het uit tot een kind.
26 cm hoog (haarlijn op hoofd en enkele chipjes)

500-750

5243 Chinees porseleinen rond dekselschaaltje 4 cm hoog, 8,5 cm diameter (met schade)

-

5244 Bronzen Boeddhabeeldje 11 cm hoog

-

5245 Antiek Chinees aardewerken geglazuurde vaas, gemerkt met 4 karaktertekens onderzijde 20 cm diameter

100-200

5246 2 Jade kommetjes 4,5 cm hoog, 10 cm diameter

-

5247 Chinees cloisonne wierookpotje 11 cm hoog, bronzen Boeddhabeeldje 8 cm hoog, op houten sokkeltje, Chinees houten beeldje
van een vrouw 12 cm hoog, porseleinen dekseldoosje 4,5 cm hoog, en kunststof doosje 4 cm hoog

-

5248 Oosters glazen schaaltje met cloisonne 7 cm hoog, 14 cm diameter, gemerkt odeurflacon 6 cm hoog, en koperen ingelegd doosje 7,5x4,5 cm

50-100

5249 Djokja tafelstel op bak gedecoreerd met schildpad en voorzien van een laadje, 22x12,5 cm

100-150

5250 Ivoren houder met rijk gestoken decor met 12 Djokja cocktailprikkers, ca. 1900, houder 8,5 cm hoog. Met certificaat

30-60

5251 Spekstenen beeld van een man 30,5 cm hoog

-

5252 Chinees porseleinen orenvaas met paars/groen glazuur 18,5 cm hoog (stootplekje bovenrand, en chipje standring)

-

5253 Bronzen Boeddhabeeld 21,5 cm hoog, en messing Boeddhabeeldje op houten sokkeltje totaal 15 cm hoog

-

5254 2 Oude Oosterse porseleinen schotels met blauw decor, 18 cm diameter (1 schotel chip en haarlijn)

-

5255 2 Antieke Indische betelnotenkrakers, en bronzen hangvis 24,5 cm hoog

-

5256 Swatow schaal met vis- en draakmotief op buitenzijde 11,5 cm hoog, 27 cm diameter

-

5257 Bronzen Tara 21,5 cm hoog, Shiva 22 cm hoog, en 5 diverse Boeddhabeeldjes 3-6,5 cm hoog

-

5258 6 Swatow porseleinen schotels met rood decor 16-19,5 cm diameter (haarlijntjes en randchipjes)

-

5259 Chinese porseleinen pot met losse deksel en groen decor van landschap, staand in een houder, totaal 26 cm hoog

75-125

5260 Geemailleerde Oosterse Ruyi scepter20,5 cm lang en een bronzen vaasje met relief decor, 17 cm hoog, 20e eeuw

-

5261 Oosters porseleinen schaal met groen craquele glazuur 9 cm hoog, 27,5 cm hoog, op houten console totaal 12,5 cm hoog

-

5262 2 Spekstenen beeldjes van mannen met baarden, ca. 1900, 20 en 30 cm hoog

-

5263 Rieten mandje met porseleinen theepot met kopje

-

5264 8 Diverse porseleinen schotels w.o. Chinees, Imari, en Maastricht

-

5265 2 Oude opiumpijpen, 53 en 60 cm

30-60

5266 Koopje divers antiek Oosters porselein, incompleet en schade

-

5267 Antieke Hollandse aardewerken schotel met restauratie in het midden, 23 cm diameter en een Oosterse porseleinen schotel 26 cm diameter

-

5268 Antieke Japans porseleinen schotel met polychrome voorstelling van hooggeplaatst gezelschap 31 cm diameter, en schotel met
polychrome voorstelling van vogels en konijnen in florale omgeving en cartouches30 cm diameter

80-150

5269 Japans porseleinen 5-delig kaststel met cafe au lait buitenzijde, blauw decor van figuren in cartouches en leeuwtjes op deksels,
omstreeks 1800, 30 cm en 31 cm hoog (diverse schade)

-

5270 6 Oosterse porseleinen 8-kantige kommen op schotel, kommen 4 cm hoog (1 haarlijn/chip), schotels 11 cm diameter (1 met haarlijn),
China ca. 1800

100-150

5271 2 Chinees porseleinen theepotjes met floraal en landschapsdecor, 18e eeuw 10 cm hoog (chipjes, haarlijntjes en 1 dekseltje gelijmd),
en Yixing theepotje 7 cm hoog (randchipjes binnenzijde dekseltje)

-

5272 6 Porseleinen kommen op schotels met blauw decor, ca. ca. 1775, kom 3,6 cm hoog, schotel 11,5 cm diameter (1 kom schade standring,
3 schotels met chipjes en haarlijnen)

75-125

5273 5 Antieke Goudimari kommen op schotel, kom 3,5 cm hoog, schotel9,5 cm diameter

100-150

5274 4 Porseleinen kommen op schotel, kom 3,5 cm hoog (1 haarlijn, 1 bakfout), schotels 10,5 cm diameter (1 haarlijn/chip)

-

5275 8 Porseleinen kop en schotels met blauw decor, China ca. 1775, kom 5,5 cm hoog, schotel 13 cm diameter (2 schotels met schade)

150-250

5276 7 Porseleinen schotels, 10,5 cm diameter (1 restauratie, 1 chip) en 9 kommen, 4,5 cm hoog, (minuscule chips) China ca. 1775

100-150

5277 Famile Rose porseleinen schotel met floraal decor en fazanten in midden en cartouches, omstreeks 1800, 28,5 cm diameter

200-300

5278 Oosters porseleinen siervaasje met reliefdecor van draken, 25 cm hoog

100-200

5279 Antiek Chinees keramiek vaas met relief polychroom beschilderd decor van leeuwtjes en figuren, 4-karaktermerk onderzijde 23,5 cm hoog

150-250

5280 2 Chinees porseleinen vaasjes met floraal decor en vogels, 18e eeuw, 17,5 cm hoog (1 vaasje met haarlijntje en lichte schade aan halsrand)

-

5281 Famille Rose porseleinen schotel 22,5 cm diameter (randglazuurschilfertjes)

-

5282 2 Goudimari schotels, ca. 1780, 23 cm diameter (1 met chip)

-

5283 5 Chinees porseleinen kommetjes met 7 schoteltjes met landschapsdecor, omstreeks 1800 (diverse haarlijntjes en chipjes)

-

5284 3 Chinees porseleinen schotels met blauw decor, omstreeks 1800, 22,5 cm en 23 cm diameter (randchipjes en haarlijn)

-

5285 4 Chinees porseleinen schotels met volijk tafereel, omstreeks 1800, 22,5 cm diameter (1 schotel gebroken-2 delig, 3 met lichte randschilfertjes)

-

5286 Swatow en Celadon porseleinen schotels 16,5-21,5 cm diameter, schaaltje 16 cm diameter, vaasje 9 cm hoog, en dekselbakje 5 cm diameter
(sommige haarlijntjes en randchipjes)
5287 8 Chinees cloisonne vaasjes, gemberpot, dekselvaasjes 13-16 cm hoog, en schaaltje 8 cm diameter

-

5288 7 Antieke porseleinen kommen, Swatow, Ming periode (1150-1570) 4,5-7 cm hoog, 12,5-15,5 cm diameter (2 kommen met haarlijntje
en randchipjes), op houten sokkeltjes, 2 schotels 18 en 18,5 cm diameter (1 schotel randchipje), en schotel 28,5 cm diameter (gerestaureerd)

200-400

5289 Celadon porseleinen schalen 14 cm, 14,5 cm (randchipje), 15 cm en 22 cm (haarlijntjes) diameter

-

5290		

-

5291 2 Oosterse porseleinen vaasjes met leeuwmaskers, 20,5 cm hoog (chipje)

100-150

5292 Chinese porseleinen schotel met polychroom decor van strijders tijdens de jacht, ca. 1825, 41 cm diameter

200-400

5293 Kangxi porseleinen schotel met jachttafereel in midden en cartouches, en symbool van mossel onderzijde, China ca. 1690, 35 cm diameter
(haarlijn, randchipjes en 2 stukken gelijmd aan rand)

500-750

5294 Chinees porseleinen Famille Rose dekselvaas, 19e eeuws 36,5 cm hoog (randschade)

-

5295 2 Chinees porseleinen schotels met melk en bloed decor, omstreeks 1800, 22,5 cm diameter (randchipjes en haarlijntje)

100-200

5296 Ivoren pot, gemaakt van een olifantstand en rijk gedecoreerd met figuren in landschap, ca. 1875, 13 cm hoog, 226 gram. Met certificaat

100-150

5297 2 Miniatuur ivoren vaasjes op sokkel met polychroom decor, China ca. 1900, totaal 10,5 cm hoog (chipje) Met certificaat

50-100

5298 Amsterdams Bont porseleinen theepotje 11 cm hoog (schade aan knopje, knopje gelijmd, en chip van dekselrand)

-

5299 Famille Rose porseleinen theepotje, omstreeks 1800, 11,5 cm hoog (chipje van knopje, en chipje van binnenzijde standring)

150-250

5300 Chinees porseleinen rijkbeschilderde theepot, omstreeks 1800, 13 cm hoog (gaaf)

200-400

5301 Chinees porseleinen rijkbeschilderde theepot, omstreeks 1800, 15,5 cm hoog (chipje van tuit, chip van dekselrand en restauratie)

200-400

5302 2 Oosterse porseleinen trekpotjes, ca. 1800, 8,5 en 10 cm hoog (1 tuit gerestaureerd)

50-100

5303 Imari mosterdpotje, ca. 1800, 11 cm hoog

50-100

5304 Qianlong vaas met blauw decor in relief met landschap, vogels en bever, ca. 1780, 29,5 cm

150-250

5305 Chinees porseleinen 18e eeuwse ghendi met zilveren bewerkte montuur, met invoerkeur 23 cm hoog (minuscuul chipje van halsrand)

200-300

5306 Porseleinen schotel met floraal decor in 12 cartouches en op de achterkant Artemisblad, Kangxi ca. 1700, 38 cm diameter (haarlijn)

400-800

5307 2 antieke Chinees porseleinen wandvazen met symbolische motieven ca. 29,5 cm hoog (1 met randschade bovenzijde)

-

5308 Ivoren pot, gemaakt van een olifantstand en rijk gedecoreerd met figuren in landschap, ca. 1875, 13,5 cm hoog, 226 gram.
(Restauratie en stukjes missend) Met certificaat

-

5309 Ivoren snufbottle met decor van olifantjes, ca. 1900, 7,5 cm hoog. Met certificaat.

75-125

5310 Porseleinen kwispedoor, ca. 1800, 7,5 cm hoog

100-150

5311 Imari schaaltje / pattipan met opstaande rand, 18e eeuw, 13,5x13,5 cm

75-125

5312 Yixing theepot 9,5 cm hoog (chipje), en Chinees porseleinen theepotje 10,5 cm hoog (schade aan tuitje en chipjes van dekselrand)

-

5313 Chinees porseleinen kom met blauw floraal decor, ca. 1775, 8 cm hoog, 20 cm diameter (randchipje en glazuurschade rand)

100-200

5314 Porseleinen kom, Klapmuts, Kangxi, ca. 1790, 7,5 cm hoog, 17,5 cm diameter (schade en haarlijnen)

100-150

5315 8 Diverse miniatuur paarden, grootste 4,5 cm hoog, totaal 37 gram, ca. 1900. Met certificaat

-

5316 Antiek Japans porseleinen gemberpot met houten deksel 19 cm hoog

-

5317 5 Chinese porseleinen 18e eeuwse drakenschotels 20,5 cm diameter (haarlijntjes en chipjes)

200-400

5318 Chinees porseleinen gemberpot met fraai decor en houten deksel 20,3 cm hoog

25-50

5319 3 Chinees porseleinen gemberpotten 15 cm hoog

-

5320 Goudimari kom, 11 cm hoog, 23 cm diameter (2 haarlijnen)

-

5321 4 Goudimari schotels, 23 cm diameter ca. 1780, (1 met chipje)

100-150

5322 11 Chinees porseleinen parfumflesjes 6-8,5 cm hoog (3 met chipjes van standring)

-

5323 6 Chinees porseleinen vaasjes 6,5-11 cm hoog, kommetje op schoteltje, en 3 schaaltjes met jachtdecor 8,5 cm diameter
(diverse haarlijntjes en chipjes)

-

5324 4 Diverse Chinese porseleinen schotels met blauw decor, ca. 22 cm diameter (1 met chip)

-

5325		

-

5326 Antieke Imari porseleinen dekselvaas 53,5 cm hoog (knop gelijmd)

25-75

5327 Chinees porseleinen kraagvaas met blauw/wit decor van bloemen en vogels, gemerkt aan onderzijde, 20e eeuw 90 cm hoog

80-120

5328 Kapitale Oosterse porseleinen kraagvaas met rijk blauw decor met dieren, ca. 1900, 122 cm hoog met losse houten hokker

500-750

5329 Japans porseleinen schotel met floraal decor en vogels 55,5 cm diameter

150-250

5330 Japans porseleinen schotel met floraal decor en vogel 55,5 cm diameter

150-250

5331 5-delig Goudimari kaststel bestaande uit 3 dekselpotten, 41 cm hoog en 2 vazen, 27 cm hoog (divers schade)

300-600

5332 2 Japanse Satsuma rijkgedecoreerde vazen 62 cm hoog ( 1 vaas met lange barst, en 1 vaas met glazuur haarlijntjes)

-

5333 2 Porseleinen tuinstoelen met blauw decor, 21e eeuw, 44 cm hoog

175-225

5334 Koop diverse kop en schotels Hirado Japan (enkele stuks met haarlijn of chips)

100-200

5335 Oosterse porseleinen vaas met blauw decor, 42 cm hoog

-

5336 Japans porseleinen krijger te paard 42,5 cm hoog (oor van paard los erbij, schilfertjes bij aanhechting staart)

100-200

5337 Antieke Chinees porseleinen dekselvaas 46,5 cm hoog (haarlijntje aan hals)

150-250

5338 2 Oosterse bronzen siervazen met losse deksel op top gedecoreerd met draken, 63,5 cm hoog (1 voet los)

200-400

5339 Metalen sculptuur van een tijger met Chinees merk, 18 cm hoog, 42 cm lang

-

5340 2 Oosterse porseleinen vazen met decor van vele figuren en draken 76,5 cm hoog (beide met restauratie)

-

5341 2 Chinees porseleinen vazen met relief beschilderd decor, 20e eeuw 54 cm hoog

100-150

5342		

-

5343 Nao 4 porseleinen beelden, nr. 1297, 37,5 cm hoog (voet gelijmd), Meisje met hond (chip hoed), nr. 1390 meisje met kind op schoot
en jongen en meisje met zere voet

-

5344 Nao 5 porseleinen beelden, liggend meisje (vinger manco), liggende jongen met hond (vinger manco), meisje met hoepel,
meisje met hondje en meisje met bambi (hoofd gelijmd)

-

5345 Nao 8 porseleinen beelden Meisje met hoed, meisje met parasol (bloem schade), meisje met hondje, meisje met speelgoedleeuw
(hoofd gelijmd), meisje met mandje, meisje met speelgoedhaas, kind met bord pap en meisje met parasol

-

5346 Nadal 6 porseleinen beelden, Jongen met eenden, meisje met kruiwagen bloemen geknield meisje met bloemen, meisje met mand
bloemen meisje met pop en meisje met poesje bij mand bloemen

-

5347 Glazen bolvaas met vele kleuren, 20 cm hoog

40-60

5348 Gekleurde glazen fruitschaal / sierschaal, 14 cm hoog, 31 cm diameter

40-60

5349 Glazen sierschaal met lijnen, en gekleurde ornamenten, 11 cm hoog, 24,5 cm diameter

40-80

5350 Ovale glazen siervaas met decor van vlinders en bamboe, 31 cm hoog

50-75

5351 Glazen sierschaal, 3-kantig model, 6 cm hoog, 35 cm diameter

40-80

5352		

-

5353		

-

5354		

-

5355		

-
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Goud en Zilver

7000 Oude koffer met 48 grote vorken en 46 grote lepels met monogram, Montmartre Paris

75-125

7001 Keltum verzilverd 12-persoons groot- en klein bestek in houten kist

-

7002 Verzilverd bonbonschaaltje, 13x10 cm en een verzilverde broodmand, 27x19 cm, ajour gezaagd en versierd met parelrand

-

7003 Hollands theelichtje, rooster gemerkt 925, 8 cm hoog

-

7004 Engelse verzilverde theepot met familiewapen, 23 cm hoog

25-50

7005 2 Fotolijstjes, gemerkt 925 Sterling, 10x15 cm en 3 diverse zilveren asbakjes, 10x7 cm en diameter7 cm

-

7006 6-persoons Verzilverd visbestek met gegraveerd decor en monogram

20-40

7007 Draadglas suikerpotje met zilver montuur met idem lepelvaasje met daarin diverse zilveren lepeltjes w.o. 11 uit 1929

30-60

7008 Houten doosje, versierd met parelmoer, Mexico, gebogen deksel, 14x9 cm

-

7009 5-delig glazen menagestel im verzilverde houder, gemerkt D Wiskemann (incl. zilver lepeltje)

-

7010 Grote lange lepel, onduidelijke keuren, met gegraveerd decor, 33 cm, 118 gram

-

7011 Rijstlepel, onduidelijk meesterteken, 20 cm, 112 gram

-

7012 8 Vorken, 7 lepels en 1 grote lepel, met getorste steel en wayang pop op top, 19 cm lang

-

7013 Oude wandelstok met knop van hoorn en decor van verguld materiaal, 90 cm

-

7014 Aspergeschep, gemerkt 830 en een slacouvert met been

-

7015 2 Verzilverde kandelaren, 25 cm hoog

-

7016 Verzilverde broodmand, ajour gezaagd en versierd met parelrand, 27x19 cm

-

7017 Duits verzilverd theeservies,bestaande uit rond dienblad, melkkannetje, suikerpot met deksen en theepot, versierd ver houten knopjes
en greep, diameter dienblad cm

-

7018 2 Kristallen dekselpotjes op onderschotel met montuur van blaadjes (geen keur) 17 cm hoog

50-100

7019 12 Verzilverde lepeltjes, Gero Georg Nilsson, versierd met ajour gezaagd floraal decor, in cassette

-

7020 2-delig Verzilverd trancheerset, EPNS, met kunststof heft en gegraveerd decor, in cassette

-

7021 12 taartvorkjes en bijbehorende taartschep, verzilverd Gero 90, rijkelijk versierd met ajour gezaagd floraal decor en schep versierd
met Hollands tafereel, in originele cassette

-

7022 2 Djokja dozen, gemerkt 800m rijkelijk versierd met floraal decor en houten binnenbak, 15x10 cm en 13x8 cm, bruto 804 gram

50-100

7023 Djokja ronde schaal, gemerkt 800, versierd met floraal decor en staand op 3 bolpootjes, diameter 27 cm, 554 gram

100-200

7024 3 Diverse djokja schaaltjes, gemerkt 800 en versierd met floraal decor, diameters 9 en 15 cm en 13x17 cm, 236 gram

40-80

7025 Diverse Djokja doosjes, waaronder poederdoos met spiegel en pillendoosje

25-50

7026 Koopje djokja, 2 sigarettenkokers, aansteker, poederdoosje en 2 armbanden

50-100

7027 7 Diverse asbakken, Djokja afmetingen varierend tussen 6x6 cm en 11x11 cm en Djokja sigarettenetui 2 stuks, gemerkt 800, 674 gram

50-100

7028 2 Fotolijstje, 2 houders met coctailprikkers, servetband en 6 onderzetters, alles Djokja, 556 gram

75-125

7029 Verzilverd 7-delig kapstel, WMF, bestaande uit 5 diverse borstels waarvan 1 met houder, een vijl en een veterhaak

-

7030 Koopje divers, waaronder djokja houder met prikkertjes, kaarsenstandaard,djokja rijstlepel met hoorn en 12 longdrinklepels
met getorste steel en klauwpootje op top, in cassette

-

7031 3-delig Verzilverd kapstel, Gero, ontwerp Georg Nilsson, met decoratieve grepen

-

7032 Koopje divers verzilverd w.o. oud opdienbestek, glaasjes op zilveren voet etc.

-

7033 3 Diverse dameshorloges (geen keur)

-

7034 Bijou waaronder colliers en broches

-

7035 4-rijige armband met fraaie sluiting, gemerkt 585

30-60

7036 Koopje bijou, waaronder ook zilver

-

7037 Koopje bijou waaronder colliers en horloges

-

7038 7 Diverse horloges

-

7039 BWG fexibele armband, versierd met applique bezet met granaat en zaadpareltjes, 17 cm, in origineel doosje

-

7040 Koopje bijou waaronder colliers, broches en horloges

-

7041 Koop bijou, waaronder colliers en hoedenspelden

-

7042 Koop bijou waaronder horloges en colliers

-

7043 Koopje van diverse sieraden, zilveren applique voor een portfles een een odeurflacon met zilveren dop

-

7044 Koop van diverse horloges

-

7045 Koop bijou waaronder broches en medailles

-

7046 Koopje divers w.o. zilver

-

7047 Koopje divers, waaronder zilveren lepeltjes en verzilverd schaaltje

-

7048 Koop divers zilver en verzilverd, waaronder lepelvaasje, doosje en lepeltjes

-

7049 Koopje van diverse sieraden en bestek, waaronder zilver

-

7050 Koopje divers Djoka bestek, waaronder longdrinklepels en flessenopeners

-

7051 Koopje diverse miniaturen, geen keur

50-100

7052 Koopje divers, waaronder zilver en verzilverd en wat bijou

-

7053		

-

7054 Zeer fraai 5-delig zilver theestel in Empire stijl. Gemaakt door Gebroeders J en JC Seton te Schoonhoven, jaarletter 1925,
hoogte grote theepot, 23 cm, totaal 1750 gram.

750-1000

7055 Zeer fraaie kristallen wijnkaraf, met geetst decor van druiven takken en trossen en staand op Duits zilveren voet, 800/1000,
rijkelijk versierd met floraal decor, 20 cm hoog, 2730 gram

100-200

7056 4-delig Zilver theeservies, Kon Kempen en Begeer Voorschoten, bestaande uit theepot, roomkan, suikerpot met hengsel en een theelichtje,
alles versierd met parelrand, 1175 gram op verzilverd rond dienblad, diameter 29 cm

300-500

7057 Antieke zilveren roomkan, 925/1000, Jan Laurensen Amsterdam, jaarletter 1839, versierd met knorlijst, 13 cm hoog, 254 gram

75-125

7058 3-delig Duits theestel gemerkt 830, hoogte theepot 21 cm, bruto 1065 gram

250-350

7059 Frans zilver gelobd roomkannetje, met floraal decor en staand op 4 pootjes, 10 cm hoog, 192 gram

50-100

7060 Duits zilver lepelvaasje, 925/1000 Sterling, 7 cm hoog, 82 gram

20-40

7061 Zilveren ovale broodmand, G Reijnen Schoonhoven, jaarletter 1919, ajourgezaagd en versierd met parelrand, 32x20 cm, 662 gram

200-400

7062 Zilveren broodmand, C F Wever Schoonhoven, jaarletter 1933, ajour gezaagd en versierd met parelrand, 23x17 cm, 310 gram

80-120

7063 Zilver bonbonschaaltje, J M van Kempen en Zonen Voorschoten, jaarletter 1913, versierd met strikjes en parelrand en staand
op 4 sierlijke pootjes, 15x9 cm, 84 gram

25-50

7064 Zilveren broodmand met ajour gezaagd decor en voorzien van een parelrand, Aubert Den Haag, jaarletter, 1993, 442 gram 31x20 cm

200-300

7065 Engels zilveren beker, Birmingham, jaarletter 1919, 17 cm hoog, 62 gram

20-40

7066 Houten doofpotje met zilveren hengsel en deksel, 11 cm hoog

20-40

7067 11 Zilveren theelepeltjes, Gerritsen en van Kempen Zeist 1926-1961, 13 cm lang, 174 gram

25-50

7068 Schildpad kistje (schade) met zilveren theeset b.u. 9 zilveren lepeltjes, theeschep, suikerschep en theezeefje.
Lepeltjes Willem Hendrik Woortman Amsterdam, jaarletter 1847

75-125

7069 Zilveren theebus, met gedreven decor, 11 cm hoog (1 pootje los,1 manco)

25-50

7070 10 Zilveren miniaturen w.o. messenslijper, staande klok, koets met 6-span en fiets

80-120

7071 12 Zilveren lepeltjes met parelrand, Gebroeders Huisman Schoonhoven, jaarletter 1966, 174 gram, 11,7 cm

30-60

7072 Gehamerd zilver schaaltje, S I Vet en Zonen Zaandam, jaarletter 1936, staand op 3 bolpootjes, 14x9 cm, 68 gram

30-60

7073 Zilver roomstel, 3-delig, buitenlands, 830/1000,bestaande uit suikerpot met deksel, melkkannetje en ovaal dienblad,
gehamerd en versierd met houten grepen, 453 gram

100-150

7254

7236

7221

7229

7230

7225

7232

7252

7228

7259

7242

7239

7235

5048

Lladro Santa Claus

7074 Zilver opdienbestek, J M van Kempen en Zonen Voorschoten, soeplepel jaarletter 1924, 2 groentelepels jaarletter 1928 en een sausen aardappellepel jaarletter 1929, Haags lofje, 544 gram

125-175

7075 4 Zilveren lepels, Gerritsen Zeist, jaarletter 1919 en 2 zilveren lepels, J M van Kempen Voorschoten, jaarletter 1906, Haags lofje, 18 cm, 214 gram

50-100

7076 6 Couverts, buitenlands ,voorzien van belastingteken dat gebruikt is tussen 1906 en 1953, met monogram op achterzijde MV, 20 cm, 690 gram

50-150

7077 Zilveren soepdienlepel, jaarletter 1873 en 2 zilveren groentelepels, jaarletter 1886, J M van Kempen en Zonen Voorschoten, 308 gran

80-120

7078 Zilveren vork en 3 diverse zilveren lepels, waaronder J Fels met stadskeur Kampen ca 1800, 228 gram

100-200

7079 3 Zilveren lepels en 3 zilveren vorken, 18e eeuws, waaronder Deventer en Den Haag, 350 gram

80-120

7080 4 Zilveren vorken, 2 zilveren lepels en 2 zilveren sauslepels, J M van Kempen en Zonen Voorschoten, jaarletters 1897 en 1908,
Haags lofje, 502 gram

100-200

7081 Zilveren soepdienlepel, groentelepel, 2 sauslepels en een vork en lepel, jaarletters 1902,1917,1919, 1923 en 1931, Haags lofje, 456 gram

75-125

7082 Zilveren kandelaar, fraai gedecoreerd met engeltje en bloembladeren, 35 cm hoog, 836 gram

400-600

7083 Zeer fraaie zilveren bouilloire, ca 1870, 800/1000, rijkelijk versierd met knorlijsten en floraal decor, 32 cm hoog, 1600 gram,
voorzien van belastingteken 1814-1893

750-1000

7084 2 Zilveren sauskommen, 925/1000, Bonebakker en Zoon Amsterdam, handvat versierd met bladmotief en staand op 3 sierlijke pootjes,
23x11 cm, 1086 gram

200-400

7085 2 Hollands zilveren tafelkandelaren naar antiek model, Kempen Begeer en Vos, Den Haag / Rotterdam, 925/1000, 610 gram

150-200

7086 Zilver lepelvaasje, Gerritsen en van Kempen Zeist, jaarletter 1957, 6,5 cm hoog, 54 gram

25-50

7087 Ajour gezaagd schaaltje met parelrand, gemerkt 925 Sterling, 408 gram, 4 cm hoog, 26,5x17 cm

125-175

7088 Zilver lepelvaasje, Gerritsen en van Kempen Zeist, jaarletter 1957, 6,5 cm hoog, 52 gram

25-50

7089 Zilveren mand met ajour gezaagd decor van takken en bloemen en gravering in de bak, 1833-1932, 30x22 cm, 393 gram

100-150

7090 Zilveren slatang, J H Tarner Amsterdam , jaarletter 1851, steel versierd met floraal gegraveerd decor, 29 cm, 152 gram

75-125

7091 Buitenlands zilveren taartschep met fraai gegraveerde schep en ivoren steel. ca. 1880, 30 cm lang. Met certificaat

20-40

7092 Zilveren soepdienlepel, M J Gerritsen Zeist, jaarletter 1923, dubbelfilet, 30 cm lang, 182 gram

40-80

7093 Antieke slatang, gemaakt van been en voorzien van zilveren grepen, jaarletter 1889, 29 cm

25-50

7094 6 diverse zilveren vleeswarenvorkjes en 2 zilveren kaasmesjes, ca 14 cm lang, 142 gram

25-50

7095 Zilveren natfruitschep, Zaanlandse Zilversmederij Amsterdam, jaarletter 1929, rijkelijk versierd met figuren, 22 cm lang
en een zilveren druivenschaar, Moerkerk en Co Haarlem 1925-1952, rijkelijk versierd met druiventrossen en ranken, 15 cm lang

25-50

7096 Zilveren sauslepel, J M van Kempen Utrecht 1835-1854, Amsterdams lof, 17 cm, 74 gram

40-60

7097 Zilveren sauslepel, Bonebakker en Zoon Amsterdam, 925/1000, jaarletter 1913, versierd met bladmotief, 17 cm, 74 gram

-

7098 Zilveren soepdienlepel, wed Johannes Mulder Amsterdam, jaarletter 1866, met gegraveerd decor en bloemmotieven
op steel, 35 cm lang, 178 gram
7099 Zilveren strooilepel jaarletter 1889 en 2 vleesvorkjes met gedraaide steel, G van der Velden Amsterdam, jaarletter 1905, 15 cm, totaal 70 gram

75-125
30-60

7100 Zilveren natfruitschep, J C Kramer en Zonen Voorschoten, jaarletter 1859, 16 cm lang en een zilveren natfruitschep, J N Kramer Amsterdam,
jaarletter 1852, 14 cm lang. Beide scheppen rijkelijk versierd met floraal gegraveerd decor

40-80

7101 Antiek zilveren brijlepel, 925/1000, Roelof Helweg Amsterdam, jaarletter 1793, 40 cm lang, 240 gram

200-400

7102 2-delig Duits zilver opdienbestek, 800/1000, bestaande uit vork en lepel, rijkelijk versierd met floraal decor, 23 cm lang, 138 gram

25-50

7103 Zilveren soeplepel, J M van Kempen en Zonen Voorschoten, jaarletter 1886, versierd met parelrand, 27 cm, 178 gram

40-80

7104 11 Zilveren taartvorkjes, Gerritsen en van Kempen Zeist en Kon Begeer, 14 cm en 10 zilveren taartvorkjes, Gerritsen en van Kempen,
puntfilet, 13 cm, 394 gram

50-100

7105 12 Zilveren ijslepeltjes, Gerritsen Zeist 1904-1924, met getorste steel en versierd met parelrand, 12 cm lang, 148 gram, in cassette
van juwelier G Wolf Eindhoven

30-60

7106 Duits zilver kinderbestek, 800/1000, gehamerd, bestaande uit lepeltje en schuivertje in originele cassette

25-50

7107 6 Zilveren theelepeltjes, meesterteken Zilverstad Fabriek NV Schoonhoven, jaarletter 1963, in cassette

-

7108 6 Zilveren theelepeltjes, 3 zilveren suikerscheppen, zilveren theeduim en een zilver schepje met roos op top

-

7109 6 Engels zilveren lepeltjes, Birmingham, jaarletter 1885, met apostel op top, 11 cm, in cassette en 11 zilveren lepeltjes,
J A Hooijkaas Schoonhoven, jaarletter 1921, met bladmotief op top, in cassette

30-60

7110 Zilver vaasje, Kon Begeer en Vos Voorschoten, jaarletter 1924 (met verdeelraster, 12 cm hoog en een Duits zilver vaasje, 13 cm hoog

30-60

7111 Set van zilveren peper en zout strooier,voet versierd met knorlijst, 11 cm hoog, met glazen binnenbak

-

7112 Geslepen kristallen coupe (chipjes) op zilveren voet, J M van Kempen en Zonen Voorschoten 1858-1924, versierd met parelrand, 12 cm hoog

30-60

7113 Groot en klein zilver vaasje, Kon Begeer Voorschoten, jaarletter 1937, 8 en 15 cm hoog en een bloemenvaasje met geschulpte rand,
12 cm hoog, bruto 532 gram

125-175

7114 Zilveren fruitschaal op voet, meesterteken D F Ehnle Den Haag, jaarletter 1849, 590 gram, 9,5 cm hoog, 28,5x23 cm

200-400

7115 Geslepen kristallen bonbonschaaltje (chipjes) met daaraan een zilveren beugel, jaarletter 1855, 18x11 cm

25-50

7116 Fraaie geslepen kristallen presenteermand (chipjes) met daaraan een zilveren beugel, onduidelijk meesterteken, 29x20 cm

100-200

7117 Antieke zilveren rammelaar met fluitje en bellen en voorzien van bloedkoralen greep. Maekay and Chris Holm, 1878, 12 cm

150-300

7118 Antieke zilveren rammelaar met fluitje en bellen en voorzien van bloedkoralen greep. John Rolle Edenburgh, ca. 1750, 12 cm

150-300

7119 Antieke zilveren rammelaar met fluitje en bellen en voorzien van bloedkoralen greep. Meester onbekend, ca. 1830, 12 cm

150-300

7120 Antieke zilveren rammelaar met fluitje en bellen en voorzien van bloedkoralen greep. Samuel Margas Londen, ca. 1780, 13,5 cm

150-300

7121 Odeurflacon met gouden montuur en dop (incl. stopje). Dop rijkelijk versierd met bladmotieven (waarvan 1 los), 13 cm lang, in foedraal

50-100

7122 Zilver pillendoosje, jaarletter 1863 met gegraveerde deksel en sierlijke rand, 6x5 cm, een geribd zilver pillendoosje, jaarletter 1837
met schild op deksel, 4x4 cm
7123 Zilver vierkant pepermuntdoosje, J Wendels Schoonhoven, jaarletter 1905, met gegraveerd decor, 5x5 cm

50-100
50-100

7124 Rijkelijk bewerkt zilver lodereindoosje naar antiek model, jaarletter 1964, 4 cm hoog en een zilver lodereindoosje,
J P Sperna Weiland Schoonhoven, jaarletter 1860, 4x2 cm

30-60

7125 Odeurflacon met 14-krt gouden montuur en dop (incl. stopje), 9 cm hoog

50-100

7126 Zilveren geribde snuifdoos, jaarletter 1857, met gegraveerde deksel, 8x4 cm

30-60

7127 Verguld zilveren Pyxis / hostidoosje voor het bezoeken van zieken. Op de bovenzijde afbeelding van het laatste Avondmaal,
in de deksel gravering Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternum. Amen. Versierde fries op
de onderkant. Binnenin rondom het doosje met afbeelding van Christus portretten van de 4 evangelisten. Ca. 1900, 8x4,8 cm

100-200

7128 Zilveren tabaksdoos, jaarletter 1850, deksel fraai gedecoreerd met gegraveerd floraal decor, 13x8 cm, 160 gram

75-125

7129 Zilveren geribd sigarettendoos, met belastingteken 1814-1893, 7x11 cm, 170 gram

30-60

7130 Antieke zilveren rammelaar met fluitje en bellen en voorzien van bloedkoralen greep. Henry Cowper, Londen, 1782, 13 cm

150-300

7131 Antieke zilveren rammelaar met fluitje en bellen en voorzien van bloedkoralen greep. Meester onbekend, ca. 1830, 11,5 cm

150-300

7132 Antieke zilveren rammelaar met fluitje en bellen en voorzien van bloedkoralen greep. John Bridge Londen, 1823, 14 cm

150-300

7133 Antieke zilveren rammelaar met fluitje en bellen en voorzien van bloedkoralen greep. Meesterteken Y&W, jaarletter 1846, 16 cm

150-300

7134 12-persoons zilver bestek, Gerritsen Zeist, jaarletters 1909,1910,1923 parelfilet, bestaande uit 12 kleine en grote vorken en lepels,
6 grote messen met zilver heft en 18-delig opdienbestek, gewicht zonder de messen en kaasschaaf 4500 gram
7135 Oude wandelstok met zilveren knop, 95 cm

1000-1250
50-75

7136 Geslepen kristallen presenteerschaal met daaraan een zilveren beugel, J M van Kempen en Zonen Voorschoten, jaarletter 1884,
met parelrand, diameter 31 cm (chipje)

25-50

7137 Geslepen kristallen presenteerschaal (chipjes) met daaraan een fraai ajour gezaagd versierd zilveren hengsel, jaarletter 1876, diameter 30 cm 75-125
7138 2 Zilveren breinaaldenkokers, Cabboes Leeuwarden, 19e eeuws, 15 en 24 cm lang

25-50

7139 Antieke zilveren tasbeugel, gemerkt met stadskeur Steenwijk, 1806, rijkelij versierd met figuren en dieren, 16 cm breed, 184 gram

100-200

7140 Zilveren tasbeugel, jaarletter 1921, ajour gezaagd (scharnier defect)

30-60

7141 Zilveren tasbeugel, Herbert Hooijkaas Schoonhoven, jaarletter 1918, versierd met figuren, 16 cm breed

30-60

7142 Geborduurde avondtas aan zilveren beugel, Herman Hooijkaas Schoonhoven, jaarletter 1926, ajour gezaagd met floraal decor,
16 cm breed en een zilveren tashaak
7143 Engels zilveren beursje, Birmingham, jaarletter 1915, 13x9 cm en een zilver beursje, Birmingham, jaarletter 1913, met magneetsluiting, 10x7 cm

40-80
30-60

7144 Zilveren tasbeugel, jaarletter 1920, versierd met figuren, 13 cm breed, een zilveren tasbeugel uit 1879, 9 cm breed, een kralenbeursje
aan zilveren beugel, 8 cm breed en een zilveren tashaak
7145 2 Zilveren suikerstrooiers, jaarletters 1873 en 1893 en een zilveren pasteischep, jaarletter 1893,76 gram

30-60
40-80

7146 Zilveren gelegenheidslepel. jaarletter 1835 met paard op top, 20 cm en een zilveren gelegenheidslepel, jaarletter 1840
met 2 figuren op top, 18 cm, 90 gram

25-50

7147 Zilveren sauslepel, jaarletter 1869, zilveren jamlepel, jaarletter 1918 en een zilveren schep, jaarletter 1915, 100 gram

25-50

7148 6 Zilveren theelepeltjes, jaarletter 1973 en 6 zilveren taartvorkjes, jaarletter 1967, met getorste en gegraveerde steel, 126 gram

25-50

7149 Koop van 12 diverse zilveren lepels en 10 diverse zilveren vorken, 19e eeuws, 1080 gram

250-500

7150 3 Zilveren couverts, H A Schuss Amsterdam, jaarletter 1860,J M van Kempen en Zonen, jaarletter 1900 met parelfilet en een
met jaarletter 1892, 360 gram

80-120

7151 Zilver theezeefje, Zaanlandse Zilversmederij Amsterdam 1920-1990 met zilver lekbakje, zilveren roomlepel, jamlepel, 2 schepjes
en 12 zilveren theelepeltjes met bloemen op top, 228 gram

40-80

7152 4 Diverse zilveren lepels en 5 diverse zilveren vorken, jaarletters 1817, 1860, 1876 en 1920, 482 gram

100-200

7153 Zilveren groentelepel, jaarletter 1949, zilveren vleesvork, jaarletter 1905 en een zilver kaasmesje, jaarletter 1953, 210 gram

30-60
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7154 Set van 12 medische bekers, hoorn met zilver montuur, Engeland ca. 1870, idem losse beker en lederen foedraal met 4 bekers

50-100

7155 11 Zilveren theelepeltjes, IJ Steensma Bergum 1916-1925, met getorste en gegraveerde steel, 10 cm, 70 gram

20-40

7156 5-delig Frans trancheer bestek met zilveren heften, in cassette

75-125

7157 Zilveren sigarenknipper met heft van gewei, 27,5 cm

-

7158 Gebedenboekje voor Rooms Katholieken, versierd met kaft van parelmoer en 14-krt gouden sluiting in de vorm van een kruis, 11x8 cm

50-100

7159 Kerkboek van het Nieuwe en Oude Testament alsmede de Psalmen en Gezangen met lederen kaft versierd met zilveren sluitingen, 15x10 cm

100-150

7160 Kerkboek met het Nieuwe Testament, de Psalmen en Gezangen, gebonden in kaft van schildpad en versierd met gouden filigrain sluiting, 15x9 cm

200-300

7161 2 Zilveren tafelkandelaars, waaronder jaarletter 1959, 10 en 14 cm hoog, bruto 418 gram

25-50

7162 Zilveren geboortebeker, Kon Begeer Voorschoten, jaarletter 1935, een zilveren geboortebeker, Gerritsen en van Kempen Zeist,
jaarletter 1935 (beide met gravering) en een buitenlands zilver bekertje met bakje met gedecoreerde rand, 230 gram

50-100

7163 Presenteerschaal van opaline, gedecoreerd met bloemmotieven aan zilveren gegraveerd hengsel, jaarletter 1871, diameter 23 cm

50-100

7164 Zilveren miniatuur van een vogeltje, 112 gram, 5 cm hoog

-

7165 3 Zilveren menukaart houders, 6 cm hoog

20-40

7166 Kristallen stolp met zilveren dop op deksel (chipjes), een inktpot me zilver montuur, zilveren strooilepel met figuur op top

-

7167 Koop zilver bestek, bestaande uit 8 grote en 5 kleine lepels, 12 grote en 9 kleine vorken, Gerritsen en van Kempen Zeist, jaarletters 1950,
1951 en 1954, 1736 gram

250-500

7168 Gouden houder voor vulpotlood, 14-krt,10 cm, 6 gram

-

7169 Zilver miniatuur van een hert, 11 cm hoog

30-60

7170 4 Zilveren vorkjes, jaarletters 1857, 1879 en 1900 en 2 zilveren suikerschepjes, 68 gram

20-40

7171 Zilver cabaret met inscriptie en 6 gaatjes in het blad, Begeer, 206 gram, jaarletter 1927, 19 cm diameter

-

7172 10 Diverse oude pennen en potloodhouders w.o. zilver en goud

100-200

7173 3-delig Zilver roomstel, Kon Begeer Voorschoten, jaarletter 1960, bestaande uit roomkan, suikerpot en ovaal dienblaadje, 20x14 cm,
300 gram

50-100

7174 Koop divers zilver bestek bestaande uit 6 lepels, 8 vorken en 2 maal 5 koffielepeltjes, totaal 924 gram

150-250

7175 Koopje met divers zilver, waaronder bestek en ajour gezaagde houder, 424 gram

50-100

7176 Koopje van 2 zilveren lepeltje, tasbeugel en een naaldenkoker, 67 gram

-

7177 3 Diverse odeurflacons met kristal en zilver, waaronder Engels en een zilveren poederdoos met spiegeltje en uitneembaar odeurflacon

-

7178 Servetband, 2 vingerdoekringen, sauslepel Haags lofje, jaarletter 1921, 2 kaasduimen, flessenlabel Sherry en 2+2 ronde schaaltjes c.q.
schoteltjes, 198 gram
7179 11 Zilveren lepeltjes, J M van der Meulen en Zoon Joure 1958-1984, 10 cm, 106 gram

50-75
25-50

7180 2 Zilveren zuurvorkjes, jaarletter 1894, 2 zilveren vleesvorkjes, A J Driesen Schoonhoven 1870-1910, met getorste steel en 2 vorkjes
met agaten heft

30-60

7181 Lepelvaasje op zilveren voet (voet zit los), odeurflacon met zilveren dop, schede voor breipennen en 4 x miniatuur van filigrain

25-50

7182 Flessenbak met gemerkte rand 925, 9,8 cm diameter

25-50

7183 3 Zilveren vingerdoekringen en 5 diverse zilveren servetbanden, waaronder Djokja, 130 gram

-

7184 Geslepen kristallen zoutvaatje op zilver voetje (chipjes), 7 cm hoog, diameter 7 cm en een Engels geslepen kristallen odeurflacon
met zilver montuur en dop (incl. stop), 12 cm hoog

20-40

7185 Zilver bestek, Gerritsen en van Kempen Zeist, jaarletter 1928, b.u. 10 kleine vorken en lepels, 12 grote vorken, 11 grote lepels, 6 taartvorkjes,
4 koffielepels, 4 longdrinklepele, 9 theelepels en 22-delig opdienbestek, diverse jaarletters, alles puntfilet, bruto 4362 gram

750-1000

7186 2 Oude kerkboeken met zilveren sluitingen

50-100

7187		

-

7188		

-

7189		

-

7190		

-

7191 Koop van diverse zilveren en gouden jubileum speldjes van de PTT en KPN

-

7192 Koopje van diverse sieraden (geen keur) waaronder colliers en een horloge, bruto 106 gram

400-600

7193 7 Gouden 10 Gulden munten, 3 x 1897, 3 x 1898 en 1 x 1912

750-1000

7194 Koopje sieraden, waaronder zilver

-

7195 Koopje van diverse sieraden, waaronder goud

400-600

7196 Koopje divers bijou w.o ringen niet gekeurd

75-125

7197 4 Gouden trouwringen, 14-krt, 12,8 gram

150-250

7083

Zilveren bouilloire, ca 1870

7198 3 Gouden ringen, 14-krt, bezet met oa opaal, bruto 13,2 gram

100-200

7199 5 Gouden 5 Gulden munten 1912

450-550

7200 Koopje van 8 diverse ringen, waaronder met granaat

-

7201 4 Hangers van divers edelsteen aan 14-krt gouden montuur

-

7202 5 Gouden ringen, 14-krt, bezet met oa bloedkoraal en rookkwarts, bruto 19,5 gram

200-400

7203 Koopje van diverse sieraden, waaronder goud, bruto 47 gram

500-750

7204 Koopje sieraden (geen keur), waaronder broches, armband en collier, bruto 97 gram

750-1250

7205 Koopje van gouden sieraden, 14-krt, bestaande uit 3 broches, 3 ringen en 2 schakelarmbanden met bedeltjes, bruto 62 gram

400-600

7206 Fraaie sieradenset, 20-krt goud bezet met zaadpareltjes en groene steentjes. Het collier is gemaakt van goudkleurig koord met daaraan
een gouden halssieraad, Afmeting ring 17 mm, bruto 61 gram, in origineel doosje

750-1000

7207 Gekleurd koralen collier gemaakt van 25 tonnetjes van 16 tot 20 mm diameter en voorzien van een gouden filigrain slot, 14-krt, ca. 50 cm,
totaal 235 gram
7208 Fraai gouden fantasiecollier, 18-krt, 40 cm lang, 24,7 gram, in origineel doosje Stuurman en Cohen Haarlem

500-750
400-600

7209 Collier van lapis lazuli met daaraan een gouden hanger gemaakt van een oud boekslot en gouden sluiting en een paar bijbehorende
oorhangers bezet met lapis lazuli

100-200

7210 4 Diverse vestzakhorloges

-

7211 2 Stuks 19e Eeuwse vestzakhorloges, 1 gemerkt met 18K (niet compleet)

200-300

7212 18e Eeuws Engels vestzakhorloge in dubbele zilveren kast, uurwerk gemerkt Samson London

100-150

7213 Baume en Mercier 18-krt gouden dameshorloge aan 14-krt gouden band, kastnummer 1 2156

200-400

7214 Gouden dameshorloge, 14-krt, Lasita

150-250

7215 19e eeuws Gouden dameshorloge aan losse onedele band

75-125

7216 Baume en Mercier dameshorloge aan stalen band, perfect lopend, kastnummer 5225.038, 1387670 met automatische verstelling
van zomer- en wintertijd

200-400

7217 19e Eeuws vestzakhorloge in gouden kast

100-150

7218 18e Eeuws Engels vestzakhorloge in dubbele kast, adres Bennett London, uurwerk gemerkt Tom Johnson London, nr 1382 (kast schade)

150-250

7219 Witgouden fantasiecollier, 18-krt, bezet met robijn en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,13 ct, 42 cm lang

1250-1500

7220 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met 4x robijn en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,14 ct, 17,5 mm

1000-1250

7221 Witgouden entouragering, 18-krt, bezet met robijn en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,29 ct, 17,5 mm

750-1000

7222 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met blauwe topaas, emeraud geslepen ca. 11.0 ct, briljant geslepen diamantjes, ca. 0.71ct.
VVS Top Wesselton en blauwe saffieren, ca. 2.30 ct. 16,75 mm

500-750

7223 Witgouden oorhangers, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,54 ct, chatonzetting

650-850

7224 Witgouden solitair oorknoppen, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,25 ct, chatonzetting

300-500

7225 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met 3x saffier en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,44 ct, 17 mm

700-900

7226 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met 3x saffier en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,12 ct, 17,25 mm

400-600

7227 Witgouden rivierering, 18-krt, 2-rij, bezet met 11x saffier en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,17 ct, chatonzetting, 17,5 mm

500-750

7228 Witgouden alliancering, 18-krt, bezet met 10x saffier en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 1,03 ct, om en om, 17 mm

1000-1250

7229 Witgouden rivierering, 18-krt, 2-rijig, bezet met 12x saffier en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,21 ct, 17,5 mm

500-750

7230 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met saffier ca 1,51 ct. en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,13 ct., 17 mm

900-1100

7231 Witgouden rivierering, 18-krt, bezet met 4x saffier en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,18 ct, chatonzetting, 17,5 mm

400-600

7232 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met zwarte Emerald geslepen briljant ca 2,82 ct en witte Top Wesselton briljant geslepen
diamant ca 2,96 ct, 17 mm

800-1200

7233 Witgouden solitair oorknoppen, 18-krt, bezet met zwarte briljant geslepen diamant ca 1,67 ct

350-550

7234 BWG sierbroche bezet met 90 briljant geslepen diamanten totaal ca. 2.5 ct, 6,1 cm lang, bruto 22 gram

500-750

7235 Witgouden oorhangers, 14-krt, per stuk bezet met parel en 2 briljant geslepen diamanten ca. 0,20 ct en 5 briljant geslepen
diamanten a ca. 0.25 ct

150-250

7236 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,28 ct en cultive parel, diameter 9 mm, 17 mm

650-850

7237 Witgouden entouragering, 18-krt, bezet met parel en 22 grotere en 22 kleinere diamantjes, 17 mm

150-250

7238 Witgouden oorhangers, 18-krt, bezet met peervormige zoetwater cultive parels en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,18 ct,

350-550

7239 Witgouden creolen, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,39 ct, balkzetting, diameter 15 mm

600-800

7240 Witgouden entouragering, 18-krt, bezet met smaragd ca 1,60 ct en Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,77 ct, 17,55 mm

1250-1500

7241 Witgouden tennisarmband, 18-krt, bezet met 46x smaragd en 46x Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0.86 ct, 18 cm lang

1500-1750

7242 Witgouden tennisarmband, 18-krt, bezet met 95 x Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 1,83 ct, 18 cm lang

2000-2250

7243 Witgouden armband, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,36 ct, chatonzetting, 18 cm lang

600-800

7244 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,61 ct, filet en chatonzetting, 17,5 mm

1000-1250

7245 Witgouden slagring, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,31 ct, chatonzetting, 18 mm

400-600

7246 Witgouden rivierering, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,30 ct, gladomzetting, 17,25 mm

500-750

7247 Witgouden clusterring, 18-krt, bezet met 1 grote (ca 1,0 ct) en vele kleine briljant geslepen diamantjes, 17 mm

400-500

7248 Witgouden solitairring, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,14 ct, chatonzetting, 18 mm

250-500

7249 Witgouden entouragering, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,81 ct, chatonzetting, 17 mm

800-1200

7250 Witgouden rivierering, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,42 ct, chatonzetting, 17,5 mm

450-650

7251 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,47 ct, filetzetting, 17 mm

750-1000

7252 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,20 ct, chatonzetting, 17,5 mm

375-425

7253 Witgouden ajour fantasiering, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,31 ct, filetzetting, 17,5 mm

500-750

7254 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,27 ct. filetzetting, 17,5 mm

550-750

7255 Witgouden rivierering, 18-krt, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,26 ct, kastzetting, 17,25 mm

400-600

7256 Bicolor gouden fantasiering, 18-krt, rose en witgoud, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,19 ct, chatonzetting, 17 mm

350-550

7257 Witgouden fantasiering, 18-krt, 2-rijig, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,27 ct, filetzetting, 17,75 mm

650-850

7258 Witgouden rozetring, 14-krt, bezet met 1 briljant geslepen diamant ca. 0.15 ct. en 8 briljant geslepen diamanten a 0.05 ct, 17 mm

200-400

7259 Witgouden fantasiering, 18-krt,model dubbele lus, bezet met Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,19 ct, filetzetting, 17,75 mm

500-750

7260 Platina fantasiering, bezet met 2 ronde en 4 vierkante witte briljant geslepen diamant en een bruine briljant geslepen diamant, 18,75 mm

400-600

7261 Witgouden fantasiering, 14-krt, bezet met briljant geslepen diamant in het midden van ca. 0.90 ct met aan iedere kant een briljant
geslepen diamant van elk 0.20 ct., 20 mm, bruto 13 gram

400-800

7262 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met champagne en witte Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,73 ct.17,5 mm

600-800

7263 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met Fancy Yellow en witte Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,63 ct, 17,25 mm

750-1000

7264 Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met champagne en witte Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,93 ct, 17,25 mm

1000-1250

7265 Witgouden entouragering, 18-krt, bezet met chamgagne en witte Top Wesselton briljant geslepen diamant ca 0,66 ct, 17,5 mm

750-1000

7266 Parelcollier van rose parels, 3-rijig aan 14-krt gouden bloemslotje bezet met parel, 53 cm lang

100-200

7267 Collier van bloedkoraal, 3-rijig, aan sierlijk slotje bezet met bloedkoraal (geen keur), diameter bloedkoraal ca 2,5 mm, 40 cm lang

80-120

7268 Granaatarmband, 2-rijig, bezet met 14-krt gouden slotje, 19 cm lang

40-80

7269 Lang cutive parelcollier, 120 cm lang

50-100

7270 Ring bezet met opaal, (geen keur), 17,25 mm

50-100

7271 Ovale broche van onyx in een 14-krt gouden montuur en bezet met roosdiamantjes en een paar bijbehorende oorstekers van onyx
met 14-krt gouden montuur en bezet met roosdiamantjes

100-200

7272 Gouden rozetring, 14-krt, bezet met pareltje en 8 briljant geslepen diamantjes, 17,75 mm

80-120

7273 Gematteerd gouden armband, 18-krt, 7-rijig, bezet met robijntjes, 18 cm, 50 gram

1000-1500

7274 Gouden ring, 14-krt, bezet met robijntjes, (1 manco), 16,75 mm

20-40

7275 2 Gouden solitairringen, 14-krt, bezet met oa malachiet 16 en 17,5 mm

75-125

7276 Ovale hanger c.q. broche gemaakt van camee in 14-krt gouden montuur, 4x3 cm

50-100

7277 Gouden broche, 14-krt, met porselein met daarop een kleurrijke afbeelding van 2 engeltjes en versierd met zaadpareltjes,5 cm

80-120

7278 Ronde broche van gesneden camee, in 14-krt gouden ajour gezaagd montuur, diameter 4,5 cm

100-200

7279 Naar Cartier gouden hanger, 14-krt met panter bezet met vele saffieren en briljant geslepen diamanten, 3,5 cm hoog, bruto 8,2 gram

300-600

7280 Gouden broche, 18-krt, model mand, gevuld met oa zaadpareltjes, 12 gram

50-100

7281 Gouden fantasiering, 18-krt, bezet met peergeslepen citrien, ca. 9.3 ct, oranje korund, ca. 2.8 ct.(warmte behandeld) en briljant
geslepen diamanten, ca. 0.27 ct, Top Wesselton VVS, 16,75 mm

500-750

7282 4 Diverse gouden broches, 14-krt, waaronder met tijgeroog en filligrain

100-200

7283 Ovale broche c.q. hanger van gesneden camee in montuur, gemerkt 585, 4x3 cm

40-80

7284 Oude broche met porseleinen portretje in gouden montuur, 3,5x3 cm

50-75

7285 Paar gouden manchetknopen, 14-krt, bezet met parelmoer en zaadpareltjes, bruto 9 gram, in origineel doosje

75-125

7286 2 Gouden broches, 14-krt, 4 en 6 cm lang, bezet met edelsteen

-

7287 Oosterse hanger met jade gesneden Ganesha in montuur, gemerkt 750, ca. 3 cm hoog

100-150

7288 Gouden sieradenset,14-krt, bestaande uit venetiaans collier, 42 cm lang, met daaraan een gouden rozethanger bezet met briljant geslepen
diamant ca 0,14 ct en een paar bijbehorende gouden rozet oorknoppen bezet met briljant geslepen diamant ca 0,70 ct, bruto 6 gram

100-200

7289 Gouden fantasiering, 14-krt, bezet met geemailleerd decor en 5x briljant geslepen diamantjes, 17,75 mm

80-120

7290 Gouden fantasiering, 18-krt, bezet met baquette geslepen diamant en saffier, 17,5 mm

150-250

7291 Gouden fantasiering, 14-krt, bezet met saffier, ca. 0.8 ct en briljant geslepen diamant ca. 0.25 ct (en 1 idem beschadigd), 19,75 mm,
bruto 15 gram

150-250

7292 Fraaie ronde broche, 14-krt goud met zilver 925/1000, bezet met blauw glas, kleine diamanten en zaadparels, diameter 5 cm, bruto 23 gram

200-400

7293 Gouden hanger, 14-krt, bezet met ovale blauwe topaas

75-125

7294 Bicolor gouden rozetring, 14-krt, bezet met 5x saffier en 1 briljant geslepen diamantje, ca 0,03 ct, 18 mm

75-125

7295 Gouden collier, 14-krt, met fantasiehanger, 4,3 gram

50-100

7296 Lang gouden collier, 14-krt, 89 cm lang, 34 gram

400-600

7297 Gouden 2-rijig gevlochten collier, 14-krt, 47 cm, 28,5 gram

400-600

7298 Gouden gourmetcollier, 14-krt, met daaraan een 14-krt gouden hanger, versierd met geemailleerd decor van bloemen in mand, bruto 9 gram

75-125

7299 Gouden chatelaine, 14-krt, bezet met camee en een olifantje en een horlogesleutel, 22 cm lang

75-125

7300 Fantasiecollier, bezet met 14-krt goud en filigrain, 44 cm,, 13 gram

100-200

7301 Gouden chatelaine, 14-krt, 43 cm lang, 12,6 gram

150-200

7302 Gouden collier, 14-krt, met daaraan een medaillonhanger, bezet met zaadpareltjes, 41 cm

100-200

7303 19e Eeuws gouden horlogeketting, 33 cm lang (met extra stukje), 18,5 gram

200-300

7304 Gouden fantasie collier, 14-krt, 70 cm lang, 16 gram

200-400

7305 Gouden slangencollier, 18-krt, 60 cm lang, 15 gram

300-400

7306 Gouden koordcollier, 18-krt, 120 cm, 29 gram

500-750

7307 Gouden koordarmband, 14-krt, een 14-krt gouden koordcollier en een 14-krt gouden fantasiecollier, 14 gram

175-225

7308 Gouden collier, 14-krt, 46 cm, 2,0 gram

20-40

7309 Bicolor schakelarmband, 14-krt goud met zilver, 20 cm lang, 19,6 gram

75-125

7310 Gouden schakelarmband, 14-krt, 19,5 cm, 14,9 gram

200-300

7311 Gouden armband, 14-krt, 18 cm lang, 16 gram

300-400

7312 Gouden armband, 14-krt met bolletjes, 19 cm lang, 1,5 cm breed, 21,0 gram

300-400

7313 Sierlijke gouden armband, 14-krt, 19 cm, 27 gram

300-600

7314 Bicolor gouden plaatarmband, 14-krt, binnenzijde rose goud, 18 cm lang, 32 gram

400-600

7315 Moderne gouden sieradenset, 18-krt, bestaande uit collier bezet met briljant geslepen diamant in losse zetting ca 0,15 ct, lengte collier
41 cm, een armband bezet met 2x briljant geslepen diamant in losse zetting ca 0,20 ct, een ring bezet met briljant geslepen diamant
in losse zetting ca 0,10 ct + vele kleintjes in vaste zetting,16,25 mm en een paar creolen bezet met 6x briljant geslepen diamant in v
aste zetting ca 0,12 ct, bruto 49,4 gram

750-1250

7316 Gouden armband, 14-krt, versierd met filigrain en bezet met robijntje en 4 diamantjes, bruto 13,3 gram

125-175

7317 Gouden slavenarmband, 14-krt, 11,2 gram

150-200

7318 Gouden armband, 20-krt, model slang, 29 gram

500-750

7319 Gouden armband, 22-krt, model slang, 31 gram

750-1000

7320 Sierlijke gouden armband, 14-krt, bezet met ovale amethist en omlijst met zaadpareltjes, bruto 24,8 gram

250-500

7321 Gouden armband, 14-krt, met gegraveerd decor en bezet met 3 x jade, bruto 13 gram

175-225

7322 Gouden fantasie armband, 14-krt, bezet met granaat, bruto 17 gram

200-400

7323 Fraaie gouden armband, 22-krt, versierd met bloem op top, 50,5 gram

1000-1500

7324 Gouden armband, 22-krt, model slang, 50 gram

1000-1500

7325 Gouden armband, 18-krt, bezet met diamantjes, bruto 25 gram,

250-500

7326 Gouden armband, 14-krt, met versiering op top, 12 gram

150-200

7327 Gouden slavenarmband, 14-krt, 13 gram

175-225

7328 Ovale broche gemaakt van camee, met 18-krt gouden montuur, 5x4 cm (speld is van metaal)

100-200

7329 Ovale hanger van camee, met 14-krt gouden montuur, 4x3 cm

80-120

7330 Gouden schakelarmband, 14-krt, met daaraan een gouden muntje van Beatrix 1938-1963, 7 gram

50-100

7331 Stel gouden manchetknopen, 14-krt, 8,9 gram

100-150

7332 Gouden broche, 14-krt, rouwsieraad bloemmotief gemaakt van haar en 2 gouden hoedenspelden bezet met granaat

-

7333 Stel gouden oorhangers, 14-krt, 1,1 gram

-

7334 Gouden entouragering, 18-krt, bezet met 3 briljant geslepen diamanten a ca. 0.20 ct. en 20 briljant geslepen diamanten a ca. 0.01 ct, 17,75 mm

250-500

7335 Gouden rijring, 22-krt, bezet met 6 briljant geslepen diamantjes a ca. 0.10 ct,bruto 6 gram, 16,5 mm

150-250

7336 Riante rozetring, 14-krt goud met zilver, bezet met 1 grote en 39 kleine roosdiamantjes, 18 mm

250-500

7337 Gouden fantasiering, 14-krt, bezet met 8 briljant geslepen diamantjes ca 0,65 ct, 18 mm

250-450

7338 Tricolor gouden collier, 14-krt, ca 42 cm lang, 28 gram

250-500

7339 Gouden collier, 14-krt, 50,5 cm, 5,1 gram

50-100

7340 Gouden gourmetcollier,18-krt, 68 cm lang, 11 gram

200-400

7341 Lang gouden collier, 14-krt, 70 cm lang, 15 gram

150-250

7342 Gouden collier, 14-krt, met daaraan 3 bollen, 43 cm lang, 9 gram

75-125

7343 3 Gouden broches, 20-krt, versierd met bloemmotief en verbonden door kettinkjes, 24 cm, 15 gram

200-400

7344 Gouden collier, 14-krt, bezet met 33 briljant geslepen diamanten, oud slijpsel, totaal ca. 1.3 ct.

750-900

7345 Gouden collier, 14-krt, tri-color met staafjes, 39,5 gram, 7,9 gram

100-150

7346 Gouden gourmetcollier, 18-krt, 60 cm lang, 7 gram

100-200

7347 Gouden collier c.q. spang, 14-krt, ca36 cm lang, 17 gram

200-400

7348 Ronde broche van gesneden ivoor in montuur (geen keur), diameter 5 cm

75-125

7349 Gouden oosterse hanger, 14-krt, versierd met filigrain, 5x5 cm, 6 gram

100-150

7350 Jugendstil hanger, bezet met ovale peridoot en zaadpareltjes, 4 cm lang

75-125

7351 Jade oorclips, in 14-krt gouden montuur, 2x2 cm, bruto 13 gram

275-325

7352 Gouden collier, 14-krt, met daaraan een Art Deco hanger, bezet met jade en 3 briljant geslepen diamantjes, 52 cm lang, bruto 8 gram

275-325

7353 Zilver collier met markasiet, 40 cm lang

20-40

7354 Gouden fantasiering, 14-krt, bezet met ovale bloedkoraal, afmeting bloedkoraal ca 2x0,75 cm, 18,75 mm

125-175

7355 Gouden venetiaans collier, 14-krt, met daaraan een 14-krt gouden filigrainhanger, bezet met chrysopraas, 44 cm lang

175-225

7356 Bloedkoraal kapittelstokjes collier met 14-krt gouden bolslotje, 40 cm lang, bruto 25 gram, diameter bloedkoraal ca 3 mm

50-100

7357 Bloedkoraal kapittelstokjes collier, 41 cm lang, diameter bloedkoraal ca 3 mm

50-80

7358 Lang bloedkoraal collier met 14-krt gouden bolslotje, 115 cm lang, bruto 22 gram, diameter bloedkoraal ca 3 mm

125-175

7359 Bloedkoraal collier, 2-rijig aflopend, met daaraan een sierlijk 14-krt gouden slotje, bezet met bloekoraaltjes, 50 cm lang,
diameter bloedkoraal tussen 3,66 mm en 9,14 mm

225-275

7360 Lang fantasie collier, bezet met zoetwaterparels en diverse edelstenen, 150 cm lang

100-150

7361		

-

7362		

-

7363		

-

7364		

-

7365		

-

Woensdag

22 november

09.30 uur

Kleingoed

Extra kijkgelegenheid voor de 9000-serie op 22 november 2017, 09.00-09.30 uur
9000 Koperen doofpot, seinlamp en een jaren 60 klok

-

9001 Blikken voorraadtrommel met Oosters decor, koperen aker en een inschuiflade van een Lips kluis

-

9002 2 Klokken in marmer kast en een klok in eiken kast

-

9003 4 Duitse schoolplaten beckenorgane der Frau, beckenorgane des mannes, karfen, en doorsnee van het menselijk lichaam

-

9004 Doos met koperen doofpot, stoof, weegschaal en bakjes

-

9005 Doos met divers plate, karaf, koperwerk etc

-

9006 Doos met tin en plate

-

9007 2 dozen met porseleinen serviesgoed met zwiebelmusterdecor

-

9008 Doos met divers keramiek waaronder Wedgwood en Royal Albert

-

9009 Doos met divers koperwerk

-

9010 Doos met divers glaswerk

-

9011 Doos met tin, weegschaal en crucifix

-

9012 2 Dozen met koperwerk en tin

-

9013 Doos met porseleinen dekschaal, soepterrine, ovaal dienblad met suikerpot, onderdeel van inktstel, en ovale lekschaal

-

9014 Noten theestoof met koperen binnenbak, eiken ovale gekuipte paraplubak met koperen banden 42 cm hoog, en geel met rood koperen doofpot 9015 6 Gekleurde glazen vazen, en glazen schaal

-

9016 6 Diverse aardewerken kastvazen met Oosters decor

-

9017 6 Tafelschemerlampen waaronder olielampen met koperen , tinnen en glazen voet

-

9018 Doos met vnl Indisch textiel

-

9019 Houten staf, oud fotoboek, speculaasplank en een wenge schild

-

9020 Antieke koperen beddenpan met gestilleerde deksel en houten steel, koperen doofpot 43 cm hoog, en koperen aker 33 cm hoog

-

9021 Italiaanse vintage globe met verlichting, 38 cm hoog

30-60

9022 Antieke weegschaal voor maximaal weeggewicht 10 kilo 25 cm hoog, 57,5 cm breed, en koperen dekselpan 38 cm hoog, 41 cm diameter

-

9023 Verzameling diverse glazen roomkannetjes, ca.90 stuks

-

9024 Koperen Art Deco staande asbak 79 cm hoog

-

9025 2 Dozen met aardewerk, glas waaronder Bloch, Indische kris, boekensteunen, zilveren postzegels 25 september 2001 etc

-

9026 Doos met 4 tinnen kraantjeskannen waaronder 1 beschilderde

-

9027 3 Dozen met tinnen voorwerpen

-

9028 3 Dozen met porseleinen en biscuitporseleinen beeldjes

-

9029 Doos met keramiek waaronder Makkum Tichelaar en Societe Ceramique

-

9030 Doos met kristallen glazen, glazen spijkerbol, messenleggers en wespenfles

-

9031 Doos met divers koperwerk, plate, geprepareerde eekhoorn etc

-

9032 Doos met divers plate, waaronder bestek en schaaltjes

-

9033 3 Dozen met boerenbont eet- en drinkserviesgoed

-

9034 Doos met Oosters porselein

-

9035 2 Dozen met divers plate en metalen objecten

-

9036 Doos divers koperwerk w.o. kandelaren

-

9037 Doos divers met tin, glaswerk, borden etc.

-

9038 2 Dozen met divers koperwerk

-

9039 Doos met porseleinen koffie- en eetservies, en doos met porseleinen dekschalen en soepterrine

-

9040 Doos met divers kristal

-

9041 Doos met porseleinen, aardewerken en glazen eierdoppen, en doos met Engelse cottage huisjes, en Italiaans aardewerken bloemstuk

-

9042 3 Dozen met divers Hollands aardewerk

-

9043 2 Dozen met diverse snuisterijen, schelp, gipsen en kunststof beelden, onyx, speksteen, miniaturen etc

-

9044 2 Dozen met schelpen en mineraal

-

9045 2 Dozen met kristallen geslepen glazen en karaffen

-

9046 Doos divers tin

-

9047 Doos met 5 karaffen en een schankkan

-

9048 Doos met plate bestek, bronzen vijzels met stampers, koperwerk, beeldjes, bustes etc

-

9049 Doos met divers koperwerk waaronder granaathulzen uit 1943, en tin

-

9050 Doos divers w.o. kom en schotel NOF Calve, eieren etc.

-

9051 2 Akoestische gitaren

-

9052 JVC ghettoblaster

-

9053 6 Diverse tafelschemerlampen, 49 tot 81 cm hoog

-

9054 4 Glazen siervazen, grootste 68 cm hoog

-

9055 Doos met prenten in lijst, ets, olieverfschilderijtjes etc

-

9056 Doos met diverse wanddecoraties en oude apothekers weegschaal met blok gewichten

-

9057 Doos met Spaans houten Madonnabeeld, aardewerken wandplaquette, Heinrich porseleinen plaquette Gottesmutter
der Passion nummer 1411/3000, crucifixen, glazen schotel, ikoontje, wijwaterbakje, rozenkrans etc

-

9058 2 Dozen met diverse wanddecoraties waaronder olieverf, ets, spiegel etc

-

9059 7 Diverse wanddecoraties (schade)

-

9060 8 Diverse wanddecoraties

-

9061 Doos diverse wanddecoraties

-

9062 Doos met wanddecoraties, waaronder olieverf, etsen, prenten en litho

-

9063 4 Diverse etsen w.o. Martin van Waning

-

9064 2 Antieke gresaardewerken kruiken en diverse wanddecoraties

-

9065 Doos met Oosterse koperen bewerkte schotels en divers Banka tin

-

9066 10 Diverse wanddecoraties w.o. etsen

-

9067 Doos met olieverfschilderijen, litho’s, tekening en aquarel

-

9068 10 Diverse wanddecoraties

-

9069 10 Diverse wanddecoraties w.o. werken van A Kikkert met Kassen, W Voet met Gezicht op Zwartsluis, Marianne Schuit met Dagwerk
van een dromer, Dirk Meeldijk met Beweging, Hans Bertrand zonde titel, Wodzimierz Sygua met Plaza, Onduidelijk gesigneerd Japanse
voorstelling, Elma Oosterhoff met San Fransisco, Gert Strengholt met Tower of silence en G Hofman zonder titel

-

9070 Doos met diverse wanddecoraties

-

9071 Doos met kleurenlitho’s, etsjes en album met Anton Pieck tekeningen, met bijbehorende wissellijst

-

9072 Gesigneerd Rooy, Jan Hein van geb. 1940, Uit de serie Buitendijks, 3 etsen, Maas en Waal bij Druten, ets gedateerd 1979, 3/15, 24,5x29,5 cm,
Maas en Waal V, ets gedateerd 1980, 23/25, 24,5x29,5 cm, Maas en Waal bij Leeuwen, ets gedateerd 1979, 24,5x29,5 cm en Maas en Waal
bij Winssen, ets gedateerd 1979, 5/15, 24,5x29,5 cm

75-125

9073 6 Diverse olieverfschilderijen

-

9074 9 Olieverfschilderijen op doek en paneel, meest Indonesische voorstellingen

-

9075 Doos divers .w.ol houten doos met spel, 3 Societe dekselbakken, jardiniere etc.

-

9076 Doos divers w.o. oude kraankannen, tin en koperwerk

-

9077 Doos divers porselein en aardewerk w.o. gebakstellen, eierstelletje etc.

-

9078 16 Diverse wanddecoraties w.o. olieverfschilderijen, gravures etc.

-

9079 2 Dozen met divers kristal en glaswerk

-

9080 2 Dozen met Seltman Weiden Bavaria porseleinen servies met roosjesdecor, bestaande uit 12 diepe, 12 platte , 12 ontbijtborden,
5 kleine bordjes, 10 kop en schotels, dekschaal, schaal zonder deksel, 3 diverse ovale schalen, groenteschaal, 2 botervloten, 2 juskommen

-

9081 Doos met divers plate, waaronder dienblad, kandelaren en bestek

-

9082 Doos met houten Indische bestoken dienbladen en plateau

-

9083 Doos divers w.o. NOF Calve schaal en kom, Mason gebakstel, marmeren coupe etc.

-

9084 Doos divers w.o. staande houder voor een vestzakhorloge, Boheems kristal, geemailleerde koffiepot etc.

-

9085 Doos met antieke litho’s, foto’s etc

-

9086 2 oude schoolplaten Behouden Huys op Nova Zembla, en De Noormannen voor Dorestad, tekening in lijst, Van Nelle’s koffie schild in lijst,
en olieverfschilderij van roofvogel in lijst 79x68 cm

-

9087 10 Diverse wanddecoraties waaronder olieverf, zeefdruk van Rob van der Louw, ets, tegel etc

-

9088 10 Diverse etsen, pastel, olieverf en prent, waaronder Jan Sirks, Ben Medema, A Cox en Willem Hopman

-

9089 Doos met aardewerken bloemstuk, 2 porseleinen tafelschemerlampjes, beeldje en Ram aardewerken schotel

-

9090 Doos met Swarovski kristallen taart op schaal tgv 1987-1992, 4,5 cm hoog, sierglazen vaas 20 cm hoog, verzilverd bestek
van Kempen en Begeer, antieke tegels, Westraven tegel, en verzameling kinderpostzegels

-

9091 Doos met antieke klepkannen, schotels, inktstel, strooiers, brandewijnkommen etc

-

9092 2 Dozen met divers kristal en glas

-

9093 Doos met divers koperwerk waaronder stijgbeugels, kandelaren, tafelbellen, snotneus etc

-

9094 Doos divers plate en zilvertin

-

9095 Doos met koperwerk, antieke pijpenstandaard met pijp etc

-

9096 Doos met antieke tinnen maatkannen, dekselpotten etc

-

9097 Koopje diverse oude boeken w.o. Duits gedichtenboekje, 2-delige reis van Jules Verne in het Engels 1876, gebedenboekjes en Natuurkunde

-

9098 Doos met kristallen karaf, glazen en schaaltjes

-

9099 6 Diverse oude flessen rode wijn

-

9100 2 Akoestische gitaren

-

9101 Koperen kolenkit, gedreven koperen wandbakje, ovale jardiniere en opengewerkte jardiniere

-

9102 Oosters ronde koperen bewerkt dienblad 58,5 cm diameter op houten inklapbaar frame, en 2 ronde losse dienbladen 36 cm en 45,5 cm diameter

-

9103 5 Diverse topografische kaarten van de provincie Groningen met de gemeente Termunten, Appingendam, Bierum,
Delfzijl en Slochteren, ca. 15x18 cm per stuk
9104 Denon audio installatie met boxen

25-75
-

9105 Klassieke hanglamp met glazen schaal en 4 armen met kapjes, ca. 1910, ca. 80 cm hoog (moet voorzien worden van nieuwe bedrading)

75-125

9106 2 Oude uurwerken

-

9107 Velleroy en Boch 7 divers vazen (niet gaaf)

-

9108 7 Diverse wanddecoraties

-

9109 Doos divers w.o. haardstel, rookstel, porseleinen pot, kapstel etc.

-

9110 Doos met divers porselein waaronder Royal Albert

-

9111 Eiken wandconsole 31 cm hoog, 50 cm breed, 3 Indiase messen, oud Indisch biscuitblik, en glazen hanglamp

-

9112 Doos met Chinees en Japans porselein waaronder 6-persoons theeservies, en doos met keramiek krijgers naar oud model

-

9113 Doos met porselein waaronder Desvres France, en aardewerk waaronder Wedgwood met decor Kashmar

-

9114 Doos met koperen gedreven wandkandelaren, tinnen dekselbakjes, visbakje, theepot, klepkan en loden beschilderd dekselbakje

-

9115 Doos met sierglas, Fries kerfsnee jardiniere, en Ravelli vaas

-

9116 Doos met cloisonne schaal, schemerlampvoet, vazen en pijp

-

9117 Doos met fototoestellen waaronder Exakta en Petri, divers bestek, en Indisch houten beeld van een vrouw

-

9118 Doos met porseleinen, aardewerken, glazen en kunststof hondjes

-

9119 2 Dozen met divers porselein en aardewerk

-

9120 Doos met divers plate, Biedermeier lepeldoosje, Afrikaans beeldje, en wanddecoratie

-

9121 Doos met divers plate

-

9122 Doos met Hollands aardewerk, Royal Albert kop en schotels, Goebel Hummel beeldje, onyx figuren etc

-

9123 2 Dozen met Royal Albert porseleinen serviesgoed, Limoges etc

-

9124 15 Diverse kwispedoors / sputembakjes, porselein, glas en aardewerk

-

9125 Doos met messing Indische rijkbewerkte vazen, lampvoet, tafelbel en dekselpot

-

9126 2 Dozen met houten beelden, wandconsole etc

-

9127 2 Dozen met porseleinen en aardewerken beeldjes

-

9128 Doos met plate lepeltjes en vorkjes, en houten bestoken rekjes

-

9129 Doos met Hollands plateel, porselein en aardewerk

-

9130 Doos met messing en bronzen voorwerpen waaronder Oosters

-

9131 2 Dozen met kristal en glas waaronder karaffen, messenleggers, onderzetters, vaas, pressepapier, bol, schalen etc

-

9132 Doos met Hutschenreuther, Lindner, Coalport, Bavaria Waldershof porseleinen serviesgoed

-

9133 Doos met divers porselein en aardewerk

-

9134 Doos met Oosters koperwerk en glas in koper wandlamp

-

9135 Doos diverse voorwerpen w.o. koperen Afrikaanse tas, sieraden, houten beeldje etc.

-

9136 Doos diverse vaasjes Velleroy en Boch

-

9137 Doos met enkele stuks 19e eeuws aardewerk w.o. Petrus Regout en Soc. Ceramique

-

9138 2 Dozen met ca. 200 porseleinen antieke zalfpotjes

-

9139 Doos divers w.o. vazen, schotels, albasten kan, pot gemaakt van struisvogelei etc.

-

9140 Doos met Italiaanse aardewerken beelden van liggende paarden, klassieke spiegel, 2 putti, en repro sabel

-

9141 Doos met marmeren bureau inktstel, brievenhouder, inktdepper, boeken, verrekijker, houten tabakspot etc

-

9142 Doos met Oosterse messing bewerkte vazen en dekselpotten, Afrikaanse houtsnijwerk, houten doosjes, tabakspot, schelpjes, geemailleerd etc

-

9143 Houten dienblad, oude Bijbel, kleedje, aardewerken kruik, soepterrine en een houten schildje van de kuiper

-

9144 Koperen brassero, putti, en en figuren op hout

-

9145 Koperen wandconsole met marmeren blad 34 cm hoog, 55,5 cm breed, 20,5 cm diep, en spiegel in koperen klassieke lijst 92 cm hoog,
48 cm breed

-

9146 6 Diverse oude aardewerken potten

-

9147 Doos met schaalmodellen van het merk BMW

-

9148 Doos divers Afrikaans w.o. armband, vaas en beeldjes

-

9149 Marantz CD Receiver M-CR610, nieuw 499 euro

50-100

9150 4 Hollandse aardewerken borden w.o. Goude en Herrijzend Nederland en een aardewerken kom Petrus Regout

-

9151 Bronzen gegoten kan met reliefdecor, posthanger met decor naar voorbeeld van schildpad en een oude puzzeldoos

-

9152 Doos met steengoed- en glazen bierpullen

-

9153 Doos met divers koperwerk waaronder bouilloir en kandelaren

-

9154 Doos met Mettler Kalibra apothekersweegschaal, apothekersglas, blok met gewichten, vijzeltjes etc

-

9155 Doos met divers glas waaronder Leerdam en Villeroy & boch

-

9156 Doos met postzegelalbums thema hond, lectuurhouder, kunststof beeld chiwawa op scooter, bronzen beeldjes etc

-

9157 Doos divers w.o. borden, kaststel etc.

-

9158 2 Dozen met divers porselein en aardewerk

-

9159 Doos diverse autootjes, ca. 50 stuks

-

9160 2 Dozen Hutschenreuther Luciana porselein serviesgoed w.o. borden, theepot, roomstel, botervloot, dekselschalen, kop en schotels en vleesschaal 9161 Doos met houtwerk, tin, worteldoek, glazen, lakwerk, centen, klokje etc

-

9162 Doos met porseleinen en aardewerken honden

-

9163 Doos met divers kristal

-

9164 Doos met porseleinen, aardewerken, gipsen en kunststof beelden en bustes

-

9165 2 Dozen met Hollands aardewerk en plateel, waaronder Zuid Holland Gouda, Mobach, Delfts, Societe Ceramique etc

-

9166 Doos met porseleinen beeldjes, beeldengroepje en bloemen waaronder Royal Albert, A Borsato Italie, Worcester en Radnor

-

9167 Doos met Indische en Afrikaanse houten bestoken beelden etc

-

9168 2 Dozen met Eschenbach porseleinen eet- en drink serviesgoed

-

9169 7 Diverse klassieke wandlampjes, plafondlamp, en bouillot hanglampje

-

9170 Doos divers w.o. aardewerk en speksteen zoals dieren en spel

-

9171 Doos met Japans keramiek waaronder Satsuma en Imari

-

9172 Doos divers Oosters porselein met schade

100-200

9173 Doos divers w.o. schenkkan, schotels en Aziatisch porselein

-

9174 Doos divers w.o. aardewerken schotels Quimper, Imari vaasje, koperen wandkroon etc.

-

9175 Doos met 18e en 19e eeuws Chinees porselein

-

9176 Doos met plateel, porselein, aardewerk en koperwerk

-

9177 Doos divers w.o. lakdoos, malachiet, cloisonne, aardewerk en antiek glaswerk

-

9178 Doos met antiek Chinees en Japans beschadigd porselein

-

9179 Doos met Chinees en Japans porselein

-

9180 Doos met divers glaswerk

-

9181 Doos met houten Indische bestoken dozen, masker, karbouw, waaier etc

-

9182 Doos met Wedgwood aardewerken serviesgoed

-

9183 Doos divers w.o. karaf met stop, kistjes, tegels in lijst, Tichelaar Makkum, botervorm en divers verzilverd

-

9184 Doos met klokken, pendule, wekkers en barometer

-

9185 Doos met Boch aardewerken koffieservies, schotels, vazen en Wedgwood schaaltjes

-

9186 Doos met messing Indische bewerkte schalen, rookstel en tafelgarnituur

-

9187 Doos met keramiek waaronder Myott Rural Scene, Blue Rose, Furnival Denmark etc

-

9188 Doos met 6 porseleinen en aardewerken gelegenheidsborden Koningshuis 1923, 1937 en 1938, en gipsen buste vrouw

-

9189 Doos met divers porselein

-

9190 Doos met Chinees en Japans porselein

-

9191 Doos met Hollands aardewerk

-

9192 2 Imari porseleinen dekselvazen 36 cm hoog, en vaas 23,5 cm hoog (met schade)

-

9193 Doos met bronzen bloem 25 cm lang, Gero tinnen vaas17 cm hoog, spuitwaterfles, marmeren coupe, kunststof bronsgekleurd beeld
van een meisje, op houten sokkel 42 cm hoog, en Oosters rieten tafelschemerlampje 21,5 cm hoog

-

9194 Doos met Sarrequemines Vichy Frans aardewerken serviesgoed

-

9195 Doos met kristallen geslepen karaffen, bowldekselschaal op onderschotel, bierpul, stopflesje en vierkante schaal

-

9196 Doos met Chinees porseleinen kom, cafe au lait porselein, aardewerk waaronder Petrus Regout, Huizen, Villeroy & Boch etc, en glazen tafelolielamp

-

9197 Doos met Indische messing rookstel, verzilverde vaasjes, spekstenen beeldjes, Hollandse barometer, messing emmertje etc

-

9198 Doos divers w.o. 2 karaffen, kandelaren, flessenbakken etc.

-

9199 Doos met 4 karaffen met stop en hors d houvreschaal met ruitjesslijpsel (schade)

-

9200 Koop met antiek Chinees porseleinen schoteltjes, kommetjes, Boeddhabeeld, vaas en schotel, 18e en 19e eeuw

-

9201 Doos met divers bijou, Marokkaans rondehouten schaal, houten bestoken kistje, speksteen, tin etc

-

9202 Doos met divers Limoges porselein

-

9203 Doos met Japans porseleinen serviesgoed, vaas met stop, vitrine met landschap uit kurk gesneden, en 2 kunst bonsaiboompjes

-

9204 Doos met ca. 75 porseleinen KLM grachtenhuisjes

-

9205 Doos met Chinees en Japans porselein en aardewerk waaronder hoge vaas 39 cm hoog, met kapotte rand
(grootste deel stukjes aanwezig) voor restauratie)

-

9206 Doos met Hollands aardewerk waaronder schotel met tekst uit 1800, Makkum Tichelaar plaquette, Westraven tegel Amersfoort,
Workum schotels en Chinees trekpotje met kommetjes

-

9207 Doos divers aardewerk w.o. Zuid Holland en lampetkan Petrus Regout

-

9208 11 Diverse beeldjes w.o. Spaans en kunststof

-

9209 Doos divers w.o. schenkkan, porseleinen poppenserviesje etc.

-

9210 2 Dozen met houten bestoken beelden, kistjes, stoven, rekjes etc

-

9211 5 Pendules in eiken kast 31-54,5 cm breed

-

9212 Philips Videopac+ G7-100 met spelletjes jaren 70/80, Sega spelletjescomputer met spelletjes, en CBS game system

-

9213 Doos met geemailleerde sudderbrander, pannen, ketel, theepot en emmertje

-

9214 Doos met jaren 60/70 telefoons, dienblad, pindaset, Philips en Goldstar Co radio’s

-

9215 Doos divers w.o. tin, geemailleerde kan, porseleinen lampvoetje etc.

-

9216 20 Diverse oude geweitjes

100-200

9217 Papua Nieuw Guinea en Indonesie, 3 rokjes, rieten schaal, 3 schaaltjes van kokosnoten, en tasje van leder en riet

-

9218 Doos met Indisch houten gestoken paneel 48x18,5 cm, Hollandse ovale barometer 17,5x25,5 cm, en kunststof beeld van
Afrikaanse vrouw 57 cm hoog

-

9219 2 Grote crucifixen 91 cm en 100 cm hoog, en doos met religieuze voorwerpen

-

9220 Doos met 5 diverse dekselschalen en enkele ovale vleesschaaltjes

-

9221 Grote doos met oude vijzel, koperen pannen, glazen fles, weegschaal, oude ijzeren tang etc.

-

9222 2 Dozen met Donald Ducks en kinderboekjes

-

9223 2 Klassieke 3-lichts wandlusters, hallamp, jaren 60 schaallamp, en Tiffanystijl 9-zijdige hanglamp

-

9224 2 Koperen tafelschemerlampen met onyx fragmenten en stoffen kappen 53 cm en 80 cm hoog, en koperen tafelschemerlamp
met stoffen kap 65,5 cm hoog
9225 Ovaal dienblad, oude balans, koperen steelpan, koperen pan met oren en een eiken lepelrek

-

9226 Driehoekstafeltje met speelwerk 43 cm hoog, antieke houten theestoof, 3 houtkleur opbergkistjes met bolvormige deksels 31
en 35 cm hoog, en kunststof globe met verlichting

-

9227 Kop divers kampeeruitrusting in de sfeer van Out of Africa, hoeden, krukjes, schalen etc.

-

9228 2 Antieke weegschalen, koperen kraantjeskan, doofpot, blaasbalg, jardiniere, haardstel en toeter

-

9229 3 Ingebonden jaargangen van Het Leven, 1923, 1924 en 1925

-

9230 Houten poppenbankje met opbergruimte 52 cm hoog, 63 cm breed, tuinbankje 26 cm hoog, 39 cm breed, 3 poppenwandelwagentjes,
poppenschommel 56 cm hoog, 34 cm breed, en miniatuurkoetsje

-

9231 6 Diverse koperen voorwerpen w.o. ketels, batikstempel en stoof

-

9232 Koopje diverse boeken over kunst van Munch tot Breughel

-

9233 Engelse 19e eeuwse lantaarnklok, 40 cm hoog (slinger manco)

-

9234 Hout met riet viskoffer en koopje oude ijzeren treinrails

-

9235 Metalen geldkist, houten kistje 23,5 cm hoog, 3 oude bonbonblikken A Driessen en Ringers Rotterdam, en klassieke tafelschemerlamp 74 cm hoog

-

9236 Doos divers porselein w.o. Limoges en Saksisch

-

9237 20 Diverse oude geweitjes

100-200

9238 2 Dozen met porselein en aardewerk waaronder Limoges, Wedgwood, Petrus Regout, Ram, Mintons etc

-

9239 Doos met pot en blik muntgeld, versteend hout, haaientanden, geemailleerd, geprepareerde vogel, schelp, houten doosje etc

-

9240 5 Diverse geweitjes van reebokjes

-

9241 Doos Oosters porselein en lakwerk

-

9242 Doos divers kristal, porselein, albast en hoorn

-

9243 2 Dozen met 6-persoons porseleinen eetservies met bloemdecor, Polen

-

9244 Doos met Societe Ceramique Maestricht aardewerken serviesgoed met decors Landschap, Morphee, aspergeschaal, schep en theelicht

-

9245 Doos met divers speelgoedautootjes, blikken opwindspeelgoed, poppetjes etc, houten brandweerauto 65 cm lang, kunststof vliegtuig
Swissair 75 cm lang, en houten beschilderde speelgoedkistje met bolle deksel 26,5 cm hoog, 40 cm breed

-

9246 Hohner blaasorgeltje, mondharmonica’s, blokfluiten, tafelciter en tamtam

-

9247 Junghans paardjesregulateur

-

9248 Schippertje met moonphase, in eiken kast 86 cm hoog

40-80

9249 Regulateur in eiken kast

-

9250 Doos divers met soepkommen op schotel, wanddecoraties en bronzen ornamenten

-

9251 Doos divers w.o. schalen, bierpul, en Oosters doosje op blaadje

-

9252 Doos divers w.o. 2 verrekijkers, karbietlampen, tin etc.

-

9253 Doos divers met borden, tegels in lijst, weerstation, knoppen en lamp gemaakt van een schelp

-

9254 Doos fototoestellen waaronder Ilford, Henrycon, Kodak, Brownie, Panasonic etc, verrekijkers en Sankyo super 8 camera

-

9255 Doos divers tin en koper w.o. een helm

-

9256 Doos divers met Arnhem Plateel 3-delig rookstel, tegels in lijst en opaline kaststel

-

9257 Doos divers w.o. glazen fruitstel, blikje met stoffen werkjes etc.

-

9258 Doos met Japans keramiek, Petrus Regout vaas, Engelse bordjes, en glazen vaasjes met verzilverd montuur

-

9259 Doos met Indisch houtsnijwerk, textiel, brievenopener, schaaltje, Chinees houten bestoken documentenkistje, en sieradenkistje

-

9260 Doos met divers kristal, glas en plate

-

9261 Doos divers koperwerk en tin

-

9262 Doos met houten blokkendoos, constructiespeelgoed en veel speldjes jaren 60/70

-

9263 Doos diverse porseleinen borden met blauw decor naar antiek voorbeeld

-

9264 Zaanse klok in noten kast (slinger manco)

-

9265 Zaans klokje in noten kast, model schippertje, 20e eeuw

-

9266 Paardjesregulateur in noten kast 97 cm hoog

40-80

9267 Franse comtoiseklok met harpslinger

60-100

9268 Regulateur in eiken kast 76 cm hoog

-

9269 2 Dozen met lp’s jaren 60/70/80

-

9270 Doos divers plate met veel bestek

-

9271 Doos met blikken speelgoedauto’s en bus waaronder Dinky Toy

-

9272 3 Poppen w.o. Princess Grace en een oud Duits poppenhoofd

-

9273 IJzeren spaarpot hond 15 cm hoog, ijzeren deurstopper varken 22,5 cm hoog, en ijzeren deurstopper schaap 19 cm hoog

-

9274 Doos met antieke koperen appelketel, comfoortjes, ketel en schenkkan

-

9275 Doos divers glaswerk w.o. Leerdam

-

9276 Doos divers met o.a. houtsnedes met blokken, tinnen lepels, stoofje etc.

-

9277 Doos met antieke aardewerken beschilderde stieren, vaasjes, en gipsen pierrotbeeld 44,5 cm hoog

-

9278 Doos diverse geweien, tanden en struisvogelei

-

9279 Koperen haardstellen, blaasbalg, stoofje en lontknipper

-

9280 Doos met 3 poppen, stoeltje en blikken fornuisje

-

9281 Doos met tinnen kraantjeskannenn, kandelaren, blaker, schaal etc

-

9282 Doos divers koperwerk w.o. inktstel

-

9283 Zaanse klok in noten kast 62 cm hoog

-

9284 Regulateur in eiken kast naar antiek model

-

9285 Schippertje met moonphase, in eiken kast 80 cm hoog

-

9286 Regulateur in eiken kast

-

9287 Doos met lp’s jaren 70/80

-

9288 Doos met diverse boeken

-

9289 5 Diverse dierenhuidjes

-

9290 Doos met koperen pannen, kandelaren, snotneuzen, schaaltjes etc

-

9291 Oude pendule en 6 wekkers

-

9292 18 Schaalmodel legervoertuigen uit de Atlas collectie

-

9293 Doos diverse singeltjes

-

9294 7 Dozen met poppen met porselein

-

9295 Regulateur in eiken kast 78 cm hoog

-

9296 Regulateur in eiken kast

-

9297 Regulateur in eiken kast

-

9298 2 Regulateurs in eiken kasten

-

9299 9 Delen Het Nederlandsch Burgerlijk Regt naar de volgorde van het Burgerlijk Wetboek door Mr. G Diephuis 1855

50-100

9300 Antieke beer met bromgeluid, Steiff, 52 cm hoog en een Duitse beer 35 cm hoog

50-100

9301 Antiek boek Gereformeerde Landtrechten ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen van de Ampten van tusschen Maes ende Wael,
Over ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerighten daer onder resorterende,
1686 en Reces der Quartiers van Nymegen 1797

30-60

9302 Pantheum Mythicum etc, jaar van uitgifte 1777, en Toet-steen der waarheid en der dwalingen etc, jaar van uitgifte 1685

-

9303 Schuco 2095 Mercedes 190 SL in originele doos (windscherm ontbreekt), Chuco 3044 bus, en Schuco 3000 auto

-

9304 Beschrijving van het Hertogdom Limburg 1851 en Statrect van Zaltbommel 1722

-

9305 Schuco 1055 jaren 60 kart 9,5 cm hoog, 15 cm lang

-

9306 v, Dirck Heymansz. van der Mast, Practique des Notarischaps, 1649

40-60

9307 Koop oude ansichtkaarten, ca. 200 stuks

-

9308 Schuco Bigo Bello fox, jaren 60, 40 cm

-

9309 Koopje diverse munten en penningen w.o. Utrecht 1612 en 3 Gulden 1793

50-100

9310 Koopje divers munten w.o. zilveren Rijksdaalders, Guldens en 10 Gulden munten

100-150

9311 Zakje met Nederlandse zilveren munten Wilhelmina en Willem II, halve centen, medailles etc

-

9312 Album met divers noodgeld

25-50

9313 3-delige serie Le livre des Mille nuits en une nuit, J C Mardrus met illustraties door van Dongen, Paris 1955

250-350

9314 8 Antieke boeken over recht en notariaat

-

9315 Gedenk-boek van den Historisch Allegorischen Optocht Amsterdam 30 mei 1910

50-100

9316 Luctor NV Baarn, diaprojector in koffer, en Elmo FP-E filmprojector jaren 60

-

9317 Clairo projector met diverse filmpjes waaronder Roodkapje, De wolf met de 7 geitjes etc

-

9318 Oude projector in koffertje

-

9319 2 oude toverlantaarns waaronder Argos

-

9320 Doos diverse spullen voor de jacht w.o. kijker 9x63, gehoorbeschermer, bril, lampen, lightsticks riemen en gorden voor patronen

-

9321		

-

9322		

-

9323		

-

9324		

-

9325		

-
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam met ingang van 30 maart 2004 onder Nr. DS. 40530226.

Artikel 1 toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper waaronder die betreffende koop,
verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan
vei l i ngbed r i j f de veiling.

DERKSEN

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.
1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of
mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht
2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.
2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren
en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk
advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn
vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen
zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen
aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 3 bieden
3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden,
bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden
aangeboden.
3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door
de veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze
biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.
3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht
van het voeren van een biedopdracht af te zien.
3.4 Indien koper telefonisch wil bieden, dient dit uiterlijk een dag voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen.
3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen
dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst
4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het
voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.
4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

Artikel 5 verplichtingen koper
5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.
5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden
worden overgedragen.

Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder
6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – de veilinghouder bereid een geveild
voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de
verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze
gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk
lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
6.2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving
mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.
6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van
de veilinghouder.

Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester
7.1 De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:
a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich
in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen;
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester
het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer
vei l i ngbed r i j f aan te nemen;
h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te
tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i. voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

DERKSEN

Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht
8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten en eventuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen,
moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een
en ander tenzij anders is overeengekomen.
8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere
met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.
8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling
van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.

Artikel 9 niet-tijdige betaling
9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de
veilinghouder – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening
van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro),
onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.
9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk
te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de
volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper
kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

Artikel 10 ophaaltermijn
10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de
veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.
10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9
van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het
daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

Artikel 11 onverkochte voorwerpen
11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het
onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.
11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat
minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht,
zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.
11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder
12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passepartouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of
personeelsleden.
12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng,
opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt dooropzet of bewuste
roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt.
12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

Artikel 13 foto’s en illustraties
13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen)
beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt
het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 14 diversen
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen
onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen
overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling (en) benaderen.
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de
vei l i ngbed r i j f
totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam, behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.

DERKSEN

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken en Machinerieën.
Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.

AANVULLENDE VEILINGVOORWAARDEN
De veiling wordt gehouden volgends de in de catalogus vermelde “Veilinginformatie”. Het veilinghuis behoudt zich echter het recht voor, de volgorde te wijzigen.
De verkoop geschiedt om contant geld met een in de veilinginformatie aangegeven veilingkosten. De koper is verplicht deze koopprijs in gangbaar Nederland geld of via de
pin voor de aflevering te voldoen.
Indien bij een toewijzing van de koop twee of meer personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, als bijvoorbeeld over de uitleg
van plaatselijke gebruiken of biedingen, of vergissingen van de afslager, beslist hierover de deurwaarder en hij heeft het recht de koop terstond opnieuw te doen herveilen met
dezelfde rechten.
In afwijking van art. 6 van de Algemene voorwaarden, met betrekking tot terugname en gelijktijdige teruggave van koopprijs en opgeld bedraagt de periode waarbinnen de
koper terugname van het geveilde kan vragen niet 3 weken maar 10 dagen. De bereidheid tot terugname vervalt eveneens, als de koper het geveilde niet kan teruggeven in
dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de toewijzing bevond. Er is geen teruggave mogelijk bij technische apparaten.
Voor de schilderijen gelden de volgende omschrijvingen:
Een werk gecatalogiseerd met “Ges.” en voorzien is van de periode dat de kunstenaar geleefd heeft of geboren is, is naar onze mening een werk van de genoemde
kunstenaar.
Een werk gecatalogiseerd met “Toegeschreven aan” is naar onze mening waarschijnlijk een werk van de genoemde kunstenaar.
Een werk gecatalogiseerd met “Met signature” is naar onze mening niet van de hand van de genoemde kunstenaar.

