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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 Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u op onze website onder “Volgrecht”
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DINKY TOYS
Louis Apol
Louis (Lodewijk Franciscus Hendrik) Apol werd op 6 september
1850 geboren in Den Haag. De residentie bracht vele schilders
voort waaronder enkele die behoorden tot de top van de Haagse
School.

Dinky Toys was een Britse producent van modelauto’s.
Het was onderdeel van het Meccano-concern. Dinky Toys
maakte auto’s van zamak in ongeveer de schaal 1:43.

Object in de picture
Floris Arntzenius
Op 9 juni 1864 wordt in Soerabaja Floris Arntzenius geboren. Het gezin
verhuist enige jaren later naar Nederland. In 1882 wordt hij leerling bij de
schilder J.H.F.C. Nachtweh in Amsterdam en daarna van 1883 tot 1888 aan
de Rijksacademie Amsterdam, waar onder anderen August Allebé en Barend
Wijnveld zijn leermeesters zijn.

Antoon Markus
Antoon Markus wordt geboren
op 7 september 1870 te Arnhem.
Op 18-jarige leeftijd, wordt hij
toegelaten tot de Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten te
Amsterdam.

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
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Albert Keddeman

VORIGE VEILING

Constant Artz

Constant Artz werd in 1870 in Parijs geboren als de zoon
van de toenmaals bekende schilder David Artz.

www.derksen-veilingbedrijf.nl
info@derksen-veilingbedrijf.nl
Vragen voor adverteren naar:
info@derksen-veilingbedrijf.nl

1080P

SECURITY

Column

REC

0 0 :01:13:23

14.38 UUR

Albert Keddeman

Op het moment dat ik mijn column schrijf, is het woensdag 21
maart en Liesbeth en ik hebben op weg naar huis onze stem
uitgebracht voor de gemeenteraad van onze gemeente Renkum.
Voor de bewoners van ons groene dorp stonden 3 hokjes klaar
en onder toezicht van 4 gepensioneerden die hun handen vol
hadden aan het nuttigen van 3 zakken drop, het controleren
van onze ID en het overhandigen van 2 vellen papier. 2..?, ja,
dit keer 2 want wij mochten ook meedoen aan het referendum.
Zo vlak voor het opbouwen van een veiling ontgaat mij het
één en ander in verband met de drukte, zo ook de “sleepwet”
Sinds 1984 ben ik al lid van de A.N.W.B. (heb inmiddels een
platina pasje) en ging ervan uit dat er een nieuwe wet is op het
slepen van defecte auto’s. Nee dus, het gaat om het in de gaten
houden van de inwoners van ons mooie en bijzondere land
door o.a. de AIVD, CIA, KGB, KNVB, en Facebook. Het schijnt
dat we constant in de gaten gehouden worden via camera’s
in onze laptops, winkels, verkeerspleinen, bruggen, sauna’s,
zwembaden, scholen en zelfs in sommige moderne koelkasten.
Ze willen nou eenmaal alles van ons weten maar volgens mij
weten ze alles al. Bij de oproep om aangifte inkomstenbelasting
over 2017 te doen, stond bij mij al 95% automatisch ingevuld,
ik moest alleen nog de 3 giften invullen. Het meekijken of in de
gaten houden van ons, is toch geen probleem zou ik zeggen,
het maakt het alleen maar makkelijker en veiliger voor ons. Ook
Derksen Veilingbedrijf beschikt over camera’s binnen en buiten
de veilingzalen. Wij hebben 24/7 iemand op kantoor zitten die
constant onze gasten (u dus ook) op 9 monitoren in de gaten

houdt. Zo kunnen we precies volgen wie er in de zaal komt, hoe
er geboden wordt en als we inzoomen kunnen we ook precies de
aantekeningen in uw catalogus lezen. Zo weten we exact waar
uw interesse naar uitgaat en hoeveel u maximaal gaat bieden.
Op die manier kunnen wij u figuurlijk helemaal uitkleden. Dit
heb ik geleerd op een bijeenkomst van saunaexploitanten die
er ruime ervaring in hebben en waarvan ik enkele nuttige tips
gekregen heb.
Het kiezen van een favoriete plaatselijke politieke partij was niet
zo moeilijk omdat we al weken bestookt werden met foldertjes,
groene fietsen op de meest rare plaatsen, kleurrijke ballonnen,
diervriendelijke spotjes en billboards langs de weg. Ik zag er
zelfs eentje onder een verkeerslicht staan met “Groen Links”
terwijl ik rechtsaf moest….. Ik hoorde dat het gemeentebestuur
van Zaltbommel zelfs een avond voor de jeugdige stemmers had
georganiseerd, compleet met DJ, VJ, muziek, hapjes, drankjes en
sprekers. Dat er slechts 4 jongeren op af gekomen zijn was een
teleurstelling voor de burgemeester. Van de 4 waren er ook nog
eens 2 onder de 18 dus geen stemmers. Goed, verkiezingen dus
weer achter de rug, we kunnen er weer 4 jaar tegen in ons dorp.
Bij Wijnkoperij Henri Bloem bij ons aan de overkant hadden ze
weer een prachtige spreuk bedacht: “U kunt hier niet stemmen
maar er is wel veel te kiezen..”. Ik zou zeggen Michel wordt
onze nieuwe burgemeester. Tot die tijd plannen we met het hele
team af en toe een dagje sauna…..

Xeno Münninghoff VERZAMELD
Xeno Münninghoff VERZAMELD

Museum Veluwezoom presenteert t/m 24 juni a.s. de tentoonstelling

n nieuwe tentoonstelling van schilderijen van de bekende landschapschilder Xe
ünninghoff (1873-1944) uit de privécollectie van de Oosterbeekse verzamela
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Zoveel moois, waar zal ik deze keer toch eens op bieden...

Veiling / Kijkdagen februari 2018
Nog nooit in ons bestaan als
veilingbedrijf hebben we zo’n drukke
veiling gehad als die van februari
2018. De 4 kijkdagen werden zeer
goed bezocht en we mochten heel
veel positieve reacties horen over
de kwaliteit van de artikelen en de
presentatie. Erg veel belangstelling
was er voor 2 bijzondere schilderijen.
Het werk van Toon Koster dat
jarenlang in een gang bij iemand hing,
zorgde op maandagavond voor veel
spanning. Dankzij veel bieders in de
zaal en 8 telefonische lijnen kon ik de
hamer laten vallen bij een bedrag van
20.000 euro. Dit was nog niet eens
het hoogste bedrag van die avond. Dit
werd gerealiseerd door de verkoop
van een schilderij van Sudjojono,

havengezicht. Vanaf ca. 10.000 euro
werd de strijd gestreden door een
dame in de zaal en een telefonische
bieder uit Djakarta. Deze laatste
won met 38.000 euro. 4 Dagen later
mocht ik deze koper in levenden lijve
ontmoeten toen hij het werk “even”
op kwam halen….
Via internet kwamen in de afgelopen
veiling ook uitzonderlijk veel
biedingen binnen. Normaal lag dit
aantal rond de 4500 biedingen, nu
waren het er bijna 8000. We zien dat
het kopen van een veiling steeds meer
gaat verschuiven van de zaal naar het
internet. Dat is dan ook de reden dat
we in de komende veiling 2 rubrieken
Online gaan veilen, het goud en zilver
en de verzameling Dinky Toys.

Naast dat het een hele goede en
mooie veiling was, had de veiling
een zwarte rand in verband met het
overlijden van onze vaste kracht Tilly.
De warme reacties van u als publiek,
de troost en waardering heeft ons
erg goed gedaan, dank daarvoor.
Een vaste opmerking van Tilly was
altijd: “Het is zoals het is..” Dat motto
heeft ons ook rust gegeven om toch
door te gaan met die veiling. Op
maandagavond hebben we samen met
u even stil gestaan bij het overlijden
van Tilly met o.a. de woorden: “De
dood is niets, ik ben maar aan de
andere kant, ik ben mijzelf, jij bent
jijzelf, wat we waren voor mekaar,
zijn we nog altijd.”

Altijd maar op die telefoon ‘zucht’

Ik zal het je eens uitleggen m’n zoon!

Betrapt!!!

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet....

Constant Artz
Constant Artz werd in 1870 in Parijs geboren als de zoon van de
toenmaals bekende schilder David Artz. Al in 1874 verhuisde
de familie Artz terug naar het Hollandse Den Haag. Vader Artz
die ooit zelf bij Jozef Israëls in de leer was geweest, liet zich in
zijn Parijse periode maar weinig beïnvloeden door zijn nieuwe
omgeving. Omdat vader Artz al vroeg het kunstzinnige talent van
zijn zoon ontdekte, was het bijna vanzelf sprekend dat Constant
een kunstzinnige opleiding zou volgen. Hij werd dan ook in
1882 ingeschreven bij de Haagse Academie en daarna, in 1899
kreeg hij een plaats als leerling op het atelier van de schilder
Tony Offermans (1854-1911). De Hollandse variant van het
impressionisme kreeg Constant Artz dus vrijwel met de paplepel
ingegoten. Overigens woonde Constant al sinds 1893 niet meer
in Den Haag, maar in Delft. Eerder had Constant in de huiselijke
kring al kennis gemaakt met een aantal schilderende vrienden
van zijn vader. Door zijn connectie met Jozef Israëls kende vader
Artz een groot aantal schilders uit een bepaalde hoek, waaronder
niet de eerste de besten. Zo ging hij ook intiem om met Jacob
en Mathijs Maris en het is begrijpelijk dat zijn zoon Constant

zich naadloos bij deze vriendenkring aanpaste. Hierdoor kwam
Constant ook in contact met Hendrik Willem Mesdag, die hem
van de nodige raadgevingen voorzag. Veel belangrijker is het dat
Constant via de vriendenkring van zijn vader ook Willem Maris
ontmoette en deze interesseerde zich zeer voor zijn werk. Hij gaf
de jonge Constant behoorlijk wat aanwijzingen, maar dat had wel
tot gevolg dat Artz sterk onder de invloed kwam van Maris. Het is
overigens een interessante bezigheid om schilderijen van Willem
Maris en Constant Artz met elkaar te vergelijken. Qua compositie
en keuze van onderwerp (eend met jongen in het water) zijn ze
vrijwel identiek.
Aan juist dit oeuvre heeft Constant Artz zijn grote bekendheid te
danken; eenden families aan een slootkant. Artz schilderde echter
ook landschappen. Deze zijn echter slechts bij een enkeling bekend.
Een enkele maal verwerkte Artz een molen in de achtergrond van
zijn eenden schilderijen. Artz beheerste als geen ander het spel
tussen licht en schaduw. Hierdoor wist hij steeds weer tot nieuwe
composities te komen, waarbij hij sterk een zonlicht vangende
moeder eend of een geheimzinnige duistere boom of struik wist
te gebruiken. Later verhuisde Artz naar Soestdijk. Zijn werk bleef
de aandacht van het publiek trekken, ondanks dat de aandacht
voor de Haagse School gaande de twintigste eeuw wat begon
te verflauwen. Tijdens de oorlog zag hij kans om zijn familie te
onderhouden door schilderijen te ruilen voor voedsel. Artz werd
vrij oud en hij overleed in 1951 te Soestdijk.
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Kunst en antiek

9-4 19.00 Kunst en Antiek

Veiling april 2018

1
€ 200 - € 400
Antiek eikenhouten tinbuffet, 2-delig, 184
cm hoog, 154 cm breed, 48 cm diep

17
Anoniem, man met pijp, mogelijk
zelfportret schilder, maroufle 40x30 cm

2
€ 75 - € 125
Naar Porceleyne Claeuw, 5-delig Delfts
blauw aardewerken kaststel 24 cm en 36
cm hoog

18
€ 500 - € 750
18e Eeuse Hollandse kussenkast met rijk
gestoken fries, 206 cm hoog, 178 cm
breed, 64 cm diep

3
€ 100 - € 150
Aat Veldhoen (1934-)
Compositie met man en vrouw, doek
gedateerd 1968, 55x46 cm

19
€ 75 - € 125
Porceleyne Fles Delft, 3-delig
aardewerken kaststel, jaar 1986 en 1988,
25,5 cm en 37 cm hoog

4
€ 50 - € 100
Gesigneerd Stips, Fred, Geit langs sloot
bij bruggetje te Giethoorn, doek 61x101
cm

20
€ 100 - € 150
Gesigneerd Cate, J ten, Arbeider met
wagen met paarden en opgetast groen in
bos, doek 60x80 cm

5
Mahoniehouten 4-laads kastje met
uitklapblad 77 cm hoog, 62 cm breed, 32
cm diep, uitgeklapt 62,5x64 cm

21
€ 75 - € 125
2 Koperen kandelaren, inclusief kaars 96
cm hoog

6
€ 125 - € 175
Bronzen sculptuur van een uil op een tak,
naar C Potter, 31 cm hoog
7
€ 30 - € 60
2 Tafelschemerlampjes naar Tiffany
model, ca. 30 cm hoog
8
€ 500 - € 750
Russische Ikoon, Moeder Gods van
Vladimir of Vladimirskaja. De
menselijkheid waarmee de Maagd haar
hoofd tegen dat van het Kind legt, leidde
al snel tot de bijnaam: Maagd van
Tederheid. In de bovenhoeken 2
gevleugelde Engelen in medaillons, ca.
1900, 100,4x63,4 cm
9
€ 150 - € 250
Societe Ceramique Maestricht,
aardewerken tegel met beschilderde
voorstelling van boten met figuren op
meer en land op de achtergrond 61,5x41
cm, in eiken lijst totaal 82x62 cm
10
€ 40 - € 80
Antieke mahonie schuitvormige gekuipte
emmer met koperen banden en hengsel
11
Noten theestoof met koperen binnenbak
en ketel op comfoor
12
€ 50 - € 100
Messing 19e eeuws rijkbewerkt haardstel
91,5 cm hoog
13
Antieke mahonie latten theestoof met
koperen binnenbak en ketel

-

14
€ 150 - € 250
Émile Lammers (1914-1990)
Schepen voor de kust, doek 70x95 cm in
een fraaie klassieke lijst
15
€ 200 - € 400
Guilaume M Edmond Bellefroid (18931971)
Landschap met korenschoven op akker,
board 59x73 cm

-

22
€ 50 - € 150
Antieke eiken dekenkist met bestoken
front 59 cm hoog, 120 cm breed, 55 cm
diep
23
2 Indische houten bestoken
wanddecoraties met voorstellingen van
landarbeideres 33 cm hoog, 50 cm breed,
en 51 cm hoog, 31,5 cm breed
24
€ 100 - € 150
Herman Romijn (1892-1959)
Oude beuk op wal aan rand
heidelandschap omgeving Wolfheze,
maroufle 29x39,5 cm
25
Xeno Munninghof (1873-1944)
Heidelandschap omgeving Wolfheze,
doek 40x60 cm (restauratie)

-

26
€ 500 - € 750
Conradijn Cunaeus (1828-1895)
3 honden op stro, doek 64x89 cm
(restauratie)
27
€ 400 - € 600
Anoniem, graflegging van Christus, doek
laat 18e eeuw, 53,5x69,5 cm (craquelé)
28
€ 300 - € 600
Gesigneerd Koldeweij, Bernardus Marie
1859-1898, Veluwse boerderij met vrouw
bij waterput, maroufle 31,5x49 cm
29
€ 50 - € 100
Hollandse barometer in rijk bewerkte
eiken kast, 67 cm hoog
30
€ 200 - € 400
Mahonie Engelse staande klok met Phil
Avenell Farnham uurwerk 229 cm hoog
31
Gesigneerd Lindner, A, Geestelijke met
glas wijn, paneel 18x14 cm
32
€ 250 - € 500
Eiken Neorenaissance 2-deurs poortkast
op bolpoten, 18e eeuw, 219 cm hoog, 185
cm breed, 61,5 cm diameter

33
€ 75 - € 150
Porceleyne Fles Delft aardewerken 3delig kaststel, jaar 1950, 28 cm en 38,5
cm hoog
34
Gesigneerd Simon, Havengezicht met
schepen, mogelijk Rotterdam, doek 66x86
cm (schade)
35
€ 100 - € 150
Eiken scabello versierd met cherubijn en
steekwerk op de zitting en rustend op
gedraaide poten, 19e eeuw
36
Schilderijklok 28,5x25,5 cm

-

37
€ 600 - € 800
Willem Noordijk (1887-1970)
Vissen in een aquarium, doek 50x60
38
€ 75 - € 125
Anoniem, Indische kar getrokken door 2
ossen bij avondrood, doek 50x40 cm
39
€ 50 - € 100
Gesigneerd Brug, Germaine, Figuren voor
huis in zomerse sferen, doek 46,5x57,5
cm
40
€ 100 - € 200
Mahonie boekenkast / vitrinekast met glas
in de deuren, ca. 1880, 205 cm hoog, 130
cm breed, 41 cm diep
41
Serie 18e eeuwse Vaderlandsch
Woordenboek, door Jacobus Kok, te
Amsteldam bij Johannes Allart, deel 1 t/m
35, en 3 delen Byvoegzels (boeken zijn
opnieuw ingebonden)
42
€ 100 - € 200
6 Religieuze boeken, gedateerd 1679,
1684,1692, 1732, 1740 en 1763
43
Doos met diverse 18e en 19e eeuwse
boeken

-

44
€ 50 - € 100
Boek over geneeskunde, gedateerd 1656
(voorste inhoud gerestaureerd)
45
Staten Generael uit 1777, met ingekleurde
gravures
46
Oude Engelse Bijbel met gekleurde platen
47
€ 75 - € 125
Koperen kerkelijke penkandelaar, 110 cm
hoog
48
€ 500 - € 1.000
Mahonie op eiken kabinet met inlegwerk,
Holland ca. 1775, 235,5 cm hoog, 165 cm
breed, 55 cm diep
49
€ 100 - € 200
Zamak staande schemerlamp van vrouw
met toorts, ca. 125 cm hoog (kap manco)

16
€ 40 - € 80
Jan Kelderman (1914-1990)
Kerkinterieur met figuren, doek 40x30 cm
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50
€ 75 - € 125
Gesigneerd Kunisada, Utagawa, 17861865, Vrouwen in interieur met
bloemtakken, ingekleurde houtsnede ca.
1900, 35x23 cm
51
€ 75 - € 125
Gesigneerd Kunisada, Utagawa, 17861865, Man en vrouw aan rivier,
ingekleurde houtsnede ca. 1900, 35x23
cm
52
€ 100 - € 200
Onduidelijk gesigneerd, Figuren in boot,
ingekleurde houtsnede van 2 bladen,
35,5x50 cm samen
53
€ 300 - € 500
Russische ikoon Sophia, De Wijsheid Des
Heren, vroeg 19e eeuws, 31x26,5 cm
54
€ 100 - € 150
Houten groen met wit beschilderde
Empirestijl gebogen 2-deurs hoekkastje
144,5 cm hoog, 77 cm breed, 45 cm diep
55
Xeno Munninghof (1873-1944)
Landschap met brug over beekje,
vermodelijk omgeving Wolfheze, doek
25x50 cm (stukjes verf missend)

-

56
€ 100 - € 200
Onduidelijk gesigneerd, bloeiende boom
bij boerderij met hooimijt, maroufel 35x55
cm
57
€ 100 - € 150
Klassieke 19e eeuwse spiegel in
bronskleurige lijst met bewerkte kuif 170
cm hoog, 95 cm breed
58
€ 100 - € 150
Noten Met wortelnoten Chippendalestijl
theetafel met lade en aan de rechterzijde
een plateau, 73 cm hoog, 88x61 cm
59
€ 50 - € 75
Vierkante kristallen whiskykaraf met 6
glazen
60
Koperen Art Deco tafelschemerlamp met
fraaie versiering van staande vogels aan
voet, en gestoffeerde kap 66 cm hoog
61
Koperen Art Deco tafelklok 31,5 cm hoog
62
€ 50 - € 100
Antieke eiken commode, ca. 1830, 106
cm hoog, 91 cm breed, 45 cm diep
63
Marti, Franse zamak pendule, getiteld
Moisson, par Ruchot, op marmeren sokkel
51 cm hoog, 49 cm breed (slinger manco)
64
Murano glazen tafelschemerlamp in de
vorm van een vis, met kunststof kap 50
cm hoog ( chipje van vin)
65
€ 100 - € 150
Arnold Lodewijk Bokhorst (1900-1990)
Compositie met wilde bloemen, doek
71x62 cm
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66
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Schepen in de
baai, doek 50x70 cm
67
€ 250 - € 350
Mijndert van der Berg (1876-1967)
Boer met bootje bij schuur aan plas,
maroufle 40x60 cm
68
€ 150 - € 250
Engels staand horloge in mahonie kast,
wijzerplaat voorzien van een rijke
beschildering, ca. 1850, 224 cm hoog
69
€ 250 - € 500
Antiek Lindenhouten beeld van Maria met
Christus, Pieta, vroeg 19e eeuws, 87 cm
hoog en staand op een vierkante houten
sokkel. Herkomst klooster Zuid Belgie
70
€ 100 - € 200
Houten bestoken beeld van een Heilige
70 cm hoog
71
€ 100 - € 200
Versteende plaat mineraal van een boom
100x58 cm (plus metalen houden voor het
ophangen aan de muur)
72
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopt vloerkleed
255x162 cm
73
€ 200 - € 400
Noten 2-zits bankje met 2 fauteuils en
bijpassend salontafeltje, Louis Seize stijl
met originele stoffering, 56 cm hoog,
108x63 cm
74
2 Noten Louis Seize stijl bijzetstoeltjes
met originele stoffering

-

75
€ 100 - € 150
Art Deco stijl vogel op natuurstenen
sokkel, 23 cm hoog
76
€ 100 - € 150
Antieke Engelse banjobarometer, Cuzner,
108 cm hoog
77
€ 600 - € 800
Gesigneerd Hilleman, A D, Hollands
duinlandschap met doorkijk op zee,
mogelijk Scheveningen, doek 60x80 cm
78
Antiek handwerktafeltje met intarsia,
laadje en getorst frame 76 cm hoog, 59,5
cm breed, 40 cm diep
79
€ 50 - € 100
John Smith tafelklokje in noten kast 26 cm
hoog
80
€ 400 - € 600
Louis Bron (1884-1959)
Landschap met arbeiders op akker bij
boerderij met hooimijt, paneel 30,5x40 cm
81
€ 750 - € 1.000
Niek van der Plas (1954-)
Zomerse dag met vrouwen op strand aan
duinrand met spelende kinderen, paneel
40x60 cm

82
€ 75 - € 125
Theo Goedvriend (1879-1969)
Boom aan kust, mogelijk Italië, board
23,5x14 cm
83
€ 250 - € 400
Louis Willem van Soest (1867-1948)
Tuin in winters landschap met achterzijde
afbeelding rode mand met paaseieren,
board 28x19 cm
84
€ 300 - € 600
Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)
Landschap met figuren in park, litho
gedateerd 1909, 36x52 cm (randen
geplakt op karton)
85
Gemerkt Hans Hendriks Franssen geb.
1945, keramiek fraai vormgegeven
schenkkan 49 cm hoog
86
€ 100 - € 150
Kristallen 7-lichts kroonluchter 68 cm
hoog, 73 cm diameter
87
Noten haardscherm met geborduurde
decoratie 100 cm hoog, 60,5 cm breed

-

88
Messing kandelaar 97,5 cm hoog

-

89
€ 50 - € 100
Antiek eiken dekenkistje 48 cm hoog, 94,5
cm breed, 33,5 cm diep
90
€ 400 - € 800
Kastanjehouten 17e eeuwse
Spaanse tafel met 3 laden en ijzeren
beslag 83 cm hoog, 178 cm breed, 60 cm
diep
91
€ 150 - € 250
2 Houten bestoken ornamenten van
dragende putti, 17e/18e eeuw 34,5 cm en
35 cm hoog
92
Vruchtenhouten bestoken voorstelling van
Maria, achterzijde monogram WV en
gedateerd 21/8/33, 30 cm hoog, 19 cm
breed
93
Antieke tinnen beschilderde kraantjeskan
50 cm hoog, en tinnen schotel 39 cm
diameter
94
€ 100 - € 150
Zamak klassieke schemerlamp van vrouw
met toorts met glazen kap 112 cm hoog
95
€ 4.000 - € 6.000
Louis Apol (1850-1936)
Bosarbeiders met kar in winters
landschap, paneel 25x34 cm
96
€ 10.000 - € 15.000
Toegeschreven aan Ambrosius Bruegel II,
1617-1675, Stilleven op plint met slak,
paneel 46x31 cm
97
€ 200 - € 300
Onduidelijk monogram, landschap met
figuren over zandpad bij brug met in de
verte een kerkdorp, paneel 22x36,5 cm

2
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98
€ 500 - € 750
Pieter Florentius Nicolaas Jacobus
Arntzenius (1864-1925)
2 Converserende vrouwen op terras aan
balustrade met op de achtergrond een
schilder bij zijn ezel, aquarel, 60x50 cm

115
€ 100 - € 150
Engels palissander gefineerd Victoriaans
naaitafeltje met opklapbare zijden, lade en
wolzak en rustend op liervormige poot,
19e eeuw, 69 cm hoog, 49 cm breed, 45
cm diep

128
€ 750 - € 1.000
Jacob Simon Hendrik Kever (18541922)
Vrouw met kind in interieur, Leisure
moments, aquarel uit 1880, 47x31 cm.
Herkomst Galeire Renoir Maastricht.

99
€ 150 - € 250
H J H Rijkelijkhuizen (1813-1883)
Boerderij aan water, paneel 22x35 cm

116
Oosterse koperen lampvoet / siervaas met
rijk decor, 41 cm hoog

129
€ 50 - € 100
Antieke houten beschilderde ovale
spanen doos 18 cm hoog, 51x33 cm

100
€ 100 - € 200
Willem Steelink jr. (1856-1928)
Herder met kudde schapen richting de
kooi, doek 40,5x50,5 cm (restauratie)

117
€ 1.250 - € 1.750
Anoniem, Stilleven met bloemen en fruit,
doek 18e eeuw in een rijk bewerkte eiken
lijst, buitenmaat 101x61 cm

101
Paardjesregulateur in fraaie kast 113 cm
hoog

118
€ 200 - € 400
Kristallen 16-lichts kroonluchter 70 cm
hoog, 85 cm diameter

130
€ 100 - € 200
Hendrick van der Burgh (1769-1858)
Oude vrouw met boeken bij kaarslicht,
paneel ca. 1850, 21,5x17 cm (restauratie
paneel)

102
€ 40 - € 80
Chinese noten bestoken plantentafel met
marmer ingelegd blaadje 91 cm hoog

119
€ 250 - € 350
Kristallen 13-lichts kroonluchter 90 cm
hoog, 70 cm diameter

103
€ 50 - € 100
IJzeren tafelklok in de vorm van een 19e
eeuwse heer 39 cm hoog

120
€ 100 - € 200
Zeer fraaie eiken met noten eetkamertafel
met tussenkruis, rijk steek werk en
parquetterie blad, 80 cm hoog, 150x110
cm met bijpassende glasplaat

104
€ 150 - € 200
Heriz handgeknoopt vloerkleed, ca 1950,
315x205 cm
105
€ 100 - € 200
Fons Verstraeten (1922-2017)
Herfsttafereel met paddestoelen, doek
51x40,5 cm
106
€ 75 - € 125
Eiken Groenlose kast 175,5 cm hoog, 154
cm breed, 58,5 cm diep
107
Houten beschilderde ovale spanen doos
12 cm hoog, 27,5x16,5 cm, en houten
beschilderde dekselpot 27 cm hoog, 19
cm diameter
108
€ 150 - € 200
2 Empirestijl rijkbestoken goudkleurige
armstoelen met petit point stoffering
109
Antieke ijzeren beschilderde decoratie
39,5 cm hoog, 73 cm breed,

-

110
€ 200 - € 400
Anoniem, Christus met doornenkroon,
paneel 18e eeuw, 51x54,5 cm
111
€ 100 - € 150
19e Eeuws mahonie scheertafeltje, in
hoogte instelbaar en spiegel klapbaar, ca.
160 cm hoog. Herkomst boedel mevrouw
van Harinxma thoe Slooten, Huize De
Menthenberg Arnhem.
112
€ 100 - € 200
Mahonie op eiken chiffonnière, 153 cm
hoog, 107 cm breed, 47 cm diep
113
Japy Freres, Franse zamak pendule met
beeld van een dichter op top, op bronzen
sokkel 42 cm hoog, 56 cm breed
114
Oude ingelijste panoramafoto van Arnhem
27x132,5 cm
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121
Oud Delft Nijmegen, aardewerken
wandbord met decor naar Nicolaas Maes,
Het gebed voor den maaltijd, 42 cm
diameter
122

-

Franse porseleinen beschilderde
tafelschemerlamp met gestoffeerde kap
62 cm hoog (met schade), en Dresden
porseleinen beschilderde
tafelschemerlamp met bloemetjes
opgelegd en gestoffeerde kap 50 cm hoog
(chip van standring)
123
€ 75 - € 125
Noten met wortelnoten theetafel met lade
en plateautjes, 72 cm hoog, 82x47 cm
124
Bronzen rijkbewerkte 4-lichts kandelaar
bloemen gedragen door putto, met
marmer basement 49 cm hoog
125
€ 400 - € 600
Laat 18e eeuws likeurkeldertje,mahonie
op eiken met fraai inlegwerk, de 6
karaffen zijn voorzien van stoppen die
gemaakt zijn van zilveren buitenkasten
van vestzakhorloges. 26 cm hoog, 24x24
cm. Herkomst boedel mevrouw van
Harinxma thoe Slooten, Huize De
Menthenberg Arnhem.
126
€ 250 - € 500
Monogram FK, mogelijk Franz Kaiser
Oostenrijk, bekend bloemschilder 19e
eeuw, (informatie boek Goldstein)
Bloemstilleven bij zuil, doek gedateerd
1864, 78x63 cm (bedoekt)
127
€ 100 - € 150
Antiek eiken klepbureau, 105 cm hoog,
104 cm breed, 52 cm diep

131
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Zuster met
rozenkrans, paneel 19e eeuw, 25x18 cm
132
€ 40 - € 80
Noten Jugendstil plantentafeltje, 120 cm
hoog
133
Zamak beeld van vrouw, getiteld
Mutualite, par Louis Moreau, op houten
sokkel 70 cm hoog
134
€ 50 - € 100
Anoniem, rustende geestelijke voor
venster, paneel 19e eeuw, 22x18,5 cm
135
Demi Lune halkastje met jaloeziedeurtjes,
71 cm hoog, 66 cm breed, 34 cm diep
136
€ 30 - € 60
2 Glazen gembercoupes op voet naar
antiek model, 34 cm hoog
137
€ 400 - € 600
Antieke schilderijklok met speelmechaniek
gemerkt Jos Olbrich, ca. 1890, 61x51 cm
138
€ 250 - € 350
Zeer fraaie bakbarometer naar antiek
model, 122 cm hoog
139
Oosters handgeknoopt kleed met florale
motieven 300x203 cm
140
€ 150 - € 250
Notenhouten schrijftafel met tussenkruis
en voorzien van 2 laden, geheel divers
fraai steekwerk, 79 cm hoog, 141x84 cm
141
Oosters handgeknoopt halfzijden
tafelkleed 113x75 cm

-

142
Oosterse cloisonné tafelschemerlamp in
de vorm van olifant met bewerkte kap 33
cm hoog
143
Makkum Tichelaar aardewerken schotel
met polychroom Chinoiserie decor 38 cm
diameter
144
Zamak tafelolielamp met glazen
beschilderde oliereservoir 77 cm hoog

-

145
Klassieke 9-lichts zakmodel kroonluchter
met pegels 107 cm hoog, 66 cm diameter

3

Op 9 juni 1864 wordt in Soerabaja Floris Arntzenius geboren. Het gezin verhuist enige jaren later naar Nederland. In 1882
wordt hij leerling bij de schilder J.H.F.C. Nachtweh in Amsterdam en daarna van 1883 tot 1888 aan de Rijksacademie
Amsterdam, waar onder anderen August Allebé en Barend Wijnveld zijn leermeesters zijn. Onder zijn medeleerlingen
bevinden zich later bekend geworden kunstenaars als George Hendrik Breitner, Isaac Israëls, Jan Veth en Willem Witsen.
Een korte reis naar Amerika volgde waarna hij gedurende twee jaren een atelier heeft in de Sarphatistraat in Amsterdam.
De dood van Arntzenius’ vader in 1892 brengt hem ertoe zich met zijn moeder blijvend in Den Haag te vestigen. Arntzenius
voelt zich spoedig thuis in de residentie en ontwikkelt zich tot een bekwaam schilder van Haagse stadsgezichten. Gedurende
korte tijd betrekt hij een atelier in de Piet Heinstraat, daarna samen met C.A. van Waning het vroegere atelier van B.J.
Blommers aan het Spui. Floris huwde op 6 september 1900 met Alida Margaretha Maria (Lide) Doorman, schilderes.
Uit dit huwelijk werden vier dochters geboren, onder wie kunstenares Lies Arntzenius. Den Haag, rustiger dan Amsterdam,
nodigt hem tot het schilderen van intieme stadstaferelen van klein formaat, waarbij het hem vooral om de atmosferische
stemming gaat. Hij houdt van de bedrijvigheid op de markt en bij de schuiten langs de Bierkade met op de wal de kleurige
kisten en tonnen, van de paarden voor huurrijtuigen of sleperswagens, van straten na de regen, als het natte asfalt de
kleuren weerspiegelt. Hij houdt ook van mistig weer dat vormen doet vervagen. Het ritme van de stad fascineert hem, de
onregelmatige gevellijn, de verticale beweging van ramen en gevels, doorbroken door uithangborden en vlaggenstokken en
het gewemel van mensen en voertuigen in de straten. Meer dan eens komt in zijn werk een huurkoetsje met een wit paard
voor en dikwijls een slagersjongen met een mand aan de arm die, gekleed in zijn witte jasje, direct aandacht vraagt. Als hij in
1917 er zich weer op toelegt behandelt hij dit onderwerp op losse impressionistische manier. Deze werkwijze heeft hij ook
in vroeger werk toegepast, maar toen kwam het ook voor dat details en figuren tamelijk nauwkeurig en realistisch werden
vertolkt. Nu worden ze overwegend in vlotte penseelstreken aangeduid en als kleurvlekken in het geheel opgenomen, zowel
in aquarellen als olieverven. Arntzenius overlijdt op 16 februari 1925 in Den Haag.
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146
€ 100 - € 200
Antieke fraai bewerkte eiken met
iepenhouten spinnewiel met ivoren
knopjes
147
Kristallen 3-armige pegellamp 102 cm
hoog, 45 cm diameter

-

148
€ 50 - € 100
Antieke mahonie Engelse 2-deurs kast
met lade 107 cm hoog, 133 cm breed,
56,5 cm diep
149
Astra Mougin, marmeren pendule met
fraai zamak voorstelling op top 40,5 cm
hoog, 52,5 cm breed, en 2 zijcoupes met
deksels 31 cm hoog (slinger manco)

160
€ 300 - € 500
Vroeg 19e eeuws schrijfbureautje, eiken
met coromandel fineer, intarsia en leder
ingelegd blad, op getorst onderstel en
wieltjes 118,5 cm hoog, 57 cm breed,
ingeklapt 46 cm diep, uitgeklapt 67 cm
diep (houtwormverdacht)
161
Anoniem, Berglandschap aan meer, doek
ca. 1875, 31,5x45,5 cm (craquelé)
162
€ 200 - € 400
Monogram J K, Stad aam bergmeer, doek
gedateerd 1854, 35x48 cm (craquelé)
163
€ 500 - € 750
Onduidelijk gesigneerd, Schepen voor de
kust, paneel 19e eeuw, 33x40 cm

177
Jan J van der Stap (1874-1940)
Koeien in weiland bij boederij, paneel
18x24 cm

-

178
€ 1.000 - € 1.500
Oosterse handgeknoopte zijden
vloerkleed met floraal motief en herten
368x280 cm (klein plekje met lichte
schade)
179
Mahonie eethoek bestaande uit ronde
kolompoottafel 75,5 cm hoog, blad 130
cm diameter, met 6 stoelen met lichte
stoffering

-

180
Handgeknoopt kleedje, 167x83 cm

-

150
€ 400 - € 600
Onduidelijk gesigneerd, Schepen voor het
havenhoofd, doek gedateerd 1851, 63x90
cm (craquelé en restauratie)

164
Onbekende monogram, 19e eeuwse
voorstelling van schepen op zee, paneel
30x41 cm

181
Franse aardewerken schotel met
blauwe decor van visser bij burcht 50,5
cm diameter (haarlijnen)

151
€ 200 - € 400
Toegeschreven aan Johann Kupetski,
Damesportret, doek 39x31 cm (craquele)

165
€ 75 - € 125
Henk van (VO) Leeuwen (1890-1972)
Boerin met geitje bij boerderij, verso
notitie Avondstemming Nunspeet, paneel
18x24,5 cm

182
€ 75 - € 125
Bronzen beeld van een danseres, in Art
Nouveaustijl naar DH Chiparus, op
marmeren sokkel 46 cm hoog

152
€ 250 - € 350
Christiaan Soer (1882-1961)
Kerkje aan plas, paneel 17,5x23,5 cm
153
€ 200 - € 400
Antieke Friese beschilderde stoelklok
154
€ 100 - € 150
Kregten, Fedor van (1871-1937)
Gesigneerd Kregten, Fedor van 18711937, Poserende koe, doek 44,5x33 cm
155
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Vrouw in
klederdracht, verso sticker Elisabeth D de
Ranitz, doek 45x35 cm
156
€ 400 - € 800
Ellis Tertoolen (1951-2011)
Meisje op stoel, getiteld "De
handschoentjes", paneel gedateerd 2009,
86x47 cm
157
€ 1.500 - € 2.500
Christoffel Bisschop (1828-1904)
Lezende vrouw aan tafel met attributen
w.o. oude boeken, geschilderd in de stijl
van Nicolaas Maes, paneel 61x42 cm.
Schilderij is getoond bij Tussen Kunst en
Kitsch en beoordeeld door de heer
Hoogsteder jr. op 10 januari 2018
uitgezonden.
https://www.youtube.com/watch?v=JNxL0QRnck
158
€ 100 - € 200
Eiken breistoel met sierlijk steekwerk en
gepende accenten, met beige
stoffering, gemaakt door Bernard Ovink
(1879-1939), stadsarchitect van
Doetinchem 110 cm hoge rug, zithoogte
40 cm
159
€ 250 - € 500
Noten met wortelnoten Hollandse
porseleinkast met dubbel gebogen
onderkast, 225 cm hoog, 177 cm breed,
46 cm diep
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166
€ 200 - € 400
Ellis Tertoolen (1951-2011)
Poserend meisje, paneel gedateerd 2002,
44x33,5 cm
167
€ 300 - € 400
Jan Simon (jr.) Knikker (1911-1990)
Straatje te Elburg, doek 24,5x18,5 cm
168
€ 75 - € 125
Herman Romijn (1892-1959)
Pad door berkenbosje, paneel 25x35 cm
169
Antieke Friese beschilderde stoelklok

-

170
€ 150 - € 250
2 Mahoniehouten 19e eeuwse fraai
bestoken stoelen met beige mohair
stoffering, met klauwpoten en op wieltjes
171
Mahonie bestoken 19e eeuwse speeltafel
met groen vilt ingelegd blad 77 cm hoog,
82 cm breed, 40 cm diep, uitgeklapt blad
82x82 cm
172
Tafelklok in noten kast 31 cm hoog

-

173
€ 50 - € 100
Biscuitporseleinen beeld vrouw bij kruis,
getiteld Rock of Ages 45,5 cm hoog
174
€ 2.500 - € 5.000
Wobbe Hendrik Alkema (1900-1984)
Compositie met vlakken, schildersboard
gedateerd 1924, 60x40 cm
175
€ 200 - € 400
Frits Weiland (1888-1950)
Boot op de werf, doek 41x51 cm
176
€ 100 - € 200
Ongesingeerd, stier bij hek, mogelijk werk
van Jan van Ravenswaaij (1789-1869),
paneel 20x22,5 cm

183
Albasten beeldengroep lezende kinderen
59 cm hoog, op gipsen piedestal 63,5 cm
hoog, 27x27 cm
184
€ 50 - € 75
Kristallen fruitschaal of wijnkoeler, 25 cm
hoog, 30 cm diameter
185
€ 100 - € 200
Klassieke hanglamp met vele pegels, ca.
70 cm hoog, 80 cm diameter
186
€ 200 - € 400
Rijk gestoken Aziatisch houten beeld van
een Arend met jongen, ca. 210 cm hoog
(enkele veerpunten beschadigd)
187
€ 150 - € 250
Mahonie Empirestijl cilinderbureau met
marmeren blad en brons beslag 120 cm
hoog, 88 cm breed, 53 cm diep
188
€ 50 - € 100
Oosters bijoukabinetje met koperen
ornamenten, 28 cm hoog, 18,5 cm breed
en 14 cm diep
189
€ 50 - € 100
IJzeren tafelklok in de vorm van een 19e
eeuwse heer 39 cm hoog
190
€ 2.000 - € 4.000
Gabriele Münter (1877-1962)
Compositie met 2 vrouwen, doek 46x55,5
cm
191
€ 300 - € 600
Nicolaas Syvert Bastert (1854-1939)
Gezicht op kerkdorp aan plas, doek 30x60
cm
192
€ 400 - € 800
Ellis Tertoolen (1951-2011)
Poserend meisje, olieverf en tempera op
Japans zijdepapier en in plexiglas ingelijst
met houten frame, gedateerd 2008, 86x30
cm
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Anoniem 18e eeuw

Louis Apol
Louis (Lodewijk Franciscus Hendrik) Apol werd op 6 september
1850 geboren in Den Haag. De residentie bracht vele schilders
voort waaronder enkele die behoorden tot de top van de Haagse
School. Louis was zeker een van hen. Na de lagere school
ging hij naar de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunst
in Den Haag (1867-1872). Hier kreeg Apol ook de Koninklijke
Subsidie voor de Schilderkunst en in 1874 een zilveren medaille
op een tentoonstelling te Amsterdam. Apol kreeg les van o.a.
J F Hoppenbrouwers en P Stortenbeker. In 1880 voer hij mee
op een expeditie van de schoener Willem Barents naar Nova
Zembla. De vele indrukken en schetsen van deze reis boden
hem de rest van zijn leven veel stof voor zijn werken. Louis Apol
behoort tot de belangrijkste meesters van de Haagse School.
Louis Apol richtte zich op de landschappelijke stemming van het
beeld. De illusie van koude en weidsheid, van een flonkerende
of dreigende lucht, en vooral sneeuw, sneeuw en nog eens
sneeuw, massa’s verblindende of stuivende sneeuw. Apol laat
met een licht en brede penseelstreek Hollands impressionisme
zien. Hij schilderde vaak de besneeuwde bossen van

Bloemendaal, Den Haag of Velp. Mensen spelen daarin een heel
ondergeschikte, soms zelfs geen enkele, rol, dit in tegenstelling
tot zijn collega’s van de Romantische School. Alle aandacht
gaat naar de natuur. De mooiste landschappen vond de schilder
vooral in en rond Den Haag en rond Arnhem. Ook schilderde
hij een aantal zomerse rivier- en heidegezichten. In de werken
van kunstenaars was hij een geliefd en veelgevraagde collega.
Zo waren er contacten met H Kleyn en Cornelis Springer. Deze
stoffeerde ook werk van Apol. Na een omzwerving via Velp
(1886-1892), Den Haag, Amsterdam en de Verenigde Staten van
Amerika streek Louis weer neer in Den Haag om daar op hoge
leeftijd te genieten van zijn werk, familie, vrienden en collegakunstenaars. Werken van Apol hangen o.a. in het Rijksmuseum,
het Haags Gemeentemuseum en bij Derksen Veilingbedrijf.
Louis Apol overleed op 22 november 1936 in de plaats die
zoveel voor hem en zijn werk betekend heeft, Den Haag. Voor
de veiling van april 2018 hebben we 2 prachtige werken binnen
gekregen die we op 9 april zullen veilen.
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193
€ 75 - € 125
Jan Harm Weijns (1864-1945)
Boerderij Eemnes, doek gedateerd 1918
op achterzijde, 21x31 cm

210
€ 100 - € 200
Eiken 18e eeuwse schommelstoel met
opbergruimte onder zitting, rug 114 cm
hoog

228
€ 200 - € 300
Joop Kropff (1892-1979)
Geit langs sloot bij hek in landschap,
mogelijk Joop Kropff, paneel 18x24 cm

194
€ 150 - € 250
Gerhard Janssen (1863-1931)
2 Mannen in gesprek, maroufle 30x30 cm

211
€ 150 - € 250
Oosters handgeknoopt vloerkleed
330x224 cm

195
€ 200 - € 400
Pieter Paul Koster (1893-1987)
Poserende Luchtmacht officier, verso
notitie Anton Baretta (1897-1968),
Luitenant Generaal van 1954-1956, doek
in opdracht van Fokker, 100x80 cm

212
€ 200 - € 400
Teakhouten Koloniaalstijl eetkamertafel
met 2 laden, 79 cm hoog, 300x90 cm

229
€ 2.000 - € 2.500
Constant Ludovic Artz (1870-1951)
Eendenfamilie aan de waterkant, doek
40,5x80,5 cm. Herkomst Galerie Renoir
Maastricht, aangekocht in 2002

196
Antiek eiken kistje met gestoken front, 55
cm hoog, 116 cm breed, 36 cm diep

-

197
Zamak beeldengroep Mutualite, naar
Moreau, op houten sokkel 65,5 cm hoog
198
€ 100 - € 200
Anoniem, broznen beeld met
mythologische voorstellen van figuren met
slangen, 33 cm hoog (met losse niet
originele sokkel)
199
Zamak beeld, getiteld {Paques, par
Bruchon 60 cm hoog

-

200
Eef van Brakel (1913-2014)
Boerderij in landschap Oosterbeek, doek
18x24 cm
201
Onduidelijk gesigneerd, Aangemeerde
boot bij dorp op meer, maroufle gedateerd
1914, 29,5x38 cm
202
€ 200 - € 400
Monogram Andre Gouw geb. 1947, De
namiddag wandeling, doek gedateerd
1970, 30x40 cm
203
€ 250 - € 500
Kristallen 13-lichts kroonluchter 106 cm
hoog, 68 cm diameter
204
€ 40 - € 80
Chinese achter glas schildering in lijst
voorstellend 3 spelende figuren met
krekels 40x55 cm
205
Stjepan Ivanec (1953-)
2 Achterglas schilderingen uit 1978 en
1979, 24x24 cm per stuk

-

206
€ 200 - € 300
Oosters handgeknoopt halfzijden kleed
met fraai motief 233x150 cm

213
Oosters handgeknoopt kleedje 97x58 cm
214
Shiraz kleedjes, 95x87 cm

215
€ 75 - € 100
Ram Arnhem aardewerken gelobde
schotel met blauw floraal decor, model
218, schilder EV 53,5 cm diameter (klein
chipje achterzijde)
216
€ 750 - € 1.000
Gesigneerd G Mariani, bronzen
wandsculptuur van een vrouw met
vleugels, gemerkt 12/100, 85 cm hoog, 85
cm breed, 65 kilo
217
€ 250 - € 500
Jan Homan (1919-1991)
Abstract met figuren, doek 100x120 cm
218
€ 125 - € 150
6-Lichts hanglamp met pegels en bronzen
montuur 92 cm hoog, 55 cm diameter
219
€ 50 - € 100
Klassieke 15-lichts hanglamp met pegels,
ca. 100 cm hoog
220
€ 150 - € 250
Sierobject in det stijl van de Olympische
Spelen, 52 cm hoog
221
€ 150 - € 250
Jan Rijlaarsdam (1911-2007)
Figuren in straatbeeld, doek 40x40 cm
222
€ 200 - € 400
André Zentveld (1933-)
Verso getiteld "Toiletgangers", board
gedateerd 1988, 50x40 cm
223
€ 150 - € 250
Oosters handgeknoopt kleed met fraaie
motieven 202x133 cm
224
€ 200 - € 300
Eiken 18e eeuwse dekenkist met
bestoken front en op slofpoten, 72 cm
hoog, 127,5 cm breed, 68,5 cm diep

207
€ 75 - € 125
Eiken armstoel met fraai steekwerk en
webbing rug en zitting

225
€ 100 - € 150
19e Eeuws sigarenkabinetje met
uitneembare houder en voorzien van
koper beslag met parelmoer, 16 cm hoog,
24,5 cm breed, 14 cm diep

208
€ 40 - € 80
Antieke mahonie handwerktafeltje 85 cm
hoog, 58 cm breed, 43,5 cm diep

226
€ 100 - € 150
Bronzen beeld van schrijvende cupido, op
marmeren sokkel 31 cm hoog, 27x20 cm

209
€ 50 - € 100
Anoniem, zeer fraaie glazen sierschaal
met vele kleuren, 17 cm hoog, 42 cm
diameter

227
Antieke Engels tafelvitrinekastje met
turner 25x21 cm
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-

230
€ 350 - € 450
Niek van der Plas (1954-)
Zomerse bijeenkomst van de dames,
verso op de thee bij wassenaar, paneel
18x25 cm
231
€ 50 - € 100
La conversation, pastel 40x45 cm
232
€ 100 - € 150
Johannes van der Aeck (1636-1682)
Poserende man met pet, paneel 30x30 cm
233
€ 200 - € 400
Gemerkt LF Moreau, bronzen
rijkbewerkte 6-lichts hanglamp met zamak
beeld van man met hond en 6 glazen
kapjes 90 cm hoog, met extra ketting (1
arm defect, vastgemaakt met tierib)
234
€ 200 - € 400
Gesigneerd Marron, F, Compositie met
cirkels, gouache / mixed media, gedateerd
Paris 1921, 55x44 cm
235
€ 150 - € 250
Gert Stegeman (1858-1940)
Gesigneerd Stegeman, G, Landschap met
watermolen, vermoedelijk omgeving
Aalten, marouflé 33x36 cm
236
€ 200 - € 400
Willem Ferdinand Abraham Isaac
Vaarzon Morel (1868-1955)
Rivierlandschap, doek 57x47,5 cm
237
€ 100 - € 200
Fraai bewerkte noten buffetkast met
vitrinegedeelte en steekwerk, staand op
slanke pootjes, 119 cm hoog, 153 cm
breed, 41 cm diep
238
Royal Copenhagen, 6 porseleinen kop en
schotels met viooltjesmotief (2 schoteltjes
en 1 kopje met schade), suikerschaaltje
en melkkannetje
239
€ 50 - € 100
2 Messing Empirestijl vazen 30,5 cm hoog
240
€ 400 - € 600
Antoine Bofill (1875-1925)
Vrouw met ezel, brons met gietstempel,
nr. 8363, 31 cm hoog
241
Hans Henrik Husemann (1943-)
Nude, olieverf op karton achter glas,
gedateerd 1960, 20x15 cm

-

242
€ 150 - € 250
Sven Hoekstra (1945-)
De kortste weg, paneel gedateerd 2001,
17x22 cm

5
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243
€ 7.500 - € 9.000
Louis Apol (1850-1936)
Winters landschap met besneeuwde weg
langs sloot, doek 32,5x43 cm
244
€ 750 - € 1.000
Kees Bol (1916-2006)
Waterlandschap, paneel gedateerd 1994,
53x63 cm
245
Onduidelijk gesigneerd, Winters
landschap met figuren op het ijs, paneel
13x19 cm
246
€ 40 - € 80
Antieke barometer gedragen door een
zamak beeld van een vrouw, op
notenhouten ovale wandhouder 48 cm
hoog
247
€ 50 - € 100
Schwarzwalder bestoken houten
posthouder, 31 cm hoog, 33 cm breed
248
€ 200 - € 400
Antieke beschilderde Friese stoelklok
249
€ 100 - € 150
Antiek eiken kerkbankje met klep, 92 cm
hoog, 91 cm breed, 40 cm diep
250
Emmerik, RVM
Schepen op zee voor de kust, doek
gedateerd 1844, 58x74 cm (restauratie)
251
€ 300 - € 500
Toegeschreven aan Bakker Korff,
Alexander Hugo 1824-1882, De
gevangenneming van een verdachte die
zich voordoet als een zieke, doek,
november 1869, 37x56 cm.
252
€ 1.500 - € 2.000
Louis Seize eiken met rozenhout
fineer,amarant fineer en palmhout 2-deurs
boekenkast met intarsia, bronzen beslag
en gezaagde daklijst 157,5 cm hoog,
108,5 cm breed, 37 cm diep
253
Adams England, serie van 6 aardewerken
borden met illustrations van Oliver Twist
24,5 cm diameter
254
3 Aardewerken schotels naar Porceleyne
Claeuw Delft met pauwendecor, 20e eeuw
23,5 cm diameter, en 3 idem met
polychroom pauwendecor 23 cm diameter
255
€ 150 - € 250
Empire messing vuurvergulde tafelklok
41,5 cm hoog
256
€ 500 - € 750
Monogram Guise, Pieter Jan 1814-1859,
Rustend vee in landschap met 1 staande
en 3 liggende koeien in de trant van
Paulus Potter, paneel gedateerd 1858,
46x55,5 cm.
257
€ 100 - € 200
Eikenhouten met cubamahoniefineer 3laads wandtafel, met gecontourneerd blad
en fraai front, omstreeks 1800, 71,5 cm
hoog, 79 cm breed, 47 cm diep
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258
Zamak beeldengroep van sprokkelende
man en vrouw 49,5 cm hoog

274
€ 50 - € 100
2 Kristallen karaffen met stop op
zilverkleurig blaadje, 32 cm hoog

259
€ 50 - € 75
Zamak beeldengroep van vrouw met 2
kinderen 34 cm hoog, en beeld van vrouw
met vogel 29 cm hoog

275
€ 40 - € 80
Gelria Arnhem plateel cachepot met decor
Sirius, schilder DV 19,5 cm hoog, 26 cm
diameter, en Arnhemsche Fayence plateel
ronde schaal 32,5 cm diameter

260
€ 500 - € 750
Jean Baptiste van Eycken (1809-1853)
Kaartspelende figuren aan tafel in
interieur, paneel 38x29,5 cm
261
€ 200 - € 400
Gesigneerd de Koningh, C de (of
Koningk), Figuren met koets en vee op
jaagpad langs rivier, marouflé 55x71 cm
(craquelé)
262
€ 40 - € 80
Antieke noten gekuipte theeemmer met
koperen banden, binnenbak en ketel op
brander
263
€ 100 - € 200
Friese staartklok in eiken kast met
beschilderde wijzerplaat en halfvolle
zuiltjes, 19e eeuw 141 cm hoog
(2 engeltjes incompleet)
264
Handgeknoopte Mihr 298x198 cm

-

265
€ 200 - € 400
2-delige taxushouten vitrine / boekenkast
van De Heldense, 191 cm hoog, 178 cm
breed, 38 cm diep
266
€ 150 - € 250
Taxushouten ovale eetkamertafel op
dubbele kolompoot, 73,5 cm hoog,
135x95 cm met tuimelblad van 44 cm en 4
eetkamerstoelen met gestoffeerde zitting,
De Heldense
267
Oud Delft Nijmegen, 2 aardewerken
kommen met blauw decor en 2 kommen
met polychroom decor 10 cm hoog, 23 cm
diameter
268
€ 100 - € 200
Gesigneerd Evers, B, Stilleven met pop
en vaas op tafel, doek gedateerd 1933,
73x91 cm
269
€ 75 - € 125
Marie Willemse Vervloet (1914-2010)
Handwerkende vrouw, notitie Margriet,
doek gedateerd 1948, 80x60 cm
270
Handgeknoopte Bidjar 91x59 cm

-

271
Antieke eiken bestoken kist 20,5 cm hoog,
66 cm breed, 49,5 cm diep
272
€ 100 - € 150
Noten eethoek bestaande uit ronde
kolompoottafel 77,5 cm hoog,
bladmaat 110 cm diameter, en 4 stoelen
met rode mohair stoffering
273
€ 50 - € 100
Zamak bronsgekleurd beeld van een
volumineuze dame, op stenen sokkel 20,5
cm hoog, 29,5x17,5 cm

276
Zuid Holland Gouda plateel
tafelschemerlamp, model 3358, met
gestoffeerde kap 42,5 cm hoog

-

277
€ 60 - € 80
Kristallen 6-lichts kroonluchter met koper
56 cm hoog, 43 cm diameter
278
Houten bestoken goudkleurige klassieke 8
-lichts kroonlamp 67 cm hoog, 84 cm
diameter
279
€ 75 - € 100
Zamak beeldengroep van een romantisch
paar putti 57 cm hoog, op gipsen
piedestal 64 cm hoog, 28x27,5 cm
280
€ 40 - € 60
Mahonie met noten ovale theetafel met
tussenkruis, 75 cm hoog, bladmaat
85x57,5 cm
281
Ebbenhouten beeld met figuren, Makonde
stam Oost Afrika, 55,5 cm hoog
282
€ 25 - € 75
Afrikaans ebbenhouten beeld met
slangsymbool, nieuw leven, Makonde
Oost Afrika, 74 cm hoog
283
€ 100 - € 200
Klassieke spiegel in een goudkleurige lijst
en voorzien van een losse kuif, 164x71 cm
284
€ 40 - € 80
Junghans tafelklok in noten kast 43,5 cm
hoog
285
Zware messing patrijspoort 42 cm
diameter

-

286
€ 100 - € 200
Gesigneerd A C M Plato, Badende figuren
in landschap, gemengde techniek
gedateerd 1828, 41,5x53 cm
287
€ 50 - € 100
Gesigneerd Elst, Gerard van de, Portret
van een kalende man met baard, doek
19e eeuw, 44,5x41,5 cm
288
€ 150 - € 250
Fraai mahonie op eiken cilinderbureau
156,5 cm hoog, 150 cm breed, 80,5 cm
diep
289
Antieke tafelspiegel met loep op houten
standaard 52,5 cm hoog
290
Marmeren pendule met zamak beelden op
top 59,5 cm hoog, 49 cm breed

6
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291
Duitse tafelklok in noten kast, ca. 1900, 42
cm hoog (schade aan kast en
achterpootje missend)

307
€ 750 - € 1.250
Willem van der Does (1889-1966)
Figuren op weg met ossenkarren te
Malang, Java, maroufle 40x60 cm

322
€ 100 - € 150
Gesigneerd, Heijden, J C van der, 20e
eeuw, Bootjes aan steiger bij boerderij,
doek 41x81 cm

292
€ 100 - € 200
Harm Henrick Kamerlingh Onnes (18931985)
Voorstelling van Spaanse danseressen,
doek 41x51 cm

308
€ 750 - € 1.250
Willem van der Does (1889-1966)
Figuren op de sawa, Malang Java,
maroufle 44x63 cm

323
€ 100 - € 200
Mahonie fraai bestoken Biedermeier
Bonheur met spiegelachterwand 209 cm
hoog, 109 cm breed, 49 cm diep (sleutels
manco)

293
Anoniem, groep kinderen in straatbeeld,
marouflé 27,5x38,5 cm
294
2 Antieke porseleinen beschilderde
siervazen met rijkbewerkte
bloemdecoratie 33 cm hoog (diverse
schade)

-

295
Rond notenfineer kolompoottafeltje met
parelranden 57 cm hoog, blad 60,5 cm
diameter
296
Albasten klassieke tafelschemerlamp met
bronzen ornamenten waaronder
ramskoppen, met gestoffeerde kap 95 cm
hoog
297
Anoniem, Figuren bij boot aan meer bij
volle maan, paneel 41,5x46,5 cm

-

298
€ 500 - € 750
Gesigneerd Bogman, Hermanus Charles
Christiaan 1861-1921, Boer met koeien op
landweg, doek 45x60 cm
299
Handgeknoopt Oosters kleed, 150x103
cm
300
€ 80 - € 120
Mahoniehout met noten dressoir met 4
lades en deurtjes, 93 cm hoog, 194 cm
breed en 51 cm diep
301
€ 75 - € 100
2 Ronde bestoken en goudkleur tafeltjes
met groen marmeren blad 69 cm hoog, 41
cm diameter
302
Gesigneerd Antheunis, Christus aan het
kruis, eikenhout, 60 cm hoog
303
€ 100 - € 150
Marmeren pendule met bronzen beslag
29,5 cm hoog, 57 cm breed en 2 coupes
23 cm hoog
304
€ 40 - € 80
2 Kristallen karaffen voor wijn of water, 27
cm hoog
305
Gesigneerd Mas, P, Poserende man,
paneel 21x20 cm

-

306
Gesigneerd Mas, P, Poserende vrouw,
paneel 21x21 cm

-
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309
€ 1.000 - € 1.500
Willem van der Does (1889-1966)
Figuren bij aangemeerde boten te
Batavia, maroufle 50x70 cm

324
€ 30 - € 50
6 Gekleurde Boheems kristallen
borrelglaasjes

310
€ 50 - € 75
Hanglamp met pegels en bronzen
montuur 70 cm hoog, 36 cm diameter

325
€ 40 - € 60
6 Gekleurde Boheems kristallen
cognacglazen

311
18e Eeuwse koperen beddenpan (steel
manco). Herkomst boedel mevrouw van
Harinxma thoe Slooten, Huize De
Menthenberg Arnhem.

326
€ 40 - € 60
6 Gekleurde Boheems kristallen
wijnglazen

312
€ 125 - € 150
1-Deurs rolluikkastje met laadje 144 cm
hoog, 45,5 cm breed, 43 cm diep
313
€ 100 - € 200
Gemerkt Rudolf Marcuse, bronzen beeld
van Mercurius, op groen marmeren sokkel
52,5 cm hoog
314
€ 300 - € 600
Friedrich Ernst Morgenstern (18531919)
Kleurrijk rivierlandschap, crayon 82x54 cm
315
€ 100 - € 200
Mahonie Biedermeier bonheur met
spiegeldeuren 167 cm hoog, 105 cm diep.
52 cm diep
316
€ 300 - € 600
Sven Hoekstra (1945-)
Vrouw met hoofd in zak in
landschap, paneel gedateerd 2012, 76x25
cm (kras)
317
€ 200 - € 400
Gesigneerd Roth, Andreas 1872-1949,
Gezicht op bergdorp met in de verte
besneeuwde bergtoppen, doek gedateerd
1908, 52x64,5 cm.
318
€ 100 - € 200
Noten met wortelnoten dubbel gebogen
klepbureau met fraai interieur, 101 cm
hoog, 112 cm breed, 55 dm diep
319
€ 40 - € 80
2 IJzeren spaarpotten 16,5 cm en 19,5 cm
hoog
320
Warmink tafelklokje in noten kast 26 cm
hoog
321
€ 200 - € 400
Anoniem, naar Bartolome Esteban Murillo,
Christ the good Shepherd, Kind met
herderstok en lam, een van de symbolen
van Jezus, het lamsgod, zittend bij ruine,
gerestaureerd en gemaroufleerd, 110x80
cm

327
Marie Willemse Vervloet (1914-2010)
Boeket bloemen in vaas, board 71x58 cm
328
Gesigneerd Bern Verheijen, Stilleven met
Seringen in Keulse pot, doek 61x41 cm
329
€ 150 - € 250
Willem Dooyewaard (1892-1980)
Danseres, aquarel met crayon, 29x21 cm
330
€ 50 - € 100
Ladislav Kroha
Man met sigaret, zeefdruk 11/12, 8,5x11
cm
331
€ 50 - € 100
Ladislav Kroha
Gezicht, zeefdruk 1/50, 8,5x8,5 cm
332
Antieke eiken dekenkist, 60 cm hoog, 108
cm breed, 52 cm diep
333
Zamak beeld van Hermes 84 cm hoog
(arm gerestaureerd)

-

334
€ 400 - € 800
Ladislav Kroha
Compositie, paneel 100x100 cm
335
€ 100 - € 150
Antieke eiken hoekkast, 2-delig, 197 cm
hoog, 51x51 cm
336
Onduidelijk gesigneerd, Bedrijvigheid op
kade bij haven, doek 30x40 cm (doek
gerestaureerd)
337
€ 100 - € 200
Adriaan la Rivière (1857-1941)
Vanitas, Stilleven met schedel met hoedje
en begonia in pot, doek 39x55 cm
(craquelé)
338
€ 200 - € 300
Eiken Engels kruispootkabinet met 2deuren, lade en getorst onderstel,
omstreeks 1800, 168 cm hoog, 119 cm
breed, 52 cm diep
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339
€ 200 - € 400
Carl Moor (1904-1991)
Gezicht op de Middelste brug te Bazel
Zwitserland, doek gedateerd 1957,
50x100 cm
340
€ 100 - € 150
Kobus Rossouw (1978-)
Gezicht op de haven van Houtbaai bij
Kaapstad, paneel 44,5x60 cm
341
€ 100 - € 150
Klassieke staande schemerlamp met
porseleinen voet met vele bloemen, totaal
ca. 180 cm hoog
342
€ 400 - € 600
Pieter van der Hem (1885-1961)
Flamenco danseres, aquarel / crayon
17x26 cm, glas aan vervanging toe
343
€ 250 - € 500
Pieter van der Hem (1885-1961)
Wandelend paar in tuin, tekening /
gemengde techniek 33x23 cm
344
€ 50 - € 100
Eiken wandtafel met 2 lades, 80 cm hoog,
150 cm breed en 41 cm diep
345
€ 50 - € 100
IJzeren tafelklok in de vorm van een 19e
eeuwse heer, ogen gaan heen en weer
38,5 cm hoog
346
€ 150 - € 250
Chinees porseleinen Blanc de Chine
Guanyin 43 cm hoog
347
Junghans tafelklok in noten kast 51,5 cm
hoog (1 veer defect)
348
€ 500 - € 1.000
Ladislav Kroha
Compositie, paneel 100x100 cm met
originele voorstudie, 17x17 cm
349
€ 100 - € 200
Mahonie fraai bewerkte Biedermeier
eethoek bestaande uit ovale tafel 77 cm
hoog, bladmaat 126x102 cm, en 4 stoelen
met rode gestoffeerde zitting
350
€ 25 - € 75
Antieke tassenfront, in Sumack techniek,
vermoedelijk Luri-Stam, ca. 1880, met
zeer bijzondere kleuren, 65x53 cm
351
Bronzen klassieke tafelschemerlampvoet
met gestoffeerde kap 77 cm hoog
352
3 Indische houten polychroom
beschilderde bestoken beelden 35 cm,
38,5 cm en 47 cm hoog

-

353
€ 50 - € 100
2 Kristallen 8-lichts pegel hanglampen 56
cm hoog, 61 cm diameter
354
€ 75 - € 125
Handgeknoopt Oostes kleed, 208x145 cm
355
Eiken hoekstoeltje met rijk gestoken decor
met vogels
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356
Onduidelijk gesigneerd, figuren, doek
24x30 cm

-

357
€ 50 - € 100
Gesigneerd Thoolen, Jean, Christus met
kroon, gewaad, kom en hosti, paneel
61x40 cm

373
Antieke Friese beschilderde stoelklok

-

374
€ 50 - € 75
Hanglamp met pegels en bronzen
montuur 60 cm hoog, 33 cm diameter

358
€ 100 - € 200
Mechelse eiken buffetkast met
rijkbestoken beelden, panelen en volle
zuilen 223 cm hoog, 125 cm breed, 51 cm
diep
359
Volkstedt Rudolstadt, porseleinen
beeldengroep van fruitdragers 30,5 cm
hoog (gaaf)

-

360
3 Aardewerken schotels waaronder 2 met
Oosters decor, omstreeks 1800, 23 cm
diameter
361
€ 30 - € 60
2 Porseleinen beeldjes van honden,
Beagles, 14 cm hoog
362
€ 40 - € 60
Bronzen sculptuur van Vrouwe Justitia, 40
cm hoog
363
€ 75 - € 125
Zuid Holland Gouda plateel piedestal met
decor Betty, model 142, schilder 59 cm
hoog
364
€ 75 - € 125
Antieke damspiegel in een goudkleurige
lijst, ca. 1820, 93x25 cm
365
€ 50 - € 100
Hollands eiken buffetkastje met
getordeerde stijlen en steekwerk op de
deuren, 104 cm hoog, 109 cm breed, 51
cm diep
366
€ 40 - € 80
2 Oude Engelse raamhondjes, 28 cm
hoog
367
€ 75 - € 125
Bronzen beeld in Jugendstil stijl, van een
meisje met bloemen, 54 cm hoog
368
€ 50 - € 100
Adriaan Keus (1875-1955)
Kippen op erf bij boerderij, aquarel
26,5x36 cm
369
€ 100 - € 150
Gesigneerd Buynink, JCT, Schapen in
landschap, doek 40x60 cm
370
Anoniem, Strandgezicht met figuren,
paneel 25x32 cm

-

371
€ 250 - € 500
Ludwig Willem Reijmert Wenckenbach
(1860-1937)
Landschap aan de rand van een
dennenbos met fraaie Hollandse lucht,
doek 35x45 cm
372
Meisje met rode rok naar Adolf
Erbslöh, aquarel 51x35,5 cm

-

8

Celsiusweg12b | 6662 PX Elst | 0481 - 74 60 10 | info@ro-wi.nl | www.ro-wi.nl

Sweerts de Landasstraat 52
6814 DH Arnhem
026 442 5321
info@dna-notaris.nl
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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.

Dinsdag

10 april

19.00 uur
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375
€ 200 - € 300
Oosters halfzijde handgeknoopt kleed met
fraai floraal motief met vogels en coupe
210x148 cm
376
€ 100 - € 200
Eiken Mechelse eethoek bestaande uit
tafel 78 cm hoog, 125x100 cm met 4
stoelen met gestoffeerde rug en zitting en
decor van leeuwmaskers
377
Kussendek, Jaff stam, 63x55 cm

-

378
€ 50 - € 75
Glazen sierobject in de vorm van een
lotusbloem, 15 cm hoog, 35 cm diameter
379
€ 150 - € 250
Klassieke 8-lichts koperen hanglamp met
pegels 62 cm hoog, 60 cm diameter
380
Oosters handgeknoopt halfzijden kleed
160x104 cm

-

381
€ 750 - € 1.000
Sven Hoekstra (1945-)
Gezicht uit de Telpost, paneel gedateerd
2007, 120x60 cm
382
€ 150 - € 200
Bronzen sculptuur van een gezicht met
vinger "Stilte", 49 cm hoog
383
€ 100 - € 200
Mahonie met eiken Biedermeier fraai
bestoken 2-deurs kast met kuif, schappen
en laden 221 cm hoog, 135 cm breed, 52
cm diep (sleutel manco)
384
€ 150 - € 250
Taxidermie, oude vitrine met
geprepareerde snoek, 50 cm hoog, 98 cm
breed, 16 cm diep
385
€ 150 - € 250
Taxidermie, oude vitrine met
geprepareerde snoek, 60 cm hoog, 115
cm breed, 20 cm diep
386
€ 150 - € 250
Taxidermie, oude vitrine met
geprepareerde uilen en vogeltjes, 76 cm
hoog, 73 cm breed, 17 cm diep
387
€ 100 - € 200
Antieke eiken dubbel gebogen secretaire,
Holland ca. 1780, 108 cm hoog, 108 cm
breed, 53 cm diep
388
Bochara bidkleed, 150x95 cm

-

389
Ovaal gekuipt dienblad met glazen blad,
60x45 cm
390
€ 250 - € 450
Anoniem, Bronzen vaas met figuren en
floraal decor, ca. 1890, 50,5 cm hoog,
22,8 kilo
391
Mahonie theeemmer met koperen banden
en koper keteltje
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392
Eiken met mahoniefineer 19e eeuwse
speeltafel met groen vilt ingelegd blad
76,5 cm hoog, 84 cm breed, 42 cm diep,
uitgeklapt blad 84x84 cm

409
Anoniem, Figuren in kerkinterieur naar
Oude Meester, paneel 33x30 cm

-

393
Mysterieuse zamak klok naar Bruchon
57,5 cm hoog

-

410
€ 40 - € 80
Klassieke pegel hanglamp 92 cm hoog,
55 cm diameter

394
19e Eeuwse tafelklok met inlegwerk en
getorste zuiltjes 48 cm hoog

-

411
Spiegel in mahonie lijst met bronzen
decoratie 51,5x38,5 cm

-

395
€ 75 - € 125
Ingekleurde gravure van de Veluwe,
Ducatus Geldriae Tetrachia Arnhemiensis
Sive Velavia, 47x57 cm

412
€ 250 - € 500
Witte tweedelige grutterskast uit de
'kabinet collectie,' onderkast b.u. 4 laadjes
en schuifdeuren, bovenkast b.u. 8 laadjes
en glazen schuifdeuren, ca. 217 cm hoog,
290 cm breed en 50 cm diep

396
€ 100 - € 200
Antieke topografische kaart van
Nederland, gekleurde kopergravure van
Frederico de Wit 48x56 cm

413
Pieter Paul Koster (1893-1987)
Oude man met baard, crayon gedateerd
1954, 59x42 cm

397
Antieke topografische kaart Frisiae 24x32
cm

414
Pieter Paul Koster (1893-1987)
Oude man, crayon gedateerd 1951, 43x34
cm

398
€ 200 - € 400
Anoniem, Poserende dame, doek 19e
eeuw, 68x57 cm in een oude klassieke rijk
bewerkte lijst
399
Achterzijde onduidelijk gesigneerd,
Poserende dame met papieren document
in de handen, paneel 41x34,5 cm
400
€ 100 - € 200
Mahonie op eiken vroeg 19e eeuws
Hollands klapbuffet, gesloten 101 cm
hoog, 134 cm breed, 57 cm diep, open
151 cm hoog
401
€ 50 - € 100
Zamak tafelschemerlamp vrouw met
schaap met gestoffeerde kap op
marmeren sokkel 80 cm hoog
402
€ 75 - € 125
Zeer fraai bronzen beeld van een geknield
tempelfiguur, 57 cm hoog
403
Anoniem, Stilleven met jachtvoostelling,
paneel 19x16 cm
404
€ 100 - € 150
Gesigneerd, Kaplan, Ruiters te paard,
marouflé 20x26 cm
405
naar Louis Apol, Winters landschap met
figuur, paneel 18x26 cm
406
€ 350 - € 450
Niek van der Plas (1954-)
Stilleven met kopjes, appels en vaas
bloemen, paneel 29,5x46 cm
407
Onduidelijk gesigneerd, Vrouw aan meer
bij maanlicht, doek 35,5x27,5 cm
408
€ 50 - € 100
Jan Kelderman (1914-1990)
Gesigneerd Kelderman, Jan (1914-1990),
Stadsgezicht Parijs, doek 30x24 cm

415
Pieter Paul Koster (1893-1987)
Oude man met kaarten, crayon gedateerd
1949, 43x33 cm
416
Pieter Paul Koster (1893-1987)
Oude man, potloodtekening gedateerd
1955, 41x27 cm

-

417
Cees Bolding (1897-1979)
Een Noordhollandsche boer, crayon
gedateerd 1922, 59x47 cm

-

418
€ 75 - € 125
Jan Toorop (1858-1928)
Mijnwerker, litho 62,5x68 cm
419
Pieter Paul Koster (1893-1987)
Pater v de Meer Walchteren, crayon
gedateerd 1970, 32x24,5 cm

-

420
Pieter Paul Koster (1893-1987)
Man met snor, crayon gedateerd 1975,
48x36 cm

-

421
Pieter Paul Koster (1893-1987)
2 Potloodtekeningen met mannen, 20x24
cm per stuk
422
€ 100 - € 200
Noten 2-deurs linnenkast met spiegels in
de deuren en landen in de onderkant, 210
cm hoog, 140 cm breed, 55 cm diep
423
€ 100 - € 150
18e Eeuwse ingekleurde gravure van Plan
de la Ville et Citadelle de Tournay,
Assiegee par les Allies 7 juillet 1709,
Nicolas Visscher, 45x58 cm
424
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, gele tulpen in een
Oosterse vaas, paneel 80x70 cm
(craquele)

1
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425
€ 100 - € 150
Eiken Art Deco halbank met intarsia 124
cm hoog, 110,5 cm breed, 46 cm diep
426
Antoon Markus (1870-1955)
Studietekening Oude haven van Arnhem,
tekening gedateerd 1910, 26x36 cm
427
€ 100 - € 150
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap met boerderij aan water met
wassende vrouwen, doek onduidelijk
gedateerd, 50x65 cm

441
2-zits klapstoelen afkomstig uit het
Koninklijk Theater Carré te Amsterdam na
renovatie, 115 cm breed

457
€ 100 - € 200
Eiken Mechelse buffetkast met rijk
steekwerk, 262 cm hoog, 140 cm breed,
51 cm diep

442
€ 100 - € 150
Noten met wortelnoten dressoir met 2
deuren, 3 laden, en opstandje 117 cm
hoog, 148 cm breed, 54 cm diep

458
€ 100 - € 200
Eiken 2-deurs linnenkast met
spiegeldeuren en rijk steekwerk en volle
zuilen aan weers zijden, 235 cm hoog,
135 cm breed, 57 cm diep

444
€ 75 - € 125
Antieke bronzen pendule met vrouw op
top, op losse houten voet totaal 39 cm
hoog, 32,5 cm breed

428
€ 75 - € 125
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap met boerderij aan rivier, doek
gedateerd 1922, 50x80 cm

445
Oleografie in zwarte lijst van Cupidon door
William Bourguereau, buitenmaat 120x74
cm

429
€ 75 - € 125
Antoon Markus (1870-1955)
Boerderij in landschap, doek 30x45 cm

446
Oleografie in zwarte lijst van schepen op
volle zee, buitenmaat 137x189 cm

430
Met signature Markus, Landschap met
korenschoven, doek 28,5x40,5 cm

447
Oleografie in zwarte lijst met Cupido en
Psyche naar William Bouguereau,
buitenmaat 98x75 cm

-

431
€ 75 - € 125
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap met figuur bij bootje aan rivier,
doek 37x51,5 cm

448
€ 100 - € 150
2 Klassieke armstoelen met gobelin
stoffering

432
€ 200 - € 400
Antoon Markus (1870-1955)
Franse stad aan rivier, doek, 101x151 cm

449
Anoniem, portret van onbekende man,
doek 100x75 cm

433
€ 150 - € 250
Antoon Markus (1870-1955)
Kirkstall Abbey near Leeds, doek
gedateerd 1920, 70x100 cm

450
€ 50 - € 100
Klassieke hanglamp met 3 glazen kapjes,
ca. 95 cm hoog, 81 cm diameter

434
€ 50 - € 100
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap met boerderij, mogelijk het
Kousenhuisje bij Wolfheze, doek
gedateerd 1923, 40x60 cm
435
€ 75 - € 125
Antoon Markus (1870-1955)
Boerderij in landschap met brug, doek
40,5x60,5 cm
436
€ 100 - € 200
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap met oude kerk, doek
gedateerd 22-2-1938, 39,5x60 cm
437
€ 100 - € 200
Noten linnenkast met hek op top, facet
geslepen spiegels in de deuren en
geflanceerd door kolommen, 245 cm
hoog, 139 cm breed, 54 cm diep
438
€ 100 - € 200
Eiken 2-deurs kast naar antiek voorbeeld,
205 cm hoog, 176 cm breed, 59 cm diep
439
€ 100 - € 150
Antieke massief eiken 2-deurs kast met
bestoken deuren, en 2 laden 211,5 cm
hoog, 161,5 cm breed, 56 cm diep
440
2-zits klapstoelen afkomstig uit het
Koninklijk Theater Carré te Amsterdam na
renovatie, 115 cm breed
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-

451
€ 350 - € 500
Kristallen 25-lichts kroonluchter 90 cm
hoog, 107 cm diameter
452
€ 200 - € 300
Oosters handgeknoopt vloerkleed
396x302 cm
453
€ 1.000 - € 1.500
Coromandel eethoek bestaande uit tafel
met 2 uitschuifbladen en tussenkruis 76
cm hoog, bladmaat 180x115,
uitschuifbaar tot 300x115 cm, en 10
stoelen met getorst frame en gestreepte
stoffering en idem 2 armstoelen,
onderzijde blad gemerkt; JR Hoogezand
Meubilering, Oud Kerkhof 25 Utrecht
454
Thomas Germany, Duits porseleinen
eetservies met paars floraal decor met
vlinders, bestaande uit 12 platte borden,
11 diepe borden, 12 ontbijtborden,
soepterrine, 2 dekschalen, 2 juskommen,
groenteschaal, 2 ovale schaaltjes en 2
grote ovale schalen
455
€ 150 - € 250
Ersari hoofdtapijt, Turkestan, eind 19e
eeuw, 330x230 cm
456
€ 200 - € 400
Notenhouten partnerdesk met 4-laads
blokken en groen leder ingelegd blad 75,5
cm hoog, bladmaat 182x120 cm

459
€ 250 - € 500
Massief eiken boekenkast, met 3 deuren
met glas, Pander Den Haag, 235 cm
hoog, 176 cm breed, 56 cm diep
460
€ 100 - € 200
Eiken boekenkastje met gestoken decor,
160,5 cm hoog, 125 cm breed, 55 cm diep
461
€ 150 - € 250
Zeer fraaie eiken 2-deurs kast met
panelen en canalures, cm cm breed,
hoog, cm diep
462
€ 150 - € 250
Jean Louis Geldtmeijer (1920-1995)
Arbeiders op de sawa met bloeiende
famboyant boom, doek 80x160 cm
463
€ 150 - € 250
Jean Louis Geldtmeijer (1920-1995)
Arbeiders op de sawa met karbouwen,
doek 70x120 cm
464
€ 150 - € 200
Mahonie klassiek 3-laads bureau met
brons beslag 81 cm hoog, 117 cm breed,
60 cm diep
465
€ 50 - € 100
3-delige pique de fleure met gegraveerd
decor naar antiek model, 55 cm hoog
466
€ 150 - € 250
Houten beeld van een krijger met 2
speren, Papua Nieuw Guinea, 175 cm
hoog
467
€ 100 - € 200
Eiken Hollandse eethoek bestaande uit
tafel met tussenkruis, 78 cm hoog, 120x90
cm met 4 stoelen met leer
468
Minton, porseleinen eet-en drinkservies
met decor Bellemeade, servies bestaande
uit 6 platte borden, 6 diepe borden, 6
ontbijtborden, 2 dekschalen, juskom op
onderschotel, 6 compoteschaaltjes, 2
ovale schaaltjes, groenteschaal, ovale
schotel, 6-persoons gebaksstel, 6persoons theeservies en 6 mokkakopjes
met schoteltjes
469
€ 200 - € 400
Antieke Friese staartklok met dubbel kap,
meekrapkleur kast en uurwerk voorzien
van datum en maanaanduiding, ca. 175
cm hoog
470
Taxidermie, reehoofd op eiken wandplaat
60 cm hoog
471
€ 100 - € 150
Antiek gietijzer haardscherm, Pro Patria,
Holland 18e eeuw, 105x75 cm

2

Antoon Markus

Antoon Markus wordt geboren op 7 september 1870 te Arnhem.
Op 18-jarige leeftijd, wordt hij toegelaten tot de Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Daar volgt hij het
gebruikelijke schilder- en tekenonderricht van de toenmalige
hoogleraar-directeur, Professor August Allebé. Markus heeft
grote bewondering voor Allebé als kunstenaar en pedagoog:
“Eens hadden we naar levensgroot gips de Venus van Milo
moeten teekenen. Ik was ermee klaar. Waar zijn de beenen
van je Venus, vroeg Allebé. Die zitten toch onder het kleed,
zei ik. Jongeman, zei de meester: Al zitten beenen achter
een kleed, je moet aan den vorm kunnen zien, dat ze er zijn.
Zulke opmerkingen vergeet je nooit. Markus maakt de studie
aan de Amsterdamse academie echter niet af. In 1891 keert
hij naar Arnhem terug. In 1897 neemt hij met één schilderij
getiteld ‘Gezicht op Dordrecht’ deel aan de Vierjaarlijksche
Gemeentelijke Tentoonstelling in Musis Sacrum in Arnhem.
Daar hangt zijn werk tussen kunstenaars als Hendrikus
Alexander van Ingen, Cornelis Kuypers en meesters als Paul
Gabriël, Jozef Israëls en andere groten van De Haagse School.
In 1899 vinden de voorbereidingen plaats voor de eerste grote
studiereis naar het zuiden. Langs de Maas en Maastricht belandt
Markus in België, zwerft langs de Ourthe, de Lesse en de
Sambre en vervaardigt talrijke tekeningen van landschappen,
kerken, molens, Romaanse burchten, boerderijen, dorps- en
riviergezichten met veerpontjes. Tekeningen en schetsen,

soms een enkele krabbel, die later in het atelier als voorbeeld
dienen voor zijn schilderijen. In 1901 maakt Markus de
overtocht naar Engeland, en verblijft een jaar in Londen, waar
hij de uit Friesland afkomstige schilder Laurens Alma Tadema
ontmoet. Ook heeft Markus een tentoonstelling in Londen van
voornamelijk tekeningen en maakt tijdens zijn verblijf aldaar
kennis met de werk van Turner en Whistler. Aan het einde van
het jaar 1901 keert Markus terug naar Arnhem, waar hij van
november tot oktober 1904 woont aan de Velperweg 34 naast
het buiten ‘Molenbeke’. Gedurende een groot gedeelte van het
jaar 1903 verblijft hij in Haarlem waar hij Théophile de Bock
ontmoet, die vanuit Renkum naar Haarlem is vertrokken. Op
aandringen van zijn vader vinden nog enkele studieperioden
plaats in Den Haag en Rotterdam met als doel het behalen
van de akte MO-tekenen, wat echter mislukt vanwege zijn
ongedurige karakter en bovendien kunnen andere vakken
behalve tekenen en schilderen hem nauwelijks boeien. Na zijn
studietijd zal Markus zich voorgoed in het Gelderse vestigen.
Op zaterdag 17 december 1955, overlijdt Antoon Markus. Hij
wordt temidden van zijn werk opgebaard in het atelier. De
begrafenis vindt plaats op woensdagmiddag 21 december op
de Algemene Begraafplaats ‘Moscowa’ te Arnhem. De baar is
bedekt met een bos bloemen en wat bladeren uit het bos van
zijn geliefd Wolfheze. Herkomst tekst en meer info is te vinden
op: https://www.antoonmarkus.nl/
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Klein bureau, grote resultaten.
Alkema | Vloet | Kuijpers Gerechtsdeurwaarders
is een modern en volledig onafhankelijk
gerechtsdeurwaarderskantoor. Ons team bestaat uit
gerechtsdeurwaarders, juristen en incassomedewerkers.
Voor advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen,
incassobureaus, rechtsbijstandverzekeraars en andere
rechtshulpverleners staan wij klaar om de nodige
ambtshandelingen te verrichten. Wij doen dit snel en
accuraat. Voor spoedopdrachten maken wij tijd!
Voor ondernemers bieden wij een compleet
pakket aan diensten op het gebied van incasso en
debiteurenbeheer, van herinnering en aanmaning tot
dagvaarding en beslaglegging. Wij hebben voor iedere
onderneming, van zzp-er tot multinational, een passende
oplossing.

Zijpendaalseweg 47
6814 CC Arnhem
026 - 355 21 11
info@avk-arnhem.nl
www.avk-arnhem.nl
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Oude Kelim, 328x118 cm
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€ 250 - € 450

473
€ 100 - € 150
Lambertus Bart Jong, de (1919-2005)
Platbodem op volle zee, doek 80x120 cm
474
Oleografie in zwarte lijst met vele figuren
op de Dam voor het stadhuis van
Amsterdam, buitenmaat 75x100 cm
475
€ 100 - € 200
2 Fraaie Indische gestoken tempelfiguren,
20e eeuw, 170 cm hoog
476
€ 75 - € 100
Kristallen rozenvaas, 46 cm hoog
477
€ 75 - € 100
Kristallen rozenvaas met matte
gedecoreerde rand, 46 cm hoog
479
€ 150 - € 250
Zeer fraaie antieke hatchlu, zogenaamde
Ensi van de Yomut stam, Centraal Azië,
West Turkestan, laat 19e eeuw, 180x130
cm
480
€ 100 - € 200
Handgeknoopt Afghaans kleed, Purdah
Ensi, ca. 1920, 187x102 cm
481
Oosters handgeknoopt kleed 197x129 cm
482
Oude Kelim, 334x100 cm

€ 250 - € 450

483
€ 50 - € 100
Noten Louis Seizestijl bestoken fauteuil
met beige stoffering
484
€ 40 - € 80
Eiken armstoel met getorst en bestoken
frame, leeuwenmaskers en moderne
stoffering
485
€ 25 - € 75
Notenkleur fauteuiltje met roze stoffering
486
€ 100 - € 200
Fernand Léger (1181-1955)
Marins, litho uit 1959, genummerd 45/10,
44x32 cm
487
€ 100 - € 200
Fernand Léger (1181-1955)
Le French Cancan, litho uit 1959,
genummerd 45/180, 35x32 cm
488
€ 150 - € 250
Karel Appel (1921-2006)
Compositie met figuren, zeefdruk
genummerd 65/130, 73x54 cm
489
Anoniem, Compositie met vrouw, gemerkt
26R, zeefdruk 36x26 cm
490
Anoniem, Kleurrijke compositie zonder
titel, mixed media 58x46 cm

-

491
Gesigneerd, Kusters, Dik (geb. 1952),
Steenoven Heerewaarden, gemengde
techniek 45x65 cm

-
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492
€ 100 - € 200
Anton Heyboer (1924-2005)
Leven in de vernietigende kracht van de
natuur, ets / aquatint, EA, 43x98 cm

508
€ 200 - € 400
Cor van de Ree, 2 tronen b.u. zink, koper
en glas in lood, 177 en 190 cm hoog en
een vogelvoedertoren 230 cm hoog

493
€ 75 - € 125
Gesigneerd, Zillweger, Ami Bernhard geb.
1942, Getiteld L'Intimite, gedateerd 1984,
acrylverf 62x62 cm

509
2 Gietijzeren tuinvazen 34 cm hoog,
en zandstenen tuinbeeld 78 cm hoog

494
Gesigneerd Lida Bartlema, Turqoise vlak
met oranje, zeefdruk 52/90, 72x65 cm
495
Klassieke wanddecoratie in goudkleurige
lijst, buitenmaat 133x102 cm
496
€ 250 - € 500
Engelbert L' Hoëst (1919-2008)
Molen in landschap, verso notitie No 717,
board gedateerd 1960, 57x42 cm
497
Gesigneerd J Overbeek, Stilleven met
tennisracket, aquarel 64x48 cm

-

498
€ 400 - € 600
Onduidelijk gesigneerd, zittende vrouw,
aquarel op rijstpapier, 68x64 cm
499
Gesigneerd Thomas B, Zonder titel, doek
100x140 cm
500
€ 75 - € 125
Engelbert Gijsbrecht van Heusden
(1900-1983)
Man en vrouw achter windscherm, verso
notitie "Beschut", doek gedateerd 1971,
70x85 cm
501
€ 75 - € 125
Engelbert Gijsbrecht van Heusden
(1900-1983)
Man op brug, doek gedateerd 1970,
55x80 cm
502
€ 75 - € 125
Met signature Albert Gleizes, Compositie,
gouache 11x19 cm
503
€ 200 - € 400
Hendrik Jan Wesseling (1881-1950)
Winters landschap van de Spaarne te
Haarlem, doek 60x49 cm
504
Oude ingelijste panoramafoto van park
Sonsbeek Arnhem 30,5x153,5 cm

-

505
€ 200 - € 400
Gesigneerd Lebourg, Albert Marie 18491928, Haven met lossende kolenboot,
karton vervaardigd november 1904,
33,5x43 cm. (Herkomst nalatenschap
mevrouw van Riet Rotterdam)
506
€ 250 - € 350
Gesigneerd Schluter, Carl Eberhard 18861973, Rozen in een vaas, doek 25x30
507
Wit metalen tuintafeltje, 52 cm hoog, 70
cm diameter, groen metalen opstapje 63
cm hoog en een metalen ruif

-

510
€ 100 - € 200
Gipsen beeld, getiteld LÁmour Menacant,
naar Etienne Maurice Falconet 91 cm
hoog
511
Betonnen zuil, 42 cm hoog, 36x36 cm, 2
betonnen vierkante zuiltjes 57,5 en 70,5
cm hoog, 2-delige plantencoupe 83 cm
hoog en een 2-delige plantencoupe 36 cm
hoog
512
Oude scheepsschroef, 103 cm diameter
513
Kunststof klassieke fontein 101 cm hoog,
en antieke zinken plaat van wandfontein
40 cm hoog, 64 cm breed
514
Gipsen groen gelakte beeld van een
vrouw 130 cm hoog

-

515
2 Marmeren bistrotafeltjes op gietijzeren
onderstel 73 cm hoog, 60 cm diameter, en
marmeren blad 60 cm diameter
516
€ 100 - € 200
Terracotta klassiek beeld van een strijder
97 cm hoog
1000
Gestoken Hollandese eiken kapstok met
leeuwmaskers en voorzien van een kleed,
115 cm breed
1001
Eiken kapstok met gestoken decor, 100
cm breed
1002
Kleurenlitho van Europa naar antiek
voorbeeld, 37x47 cm

-

1003
Antieke ets van Amersfoort in 1751,
18x40 cm, 4 kleurgravures van
Amersfoort 1n 17e en 18e eeuw 8x11,5
cm, 8,5x14 cm, 17,5x26,5 cm en gravure
8x10,5 cm
1004
€ 25 - € 75
Spiegel in een klassieke goudkleurige lijst,
140x76 cm
1005
Monogram AvB, Eendenfamilie, paneel
13x27 cm
1006
Huis te Appeltheren van den Maas-dijk te
zien 1732, te Amsterdam by P Fouquet
Junior, ets 13,5x20,5 cm
1007
€ 50 - € 75
Poeder, Henk (1964-)
2 Pendantjes van strandtafereeltjes met
figuren, paneel 12,5x17,5 cm

3
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1008
€ 40 - € 80
Poeder, Henk (1964-)
Meesjes, roodborstje en ijsvogel in
bloeiende boom, paneel 20,5x30 cm
1009
€ 40 - € 60
Poeder, Henk (1964-)
Muisje met wensballon, paneel 17,5x12,5
cm
1010
Anoniem, Slootje bij huis, paneel 23x17
cm
1011
Onduidelijk gesigneerd, Bloemstilleven,
doek 60x50,5 cm
1012
€ 50 - € 75
Teakhouten 1-deurs wandvitrinekastje
met streekwerk en getorste zuiltjes 71 cm
hoog, 77,5 cm breed, 26,5 cm diep
1013
€ 50 - € 75
Stel glazen vogels in Muranostijl, 33 cm
hoog
1014
Tiffanystijl tafelschemerlampje 33 cm hoog
1015
Eiken haltafel met lade, 71 cm hoog, 85
cm breed, 29 cm diep
1016
Eef van Brakel (1913-2014)
Giethoorn, marouflé 11x16,5 cm

-

1017
€ 30 - € 50
Poeder, Henk (1964-)
IJsvogel op boomtak, paneel 18x13 cm
1018
Onduidelijk gesigneerd, Figuren op het
strand op een zomerse dag, paneel 12x30
cm
1019
€ 100 - € 150
Bronzen beeldengroep op natuurstenen
sokkel met 2 patrijzen, 29 cm hoog
1020
Notenkleur handwerktafeltje, 75 cm hoog,
52 cm breed, 40 cm diep
1021
Onduidelijk gesigneerd, Oosterse straat
met figuren bij poort, doek 30x40 cm
1022
Tilly Moes (1899-1979)
Vaasje met anemoontjes en parelcollier,
doek 30x40 cm
1023
Marie Willemse Vervloet (1914-2010)
Gezicht op stad, maroufle 48x64 cm

-

1024
Anoniem, Boten voor de kust, paneel
13x18 cm, en anoniem, figuren bij boten
voor de kust, paneel 13x18 cm
1025
€ 100 - € 200
Leonid Romanovitch Sologup (18841956)
Terras Capri, doek 38x46 cm
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1026
3 Zamak tafelklokjes met wekker
uurwerkjes (2 defect)

-

1044
€ 100 - € 150
Bronzen sculptuur op natuurstenen
sokkel, vogel / Winterkoning, 32 cm hoog

1027
Mahonie op eiken 19e eeuws
penantkastje, 86 cm hoog, 92 cm breed,
40 cm diep

1045
€ 50 - € 100
Toon van Ooyen (1885-1954)
Spelende kinderen bij kerkdorp, doek
40x50 cm

1028
Staande klok in eiken kast 219 cm hoog,
57 cm breed, 27,5 cm diep

1046
Anoniem, Boerderij, board 40x50 cm

1029
Gesigneerd Cate, J ten, Landschap met
rivier, doek 60x90 cm

-

1047
€ 100 - € 150
Hollandse eiken buffetkast, 225 cm hoog,
138 cm breed, 54 cm diep (opknapper)

1030
€ 50 - € 100
Gesigneerd B Woudstra, Hollands
landschap met boerderij een plas,
vermoedelijk Friesland, doek 40x80 cm

1048
Oud Delft Nijmegen, aardewerken vaas
met blauw decor 38 cm hoog, en 5
diverse schotels met blauw decor ca. 24
cm diameter

1031
Marie Willemse Vervloet (1914-2010)
Vaas met kleurrijk boeket, maroufle
gedateerd 1958, 80x60 cm

-

1049
Marmeren pendule met zamak beeld op
top 29 cm hoog, 40 cm breed

1032
Gesingeerd Hendrks, P M, Landschap
met zandweg, doek gedateerd 1966,
40,5x50,5 cm

-

1033
Marie Willemse Vervloet (1914-2010)
Vaas bloemen, maroufle 60x50 cm

-

1050

-

Figuren, tekening 16x12 cm
1051
Ad van Bokhoven (1956-)
Vrouwfiguur, litho 1/50, gesigneerd en met
atelierstempel, 16x12 cm

1034
Afrikaans houten bestoken polychroom
beschilderde beeldengroep van 3 mannen
op paarden rond totempaal 47 cm hoog

1052
€ 25 - € 50
Gesigneerd Merkus, H, Land- en
luchtcompositie, gemengde techniek,
gedateerd 1989, 40x55 cm

1035
Afrikaans houten bestoken beelkd van
een ceremoniele danser 47 cm hoog

1053
€ 25 - € 50
Gesigneerd Plug, Marian geb. 1937,
getiteld Paard in Wiltshire,
kleurenzeefdruk gedateerd 1980, 25/80,
36,5x34 cm

-

1036
€ 50 - € 100
Afrikaans Calao vogelmasker, Senufo
stam, ca. 70 cm lang
1037
Afrikaans houten bestoken sculptuur van
man met voorwerp in de mond 57 cm
hoog
1038
Notenkleur dressoir met fraai beslag, 82
cm hoog, 132 cm breed, 40 cm diep
1039
€ 75 - € 125
Noten 2-delige vitrinekast 197 cm hoog,
111 cm breed, 43 cm diep
1040
2 Copier glazen vaasjes 8,5 cm hoog,
oranje vaasje 10 cm hoog, persglazen
kandelaar 26,5 cm hoog, crucifix 23 cm
hoog, en houder 15,5 cm
1041
€ 40 - € 80
Gesigneerd, Visser, K, Bosgezicht, doek
105x80 cm
1042
€ 75 - € 125
Engels noten klepbureau, 100 cm hoog,
80 cm breed, 46 cm diep
1043
€ 40 - € 60
2 Kristallen dekselcoupes op voet, 28 cm
hoog

1054
Monogram JS, Poserend naakt, crayon
39x29 cm
1055
Onduidelijk gesigneerd, Interieur van
buitenring theater, litho gedateerd 1998,
39x59 cm
1056
Onduidelijk gesigneerd
Wielrenner in heuvellandschap, kleurets
28x42 cm
1057
Gesigneerd Baan, H vd, Liggend naakt,
crayon 29,5x46 cm
1058
Eiken 2-deurs miniatuur boekenkastje 61
cm hoog, 38 cm breed, 22 cm diep
1059
Eiken bestoken bordenrek 61 cm hoog,
100,5 cm breed
1060
Eiken ladekastje, 74 cm hoog, 63 cm
breed, 44 cm diep

-

4

DINKY TOYS
Dinky Toys was een Britse producent
van modelauto’s. Het was onderdeel
van het Meccano-concern. Dinky
Toys maakte auto’s van zamak in
ongeveer de schaal 1:43 in zowel
Groot-Brittannië als Frankrijk (hoewel
ook modellen voor Dinky werden
geproduceerd in Nederland bij
Best box en in Spanje door Pilen).
Gedurende korte tijd probeerde Dinky
Toys een met Lesneys Matchbox
concurrerende lijn op te zetten, Mini
Dinky, maar dit werd geen succes. De
Britse en vooral Franse Dinky’s worden
vaak hoger in waarde aangeslagen.
Eind jaren 70 verloor Dinky Toys
meer en meer terrein en ten slotte
ging het bedrijf failliet. De merknaam
werd in de jaren 80 gekocht door
Matchbox, dat zowel oude als nieuwe

modellen uitbracht. Matchbox zelf
werd echter ook weer overgenomen,
door Universal International, en de
merknaam dreigde te verdwijnen.
Tegenwoordig is Dinky Toys een merk
van Mattel. De oude Dinky’s zijn erg
gewild bij verzamelaars, hoewel de
populariteit minder is dan rond 2000,
toen eBay zorgde voor een grote
opleving in het verzamelen van Dinky
Toys. Sinds 2010 is er in Frankrijk
en later ook in Nederland een Kiosk
serie opgestart waarin de oude Dinky
Toys modellen opnieuw worden
uitgebracht. In de veiling van april zal
er een grote collectie geveild worden
waaronder dit model, persoonlijk
favoriet van de veilingmeester.

174

Wobbe Hendrik Alkema
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1061
4 Indische houten bestoken beelden 20
cm, 24 cm en 32 cm hoog, en Afrikaanse
houten bestoken kam 33 cm lang

1079
€ 40 - € 80
Tiffany tafellamp met staander van
pernambucohout en aquamarijnen, 70 cm
hoog en diameter ca. 50 cm

1096
€ 100 - € 200
Vurenhouten 3-delige boekenkast met
diverse schappen en los laddertje, 284 cm
hoog, 280 cm breed, 43 cm diep

1062
€ 100 - € 150
Gerard Grassere (1915-1994)
Pinata, aquarel 32,5x28,5 cm

1080
€ 100 - € 150
Kristallen 7-lichts kroonluchter 70 cm
hoog, 50 cm diameter

1097
14 Diverse aardewerken kandelaren
Triushi

1063
€ 25 - € 50
Gesigneerd Tol, Kees van, getiteld
Vierboom, fotozeefdruk gedateerd februari
1975, 4/50, 55x36,5 cm

1081
€ 75 - € 125
Gestoffeerd 2 zits bankje met leuke print
van vogels en bloemen, ca. 145 cm breed

1098
Oud Delft Nijmegen, 2 aardewerken
koeien met polychroom decor 9,5 cm
hoog (1 met schade), en 2 koeien met
melkers 16 cm hoog ( allebei met schade
aan horens en oor)

1064
Daamen, Heidi geb. 1940, Meisje met
trommel, gemengde techniek 35,5x41 cm
1065
€ 100 - € 150
Sierobject van een turner in cirkel, 41 cm
hoog
1066
Notenhouten ovale etagere met koperen
beslag en ingelegde koperen biesjes
(gedeeltelijk manco) 86 cm hoog, 70x46
cm
1067
€ 40 - € 80
Wortelnoten wandschap met 2 laadjes 61
cm hoog, 85 cm breed, 28,5 cm diep
1068
€ 40 - € 80
Klassieke lampentafel met laadje en
intarsia inlegwerk, 81 cm hoog, 45 cm
diameter

1082
Handgeknoopte Bidjar 207x141 cm

-

1083
Klassieke salontafel met bronskleurig
frame en glazen blad, 45 cm hoog,
102x102 cm

-

1084
€ 40 - € 80
Anoniem, glazen sierschaal, 8 cm hoog,
38 cm diameter
1085
€ 50 - € 75
Anoniem, glazen vaas rood, blauw, groen,
35 cm hoog
1086
€ 40 - € 60
Oranje / rode glazen siervaas met
bloemdecor van wit glas, 27 cm hoog

1069
€ 125 - € 175
Bronzen sculptuur van Vrouwe Justitia, 43
cm hoog

1087
€ 50 - € 100
Oude lederen hoedendoos met vele
stickers w.o. Holland America Lijn, Hotel
Bäder Baths Wiesbaden, Hotel Des Trois
Rois, 41 cm hoog. Herkomst boedel
mevrouw van Harinxma thoe Slooten,
Huize De Menthenberg Arnhem.

1070
€ 150 - € 200
Mahoniehout met noten eethoek
bestaande uit tafel 74 cm hoog, bladmaat
180 bij 90 cm en tuimelblad 65 cm breed,
en 6 stoelen met oranje stoffering

1088
Koperen 5-lichts hanglamp met pegels
125 cm hoog, 54 cm diameter, en koperen
6-lichts hanglamp met pegels 64 cm hoog,
55 cm diameter

1071
€ 75 - € 125
Handgeknoopt Oosters kleed, Heriz,
214x63 cm

1089
€ 50 - € 100
Oosters lakwerk kastje met reliëf decor op
de deuren, 72 cm hoog, 56,5 cm breed,
41 cm diep

1072
Bochara handgeknoopt kleedje, 123x117
cm
1073
Keramiek schaal, John Bedding, 38,5 cm
diameter
1074
Keramiek schaal, Jason Wason, 32 cm
diameter

-

1075
Keramiek dekselpot, Kirsten Sloth, 21 cm
hoog
1076
Keramiek theepot, John Bedding, inclusief
oor 34 cm hoog
1077
Aardewerken vaas, Ursula Mommens,
31,5 cm hoog

-

1078
Zaalberg aardewerken schaal, 41 cm
diameter

-
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1090
Oosterse cloisonne tafelschemerlamp met
gestoffeerde kap 66 cm hoog
1091
2 Zwart gekleurde fauteuiltjes in
bamboestijl

-

1092
Christine Orange pop met porseleinen
hoofd, genummerd 341/1500, cm 90 cm
1093
Klassieke sidetable met bronskleurig
frame en glazen blad, 72 cm hoog, 132
cm breed, 37 cm diep
1094
€ 50 - € 100
Set tafellampen op glazen oet met zwarte
kap, 42 cm hoog
1095
3 Machinaal geweven kleden 93x66 cm,
100x67 cm en 198x77,5 cm

-

1099
Bronzen fraaie wandklok 35 cm hoog,
Jugendstilstijl bakkersklokje 28 cm hoog,
en wekker 14,5 cm hoog
1100
Makkum Tichelaar aardewerken schotel
met polychroom decor 28 cm diameter,
Makkum Tichelaar aardewerken koe met
polychroom decor 12 cm hoog Oud Delft
Nijmegen aardewerken schotel
met polychroom decor 29,5 cm diameter
(alle 3 gaaf), en oud aardewerken
archeologisch opgegraven potje met
oor 17 cm hoog
1101
Oud Delft Nijmegen, 2 aardewerken
tabakspotten met opschrift Havana en
Makuba, koperen deksels, en houten
knopjes totaal 30 cm hoog, en 2
aardewerken kannen met blauw decor
25,5 cm hoog

-

1102
19e Eeuwse blaker en een 19e eeuwse
eiken onderzetter met koper
1103
3 Keramiek vazen Zaalberg, blauwe 35,5
cm hoog
1104
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Aangemeerde
boten bij bergachtig landschap, paneel
27,5x35,5 cm
1105
Regulateur in noten kast 88 cm hoog

-

1106
Jan Bleys (1877-1964)
Stilleven met potje violen, crayon 28x37
cm
1107
Gesigneerd Mathuisen, Stilleven met fruit,
doek 27x34 cm
1108
€ 50 - € 100
Rijk bewerkte siertand op sokkel, lijkend
op ivoor, 80 cm breed
1109
€ 35 - € 50
Kunststof sculptuur van 5 figuren op een
muurtje, 17 cm hoog, 28 cm breed
1110
Eiken dekenkist met bestoken front 83,5
cm hoog, 142 cm breed, 60 cm diep

5
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1111
Messing in hoogte verstelbare vloerlamp
met notenhouten plateautje en
gestoffeerde kap, tot 154 cm hoog
1112
€ 50 - € 75
Ronde kristallen karaf met 6 glaasjes
1113
Eiken 8-kantig tafeltje met bestoken blad
en gedraaid frame 66 cm hoog, 62 cm
diameter
1114
€ 100 - € 200
Antieke Indische kist gemaakt van
teakhout en rijk gestoken decor in de stijl
van de VOC, 69 cm hoog, 150 cm breed,
60 cm diep
1115
Antiek eiken kistje, 16 cm hoog, 42,5x24,5
cm (1 pootje manco)
1116
Ges. H F D Odijk, schapen voro de stad,
doek 40x50 cm
1117
€ 40 - € 80
Poeder, Henk (1964-)
Vogelnestje, paneel 24x30 cm
1118
Anoniem, Schepen in de haven, mogelijk
Rotterdam, doek 30x50 cm
1119
Gesigneerd J C Verburgh, de voedster,
paneel 24x18 cm
1120
€ 25 - € 50
Hollandse wandkapstok met kerfsnee,
105 cm breed
1121
€ 100 - € 150
Eiken 2-delige kast gemaakt in oude stijl,
201 cm hoog, 1554 cm breed, 55 cm diep
1122
Frans klassiek zamak pendulestel 40 cm
en 37,5 cm hoog (met schade)
1123
Eiken commode, 80,5 cm hoog, 91 cm
breed, 42 cm diep

-

1124
€ 100 - € 200
Assi D' Aolo Italy eiken eethoek
bestaande uit tafel op kolompoot, 76 cm
hoog, 105x105 cm met 4 klapbladen van
elk 23 cm, 4 stoelen en een armstoel
1125
Bochara handgeknoopt kleedje, 95x95 cm
1126
Gero tinnen fruitschalen, tabaksdoos,
lepel, brievenopener, asbak, vaas,
jubileumschotel, en schaaltjes

-

1127
€ 50 - € 100
Mahonie Biedermeier tafeltje / domme
knecht, 71,5 cm hoog, 62x62 cm met aan
beide zijden een klapblad van 20 cm
1128
3 Zamak beelden van Spaanse danseres
49 cm hoog, en 2 beelden van vrouwen
met fruitmanden 40 cm en 47 cm hoog
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1129
Naar Windsor model armstoel, notenkleur
1130
€ 40 - € 60
Goudhaantje op boomtak, paneel 18x13
cm
1131
Gesigneerd Paerels,
Sneeuwballengooiers die zich verstoppen,
maroufle 23x17 cm
1132
Appelklok 38x27 cm

-

1133
Anoniem, Arbieder met ketels in schuur,
maroufle 26x35 cm
1134
Onduidelijk gesigneerd, Gezicht op
Oosterse stad met moskee met met
minaretten, sepiatekening ca. 1800,
15,5x25 cm

-

1149
€ 50 - € 100
Gesigneerd R van Sitteren, clown, doek
gedateerd 1997, 95x73 cm
1150
Oleografie in zwarte lijst, figuren op de
Dam voor het stadhuis van Amsterdam,
buitenmaat 70x84 cm
1151
IJzeren beschilderde trapauto met lederen
zitting 46 cm hoog, 74 cm lang
1152
Antieke ijzeren step, omstreeks 1900

-

1153
Klassiek hallampje met glazen pegels 55
cm hoog, 17 cm diameter
1154
€ 100 - € 150
R Ditmar Wien, oude glazen eierlamp in
koperen montuur 66 cm hoog, en
nieuwere glazen eierlamp 80 cm hoog

1135
€ 150 - € 200
Bronzen sculptuur van een kop van een
ezel op natuurstenen sokkel, 24 cm hoog

1155
€ 100 - € 200
Heriz handgeknoopt kleed, ca. 1920,
273x192 cm

1136
Eiken hangoortafeltje met getordeerde
poten, 71 cm hoog

1156
Handgeknoopt kleedje, 144x102 cm

-

1137
Antieke eiken eierkist 47,5 cm hoog, 48
cm breed, 33,5 cm diep
1138
€ 50 - € 100
Mahonie 19e eeuwse voltaire met groene
mohair stoffering
1139
€ 100 - € 150
Antiek eikenkerkbankje, 111 cm hoog,
118 cm breed, 46 cm diep
1140
Handgeknoopt Oosters kussen, 61x54 cm
1141
Noten met intarsia wijntafeltje 60 cm
hoog, 56 cm diameter

-

1142
Bronzen eend 23,5 cm hoog

-

1143
Noten breistoel met gebloemde stoffering

-

1157
€ 100 - € 150
Serpentijn beeld van een sierlijke
Antilope, 60 cm hoog
1158
€ 40 - € 80
Tiffany tafellamp met staander van
bolletriehout, 55 cm hoog en diameter ca.
48 cm
1159
Monogram FR, keramiek tegeltableau met
voorstelling van 2 knuffelende uilen,
gedateerd 1979, in vurenhouten lijst
35x35 cm
1160
€ 100 - € 150
Kristallen 7-lichts kroonluchter 78 cm
hoog, 63 cm diameter
1161
Vierkante eetkamertafel, 121x121 cm met
aan alle zijde een uitklapblad van 25 cm
per stuk en voorzien van 6 armstoelen
met gestoffeerde zitting

-

1162
€ 50 - € 100
19e Eeuwse eiken commode, 89 cm
hoog, 95 cm breed, 46 cm diep

1145
Regulateur in noten kast 104 cm hoog cm
hoog (knop manco)

1163
Franse klassieke marmeren pendule met
bronzen montuur en zamak beeld van een
vrouw op top, naar Aug. Moreau 65,5 cm
hoog

1144
Onduidelijk ges, Huis aan water, doek
30,5x40,5 cm

1146
Onduidelijk gesigneerd, Weg door dorp,
maroufle 28x37,5 cm
1147
Oosters handgeknoopt kleedje met floraal
motief 187x97 cm
1148
€ 100 - € 150
Noten met wortelnoten vitrinekastje op
hoge pootjes, 128 cm hoog, 60,m5 cm
breed, 44 cm diep

1164
Zamak beeldengroep van romantisch
paar, op houten sokkel 52 cm hoog, en
beeldengroep getiteld La Paix, par
Rousseau 45 cm hoog
1165
Koperen korenaren hanglamp 54 cm
hoog, incl. ketting totaal 130 cm

-

6
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Arnold Lodewijk Bokhorst

1227
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Sven Hoekstra
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Pendule
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Noten armstoel met rode velours
stoffering en gecapitonneerde rug
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-

1183
Aardewerken witbeschilderde buste van
een man met baard 31 cm hoog

1167
Rond gefineerd tafeltje, ca. 1830, 61 cm
hoog, 60 cm diameter

1184
Notenhouten kastje met los marmer blad,
77 cm hoog, 44 cm breed, 35 cm diep

1168
Suhl, Duits porseleinen tafelschemerlamp
met afbeeldingen van Napoleon en
geliefde, met gestoffeerde kap 43,5 cm
hoog

1185
€ 100 - € 200
Antieke piano in een fraaie noten kast en
versierd met spiegel, Kirkman London,
Paterson And SOns, serienummer 13050,
121 cm hoog, 140 cm breed, 67 cm diep

1169
€ 40 - € 60
Eiken armstoel met spijlen en blauw
gestoffeerde kussens

1186
Oosterse kist met rijk steekwerk, 45 cm
hoog, 88 cm breed, 44 cm diep

1170
Eiken eetkamertafel met tussenkruis, 77
cm hoog, 120x89 cm

1187
€ 75 - € 125
Kunststof sierobject, One nation under
God, 52 cm hoog

1171
4 Indische houten bestoken beelden van
vrouwen en vissers 30-55 cm hoog

1188
€ 40 - € 60
Kunststuk sculptuur van een gehurkte
man, 35 cm hoog

1172
2 Indische houten bestoken beelden van
vrouwen 52 cm en 55 cm mhoog, en
beeld van man met mand met kippen 30
cm hoog (defecte mand)

1189
Anoniem, vrouw verscholen in bosje,
paneel 19e eeuw, 27,5x36 cm

1173
€ 100 - € 200
Oosters handgeknoopt kleed met Oosters
decor Herati, 325x248
1174
4 Noten stoeltjes met moderne stoffering
1175
€ 150 - € 250
Ovale noten eetkamertafel, 77 cm hoog
131x94 cm met 3 losse tussenbladen van
elk 40 cm en 4 noten stoelen met
klassieke stoffering
1176
2 Kunststof bronsgekleurde
tafelschemerlampen jongens met ttortsen
met glazen kapjes, naar Aug. Moreau 90
cm hoog 1 hand 4 vingertjes afgebroken
waarvan 1 manco)
1177
Zuid Holland Gouda, plateel vaas met
decor Hollandia, model 564, jaar 1920, 21
cm hoog (minuscuul randchipje), en
gebaksschotel met 6 schotels (met
schade)
1178
Antieke eiken stoof met koperen bak, en
ovale mahoniehouten dienblad 56x45 cm
1179
Koperen 12-lichts dubbele bolkroon 113
cm hoog, 69 cm diameter
1180
Bronzen 4-lichts kaarsenkroontje 32 cm
hoog, 33 cm diameter, en bronzen 6-lichts
kroonlamp 90 cm hoog, 41 cm diameter

-

1190
Regulateur in fraai bewerkte noten kast en
bronzen ornamenjes en beslag 115 cm
hoog
1191
Onduidelijk gesigneerd, Boerderij bij
dreigend onweer, paneel 18x23 cm

-

1192
Anoniem, Vaas rozen, doek 30x24 cm

-

1193
Koperen parapluton met gedreven decor,
57 cm hoog
1194
Armstoel met wit craquelé frame en
blauwe stoffering

-

1195
Anoniem, Straatje met figuren naar oude
Hollandse meester, paneel 25x20 cm
1196
€ 50 - € 100
Eiken rolluikkastje op verrijdbaar
plateautje, 107 cm hoog, 51 cm breed, 34
cm diep
1197
Franse aardewerken tafelschemerlamp
met koper montuur en gestoffeerde kap
58,5 cm hoog
1198
€ 100 - € 150
Bronzen sculptuur van een uil naar Pablo
Picasso, 22 cm hoog
1199
€ 200 - € 300
Allison London pianola in mahoniefineer
kast, met doos pianolarollen

1181
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Moeder met kind
in interieur, doek 27,5x22 cm
1182
Schwarzwalder koekoeksklok 53 cm hoog
(balgen defect)
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1200
Onduidelijk gesigneerd, Schepen in de
haven, paneel 24x30 cm
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-

1218
€ 25 - € 50
Anoniem, houten bestoken beeld van
vrouw, op stenen sokkel 39 cm hoog

1236
Koperen tafelschemerlamp met
gestoffeerde kap 72 cm hoog

1201
Hendrik Cornelis van Mourik (18771944)
Bloeiende struik bij boerderij, doek achter
glas, 29,5x19,5 cm

1219
€ 25 - € 50
2 Koperen Art Deco boekensteunen in de
vorm van denkers, 17,5 cm hoog

1237
Antiek taboeretje, 45 cm hoog, 40x40 cm.
Herkomst boedel mevrouw van Harinxma
thoe Slooten, Huize De Menthenberg
Arnhem.

1202
Gesigneerd, Jacobs, Pierre, Landschap
met vennetje, doek 70,5 cm hoog, 101,5
cm breed
1203
€ 40 - € 80
Marmer met onyx pendule met bronzen
tortlduifjes op voet 24 cm hoog, 47 cm
breed
1204
2 Koperen 3-lichts kandelaren 38,5 cm
hoog

-

1205
€ 40 - € 80
Onduidelijk gesigneerd, Bloemstilleven,
40x50 cm
1206
Repelius, Johanna Elisabeth (Betsy),
Jongen met ballon, aquarel 54x42,5 cm
1207
€ 50 - € 100
IJzeren tafelklok in de vorm van een 19e
eeuwse heer 38,5 cm hoog
1208
Porseleinen siervaas in Jugenstil stijl naar
Ram, Colenbrander, 40 cm hoog
1209
Empirestijl metalen tafelschemerlamp met
gestoffeerde kap 85 cm hoog
1210
€ 75 - € 125
Mahonie speeltafel met messing
gecontourneerde rand en kruispoot 77,5
cm hoog, 90,5 cm breed, 44,5-89 cm diep
1211
Gesigneerd H F D Odijk, Opleidingsschip
Nautilus 1899, paneel gedateerd 1939,
40x50 cm
1212
Oude schilderijklok met beschilderd front
met voorstelling Christus aan het kruis 57
cm hoog, 31,5 cm breed
1213
Monogram AvB, Moeder met kinderen
aan de kustlijn, paneel 18x22 cm

-

1220
Monogram AvB, Figuren in het park,
paneel 23,5x18 cm

-

1221
Koperen 5-lichts bolkroon 59 cm hoog, 39
cm diameter
1222
Gesigneerd Willem, Gezicht op
Antwerpen aan de Schelde, doek 60x120
cm
1223
Antiek religieus borduurwerk achter glas
in zwarte lijst totaal 82 cm hoog, 65 cm
breed

1239
€ 200 - € 300
Zeer fraaie antieke houten schilderijlijst
met gipsen ormanenten, ca. 1780,
binnenmaat 102x63,5 cm, buitenmaat
128x89 cm
1240
Oleografie in zwarte lijst met Cupido en
Psyche als kinderen door William
Bouguereau, buitenmaat 87x52 cm

-

1241
Anoniem, straatje te Enkhuizen, paneel
21x29 cm

1225
Anoniem, Hoenders, doek 24x30 cm

-

1242
Gesigneerd van Bruggen, Straatje te
Monnickendam, doek 30x24 cm

1226
€ 100 - € 200
Franse comtoise klok, gemerkt Gratiolet et
fils au Port Ste Marie
1227
Frans aardewerken pendulestel in
messing montuur 46 cm en 52 cm hoog (2
vazen gelijmd)
1228
€ 75 - € 125
Eiken trumeau met gedraaide stijlen, 96
cm hoog, 99,5 cm breed, 44,5 cm hoog
1229
€ 40 - € 60
2 Kristallen coupes met deksel, 26 cm
hoog
1230
Chinees vloerkleed 306x216 cm

-

1231
Marrokaans houten bestoken inklapbaar
tafeltje met koperen gestilleerd blad 48,5
cm hoog, 58 cm diameter
1232
2 Bronzen fazanten 12 cm hoog, 31 cm
lang, en 19 cm hoog en 38 cm lang
1233
Noten eethoek bestaande uit ronde
kolompoottafel 77 cm hoog, 120 cm
diameter, en 4 stoelen met blauwe
klassieke stoffering

1215
Antieke Hollandse banjobarometer met
adres J Speyer Amsterdam 95,5 cm hoog

1234
€ 40 - € 80
Handgeknoopt Oosters kleed, Pakistan,
Bochara, 184x129 cm

1216
Onduidelijk gesigneerd, Figuren in Parijs
straatbeeld, paneel 40x30 cm

1235
Zamak tafelschemerlamp jongen met
ballon glazen kapje 60 cm hoog, en
zamak beeldengroep met toorts met
glazen kap 87 cm hoog op marmeren
sokkel (opgeheven arm gerestaureerd)
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1238
Klassiek hanglampje met 6 armen, ca. 80
cm hoog

1224
19e Eeuws textiel werk met klassiek
decor, gedateerd 1880, 77x74 cm

1214
Anoniem, Stadsgezicht Amsterdam met
gezicht op de munttoren, paneel 18x24
cm

1217
€ 100 - € 150
Notenhouten boekenmolen 112 cm hoog,
49x47,5 cm

-

-

-

-

1243
Onduidelijk gesigneerd, vrouw met hond,
paneel 40x30 cm
1244
Piedestal 117 cm hoog, 35,5 cm diameter
1245
Gesigneerd R Voorthuis, Man met kind op
schoot voor haard, doek 50x40 cm
1246
€ 100 - € 200
Eiken met palissander kussenkast naar
antiek model met gestoken ranken, 190
cm hoog, 185 cm breed, 67 cm diep
1247
Ram Arnhem, 3-delig aardewerken
kaststel met polychroom decor 35,5 cm en
26,3 cm hoog
1248
€ 75 - € 125
Gesigneerd W Polderman, Hollands
landschap met wandelaars op zandpad
langs water met bruggetje, doek 60x90 cm
1249
€ 75 - € 125
Onduidelijk gesingeerd, Stilleven met
koperen ketel, pijp met comfoor op tafel
met groen kleed, doek gedateerd 1901,
47x61 cm
1250
Spiegel in goudkleurige lijst 135 cm hoog,
39 cm breed
1251
€ 50 - € 100
19e Eeuwse noten fauteuil met gestreepte
stoffering
1252
€ 75 - € 125
2 Kristallen 3-lichts wandlusters 42 cm
hoog, 51 cm breed
1253
8-Daagse appelklok 35x25 cm (holz
gespindelt)

-
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1254
Notenkleur bijzettafeltje met lade, 48 cm
hoog, 67x67 cm
1255
Oud gekuipt Hollands dienblad met
koperen banden met extra kanten
kleedjes, 51x34 cm

-

1256
Houten bestoken sculptuur van een
zittend figuur 51 cm hoog

-

1257
Ronde noten eetkamertafel op bewerkte
kolompoot, 77,5 cm hoog, 120 cm
diameter
1258
Belouch handgeknoopt kussen, 90x73 cm
1259
€ 50 - € 150
4 Antieke mahonie Engelse stoelen met
fraaie rood gestoffeerde zittingen
1260
€ 50 - € 100
Handgeknoopt wollen kleed met Oosters
decor, 226x158 cm
1261
€ 100 - € 150
Kristallen 7-lichts kroonluchter 73 cm
hoog, 65 cm diameter
1262
Notenkleur klapbaar schommelstoeltje

-

1263
Mahonie 19e eeuws kolompoottafeltje met
ovaal blad 62 cm hoog, 76x49 cm
1264
€ 75 - € 125
Engels noten plat bureau met laden, 75
cm hoog, 121x70 cm
1265
2 Plate 5-lichts kandelaren 60,5 cm hoog,
en plate 5-lichts kandelaar 78 cm hoog
1266
Klassieke 8-lichts koperen hanglamp met
glazen kraagjes 100 cm hoog, 67 cm
diameter
1267
Antieke noten hangoortafel, 74 cm hoog,
114x80 cm met aan beide zijden een
klapblad van 28 cm met daarbij 3 losse
tussenbladen van totaal ca. 115 cm
1268
4 Eiken Mechelse eetkamerstoelen met
gestoffeerde rug en zitting en voorzien
van steekwerk met leeuwmaskers
1269
€ 40 - € 80
Kunststof woonwagen met figuren en
paard 35 cm hoog, 88 cm lang
1270
Empire kolompendule met getorste
zuiltjes en noten kast 29 cm hoog, 39 cm
breed
1271
Grammofoon in eiken kast

-

1272
Oude achterkant van een Oosterse tas,
125x76 cm
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1273
Koperen ronde 4-lichts hanglamp met
aardewerken cartouches 92 cm hoog, 45
cm diameter
1274
Hangolielamp met aardewerken pot en
opalineglazen kap

-

1275
Taxidermie zwijnshoofd 38 cm diep, eend
35 cm hoog, kuiken 11 cm hoog, en gewei
1276
Eiken Art Deco uitschuiftafel, bladmaat
99,5-180,5x84,5 cm

-

1277
4 Eiken Art Deco eetkamerstoelen

-

1278
Handgeknoopt Oosters kleed, 182x122
cm
1279
Noten fauteuil met gebloemde stoffering
1280
€ 40 - € 80
Poeder, Henk (1964-)
Eendenfamilie bij water, paneel 24,5x30
cm
1281
Metalen decoratie van losse
Napoleonshoed op wandhouder 47,5 cm
hoog, en kunststof paard voor decoratie
54 cm hoog, 66 cm lang
1282
Appelklok 30x22 cm

-

1283
Ingelijste katoenen doopjurk met kant en
mooi ingelijst, buitenmaat 65x63 cm
1284
Noten toiletmeubel met ovale spiegel, 156
cm hoog, 107 cm breed, 50 cm diep
1285
Indische houten bestoken beeld van een
dame met mand 62 cm hoog,
beeldengroep van romantisch paar 66 cm
hoog, en keramiek bloempot met
drakendecor 18 cm hoog
1286
2 Aardewerken dekselvazen met klassiek
decor 36 cm hoog (1 rand gelijmd)
1287
Onduidelijk gesigneerd, platbodems op
zee met figuren in roeiboot, doek
gedateerd 1-12-1951, 60x80 cm

-

1288
Anoniem, Gezelschap, board 64x51 cm
1289
2 Messing Joodse kandelaartjes 19 cm
hoog

-

1290
€ 100 - € 150
Eiken 2-delige buffetkast, 184 cm hoog,
134 cm breed, 59 cm diep

1291
Marmeren pendulestel bestaande uit
pendule met defect uurwerk 26,5 cm
hoog, 39,5 cm breed, en 2 zijstukken 19
cm hoog
1292
2 Notenkleur armstoelen met gestoffeerde
zittingen
1293
€ 100 - € 200
Eiken 2-delige buffetkast met
facetgeslepen ruiten en parelranden in
deuromlijsting 181 cm hoog, 180 cm
breed, 57 cm diep
1294
2 Oosterse porseleinen vazen met blauw
decor, 20e eeuw, 36 cm hoog
1295
Anneke van Brussel (1949-)
Herfstcollage, druk op linnen, 3/99 uit
2005, 45x60 cm

-

1296
Anneke van Brussel (1949-)
Poserende poes, Pietje, druk op linnen,
3/94 uit 2005, 45x39 cm
1297
Onduidelijk gesigneerd, Huizen aan
doorgaande weg en wandelende vrouw,
aquarel 31,5x47,5 cm
1298
Onduidelijk gesigneerd, Amsterdams
stadsgezicht met gracht, aquarel 30x40
cm, en gesigneerd Brobbel, Bob (19071971), Oude kerk te Zeist, kleurenlitho
25x17 cm
1299
18e Eeuws gezicht op Arnhem,
kleurgravure 20,5x45cm, en kasteel
Biljoen Velp, litho 14,5x18,5 cm

-

1300
Hendrik de Laat (1900-1980)
Toegangspoort, ets gedateerd 1942,
19x24 cm

-

1301
Gesigneerd Janssen, Marius, Grote Markt
Nijmegen, kleurets 36x24 cm, en
gesigneerd, Jeveren, G van,
Stadsgezicht, aquarel 31x23,5 cm
1302
Gesigneerd Hendriks, P M, Beek over
heide, kleurpotloodtekening gedateerd
maart 1967, 38,5x48,5 cm

-

1303
Hendrik de Laat (1900-1980)
Stadsgezicht met brug over gracht,
kleurets 26x20 cm

-

1304
Herman Romijn (1892-1959)
Korenschoven, Oosterbeek, 1956, 28x39
cm
1305
Gesigneerd, Terlouw, Erik geb. 1946,
Verandering, litho 75-168, jaar 1995,
22,5x38 cm

-
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1306
€ 40 - € 60
Roodenburg, Hendrikus Elias (18951987)
Sabelpoort te Arnhem, ets gedateerd
1926, 41x31 cm
1307
€ 75 - € 150
Messing lantaarnklok Tho Moore Ipswich
(slinger manco))
1308
Morikawa Chikachige, Geisha's in het
theehuis, kleurenlitho 34x23,5 cm, en
Rietsnijders op boten, Japanse
kleurenlitho 21x34,5 cm

-

1309
Pietro Parigi (1892-1990)
Et in terra Pax, houtsnede 9,5x12 cm

-

1310
Ges. Dokkum, H van, Dorp met landschap
aan water, ets 9/13, 29,5x22,5 cm, en
ges. Wegner, Toon, Mensen in cafe,
linodruk 5/10, 36x37 cm
1311
Gesigneerd Haverkamp, GC (1872-1926),
Kerk, ets 37,5x29,5 cm
1312
Houten in Hindeloopen stijl beschilderd
bankje 49 cm hoog, 95 cm breed, 27 cm
diep, rond tafeltje46 cm hoog, 50 cm
diameter, en dienblad 46x36 cm
1313
€ 50 - € 100
Noten schrijftafel met groen leder glad en
voorzien van 2 laden, 73 cm hoog, 90x55
cm met aan beide zijden een klapblad van
27,5 cm
1314
Taxidermie, 3 geprepareerde dieren

-

1315
Columbus Erdglobus op houten voet 487
cm hoog
1316
Oud staand klokje in mahonie kast 37,5
cm hoog
1317
€ 50 - € 150
Oosterse kast met bamboe decor, 193 cm
hoog, 109 cm breed, 60 cm diep
1318
Schilderijklok met fraai bewerkte front
28,5x24 cm

-

1319
Eiken 6-kantig theemeubeltje, 71 cm
hoog, 50x50 cm

-

1320
Kunststof zwart gelakte tafelschemerlamp
in de vorm van een dame, met wit glazen
bol 71 cm hoog
1321
Metalen bronsgekleurd beeldengroepje
van 2 figuren op marmeren voet 16 cm
hoog
1322
Oosters theekastje met 2 deurtjes, 87 cm
hoog, 81 cm breed, 38 cm diep
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1323
Theo vd Horst, 2 linosnedes uit 1970 en
1971, houtsnede uit 1972, Ton
Hoogendoorn, ets, Louis Schrikkel,
kleurendruk, Gradus Verhaaf, tekening,
en 3 onduidelijk gesigneerde litho's
1324
Antieke mahonie verrijdbare stoel met
zwarte bekleding, merk Dupont, lits et
fauteuils mecaniques pour malades et
blesses

-

1325
Onduidelijk gesigneerd, Stadsgezicht
Parijs, doek 50x40 cm

-

1326
Prent in lijst, Peter Pan, de verbeelding,
52x65 cm
1327
Noten waskast met facetgeslepen spiegel
en marmeren blad met opstand 197 cm
hoog, 114 cm breed, 53 cm diep
1328
4 Indische houten bestoken beelden van
vissers 34,5 cm, 40 cm, 43 cm en 51 cm
hoog
1329
Spiegel in een notenkleur lijst, 105x84 cm
1330
2 Metalen tafelschemerlampen met
glazen bollen 79,5 cm en 83,5 cm hoog
1331
Eiken tafeltje met bekleed blad en
voorzien van een lade, 75 cm hoog,
84x56 cm

-

1332
Oosters handgeknoopt kleed 187x104 cm
1333
€ 100 - € 200
Juke Box, merk Rikatech, op los plateau
107 cm hoog, 59 cm breed, 32 cm diep
1334
Schwarzwalder koekoeksklok 50 cm hoog

1341
Oude koffergrammofoor met koffer
diverse langspeelplaten bakeliet

-

1342
2 Noten met wortelnoten 2-delige tafelsets
1343
Oud klokjesmannetje, 35 cm hoog

-

1344
Beukenhouten serveerwagen op
wieltjes met facetgeslepen glazen blad en
webbing onderschap, 70 cm hoog, 89 cm
breed en 49 cm diep
1345
Wuba tafelklok 28 cm hoog

-

1346
Wedgwood porseleinen po met decor
Fallow Deer 12,5 cm hoog, 20,5 cm
diameter

-

1347
2 Staande schemerlampen op groene
voet met messing accenten, ca. 160 cm
hoog
1348
Afrikaans tafeltje, 23,5 cm hoog en een
damspiegeltje 71x30 cm
1349
Maestrophone grammofoon in eiken kast
1350
Eikenfineer 4-laads kastje, 76 cm hoog,
69 cm breed, 51 cm diep
1351
€ 40 - € 80
Jugendstil ijzeren schippertje met glazen
kap
1352
€ 100 - € 150
Eiken dressoirkastje met fraai steekwerk,
81 cm hoog, 124 cm breed, 47 cm diep
1353
3 Art Deco glazen hanglampen met
marmerdecor 35 cm en 41 cm diameter

1335
Repro antieke beschilderde stoelklok

-

1354
Schwarzwalder koekoeksklok 58 cm hoog

1336
Neogothisch wandklokje 33 cm hoog
(deurtjes manco)

-

1355
€ 100 - € 150
Bankstel 2-1-zits met notenkleur frame

1337
Verzamelaarkastje voor aan de wand, 103
cm hoog, 44 cm breed, 11 cm diep en een
oud houten meubeltje met lade
1338
2 Gestoffeerde clubjes met noten frame
1339
Ronde noten salontafel op kolompoot met
nieuw leder ingelegd blad en voorzien van
laden, 55 cm hoog, 112 cm diameter
1340
2 Vitrinekastjes met inrichting met popjes,
24x39 cm per stuk

1356
€ 100 - € 150
Noten met wortelnoten ovale salontafel
met laden, 51 cm hoog, 150x90 cm
1357
Noten bijzettafeltje op kolompoot, 47 cm
hoog, 60 cm diameter en 2 notenkleur
zuiltjes van 50 en 70 cm hoog
1358
Metaal met messing tafelklokje 23 cm
hoog

-

1359
Lederen elektrisch verstelbare fauteuil

-

1360
€ 40 - € 60
Ovale kristallen fruitschaal op voet, 22 cm
hoog

3

170

123

Theetafel

26

Anoniem

2 19e Eeuwse stoelen

128

Jacob Simon Hendrik Kever

307

247

140

Kruispoottafel

Willem van der Does

473

Lambertus de Jong

Posthanger

441

Klapstoelen Carré
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1361
Eiken armstoel met gestoffeerde rug en
zitting met fraai steekwerk

1379
Eiken buikkastje, wandvitrinekastje en een
lektuurbak

1397
€ 100 - € 200
Antieke tandarts messing amalgaan boor
in eiken kast 167 cm hoog

1362
€ 75 - € 125
Notenkleur TV-meubel met 4 laden
voorzien van lederen grepen alsof het een
koffer is, 52,5 cm hoog, 152 cm breed,
56,5 cm diep

1380
Facetgeslepen spiegel in en houten lijst,
117x71 cm

1398
€ 100 - € 200
19e Eeuws cilinderbureau 130 cm hoog,
133 cm breed, 81,5 cm diep

1381
€ 100 - € 200
Eiken rolluikbureau 127 cm hoog, 73 cm
breed, 51 cm diep

1399
Oude Zwitserse koebel aan lederen riem,
ca. 60 cm hoog. Herkomst boedel
mevrouw van Harinxma thoe Slooten,
Huize De Menthenberg Arnhem.

1363
Eiken 2-deurs hangkastje met bestoken
deurpanelen 50 cm hoog, 54 cm breed,
31 cm diep
1364
Eiken gekuipte ovale paraplubak met
koperen banden 48 cm hoog, , antieke
kastanjepan met gedreven deksel en
houten bewerkte steel 94 cm lang, en
ovale eiken dienblad met koperen banden
51,5x32,5 cm
1365
€ 40 - € 80
Naar antiek model Fries stoelklokje, ca.
50 cm hoog
1366
Eiken armstoel met gestoken wapen in de
rug
1367
Mahonie bestoken blokkenbak met brons
beslag en op wieltjes 79,5 cm hoog, 42
cm breed, 35 cm diep
1368
2 Noten armstoeltjes met gebloemde
stoffering

-

1369
Eikenfineer klepbureautje, 110 cm hoog,
106 cm breed, 45 cm diep
1370
€ 75 - € 125
Set tafellampen op glazen oet met zwarte
kap, 60 cm hoog
1371
€ 30 - € 60
Kristallen bolvaas, 25 cm hoog
1372
Schwarzwalder schilderijklok
(opdraaiklokje) 39,5 cm hoog, 25 cm
breed

-

1373
Ovale noten salontafel op kolompoot, 55
cm hoog, 1222x84 cm
1374
Oude beukenhouten relaxstoel met
groene stoffering

-

1375
Noten fauteuil met gebloemde stoffering
1376
Koperen geklonken blokkenbak met
hengsel, 38 cm hoog

-

1377
Koop affiches waaronder Amnesty
International, Dumont Art kalenderplaten,
Henriette Willebeek le Mair etc
1378
Lederen 2-zits bank met losse zitkussens,
Chesterfield stijl, 200 cm breed
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1382
€ 20 - € 40
Facetgeslepen spiegel in een oude lijst,
107x62 cm
1383
Eiken halfrond wandtafeltje met lade 69
cm hoog, 76 cm breed, 38,5 cm diep

1400
€ 75 - € 125
Rijk gestoken Oosterse kist, teakhout, 57
cm hoog, 100 cm breed, 50 cm diep

-

1401
€ 50 - € 100
Klassieke ronde salontafel met
natuurstenen blad, 45 cm hoog, 85 cm
diameter

1385
Blauw gebeitst vurenhouten kastje, 82 cm
hoog, 94 cm breed, 42 cm diep

1402
Noten met wortelnoten 4-laads
spinnenkop salontafel met
gecontourneerd blad, rustend op bestoken
voeten, 52 cm hoog en diameter 113 cm

1384
Wortelnoten 2-laads kastje en noten
bijzettafeltje

1386
€ 100 - € 200
3-delige notenkleur boekenkast, 221 cm
hoog, 305 cm breed, 32 cm diep
1387
Houten gedecoreerde zuil met rond
natuurstenen blad, 106 cm hoog, 42,5 cm
diameter
1388
Eiken Biedermeier groen gelakte
penantkast met gebogen front, 2 deuren,
lade en gecontourneerd blad 95 cm hoog,
106 cm breed, 50 cm diep
1389
naar Leck, Bart van der, Vrouw met koe,
litho 37x49,5 cm
1390
Notenkleur 2-deurs kast met laden, 198
cm hoog, 122 cm breed, 47 cm diep
1391
Onduidelijk gesigneerd, zonnebloemen op
vaas, board 75x63,5 cm, en onduidelijk
gesigneerd zeegezicht, maroufle 20x28,5
cm
1392
Mahonie tafel met gecontourneerd blad
en kruispoot 76,5 cm hoog, 109,5 cm
breed, 67 cm diep
1393
Metalen harpmodel lectuurstandaard met
onyx handvat 48 cm hoog, 35 cm breed
1394
Oosterse handgeknoopte tas 60x53 cm,
en koperen Empirestijl tafelschemerlamp
met gestoffeerde kap 66 cm hoog
1395
Eiken wandvitrinekastje met kuifje, 65 cm
hoog
1396
€ 50 - € 100
19e Eeuws sierstuk met takken in
porseleinen vaasje (gelijmd) onder glazen
stolp, totaal 48 cm hoog

1403
Indisch houten bestoken en beschilderd
beeld van een leeuw 46 cm hoog,
Afrikaans houten bestoken object 36 cm
hoog, en Oosterse koperen dekselpopt 18
cm hoog
1404
Koperen tweelichts vloerlamp met glazen
kappen 170 cm hoog
1405
Antieke kleurgravure in goudkleurige lijst
30x43 cm, en kleurenlitho in mahonie lijst
33x40 cm,
1406
Schilderijklok met onyx wijzerplaat en
cartouches 67 cm hoog, 49 cm breed

-

1407
Ovaal spiegeltje in lijst 34x28 cm

-

1408
€ 100 - € 150
3-delige L-vormige notenkleur boekenkast
223 cm hoog, 1 kant 218 cm, andere zijde
126 cm breed, 34 cm diep
1409
€ 150 - € 250
3 Zwarte vitrines met verlichting en 11
glazen schappen 180 cm hoog, 80 cm
breed, 40 cm diep
1410
€ 75 - € 125
Handgeknoopt wollen kleed met Oosters
decor, 234x171
1411
€ 100 - € 200
Mahonie bureau met groen ingelegd leder
blad, 75 cm hoog, 130x70 cm
1412
Yashima Tokyo microscoop in kist

-

1413
Antieke Mignon AEG typmachine

-

1414
2 Oud hollandse tafelolielampen, 57 en 53
cm hoog

4
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1415
Pipifax messenslijper, Guhl & Harbeck
Hamburg

-

1416
Antieke Vulcano soldeerbout

-

1417
Smeedijzer bijzettafeltje met oude
tegelstjes, 31 cm hoog, 29x29 cm

-

1418
Gesigneerd Hendriksen, Gert (19221993), Landschap Deelense Was, aquarel
34,5x45,5 cm, en Hendriksen, Gert,
Kustgebied, aquarel 25,5x37 cm
1419
Regulateur in noten kast 120 cm hoog

-

1420
Sanborn Viso Cardiette model 572, in
noten kast 30,5 cm hoog, 40x22 cm

-

1421
Teakhouten tafeltje 65 cm hoog, bladmaat
75x48 cm

1434
Map met 18 tekeningen door Jan Struijk,
Waal naar Maas met plekken als
Oosterhoutsedijk, Ewijk, Winssen,
Afferden, Horssen, Appeltern, Batenburg,
Hernen, Leur, Overasselt en Land van
Maas en Waal

1449
€ 75 - € 125
14 Diverse penningen w.o. brons

1435
€ 50 - € 100
Simon & Halbig porseleinen pop op
standaard 57 cm hoog

-

1436
Antieke foto's van architect Jan Ovink
(1836-1924), zijn vrouw, glasnegatieven
van villa Markvoort, en boekje
geschonken aan J Ovink in 1861
1437
Verzameling van plm. 540 stuks
ansichtkaarten meest Arnhem en
omstreken, en oude foto's

-

1438
Antieke praxinoscoop

-

1439
2 Blikken auto's met figuren en camera's
31 cm lang

1422
Asystent epidiascoop

-

1423
Rond tafeltje met onderschap, 67 cm
hoog, 75 cm diameter

-

1440
Knuffelbeer 34 cm hoog

1424

-

1441
Oude Schuco opwindmuis, Neurenberg
ca. 1930, 11 cm hoog, en Chinese papier
mache Opera-doll, omstreeks 1900, 21
cm lang

1425
Koperen klassieke 3-lichts
tafelschemerlamp met witglazen schacht
en gestoffeerde kap 81,5 cm hoog
1426
Porseleinen dekselbakje met hond op top
12,5 cm hoog, 18x12 cm
1427
€ 200 - € 400
Eethoek bestaande uit ovale tafel met
vurenhouten blad en tussenkruis (later
tussengemaakt), 77 cm hoog, bladmaat
220x137,5 cm, 8 mahonie stoelen en 1
armstoel
1428
2 Antieke kleurgravures in lijst

-

1429
Regulateur in noten kast 84 cm hoog

-

1430
Banjobarometer, 20e eeuw 98 cm hoog
1431
Antieke graanmaat 25 cm hoog, 29 cm
diameter

-

1432
Boek over Jan Mankes, door A MankesZernike, en RN Roland Holst, jaar 1928
1433
Koker met 6 reproductie foto's van
bevrijding Arnhem WOII
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-

-

1442
€ 150 - € 250
Album met ca. 350 munten en penningen
w.o. Nederland, meest 20e eeuw
1443
2 Albums en zak met 17e, 18e, 19e en
20e eeuwse munten Nederland en Wereld
1444
Zak met divers oud muntgeld,
bankbiljetten en onderscheiding

-

1445
€ 500 - € 700
2 Zakken met Nederlandse zilveren
guldens, totaal 4 kilo
1446
€ 250 - € 300
Zak met Nederlandse zilveren
rijksdaalders, 1800 gram
1447
Koop zilveren munten bestaande uit
rijksdaalder Willem III 1867, 3 Wilhelmina
rijksdaalders , 1929, 1933, 1939, 6
Wilhelmina guldens 5x1940, 1x1939, 2
halve guldens Willem III 1862 en 1858,
Wilhelmina halve guldens 1905, 1906,
1909, 4x1921, 2x1922, 4x1928, 1x1929,
4x1930, Wilhelmina kwartjes 1x1940,
3x1941, en Wilhelmina dubbeltjes 3x1938
en 3x1941. Totaal gewicht 285 gram
1448
Koopje munten bestaande uit 8 zilveren
tientjes uit 1970, 2 zilveren rijksdaalders
uit 1960 (gewicht totaal 233 gram), en
diverse bronzen centen, halve centen,
zinkgeld, 2 1/2 cent, nikkelen stuivers,
dubbeltjes en kwartjes

1450
Koopje oud papiergeld waaronder
Nederlands en Duits, , distributiebonnen,
aandelen etc
1451
Koopje treinen, H0 formaat

1452
€ 200 - € 400
Ernemann Werke Dresden, zwart gelakte
metalen epidiascoop, 31,5 cm hoog,
metalen stereokijker met 20 stuks
bijbehorende oude foto's van voornamelijk
vrouwelijk naakt, Pistol flashmeter in
doosje, verchroomd metalen flashmeter,
blikken Chocolat Cacao Suchard
stereokijker met plaatjes van Eureka, De
Jong's, en Gebr. Dobbelmann
stereoplaatjes, Agfa papieren
belichtingstabel, en Osram papieren
flitsreflector
1453
Universe televiboat, Chinees blikken
astronaut met camera 36 cm lang, met
bijbehorende doos

-

1454
Doos met 4 antieke fotoalbums waarvan 3
met foto's omstreeks 1900, en 1 Engelse
Victorian 19e eeuwse met
speelmechaniek
1455
Doosje met 30 metalen lithoplaten

-

1456
€ 200 - € 400
Leica R4 fototoestel, serienummer
1576364 met Leitz lesn 1:2 / 50, nr.
3046810. Met extra lenzen Leitz 1:2 / 90,
nr 2949905, Leitz 1:2,8 / 28 mr. 2962555
en extenter R 2x, nr. 3142309
1457
Koopje oude ansichtkaarten van
Nederland en buitenland

-

1458
Handgeknoopt kleed, Shiraz, 180x130 cm
1459
€ 200 - € 400
Jaargang Wendingen 1918, nummers 3
en 11 ontbreken, nummer 11 is niet
verschenen
1460
€ 200 - € 400
Jaargang Wendingen 1919, april en mei
ontbreken
1461
€ 200 - € 400
Jaargang Wendingen 1920, compleet
1462
€ 200 - € 400
Jaargang Wendingen 1921, nummers 9
en 10 ontbreken
1463
€ 200 - € 400
Jaargang Wendingen 1923, compleet
1464
€ 200 - € 400
Jaargang Wendingen 1924, nummers 9
en 10 ontbreken
1465
€ 100 - € 200
Jaargang Wendingen 1925, nummers
4,6,7,8,9 en 10 ontbreken

5
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1466
€ 100 - € 200
Jaargang Wendingen 1926, nummers
1,2,3,5,10,11 en 12 ontbreken
1467
€ 200 - € 400
Jaargang Wendingen 1928, nummer 7
ontbreekt
1468
€ 200 - € 400
Jaargang Wendingen 1929, nummer 11
ontbreekt
1469
€ 200 - € 400
Jaargang Wendingen 1927, compleet
1470
Gelderse Grafiekmap 1983, inhoud; Peter
Spaans, Ellen van Eldik, Pierre Musieaux,
Martien de Kler, Jan Sierhuis, Jo van
Dreumel, H van Kruiningen, (Hendrik Valk
ontbreekt)
1471

-

Gelderse Grafiekmap 1985, inhoud; Bert
Vredegoor, Herman van der Hoff, Arja van
den berg, Etienne Elias, Herman Gordijn,
Marten Hendriks, Elizabeth de Vaal
(Charlotte Mutsaers ontbreekt)

1472
Gelderse Grafiekmap 1986, inhoud; Jos
van Doorn, Henry Heerup, Hans van der
Linde, Bob Negrijn, Walter Nobbe, Hannie
Ramaer, Jeroen Snijders, Yvan Theys
1473
Gelderse Grafiekmap 1978, inhoud; Har
Sanders, Roman Cieslewicz, De Hoek van
Hollandse School, Geertjan van
Oostende, Els van der Graaf, Sven
Hoekstra, Geert Jan Buitenhuis, Anton
Homan, Mark Brusse, Wim Zurke (Klaas
Gubbels ontbreekt))
1475
Eiken lectuurbak met getorst frame en
webbing zijkanten 48 cm hoog, 49x35 cm
1476
Anoniem, Oosterse markt met vrouwen,
aquarel 69x47 cm
1477
Gesigneerd Arts, R, Kleurrijke
compositie, doek 70x100 cm

-

1478
€ 75 - € 125
Naar antiek model kussenkast, 180 cm
hoog, 156 cm breed, 58,5 cm diep
1479
Jaeger & Co Bavaria, 3-delig porseleinen
kaststel 29 cm en 34,5 cm hoog

1483
€ 75 - € 125
Eiken kastje met 2 deuren en laadjes,
149,5 cm hoog, 84 cm breed, 37,5 cm
diep, geheel demontabel
1484
€ 50 - € 100
IJzeren tafelklok in de vorm van een 19e
eeuwse heer, ogen gaan heen en weer
37m,5 cm hoog
1485
Danko, 2 Bulgaars aardewerken
polychroom geglazuurde lampvoeten 27,5
cm hoog
1486
€ 50 - € 150
Gesigneerd Exter, Dirk den 1903-1953,
Vrolijk boeket in blauwe vaas, doek 80x60
cm
1487
Antoon Derkzen van Angeren (1878-)
Winters landschap met besneeuwd dorp,
ets V.U.R. 1930, 29x57 cm
1488
Mahoniefineer ronde salontafel op
kolompoot 51 cm hoog, 108 cm diameter
1489
Mahonie Biedermeier armstoel met
groene stoffering

-

1490
Noten fauteuil met gebloemde stoffering
1491
3 Delftsblauwe aardewerken
tegeltableaus met voorstellingen; De
tekenles naar Jan Steen, in eiken lijst
54x39 cm, Hollands decor in notenkleur
lijst 36x51 cm, en Vrolijk gezelschap in
houten lijst 36x36 cm
1492
€ 100 - € 200
Lederen bank, blauw, merk New City, ca.
200 cm breed
1493
Notenkleur ronde eethoek bestaande uit
tafel op kolompoot, 74,5 cm hoog, 120 cm
diameter (vlek op blad), 4 stoelen met
rode stoffering (slechte zitting) en
bijpassend machinaal rond kleed
1494
Koperen melkbus 65 cm hoog, ijzeren
kolenbak met koper beslag 38 cm hoog,
en gietijzeren beschilderde ovale
blokkenbak 18 cm hoog, 54 cm lang
1495
€ 40 - € 80
Klassiek wit gelakte armstoel met
bijzondere stoffering en gecapitonneerde
rug

1480
Anoniem, Gezelschap in interieur, doek
100x110 cm

1496
Eiken eethoek bestaande uit tafel 73 cm
hoog, bladmaat 135x85 cm, met 2
uitschuifbladen 2x45 cm, en 4 stoelen met
biezen zitting

1481
2 Oude eiken bijzetstoelen met
gestoffeerde rug en zitting

-

1497
Gestoken eiken bordenrek met 6 Japanse
schotels, 21 en 25 cm diameter

1482

-
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1498
Aardewerken tegeltableau met
polychroom voorstelling van vrouw in
Poptaslot Marssum Friesland, in eiken lijst
45,5x33 cm (tegels gelijmd), en
tegeltableau met polychroom voorstelling
van boten, in houten lijstje 31,5x46,5 cm
(gaaf), Porceleyne Fles Delft tegel van
Ede 12x12 cm (gaaf), en Westraven tegel
met opschrift Zy waren eensgezind 194045, 19,5x15,5 cm (hoekchipje)
1499
Noten rond tafeltje met getorst frame 60
cm hoog, 58 cm diameter
1500
Antiek Oosters kleedje, 176x124 cm.
Herkomst boedel mevrouw van Harinxma
thoe Slooten, Huize De Menthenberg
Arnhem.
1501
Koloniaalstijl tafel met lade, 150x90 cm
met daarbij 4 stoelen (webbing defect)

-

1502
Kelim kleed 195x102 cm

-

1503
Richwood akoestische gitaar

-

1504
Morgan, elektrische akoestische gitaar

-

1505
Kliracort akoestische gitaar

-

1506
Akoestische gitaar (1 snaar manco)

-

1507
Noten salontafel met 4 laadjes 55 cm
hoog, bladmaat 91,5x91,5 cm

-

1508
Eiken salontafel, kersenkleur gebeitst met
aan alle 4 de kanten een lade, 49 cm
hoog, 100x100 cm
1509
Houten schrijfkist 14 cm hoog, 38x26 cm
1510
Ronde spanen hoedendoos 23 cm hoog,
35 cm diameter
1511
Oude tafelciter

-

1512
Teakhouten koloniale kamferkist met
messing beslag 47 cm hoog, 96 cm
breed, 51 cm diep

-

1513
Naar C Detti, gobelin wandkleed 150x95
cm
1514
2 Oude lederen koffers 71x38 cm en
89x48 cm

-

1515
€ 100 - € 200
Staand horloge in eiken kast, ca. 1925,
211 cm hoog

6
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1516
Oleografie in zwarte lijst van een godin
omringt door putti, buitenmaat 106x76 cm
1517
Gebogen ijzeren vonkenscherm in
bronzen montuur en strik op top 58 cm
hoog, 78 cm breed, en vuurbokken met
rand
1518
€ 150 - € 250
Antieke gietijzeren kachel 78 cm hoog, 71
cm breed, 53 cm diep
1519
€ 150 - € 250
Antieke bestoken en beschilderde vroeg
19e eeuwse schouw 105 cm hoog, 122
cm breed, 43 cm diep
1520
€ 100 - € 150
Staande klok in eiken kast naar antiek
model, 210 cm hoog
1521
Onduidelijk gesigneerd, Stilleven met
aardbeien, kleurets 63/100, 27x35 cm in
klassieke lijst, buitenmaat 81x85 cm
1522
Onduidelijk gesigneerd, Stilleven met pan
en kruik, kleurets 27/100, 27x35 cm in
klassieke lijst, buitenmaat 81x85 cm
1523
€ 75 - € 125
2-delige eiken kast met paneeldeuren,
190 cm hoog,m 141 cm breed, 45 cm diep
1524
€ 150 - € 250
Wortelnoten 2-delige 4-deurs kast met
gecontourneerde panelen, kuif en op
klauwpoten 219 cm hoog, 167,5 cm
breed, 48,5 cm diep
1525
Oleografie in zwarte lijst van het stadhuis
op de Dam met Oude Kerk en Waag,
buitenmaat 73x93 cm
1526
€ 100 - € 150
Eiken 2-delige toogkast, 203 cm hoog,
148 cm breed, 48 cm diep
1527
Prent in lijst naar Landa, Golf, poster in
passende lijst, buitenmaat 88x102 cm

-

1528
Barend Ferwerda (1880-1958)
Brug over rivier, caryon, potloodtekening
28x44 cm
1529
Eiken armstoel met webbing rug

-

1530
Noten waskast met marmeren blad,
facetgeslepen spiegel met gestoken kuif
198,5 cm hoog, 120,5 cm breed, 60,5 cm
diep
1531
Spaanse akoestische gitaar, en
incomplete banjo

-

1533
Gesigneerd Houtbraken, Josee 19491994, Compositie met vaas, litho
gedateerd 1994, 50x65 cm

-

1534
Eiken armstoel en een idem stoel met rijk
gestoken decor en bekleed met lederlook
1535
Eiken rolluikkastje met zijflap 82 cm hoog,
55/83 cm breed, 41 cm diep
1536
IJzeren boekenpers 34,5 cm hoog, 43x25
cm
1537
Oude Duitse piano in zwart gebeitste kast,
merk Ernst Neumeijer
1538
Prent in lijst naar G R de Boulanger,
Fietsers, buitenmaat 81x79 cm

-

1539
Mahoniefineer ladekastje en een
mahoniekleur stoel

-

1540
Eiken standaard met leer beklede bak en
regel, en getorst onderstel 75,5 cm hoog,
54 cm breed, 25,5 cm diep
1541
Keramiek beeld van een jongen voor
fontein 102 cm hoog (gebroken sokkel)

-

1542
Regulateur in noten kast 76 cm hoog (1
knop manco)
1543
Mahonie Biedermeier linnenkast, 183 cm
hoog, 125 cm breed, 43 cm diep
1544
Regulateur met noten kast 91,5 cm hoog
(1 knop manco)
1545
Ets naar een schilderij van E Stark uit
1888, 10x18 cm in een klassieke lijst

-

1546
€ 50 - € 75
Glazen sierobject van een stier, 20 cm
hoog (staart gelijmd)
1547
Gelderse Kunst Kalender 1973

-

1548
Gelderse Kunst kalender 1974 (maand
juni ontbreekt)

-

1549
Gelderse Kunstkalender 1975

-

1550
Zomer 1977, grafiekmap Koos van Tol en
Leen van Weelden, inhoud 8 zeefdrukken
en 2 tekstbladen, nummer 25/40

1532
Gesigneerd Piet Meijer, Landschap, doek
50,5x70,5 cm

woensdag 11 april 2018

7

Donderdag 12 april
12-4 14.00 2de Verd. en
Design
2000

Facetgeslepen spiegel in goudkleurige
bewerkte lijst 120x77 cm
2001
Spiegel in goudkleurige klassieke lijst
81x53,5 cm

14.00 uur
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-

-

2002
Spiegel in toogmodel spiegellijst 122,5 cm
hoog, 31 cm breed
2003
Spiegel in goudkleurige klassieke lijst
60x38 cm

-

2004
Ovale facetgeslepen spiegel in houten
goudkleurige rijkbewerkte lijst 58,5x49 cm
2005
Spiegel in goudkleurige lijst 95x70 cm

-

2006
Uit de school Joseph Hoffman, houten witen zwart gelakte standaard met ijzeren
verbindingsstangetjes 93 cm hoog, 87,5
cm breed, 29,5 cm diep
2007
Eglo metalen staande vloerlamp met in
hoogte verstelbaar leeslampje, met glazen
kappen 176,5 cm hoog, en metalen
vloerlamp met groene glazen kap 170 cm
hoog
2008
Monogram JH op achterzijde doek,
Kleurrijk portret, doek 150,5x100 cm

-

2009
Koperen gedreven wanddecoratie van
gezelschap in stad, in eiken lijst 79x116
cm, en koperen gedreven wanddecoratie
van vrouw in keuken, in eiken lijst 77x67
cm
2010
Facetgeslepen 8-zijdige spiegel met
geslepen rand en rozetjes 78x58,5 cm

-

2011
Eiken klepbureau, 110 cm hoog, 84 cm
breed, 50 cm diep
2012
Eiken bestoken dressoir met opstand 120
cm hoog, 201 cm breed, 55 cm diep
2013
Sony TV met afstandsbediening, type
KDL26T3000, 66 cm

-

2014
Oleografie van Schepen voor de rede
naar oude Hollandse meester, 107x162
cm
2015
Metalen wandrekje met rotan, 178 cm
hoog, 60 cm breed, 26 cm diep

-

2016
€ 50 - € 100
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
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2017
Anoniem, Poserende naakt man met
knots, crayon, 67,5x45 cm in een oude
vurenhouten lijst, buitenmaat 113x90 cm
2018
Rood gelakte houten stoel, gemaakt door
Bernard Ovink (18791939), stadsarchitect van Doetinchem
2019
Grenenhouten 3-delige buffetkast, 200 cm
hoog, 115 cm breed, 54 cm diep
2020
7 Diverse wanddecoraties waaronder
olieverfschilderijen, kleurenlitho's van
Hebbeling, Justine Naron etc

-

2021
5 Kunststof paspoponderdelen

-

2022
6 Diverse wanddecoraties waaronder
aquarel en pastel

-

2023
€ 100 - € 150
DMI bank met groene stoffering, model
Atlanta, 185 cm breed
2024
Bank met gevlochten oranje lederen rugen zijkant en crème kussens
2025
Glazen 3-lichts hanglamp met metaal en 5
-lichts hanglamp, 87 cm hoog, 68 cm
diameter
2026
€ 100 - € 150
Teakhouten 3-1 bankstel met crème
bekleding, bank 160 cm breed,
vermoedelijk ontwerp P.J. Muntendam
2027
Elektrisch verstelbare Fitform stoel in
taupé lederen bekleding

-

2028
Elektrisch verstelbare Fitform stoel in
bruinlederen bekleding

-

2029
Glas in lood 6-kantige hanglamp,
frame Amsterdamse School, met nieuw
glas en plakfolie 64 cm hoog, 55 cm
diameter
2030
Ronde mahonie salontafel op kolompoot,
56 cm hoog, 102 cm diameter
2031
€ 100 - € 200
Prominent lederen sta-op-stoel, bordeau
kleur leder Massimo Merlo+, jaar 2011,
aanschafprijs 3800 euro (achterzijde
slijtagerand)
2032
€ 50 - € 100
Beukenhouten draaifauteuil met bruin
leder en bijbehorende hokker op metalen
voet
2033
Metalen bureautje, 71 cm hoog, 100x60
cm

2034
€ 50 - € 100
Cees Braakman (1917-1995)
Pastoe eethoek b.u. uitschuifbare wengé
tafel met formica blad, bladmaat 120 x 85
cm en 73 cm hoog, 4 stoelen met
gestoffeerde bekleding en een
bijzettafeltje 43 cm hoog bladmaat 69 x 67
cm
2035
Jaren 70 metalen 2-lichts vloerlamp 171
cm hoog, moderne tafelschemerlamp 46,5
cm hoog en een hanglamp
2036
Oleografie in zwarte lijst van schepen voor
de rede naar oude Hollandse meester,
buitenmaat 137x193 cm
2037
Franse regulateur in noten kast 78 cm
hoog

-

2038
Regulateur in eiken kast met
facetgeslepen ruitjes 76 cm hoog

-

2039
Regulateur in eiken kast 75 cm hoog

-

2040
Regulateur in eiken kast met
facetgeslepen ruitjes 77 cm hoog

-

2041
Regulateur met facetgeslepen glas, in
eiken kast 78 cm hoog

-

2042
Regulateur in eiken kast

-

2043
Regulateur in eiken kast

-

2044
Jauck regulateur in eiken kast 78 cm hoog
2045
Warmink wandklok 45 cm hoog, en
wandklok met koperen knoppen en beslag
69 cm hoog
2046
2 Zaanse klokken in noten kast 62 cm
hoog

-

2047
Zaanse klok in noten kast

-

2048
Zaanse klok in noten kast 52 cm hoog

-

2049
Zaans klokje in noten kast 47 cm hoog

-

2050
Zaanse klok in notenkleur kast 63 cm
hoog

-

2051
Zaanse klok in noten kast 47 cm hoog

-

2052
Inbouwkluisje, 45 cm hoog, 32,5 cm
breed, 39,5 cm diep. 2 Sleutels aanwezig
op kanoor

1

12-4 14.00 2de Verd. en
Design
2053
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Noten klassiek stoeltje met bobelin
stoffering, eiken plantentafeltje 100 cm
hoog, eiken stoel met webbing zitting,
eiken wandschap 19,5 cm hoog, 162,5 cm
breed, noten wandkapstok 32 cm hoog,
85 cm breed
2054
Akerblom Chair Sweden, 3 beukenhouten
spijlstoelen
2055
Mintkleurige metalen vloerlamp 157 cm en
rvs vloerlamp
2056
2 Art Decostijl wollen kleedjes 132x77 cm
en 76x51 cm
2057
€ 50 - € 100
Koloniaalstijl salontafel, 50 cm hoog,
171x94 cm
2058
€ 50 - € 100
Beukenhouten draaifauteuil met bruin
leder
2059
Spiegel in houten goudkleurige klassieke
lijst 88x33 cm
2060
Wanddecoratie met 2 lampen Conrad
Rontgen 65,5 cm hoog, 34 cm breed

-

2071
Vincent Sheppard 6 stoelen in de stijl van
Loyd Loom

-

2074
Regulateur met halfvolle zuiltjes 75 cm
hoog

-

2092
Lichtbruine bontjas gemerkt Nico
Nachtegall Lijnbaan 64 Rotterdam

-

2075
Regulateur in noten kast 86 cm hoog

-

2093
Lichtbruine bontjas gemerkt Exclusief
Pelterijen Den Haag/Arnhem

-

2094
Bruine bontjas met zwarte accenten

-

2095
Zwarte Astrakan bontjas met muts

-

2096
Bontjas met adres Custom Furriers
Arnhem

-

2076
€ 40 - € 80
Oude Engelse schoolklok in noten kast 58
cm hoog
2077
2 In hoogte verstelbare vloerlampen tot
ca. 180 cm hoog
2078
€ 100 - € 200
HTT Interactive Health massagestoel met
lederen bekleding
2079
€ 100 - € 200
HTT Interactive Health massagestoel met
lederen bekleding
2080
€ 100 - € 200
Inda Chari H9 super massagestoel

2082
€ 50 - € 100
Artifort bureaustoel met groene bekleding,
ontwerp Geoffrey Harcourt

2063
Repro Friese staartklok in eiken kast 141
cm hoog (incompleet)

2083
Cees Braakman (1917-1995)
Pastoe eethoek b.u. uitschuifbare wengé
tafel met formica blad, bladmaat 120 x 85
cm en 73 cm hoog, 4 stoelen met
gestoffeerde bekleding

-

2066
Tronix vloerventilator

-

2067
Oude groene metalen kist met banden, 51
cm hoog, 51 cm breed, 48 cm diep
2068
€ 100 - € 200
Eethoek bestaande uit tafel, merk
Bontempi Casa 67 cm hoog,
bladmaat160x90 cm, uitschuifbaar tot
250 cm lang, met chroom frame, en 6
lederen verrijdbare stoelen
2069
Lilux staande chromen vloerlamp met wit
kunststof kap, Luceplan metalen
vloerlamp met kunststof kap, en Luceplan
metalen architectenlamp, ontwerp
Rizzatto/Meda Design, type D12 Berenice
2070
Massief eiken kloostertafel, 77 cm hoog,
170x79 cm
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-

2073
Regulateur in noten kast 89 cm hoog

2062
3 Beschilderde boerenknopstoelen met
biezen zitting

2065
Amsterdammertje 105 cm hoog

2091
Lange kwaliteits jas met aan de
binnenzijde losse bontvoering

-

2081
Teakhouten jaren 60 tafeltje met chromen
frame 71 cm hoog, bladmaat 65x39,5 cm

-

-

2072
Regulateur 65 cm hoog

2061
Industriele stijl 2 metalen hanglamp, max
60 watt peertjes, 100 cm hoog

2064
Verrijdbaar glazen tafeltje met
onderschap, 55 cm hoog, 80x40 cm

2090
Koperen wanddecoratie met 5 lampjes
aan achterzijde Spaans galjoen 72 cm
hoog, 56 cm breed, haardstel 78 cm
hoog, en kandelaar 86 cm hoog

2084
4 Antieke houten bewerkte zuilen en 2
gipsen goudgekleurde kroontjes 125,5 cm
hoog, 142 cm hoog en 151,5 cm hoog
2085
€ 100 - € 150
Noten waskast met marmer blad en
spiegelopstand, 176 cm hoog, 99 cm
breed, 63 cm diep
2086
Oude spiegel in een zwart geschilderde
lijst, 83x60 cm
2087
Tweedeurs vitrinekast met 4 schappen en
spiegelachterwand 181 cm hoog, 76,5 cm
breed, 35,5 cm diep
2088
Eiken kastje met lade en wijnrek, 74 cm
hoog, 45 cm breed, 37 cm diep
2089
Hunter allesbrander, inclusief de pijp 80
cm hoog

2097
OudeBerkel weegschaal, type RR, max 5
kilo
2098
Oude Berkel weegschaal, type RR, max
10 kilo
2099
Orfac wandklok in eiken kast 124 cm hoog
2100
€ 50 - € 100
Cumulus electrisch verstelbare
gestoffeerde relaxfauteuil
2101
Noten klassieke bedombouw,
buitenmaten 146 cm hoog, 150,5 cm
breed, 198 cm lang

-

2102
Noten bedombouw, buitenmaten 136 cm
hoog, 138,5 cm breed, 208 cm lang,
matrasmaat 190x126 cm, en 2
nachtkastjes met marmeren blaadjes 81
cm hoog
2103
2 Wanddecoraties in lijst, Fietsende
meisjes, buitemaat per stuk 77x66 cm

-

2104
Oleografie van schepen op zee naar oude
Hollandse meester, 117x139 cm
2105
8x Oleografie waarvan 2 met lijst en 6
zonder lijst, diverse doekmaten

-

2106
€ 600 - € 800
Teakhouten jaren 60 aanbouwwand met
schrijftafel, String Design ontwerp Nisse
String, plankbreedte 78 cm, 30 cm diep,
schrijfblad 142x78 cm
2107
Vroeg 20e eeuwse invalidenrijwiel van het
merk Lely, fabriek van carriers en
invalidenwagens, Stille Veerkade 33 Den
Haag
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2108

-

2123
€ 100 - € 200
Samsung tv met
afstandsbediening, model
UE55JU6000W, 124,5 cm breed,

2139
Oleografie in zwarte lijst met Cupido, naar
William Bouguereau, buitenmaat 98x75
cm

2109

-

Houten bestoken poppen 2-zits bankje 41
cm hoog, 52 cm breed, armstoeltje 56 cm
hoog, en armstoeltje 51,5 cm hoog
(zittingen manco)

2124
€ 100 - € 150
Johs. Kristoffersen & Son Korinth
Denmark ronde eetkamertafel op
kolompoot, 73,5 cm hoog, 100 cm
diameter met een los tussenblad van 50
cm

2140
Oleografie in zwarte lijst met Cupido, a
young girl defending herself against Eros
naar William Bouguereau, buitenmaat
90x65 cm

2110
€ 50 - € 100
City Cat vouwfiets, zo goed als nieuw

2125
4 Buisframe stoelen met beuken frame en
webbing rug en zitting

19e Eeuwse grenen commode met
handgrepen aan de zijkant, 83 cm hoog,
95 cm breed, 53 cm diep
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2111
€ 50 - € 100
City Cat vouwfiets, zo goed als nieuw
2112
Gazelle herenfiets

-

2113
€ 150 - € 250
Sparta ION RX herenfiets met elektrische
trapondersteuning, compleet met
accuoplader, framemaat 58 cm
2114
Portemanteau 191 cm hoog, 59 cm breed,
en eiken theewagentje met getorst frame,
op wieltjes 82 cm hoog, 64x41 cm
2115
Houten 8-kantig 2-deurs beschilderd
kastje met marmerdecor 75 cm hoog, 45
cm diameter, en antiek houten beschilderd
altaartje met marmerdecor 76 cm hoog,
62 cm breed, 35,5 cm diep
2116
Buisframe wandkapstok vermoedelijk
Gispen, 73 cm mbreed, metalen
etagetafeltje 68 cm hoog, 42,5x28,5 cm,
kunststof met bakeliet 3-lichts plafond
schaalmodel lamp 62 cm diameter, en
vintage metalen in hoogte verstelbare
vloerlamp
2117
Taxushouten salontafel, 53,5 cm hoog,
130x65 cm (verkleurd)

-

2118
Castle Furniture ronde eiken tafel op
kolompoot, 76 cm hoog, 109 cm diameter
met tuimelblad van 50 cm en voorzien van
4 stoelen met biezen zitting
2119

-

Kunststof Oosterse tafelschemerlamp met
gestoffeerde kap 72 cm hoog, en
kunststof bewerkte piedestal 42,5 cm
hoog
2120
LG televisie, model 26LC2R

-

2121
Sony tv met afstandsbediening, model
KDL-32EX711

-

2122
Samsung TV Type UE40 EH5000 met
afstandsbediening

-
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2126
€ 50 - € 100
Chromen vloerlamp met kunststof ringen
en kap jaren 70 144,5 cm hoog
2127
Gestoffeerde fauteuil met eiken frame, ca.
1900
2128
Koloniaalstijl salontafel, 40 cm hoog,
99x98 cm

-

2129
Antieke beschilderde zinken gieter, 41 cm
hoog. Herkomst boedel mevrouw van
Harinxma thoe Slooten, Huize De
Menthenberg Arnhem.
2130
Blauw gebeitse kist, 43 cm hoog, 70 cm
breed, 39 cm diep
2131
Patio Heater, merk Hendi BV, model
272602, 222 cm hoog

-

2132
€ 30 - € 50
2 Giroflex bureaustoelen met blauwe
bekleding, model 64
2133
Mahonie Biedermeier dienstbodekastje
166 cm hoog, 116 cm breed, 46 cm diep
(poten manco, opknapper)
2134
Messing paal 106 cm hoog, oude
gietijzeren stortbak van een wc, koperen
hanglamp en een kolenbak
2135
Slaapkamerameublement b.u. buisframe
bed 196x130 cm, buisframe tafel met
driehoekig blad, hoogte 59 cm en diepte
69x69 en buisframe nachtkastje hoogte
56 cm, breedte 41 cm en diepte 26 cm

2141
Oleografie in zwarte lijst met Cupido,
buitenmaat 106x59 cm

-

2142
Klassieke wanddecoratie in zwarte lijst
met Cupido, buitenmaat 110x60 cm

-

2143
Oleografie in zwarte lijst met gezicht op de
Engelenbrug te Rome, buitenmaat 68x95
cm
2144
Facetgeslepen spiegel in eiken
bestoken lijst met volle zuiltjes 123 cm
hoog, 94,5 cm breed

-

2145
Oleografie in zwarte lijst naar oude
Hollandse meester, buitenmaat 106x148
cm
2146
Oud grenen plat bureau met losse
opstand, 170 cm hoog, 123x74 cm (poten
los in de lade aanwezig)
2147
Figidaire koel vriescombinatie, 174 cm
hoog

-

2148
Beko koel vriescombinatie, 144 cm hoog
2149
Samsung UE28J4100 TV, 69 cm met
afstandsbediening

-

2150
LCD TV met afstandsbediening,
LT26A70BU. 65 cm

-

2151
Excuisit tafelmodel koelkast met
vriesvakje

-

2152
€ 50 - € 100
AEG Electrolux wasmachine, type 74800
2153
Zanussi tafelmodel koelkast

-

2154
Zanussi tafelmodel vrieskast

-

2137
Oleografie in zwarte lijst met
mythologische voorstelling, Alma Parens /
The Motherland, naar William
Bouguereau, buitenmaat 95x60 cm

2155
Liebherr vrieskast, tafelmodel

-

2156
Liebherr koelkast, tafelmodel

-

2138
Oleografie in zwarte lijst met
Mythologische voorstelling, Le Guepier /
The Waps's nest naar William
Bouguereau, buitenmaat 95x69 cm

2157
Miele W626 wasmachine, bovenlader

-

2158
Liebherr Comfort 2-laads vriezer

-

2136
Oleografie in zwarte l;ijst van een jongen
voor deur, buitenmaat 109x64 cm
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2159
€ 50 - € 100
Liebherr koel vries combinatie, 138 cm
hoog
2160
Bosch Exclusiv 4-laads vrieskast

-

2161
Liebherr vrieskastje met 4 laden

-

2162
Siemens ÖKO Plus tafelmodel koelkast
met vrieslade
2163
€ 100 - € 150
Miele W3371 wasmachine, Edition 111
2164
Bosch Exclusiv 4-laads vrieskast

-

2165
AEG wasmachine ÖKÖ-Lavamat 41000
2166
Bosch 4-laads tafelmodel vriezer

-

2167
Samsung TV type UE43J5600AWXXN,
108 cm met afstandsbediening
2168
Oleografie in zwarte lijst van Schepen op
zee naar oude Hollandse meester,
buitenmaat 138,5x169 cm
2169
Jaren 60 niervormig met skai bekleed
tafeltje met houten poten en koperen
nagels en pootjes 55 cm hoog, 110 cm
breed, 62 cm diep

-

2170
€ 200 - € 300
Louis van Teeffelen (1921-1972)
2 teakhouten jaren 60 gestoffeerde
armstoelen, ontwerp Louis van Teeffelen
voor Wébe
2171
€ 50 - € 100
Buffetkast, onderkast b.u. 3 deuren en 3
lades, opstand b.u. 2 deuren met glas en
open tussenschap 185 cm hoog, 130 cm
breed en 41 cm diep
2172
Facetgeslepen toogmodel spiegel in
goudkleurige lijst 122x47 cm

-

2173
Tomado lectuurbak en 3 rekjes

-

2174
Elegance scootmobiel

€ 100 - € 200

2175
4 Oosterese handgeknoopte kleedjes
103x70 cm, 82x80 cm, 135x103 cm en
186x50 cm

-

3000
Wim Wijnman (1897-1984)
Straatje Roquebrune, paneel gedateerd
1968, 72x58 cm
3001
€ 100 - € 200
Toegeschreven aan Pastoe, draaibare
kuipstoel met zwart skai bekleding, op
chroom voet 95 cm hoog, 88 cm breed
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3002
Wim Wijnman (1897-1984)
Rustende man, paneel 76x58 cm

-

3003
Bang en Olufsen BeoVision Avant 32
DVD, type 8640, televisie met dvd speler,
op draaibare voet 107 cm hoog, 83 cm
breed, 60 cm diep
3004
Wim Wijnman (1897-1984)
Polichinel / Jan Klaassen, paneel 43x35
cm
3005
Wim Wijnman (1897-1984)
Boomgrens, paneel 67x51 cm

-

3006
€ 100 - € 200
Ontwerp Charles Eames Vitra aluminium
draaibare bureaustoel met zwarte
stoffering, model 938-138
3007
Wim Wijnman (1897-1984)
Gezicht op Roquebrune, paneel 71x52 cm

3019
Wim Wijnman (1897-1984)
Sneeuwlandschap, paneel 68x43 cm

-

3020
Wim Wijnman (1897-1984)
Martiale kerel, paneel 56x41 cm

-

3021
Wim Wijnman (1897-1984)
Piet Haring Ugchelen, paneel 41x36 cm
3022
Wim Wijnman (1897-1984)
De Patriarch (Buurman Isings), paneel
53x36 cm

-

3023
Wim Wijnman (1897-1984)
Bloesem en Bergen, paneel 46x34 cm

-

3024
Tomado metalen 3-schaps wandrekje

-

3025
€ 100 - € 200
Leolux, rood gestoffeerde 3-zits bank 204
cm breed, 84 cm diep

3008
€ 150 - € 250
Pastoe 8-laads witgelakte kast met
metalen frame 101 cm hoog, 128,5 cm
breed, 47 cm diep

3026
€ 100 - € 150
Leolux fauteuil model Pallone met bruin
lederen zitting en polychroom
gestoffeerde rug

3009
€ 200 - € 300
Beocenter 7002 LP- en cassettespeler, 76
cm breed en 32 diep, met
afstandbediening, en 2 Beovox c75
luidsprekers, ontwerp Jacob Jensen

3027
Design witglazen hallamp met koperen
montuur 46 cm hoog

-

3028
Koop lampen b.u. 3 tafellampen, 2
architectenlampen en 3 kandelaren

-

3010
€ 40 - € 80
Jaren 60 metalen bureaulamp 44 cm hoog
3011
Wim Wijnman (1897-1984)
Wandeling, paneel 73x48 cm

-

3012
Wim Wijnman (1897-1984)
Rijk maar toch arm, doek 65x49 cm

-

3013
Keramiek wandsculptuur van 3 figuren 71
cm hoog, 40 cm breed
3014
Ontwerp Cees Braakman, teakhouten 3laads kastje 61 cm hoog, 62,5 cm breed,
45,5 cm diep
3015
Metalen jaren 70 2-lichts hanglamp aan
balk 134 cm hoog, 55 cm breed, en
metalen bureaulamp
3016
Wim Wijnman (1897-1984)
Moeder Jet, doek gedateerd november
1924, 50x50 cm

-

3017
Wim Wijnman (1897-1984)
Heimwee, paneel gedateerd september
1937, 60x50 cm
3018
Merk Everite, 2 kunststof barkrukken op
metalen voet

3029
€ 200 - € 300
Sigurd Ressell (1920-2010)
Falcon chair door Sigurd Ressell, ca.
1970, met berkenhouten onderstel
3030
Palissander fineer 3-laads kastje op
wieltjes, 51 cm hoog 42 cm breed en 64
cm diep
3031
€ 40 - € 60
Pierre Paulin (1927-2009)
Artifort relaxfauteuil, model Concorde met
crèmekleurige stoffering op metalen
onderstel
3032
€ 200 - € 300
Bang & Olufsen audioapparatuur;
Beogram CDX2, Beocord V8000,
Beocenter7002, Beovox 2400 en Beovox
S45-2
3033
2 Maal Raak bolvormige lampjes, ca. 18
cm diameter
3034
€ 150 - € 250
Fasem Italy, 4 Italiaanse lederen
armstoelen
3035
Jaren 60 metalen wandlamp

€ 75 - € 150

3036
€ 100 - € 200
Ary Fanerprodukter Nybro jaren 50 zwart
metalen inklapbare trolley met 2 ronde
teakhouten bladen 45 cm diameter, op
wieltjes 64 cm hoog
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3037
€ 100 - € 200
Gelderland, ontwerp Rob Parry, model
Lotus, jaren 60 teakhouten fauteuil met
metalen frame, Gelderland, ontwerp Rob
Parry, model Lotus

3052
€ 100 - € 200
De Sede, model DS11, 2 lederen
bankelementen, per stuk 62 cm hoog, 65
cm breed, 85 cm diep (1 element met los
lederen stuk in zitting)

3038
€ 100 - € 150
Willem Hendrik Gispen (1890-1981)
Kembo 302/342mas stoel door W.H.
Gispen, 1952-1954, oranje stoffering,
stalen gezwart onderstel of
automatenstaal, in de prijzen gevallen
t.t.v. de Italiaanse Triënnale 1954,
afgebeeld in het boek van André Koch
getiteld W.H. Gispen blz. 317

3053
€ 50 - € 100
Gispen, model 6005 metalen jaren 50
vloerlamp 174,5 cm hoog

3039
€ 80 - € 120
Peter Ghyczy (1940-)
2 salontafels met beide 2 glasplaten
geklemd door messing staanders met
Egyptische artefarcten in de hoeken,
ontwerp Peter Ghyczy, bladmaat 62 bij 62
cm en 46 cm hoog
3040
Jaren 60 metalen bureaulampje39 cm
hoog, tafellamp met glazen kap 52 cm
hoog, en metalen tafellamp met witglazen
bol 35 cm hoog
3041
€ 100 - € 200
Apple II computer, eind jaren 70
3042
Vintage jaren 70 2 krukjes, 47 cm hoog
3043
Diehl Electro jaren 60 wandklok, 47 cm
diameter

-

3044
€ 100 - € 200
Ahrend Cirkel, grijs gelakte ijzeren
draaibare en in hoogte verstelbare
bureaustoel met zwart skai bekleding,
gedateerd 30 januari 1968
3045
Niels Gammelgaard (1944-)
Ted Net witte draadstalen klapstoel door
Niels Gammelgaard, 1978
3046
€ 40 - € 60
Draaifauteuil op chromen voet en
polychroom gestoffeerde bekleding
3047
Metalen jaren 60 hanglamp 85 cm hoog,
44 cm diameter, en metalen jaren 70
hanglamp met glazen kap 54 cm hoog, 39
cm diameter
3048
€ 200 - € 400
Verso onduidelijk gesigneerd, Vaas
bloemen, mixed media op doek,
gedateerd 2004, 80x90 cm
3049
Jaren 60 Beovision 9002 tv in teakhouten
tv-kast op wieltjes 81,5 cm hoog, 79 cm
breed, 47 cm diep
3050
€ 500 - € 750
Onduidelijk gesigneerd, Skyline, olieverf
op paneel, gedateerd 1970, 85x65 cm
3051
€ 50 - € 100
M Design, ontwerp Ingo Maurer geb.
1932, wit glazen tafelschemerlamp met
gestoffeerde kap 95 cm hoog
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3054
Retro TV Panasonic National

-

3055
Philips radio in bakelieten kast 30 cm
hoog, 41,5 cm breed

-

3056
Oude Erres radio in houten kast 31,5 cm
hoog, 51,5 cm breed
3057
€ 100 - € 200
Ontwerp W Lutjes, jaren 60 4-schaps
houten stokkenkast 105 cm hoog, 180 cm
breed, 24 cm diep
3058
€ 50 - € 150
Tesla jaren 50 radio in bakelieten kast 18
cm hoog, 31 cm breed
3059
Frans Buitinga (1930-1994)
Nachtbloem, doek gedateerd 1979, 90x80
cm (restauratie)
3060
€ 200 - € 400
Frans Storm (1905-1998)
Verzonken stad, doek gedateerd 1968,
70x80 cm
3061
Ikea Kattrup vloerkleed 240x170 cm

-

3062
€ 200 - € 400
Willem Hendrik Gispen (1890-1981)
5 Kembo 103 stoelen door W.H. Gispen,
1952-1954, lederen blauw/groene en witte
bekleding en maansikkelrug, stalen
gezwart onderstel, afgebeeld in het boek
van André Koch getiteld W.H. Gispen blz.
154,155
3063
Rudolf Wolf (1919-1989)

€ 100 - € 200

Rudolf Wolf in hoogte verstelbare tafel
voor Elsrijk, 1955, bladmaat 120 x 80 cm
en 48-73 cm hoog
3064
€ 100 - € 200
Ontwerp Luigi Colani, jaren 70
porseleinen zwart geglazuurd theepot op
comfoor, 8 koppen met 2 oren en 9
schotels, suikerkop, melkkannetje, en 5
schotels, Friesland Germany Ceracron
3065
Monogram CHJK, Opkomende donder,
doek gedateerd aug 1983, 60x60 cm
3066
€ 100 - € 150
Hans Wegner schommelstoel, Deens
design.

3067
Afsluitbare 1-deurs vitrinekast met
verlichting en 4 glazen schappen 188 cm
hoog, 45 cm breed, 45 cm diep
3068
€ 30 - € 60
Jaren '60 vloerlamp met 2 bollen, 135 cm
hoog
3069
Gesigneerd Huysman, Gerard, geb. 1957,
White Horizon, mixed media gedateerd
1981, 48x43 cm
3070
MOnogram CHJK, De eilanden, doek
gedateerd nov 1992, 90x90 cm

-

3071
Wim Wijnman (1897-1984)
7 Diverse werken, niet ingelijst, ca. 35x25
cm per stuk
3072
2 Chromen wandlampjes met groene
glazen kapjes 15,5 cm hoog

-

3073
€ 50 - € 100
Hanglamp van Arne Jacobsen voor Louis
Poulsen model A.J. Royal met 4
lichtpunten.
3074
Jaren 60 chromen hanglamp met roze
draadglazen kap met witte lijnen 67,5 cm
hoog
3075
€ 50 - € 100
Heksenhoedlamp, Claus Bonderup en
Torsten Thorup voor Fog und Mørup,
Denemarken, type semi, gestickerd aan
binnenkant, hoogte 30 cm en diameter 60
cm
3076
€ 100 - € 150
Jaren 50 hanglamp van het Nederlandse
merk Philips. Ontwerp Louis Kalff. De
lamp is geel van kleur en gemaakt van
metaal. In de lamp hangt een kunstof
ring.De lamp verkeert in een goede
conditie. De diameter is 46 cm
3077
€ 100 - € 150
Philips plafondlamp, ontwerp Louis Kalff,
jaren ’50. (bevestigingsring manco)
3078
Jaren 60 metalen hanglamp met
bolglazen kap 30 cm diameter

-

3079
€ 100 - € 200
Metaform M1 jaren 70 metalen salontafel
met glazen blad 36 cm hoog, 75,5x70 cm
3080
€ 100 - € 150
Martin Visser (1922-)
Buisframe armstoel met bruin lederen
kussens, model Osaka voor 't Spectrum,
1969
3081
€ 50 - € 100
Jaren 60 metalen 3-delige miniset
kubusmodel met zwart kunststof blaadjes,
grootste 29 cm hoog, 28,5x28,5 cm
3082
€ 100 - € 150
RAAK, mushroom model jaren 70
rookglazen tafelschemerlamp 27 cm hoog
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Bauhaus stijl tafelschemerlamp, glas met
metaal ca. 45 cm hoog

3084
€ 100 - € 200
Iguzzini Baobab jaren 70 tafellamp 52 cm
hoog, 36 cm diameter
3085
3 Metalen jaren 60 bureaulampjes, jaren
70 paarse tafellamp, en wandschaarlamp
3086
€ 100 - € 150
Leolux, rood gestoffeerde 2-zits bank 146
cm breed, 84 cm diep
3087
€ 100 - € 200
Peter Ghyczy (1940-)
Salontafel met 2 glasplaten geklemd door
messing staanders met Egyptische
artefarcten in de hoeken, ontwerp Peter
Ghyczy, bladmaat 122 bij 92 cm en 46 cm
hoog
3088
€ 80 - € 120
Hustadt leuchte metalen wandlamp of
plafondlamp, 26 x 26 cm
3089
Ontwerp Borje Claes, metalen
bureaulamp 69,5 cm hoog

-

3090
Jaren 70 bureaulamp, ca. 43 cm hoog

-

3091
Ontwerp Jan Des Bouvrie, bronzen
tafelschemerlamp met gestoffeerde kap
85 cm hoog
3092
€ 50 - € 100
Jaren 60/70 ronde salontafel met los
glazen blad en rieten lektuurmand op
zwart metalen onderstel 37,5 cm hoog,
81,5 cm diameter
3093
Chromen tafelschemerlamp met
parelmoer plaatjes 38,5 cm hoog, ca.
23x23 cm, en glazen wandlamp met
chromen montuur 18 cm diep, 19,5 cm
diameter

-

3094
2 Jaren 60 armstoelen met rood- en zwart
skai stoffering, houten zwartgelakte
armleggers en metalen poten
3095
€ 100 - € 200
Ontwerp Geoffrey Harcourt voor Artifort,
gestoffeerde draaifauteuil op metalen
frame
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5000
Reinier van Andel, aardewerken pot, 17
cm hoog
5001
Petra Boshart geb. 1960, keramiek
sculptuur van een zittend figuur 31,5 cm
hoog
5002
Oud Delft Nijmegen aardewerken schotel
met blauw decor naar Jan Steen 42 cm
diameter
5003
Frans van Katwijk aardewerken ribbelvaas
met bijzonder glazuur, model 22, 25,5 cm
hoog, en Satsuma Japanse vaas ter
gelegenheid van 25-jarig regeerperiode
koningin Wilhelmina 1898-1923, 24,5 cm
hoog
5004
Aardewerken siervaas Greta Tromp, 20
cm hoog
5005
Keramiek puntvaasje met fraai glazuur 28
cm hoog
5006
Oar Wurk Makkum vaas ontwerp Jan van
der Vaart, 20,5 cm hoog en een Makkum
dekselpotje Eduard Hermans, 13 cm hoog
(chip)
5007
Anoniem, keramiek plaquette 22,5x29,5
cm, diepe schaal met pyramide vormig
decor van open bakjes 31,5 cm diameter,
en torenvorm 20,8 cm hoog, 9,5x7 cm
5008
€ 40 - € 80
Terraco Draak, keramiek beeld van
Madonna met kind 31 cm hoog (chipje
van punt grote kroon)
5009
3 Porceleyne Fles Delft aardewerken
tegels; Spoorwegstaking, Voedsel-VredeVrijheid, en Nederland zal herrijzen
(laatste tegel randchipjes)
5010
Makkum Tichelaar aardewerken schotel
met polychroom decor 31 cm diameter
5011
Bof Design Flora Keramiek, ontwerp
Jeroen Bechtold, bolvaas met tekst De
Coalitie, afbeeldingen van personen
Lubbers, Rottenberg, Brinkman, Kok,
Kaland en Woltgens 16 cm hoog, 17 cm
diameter
5012
Makkum Tichelaar, 3 aardewerken
kommetjes met polychroom decor in
Wanlistijl 8 cm en 9,5 cm hoog (1 met
lichte haarlijntjes)
5013

-

€ 20 - € 40

Tichelaar Makkum schotel model 150 met
polychroom pauwdecor, 27,5 cm diameter
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5014
Ovale Hollands aardewerken
wandplaquette met polychroom
voorstelling van vogel in florale omgeving
30x21,5 cm
5015
Porceleyne Fles Delft, aardewerken tegel
Zeelandia 1900-1950, 29,5x20,5 cm
(gaaf)
5016
Porceleyne Fles Delft aardewerken 8hoekige bonbonniere met polychroom
decor, jaar 1978, 16,5 cm diameter,
mangaan tegel in eiken lijst 17,5x17,5 cm
en Katwijk kannetje 13 cm hoog
(randchipje),
5017
4 Porceleyne fles delft aardewerken
tegels; ANWB, Spaarbank te Delft,
en Lustrum DSC, en 3 Westraven Utrecht
aardewerken tegels St Joris, Groote toren
te Arnhem, en tegel met tekst Pak maar
aan (alle tegels gaaf)
5018
De Kat Bergen Op Zoom, 3 aardewerken
kannen 10,5 cm hoog, 21 cm hoog, en
orenvaas 20 cm hoog
5019
Porceleyne Fles tegel Eer aan Hollands
vrouw voor volharing moed en trouw,
1944 - winter - 1945, 20x14,5 cm
5020
5 Oude aardewerken kannen,
vermoedelijk Mobach

-

5021
Velsen aardewerken vaas 14,5 cm hoog
(randchipjes en haarlijntje), Porceleyne
Fles Delft, porseleinen kom 7 cm hoog,
14,5 cm diameter (gaaf), Societe
Ceramique Maestricht, aardewerken
vierkant bakje Mobilisatie 1914 8,5 cm
hoog, 9x9 cm (gaaf), en porseleinen
dekselbakje tandpasta van A Friedrich
tandarts Arnhem 7,5 cm diameter (gaaf)
5022
2 Aardewerken vazen met merken van de
Porcelyne Clauw, 20e eeuw, 34,5 cm
hoog (met schade)
5023
Zuid Holland Gouda plateel schotel met
decor Janny, model 2965/35, 34,5 cm
diameter
5024
Porceleyne Fles Delft aardewerken
schotel Kerst 1941, schilder G
Schilperoort 25,5 cm diameter, en schotel
Oorlogsjaar 1940, schilder A Koert 22,5
cm diameter
5025
€ 40 - € 60
Porceleyne Fles Delft, aardewerken kom,
jaar 1922, schilder AP Guerain 7 cm
hoog, 14,5 cm diameter, puntvaasje, jaar
1919, schilder PJ Gerbrands 8 cm hoog,
en vaasje, jaar 1919, schilder AEV
Roggeveen 10,8 cm hoog

5026
€ 50 - € 100
Porceleyne Fles Delft, aardewerken
schotel met decor bloemenmand en
vogels, jaar 1950, 29 cm diameter, schotel
met floraal decor, jaar 1952, 25 cm
diameter, en schotel met Chinoiserie
decor, jaar 1953, 22,8 cm diameter,
5027
Porceleyne Fles Delft aardewerken
dekselpot, jaar 1941, schilder AEV
Roggeveen 17,5 cm hoog (gaaf), en
dekselvaasje, jaar 1969, 20,5 cm hoog
(gaaf)

-

5028
3 Porceleyne Fles Delft aardewerken
schotels met floraal decor en vogels, jaren
1931, 1949 en 1951, 18,5 cm diameter,
22,5 cm diameter en 25 cm diameter
5029
Porceleyne Fles schenkkan met stop,
blauw decor, jaarletter 1940, 19 cm hoog
5030
Antiek aardewerken tegeltableau met
steigerend paard, in eiken lijst 29,5x29,5
cm
5031
Porceleyne Fles Delft aardewerken
schotel met floraal met vogel decor 29,5
cm diameter, puntvaasje 8,5 cm
hoog, kandelaartje 10 cm hoog, en
kannetje met stop 15 cm hoog
5032
Royal Copenhagen porseleinen
deksebakje 12,5 cm hoog, en Chinees
porseleinen capucijner kommetje op
schoteltje (chipje standring en minuscuul
randchipje)
5033
Makkum Tichelaar, 2 aardewerken
schotels met pauwendecor 23 cm en 27,5
cm diameter, opengewerkt schaaltje 21,5
cm diameter, en Makkum schotel met
bloemenmand 30,5 cm diameter
5034
€ 50 - € 75
12 Porceleyne Fles Delft aardewerken
schotels uit de periode 1914-1939, 18 cm
diameter
5035
Polychroom tegeltableau met 6 tegels, Die
pleit om een koe, geeft er een toe,
buitenmaat 29x42 cm
5036
Royal Copenhagen, porseleinen vaas met
floraal decor 27,5 cm hoog
5037
Dresden porseleinen beeldengroep van
een meester met leerling ca. 32 cm hoog
5038
€ 40 - € 80
Lladro, 2 porseleinen beeldjes van
honden, 19 cm hoog
5039
Biscuitporseleinen beeldengroep putti,
gesigneerd achterzijde WD Meyer 343 cm
hoog (2 vleugels gelijmd en schade aan
standring)
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5040
€ 250 - € 500
Lladro porseleinen beeld nr. 1305,
Vivandiere & Soldier, Cantinera y Tambor,
ontwerp Francisco Catalá, periode 19741979, 31 cm hoog
5041
€ 100 - € 150
Lladro porseleinen beeld nr. 7644,
Innocence in Bloom, Aroma Primavera,
ontwerp José Puche, periode 1996, 24,5
cm hoog
5042
€ 150 - € 300
Lladro porseleinen beeld nr. 1815, Young
Beethoven, Joven Beethoven, ontwerp
Joan Coderch, periode 1998-2004, 23 cm
hoog met houten voet
5043
€ 75 - € 125
Lladro porseleinen beeld nr. 5870,
Olympic Torch, Nino Con Antorcha
Olimpica, ontwerp Antonio Ramos,
periode 1992-1994, 25 cm hoog
5044
€ 75 - € 125
Lladro porseleinen beeld nr. 5374, Pepita,
Valencianita Trise, ontwerp Salvador
Debón, periode 1986-1993, 14 cm hoog
5045
€ 100 - € 150
Lladro porseleinen beeld nr. 6916, Circus
Days, Dias de Circo, ontwerp Regino
Torrijos, periode 2002-2008, 23 cm hoog
5046
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen beeld nr. 6860,
Underwater Calm, Cala Bajo Las Aguas,
ontwerp José Luis Alvarez, periode 20022010, 12,5 cm hoog
5047
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen beeld nr. 6859, Pond
Dreamer, Sonador del Estanque, ontwerp
José Luis Alvarez, periode 2002-2010,
11,5 cm
5048
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen beeld nr. 4523, Little
Girl W/Slippers, Nina Con Zapatillas,
ontwerp Vincente Martinez, periode 19691993, 13 cm
5049
€ 150 - € 250
Royal Copenhagen Denmark, porseleinen
beeld van een melkmeisje 27,5 cm hoog
5050
€ 100 - € 150
Lladro porseleinen beeld nr. 5129, Jester
with base, Cabeza Payaso Cucuracho,
ontwerp José Puche, periode 1982-2000,
32 cm hoog plus houten voet
5051
€ 100 - € 150
Lladro porseleinen beeld van een
vissersman met kind, zittend op een krat
met in zijn hand een bootje, 28 cm hoog
5052
€ 300 - € 600
Lladro porseleinen beeld nr. 4699,
Troubadour in Love, Trobador
Enamorado, ontwerp Alfredo Ruiz,
periode 1970-1975, 49 cm hoog
5053
€ 100 - € 150
Lladro porseleinen beeld van een herder
met schapen, Pastor Manchego, nr. 4623,
ontwerper Juan Huerta, periode 19691975, 46,5 cm hoog (linker arm
gerestaureerd)
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5054
Scheibe Alsbach porseleinen beeld van
Napoleon, 35 cm hoog (schade bol en
hals)
5055
€ 250 - € 450
KPM Scheibe Alsbach porseleinen beeld
van een dame, 36 cm hoog
5056
€ 100 - € 200
Volkstedt Rudolstadt 4 porseleinen
beeldjes 8,5-10,5 cm hoog, en 4 beeldjes
14,5-15 cm hoog (gaaf)
5057
Porseleinen schotel met beschilderd
floraal decor 23 cm diameter (haarlijntje),
en hartvormig porseleinen schaaltje met
beschilderd bloemetjesdecor 14,5x16 cm
(gaaf)
5058
Herend Hongarije porseleinen dekselpotje
met decor vlindertjes, 14 cm hoog
5059
Goebel hummel, aardewerken
beeldengroepje muzikaal stel 11 cm hoog
(gaaf), en beeldje van jongen met
parapluie 12,5 cm hoog (steel parapluie
gelijmd)
5060
8 Porseleinen beeldjes van putti 10-14,5
cm hoog (diverse chipjes)
5061
2 Frans porseleinen dekselvaasjes met
rijkbeschilderd decor en engeltjes op
deksel 16 cm hoog (beide vaasjes schade
aan halsrand en 1 engeltje zonder
vleugeltjes)
5062
Royal Copenhagen, porseleinen ijsbeer
9,5 cm hoog
5063
€ 150 - € 250
Rudolstedt Volkstedt porseleinen
plaquette met romantische voorstelling,
ca. 1890, 24,5 cm diameter en staand op
ezeltje (2 vingertopjes manco)
5064
€ 40 - € 80
Tettau, porseleinen dekselbokaal,
omstreeks 1910/20, 29 cm hoog
5065
Meissen porseleinen chocoladekan met
zwiebelmuster decor en roos op
deksel 21,5 cm hoog (chipjes van
roosblaadjes)
5066
Wedgwood terracotta theepot 14,5 cm
hoog (haarlijntjes), aardewerken poes in
mand 9 cm hoog (stootplekje oor), en
groen glazen stopfles 14,5 cm hoog
(stootplekje)
5067
Herend porseleinen beeldje van konijnen
8,5 cm hoog, Nao porseleinen liggende
poes, Goebel aardewerken beeld van
Christus 28,5 cm hoog, Goebel
konijnenasbakje 10 cm hoog
(glazuurchipjes), Goebel zwarte kat 10 cm
hoog (staart manco), en Goebel
jaarbordje 1985, 19,5 cm diameter

5068
Herend Hongarije, porseleinen bloempot
met groen decor en gekartelde rand 11,5
cm hoog, en potje met vogel en
insectendecor, op klauwpootjes 10 cm
hoog
5069
Herend Hongarije bloempot decor
Rothshield, 12 cm hoog en Richard Ginori
Italy bloempot 13 cm hoog. Herkomst
boedel mevrouw van Harinxma thoe
Slooten, Huize De Menthenberg Arnhem.
5070
Goebel spraarpot in de vorm van een
locomotief en Lomoges kannetje in de
vorm van een eend, 15,5 cm hoog

-

5071
Lladro 4 porseleinen beeldjes,
ganzenhoedster, ezel, konijn, ijsbeer
(divers schade) en een Spaans beeldje
van jonge mannen met knapzakken, 30
cm hoog
5072
Bronzen beeldje van putto, naar F
Moreau, op houten sokkel 34 cm hoog

-

5073
€ 50 - € 100
Klassieke metalen houder voor een
vestzakhorloge, ca. 1900, 33 cm hoog
5074
€ 75 - € 125
2 19e eeuwse bronzen kandelaartjes, 22
cm hoog
5075
€ 40 - € 80
Zamak beeld , getiteld Captive, naar E
Villanis, op houten sokkeltje 22,5 cm hoog
5076
€ 200 - € 300
Antieke tinnen klokkan met gegraveerd
decor van bloemen, Beieren ca. 1775, 33
cm hoog
5077
€ 100 - € 150
Bronzen sculptuur van een Russische
soldaat op ski's, 26,5 cm hoog
5078
Antieke messing crucifix 30,5 cm hoog

-

5079
€ 50 - € 100
Afrikaans vruchtbaarheidsbeeldje, ca.
1920, 31,5 cm hoog
5080
€ 75 - € 125
Vrouw met glas, crayon gedateerd 1980,
15x20 cm
5081
Oude briefopener, gemaakt van een
pootje van een reetje en ivoor, ca. 1920,
29,5 cm, bruto 64 gram. Met certificaat.
5082
€ 40 - € 80
Anoniem, 3 Jugendstil bronzen
plaquettes, 13x19,5 cm en 12x8,5 cm
5083
€ 150 - € 250
Frans reiswekkertje, Le Roy & Fils, Palais
Royal Paris, uurwerk nr. 10870, 9,5 cm
hoog met sleuteltje en gevat in lederen
foedraal
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5084
€ 50 - € 100
Albasten buste van een vrouw, gemerkt
Gino, op stenen sokkel 18,5 cm hoog

5100
2 Klassieke beeldjes, Moeder met kind
een een keramiek kinderkopje

-

5116
2 Bronzen beeldjes van ballerina's 24 cm
en 25,5 cm hoog

5085
Antieke eiken beschilderde schooltasje
20x10 cm en metalen beschilderd
spaarpotje bever 9 cm hoog

5101
€ 40 - € 80
Bronzen sierkelk, 20e eeuw, 12 cm hoog,
9 cm diameter, onduidelijk teken op
onderzijde

5117
Fossiel op marmeren sokkel 22 cm hoog

-

5086
€ 150 - € 250
Onduidelijk gesigneerd, portret van
Koning Lodewijk XVI (1754-1793)
geschilderd op ivoor 7,5x5,5 cm in noten
lijstje, buitenmaat 13,5x12 cm. Herkomst
boedel mevrouw van Harinxma thoe
Slooten, Huize De Menthenberg Arnhem.
5087
3 Ovale miniatuur portretjes w.o. Napoleo
5088
Miniatuur portret van Everard Scheidius,
Hoogleraar Oosterse talen en
Hebreeuwse Oudheden (Arnhem 24-121742 / Leiden 27-04-1794), gravure uit
1792 in houten lijstje, buitenmaat 13x13
cm. Herkomst boedel mevrouw van
Harinxma thoe Slooten, Huize De
Menthenberg Arnhem.
5089
Heilige Metrofaan, email ikoontje 4,5x3,8
cm, vroeg 19e eeuws, in koperen lijstje
totaal 7x6,5 cm
5090
€ 100 - € 150
Tinnen Empire rijkbewerkt schaaltje 3,5
cm hoog, 15,5 cm diameter
5091
Antiek schildpad doosje met ivoren
randjes en pootjes 4 cm hoog, 15x10 cm
(restauratie achterzijde bij scharniertje)
5092
19e Eeuws notitieblokje met schildpad
kaft 10x6 cm (kaft los)

-

5093
Antieke facetgeslepen horlogestandaard
in koperen montuur, met horloge 16 cm
hoog
5094
Mahonie op eiken antiek theekistje 11,5
cm hoog, 13 cm breed, 10 cm diep
5095
€ 25 - € 50
Antiek miniatuur blokschaafje, 9 cm lang
5096
Bewerkt natuurstenen dekselbakje met
decor van een draak op top, 4,5 cm hoog,
7,5x6,5 cm
5097
€ 100 - € 200
Antieke bewerkte mossel met religieuze
voorstelling 13,5 cm diameter
5098
Onduidelijk gesigneerd, bronsje van
jongen, op marmeren sokkeltje 10,5 cm
hoog
5099
€ 200 - € 400
Ivoren snijwerk met decor van olifanten,
29 cm, 2490 gram, ca. 1900. (niet gaaf)
Met certificaat
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5102
Gedetailleerd beschilderde kalebas met
decor uit India, ca. 16 cm hoog
5103
Oude thermometer 30 cm hoog, messing
boomhutklokje 24,5 cm hoog (uurwerkje
nakijken), en bronzen Oosterse decoratie
16 cm lang, en bronzen beeldje op
marmeren sokkeltje 15,5 cm hoog
5104
€ 25 - € 75
Metalen kistje met houten binnenwerk met
voorstelling van Dronning Thyra Danebod
ved Dannevirke, maker Edw Aagaard,
Kobenhavn, Danmark, 8,5 cm hoog, 17
cm breed, 8 cm diep
5105
Koperen keteltje (knop manco, losse rand
en tuitje verbogen), melkkannetje en
suikerpotje (ontwerp HP Berlage ?), en
koperen comfoor
5106
2 IJzeren betelnotenkrakers

-

5107
Rond houten bestoken doosje met
schroefdeksel 9 cm diameter, vierkant
houten ingelegd doosje 9,5x9 cm, houten
standaard met ijzeren pen 14 cm hoog, en
bronzen repro antiek sluitgewicht 4,5 cm
hoog
5108
€ 40 - € 80
Antiek mahoniehouten theekistje met
intarsia en sleuteltje 13,5 cm hoog, 13,5
cm breed
5109
Bronzen klassiek beeld van een vrouw 27
cm hoog, en bronzen beeldje van meisje
staand op kruk 28,5 cm hoog
5110
3 Religieuze gegoten wandreliefs in eiken
lijst, per stuk 13x10,5 cm
5111
Diverse fossielen

-

5112
Gietijzeren houder voor het ophangen van
paardentuig. Herkomst boedel mevrouw
van Harinxma thoe Slooten, Huize De
Menthenberg Arnhem.
5113
Oude houten inktstel met messing en
glazen inktpotjes 28x17 cm

-

5114
16 Messing kandelaartjes ca. 5-15 cm
hoog

-

5115
Antieke bronzen vijzel 12 cm hoog, met
stamper

5118
€ 40 - € 80
Bronzen beeldje van de Hertog van
Brabant 1257-1294, 21 cm hoog
5119
Koopje antieke ivoren schaakstukken in
houten doosjes
5120
Koopje antieke brilletjes

-

5121
Aardewerken tegeltableau met
voorstelling naar Roelofs, getiteld De drie
berken, in eiken lijst 45x34 cm
5122
€ 100 - € 150
Antiek geweer met bajonet, serienummer
47622 / 56472, ca. 1920, totaal 173 cm
lang, onklaar gemaakt
5123
3 Dresden porseleinen beeldjes van
danseressen 9,5 cm, 12 cm en 14,5 cm
hoog (vingertjes van 2 kleine beeldjes)
5124
5 Porseleinen klassieke beeldjes
waaronder Dresden 6,5-14,5 cm hoog
(schade aan rokjes en 1 vingertje)

-

5125
Dresden, Kaiser en Rudolstadt, 3
porseleinen beeldengroepen 18,5 cm en
19 cm hoog (diverse schade)
5126
Volkstedt Rudolstadt, 3 porseleinen
klassieke beeldengroepjes 11,5-15 cm
hoog (1 half vingertje manco)

-

5127
Volkstedt Rudolstadt, 2 porseleinen
beeldengroepjes 17 cm en 18,5 cm hoog
(kleine manco's)
5128
6 Porseleinen klassieke beeldjes
waaronder Dresden en Volkstedt
Rudolstadt 6,5-18,5 cm hoog (4 kleinste
gaaf)
5129
10 Duits porseleinen beeldjes van
danseresjes waaronder Dresden 7,5-9 cm
hoog (7 met schade)
5130
Volkstedt Rudolstadt, porseleinen
beeldengroep 18 cm hoog, en Volkstedt
Rudolstadt, 4 porseleinen beeldjes 8-11
cmk hoog (kleine manco's)
5131
5 Dresden porseleinen beeldjes van
muzikanten 9,5-11 cm hoog (met schade
aan rokjes)
5132
5 Diverse slangenlederen tasjes

-
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5133
Ontwerp Irene Hannivoort, bronzen
sculptuur van zeemeerman met
zeemeermin, op houten sokkel totaal 17,5
cm hoog
5134
Ontwerp Fons Bemelmans, brons beeldje
van een ballerina op stenen sokkeltje 10
cm hoog, en ontwerp Jan van Iepenburg,
3 bronzen beeldjes van stiertjes uit
1973, 11 cm breed, op bruinhart houten
plank
5135
Frans Deeleman geb. 1922, bronzen
beeldje Babatte, 20 cm hoog

-

5136
€ 100 - € 200
Gesigneerd Radar, Pascal geb 1960,
Bronzen sculptuur van een steigerende
soort paard, op marmeren sokkel, totaal
39 cm hoog
5137
€ 100 - € 200
Gesigneerd Nick, Ludwig 1873-1936,
Bronzen beeldengroep van hardloopster
met hond 21 cm hoog
5138
€ 50 - € 100
Gemerkt Noorlander, Huib 1928-2004,
bronzen sculptuur op houten sokkel 8,5
cm hoog, 7x7 cm
5139
€ 50 - € 150
Gesigneerd Kortekaas, Pieter geb. 1943,
bronzen sculptuur van man en vrouw,
gedateerd 1997, 21,5 cm hoog
5140
€ 100 - € 200
Toegeschreven aan Rotgans, Monica
geb.1951, Bronzen beeld getiteld Aurora,
29,5 cm hoog
5141
€ 75 - € 125
Monogram A.R., bronzen sculptuur van
een naakte vrouw, op bronzen sokkel,
totaal 39 cm hoog
5142
Onduidelijk gesigneerd, Compositie met
vruchten, board 13,5x16 cm
5143
€ 100 - € 150
Monogram EJA (Eja Siepman van den
Berg geb. 1943), bronzen babykopje12
cm hoog, op losse houten sokkel (10 cm
hoog)
5144
€ 200 - € 400
Koop antiek blikken speelgoed, Märklin
w.o. 2 locomotieven, diverse wagons en
een doos rails, ca. 1910
5145
Antieke kristallen schaal, 10,5 cm hoog,
coupe 18 cm hoog, en 2 karaffen 31 cm
hoog
5146
Glazen sierobject van een uil, Muranostijl,
22 cm hoog
5147
€ 200 - € 400
Zeer fraaie Spaanse waterkaraf / Porron
met slingerglas oor en gegraveerd decor
en gedateerd 1894, 27,5 cm hoog
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5148
2 Ruitjeskristallen karaffen 43,5 cm hoog
5149
€ 30 - € 60
Anoniem, glazen sierobject van een haan
in Muranostijl, 25 cm hoog

5166
€ 100 - € 150
Royal Leerdam sierbobject, Floris
Meydam 250-180, 2008, 15 cm hoog

-

5167
12 Kristallen messenleggers in cassette
en een wit beschilderd stopflesje 20 cm
hoog

5151
Royal Leerdam siervaasje, Gerard
Thomassen, 250-43. 2002, 10,5 cm hoog

5168
Koop oud ruitjeskristallen schotels,
waterset, dekselbakje, tafelstel, dekselpot,
zoutvaatjes, schaaltje en boterstolp

5150
3 Diverse kristallen karaffen

5152

€ 40 - € 80

Kosta Boda, ontwerp Bertil Vallien,
sierglazen schaaltje, genummerd 59251,
10,5 cm hoog, 16,3 cm diameter

5153
2 Geslepen glazen dekselpotten 30 cm
hoog

5170
€ 40 - € 60
2 Quartz tafelklokjes in kristallen kast, 10
cm hoog
-

5154
€ 40 - € 80
2 Kristallen geslepen dekselbokalen 43
cm hoog
5155
€ 100 - € 150
Gemerkt Copier Leerdam, spijkerglas
bolvaas, 12 cm hoog, 2610 gram (krasjes)
5156
Monica Backström Kosta Boda 2
waxinelichthouders, 6 cm hoog, 10 cm
diameter

-

5157
Monica Backström Kosta Boda siervaas
40040, 27 cm hoog
5158
€ 50 - € 100
Kosta Boda, ontwerp Bertil
Vallien, sierglazen schaal, genummerd
50220, 11,5 cm hoog, 22 cm diameter
5159
€ 40 - € 80
Orrefors, gekleurde glazen vaas,
genummerd EL946721, 15,5 cm hoog
5160
Groene glazen geslepen vaas op stervoet
en gemerkt Rozendaal 15,5 cm hoog
(randchip), en 6 groene glazen 14 cm
hoog (gaaf)
5161
€ 40 - € 80
Draanen, Joek van (1946-)
Ontwerp Draanen, Joek van geb. 1946,
glazen sculptuur van een boek met
koperen kaft 6,5 cm hoog, 18x16 cm
5162
Cassette met 12 kristallen geslepen
messenleggers

5169
€ 150 - € 250
Royal Leerdam vaas, Unica Siem van der
Marel, 05.070, 21 cm hoog

-

5163
€ 50 - € 75
Set van 4 gekleurde parfumflacons op
spiegeltableautje van 25x20 cm
5164
€ 50 - € 75
2 Kristallen ligkaraffen met stop, 17 cm
hoog
5165
€ 30 - € 60
12 Geslepen messenleggers, in cassette

5171
€ 50 - € 100
Vivarini Murano, blauwe glazen siervaas,
genummerd 288/400, jaar 2009, 72,5 cm
hoog, paarse vaas 77 cm hoog, Vivarini
Murano blauwe platte vaas, genummerd
010, 45 cm hoog, en oranje platte vaas 45
cm hoog
5172
Holmegaard, glazen bokaal met oren, ter
gelegenheid van Olympiade 1976, met
originele doos 19,5 cm hoog
5173
€ 60 - € 100
Glazen sierbobject van een pelikaan, 34
cm hoog
5174
Design glazen vaas, 36,5 cm hoog

-

5175
Vrijmetselarij, antiek gekleurd glas met
geslepen symboliek 15,5 cm hoog, 11 cm
diameter
5176
Vrijmetselarij glas met geslepen symoliek
17 cm hoog
5177
€ 100 - € 150
In de stijl van Gallé, glazen siervaas met
reliëf van een gezicht, 30 cm hoog
5178
Vrijmetselarij, 2 antieke glazen met
geslepen symboliek 13,5 cm en 15,8 cm
hoog
5179
€ 60 - € 120
Siervaas met decor van een gezicht, 32
cm hoog
5180
C de Lorm, glazen waterkan met
parelmoer glans 17 cm hoog

-

5181
€ 100 - € 150
Royal Leerdam, glazen neushoorn,
Bernard Heesen, 2007, 18 cm hoog
5182
Kosta Edenfalk, nummer 48310,
sierglazen vaas 22,5 cm hoog

-

5183
7 Antieke glaasjes ca. 12 cm hoog,
waaronder 3 slingerglaasjes ca. 11,5 cm
hoog
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5184
€ 50 - € 100
Handbeschilderd 19e eeuws Duits
sierglas, 27,5 cm hoog

5202
€ 75 - € 125
Royal Leerdam siervaas, Verrassing, Gert
Bullee, 25-4, 1993, 20,5 cm hoog

5218
2 Oosterse porseleinen gemberpotjes met
blauw decor, ca. 1850, 11,5 cm hoog

5185
€ 50 - € 100
Handbeschilderd 19e eeuws Duits
sierglas, 27,5 cm hoog

5203
€ 100 - € 200
Royal Leerdam, vaas, Unica, 02.033, D
van Kampen, 30 cm hoog

5186
€ 100 - € 200
Glazen Duitse 19e eeuwse dekselbokaal
met emaille tekst, decoratie en noppen op
wand en deksel 41,5 cm hoog

5204
€ 50 - € 100
Royal Leerdam sierobject, Carina
Riezebos, jaarobject 2004, Asmaan,
45/75, 24,5 cm diameter

5219
€ 200 - € 300
Antieke Japans porseleinen
wierookbrander met houten deksel 19 cm
hoog, en bronzen wierookbrander,
gemerkt onderzijde 18e eeuw 17,5 cm
hoog, op houten sokkel totaal 21 cm hoog

5187
€ 250 - € 500
Zeer fraaie bokaal met rijk decor met
onbekend familiewapen, bloemdecor en
staand op slingerglas steel, ca. 1875, 30
cm hoog (met extra deksel)

5205
€ 50 - € 100
Royal Leerdam siervaas, Labyrinth, Siem
van der Marel, 50-32, 15 cm hoog

5188
Royal Leerdam vaasje, J van Oon, 250123, 9 cm hoog
5189
€ 100 - € 150
Kattekop, 18e eeuwse glazen fles 19,5 cm
hoog
5190
Paarse kom met gegraveerd decor van
Schotse spelen, kom is gemerkt met
JTCG71, 14,5 cm hoog, 21 cm diameter
5191
€ 40 - € 80
Kosta Boda, ontwerp Bertil Vallien,
sierglazen vaasje, genummerd 40131, 21
cm hoog, en anoniem, sierglazen zwaan
25 cm hoog
5192
6 19e Eeuwse glazen met gegraveerd
decor en een luchtbel in de steel, 18,5 cm
hoog (chipje)
5193
Royal Leerdam presse papier, Siem van
der Marel, 500-197, 11 cm hoog

5206
Purmerend plateel inktpotje, schilder Jan
Stap (glazuur slijtage rand), Imari
theepotje 8 cm hoog (tuitje gelijmd),
schotel 22 cm diameter (haarlijntje),
portretje in benen lijstje 11x10,5 cm, 2
kristallen glaasjes op zilveren voetje 9,5
cm hoog, Makkum Tichelaar aardewerken
schotel 20 cm diameter, en Imari
kommetje 4 cm hoog (haarlijntjes)
5207
€ 100 - € 150
2 Japanse Satsuma 19e eeuwse vazen
met fraaie decoratie van figuren,dieren en
vogels 29 cm hoog
5208
2 Japanse porseleinen bloembakjes, ca.
1900, 18,5x11 en 15x9,5 cm
5209
Oosterse cloisonne vaas op houten sokkel
30 cm hoog
5210
€ 30 - € 60
Cloisonne sierschotel met decor van een
vogel, ca. 1900, 30,5 cm diameter

-

5211
€ 50 - € 100
Cloisonné vaas met rijk decor van
vogeltjes in tuin met bamboe, ca. 1900,
30,5 cm hoog

5195
€ 30 - € 60
Gemerkt Copier Leerdam, glazen schaal
7,5 cm hoog, 20 cm diameter

5212
€ 50 - € 100
Chinees wit porseleinen Quanyin,
gemaakt door kunstenaar Lu Yang Lin 32
cm hoog

5194
Glazen koekschaal, mogelijk Leerdam,
Floris Meydam, 13 cm hoog

5196
Royal Leerdam siervaasje, Siem van der
Marel, 250-6, 2004, 9,5 cm hoog
5197
€ 50 - € 100
Leerdam glazen schaal met tincraquele
26 cm diameter
5198
Kristallen druiventros op ovaal spiegeltje
9,5 cm, hoog, 23 cm lang
5199
Art Deco 2-persoons karafsetje

-

5200
€ 100 - € 150
Glazen wijnkaraf met gegraveerd decor,
Porron, Spaans, met zilveren dop gemerkt
met Spaans teken, 29 cm hoog
5201
€ 75 - € 125
Royal Leerdam, jaarglas 2005-2006, You
Too, Simone van Bakel, oplade van 100
stuks, ca. 30 cm
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5213
€ 100 - € 150
2 Yixing trekpotjes 5 cm en 9 cm hoog
(gaaf)
5214
€ 200 - € 300
3 Jade beeldjes van paarden, ca. 1900,
ca. 6 cm hoog
5215
Oosters porseleinen kom, omstreeks 1800
8 cm hoog, 15 cm diameter (gaaf), en
Amsterdams Bont kom 7 cm hoog, 14,5
cm diameter (randchipje en haarlijntjes)
5216
€ 200 - € 400
Quianlong, 2 porseleinen schaaltjes
18x25,5 cm (diverse randchipjes)
5217
€ 75 - € 125
Celadon aardewerken kom, 5 cm hoog,
15 cm diameter

5220
€ 250 - € 350
Chinese porseleinen kom met voorstelling
van landschap en meer met vissersboot
met visser, omstreeks 1800, 9,7 cm hoog,
23 cm diameter (1 randchipje)
5221
€ 200 - € 400
Chinees porseleinen rolvaasje met
polychroom decor, ca. 1875, 11 cm hoog
5222
€ 100 - € 200
Oosterse porseleinen theepot met rijk
kleurrijk decor van vele figuren, ca. 1900,
11 cm hoog
5223
Antieke Oosters porseleinen bolvaas 15,5
cm hoog, 18 cm diameter
5224
€ 50 - € 75
Cloisonne vaas 30,5 cm hoog
5225
€ 50 - € 100
Chinees porseleinen dekselvaas op
houten console 33 cm hoog
5226
€ 300 - € 500
Chinees porseleinen vaasje met
goudkleurig decor van draken, ca. 1900,
18,5 cm hoog
5227
€ 100 - € 150
2 Oude Chinese munten van 1 Yuan
5228
€ 50 - € 100
Chinees wit porseleinen Boeddhabeeld
van kunstenaar Lu Yang Lin 11,5 cm hoog
5229
Chinees porseleinen kom met blauw
decor van landschap met huizen, figuur in
boot op zee 11 cm hoog, 26 cm diameter
(haarlijntjes)
5230
€ 250 - € 500
6 Kangxi kommen op schotel met blauw
decor, kommen 5,5 cm hoog, 10 cm
diameter, schotels 12,5 cm diameter (1
klein chipje op een schotel) met extra 1
kom op schotel met chip en haarlijn
5231
€ 100 - € 200
Chinees 19e eeuwse porseleinen kom 8
cm hoog, 21 cm diameter (gaaf) en 3
kommetjes ca. 5,5 cm hoog, 9,5 cm
diameter (gaaf)
5232
€ 100 - € 200
11 Antieke porseleinen Oosterse schotels
15,5 cm, 16,5 cm en 17,5 cm (diverse
haarlijnen)
5233
2 Oosterse cloisonne vaasjes 15 cm hoog
(1 gerestaureerd), bakje 5,3 cm hoog, en
vaasje 7,5 cm hoog

5
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5234
€ 40 - € 80
Imari porseleinen schotel 24,5 cm
diameter, en 2 dekselvaasjes 20 cm hoog
5235
Archeologische vondsten uit Israel
stammend uit de Romeinse tijd, ijzertijd,
Hellenistische periode, bronstijd,
Byzantijnse periode etc
5236
2 18e Eewse cloisonne kommen, 3,2 cm
hoog op schotel 11,5 cm diameter.
Herkomst boedel mevrouw van Harinxma
thoe Slooten, Huize De Menthenberg
Arnhem.
5237
5 Oosterse porseleinen kommen met
kippendecor 12 cm en 17 cm diameter, en
19 porseleinen schaaltjes 7 cm diameter
5238
Oosterse kunststof boot met vele figuren
aan boord, op houten standaard 25 cm
hoog, 35 cm lang, en kunststof bewerkte
pijp 70,5 cm lang
5239
Chinees lakwerk kistje met parelmoer
ingelegd, met binnenin 4 doosjes 9 cm
hoog, 26x22 cm

-

5240
Chinees porseleinen Schotel met
polychroom decor 36,5 cm diameter
(gelijmd), dekselvaasje 21,5 cm hoog, 3
kommetjes met schoteltjes (schoteltje met
haarlijntje en 1 met chipjes en haarlijntje),
gekartelt schoteltje, capucijnerschoteltje
(chipje), kommetje ( chipje en haarlijntje),
en Imari schoteltje (haarlijntjes)
5241
€ 50 - € 100
Chinees porseleinen vaas met decor van
bloeiende boom, 19e eeuw, 25,5 cm
hoog (gaaf)
5242
€ 1.250 - € 1.750
2 Antieke porseleinen Ghendis, ca. 1700,
19 cm hoog
5243
€ 500 - € 1.000
Kangxi porseleinen schotel met
krijgerdecor, vogels op tak in cartouches
en artemisiablad onderzijde bodem 36 cm
diameter (enkele randchipjes)
5244
€ 50 - € 100
Chinees porseleinen schotel, omstreeks
1800, 28 cm hoog (enkele randschilfertjes)
5245
€ 100 - € 200
Chinese porseleinen schotel met floraal
decor, vogel, vaas en cartouches,
omstreeks 1800, 41 cm diameter
(minuscuul randchipje)
5246
€ 250 - € 500
2 Chinees porseleinen 18e eeuwse vazen
met drakendecor 20 cm hoog (gaaf)
5247
€ 200 - € 400
2 Chinees porseleinen dekselkannetjes,
omstreeks 1800, ca. 12,5 cm hoog (1 met
chipje onderzijde standring)
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5248
€ 100 - € 200
Lowestroft 18e eeuws porseleinen
dekselkannetje 15,5 cm hoog
(glazuurplekjes oor)
5249
€ 800 - € 1.000
Porseleinen vaas / pot met blauw decor
van vogels, ca. 1700, 19 cm hoog
5250
€ 100 - € 200
Chinees porseleinen schotel met pauwen
en drakendecor 20,5 cm diameter, en
schotel met herten in landschapdecor,
19e eeuw 20 cm diameter (beide schotels
gaaf)
5251
Chinees porseleinen dekselkannetje met
polychroom decor 10,8 cm hoog (oortje
gelijmd en chipje van tuitje))
5252
€ 50 - € 100
2 Chinees porseleinen kommetjes met
dekseltjes met polychroom decor,
kommetjes 6 cm hoog, 10,5 cm diameter
(gaaf)
5253
€ 100 - € 200
4 Antieke Chinees porseleinen
knobbelvaasjes 6,5-7 cm hoog (minuscule
schilfertjes)
5254
€ 200 - € 400
Kangxi, 2 porseleinen flesjes 11 cm hoog
(chipjes)
5255
€ 100 - € 200
Antiek Chinees porseleinen vaasje 14,5
cm hoog (gaaf)
5256
€ 250 - € 500
Chinees porseleinen knobbelvaas,
gemerkt Hsuan-Te 23 cm hoog (gaaf)
5257
€ 100 - € 200
2 Kangxi porseleinen dekselvaasjes met
floraal decor, vogels en vlinders 16 cm
hoog (2 verschillende dekseltjes met
randschade)
5258
€ 200 - € 400
ChengHua porseleinen schotel met fraai
decor van muzikale dames in tuin, florale
rand en karaktermerk op achterzijde 20
cm diameter (chipje, en chipje met
haarlijntje)
5259
€ 100 - € 200
Kangxi porseleinen schotel met kartelrand
en cartouches 19 cm diameter (2 kleine
haarlijntjes en glazuurschilfertje)
5260
€ 300 - € 500
2 Antieke Chinese kommen met fraai
polychroom decor, 4,5 cm hoog, 9,5 cm
diameter
5261
€ 100 - € 200
Bronzen Aziatisch beeld van
hooggeplaatst figuur met gebedsrol 30,5
cm hoog
5262
€ 100 - € 200
Ivoren beeldje van een man met bos hout
hop zijn rug en leunend op een staf,
China ca. 1880, 16 cm hoog, 210 gram.
Met certificaat.

5263
€ 100 - € 150
3 Chinees porseleinen schaaltjes,
omstreeks 1800, 16,5 cm diameter (1
gaaf, 1 met haarlijntje) en schaaltje16,5
cm diameter (klein randchipje)
5264
€ 100 - € 200
3 Chinees porseleinen kommen met
dekseltjes, 18e eeuw, met 4karaktertekens onderzijde 11 cm diameter
(1 dekseltje met 2 randchipjes)
5265
€ 200 - € 400
18e Eeuwse porseleinen Chinese schotel
met decor van figuur op een olifant en
tevens voorzien van een reliëfdecor, 26
cm diameter (chip)
5266
€ 300 - € 600
18e Eeuwse porseleinen Chinese schotel
met wapen VOC, Crescunt Concordia
Resparae (eendracht maakt macht) 1728,
23 cm diameter
5267
€ 150 - € 250
18e Eeuwse porseleinen Chinese schotel
met portret van Petrus Boudaan (16661734) predikant te Amsterdam, 23 cm
diameter
5268
€ 200 - € 400
18e Eeuwse porseleinen Chinese schotel
met blauw zwart decor van hond bij
papagaai, 22 cm diameter
5269
€ 200 - € 400
18e Eeuwse porseleinen Chinese schotel
met polychroom decor van vrouw met
schild met stars and strips en vogel, 23
cm diameter (small schips)
5270
€ 100 - € 200
Chinees porseleinen schotel met
bloemenvaas en floraal decor, omstreeks
1800, 21,5 cm diameter (gaaf), en schotel
met landschaps- en floraal decor met
figuren, omstreeks 1800, 22 cm diameter
(gaaf)
5271
€ 400 - € 800
8 Chinees porseleinen 18e eeuwse
kommetjes en schoteltjes met floraal
decor en vogels, kommetjes 6,5 cm
diameter (diverse haarlijntjes)
5272
Qianlong porseleinen 8-zijdige schaal
28,5x18,5 cm (randchipjes en haarlijntje)
5273
Kangxi porseleinen kommetje met floraal
decor 6 cm hoog, 11,5 cm diameter (mett
schade), Encre de Chine schoteltje 10,5
cm diameter (haarlijntjes), en 6-kantig
schaaltje met decor in cartouches 11,5 cm
diameter (gaaf)
5274
Kangxi porseleinen kom met floraal decor
en Langelijzen in cartouches 10,5 cm
hoog, 23 cm diameter (met schade)
5275
€ 100 - € 200
2 Chinees porseleinen schotels met
floraal decor, omstreeks 1800, 28 cm
diameter (randchipjes en haarlijntjes), en
schotel met floraal decor, vogel bruine
rand onderzijde en stempel 22 cm
diameter (randchipjes)
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5276
6 Diverse antieke Chinees porseleinen
schoteltjes en 3 kommetjes (1 schoteltje
gaaf met strijdersdecor, rest heeft
randchipjes en haarlijntjes)
5277
Koop Chinees porseleinen kommetjes,
schoteltjes (chipjes, haarlijntjes en 1
kommetje gelijmd), vaas 21,5 cm hoog
(gaaf), en gemberpot 15,5 cm hoog
(chipjes van standring)
5278
4 Diverse antieke Chinees porseleinen
schoteltjes 14 cm, 16 cm en 16,5 cm
diameter (1 met haarlijntje, rest met
randschilfertjes)

-

5279
€ 50 - € 100
Smeedijzer bijzettafeltje met antieke
Oosterse porseleinen tegel, 45 cm hoog,
40x26 cm (tegel 38,5x25,5 cm)
5280
Antieke Japanse kleurendruk 25x37 cm
en voorstelling op textiel 17,5x16,5 cm

5292
Imari kraagvaas met rijk decor, 53 cm
hoog (haarlijn en chip)

-

5293
Japans Imari porseleinen schotel 37,5 cm
diameter, 2 schotels 21,5 cm diameter en
schotel 25 cm diameter
5294
Imari schotel, 34 cm diameter

-

5295
Satsuma beschilderde siervaas met
opgelegde decor van uil en vogeltjes in
bloeiende boom, op houten sokkel 67 cm
hoog (met schade aan opgelegd decor)
5296
Benzine aansteker in de vorm van een
harnas en voorzien van een speeldoosje,
21 cm hoog
5297
€ 100 - € 200
Ivoren beeld van een staande vrouw met
bloemen, ca. 1930, totaal 25 cm hoog.
Met certificaat

5281
€ 300 - € 600
Met signature Zhang Da Qian, Landschap
met rivier, aquarel op rol, 230x82 cm
5282
Oosters romantisch tafereel, doek
28,5x40 cm

-

5283
3 Arabische ingelijste aquarellen van
jachttaferelen 19,5x10,5 cm, 20,5x11,5 cm
en 22x12,5 cm
5284
€ 200 - € 400
Serie van 8 Oosterse ingekleurde
houtsnedes w.o. van Ostagawa Hirosjige
en Kijonaga, 35x25 cm per stuk
5285
€ 400 - € 600
Kangxi, 6 porseleinen schotels met floraal
decor in cartouches 21,7 cm diameter
(enkele haarlijntjes, randchipjes en
schilfertjes)
5286
€ 200 - € 400
6 Chinees porseleinen schotels,
omstreeks 1800, 26 cm diameter (6
schotels met randschilfertjes, 1 met
haarlijntjes en 3 schotels met randchips)
5287
2 Oosterse porseleinen rolvazen met
polychroom decor, 20e eeuw, 28 cm hoog
5288
2 Imari kastvazen 36 cm hoog (schade
aan deksels)

-

5289
€ 100 - € 150
5 Geplooide Imari schotels met decor en
van een tuin, 32 cm diameter
5290
€ 250 - € 500
4 Chinees porseleinen schotels, gemerkt
Cheng Hua 26 cm diameter (haarlijnen)
5291
4 Chinees porseleinen schotels,
omstreeks 1800, 23 cm, 23,5 cm en 24
cm diameter (haarlijntjes en randchipjes)
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7000
€ 150 - € 250
Verzilverd bestek, WMF 90, bestaande uit
diverse cassettes met 12 grote vorken en
lepels, 12 kleine vorken en lepels, 12persoons visbestek met opdienbestek, 9
grote en 11 kleine messen, trancheerset,
2 vleesvorken, 2 groentelepels,
aardappellepel, 2 sauslepels en een
soepdienlepel
7001
€ 75 - € 125
Koopje Djokja, jampot met houder, deksel
en lepel, lepelvaasje, 2 houders, 2 lepels,
klontjestang en een dover, gewicht excl.
glas 464 gram
7002
€ 200 - € 400
Zeer fraaie ronde Djokja fruitschaal,
rijkelijk versierd met floraal decor en
staand op 3 bolpootjes, diameter 32 cm,
932 gram
7003
€ 150 - € 250
Ronde Djokja dekselcoupe, gemerkt 800,
rijkelijk versierd met floraal decor, deksel
ajour gezaagd en bloem op top, diameter
21 cm, 806 gram
7004
€ 30 - € 60
12 Lepeltjes, Djokja, 800, met sierlijke
schep en zeefiguur op top, in originele
cassette
7005
€ 50 - € 100
2 ronde Djokja schaaltjes, gemerkt 800
SMS,rijkelijk versierd met floraal
decor, diameter 14 en 20 cm, 272 gram
7006
€ 100 - € 150
Ovale Djokja schaal, gemerkt 800SMS,
rijkelijk versierd met floraal decor, 31x22
cm, 472 gram
7007
€ 75 - € 125
3 Djokja schaaltjes, rond en ovaal,
gemerkt 800, waarvan 1 met hengsel,
rijkelijk versierd met floraal decor, 356
gram
7008
€ 25 - € 50
Djokja ovaal schaaltje, meesterteken P.H,
ajour gezaagd en versierd met floraal
decor, 16x11 cm, 80 gram
7009
€ 50 - € 100
Rond Djokja dekselbakje, staand op 3
pootjes, rijkelijk versierd met floraal decor,
diameter 14 cm, 318 gram
7010
€ 25 - € 50
6 Duitse longdrink lepels met bloemdecor
gemerkt 800, 16 cm, 107 gram
7011
4 Diverse houders w.o. Djokja

-

7012
€ 40 - € 80
Ivoren briefopener met fraai beslag
gemerkt 800, 34 cm lang, ca. 1900.
Briefopener is geweest van Herman
Gorter (1864-1927). Met certificaat.
7013
€ 40 - € 80
Ovaal Djokja schaaltje, gemerkt 800,
26x12 cm en een rechthoekig Djokja
schaaltje, 19x12 cm, 286 gram
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7014
€ 50 - € 100
Kooje van diverse sieraden waaronder
zilver, zoals broches, colliers en
armbanden

7033
Koopje divers verzilverd, waaronder 2
bekertjes van Cohr Denmark, 5 houders
voor glaasjes en divers schepwerk

7015
Koop divers bijou

-

7016
Koopje bijou waaronder colliers en
broches

-

7034
6 Oude messen met bewerkt heft (geen
NL keur) 24 cm

7017
Koopje divers bijou w.o. 19e eeuwse
broche

-

7018
Koop divers bijou, waaronder colliers en
horloges
7019
Koop divers bijou, waaronder colliers en
armbanden
7020
Koopje diverse sieraden, waaronder
ringen en horloges

-

7021
Paar manchetknopen met munt
Olympische Spelen Munchen 1972, 2
horloges Certina en Pontiac en 10 diverse
ringen w.o. gemerkt 925
7022
Koop diverse horloges

-

7023
Koopje bijou waaronder colliers,
vestzakhorloge en broches

-

7024
Koopje divers bijou w.o. colliers, SOS
talisman, bloedkoraal etc.

-

7025
Koopje divers, waaronder bijou, zilveren
servetband en verzilverd mandje
7026
Koop bijou waaronder colliers, een stoffen
avondtas en een kralen avondtas
7027
2 Tafelkandelaren, gemerkt 835, met
floraal versierde rand, 9 cm hoog

-

7028
Koopje divers verzilverd, bestaande uit 12
messenleggers in cassette, 6 ijslepels incl
rietje, 2 bakjes lucifershouder, kannetje en
2 theezeefjes en 1 lekbakje
7029
€ 30 - € 60
Rond schaaltje met oren, gemerkt Mexico
900, 111 gram
7030
€ 200 - € 400
12 Diverse Oosterse miniaturen van
riksja's, landbewerkers, figuren met
karren, dragers en een tempel, geen keur,
1132 gram
7031
6 Desertlepels, Chrstofle, met fraaie rand
aan schep, 18 cm lang
7032
Slacouvert met been, Buitenland, op
standaard

-

7035
Christofle Frankrijk verzilverde
suikerklontjestang

-

7036
Koopje divers verzilverd, waaronder
kreeftenvorken en druivenschaar

-

7037
Koop divers onedel w.o. asverzamelaar,
lepeltjes, miniaturen, knopen met
familiewapen etc.
7038
Koopje divers verzilverd bestek w.o.
lepeltjes en vorkjes

-

7039
2 Sierlijke metalen standaards, rijkelijk
versierd met floraal decor, 31 cm hoog

-

7040
€ 50 - € 100
Verzilverd koffie- en theeservies, WMF,
bestaande uit ovaal dienblad, theepot op
rechaud, koffiepot, melkkan, suikerpot,
lepelvaasje, houder voor een glas en een
theezeefje op lekbakje, versierd met
floraal decor, afmeting dienblad 43x26 cm
7041
Verzilverd vestek, R & B 90, bestaande uit
6-persoons groot en klein bestek (1 grot
vork extra), sauslepel, groentelepel,
aardappellepel, vleesvork, 3 theelepeltjes
en 9 taartvorken, met sierlijk heft
7042
€ 75 - € 125
6-persoons Bestek, Gero 90,Georg
Nilsson, modele 692, ontwerp Georg
Nilsson, bestaande uit 6 grote messen,
lepels, vorken, 6 kleine messen,lepels,
vorken, aardappellepel, vlalepel,
groentelepel en sauslepel
7051
€ 150 - € 250
Fraaie zilveren broodmand, Hooijkaas
Schoonhoven, jaarletter 2004, met
inscriptie op onderzijde, rijkelijk versiers
met pauwen en floraal decor, staand op 4
sierlijke pootjes en bovenrand versierd
met parelrand, 34x24 cm, 688 gram
7052
€ 100 - € 200
Fraaie Duits zilveren ajourgezaagde
mand, 800/1000, versierd met guirlandes
en cartouches en een fraai bewerkte
bodem met figuren, 28x23 cm, 404 gram
7053
€ 25 - € 50
Zilver ajour gezaagd bonbonmandje, ond
meesterteken, 12x10 cm, versierd met
handvaten, 90 gram
7054
€ 25 - € 50
Zilver bonbonmandje, A J Pichal
Schoonhoven 1903-1905 en R J de Ruiter
Roosendaal 1883-1926, ajourgezaagd en
versier met parelrand, 13x7 cm, 68 gram
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7055
€ 100 - € 200
Zilveren broodmand, D J Aubert Den
Haag 1958-heden, ajour gezaagd en
versierd met parelrand, 28x22 cm, 418
gram
7056
€ 100 - € 150
Fraaie fruitschaal met gedecoreerde rand,
gemerkt Mexico Sterling 925, 320 gram,
20x14,5 cm
7057
€ 30 - € 60
Koopje van zilver lekbakje, jaarletter 1949,
Engels zilveren houder, Londen, jaarletter
1893 en een Engels zilveren
mosterdpotje, Sheffield, jaarletter 1904,
192 gram
7058
€ 30 - € 60
Zilveren geboortebeker, S.Spyer, 8 cm
hoog en een zilveren asbak, Zaanlandse
Zilversmederij Amsterdam, jaarletter
1967, 228 gram
7059
€ 25 - € 50
Zilveren suikerpot het hengsel met
gravering 1909 November 1937, Gerritsen
en van Kempen, jaarletter 1927, versiered
met parelrand, diameter 9 cm, 164 gram
7060
€ 100 - € 150
Zilver theelichtje op ivoren pootjes,
jaarletter 1905, 9 cm hoog, bruto 256
gram
7061
€ 40 - € 60
4 Zilveren bonbontips, 925/1000, 8x5,5
cm, 62 gram
7062
€ 80 - € 120
4-delig Engels zilver
roomstelletje,Birmingham, Roelof Citroen,
bestaande uit melkkan, suikerpot,
klontjestang en ovaal dienblaadje, 25x16
cm, 394 gram
7063
€ 400 - € 600
Zilveren strooibus, 18e eeuws, rijkelijk
versierd met druiventrossen en floraal
decor, op voet, 20 cm hoog, 254 gram
7064
Zilveren strooier en een zilveren
mosterdpotje, bruto 172 gram

-

7065
Zilveren geboortebeker met monogram
HML, CLJ Begeer Utrecht, jaarletter
1925, 5,8 cm hoog, 48 gram

-

7066
€ 40 - € 80
Duits zilveren beker, Zaun, 11 cm hoog,
166 gram
7067
€ 40 - € 80
Zilver theelichtje, A Presburg en Zoon
Haarlem, jaarletter 1971, 8 cm hoog, 200
gram
7068
€ 40 - € 80
Zilveren taartschep, A C Kooiman
Schoonhoven, jaarletter 1907, met
getorste steel, 22 cm lang en een zilveren
natfruitschep, B W van Eldik Zutphe,
jaarletter 1937, ajour gezaagd en rijkelijk
bewerkt met fruitdecor, 22 cm lang, 130
gram
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7069
2 Zilveren suikerschepjes, 11 en 12
cm lang en een zilveren roomlepel, 13 cm
lang, 42 gram

7084
€ 30 - € 60
12 Gehamerd zilveren theelepeltjes,
Hooijkaas Schoonhoven 1946-heden, in
cassette, 12 cm lang, 154 gram

7070
€ 50 - € 100
Koopje zilver schepwerk: taartschep,
jaarletter 1889, petitfourschep en vork,
jaarletter 1891, 2 vleeswarenvorkjes,
jaarletter 1890 en een schep, jaarletter
1893, allen met getorste steel, 190 gram

7085
€ 75 - € 125
12 Zilveren taartvorken, 835/1000, met
versierd heft,in cassette, 15 cm lang, 322
gram

7071
€ 20 - € 40
Zilveren sierlepel met vrouw met runderen
op top, Duitsland 800, 18 cm, 40 gram
7072
2 Zilveren schepjes Begeer, 13 cm en een
strooilepel van Kempen jaarletter 1886, 18
cm, totaal 76 gram
7073
€ 40 - € 80
Naar 18e eeuws model
gelegenheidslepel, 18,5 cm lang
7074
€ 50 - € 100
2 Zilveren groente opdienlepels met
monogram, Gerritsen Zeist, jaarletter
1914, 27 cm, 170 gram
7075
€ 75 - € 125
Koopje divers zilver schepwerk, 2
pasteischeppen, jaarletters 1835 en 1863,
sauslepel, jaarletter 1890, vleesvork,
jaarletter 1848, suikerschepje, jaarletter
1894, 2 vorkjes, jaarletter 1874 en een
lepeltje, 198 gram
7076
€ 30 - € 60
Zilveren taartschep, Gerritsen en van
Kempen Zeist, jaarletter 1931, 835/1000,
Haags lofje, 22 cm lang, 72 gram
7077
€ 75 - € 125
Engels zilveren gelegenheidslepel,
Londen, jaarletter 1891, 925/1000,met
vrouwfiguur op top en geschulpte schep,
20 cm lang, 56 gram
7078
€ 40 - € 80
Zilveren vleesvork, A H Beusekamp
Zutphen, jaarletter 1859, met floraal
gegraveerd decor, 16 cm, 20 gram
7079
€ 30 - € 60
Zilveren vleesvork, Christiaan Jacobs
Bruinings Joure 1849-1902, 20 cm lang,
40 gram
7080
€ 100 - € 150
1 persoons Zilveren cassette, grote en
kleine lepel, mes, vork, 800/1000, Robbe
en Berking Duitsland, bruto gewicht 333
gram
7081
€ 50 - € 75
Zilver gembercouvert met gravering, Wed.
Jan van der Velden Amsterdam jaarletter
1859, 38 gram
7082
€ 50 - € 100
Zilveren strooilepel, Pieter van Gelderen
Schoonhoven 1836-1837, 14 cm lang, 24
gram
7083
€ 25 - € 50
Zilveren eierlepel, C P 't Hart Den Haag,
jaarletter 1927, dubbel filet, 24 cm lang,
80 gram

7086
€ 25 - € 50
12 Zilveren taartvorkjes, met diverse
bloemen op top, 12 cm lang, 154 gram, in
cassette
7087
€ 25 - € 50
12 Gehamerd zilveren theelepeltjes,
Gerritsen en van Kempen Zeist, in
cassette, 12 cm lang, 134 gram
7088
€ 250 - € 450
Antiek tafelstuk gemaakt van een hoorn,
staand en versierd met zilver montuur met
gravering, ca. 1875, 42 cm hoog
7089
€ 750 - € 1.000
Zilver koffie- en theeservies, 4-delig op
ovaal zilver dienblad, geschulpt, Kon van
Kempen en Begeer Zeis en Gerritsen en
van Kempen Zeist, 925/1000, jaarletters
1960,1964,1965 en 1968, deksels
versierd met fruit en staand op sierlijke
pootjes, afmeting dienblad 53x32 cm,
3050 gram
7090
€ 40 - € 80
Natuurstenen houder voor zwavelstokjes,
met zilveren deksel, hengsel en 3
bolpootjes, August Heinrich Ankum
Zaandam 1851-1896, 11 cm hoog
7091
Buitenlands zilveren ronde reukdoos voor
droogbloemetjes met raster, diameter 10
cm, 220 gram
7092
€ 50 - € 100
Rond zilver ajour gezaagd schaaltje,
jaarletter 1947, versierd met floraal decor,
diameter 15 cm en een ovaal Engels
zilver dienblaadje, Londen jaarletter 1887,
ajour gezaagd met parelrand, 24x9 cm,
244 gram
7093
€ 30 - € 60
Zilver tondeldoosje, Dirk Verkerk
Amsterdam, jaarletter 1853, met fraai
gegraveerd decor, 6x3 cm
7094
€ 40 - € 80
Vierkant zilveren pillendoosjes (deksel
gescheurd) en een rechthoekig zilver
pillendoosje, J H van der Meulen en Zoon
Joure, jaarletter 1964
7095
€ 40 - € 80
Driehoekig Engels zilver doosje, Londen,
jaarleter 1887, met versierde deksel,
11x11x11 cm en een Engels zilver doosje,
Birmingham, jaarletter 1946, staand op 4
pootjes, 9x6 cm, 180 gram
7096
€ 75 - € 125
Odeurflacon met 14-krt gouden montuur
en applique (incl. stopje) en een
odeurkaraf met 14-krt gouden montuur en
stopje
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7097
€ 25 - € 50
Joodse kandelaar, 835/1000, met 8 armen
(losse arm ontbreekt), versierd met
roosmotief, 16 cm hoog, 76 gram
7098
3 Diverse miniatuur doosjes w.o.
zalvingsdoosjes (geen keur)

-

7099
€ 60 - € 80
Zilver mandje c.q. bloempotje, jaarletter
1913, versierd met 2 handvaten in de
vorm van ramskoppen en staand op 6
sierlijke pootjes,rand versierd met
parelrand, incl. blauw glazen binnenbak,
7 cm hoog, 148 gram
7100
€ 40 - € 60
Zilver schaaltje, Zaanlandse
Zilversmederij Amsterdam, jaarletter
1937, met gedreven decor van huiselijk
interieur met figuren, 19x7 cm, 100 gram
7101
€ 100 - € 150
Sierlijke zilveren doos, Zaanlandse
Zilversmederij Amsterdam, jaarletter
1940, deksel en zijkanten rijkelijk versierd
met figuren en floraal decor en staand op
4 pootjes, 14x14 cm, 348 gram
7102
Inktvloeier met Duits montuur gemerkt 835
7103
€ 75 - € 125
6 Kleine zilveren lepels en 3 kleine
zilveren vorken, jaarletters 1877,1879 en
1885, 326 gram
7104
€ 50 - € 100
Zilveren sauslepel, jaarletter 1946, een
zilveren grote lepel, jaarletter 1856 en een
zilveren desertlepel, Jan van der Broek
Amsterdam, jaarletter 1885, 166 gram
7105
4+4 Messen met rijkelijk versierd heft (4
stuks met Frans zilver heft), 24 cm lang
7106
€ 100 - € 200
Zilver bestek, 4 vorken en 3 lepels,
jaarletters 1839, 1911,1928, een
groentelepel, sauslepel en soepdienlepel,
Haags lofje, jaarletters 1914 en 1924, 744
gram
7107
€ 150 - € 250
6 Zilveren vorken en 6 zilveren lepels, 18
cm, van Kempen en Begeer, jaarletter
1962, 612 gram
7108
€ 30 - € 60
2 Wijnkaraffen met geetst decor van
druivenranken, op versierde zilveren voet,
montuur en zilveren dop, 26 cm hoog
7109
€ 25 - € 50
2 Amandelgeslepen kristallen coupes op
zilveren voet, 14 cm hoog (chipjes)
7110
€ 50 - € 100
Geslepen kristallen presenteerschaal met
zilveren beugel met parelrand, A Chr.
Fontani Sr. Amsterdam, jaarletter 1909,
schaal 25 cm diameter (diverse chipjes)
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7111
€ 100 - € 150
4 Zilveren couverts, Gerritsen en van
Kempen Zeist,van Kempen en Zonen
Voorschoten en A J Driesen Utrecht,
jaarletters 1921,1932 en 1948, Haags
lofje, aantal vorken en lepels met
gegraveerd monogram op achterzijde,
484 gram
7112
€ 30 - € 60
Zilveren suikerstrooier, A Teunissen
Schoonhoven, jaarletter 1875, 15 cm en 2
zilveren vleesvorkjes, jaarletter 1877, met
rijk versierde gegraveerde steel, 14 cm,
54 gram
7113
€ 20 - € 40
2 Zilveren jamlepels, C F van der Ree
Utrecht 1931-1963 en Fa Meijers en
Warner Haarlem 1933-1937, met ajour
gezaagd floraal decor, 13 en 14 cm lang,
38 gram
7114
€ 30 - € 60
Divers zilver schepwerk,waaronder 2
theeduimen, suikerschep, natfruitschep,
lepel en 3 diverse vorkjes, 158 gram
7115
€ 20 - € 40
Zilveren broodvork, H Hooijkaas
Schoonhoven, jaarletter 1930, bak
versierd met Hollands tafereel en
waterdrager op top, 19 cm lang, 50 gram,
in cassette
7116
Zilver schepwerk, een roomlepel , 2
suikerschepjes en een theeduim, 42 gram
7117

€ 40 - € 60

Zilveren pasteischep en 6 bijbehorende
zilveren lepeltjes, J M van Kempen en
Zonen Voorschoten 1858-1924, met
gegraveerd floraal decor, getorste steel
met bokkepootje op top, 10 cn 20 cm
lang, 102 gram
7118
€ 75 - € 125
Koopje zilver bestek, b.u. 2 kaasmesjes,
jaarletter 1941, Haags lofje, 4 lepels,
jaarletters 1900 en 1903 en een couvert
met jaarletters 1940 en 1941, 358 gram
7119
€ 25 - € 50
Divers zilver schepwerk, b.u. een
taartschep, jaarletter 1909, natfruitschep,
jaarletter 1901, een cakeprikker, jaarletter
1946, een theeduim, jaarletter 1853 en
een suikerschepje (gerestaureerd), 118
gram
7120
€ 100 - € 150
6 Zilveren viscouverts, Gebr. van Wezel
Amsterdam, jaarletter 1938, puntfilet, 18
en 21 cm lang, 554 gram
7121
€ 50 - € 100
Koopje divers zilver schepwerk:
groentelepel, aardappellepel, vleesvork,
slacouvert en 2 vleeswarenvorkjes,
jaarletters 1930,1932 en 1948, gewicht
zonder t slacouvert 286 gram

7122
€ 75 - € 125
Koopje zilver bestek, bestaande uit 9
gebaksvorkjes, 4 theelepeltjes, 12
moccalepeltjes, taartschep en een
cakeprikker, Gerritsen en van Kempen
Zeist, jaarletters 1957 en 1958, met
kroontje op top, 320 gram
7123
€ 100 - € 150
2 Zilveren sauslepels, groenteopdienlepel,
2 lepels, een vork en een petit fourschep
met gedraaide steel, totaal 389 gram
7124
€ 150 - € 200
6 Zilveren vorken en 6 zilveren lepels, 21
cm, diverse jaarletters, 610 gram
7125
€ 50 - € 100
Divers zilver schepwerk: taartvork,
jaarletter 1920, groentelepel, jaarletter
1928, sauslepel, jaarletter 1863, lepeltje,
jaarletter 1838 en een suikerschepje, 252
gram
7126
€ 20 - € 40
12 zilveren moccalepeltjes, Kon Begeer
Voorschoten 1925-1961, dubbelfilet, 9 cm,
106 gram, in cassette
7127
€ 30 - € 60
12 Zilveren lepeltjes, Gerritsen en van
Kempen Zeist,12 cm lang, 134 gram, in
cassette
7128
€ 50 - € 75
Zilveren soepdienlepel, firma van
Kempen, jaarletter 1899, 25 cm, 140 gram
7129
€ 75 - € 125
12 Gehamerd zilveren vorkjes en 12
lepeltjes, H Hooijkaas Schoonhoven 1906
-1924, 12 cm, 334 gram, in cassettes
7130
€ 300 - € 500
Zilveren 5-lichts tafelkandelaar, Kon
Kempen en Begeer Zeist, jaarletter 1967,
47 cm hoog, 1435 gram
7131
€ 75 - € 125
17e Eeuwse aardewerken
Hollandse schotel met blauw decor met
daaraan een zilveren hengsel, Cornelis
van Baaren Schoonhoven, jaarletter 1905,
diameter 23 cm
7132
€ 500 - € 750
4-delig zilver theeservies, 925/1000,
Theodorus Gerardus Bentveld
Amsterdam, jaarletter 1834, bestaande uit
theepot, suikerpot, melkkan en afsluitbare
theebus, balustervormig en versierd met
adelaar op top 1600 gram
7133
€ 100 - € 150
Ovaal zilver dienblaadje, Presburg
Haarlem jaarletter 1967, 28x20 cm, 342
gram
7134
€ 40 - € 80
Koopje van 6 miniaturen, waaronder een
zilveren vergiet (naar antiek model) een
een garendoosje
7135
€ 40 - € 80
Miniatuur zilveren koets, jaarletter 1976,
getrokken door 6-span, 16,5 cm, 79 gram
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7136
€ 60 - € 80
3 Zilveren miniaturen van een man met
juk, man met schildersezel en een man op
schommel, 66 gram

7151
€ 75 - € 125
7 Zilveren lepeltjes, 19e eeuws,
Amsterdam, met gegraveerde steel, 12
cm lang, 58 gram

7137
€ 40 - € 60
Zilveren miniatuur van een poes met
hoepel met muizen, Argentor Haarlem, 10
cm hoog, 58 gram

7152
€ 30 - € 60
Koopje divers zilver, waaronder
geboortebeker, vingerhoedringen en
odeurflacon met zilveren dop

7138
€ 30 - € 60
Zilver vaasje, suikerschaaltje,
melkkannetje, totaa 192 gram en een
glazen melkkannetje met zilver montuur

7153
€ 25 - € 50
2 Zilveren tafelkandelaren, jaarletter 1939,
8 cm hoog en 10 cm hoog, bruto 220
gram

7139
€ 50 - € 100
8 Miniaturen w.o. zilver hemelbed,
leeuwentemmer, draaiorgel en lopende
leeuw 170 gram

7154
€ 20 - € 40
Geslepen kristallen schaaltje op zilveren
voet, versier met floraal decor, 9 cm hoog

7140
2 Zoutvaatjes model zwaan, versierd met
zilver en 4 zilveren miniatuur
tafelstrooiers, 6 cm hoog
7141
€ 75 - € 125
2 Antieke zilveren miniatuur schoteltjes,
meesterteken X dubbel afgeslagen, 2de
helft 17e eeuw, 3,9 cm diameter
7142
€ 20 - € 40
Zilveren miniatuur van een tombola (naar
antiek model) en een zilveren miniatuur
van een vogelkooi, 88 gram
7143
Zilver 835, miniatuur balgcamera op
statief 8,5 cm hoog, klapcamera en
fototoestel voor bedelarmbandje

-

7144
€ 50 - € 100
Koopje zilver, fotolijstje gemaakt van een
tasbeugel, theezeefje op lekbakje, 2
servetbanden, vingerdoekring, gesp,
asbak en een miniatuur, bruto 348 gram
7145
€ 20 - € 40
6 Engels zilveren lepeltjes, Birmingham,
jaarletter 1953, 11 cm, 76 gram
7146
5 Zilveren moccalepeltjes, met sierlijke
steel, 8 cm lang, in cassette

-

7147
€ 40 - € 80
6 Zilveren lepeltjes, Gerritsen en van
Kempen Zeist 1926-1961 en 12 zilveren
lepeltjes, J M van Kempen en Zonen
Voorschoten 1958-1924 in cassettes, 222
gram
7148
€ 40 - € 80
12 Zilveren theelepeltjes,11 cm lang,
een zilveren suikerschep en een zilveren
theeschep, Herman Hooikaas
Schoonhoven 1906-1924, in cassette
7149
€ 40 - € 60
Cassette met 6 lepeltjes met Fries
klauwtje, firma Bijkamp |Steenwijk, 10,5
cm, 54 gram
7150
€ 30 - € 60
12 Zilveren theelepeltjes, met molens,
zeilboten en figuren op top, met gedraaide
steel, 11 cm lang, 144 gram, in cassette
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7155
Porseleinen schotel, Bavaria met daaraan
een zilveren beugel, C Bos en Zonen
Amsterdam, jaarletter 1946
7156
€ 40 - € 80
Zilveren taste de vin, Hooijkaas
Schoonhoven,jaarletter 1954, een rond
bewerkt zilver schaaltje, jaarletter 1920,
staand op 3 klauwpoootjes, 5 cm hoog
ebn een zilver theezeefje, jaarletter 1932
met geslepen kristallen lekbakje met
zilveren rand, gewicht zilver 146 gram
7157
€ 30 - € 60
Zilver theezeefje met lekbakje, zoutvaatje
op zilver voetje en 2 zilveren lepels, 128
gram
7158
€ 25 - € 50
Geslepen coupe op zilveren voet, Burger
en Zonen Haarlem 1952-1979,
lepelvaasje met zilveren rand en 5 diverse
zilveren theelepeltjes
7159
€ 30 - € 60
Fluwelen avondtas aan zilveren beugel,
W. Brehm Schoonhoven, jaarletter 1919,
ajour gezaagd en versierd met pauwen en
floraal decor, 14 cm breed
7160
€ 25 - € 50
5 Diverse fotolijstjes met versierde lijst,
gemerkt 925, 13x13 cm, 9x9 cm, 13x10
cm en 2 stuks 7x5 cm
7161
€ 30 - € 60
3 Zilveren gespen, waaronder een met
filligrain en zeeuws knopje, 108 gram
7162
€ 20 - € 40
Zilveren jat, 925-1000, D J Aubert Den
haag,16 cm lang, aan collier, 34 gram
7163
€ 30 - € 60
Lang zilver collier met daaraan 2 zilveren
signetten, J Niekerk Schoonhoven 1970heden, 144 cm lang, 58 gram
7164
Kralenbeursje roze, kralenbeursje blauw
met zilveren beugel, zilveren beugel en
een beugel gemerkt 800
7165
€ 40 - € 80
Zilveren tasbeugel, 9 cm breed aan
fluwelen tas, 4 Djokja knopen, een djokja
collier met hanger en 4 diversebroches
waaronder met zeeuws knopje

7166
€ 75 - € 125
Kerkboek met lederen kaft: Het nieuwe
testament, Psalmen en Gezangen, met
sierlijk 14-krt gouden sluiting in de vorm
van een boek, 13x9 cm
7167
€ 50 - € 100
Kerkboek met zilveren sluiting en lederen
band, het Nieuwe Testament Dordrecht
1805, 15x9 cm
7168
Kerkboek met Psalmen en Gezangen met
een 14-krt gouden sluiting gemerkt J
Zwolle, 12x8 cm
7169
€ 100 - € 150
6 grote Zilveren lepels en 4 grote zilveren
lepels, wed H Grevink Nijmegen, jaarletter
1857, 538 gram
7170
€ 50 - € 100
Zilver couvert, 925/1000, Roelof Helwig sr
Amsterdam, jaarletter 1814, met
gegraveerd monogram AK op achterzijde,
21 cm lang, 140 gram
7171
€ 100 - € 200
4 Zilveren lepels en 2 idemvorken, van
Kempen jaarletter 1919, 275 gram en 3
vorken en 2 lepels, Amterdam ca. 1800,
300 gram, totaa 575 gram
7172
€ 400 - € 600
Zilver bestek, Kon Begeer Voorschoten,
jaarletter 1947, bestaande uit 7 grote en 5
kleine lepels, 7 grote en 6 kleine vorken,
aardappellepel, groentelepel, jamlepel, 2
vleeswarenvorkjes en een vlalepel, 1790
gram
7173
€ 50 - € 100
2 Zilveren couverts, Kon Kempen en
Begeer Zeist, jaarletters 1963,1964 en
Gerritsen en van Kempen Zeist, jaarletter
1927, 264 gram
7174
€ 175 - € 225
Koopje zilver bestek, 8 diverse vorken, 9
diverse lepels en een groentelepel,
jaarletters
1876,1888,1911,1921,1922,1924,1925,19
26,1930 en 1948, 830 gram
7175
€ 30 - € 60
Koop van diverse zilveren lepeltjes,
theeduimen en suikerscheppen,
waaronder Leendert Schenkel
Schoonhoven 1882-1904 en Peter Suur
Schoonhoven 1862-1184, 17
theelepeltjes, 2 theeduimen en 4
suikerscheppen, 158 gram
7176
€ 50 - € 100
Koopje divers zilver schepwerk,
waaronder cakeprikker, 3
vleeswarenvorkjes, botermesje, jamlepel,
sauslepel en een desertlepel, 220 gram
7177
€ 25 - € 50
Koopje divers zilver w.o. 12 zilveren
theelepeltjes en een suikerschep met
agaat heft, totaal 182 gram
7178
€ 50 - € 100
Koopje divers zilver w.o. odeurflacon (stop
manco) lepelvaasje, servetbanden en
diverse vorkjes en lepeltjes, bruto 638
gram
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7179
€ 75 - € 125
Koopje divers zilver w.o. miniaturen,
lepeltjes, gietertje met valse keuren etc.
totaal 280 gram
7180
€ 20 - € 40
12 Zilveren theelepeltjes, P van Heumen
Schoonhoven, jaarletter 1924, met
getorste en gegraveerde steel, 11 cm, 76
gram
7181
€ 80 - € 120
Koopje divers zilver bestek, waaronder 6
fruitmesjes met zilveren heft,
gebaksvorkejs en een cakeprikker, bruto
596 gram
7182
€ 50 - € 100
Koopje divers w.o. 10 zilveren
apostellepeltjes, totaal 298 gram
7183
€ 50 - € 100
11 Zilveren taartvorkjes, Kon Begeer
Voorschoten 1925-1961, puntfilet en 10
zilveren theelepeltjes, A J Driesen
Schoonhoven 1919-1943, parelfilet, 248
gram
7184
€ 50 - € 100
Koopje van diverse zilvern lepeltjes,
cakeprikker, vleeswarenvorkjes,
suikerschepjes en theezeefje, 356 gram
7185
€ 40 - € 80
Koopje met divers zilver schepwerk,
waaronder een roomlepel, cakeprikker en
suikerschepjes, 200 gram
7186
€ 40 - € 80
6 Zilveren lepeltjes, J M van Kempen en
Zonen Voorschoten 1858-192,
parelfilet,12 cm lang en 12 zilveren
taartvorkjes, Kon Begeer Voorschoten
1925-1961, steel versierd met floraa
decor,11 cm lang, 222 gram
7187
€ 25 - € 50
10 zilveren lepeltjes, G van der Velden
Amsterdam, jaarletter 1901, 6 zilveren
lepeltjes en een
bijbehorende suikerschep, jaarletter 1924,
allen met getorste en gegraveerde steel,
128 gram
7188
€ 275 - € 325
Koopje zilver bestek, bestaande uit 6
grote en 5 kleine lepels, 3 grote en 4
kleine vorken, 6 grote en 12 kleine
messen met zilveren heft, Gevr. van
Wezel Amsterdam, jaarletters 1937 en
1938, puntfilet, gewicht zonder messen,
936 gram, met messen bruto 2072 gram
7189
€ 1.500 - € 2.000
Fritz Koenig (1924-2017)
Balance, halve kegel, zilver gemerkt 800
en voorzien van monogram F K, 1995, 6,8
cm diameter, 788 gram, oplage van 5
stuks. Herkomst aankoop Beelden aan
Zee Scheveningen.
7190
Koopje diverse sieraden, waaronder
zilveren broches en armbanden

-

7191
€ 150 - € 250
Koopje van diverse zilveren sieraden:
armbanden, hangers en broches, bruto
470 gram
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7192
Koopje van 50 diverse ringen, waaronder
zilver

7216
Ricoh Automatic heren polshorloge aan
stalen band

7193
Koopje van diverse sieraden: armbanden,
broches colliers, waaronder zilver

7217
20e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, Monte Ancre, onedele kast

7194
€ 50 - € 75
Koopje divers, 2 vorkjes gemerkt 800,
kurk, 2 grote en 1 kleine mes, puntfilet en
2 theelepeltjes

7218
19e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, gemerkt 800

-

7219
19e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, Junghans, onedele kast

-

7220
19e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, gemerkt 800

-

7200
€ 150 - € 250
Christina dameshorloge aan lederen
band, rose, rond bezet met briljant
geslepen diamantjes ca. 0.11 ct.
serienummer 1102079-2, NIEUW
7201
Vestzakhorloge, Prima, gemerkt 800, aan
zilveren chatelaine in origineel doosje
7202
10 Heren polshorloges zonder band,
Argos handwinders

-

7203
€ 1.500 - € 2.000
10 Gouden Wilhelmina tientjes uit 1925,
totaal gewicht 67,20 gram
7204
6 Diverse horloges zonder band, Olma
Seacup, Juvenia, Bulova, Pontiac
Hydraulica Memodate, Omega Seamaster
Quartz (kroon manco) en Precimax
7205
Titoni Titoflex Swiss dames polshorloge
aan vergulde band
7206
€ 100 - € 150
19e Eeuws dameshorloge gemerkt 14K
met lederen band
7207
Dameshorloge, Omega de Ville, quartz

-

7208
€ 100 - € 150
Omega De Vile dames polshorloge in
gouden kast aan lederen band
7209
€ 400 - € 600
Alpina dames polshorloge aan gouden
band gemerkt 750, 33,1 gram
7210
Mersmann Swiss bolvormig hanghorloge
met cloisonne, 20 mm diameter
7211
Countes Automatic heren polshorloge aan
lederen band
7212
Deluxa heren polshorloge aan lederen
band

-

7213
Bergana heren polshorloge aan lederen
band
7214
Plato heren polshorloge aan lederen band
7215
Buler heren polshorloge aan lederen band

7221
19e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, Wenzl Schimmel Falkenau a
Eger, onedele kast
7222
19e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, onedele kast

-

7223
19e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, onedele kast

-

7224
19e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, onedele kast

-

7225
19e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, onedele kast

-

7226
19e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, Wittich & Visser Den Haag,
onedele kast
7227
20e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, Montre Ancre, onedele kast
en ketting
7228
19e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, Morix Grand Prix, onedele
kast
7229
Scholl heren vestzakhorloge in stalen kast
7230
20e Eeuws heren vestzakhorloge in
zilveren kast, Muralto Watch, onedele kast
7231
Buler heren polshorloge aan lederen band
7232
Pulsar heren polshorloge aan metalen
band

-

7233
Seiko heren polshorloge aan lederen band
7234
Stereos heren polshorloge aan zwart
lederen band

-

7235
Raymond Weil Geneve heren polshorloge
aan lederen band
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7255
€ 250 - € 350
Gouden slangenarmband, 14-krt, bezet
met diamantje, bruto 19,7 gram

7271
€ 75 - € 125
Gouden ring, 14-krt bezet mat ovale witte
opaal, 17,5 mm

7237
Titus Matic heren polshorloge aan lederen
band

7256
€ 1.000 - € 1.500
Art Deco platina polshorloge, Platina met
18-krt witgoud, bezet met 88 diamanten,
Swiss, klokje 15 mm breed, totaal bruto
26,6 gram

7272
€ 300 - € 500
Bicolor gouden rivière ring, 18-krt, bezet
met Top Wesselton briljant geslepen
diamant ca. 0,35 ct., kastzetting, 17,25
mm

7257
€ 300 - € 600
Longines Art Deco polshorloge in platina
kast met onedele band, kast bezet met 30
briljant geslepen diamantjes en uurwerk
en kast genummerd 3725300, 16 cm

7273
€ 200 - € 400
Prisma Incablok dames polshorloge met
14-krt gouden kast en band, 32,0 gram

7238
Luxus automatic heren polshorloge met
lederen band
7239
Ancre Incabloc heren polshorloge aan
lederen band

-

7240
Garonne De Luxe heren polshorloge aan
stalen band
7241
Argos heren polshorloge aan lederen
band

-

7242
€ 400 - € 600
Gouden schakel collier, 14-krt, 68 cm,
30,3 gram
7243
€ 150 - € 250
Gouden gourmetcollier, 14-krt, 45 cm
lang, 10,7 gram
7244
€ 400 - € 600
Gouden schakelcollier, 14-krt, 78 cm, 31,1
gram
7245
€ 100 - € 200
Gouden collier, 14-krt, aan BWG bolslotje,
42 cm lang, 10,9 gram
7246
€ 300 - € 400
Gouden closed for ever armband, 14-krt,
met daaraan 2 bedeltjes, 21 cm, 24,5
gram
7247
€ 150 - € 200
Gouden schakelcollier, 14-krt, 65 cm met
kruishangertje, 12,2 gram
7248
€ 400 - € 500
Gouden schakelcollier, 14-krt, 49,5 cm,
27,9 gram
7249
€ 400 - € 600
Fantasiecollier, 47,5 cm 32,4 gram (geen
keur)
7250
2 Gouden trouwringen, 4,2 gram

-

7251
€ 400 - € 600
Gouden schakelcollier, 14-krt, 2-rijig,
bezet met Zeeuws knopje, 62 cm lang,
35,6 gram
7252
€ 250 - € 350
Gouden schakelarmband, 14-krt, bezet
met 8 briljant geslepen diamanten, ca.
0.10 ct., 18,5 cm, bruto 11 gram
7253
€ 150 - € 250
Gouden schakelarmband, 14-krt., 19 cm,
13,3 gram
7254
€ 250 - € 500
Gematteerd gouden armband, 14-krt, met
opengewerkt motief, 20,5 gram
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7258
€ 200 - € 400
Girard Perregaux dames polshorloge met
14-krt gouden kast en band, 20,9 gram
7259
€ 200 - € 400
Omega Ladymatic dames polshorloge met
18-krt gouden kast en band, 39,5 gram
7260
€ 200 - € 400
Dugena dames polshorloge met 14-krt
gouden kast en band, 25,1 gram
7261
€ 200 - € 400
Eterna dames polshorloge met 14-krt
gouden kast en band, 26,6 gram
7262
€ 200 - € 300
Gouden solitairring, 18-krt, bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0.17 ct.,
piqué, 4-pt chaton aan weerszijden 2
briljant geslepen diamanten 6 = ca. 0.18
ct., railzetting, 17,75 mm
7263
€ 75 - € 125
Gouden croisé ring, 18-krt, bezet met 3
briljant geslepen diamanten ca. 0.06 ct. in
chatons en 2 x 5 diamanten 8/8 filet gezet,
18,75 mm
7264
€ 75 - € 125
Gouden ring, 14-krt, bezet met witte
synthetische spinel, 17,0 mm
7265
Gouden solitairring, 14-krt, bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0.075 ct.,
15,25 mm

-

7266
€ 100 - € 200
Gouden ring, 18-krt, bezet met ca. 7
diamanten, 0.35 ct. 19,25 mm
7267
€ 50 - € 100
Gouden ring, 14-krt, bezet met 4
oplopende briljant geslepen diamantjes,
17,5 mm
7268
€ 150 - € 250
Gouden halve alliance ring, 14-krt, bezet
met 7 briljant geslepen diamanten, ca.
0.20 ct. met daaraan vast een gouden
trouwring, 17,75 mm
7269
€ 150 - € 250
Bicolor gouden fantasiering, 14-krt, bezet
met 3 kleine briljant geslepen diamantjes,
17,75 mm
7270
€ 30 - € 60
Witgouden riviere ring met 6 witte
synthetische spinellen, 16,5 mm

7274
€ 200 - € 400
Baume & Mercier dames polshorloge met
14-krt gouden kast en band, 22,2 gram
7275
€ 200 - € 400
Tanex Ancre dames polshorloge met 14krt gouden kast en band, 17,5 gram
7276
€ 250 - € 450
Delray dameshorloge aan gouden band,
14-krt, bruto 19,0 gram
7277
€ 200 - € 400
Prisma Incabloc dames polshorloge met
14-krt gouden kast en band, 32,9 gram
7278
€ 200 - € 400
Candino dames polshorloge met 14-krt
gouden kast en band, 19,3 gram
7279
€ 200 - € 400
Gouden staafbroche, 14-krt.en bezet met
briljant geslepen diamant ca 0,33 ct en
een bicolor gouden solitairring, 14-krt.,
bezet met briljant geslepen diamant ca
0,33 ct.,17,5 mm
7280
€ 50 - € 100
Gouden staafbroche, 14-krt, bezet met
zirkonia en een 14-krt gouden trouwring
met hangertjes, bruto 6,7 gram
7281
€ 150 - € 250
Koopje van drie diverse kruishangers,
bezet met diamantjes, geen keur, 4,5 en 6
cm lang
7282
€ 50 - € 75
Set tricolor gouden manchetknopen, 4,6
gram
7283
Antiek gouden broche, 14-krt, boog met
bloempjes en 3 halve pareltjes, bruto 3,1
gram
7284
Gouden staafbroche bezet met kleine
pareltjes en amethist, 4 cm, bruto 1,2
gram

-

7285
€ 50 - € 100
Gematteerde gouden broche, 14-krt,
bezet met 14 zaadpareltjes, 4x3 cm, 7,3
gram
7286
€ 100 - € 200
Fraaie takbroche, 14-krt goud met zilver,
bezet met diamant en roosdiamantjes, 4
cm lang
7287
€ 50 - € 75
Gouden broche, 14-krt, 4,7 gram
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7288
€ 100 - € 200
2 Broches, gemerkt 585, bezet met
zaadpareltjes en diamantjes, 5 cm breed,
bruto 8,8 gram
7289
€ 100 - € 200
Gouden takbroche, 18-krt, 4 cm lang, 9,3
gram en een bicolor bloembroche, bezet
met diamantje, 2 cm lang
7290
€ 100 - € 200
Gouden fantasiebroche, 14-krt, model
telraam, 3,5 cm breed, 8,2 gram
7291
€ 200 - € 400
Gouden broche, 18-krt in de vorm van een
muzieksleutel en bezet met 6 briljant
geslepen diamantjes, 8 cm hoog, bruto
12,8 gram
7292
€ 150 - € 250
Charles Nicolet Tramelan Chronograph
1950s vintage heren polshorloge,in
gouden kast, 18-krt, met niet originele
lederen band
7293
€ 100 - € 150
Montino heren polshorloge in gouden
kast, 14-krt aan lederen band
7294
€ 100 - € 150
Election heren polshorloge in gouden
kast, 18-krt aan lederen band
7295
€ 200 - € 400
Pontiac Memodate heren polshorloge in
gouden kast met lederen band, totaal 30,8
gram
7296
€ 100 - € 200
Candino heren polshorloge in gouden
kast, aan lederen band
7297
€ 300 - € 600
Pontiac Memomatic heren polshorloge
aan gouden band, 60,7 gram
7298
€ 200 - € 400
Prisma dames polshorloge met 14-krt
gouden kast en band, 15,9 gram
7299
€ 200 - € 400
Goldore dames polshorloge met 14-krt
gouden kast en band, 33,1 gram
7300
€ 200 - € 400
Gouden dameshorloge, 14-krt, merk
Omega, lengte band 17 cm
7301
€ 100 - € 200
Gouden gourmetcollier,14-krt, 59 cm lang,
8,4 gram met daaraan een dames
hanghorloge, gemerkt 585
7302
Dames hanghorloge, gemerkt 14K

-

7303
Fantasie collier, 3-rijig van bloedkoraal,
diameter ca 4 mm en cultive pareltjes en 2
blister parels in de hanger en het slotje,
42 cm lang
7304
Grote ring, gemaakt van 2 trouwringen en
een ring bezet met 3 pareltjes, geen
keuren
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7305
€ 40 - € 80
Gouden croisé ring, BWG, bezet met
zwarte stersaffier cabochon en 2 boogjes
met 5 witte synthetische spinellen, 16,25
mm
7306
€ 75 - € 125
Fantasiering, BWG, bezet met zwarte
stersaffier cabochon in entourage van 12
ronde robijnen in chatons en 12 x 2 filet
gezet, 17,25 mm
7307
Stel manchetknopen, BWG met 1/10 OZ
Kruger Rand munten
7308
€ 200 - € 400
Collier van bloedkoraal, 35 cm lang,
diameter ca 9 mm, aan 14-krt gouden
bolslotje, bruto 32 gram en
een solitairring, bezet met ovaal
bloedkoraal, 16 mm
7309
€ 30 - € 60
Gouden ring, 14-krt met vuuragaat, 16,75
mm
7310
€ 100 - € 200
Gouden ring, 14-krt met trillion geslepen
oranjeroze toermalijn in 3-pt chaton
(handwerk), 17,0 mm
7311
€ 125 - € 175
Gouden fantasiering, 14-krt, bezet met
ovale bloedkoraal, afmeting bloedkoraal
ca 2x0,75 cm, 18,75 mm
7312
€ 50 - € 100
Gouden ring, 14-krt met ronde rhodoliet
granaat, 17,75 mm
7313
€ 30 - € 60
Gouden ring, 14-krt, bezet met ovale
agaat camee, 19,5 mm
7314
€ 50 - € 100
Gouden ring, 14-krt met ovale
synthetische korund (imitatie alexandriet)
cabochon, 16,25 mm
7315
€ 50 - € 100
Gouden fantasiering, 14-krt, bezet met
grote en kleine granaatjes, 16 mm
7316
Malachiet collier met idem armband

-

7317
Parelcollier, 4-rijig bezet met diverse
gekleurde steentjes en bolletjes, aan
zilver slotje, 42 cm lang

-

7318
€ 150 - € 250
Gouden venetiaans collier, 14-krt, met
hanger bezet met 2 ronde lichte
aquamarijnen en een indigoliet in gladom
zettingen, bruto 7,4 gram
7319
€ 50 - € 100
Gouden ring, 14-krt, bezet met markies
caochon jadeiet, 16,75 mm
7320
€ 40 - € 80
Gouden solitairring, 18-krt, bezet met
ovale amazoniet cabochon, 17,0 mm
7321
Blank koralen collier, 53 cm

-

7322
€ 50 - € 100
Gouden croisé ring, 14-krt, met groene en
roze toermalijn baguette, 17,0 mm
7323
€ 50 - € 100
Gouden ring, 18-krt, bezet met 2 ovale
jadeiet cabochons (gebeitst) 5,5x4,4 mm
en witgouden boogje met 5 kleine briljant
geslepen diamanten en 1 in kastje, 17,0
mm
7324
€ 150 - € 250
Gouden croisé ring 14-krt, bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0.15 ct., en 2
ronde smaragden ca. 0.20 ct. 16,25 mm
7325
€ 50 - € 100
Gouden ring, 14-krt, bezet met ovale
jadeiet cabochon waarnaast 4 ronde
saffiertjes, 17,25 mm
7326
€ 200 - € 400
Gouden ring, 14-krt, met 3 ovale tsavoriet
granaten en 4 briljant geslepen
diamanten, ca. 0,20 ct., 17,0 mm
7327
€ 200 - € 400
Gouden armband, 14-krt, bezet met
5 granaten, bruto 25,2 gram
7328
€ 50 - € 75
Bloedkoraal kapittelstokjes collier met 14krt gouden bolslotje, 40 cm lang, bruto 25
gram, diameter bloedkoraal ca 3 mm
7329
€ 750 - € 1.000
Gouden riviere armband, 18-krt, bezet
met 28 ronde 5 mm kleuredelstenen w.o.
3 kleuren citrien, amathyst, rhodoliet,
peridoot en groene toermalijn, gladom
zetting, 17 cm, bruto 27 gram
7330
€ 1.250 - € 1.750
Gouden rivier armband, 18-krt, bezet met
35 baguette geslepen edelstenen,
thodoliet, palm citrien, citrien, peridoot,
toermalijn groen, ioliet en amethist,
railzetting, 18 cm, bruto 45 gram
7331
€ 50 - € 100
Armband van granaat, 3-rijig, met daaraan
een 14-krt gouden slotje, bezet met
granaat
7332
19e Eeuwse 3-rijige armband met fraaie
sluiting (geen keur)17 cm
7333
€ 75 - € 125
19e Eeuwse 3-rijige armband met gouden
sluiting, 14-krt, 20 cm
7334
€ 200 - € 400
Gouden fantasiecollier, 18-krt, bezet met
kleine granaatjes, 41 cm lang, bruto 12,7
gram
7335
€ 50 - € 100
Gouden brochette, 14-krt, met gouden
hanger met ovale amethist, bruto 5,4 gram
7336
€ 50 - € 75
Bloedkoraal kapittelstokjes collier, 41 cm
lang, diameter bloedkoraal ca 3 mm
7337
€ 100 - € 200
Collier van bloedkoraal, diameter ca 8
mm, aan 14-krt gouden bolslotje, 43 cm
lang, bruto 54 gram
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7338
Collier van 62 cultivé pareltjes met
zilveren sluiting, 48 cm
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7339
€ 40 - € 80
Parelcollier, aflopend, aan 14-krt gouden
slotje bezet met parel, 52 cm lang
7340
€ 50 - € 100
Gouden sierlijke broche, 14-krt, bezet met
zaadpareltjes, 4 cm breed, bruto 4,8 gram
7341
€ 200 - € 400
Parelcollier, 2-rijig, aflopend aan 18-krt
gouden slotje, bezet met pareltjes, opaal
en diamantjes, 46 cm
7342
€ 75 - € 125
Lang fantasie collier, bezet met
zoetwaterparels en diverse edelstenen,
150 cm lang
7343
Collier van 123 cultivé parels voorzien van
een zilveren sluiting, 80 cm
7344
€ 500 - € 750
Witgouden fantasie oorhangers,18-krt,
bezet met Top Wesselton briljant geslepen
diamant ca. 0,20 ct. en barok zoetwater
cultivé parels
7345
€ 300 - € 500
Witgouden fantasie oorhangers,18-krt,
bezet met Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca. 0,19 ct. en
peervormige zoetwater cultivé parels
7346
€ 1.200 - € 1.400
Witgouden entourage oorknoppen,18-krt,
bezet met Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca.0,39 ct en South
Sea cultivé parels 13x14 mm
7347
€ 50 - € 100
3 Diverse ringen (geen keur, vermoedelijk
585)
7348
€ 250 - € 500
Slavenband, Chinese armband met
hanger en en ring, geen keuren, totaal 36
gram
7349
€ 75 - € 125
Koopje van 4 diverse ringen (geen keur),
bruto 8,7 gram
7350
13 Diverse ringen w.o. gemerkt 925

-

7351
Koopje divers bijou w.o. colliers en broche
7352
€ 150 - € 250
Koopje sieraden, waaronder een hanger,
14-krt gouden oorknopjes met parel en 4
diverse ringen waaronder met opaal en
diamantjes
7353
€ 400 - € 600
Koopje van een horlogekast, gemerkt 585
en 5 diverse gouden trouwringen, bruto
37 gram
7354
€ 250 - € 500
6 Diverse ringen w.o. trouwring, 14-krt
goud en niet gemerkt, totaal bruto 40,6
gram
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7355
€ 50 - € 100
3 Diverse ringen, allen bezet met
amethisten (geen NL keur, vermoedelijk
585), 16,0 - 16,5 en 17,25 mm
7356
€ 150 - € 300
Koopje van diverse sieraden, waaronder
goud en zilver
7357
€ 150 - € 200
2 Gouden colliers, 14-krt met hangertjes,
bruto 13,6 gram
7358
10 Diverse fantasiehangers

-

7359
2 Zilveren oorhangers met bollen, The
age of, Atelier Helsloot, 8,4 gram

-

7360
€ 2.600 - € 2.800
Zeer fraaie fantasie collier,18-krt, bezet
met Top Wesselton briljant geslepen
diamant ca. 1,82 ct. en saffier, 42 cm lang
7361
€ 500 - € 750
Witgouden oorstekers, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,19 ct, en saffier
7362
€ 800 - € 1.000
Witgouden entourage oorknoppen,18-krt,
bezet met Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca. 0,60 ct. en saffier
7363
€ 900 - € 1.100
Fraaie witgouden entouragering, 18-krt,
bezet met Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca. 0,81 ct. en ovale
London Blue topaas, 17,75 mm
7364
€ 200 - € 400
Witgouden solitair oorknoppen,18-krt,
bezet met zwarte briljant geslepen
diamant ca. 1,67 ct.
7365
€ 500 - € 750
Witgouden fantasie armband, 18-krt,
bezet met Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca. 0,32 ct., kastzetting,
18 cm
7366
€ 550 - € 750
Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,14 ct. en saffier, chatonzetting, 17,25
mm
7367
€ 400 - € 600
Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,15 ct. en saffier, 17,5 mm
7368
€ 1.200 - € 1.400
Witgouden entouragering, 18-krt, bezet
met ovale saffier en Top Wesselton
briljant geslepen diamant ca. 0,59 ct.,
17,25 mm
7369
€ 400 - € 600
Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,12 ct., en saffier, 17,25 mm

7370

€ 650 - € 850

Witgouden rivière ring, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,41 ct. en 3 x saffier, 17,25 mm
7371
€ 300 - € 500
Witgouden rivièrering,18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,12 ct. en saffier, chatonzetting, 17,75
mm
7372
€ 500 - € 750
Wit met geelgouden croisé ring, 18-krt
met 2 ronde saffieren ca. 1,40 ct., gladom
zetting, aan weerszijden 4 briljant
geslepen diamanten 8 = ca. 0,25 ct.,
railzetting, 17,5 mm
7373
Riviere ring, BWG, bezet met 5 ronde
saffieren, 3,7 mm in chatons, 16,75 mm
7374
€ 200 - € 400
Gouden rozetring, 18-krt, bezet met 6
saffieren ca. 0.40 ct. en 13 briljant
geslepen diamantjes ca. 0.65 ct., 17,0 mm
7375
€ 150 - € 250
Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met
markies geslepen saffier, 6 mm met in
caree 12 briljant geslepen diamanten, ca.
0.22 ct., 16,0 mm
7376
€ 1.000 - € 1.250
Witgouden hele alliancering, 18-krt, bezet
met Top Wesselton briljant geslepen
diamant ca. 1,03 ct en saffier, om en om,
17 mm
7377
€ 650 - € 850
Witgouden fantasiering,18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,12 ct. en saffier, 17,75 mm
7378
€ 100 - € 200
Witgouden ring, 18-krt met vierkante kop
met 4 briljant geslepen diamanten ca.
0.12 ct. en 4 robijnen, 16,5 mm
7379
€ 800 - € 1.200
Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,26 ct. en robijn, 17,75 mm
7380
Fantasiering, BWG, bezet met 2 riviere
van 6 robijntjes, 17,0 mm

-

7381
€ 1.900 - € 2.250
Witgouden tennisarmband,18-krt, bezet
met Top Wesselton briljant geslepen
diamant ca. 1,17 ct. en robijn, 18 cm lang
7382
€ 250 - € 350
Witgouden Art Deco broche,14-krt, bezet
met jade en 2 briljant geslepen
diamantjes, bruto 5,1 gram, speld en
sluiting BWG 9-krt
7383
€ 500 - € 700
Witgouden hanger, 14-krt met ovale
smaragd cabochon ca. 3,40 ct., in
entourage van 16 briljant geslepen
diamanten en 2 in het lusoog, totaal ca.
0,85 ct., 4,6 gram
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7384
€ 50 - € 100
Witgouden ring, 18-krt, bezet met
groenbruine zirkoon (?) en 2 gele
saffieren in chatons, draadscheen, 17,0
mm
7385
€ 200 - € 300
Witgouden ring bezet met
champagnekleurige briljant geslepen
diamant, ca. 0.20 ct. en 10 briljant
geslepen diamantjes totaal ca. 0.15 ct.,
17,0 mm
7386
€ 900 - € 1.100
Witgouden fantasiering,18-krt, bezet met
champagne en witte Top Wesselton
briljant geslepen diamant ca. 0,93
ct.,17,25 mm
7387
€ 1.400 - € 1.800
Witgouden fantasiering,18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,24 ct. en emerald geslepen
champagne diamant ca 1,01 ct. 16,75 mm

Veiling april 2018
7398
€ 100 - € 150
Witgouden ring, 14-krt, bezet met
briljantgeslepen diamant, ca. 0.20 ct, 17,0
mm
7399
€ 400 - € 600
Witgouden fantasiering,18-krt, bezet
met synthetische en natuurlijke diamant
ca.0,59 ct, 17,25 mm
7400
€ 300 - € 500
Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,13 ct. en pastel lila saffier, 17,5 mm
7401
€ 275 - € 325
Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,09 ct, chatonzetting, 17,75 mm

7388
€ 400 - € 600
Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met
champagne en witte Top Wesselton
briljant geslepen diamant ca. 0,58 ct., 17,5
mm
7389

€ 550 - € 750

Witgouden rivière ring,18-krt, bezet met
champagne en witte Top Wesselton
briljant geslepen diamant ca. 0,70 ct., 17,5
mm
7390
€ 700 - € 900
Witgouden entouragering, 18-krt, bezet
met champagne en witte Top Wesselton
briljant geslepen diamant ca. 0,71 ct.,17,5
mm
7391
€ 350 - € 450
Witgouden fantasiering,18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,20 ct., chatonzetting, 17,75 mm
7392
€ 350 - € 550
Witgouden rivière ring, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,26 ct., kastzetting, 17,25 mm
7393
€ 375 - € 425
Witgouden rivièrering, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,30 ct., chatonzetting, 17,75 mm
7394
€ 450 - € 650
Witgouden rivière ring, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,26 ct., chatontzetting, 17,5 mm
7395
€ 600 - € 800
Witgouden fantasiering, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,39 ct, chaton/filetzetting, 17,25 mm
7396
€ 400 - € 600
Witgouden rivière ring, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,30 ct., gladomzetting, 17,5 mm
7397
€ 300 - € 500
Witgouden fantasiering,18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca. 0,13 ct. en pastel roze saffier, 17,5 mm
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Openingstijden
Maandag
13.00Dinsdag
9.30Woensdag 9.30Donderdag 9.30Vrijdag
9.30Zaterdag
9.00-

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
17.00 uur

Wijnkoperij Henri Bloem

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

Arnhem - Duiven - Huissen - Velp - www.hilvers.nl - E bakker@hilvers.nl - T 026-364 41 41

TIMED ONLINE

sluit 11 april 20.00 uur

Dinky Toys Timed Online
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8000
€ 30 - € 60
Dinky Toys nr: 414, Rear tipping wagon,
met doosje

8022
€ 30 - € 60
Dinky Toys Guy, Slumberland

8047
Dinky Toys nr: 281, Luxery Coach

-

8001
€ 30 - € 60
Dinky Toys nr: 918, Guy Ever Ready

8023
Dinky Toys nr: 23M, Thunderbolt Car Pre
War Excelent

8048
Dinky Toys dubbeldekker bus

-

8002
€ 50 - € 100
Dinky Toys Big Bedford Heinz

8024
Dinky Toys nr: 253 Daimler Ambulance

8049
Dinky Toys nr: 282, Leyland Royal Tiger
bus

8003
Dinky Toys Horse Box

8025
Dinky Toys nr: 132, Packard

8050
Dinky Toys nr: 283, B O A C Coach

€ 25 - € 50

8004
€ 40 - € 80
Dinky Toys nr: 991, AEC Monarch
Thompson Tank
8005

€ 50 - € 100

-

8026
€ 30 - € 60
Dinky Toys nr: 170, Ford Sedan

8051
€ 25 - € 50
Dinky Toys nr: 29E, Single Deckk Bus

8027
€ 40 - € 80
Dinky Toys Morris 10 CWT Van

8052
€ 25 - € 50
Dinky Toys nr: 29F-G, 280-G Maudsley
Deck and Half Observation coach

Dinky Toys nr: 531, Leyland Comet Lorry
met doosje

8028
€ 40 - € 80
Dinky Toys nr: 177, Opel Kapitan met
doosje

8006
€ 20 - € 40
Dinky Toys nr: 174, Hudson Hornet Sedan
met doosje

8029
Dinky Toys nr: 173, Nash Rambler

8007
€ 20 - € 40
Dinky Toys nr: 178, Plymouth Plaza met
doosje
8008
€ 30 - € 60
Dinky Toys nr: 545, De Sote 59 Diplomat
8009
€ 30 - € 60
Dinky Toys nr: 191, Dodge Royal Sedan
8010
€ 30 - € 60
Dinky Toys nr: 180, Packard Clipper
8011
Dinky Toys nr: 163, Volkswagen 1600TL
8012
€ 30 - € 60
Dinky Toys nr: 956, Turntable Fire Escape

-

8030
€ 30 - € 60
Dinky Toys nr: 179, Studebaker President

8055
Dinky Toys nr: 107, Sunbeam Alpine

-

8031
Dinky Toys nr: 481, Bedford Ovaltine

-

8056
Dinky Toys nr: 442, Tankwagen Esso

-

8032
Dinky Toys Peugeot 203

-

8057
Dinky Toys nr: 25E, Flat Truck

-

8033
Dinky Toys nr: 166, Sunbeam Rapier

-

8058
Dinky Toys nr: 25C, Flat Truck

-

8034
Dinky Toys nr: 108 MG Midget

-

8059
€ 75 - € 125
Dinky Toys nr: 555 Fire Engine with
extending ladder, met doosje

8035
Dinky Toys nr: 44B Wegenwacht motor
met zijspan

-

8036
Dinky Toys nr: 140, Morris 1100

8014
Dinky Toys nr: 34B, Royal Mail

-

8037
€ 40 - € 80
Dinky Toys nr: 942, Foden truck Regent

8016
€ 25 - € 50
Dinky Toys nr: 143, Ford Capri, met
doosje
8017
€ 50 - € 100
Dinky Toys nr: 169, Studebaker Golden
Hawk (with windows), met doosje

8053
€ 25 - € 50
Dinky Toys nr: 29B, Steamlined Bus
8054
Dinky Toys nr: 156, Rover 75

-

8013
Dinky Toys nr: 531, Fizaat 1200

8015
€ 100 - € 200
Dinky Toys nr: 514, Guy Spratts
(zeldzaam)

-

-

8038
Dinky Toys Volkswagen Karmann Ghia
8039
Dinky Toys Ford Vedette

-

8040
Dinky Toys nr: 449, Chevrolet el Camino

8060
Dinky Toys nr: 25F, Market Gardeners
Lorry

-

8061
Dinky Toys nr: 25E, Flat Truck

-

8062
Dinky Toys nr: 173, Nash Rambler Fire
Chief

-

8063
Dinky Toys nr: 442, Tankwagen Castrol
8064
Dinky Toys nr: 442, Tankwagen National

8041
Dinky Toys nr: 131, Cadillac Eldorado

-

8065
Dinky Toys nr: 151, Triumph

-

-

8066
Dinky Toys nr: 164, Vauxhall Cresta

-

8018
Dinky Toys nr: 192, Desoto Fireflite

-

8042
Dinky Toys Hudson Sedan

-

-

8067
Dinky Toys nr: 162, Ford Zephyr

-

8019
Dinky Toys Chrysler New Yorker 1955

8043
Dinky Toys nr: 172, Studebaker
8044
Dinky Toys nr: 342, Opel Record

-

8068
Dinky Toys nr: 471, Austin Van Nestle

-

8045
Dinky Toys nr: 334, Estade Car Woody

-

8069
Dinky Toys nr: 30C, Daimler

-

8046
Dinky Toys nr: 250, Brandweerauto

-

8070
Dinky Toys nr: 195, Jaguar

-

8071
Dinky Toys nr: 165, Humber Hawk

-

8020

€ 30 - € 60

Dinky Toys nr: 532, Lincoln Première
8021
Dinky Toys Triumph TR2
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8072
Dinky Toys nr: 168, Singer Gazelle

-

8096
Dinky Toys nr: 343, Dodge Farm Truck

-

8120
Dinky Toys nr: 138, Hillman Imp groen

-

8073
Dinky Toys nr: 175, Hillman Minx

-

8097
€ 30 - € 60
Dinky Toys nr: 522, Big Bedford

8121
Dinky Toys nr: 181, Volkswagen Kever

-

8074
Dinky Toys nr: 146, Daimler

-

8098
€ 30 - € 60
Dinky Toys nr: 503, Foden Flat truk

8122
Dinky Toys nr: 116, Volvo 1800S

-

8075
Dinky Toys nr: 236, Connaught racing car

8099
Dinky Toys nr: 410, Bedford truck (kiept
niet meer)

8123
Dinky Toys nr: 24E, Renault Duphine

-

8076
Dinky Toys nr: 552, Chevrolet Corvair

-

8077
Dinky Toys nr: 24N, Citroën 11 BL

-

8078
Dinky Toys Ford Sedan

-

8079
Dinky Toys nr: 885, Blaw Knox Bulldozer

8100
Dinky Toys nr: 24X, Ford Fedette

-

8124
Dinky Toys nr: 531, Fiat 1200

8101
Dinky Toys nr: 24ZT, Simca Ariane

-

8125
€ 25 - € 50
Dinky Toys nr: 35A, Cintroën 23
Breakdown Lorry

8102
€ 20 - € 40
Dinky Toys nr: 198, Rolls Royce Phantom
V
8103
€ 25 - € 50
Dinky Toys nr: 152, Rolls Royce Phantom
V

8080
Dinky Toys nr: 238, Jaguar Type D

-

8081
Dinky Toys nr: 968, TV Roving Eye
(zendmast manco) en nr. 480 Bedford
Kodak van

-

8082
Dinky Toys nr: 560, Citroën 2CV Post

-

8083
Dinky Toys nr: 30V Electric Van

-

8106
€ 25 - € 50
Dinky Toys nr: 150, Rolls Royce Silver
Wraith

8084
€ 25 - € 50
Dinky Toys nr: 340, Land Rover met
aanhangwagen

8107
€ 40 - € 80
Dinky Toys nr: 251, Aveling Barford Diesel
Roller met doos

8085
Dinky Toys nr: 153, Vanguard

-

8086
Dinky Toys nr: 490, Electric car Express
Dairy
8087
Dinky Toys nr: 490, Bedford Kodak

-

8088
Dinky Toys nr: 157, Jaguar

-

8089
Dinky Toys Morris Oxford

-

8090
Dinky Toys nr: 24U, Simca 9 Aronde

-

8091
Dinky Toys nr: 24C, Citroën DS 19

-

8092
€ 50 - € 100
Dinky Toys nr: 823, Camion GMC Militaire
Citerne Essence (2 deksels manco), in
doosje

8104
€ 75 - € 125
Dinky Toys nr: 986, Low Loader met
scheepsschroef
8105
Dinky Toys nr: 188, Jensen FF

-

8108
€ 20 - € 40
Dinky Toys nr: 139, Ford Consul Cortina,
met doosje
8109
Dinky Toys nr: 25O, Camion Laitier

-

8110
Dinky Toys nr: 420, Leyland Forward
Control Lorry

-

8111
Dinky Toys nr: 30W, Hindle Smart Helics
8112
Dinky Toys nr: 154, Hillman Minx

-

8113
Dinky Toys Foden Truck

-

8114
Dinky Toys nr: 167, A C Aceca

-

8115
Dinky Toys nr: 186 Mercedes Benz 220
SE

8093
Dinky Toys Leyland Comet

-

8116
Dinky Toys nr: Hillman Imp blauw

-

8094
Dinky Toys nr: 533 Leyland Comet

-

8117
Dinky Toys nr: 40A, Riley

-

8118
Dinky Toys nr: 184, Volvo 122S

-

8119
Dinky Toys nr: 106, Austin Atlantic

-

8095
€ 20 - € 40
Dinky Toys nr: 521, Bedford Articulated
Lorry
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8126
Dinky Toys nr: 252 vuilniswagen

-

8127
Dinky Toys nr: 324, Hay rake, met doosje
8128
Dinky Toys nr: 562 Muil Hill Dumper Truck
8129
Dinky Toys nr: 27G, Motocart

-

8130
€ 25 - € 50
Dinky Toys nr: 401 Conveyancer Forklift
Truck
8131
Dinky Toys nr: 430 Breakdown Lorry
beige blauw en een idem eigenbouw

-

8132
Dinky Toys Delivery Service, Spectrum
Patrol Car, en Lady Penelope's Fab I
Thunderbirds (incompleet)

-

8133
€ 50 - € 100
Dinky Toys nr: 582 Pullmore Car
Transporter met nr. 994 loading ramp
8134
Dinky Toys nrs: 822, 621, 623 en 641, 4
Legervoertuigen
8135
Dinky Toys nr: 39b, 893 Pipe Truck

-

8136
Dinky Toys nr: 158, 154, 196, 39F en 254,
totaal 5 diverse auto's
8137
Dinky Toys nr: 320, 321, en 2 andere
aanhangers en een Disc Harrow

-

8138
€ 40 - € 80
Dinky Toys nr: 972, 20 Ton Lorry Mounted
Crane
8139
Dinky Toys nr: 141 Vauxhall Victor geel
en idem ambulance
8140
Dinky Toys nr: 188 Four Berth Caravan
(deur manco) en Four Berth Caravan met
plasitc dak
8141
Dinky
Toys
8 diverse
oude
auto's
Dinky
Toys
Timed
Online
8142
Doos met vele banden en onderdelen

-

2

8143
Dinky Toys Jeep met Halesowen en Dinky
Supertoys Foden
8144
Dinky Toys Renault Dauphine, Vauxhall
Cresta, Volkswagen en Cadillac Eldorado
(laatste incompleet)

Woensdag

11 april

09.30 uur

Kleingoed

11-4 09.30 Kleingoedveiling
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9000
2 Arabische koperen hanglampoen met
gekleurd glas 42 cm en 78 cm hoog
9001
Ensign Silent Sixteen 180 oude
filmporjector met 2 films van opspringende
zalmen in Schotland
9002
6 Pendules in eiken kast, en 1 pendule in
koperen kast
9003
Oude koperen kruik, tafelolielampje, 40
cm hoog, Oosterse koperen ghendi en
een koperen bak met gegraveerd decor
9004
Doos met bakelieten bureaulamp, 3
dienbladen, ventilator en
legerveldtelefoon in kistje

-

9005
Koperen brassero, koperen ketel op
comfoor, en antieke koetslamp van de
firma ML Hermans & co la Haye

-

9006
€ 40 - € 80
Antieke koperen appelketel en een
antieke beschilderde Friese doofpot
9007
Koperen geklonken aker, 30 cm hoog en
een koperen melkkan
9008
3 Antieke 5-lichts kandelaren waaronder 1
opknapper 48 cm en 55 cm hoog
9009
Geemailleerde broodtrommel, ovale
trommel 20x16 cm, en sudderbrander 21
cm hoog
9010
Koperen 3-lichts kroonlampje, metalen 3lichts kroonlampje, hallamp, en oranje
kunststof bureaulampje
9011
Doos met Gero plate, ontwerp Georg
Nilsson

-

9012
Doos met Gero tin, waaronder ontwerp
Chris vd Hoef, Rinze Hamstra en
Theodorus Hooft

-

9013
Doos met Gero tinnnen hengselschalen
en fruitschaal waaronder ontwerp Georg
Nilsson en Theodorus Hooft
9014
2 Dozen met porseleinen en aardewerken
beeldjes
9015
Doos met Oosters spekstenen sculptuur,
houten bestoken vogelbeeldje, bronzen
vogelbakje, en cassette met 11 messen
met hoornen heft
9016
2 Dozen met porselein en aardewerk
waaronder Hollands, en glazen
vakkenschaaltjes
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-

9017
Doos met Oosters porseleinen
gemberpotten, schotel, vaasjes en
kommetjes

-

9033
Doos met oude tinnen maatkannen, vaas,
dekselpot, kannetje, aardewerken
schotels, strijkbout etc

9018
Doos met porseleinen beeldjes waaronder
Dresden, Royal Albert bloemenstruik,
sierbordjes Zaandam Tzaar Petrehuisjes,
kristallen onderzetters etc

9034
Doos met porselein, glas en pijpenkopjes

9019
Doos met divers porselein, waaronder
Chinees, Japans en Hollands, en
Oosterse wanddecoratie 60x60 cm

-

9020
Doos met olieverfschilderij, pet, jaren 60
metalen wandlampje, tin en houtsnijwerk
9021
Doos met Gouda Flora, Goedewaagen
en Zenith aardewerk
9022
Doos met Gero plate voorwerpen

-

9023
Doos divers porselein Villeroy & Boch en
2 karaffen met stop
9024
Doos met Canon, Balda, Olympus,
Minolta fototoestellen, Agfa microflex 100
camera, Leitz kijker, Glanz kijker, en Metz
flitser
9025
Doos met 9-persoons porseleinen
mokkaserviesje, aardewerken tegels,
Tirschenreuth kop en schoteltjes,
cakeschaal etc

-

9026
Doos divers waaronder koperwerk,
klokjesmannetje, fotoapparatuur en
benodigdheden, beeldjes etc

-

9027
Doos divers w.o. vazen, kandelaren,
kopjes etc.

-

9028
Doos met ruitjeskristal en glas waaronder
Verboeket vaas
9029
Doos met zamak beelden, vaasjes, en
messing kraan en beeldje etc

-

9030
Doos met annagroene glazen en glazen
op zwart voetje
9031
Makkum Tichelaar aardewerken
wandplaquette 20,5x18 cm
(glazuurschade), glazen pinguin 23,5 cm
hoog, glazen vis 13,5 cm hoog, en glazen
bolvaasje 11,5 cm
9032
Doos met religieuze decoraties onder
glas, cloisonne dekselvaasje, schaaltje,
bronzen sculptuurtjes, glazen miniatuur
schip, hanglampje, kandelaar etc

9035
2 Dozen met Petrus Regout, Societe
Ceramique en Mosa aardewerk en
porselein

-

9036
Doos met Gero, ontwerp Georg Nilsson,
tinnen delen van koffie- en theeservies
9037
Doos divers, waaronder verzilverd bestek,
tafelbel en een blaker
9038
Doos met Gero tinnen voorwerpen
waaronder Chris vd Hoef en Theodorus
Hooft
9039
Doos divers w.o. Joodse kandelaar,
aardewerken kan etc.

-

9040
Doos met koperen kannen, lantaarn,
beker, vitrinekastje met miniaturen,
sigarenkist, metronoom, tonelkijkertje in
foedraal, en strijkijzer
9041
3 Bakken met heel veel nieuwe
horlogebandjes, staal en leer

-

9042
Doos diverse beeldjes w.o. naar antiek
voorbeeld

-

9043
Doos diverse houten beeldjes w.o.
Indonesisch

-

9044
2 Hollandse barometers 37,5 cm en 44
cm hoog, en houten miniatuur staartklokje
52 cm hoog
9045
Doos divers w.o. plateel en
chocoladeketel

-

9046
Doos met boeken, vlinder in lijstje,
wanddecoraties en brilletje

-

9047
Doosje met passersets, oude album met
fotootjes, 19e eeuwse Staten Generaal,
en oude stempels waaronder
reclamestempels
9048
Doos met diverse damestasjes,
snaarinstrument met opwindbaar
speelwerk, bijjoudoos, poppenwagentje,
en houten radiokast met ingebouwd
cassettespeler
9049
Doos met tinnen schotel, dekselpot,
strooiers, wijwaterbakje, schaaltje, plate
viscouvert, bestek, sauskommetje etc

1
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9050
Doos met houten beschilderd ladenkastje
24,5 cm hoog, 30,5 cm breed, 15 cm diep,
houten wandklok, toneelkijkers, schelp,
schelpendoosje etc
9051
Doos met Gero plate kapstel delen

-

9052
Doos met porseleinen kop en schotels
waaronder aantal Royal Albert

-

9053
3 Dozen met kristallen karaffen, glazen,
vazen, tafelbellen en schaal
9054
Doos diverse klassieke kop en schotels
w.o. Engels
9055
Doos met houten schrijfkist,
documentenkist en bijoukist

-

9056
Doos met Gero Zilmeta kannen,
schaaltjes, bakjes etc

-

9057
Doos divers w.o. bureaulampje, tegeltjes,
onderzetters etc.
9058
Doos met Oosters porselein, pop, Ram
Arnhem porseleinen kruikjes, draadglas,
bijou, aparte wandklok etc
9059
Doos met divers plate en tin

-

9060
Walter Sauer (1889-1927)
3 Diverse lithografische werken,
buitenmaat ca. 61x51 cm

-

9061
Serie van 6 ingelijste topografische
Ortelius kaarten (repro), en 3 diverse
topografische kaarten (repro)

-

9062
3 Wanddecoraties van oude modellen
Peugeot 40,5x51 cm, gesigneerd Lettie,
olieverfschilderij 50x40 cm, glas in lood
raamdecoratie 30x45 cm, en wandkaart
van Goor's staatkundige kaart van
Nederland 151x112 cm breed

9067
6 Diverse wanddecoraties w.o.
geborduurd

-

9068
Koperen doofpot, koffer 86x55 cm, en een
oude Adler typmachine
9069
15x Oleografie met klassieke voorstelling
zonder lijst, doekmaten ca 42x21 cm en
47x32 cm
9070
7 Diverse wanddecoraties

-

9071
Gesigneerd Meij, Jan van Rijsewijk, Kerk
te Arnhem, ets 77/250, 25,5x19,5 cm, en
gesigneerd Meij, Wim van der, Gezicht op
Zutphen, ets 222/300, 13x25 cm, Kasteel
Biljoen te Velp, ets 80/350, 11x16 cm, en
Kasteel Middachten, ets 80/350, 11x16
cm
9072
Monogram en jaartal 1905, Boeren
tafereel, doek 34,5x45,5 cm, Der Heilige
Berg Andechs, antieke 2-delige gravure
30x74 cm, en een kleurenlitho van MA v
Nieuwkerken 19x29 cm
9073
Marie Willemse Vervloet (1914-2010)
8 Divese werken

-

9074
4 Diverse wanddecoraties waaronder
pastel, olieverf en knipselkunst

-

9075
Doos divers w.o. Oosters porselein

-

9076
Ges. Basalmah, Omar, 4 aquarellen van
kastelen en toegangspoorten van kasteel
Genhoes 19,5x9,5 cm
9077
3 Diverse wanddecoraties

-

9078
9x Oleografie met klassiek decor, in
zwarte lijsten, doekmaten 41x31 cm,
42x31,5 cm, 46,5x31 cm, 47x31,5 cm,
46,5x30,5 cm, 41,5x31 cm, 41,5x31,5 cm,
47x31 cm en 47x31,5 cm

9063
2 Koperen tafelschemerlampjes met
zwarte kapjes 44 cm hoog, en koperen
kandelaar 14 cm hoog

-

9079
4 gresaardewerken kruiken en 2 potten,
hoogste ca. 40 cm

9064
2 Koperen tafelschemerlampen met
gestoffeerde kappen 73 cm en 82 cm
hoog

-

9080
Doos met 4 gresaardewerken potten 10,5
cm, 19 cm en 21 cm hoog en Gesigneerd
Bergsma, G, stilleven bloemen op vaas,
maroufle 35x27 cm

9065
Klassiek tafeltje en een hanglamp

-

9066
Facetgeslepen spiegel in toogmodel
goudkleurige lijst 83 cm hoog, 62 cm
breed, en ovale spiegel in koperen
montuur met kuif 63x46 cm

-

woensdag 11 april 2018

9081
Doos met antieke aardewerken tegel,
aquarel in lijstje, schilderijtje, Japanse
prent in lijst, textiel wanddecoratie en
Oosterse textiel wanddecoratie

-

9082
Doos met Oude Duitse ingelijste oorkonde
van een militair, 3-delige Dikke van Dale,
jaar 1993, plate tafelaanstekers,
gewichten etc

9083
Gesigneerd Linford, Victor 1940-2002, 5
Diverse lithos met surrealistische
voorstellingen, ca. 26x30 cm per stuk
9084
2 Dozen divers waaronder Wedgwood
tafelschemerlamp, versierde struisvogelei,
Chinees porselein, aardewerken tegels,
Oud Delft Nijmegen aardewerk, DOK
vaas, Makkum Tichelaar etc
9085
Gesigneerd Neutra, F, Vrouw met
kerkboek gedateerd 1931, aquarel 57x41
cm, gesigneerd W Russel Reilly, 19e
eeuwse aquarel 20,5x29,5 cm, en
anoniem, rustende man met hond,
antieke tekening 21x16 cm
9086
Gesigneerd Pecasse, Jean, getiteld De
oude trap, aquarel gedateerd 1985, 35x46
cm, en anoniem, bloemen, aquarel 35x45
cm
9087
Doos met olieverfschilderijtjes
en tekeningen waaronder van kunstenaar
Laffree
9088
3 Diverse wanddecoraties w.o.
olieverfschilderijen

-

9089
Doos met porselein en aardewerk
waaronder Petrus Regout, Mosa en Zuid
Europees
9090
Gesigneerd, Didi, C, Frans stadsgezicht,
aquarel 32,5x31,5 cm, gesigneerd
Gotterson, Fritz, Moulin Rouge, aquarel
32x39 cm, en onduidelijk gesigneerd,
landschap met vrouw op bruggetje,
aquarel 24x34 cm
9091
10 Diverse wanddecoraties w.o. Pieter
Paul Koster en Jan Toorop, etsen en
grafiek

-

9092
5 Diverse wanddecoraties waaronder
werken van Dr. Ada Prins

-

9093
Doos met sierglazen vazen 24,5 cm en 46
cm hoog, geslepen karaf 31 cm hoog, kan
44 cm hoog, en persglazen schaal 31 cm
diameter
9094
Doos met jaren 60 hanglampje, Grundig
wekkerradio, Holmegaard glazen
tafelschemer;lamp met gestoffeerde kap,
ets, oud spelletje en marmeren
boekensteunen
9095
2x Oleografie met voorstellingen van
schepen op zee, doeken 50x70 cm en
60x50 cm, en gesigneerd Wim Soudijn,
vrouwelijk onderdeel, gemengde techniek
gedateerd 1987, 43x58 cm
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9096
Gobelin met klassieke voorstelling in lijst
101x71 cm, aquarel van Zierikzee door Ab
van der Vet, olieverfschilderij van
bloemstilleven, en een pentekening van
een kerk
9097
4x Oleografie in zwarte lijsten, doekmaten
46x60 cm, 40,5x50 cm, 39,5x50 cm, en
37,5x50 cm, en 3x oleografie zonder
lijsten, doekmaten 39,5x52 cm, 36x44 cm,
en 40x30,5 cm
9098
Doos diverse wanddecoraties w.o. werken
van Toon de Jong
9099
6 Diverse olieverfschilderijen

-

9100
Koop diverse wanddecoraties

-

9101

-

Doos met oude kopereen vergiet, keteltje,
meelschep, snotneuzen, blaker,
hemgselbak, olielampje, processielamp
en kruik

9102
Doos met diverse wanddecoraties
waaronder olieverfschilderijtjes, aquarel,
gravures etc
9103
Doos met wanddecoraties waaronder
prenten Anton Pieck, Engelse litho's
postkoetsen etc

-

9104
Doos met Engelse kleurenlitho's van
paarden en interieur met figuren

-

9105
Doos met diverse wanddecoraties
waaronder litho's, Arabisch spiegeltje,
pastel, tekening etc

-

9106
2 Kunststof staande putti met fluiten 50
cm hoog en 2 hangende putti ca. 42 cm
lang
9107
Doos divers w.o. naar antiek model
houder met pijpen, aardewerken
borden, koperen vaasjes en sierborden
9108
Gesigneerd Hebbeling, J, Stadsgezicht,
kleurenlitho, gesigneerd Vreedenveldt,
H, Boten voor de kust, olieverf op
doek, anoniem, Schepen op zee, en
gesigneerd naar Breitner, Wintergezicht,
olieverf op doek
9109
2 Dozen met hoedjes, porseleinen
beeldengroep, wekker, ovale
wanddecoraties met bol glas, Franse
schoolplaat, telescooponderdelen etc
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-

9110
Doos met Furstenberg 10-persoons
porseleinen theeservies

-

9111
Trouwhoed in hoedendoos, antieke
metalen theestoof, koperen ketel, operen
comfoor, houten koekplank, houten
doosje en metalen hallamp met glazen
wandplaatjes 69 cm hoog incl. ketting
9112
WC Brouwer, 6 stuks aardewerken kan,
vaasjes, potje en theelicht
9113
Doos met koperen doofpot, spiegels,
crucifixen, tabaksdoos, kandelaren,
snuitschaar en tulbandvormen

-

9114
4 Diverse Oosterse schotels, theepotje,
vaasje, deksel en suikerbakje
9115
5 Jaren 60/70 koperen wandlampjes en 2
Geru bedlampjes
9116
Doos met kristallen schalen, dekselbakjes,
coupe en pul
9117
4 Diverse werken van Petrus Johannes
Teunissen (1890-1958) w.o. Koe, geit met
kippen (2 maal schade), portret en
studietekening van koeien in een stal
9118
6 Diverse wanddecoraties

-

9119
2 Arabische koperen hanglampen met
gekleurd glas ca. 70 cm, hoog

-

9120
3 Tafelschemerlampen en 1 bureaulamp
9121
5 Decoratieve wanddecoraties getiteld
First class wine bar 37x36 cm, All's well
34x25 cm, Sailors Daily rum tot 39x36 cm,
Pilgrim fathers weather glass 54x29 cm
en Call to arms tavern 42x54 cm
9122
Koop koperen ketels, melkkan, kruik,
strijkbout, dekselpan en rekje

-

9123
Doos met kristallen karaffen, geslepen
glaasjes, glazen siervaas, en koekjespot
en hengselpot
9124
3 Dozen met divers buitenlands keramiek
en glas
9125
Doos divers w.o. Kosta Boda kandelaar,
Quimper serviesgoed, Thomas glazen
kom en 2 aardewerken borden
9126
Doos met porseleinen pop, beeldjes
en opwindbare acrobatische pop

-

9127
Doos met 2 stolpklokken en 1 koperen
klok

-

9128
Doos divers w.o. koperwerk, aardewerk
en wandlampje
9129
Doos met Chinees porseleinen
gemberpotje, schaaltje, Moustiers
aardewerken sierschotel, Royal Sphinx
aardewerken kom, Zenith Gouda schotel,
Delftsblauw schaaltje (haarlijntje),
Goedewaagen tegel (chipje), Porceleyne
Fles tegel (chipje), 2 antieke ingelijste
tegels, opgebaggerd jacobakannetje,
kannetje en schaaltje (met schade)
9130
Doos met Societe Ceramique Maestricht
aardewerken schotels 1945, Makkum
Tichelaar schaaltjes, schenkkan, en
religieuze beeldjes
9131
Doos met plate bestek, kleurenlitho van
Venlo, Minolta fototoestel, porseleinen
kommetjes met schoteltjes met Oosters
decor, 2 metalen eendjes, en plate
schaaltje met glazen bakje
9132
Doos met Delftsblauwe vazen, Porceleyne
Fles Delft bordje en tegel van Hilversumse
Plateelbakkerij Holland met afbeelding
van Gew. Mil. Hospitaal Arnhem 1889 21
oct. 1949
9133
Doos met oud Wedgwood aardewerken
serviesgoed met fazantedecor
9134
Doos met Chinees en Japans porseleinen
9135
Doos met gipsen kerststalfiguren, en doos
met groen glazen geslepen vaas 23,5 cm
hoog, keramiek tulpenvaas en 2 glazen
flessen 46 cm hoog
9136
Doos met gekleurde glazen siervazen,
keramiek dekselschaal, schotel,
Arnhemsche Fayence schotel (haarlijn),
en koperen gewichten
9137
Doos met schelpen, fossielen en geslepen
gesteente
9138
Doos divers w.o. wanddecoraties, spel,
aardewerk en schotels
9139
Doos met Herend Hongarije porseleinen
theepot, 2 kop en schotels, 3 dekseltjes
en 4 schoteltjes (diverse schade)
9140
Doos met 3 stenen vogels 21,5 cm, 22
cm en 41 cm hoog, schildpad 12 cm lang,
Egyptisch dekselpotje, Oosterse
parfumflesjes, bronzen maskertjes,
plaquette VVV Denekamp 1990, en 2
antieke Franse foto's
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9142
Doos met glazen apothekerspotten, oude
metalen kaarsklemmen met papieren
kapjes, 3 glazen fotolijstjes, en stenen
bestoken miniatuur moskee in fluwelen
cassette,
9143
2 Dozen met kristallen geslepen glazen
9144
Doos diverse w.o. 2 lampvoetjes en jaren
60 aardewerk

9158
Doos met Art Deco tinnen koffiestel op
houten dienblaadje, kandelaartjes,
kannetje, ketel mop comfoor, koperen
bewerkt doofpotje, en servetringen
waaronder plate en zilver

-

9159
3 Arabische koperen hanglampen met
gekleurd glas ca. 70 cm hoog

-

9160
Appelklokje met wekker 22x15 cm

-

9161
2 Elektrische tafelklokken, jaren 60

-

9145
Doos met divers koperwerk, beschilderde
tinnen kraantjeskan, Afrikaanse houten
bestoken beelden, Franstalige 19e
eeuwse bijbel etc

9162
Schoorsteenpendule in noten kast 21 cm
hoog, 58,5 cm breed, en
schoorsteenpendule in eiken kast 21 cm
hoog, 37 cm breed

9146
Doos divers w.o. tin en koperwerk

-

9147
Doos met wanddecoraties, ovale
aardewerken dienblad, Wedgwood
aardewerken tafelschemerlampvoet,
messing troffel etc

-

9163
3 Koperen wandlampen met adelaar op
top waarvan 2 met wandhouders 70 cm,
81 cm en 82 cm hoog, en wandlamp met
kroon op top en wandhouder 73 cm hoog

9148
Doos met Art Deco aardewerken vazen,
oorvazen, Japans vaasje, tegeltableautje
en Duits klassiek schaaltje
9149
Doos met diverse porseleinen beeldjes

-

9150
Doos met Zenith Gouda aardewerken
jubileumschotel 34 cm diameter, Japans
porselein, Italiaans keramiek, sierglas,
masker gemaakt van gekleurd steen, en
Zuid Europese schotel
9151
Witglazen plafondlamp, witglazen
hanglamp en 2 chromen wandlampjes
met plastic bolkapjes

-

9152
Doos met 6 Chinese lakwerk kopjes met
schoteltjes, 2 antieke eiken stoven, en
wanddecoratie gemaakt van stempels
9153
Doos divers w.o. bestek, verzilverd, glas
en kristal en een massief koperen schotel
9154
2 Dozen met Scherzer Bavaria
porseleinen serviesgoed

-

9155
10 Flessen drank w.o. Whisky en rode wij
9156
Doos met gresaardewerken orenpot, kan,
bruingeglazuurde chocoladekan en ketel
9157
Kaiser, Duits porseleinen serviesdelen
met decor 4003, bestaande uit 2 platte
borden, 4 ontbijtborden, 8 ronde
schaaltjes, 3 dekschalen, groenteschaal,
sauskom, 6 kop en schotels en
rechthoekige schaal
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9164
Doos met koperwerk, kandelaar,
blokschaaf, weegschaal, aardewerken
lampetstel etc

-

9165
Koperen doofpot en klassieke pegel
wandluster 39 cm hoog

-

9166
Koop divers verzilverd, waaronder bestek,
kapstel en theepotje
9167
Doos met bijou en diverse parfumflesjes
9168
Doos met diverse soorten koperen
steelpannen, tulband puddingvormen,
miniatuur keteltje, beddenpan etc

-

9169
Doos met biljartballen, reissets in etuis,
tinnen oliekannetje, koperen vaasjes,
blokje gewichten, knijpkat, thermometers,
WMF Ikora vaas, doosjes etc
9170
Doos met porseleinen en aardewerken
vazen en vaasjes

-

9171
Bakelieten Splendo visor van P.O.C.
Hilversum, Coronet kartonnen camera in
originele doos, Brownie Starlet toestel met
doosje en flitser, en Hit, miniatuur camera
9172
Doos met houten speelgoed, Corgi Toys,
Lion Toys, Lesney, popjes etc
9173
Doos divers w.o. 2 aardewerken vaasjes,
naar Daum Nancy vaasje, oude
brievenweger etc.
9174
2 Koperen kandelaartjes, 10 en 12 cm
hoog, 5 tinnen lepels, 6 tinnen schoteltjes
en een tinnen klepkannetje

9175
Doos met 2 Limoges porseleinen
menukaarten, 11 naambordjes, Ovaal
Herend schaaltje, Biedermeier kop en
schotel, Wade bladvormige schaaltjes, 2
Illy collection kop en schoteltjes en 9
petitfour bordjes
9176
Doos met houten sigarettendoos met
uitklapbare deksel en zijkanten, en
muziekdoos, houten bestoken pijpenrekje
met diverse pijpen, sleutelrekje, koperen
tabakspotten en doosje
9177
Doos met diverse antieke
bureauaccecoires waaronder
meetgereedschap en geldkistje, van een
oud architect geweest
9178
3 Doosjes met verzameling fotografica
decoratie, waaronder Coca Cola
cameraatjes, blikken beertjes met
cameraatjes, beeldjes, asbakjes, kop en
schotel, blikken trommel, fotoalbums etc
etc
9179
Doos divers wo. glas en keramiek

-

9180
Doos met Solido metalen Ford Pickup, en
speelgoedautootjes waaronder Corgi Toys
9181
Doos divers w.o. herinneringsbordjes,
tegels, trommeltje etc.

-

9182
Doos met divers plate

-

9183
3 Doosjes met verzameling fotografica,
waaronder belichtingsmeters, flitsers,
filmverpakkingen, Subal onderwaterhuis
voor film- en fotografie, met
instructieboekje, vlaggetjes, lampjes etc
etc
9184
Doos divers w.o. Afrikaanse houten
dekselpot, aardewerken kannen, houten
bestoken kistje etc.
9185
Doos met 19 porseleinen schaaltjes met
Corneille decor 12 cm diameter, 7
onderzetters 10,5 cm diameter, en 4
kopjes
9186
2 Dozen met fotografica verzamelobjecten
waaronder aardewerken tegels,
aardewerken, houten en kunststof
beelden, theepot, mokken, wc-rolhouder,
wandklok, prent van Anton Pieck,
penningen, postzegels etc
9187
Houten spel kip 45 cm hoog, onderdeel
van een wanddecoratie met
speelmechaniek en bewegende
onderdelen (defect en incompleet)
58,5x49,5 cm, gipsen onderdeel van een
zuil 27 cm hoog, en messing Empirestijl
tafelschemerlampvoet
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9188
Doos met 14 Porceleyne Fles Delft
aardewerken tegeltjes met diverse decors
waaronder stadswapens , Kerstmis 1946,
libelle, ANWB, Flora 1935 etc, en 3
Westraven tegels stadswapen Arnhem,
Santa Maria, en 1943 (alle tegeltjes
hebben schade)
9189
Doos met 4 Arnhems platelen vaasjes,
Zuid Holland vaasje en schaaltje, en Oud
Delft aardewerken kaststel
9190
Tichelaar Makkum 10 diverse objecten
w.o. schotels, kom en kommetjes

-

9191
Bronzen hangende putto 39 cm lang, en 2
bronzen putti 23 cm hoog met
wandbevestiging en 2 lampjes met glazen
kapjes
9192
Doos met porseleinen en aardewerken
vazen, eierdopjes, schotel en onderzetters
met decor Corneille, jaren 60 pindaset, en
glazen schaal met schaaltjes
9193
Doos met zamak en koperen inktstellen,
coupe, sierstandaard met thermometer,
en olielampvoet
9194
Makkum Tichelaar aardewerken mand
met blauw decor 27 cm diameter
(chipjes), treefje met polychroom decor
(randchipjes), tegel, gelobde schotel met
polychroom decor 20 cm diameter,
gelobde schotel met blauw decor 16,5 cm
diameter (randchipjes), en 2 6-kantige
schaaltjes 10,5 cm diameter (randchipjes)
9195
Doos met Mobach Utrecht 9 aardewerken
vazen, schotels en vaasjes
9196
Pieter Groeneveldt, 8 stuks keramiek
vaas, schaaltjes, vaasjes en asbakje

-

9197
Doos met Kristallen karaffen, geslepen
roze glazen, groene schelpvormige
beschilderde schaaltjes etc

-

9198
Doos divers plateel Gouda

-

9199
Doos met 3 Hollands keramiek schalen
van Gerrit de Blanken, 2 vaasjes van
Lanooy, schaaltje van L Coenen, en
asbakje van Ru de Boer
9200
Doos met Hollands keramiek; De Ysel
Doesburg, De Vier Paddenstoelen, De
Rijn Leiderdorp, Jet, Het Uiltje, Van Stolk
en Russel Tiglia
9201
Doos divese Aziatische voorwerpen
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-

9202
Doos met Hollands aardewerk en
porselein waaronder Ram Arnhem,
Societe Ceramique e en Oud Delft
Nijmegen, Sphinx etc

-

9203
12 Diverse Hollandse keramiek
voorwerpen w.o. Mobach

-

9204
Doos met divers porselein, aardewerk,
kristal, hout etc

-

9205
Doos met antieke aardewerken schotels,
poffertjespan, kooltjespotjes en Pieter
Groeneveldt schaal
9206
Doos divers w.o. vazen, kramiek beeld,
koperwerk etc.
9207
Doos met zamak hondenbeelden en
beeldjes

-

9208
Doos met 9 stuks Arnhemsche Fayence
en Ram aardewerk
9209
Doos met kristallen geslepen karaf en
glazen

-

9210
Doos met Hollands aardewerk waaronder
Mobach, Societe Ceramique, DOK, en
buitenlands keramiek
9211
Doos met Japans aardewerk en porselein,
en Porceleyne Fles Delft aardewerk (
kleine schade)
9212
Doos met 6 stuks Hollands keramiek

-

9213
Doos divers w.o. beeld van een paard,
ingebonden jaargangen Libelle,
aardewerk, weerstation etc.

-

9214
Doos met DOK keramiek orenvaas 29,5
cm hoog, en Goldewijk keramiek flessen,
blakers en dekselvaas
9215
Doos met Chinees en Japans porselein,
en Oostenrijks porseleinen orenvaas met
klassiek decor
9216
Doos met Hollands keramiek, waaronder
Adco, Sphinx, HC Bronkhorst, Fris, Het
Loosje etc
9217
Doos met porselein, kristal, plate,
dienblaadje, Wedgwood aardewerk,
Porceleyne Fles Delft tegel, en Westraven
Utrecht aardewerken tegels
9218
Doos met porseleinen en tinnen
beeldengroepen van tandarts met patient,
wanddecoratie en 2 beeldjes

9219
Doos divers Oosters porselein w.o.
schotels, kommen en een bord
Porceleyne Fles Delfdt jaarletter 1955

-

9220
Doos met 19e eeuws Japans porseleinen
kopjes en schoteltjes, kommetjes met
schotels (diverse haarlijnen en gelijmd),
Makkum Tichelaar schaaltje, Engelse kop
en schotel, Oosterse porseleinen
schotels, plate lepeltjes en vorkjes,
Chinees beeldje, Franse kop en
schotels etc
9221
Doos met antieke glazen beschilderde
tafelolielamp, stopflesje, antiek Engels
aardewerk, Herend dekselbakje, Zenith
Gouda bobonniere, Porceleyne Fles Delft
dekselbakje, glazen hanglampje, en Royal
Albert kop en schotels
9222
Doos met porseleinen schotels met
klassiek decor, 2 porseleinen vaasjes met
stopjes 13,5 cm hoog, porseleinen
schotels met blauw decor, Indische
houten bestoken notitieblokjeshouder en
metalen beschilderde Arabische vaasjes,
kannetje, kommetje op schoteltje en
benen visje
9223
Grote koop Zuid Holland Gouda,
Schoonhoven, Regina, Plazuid en
Arnhems defect platelen voorwerpen
waaronder cachepot, schalen, tabakspot,
vaas, hengselschaaltje, pindaset,
sigarenpotjes etc
9224
Doos diverse muntgeld en briefgeld

-

9225
Doos met plate en verzilverd bestek,
lepeldoosjes, mandje, lepeltjes, Banka
tinnen sigarettendoos etc

-

9226
Doos met Chinees 18e en 19e eeuwse
porseleinen schotels met schade

-

9227
Doos met antieke ijzeren
ornamenten, Duitse wafelijzer, en
weeggereedschap

-

9228
Doos divers w.o. appelklok, koperwerk,
tin, ovaal dienblad en oude kastvaas
9229
Doos met oude koperen fietspompen,
brander, pulverisateur etc

-

9230
Doos met houten bestoken leeuwen,
beeldengroep, man, en wandkapstokje
olifantskoppen

-

9231
2 Dozen met oude Philips en Osram
gloeilampen voor fotostudio

-

9232
Doos met fototoestellen waaronder
Praktica, Sigma, Petri en lenzen
waaronder Canon, Tamron, Tokina etc

-
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9233
Koffer met diverse poppen

-

9234
2 Dozen met speelgoed camera's,
movieviewers etc

-

9235
3 Dozen met textiel gehaakte kleedjes,
gobelin, worteldoeken etc

-

9236
2 Dozen met Oosterse handgeknoopte en
machinaal tafelkleedjes etc
9237
Doos met houtsnijwerk, waaronder
Afrikaans

-

9238
Doos met kunststof tafellamp, 2-lichts
kunststof hanglamp, kunststof
bureaulampje en metalen trompetvormige
tafellamp
9239
Doos met Zaanse klok, tafelklokje in noten
kast, en tafelklokje in eiken kast
9240
4 Sierglazen vazen 21, 27, 29 en 70,5 cm
hoog
9241
3 Dozen met bakelieten voorwerpen
waaronder dozen, mixers, ventilator,
deurkrukken, dienblad, tanks etc

-

9242
Koopje oude singeltjes

-

9243
3 Dozen met koperen pannen, ketel,
schotels, tafelbel, trommels, tinnen
schaal, vaasjes, kan etc

-

9244
Doos met tinnen kraantjeskan, bekers,
schaal, eikelkannen en koperen
tafelschemerlampje

-

9245
Doos met koperen kandelaren,
schenkkannen, ketel etc

-

9246
Doos met Gero tinnen bekers, messing 5lichts tafelkandelaar, tinnen sierschaal,
therma electrische kraantjeskan, en 2
schoorsteenpendules 29,5 cm en 42,5 cm
breed
9247
2 Dozen met tinnen voorwerpen

-

9248
Doos met Royal Albert porseleinen kop en
schotels, Wedgwood tafelschemerlamp,
Wedgwood kop en schotels, en Bradex
aardewerken sierborden
9249
Doos met diverse tinnen objecten

-

9250
Doos met kristallen geslepen karaffen

-
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9251
Doos met koperen ketel, tulbandvormen,
houten kruk, lederen band met belletjes
en ovale houten dienblad
9252
Doos met plate bestek

-

9253
Doos met Afrikaanse schilden, boeken
Rien Poortvliet en Anton Pieck, ijzeren
speren, barometer, Yashica Super-40K
camera en Polaroid automatic 103 land
camera
9254
Doosje met klokuurwerken

-

9255
Lederen koffer, eiken wandkapstok 94 cm
breed, Indische bestoken decoratie 101
cm hoog, eiken courantenhanger,
spiegeltje, beukenhouten schildersezeltje
en wandconsole
9256
Doos met divers sierglaswerk

-

9257
Doos met divers porselein en aardewerk
waaronder Villeroy & Boch, Gold Kabuki
theeservies etc
9258
Doos met Koppelsdorf porseleinen
serviesgoed met zwiebelmuster decor

-

9259
2 Dozen met diverse schelpen

-

9260
Doos met ovale aardewerken dienbladen
in chroom montuur, porseleinen schaal
met Oosters decor, aardewerken schotels,
plate bestek en kunststof vaas

9268
Doos singeltjes meest jaren 60 en enkele
jaren 70
9269
Doos lp's jaren 70 en 80

-

9270
Krat diverse langspeelplaten w.o. Gospel
en klassiek en, alle 13 goed
9271
Doos met plate bestek, en tinnen
kandelaren, eikelkan, schenkkan, schaal,
potjes etc
9272
Doos met Afrikaans en Aziatisch
houtsnijwerk beelden, masker en boot

-

9273
Doos met porseleinen en
kunststof beeldjes, grote spaarvarken en
metalen lampenkapjes
9274
2 Dozen met kristallen glasservies 61
stuks

-

9275
Doos met oude wand brievenweger,
Banka tinnen pot, bronzen religieuze
plaquette, gipsen penning, en bronzen
eend

-

9276
Doos met horens, vioolkast met strijkstok,
onyx vaas, marmeren tafelscxchemerlamp
met glazen kap en houten doosje
9277
Doos met porseleinen serviesgoed
met blauw Oosters decor, 20e eeuw

-

9278
2 Dozen langspeelplaten w.o. klassiek,
Wim Kan, Sonneveld, jaren 70/80

-

9279
Doos lp's jaren 60/70/80

-

9280
Doos lp's jaren 70 en 80

-

9281
Doos lp's jaren 70 en 80

-

9282
Doos met gasmaskers

-

9261
Doos porseleinen Wurttemberg
serviesgoed decor Florana

-

9262
Doos met kristal en glas, en doos met
koperwerk, Limoges porseleinen
miniaturen en aardewerken tegels

-

9263
Doos met speelgoedautootjes etc
waaronder Gescha, Majorette, Siku,
Maist, Lesney Matchbox, Burago etc

-

9264
Doos met kristal en glas, en doos met
porselein en aardewerk

-

9283
2 Dozen met cd's en doos lp's singeltjes
en dvd's

9265
Doos met porseleinen kop en schotels
waaronder Royal Albert, doos met
Krautheim Bavaria porseleinen
serviesgoed, en doos met Villeroy en
Boch serviesgoed

-

9284
Doos met Bohemia Royal Ivory
porseleinen serviesgoed, en Rehau
porseleinen serviesgoed decor Alt-Bayern

9266
Doos met tin, koper, houten kerfsnee
rekje, batikstempel, Oosters
handgeknoopte decoratie etc

-

9267
2 Dozen met lp's en singeltjes jaren
60/70/80

-

9285
Doos met stripboeken, antiek boek Faust
van Goethe, wanddecoraties, en doos met
plate, geemailleerde melkbus, klokje,
passerset, Philips telefoon miodel M33X,
weegschaal etc
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9286
IJzeren maatbeker 1/2 dekaliter,
weegschaal weeggewicht max 3 kilo, blok
met geijkte gewichten, en weegschaal

9298
2 Dozen met klassieke hanglampjes en
wandlampjes met pegels en
lamponderdelen

9287
2 Dozen met aardewerken theepotten,
honingpotten, puddingvorm, schaal
en koffiepotten

-

9300
Schap boeken over klassieke kunst

-

9288

-

9301
Schap boeken over surrealisten en
realisten

Ontwerp Andries Copier voor Eschenbach
Bavaria, porseleinen eet- en
drinkserviesgoed, model Larissa, jaar
1955, nummer W2603, bestaande uit 5
platte borden, 12 diepe borden, 12
ontbijtborden, 3 ovale schalen,
groenteschaal, soepterrine, dekschaal,
sauskom, 3 ovale vleesschaaltjes,
theepot, 2 melkkannetjes, suikerpotje, 4
theekopjes met schotels, 6 mokkakopjes
met schoteltjes, 3 kop en schotels, 6
soepkoppen met bschotels, gebaksschaal
met 8 gebaksschotels, en 5 eierdoppen
9289
2 Dozen met Kahla porseleinen
eetserviesgoed

-

9290
3 Dozen met Wedgwood aardewerken
serviesgoed met Moss Rose en Conway
decor, en cremekleur
9291
Rorstrand Sweden model
Annika, porseleinen serviesgoed
bestaande uit 7 platte borden, 8 diepe
borden, 8 ontbijtborden, 2
pannekoekborden, 6 platte borden, 6
eierdoppen, 2 groenteschalen, 5
schaaltjes, dekselpot, dekselpot met oren,
sauskom, 2 groenteschaaltjes, 2
rechthoekige schalen, aardappelschaal, 9
kopjes met 7 schotels, melkkan en
suikerpot
9292
Doos met Societe Ceramique Maestricht
aardewerken serviesgoed met decor
Landschap
9293
Koop Seltmann Bavaria serviesgoed met
bloemdecor
9294
Doos met porseleinen eetservies,
bestaande uit 6 platte borden, 6 diepe
borden, 6 ontbijtborden, 2 dekschalen,
soepterrine, sauskom op onderschotel en
rechthoekige schaal
9295
Doos met Winterling Marktleuthen Bavaria
porseleinen eet- en drinkservies
9296
Oude koperen raamspuit, bak 24,5 cm
hoog, 67,5 cm diameter, en brassero op
ijzeren standaard
9297
Doosje met diverse klokgewichten
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-

9322
Doos met boeken over kunst en antiek

-

9323
Doos met kunstboeken en naslagwerken
over porselein en aardewerk
9324
Doos met diverse kunst- en
vintageboeken, en 19 delen Toegepaste
kunst in Nederland

9302
Schap boeken over kunstgeschiedenis,
collecties en verzamelingen

9325
Doos met oude fotoalbums waarvan
enkele met foto's omstreeks 1900

-

9303
Schap boeken met veilingcatalogi en
divers

9326
2 Dozen met boeken over zilver, en
enkele boeken over goud

-

-

9304
Schap boeken over hedendaagse kunst
9305
Schap boeken over hedendaagse kunst
9306
Schap boeken over impressionisten

-

9307
Schap boeken over hedendaagse kunst

9327
Koffer vol met kranten en bladen uit de
jaren 1963-1967 over president Kennedy
9328
Naar antiek model Fries staartklokje in
eiken kast

-

9329
Zaanse klok in noten kast 53 cm hoog

-

9308
Schap boeken over hedendaagse kunst

9330
Schippertje in noten kast, met moonphase
73 cm hoog

9309
Schap boeken over hedendaagse kunst

9331
Schippertje in eiken kast 78 cm hoog

9310
Schap boeken over hedendaagse kunst

9332
€ 50 - € 100
Naar antiek model Friese staartklok in
noten kast, uurwerk voorzien van
maanaanduiding, 79 cm hoog

9311
Schap boeken over hedendaagse kunst
9312
2 Dozen met diverse boeken, foto en
lepeltjes van Arnhem

-

9313
Doos met boeken over Perzische tapijten
9314
Doos kunstboeken, en doos oude boeken
over techniek, bouwkunde, architectuur,
uitvindingen, Charles Dickens etc
9315
Doos met boeken over porselein en
aardewerk en fotografie

-

9316
Doos met boeken over tin, zilver en
klokken

-

9317
Doos met postzegels Nederland en
Wereld

-

9318
Doos met kunstboeken

-

9319
Doos boeken w.o. Kunst en Stijlen

-

9320
Doos met diverse boeken en doos met
ansichtkaarten

-

9321
3 Dozen met kunstboeken

-

-

9333
Schippertje in eiken kast 84 cm hoog
(engeltjes incompleet)

-

9334
€ 40 - € 80
Staartklok in eiken kast met moonphase
en halfvolle zuiltjes 84 cm hoog
9335
Schippertje met moonphase in eiken kast
60 cm hoog ( engeltjes incompleet)
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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.
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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.

