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KIJKDAGEN:
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

28 juni
29 juni
30 juni
1 juli

11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur

VOLGORDE VAN VERKOOP:
Zaalveilingen:
Maandag

2 juli

19.00 uur:

kavel

Dinsdag
3 juli
19.00 uur:
				

kavel
kavel

375 - 550
1000 - 1199

Antiek / inboedel
Antiek / inboedel

Woensdag

09.00 uur:

kavel

9000 - 9430

Kleingoed

			
14.00 uur:
				
			
19.00 uur:
				
Donderdag
5 juli
19.00 uur:

kavel
kavel
kavel

2000 - 2230
3000 - 3100
1200 - 1640

2e Verdieping
Design
Antiek / inboedel

kavel

5000 - 5300

Vitrinegoederen

4 juli

1 -

374

Kunst en antiek

Timed Online Veilingen:

DERKSEN
ve i l i ng b e d ri j f

Goud en zilver		

6814 GA ARNHEM
tel: 026-4421498
www.derksen-veilingbedrijf.nl

Sluit woensdag 4 juli 22.00 uur

AFHAALTIJDEN VEILINGGOEDEREN:
Vrijdag
Maandag

Amsterdamseweg 23

Kavel 7000 – 7375

13 april		
16 april 		

VEILINGKOSTEN:
AGENDA:
		
		

08.30 - 16.00 uur
08.30 - 16.00 uur

29%

Maandag 10 september Kunst, Antiek en inboedelveiling
Dinsdag 18 september Vastgoedveiling Gelderland
Maandag 8 oktober special Verzamelingen veiling

info@derksen-veilingbedrijf.nl

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

FEDERATIE

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

In deze uitgave

Albertus Verhoesen
Albertus Verhoesen werd op 16 juni 1806 geboren te Utrecht als
enige zoon van Johannes Marinus Verhoesen en Maria de Haart.
Het schilderen zat er bij Albertus al vroeg in.

Willy
Sluiter
Jan Willem (Willy)
Sluiter werd op
24 mei 1873 in
Amersfoort geboren
al zoon van een
Notaris, mr. Jan
Willem Sluiter en
Johanna Adriana
Hillegonda Cornelis
Suermondt.

Object in de picture
Sven Hoekstra
Sven Hoekstra werd op 9 november 1945 in Nijmegen
geboren. Sven Hoekstra schildert met olieverf op paneel in
een uiterst zorgvuldige, verfijnde stijl. Zijn vakmanschap,
levenservaring en persoonlijkheid vinden hun weerslag in zijn
werk.

Jacob Jensen
Geboren en getogen in
Kopenhagen, als zoon van een
stoffeerder, verliet hij al vroeg zijn
school. Hij trad in de voetsporen
van zijn vader en werd ook
stoffeerder.

column

Colofon
Deze uitgave is gemaakt in opdracht
van DERKSEN veilingbedrijf, met een
beperkte oplage van 300 stuks.
Aan deze uitgave hebben
meegewerkt:
DERKSEN veilingbedrijf
Ro-Wi print & sign
Redactieadres:
Amsterdamseweg 23
6814 GA ARNHEM
tel: 026-4421498
www.derksen-veilingbedrijf.nl
info@derksen-veilingbedrijf.nl
Vragen voor adverteren naar:
info@derksen-veilingbedrijf.nl
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Albert
    Neuhuys
Johannes Albert
Neuhuys werd op
10 juni 1844 in
Utrecht geboren. Al
vroeg ontdekte Albert
zijn liefde voor de
schilderkunst.
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Albert Keddeman

De maand juni is altijd de maand waarin we veel rapporten
voorgeschoteld krijgen. Hiermee bedoel ik niet de rapporten van
de lagere school of het voortgezet onderwijs, maar rapporten
en uitslagen van onderzoeken die menig politici gebruikt om
zijn of haar zin door te drukken op een bepaald onderwerp.
Op één van deze rapporten viel afgelopen tijd mijn oog. Er was
onderzoek gedaan naar wat de meest asociale sporters waren
in Nederland. Nee, niet de voetballers of de darters, maar het
onderzoek wees uit dat het ging om de wielrenners. Maar liefst
99% van de wielrenners gedraagt zich uitermate asociaal in het
verkeer. Daar waar in het dagelijkse leven deze mannen nette
burgers zijn, die zich uitsloven voor hun baas om alle regels en
risico’s aan hun klanten voor te leggen en af te dekken, worden
juist deze mannen beesten zodra ze een helm opzetten, een
zeemleren broekje aantrekken en een banaan in hun rugzakje
doen; Geen richting aangeven, met 4 man naast elkaar fietsen,
tegen het verkeer in fietsen, door rood rijden, over voetpaden
rijden en op banden van 12 cm breed al schreeuwend door
stiltegebieden crossen. Dit zijn die mannen die van maandag
tot en met vrijdag te herkennen zijn aan een maatkostuum van
Hugo Boss en op zaterdag en zondag te herkennen zijn aan een
modderstreep van net boven de bilnaad tot net onder de grens,
daar waar nieuw haar is geïmplanteerd. Een gevaar op de weg
dus, beesten die met 45 kilometer per uur een gevaar zijn voor
zichzelf maar bovenal voor de andere weggebruikers. Wist u dat
D66 lid Pia Dijkstra in het bestuur zit van de KNWU? Juist, ik
wist dat ook niet maar dat is wel de doelgroep met de hoogste

leveringsgraad van organen voor de donorwet. Als u het niet met
dit rapport eens bent, als u gewoon lekker op de racefiets geniet
van het Hollandse landschap, dan bent u dus die 1% waar het
rapport ook over spreekt. Onlangs werd ik bijna van de sokken
gereden door z’n kerel op zo’n Trek racefiets. Ik schrok me rot
en riep de wielrenner na: “Hé man, kijk eens uit je doppen..”.
De fietser keek om en wat bleek, het was een vrouw…. Nog
zo iets wat mij diep raakt. Vroeger was een wielrenner gewoon
een man. Daar hoefde niet je eens over te twijfelen. Bepaalde
gegevens waren gewoon duidelijk. Als je iemand zag met een
paardenstaart, dan was het een meisje. Zag je iemand met korte
sokjes, de zogenaamde “voetjes” in de gympen, dan was het
een jonge dame. Iemand met een mand voorop de fiets was
een bakker, nu een schoolpieper. Iemand met een kapotte
spijkerbroek was een harde werker in de bouw, nu een modeslaaf. Iemand achter het stuur van een vrachtwagen was een
man, nu is dat nog maar de vraag. Iemand met een gevlochten
leren armbandje was een vrouw van middelbare leeftijd,
nu een man in midlifecrisis. Ik hoorde laatst op de radio een
reclame waarbij een vrouw binnen komt en roept “Schat, ik ben
thuis, wat eten we…”. Dat was in mijn tijd gewoon een man
die thuis kwam. Dingen veranderen, ik weet dat ook wel. Een
Veilingbedrijf dat nog gewoon zaken doet met een veilinghamer
in plaats van een muisklik wordt ook een zeldzaamheid. Wilt u
echt weten hoe ik hier over denk? Informeer er dan gerust naar
tijdens de kijkdagen. Als u toch met mij praat, kijk dan ook nog
even naar mijn rechter pols… Juist, ook ik…..

Ro-Wie?
Ro-Wi print & sign verzorgd drukwerk van een visitekaartje tot
gevelreclame, snelheid en betrokkenheid zijn bij ons een vereiste.
Ook DTP, opmaak en ontwerp maken deel uit van onze service.
Daarmee onderscheiden we ons van online drukkerijen.
Ro-Wi is gehuisvest in Elst (Gld) op industrieterrein de Aam.
Centraal gelegen tussen Arnhem en Nijmegen. Je vindt Ro-Wi aan
de Celsiusweg 12b. Voor het bestellen van drukwerk of voor meer
informatie over de mogelijkheden neem je contact op via dtp@
ro-wi.nl. Het dagelijkse drukwerk wordt geregeld door Wim en zijn
twee zoons. Persoonlijk contact met klanten, no nonsense en met
een pragmatische aanpak. Die manier van werken past bij hen. We
spreken onze klanten graag een-op-een. Zo krijgen we inzicht in de
wensen van de klant. “Door goed naar de klant te luisteren, weten
we ideeën te vertalen naar concrete producten. We drukken niet
klakkeloos alles af. We controleren altijd of het drukwerk correct is.
Dan is het mooi wanneer een klant het werk nog beter vindt dan hij
van tevoren had gedacht.”

Ro-Wi print & sign
Celsiusweg 12b
6662 PX Elst
0481 - 74 60 10
info@ro-wi.nl
www.ro-wi.nl

Voor vragen neem gerust
contact met ons op,
of loop gewoon even
bij ons binnen

Veiling / Kijkdagen april 2018
De veiling van april was de eerste
veiling waarbij wij gebruik maakten
van een nieuwe software om de veiling
in goede banen te leiden. U als klant
heeft hier niet zoveel van gemerkt,
een paar aanpassingen waren wel
merkbaar w.o. de catalogus of liever
gezegd ons magazine. De indeling van
de omschrijving van de kavels is nu zo
geplaatst dat de richtprijs makkelijker te
vinden is. De kijkdagen werden zeer
goed bezocht en iedere keer bemerk
ik dat mensen juist bij onze kijkdagen
met elkaar afspreken om eerst samen de
zalen door te wandelen en te genieten
van het aanbod om vervolgens thuis
verder te praten onder het genot van
een kop koffie, thee of wat sterkers.
Tijdens de veiling kon u ook op de
schermen in de zaal zien wat de

biedingen waren, dit als voorbereiding
op de live-veiling waar we in juli mee
aan de gang gaan.
Het was weer een grote veiling met veel
bezoek tijdens de kijkdagen en mooie
resultaten wat opbrengst betreft. Het
aantal telefonische biedingen waren
ook weer groot. Gebeld moest worden
met bieders uit Spanje, Italië, Duitsland,
China en Friesland, internationaal dus
weer. Ook in de afgelopen veiling
hebben we gemerkt dat de interesse
voor een mooi stuk antiek nog steeds
groet en dat leidt soms tot leuke
verrassingen. De klokken brachten weer
meer op dan de vorige keer en de vraag
naar een mooi antiek meubel wordt
ook steeds sterker. De belangstelling
voor de kavels in de 3000-serie is nog
steeds erg groot. Meubelen, lampen en

elektrische apparaten uit de jaren 60 /
70 is erg leuk. Ook het jonge publiek
weet daarvoor de veiling steeds meer
te vinden. In zo’n interieur past zeker
het werk van Wobbe Hendrik Alkema
(1900-1984), compositie met vlakken.
Een mooi werk van 60x40 cm en
gemaakt in 1924 maar wel in een erg
vooruitstrevende stijl. De taxatie van
2.500-5.000 was heel reëel gesteld
maar de bieders zorgden uiteindelijk
voor een opbrengst van 8.500 euro
waar de inzender heel blij mee was.
Wilt u ook een keer blij van onze
werkzaamheden worden? Kijk dan
thuis maar eens of u leuke spullen
ziet waar u niets meer mee doet. Wij
kunnen u kosteloos en vrijblijvend
advies geven en wie weet, wij blijven
“Schatgraven…”.

Ondertussen in de wachtkamer van Dr. Keddeman

De koffiecorner van het veilinghuis

Met pa op schattenjacht!

Waar zit dat luik toch...

Even een selfie voor de groepsapp...

Xeno Münninghoff VERZAMELD
Xeno Münninghoff VERZAMELD

Museum Veluwezoom presenteert t/m 26 augustus a.s. de tentoonstelling

n nieuwe tentoonstelling van schilderijen van de bekende landschapschilder Xe
ünninghoff (1873-1944) uit de privécollectie van de Oosterbeekse verzamela
Een nieuwe tentoonstelling van schilderijen van de bekende landschapschilder Xeno Münninghoff (1873-1944) uit de
mi Viellevoye.
zijn collectie
zijnViellevoye.
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melvaart en Pinksteren.

Albertus Verhoesen

Albertus Verhoesen werd op 16 juni 1806 geboren te Utrecht
als enige zoon van Johannes Marinus Verhoesen en Maria
de Haart. Het schilderen zat er bij Albertus al vroeg in. Op
jeugdige leeftijd kreeg hij les van o.a. Bruno van Straaten, Jan
van Ravenzwaay en Pieter Gerardus van Os. Albertus heeft ook
enige tijd samengewoond met B.C. Koekkoek die hem ook de
kneepjes van het vak bijbracht en hem nog beter leerde kijken
naar de dingen in de natuur. Verhoesen woonde en werkte te
Utrecht, Hilversum en Amersfoort. In Amersfoort werd Verhoesen
benoemd tot stadstekenmeester. Albertus Verhoesen heeft behalve
landschappen met vee, dierenstallen, groepen met vee, etc. Naast
het schilderen van runderen en schapen heeft Albertus ook een
aanzienlijk aantal schilderijen met pluimvee geschilderd. In zijn

stijl herkennen we de invloed van 17e eeuwse werken waarbij
de stijl van Paulus Potter duidelijk te herkennen is. Met dit laatste
thema is hij bekend geworden bij het grote publiek. Verhoesen
gaf op latere leeftijd teken- en schilderles aan D. van Lokhorst
en aan zijn zoon, Johannes Marinus Verhoesen, vernoemd naar
zijn grootvader. Tentoonstellingen van de werken van Albertus
werden georganiseerd te Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden.
Vele werken zijn in het bezit van het Rijksmuseum te Amsterdam,
Centraal Museum te Utrecht, Museum Boijmans Van Beuningen
te Rotterdam en het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Naast het
schilderen was Verhoesen ook kunsthandelaar. Op 24 februari
1881 overleed Albertus Verhoesen op 74-jarige leeftijd.

Maandag

2 juli

19.00 uur

Kunst en antiek

02-07 19.00, Kunst en Antiek

Veiling juli 2018

1
€ 25 - € 50
Jan Kelderman (1914-1990)
Kerkinterieur met figuren, doek 40x30 cm

18
€ 50 - € 100
Gesigneerd Range, WL, Boten op volle
zee, doek 50x70,5 cm

2
€ 50 - € 100
Jan Kelderman (1914-1990)
Kerkinterieur met figuren, doek 40x30 cm

19
€ 200 - € 400
Houten Schwarzwalder bestoken beeld
van de Heilige Franciscus van Asisi, 156
cm hoog

3
€ 100 - € 150
2 Antieke armstoelen, rugleuning 117 cm
hoog
4
€ 150 - € 250
Eiken 2-delige buffetkast met fraai
steekwerk, 231 cm hoog, 147 cm breed,
57 cm diep

20
€ 550 - € 750
Adrianus Johannes Zwart (1903-1981)
Stilleven met narcissen, paneel 50x40 cm
21
€ 150 - € 250
Empire spiegel in fraaie lijst met schildpad
bekleed en bronzen montuur 65x39 cm

5
Wuba kolommenklok in noten kast 31,5
cm hoog, 22 cm breed

22
Onduidelijk gesigneerd, Winters
landschap, doek 30x40 cm

6
€ 50 - € 100
Panoramafoto van het Velperplein te
Arnhem, 24x121 cm

23
€ 75 - € 125
Zeer fraai noten corpus, ca. 1900, 39x20
cm in eiken lijst, buitenmaat 61x39 cm

7
Anoniem, Straatje met huizen, paneel
21x17 cm

24
€ 100 - € 150
Eiken 18e eeuwse dekenkist met
bestoken front en op slofpoten, 72 cm
hoog, 127,5 cm breed, 68,5 cm diep

-

8
€ 75 - € 125
Albertus Johan Neuhuys (1844-1914)
Vrouw bij openstaande deur met man aan
de andere zijde, paneel 32x24 cm,
vermoedelijk vooropzet van schilderij
9
€ 100 - € 150
Landschap met boer in bootje bij
bruggetje in boerensloot, doek 32x44,5
cm
10
€ 300 - € 400
Hendrik Johannes Leurs (1890-1956)
Stadsgezicht, doek 40x50 cm
11
Koperen rijkbewerkte penkandelaar 71 cm
hoog
12
€ 200 - € 300
Zeer fraaie bakbarometer naar antiek
model, 122 cm hoog
13
€ 75 - € 125
Mahonie 19e eeuwse kaarttafel met
parelrand en groen vilt ingelegd blad 75
cm hoog, 80 cm breed, 41 cm diep,
uitgeklapt bladmaat 82x80 cm
14
Mahonie 19e eeuwse houten kist met
kristallen geslepen stopflessen en
schaaltje op hoge voet, met spiegel in
binnenzijde deksel, kist 16 cm hoog,
26,5x13 cm

-

15
Antieke tafelklok in palissanderhouten
gefineerde kast met uitschuifbaar
facetgeslepen ruitje 21 cm hoog
(handgreep manco)

-

16
€ 100 - € 200
Émile Lammers (1914-1990)
Schepen voor de kust, doek 70x95 cm in
een fraaie klassieke lijst
17
€ 200 - € 300
Johannes Pietersen (1893-1970)
Binnenplaats met figuur, doek 50x41,5 cm
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25
Oude Jaff, Pakistan 75x50 cm

-

-

26
€ 150 - € 250
Antieke Hollandse spanen doos met
beschildering, 20 cm hoog, 44x28 cm
27
€ 100 - € 200
2 Bestoken en beschilderde 18e eeuwse
wandconsoles 44 cm hoog, 49 cm breed
28
€ 250 - € 500
Kees Laan (1902-1975)
Schildersattributen op oude tafel, doek
101x81 cm
29
Onduidelijk gesigneerd, Stilleven met
vaas bloemen, doek 60x70 cm

-

30
€ 500 - € 750
Antieke eiken panelenkast met rijk
gestoken decor, 17e eeuw, 215 cm hoog,
178 cm breed, 70 cm diep
31
Adrianus (Janus) de Winter (1882-1951)
Bosgezicht, paneel 40,5x50,5 cm
32
Harry Balm (1940-)
Landschap met rivierbedding in bos, doek
41,5x51 cm
33
Koperen kerkelijke penkandelaar, 110 cm
hoog
34
€ 75 - € 125
Onduidelijk gesigneerd, Portret van
schillende vrouw, doek 30,5x24,5 cm
35
€ 100 - € 200
Albertus Johan Neuhuys (1844-1914)
Portret van een kind op schoot van vrouw,
marouflé 52x35 cm

36
€ 300 - € 500
Mahoniefineer op eiken Louis Quinze 3laads cilinderbureau 113 cm hoog, 128
cm breed, 64 cm diep
37
€ 75 - € 125
Franse marmeren pendule, Japy, 36 cm
hoog, en 2 3-lichts kandelaren 38 cm
hoog (ophanging defect)
38
€ 250 - € 500
Conradijn Cunaeus (1828-1895)
3 honden op stro, doek 64x89 cm
(restauratie)
39
Gesigneerd Geurts, Jagers in winters
landschap, doek 66x80 cm

-

40
Anoniem, rustende geestelijke voor
venster, paneel 19e eeuw, 22x18,5 cm

-

41
€ 100 - € 200
Jan (Johann) Kupetsky (1667-1740)
Portret van een dame met diadeem en
fraaie kledij, doek 39x31 cm (craquele)
42
€ 250 - € 500
Eiken Empire kabinet met volle zuilen en
fraai bestoken kap 242 cm hoog, 173 cm
breed, 52 cm diep
43
€ 100 - € 150
Anoniem, Boerderij aan water in winters
landschap, doek 60x90 cm
44
€ 100 - € 200
Gesigneerd Koning, J, 4 kittens op een
boek met bladmuziek, doek 60x80 cm
45
€ 100 - € 200
2 Berkenfineer armstoelen, Noord
Europees, vroeg 19e eeuw
46
€ 500 - € 1.000
Anoniem, Stilleven met bloemen en fruit,
doek 18e eeuw in een rijk bewerkte eiken
lijst, buitenmaat 101x61 cm
47
€ 100 - € 200
Antieke mahonie op eiken chiffonnière
met 6 laden, ca. 1820, 147,5 cm hoog,
101 cm breed, 44,5 cm diep
48
Naar oud model Porceleyne Claeuw Delft,
aardewerken 5-delig kaststel 21 cm en
30,5 cm hoog
49
€ 600 - € 800
Johannes Embrosius Wetering de
Rooij (1877-1972)
Gezicht op dorp met schepen bij
boothelling, vermoedelijk Harderwijk, doek
36x56 cm
50
Jacobus Johannes Doeser (1884-1970)
Stilleven met bolvaas Rhodondendrons,
doek 70x90 cm (schade)
51
Hollandse bestoken barometer 47,5 cm
hoog

1
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52
Gesigneerd, C vd Zwalm, Kustgebied,
doek 50,5x70 cm
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53
€ 50 - € 100
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap met boerderij aan rivier, doek
gedateerd 1922, 50x80 cm
54
Noten demi lune wandtafeltje met lade 68
cm hoog, 64 cm breed, 36 cm diep
55
2 Tinnen beschilderde dekselcoupes 32
cm hoog, en 2 tinnen beschilderde
kandelaren 23,5 cm hoog
56
Gesigneerd, Pelt, Gottfried 1873-1926,
Bloemstilleven, doek 80x60 cm, met losse
lijst
57
€ 50 - € 100
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap met dreigend weer, doek
gedateerd 22-2-1938, 39,5x60 cm
58
19e Eeuws mahonie op eiken trumeau
met los natuurstenen blad, (spiegel
manco) 83 cm hoog, 106 cm breed, 45 cm
diep

70
€ 100 - € 150
Julius Jungheim (1878-1957)
Landschap met bruggetje over water,
doek 44,5x51 cm
71
€ 100 - € 200
Oude Oosterse beschildering op textiel
van vele figuren in een tuin, Perzische
voorstelling, 39x54 cm
72
Anoniem, Gezicht op akker, doek 25,5x51
cm
73
Kaiseri fijn handgeknoopt
kleed 220x144 cm

€ 100 - € 150

74
€ 100 - € 200
2 Jaren 30 teakhouten armstoelen met
beige stoffering en bloemmotief in zitting
75
€ 150 - € 250
Empire mahonie bank met steekwerk,
brons beslag en beige stoffering 136 cm
hoog, 137 cm breed, 71 cm diep (linker
knop op rugleuning ontbreekt)
76
€ 100 - € 200
Ed van Heck (1954-)
Stalinterieur met paard en geiten, paneel
8-kantig 45x45 cm

59
€ 100 - € 150
Franse marmeren pendule , Marti, met
zamak beeld op top 39,5 cm hoog, 49 cm
breed

77
€ 100 - € 150
Monogram KJ, Winters tafereel van
schaatsende mensen met stad op
achtergrond, 20e eeuws paneel 40x50, in
fraaie lijst

60
€ 100 - € 150
Zilverkleurig beeld van een fazant, staand
op natuurstenen sokkel, 58 cm hoog

78
€ 100 - € 150
Venetiaans glazen 8-armige kroonluchter
80 cm hoog, 75 cm diameter

61
€ 100 - € 200
Facetgeslepen spiegel in Rococostijl
witgelakte lijst 203 cm hoog, 96 cm breed

79
€ 100 - € 150
Kristallen 7-lichts kroonluchter 68 cm
hoog, 73 cm diameter

62
€ 500 - € 750
Mahonie op eiken kabinet met inlegwerk,
Holland ca. 1775, 235,5 cm hoog, 165 cm
breed, 55 cm diep

80
€ 40 - € 80
Noten 3-schaps ronde etagere met
steekwerk 81 cm hoog, op klauwpootjes
52 cm diameter

64
€ 50 - € 150
Anoniem, Meergezicht met molen, doek
32x64 cm (schade)

81
€ 150 - € 250
Mahoniefineer op eiken 18e eeuwse 4laads commode 80,5 cm hoog, 90 cm
breed, 51 cm diep

65
€ 600 - € 800
Gesigneerd G Mariani, bronzen
wandsculptuur van een vrouw met
vleugels, gemerkt 12/100, 85 cm hoog, 85
cm breed, 65 kilo
66
Soumack handgeknoopt kleed 133x133
cm
67
€ 40 - € 80
Noten halvemaantafeltje met 2 laadjes 72
cm hoog, 72 cm breed, 36,5 cm diep
68
F Regout Maastricht, 6-persoons 19e
eeuws aardewerken koffieservies

-

69
€ 500 - € 750
Sven Hoekstra (1945-)
Gezicht uit de Telpost, paneel gedateerd
2007, 120x60 cm
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82
Antieke Franse pendule in marmeren kast
33 cm hoog, 27,5 cm breed
83
€ 50 - € 75
Set geslepen glazen dekselbokalen 51 cm
hoog
84
€ 200 - € 400
Jacobs Frederik Sterre de Jong (18661920)
Larense School, moeder met kinderen in
interieur, doek 65,5x53,5 cm (craquele)
85
€ 100 - € 200
Edzard Koning (1869-1954)
Vrouw in klederdracht, verso
sticker Elisabeth D de Ranitz, doek 45x35
cm

86
€ 300 - € 600
Willy Sluiter (1873-1949)
Portret van een Volendamse vrouw,
vermoedelijk Hilde Butter, doek gedateerd
1913, 50x40 cm
87
€ 300 - € 500
Albertus Johan Neuhuys (1844-1914)
Vrouw met witte muts met boek op tafel,
zittend voor venster, aquarel 63x51 cm
88
€ 10.000 - € 15.000
Toegeschreven aan Ambrosius Bruegel II,
1617-1675, Stilleven op plint met slak,
paneel 46x31 cm
89
€ 1.500 - € 2.000
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
90
Ronde schoolklok met noten rand 39,5 cm
diameter
91
€ 100 - € 200
Eiken klepbureau met gebogen front met
6 laden 108 cm hoog, 111 cm breed, 57,5
cm diep
92
€ 40 - € 80
Oud leder reiskoffertje, ca. 23 cm hoog,
44 cm breed, 14 cm diep
93
€ 40 - € 80
Oude lederen reiskoffer, ca. 34 cm hoog,
50x13 cm
94
€ 40 - € 80
Oude lederen reiskoffer, ca. 35 cm hoog,
45 cm breed, 12 cm diep
95
€ 50 - € 100
Bronzen beeldengroep van lezende vrouw
met kind op schoot 23,5 cm hoog, 23 cm
breed
96
€ 400 - € 500
Albertus Johan Neuhuys (1844-1914)
Jonge vrouw met fruit bij staande jongen
naast haar een kind in de wieg in interieur,
marouflé 51x43 cm
97
Oorfauteuil met noten frame met ingelegd
biesje
98
€ 100 - € 150
Noten salonstel met ingeleg decor in het
frame, 2-1-zits. Bankje 135 cm breed
99
Bijzettafeltje met rozenhoutfineer en
bronzen ornamenten, 20e eeuw, 61 cm
hoog, 70x52 cm
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100
€ 3.000 - € 5.000
Jaeger le Coultre Jubilee 1880 heren
polshorloge met witte wijzerplaat en
Dauphin wijzers, platina kast aan zwarte
croco lederen band, nummer 420 van
880, nr. 2997419, code Q1296520
aankoop 20-12-2013. Sporadisch
gedragen en voorzien van de originele
cassette.
101
€ 1.000 - € 1.500
Jaeger le Coultre Reverso Grande Taille
heren polshorloge, stalen kast aan
lederen band, ref 2081985, case or
movement nummer 270862
102
€ 1.000 - € 1.500
Jaeger le Coultre Reverso Ultra Thin
heren polshorloge in stalen kast aan
lederen band, productnummer
JLQ2788570, Ind. nr. 2724806, 277.8.62,
nummer van gelimiteerde uitgave
2724806.
103
€ 1.500 - € 2.500
Jaeger le Coultre Reverso Grande Taille
heren polshorloge in gouden kast, 18-krt
aan lederen band, productnummer
6270140623B / 2447026 / Q2701410,
case or movement nummer 270062
104
€ 1.500 - € 2.500
Jaeger le Coultre Reverso Grande Date
heren polshorloge, stalen kast aan
lederen band, productnummer
JLQ3008420, Ind. nr. 2711773, nummer
van gelimiteerde uitgave 240815.
105
€ 1.250 - € 1.750
Jaeger le Coultre Clasic, Vintage heren
polshorloge model Reference
2902, gouden kast, 18-krt, decentrale
secondewijzer, aan cognac croco lederen
band, kastnummer J404280, movement
nummer 491037, productiejaar 1947
106
€ 1.000 - € 1.250
Steiner Maastricht heren polshorloge met
datum, chronometer en maanaanduiding,
Limited version, 32/50, STM-42-ST-VI aan
zwarte lederen band.
107
€ 150 - € 250
Chopard herenhorloge in stalen kast aan
zwart croco lederen band, kast
genummerd 96083 / 8008
108
€ 800 - € 1.200
Chopard heren polshorloge in gouden
kast aan bruin croco lederen band, kast
genummerd 123399 / 1048
109
€ 400 - € 600
Lu Chopard & Cie polshorloge in
witgouden kast aan zwart croco lederen
band, kast genummer 2007
110
€ 1.000 - € 1.500
International Watch Company heren
vestzakhorloge in gouden kast,
serienummer 777788, productiejaar 1920.
Goed lopend
111
€ 1.250 - € 1.750
International Watch Company heren
vestzakhorloge in gouden kast,
serienummer 150925, productiejaar 1896
met gouden horlogeketting. Goed lopend
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112
€ 500 - € 1.000
Chopard heren vestzakhorloge in
witgouden kast, 18-krt, serienummer 3014
36538

128
€ 100 - € 150
Eiken kastje in Neorenaisancestijl en
staand op bolpoten, 90 cm hoog, 98 cm
breed, 39 cm diep

113
€ 1.500 - € 2.500
18e Eeuws horloge, Hurry Lotter London,
kast- en uurwerknummer 7231 met fraai
gezaagde kloof en voorzien van stofkap.
Horloge zit in een gouden kast, met
buitenkast en houder afgezet met
schildpad. Horloge verkeert in een
uitstekende staat en loopt goed.

129
3 Oosterse Bochara tafellopers 121x30
cm, 122x32 cm en 126x32 cm

114
3 IJzeren spaarpotten

-

115
Koop 19e eeuws porseleinen serviesgoed
w.o. theepot op comfoor
116
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Moeder met kind
in interieur, doek 27,5x22 cm
117
Anoniem, meisje met kraag, olieverf,
vermoedelijk Spanje 17e eeuw, 59x48 cm
118
€ 200 - € 400
Albertus Johan Neuhuys (1844-1914)
Moeder met kind aan tafel, doek 71x60,5
cm
119
€ 75 - € 125
Friese staartklok in eiken kast
120
€ 750 - € 1.000
18e Eeuwse eiken poortkast met rijk
gestoken fries en ornamenten, Holland,
198 cm hoog, 177 cm breed, 71 cm diep
121
€ 200 - € 300
Kristallen 16-lichts kroonluchter 70 cm
hoog, 85 cm diameter
122
€ 250 - € 350
Kristallen 13-lichts kroonluchter 90 cm
hoog, 70 cm diameter
123
€ 200 - € 400
Oosters handgeknoopt vloerkleed
329x224 cm
124
€ 300 - € 500
Fraai noten met wortelnotenfineer op
eiken kruispootkabinet met getorste
onderstel, leeuwenmaskers,
paneeldeuren met druivenranken op
kap en figuren 190 cm hoog, 135 cm
breed, 52,5 cm diep
125
7 Porseleinen kommen in de stijl van
Chine de Commande met afbeeldingen
van provinciewapens, 20e eeuw 8,5 cm
hoog, ca. 21 cm diameter

130
€ 100 - € 150
Franse marmeren kolompendule, F Marti,
39 cm hoog, met 2 2-lichts kandelaren 27
cm hoog
131
€ 150 - € 250
Louis Meijs (1902-1995)
Italiaans landschap, schildersboard 45x61
cm
132
Met signature J A Zandleven, Boerderij
met bloesemboom, maroufle 35x50 cm

-

133
Koper kaarsenkroontje met 5 amren, ca.
50 cm hoog
134
€ 150 - € 250
Antieke bronzen 5-lichts hanglamp met
glazen gesatineerde geslepen kap, 3
glazen kapjes en bajonetsluitng 110 cm
hoog, 81 cm diameter
135
Hollandse bronzen bokroon, 6-armig, ca.
117 cm hoog, 60 cm diameter en een
pijpassend 2-lichts wandlampje
136
€ 200 - € 300
Oosters handgeknoopt vloerkleed
310x211 cm
137
€ 200 - € 400
Zeer fraaie tafel met regelverbinding met
zuiltjes en blad gedragen door
vrouwfiguren met daarboven een rijk
gestoken fries. Geheel in de stijl van 16e
eeuw, tafel ca. 1900, 79 cm hoog, 158x88
cm
138
Oosters handgeknoopt kleed 127x83 cm
139
€ 250 - € 500
Nel van Lith (1932-)
Natuurstenen beeld van 2 figuren, 12 cm
dik, 58 cm hoog, 37 cm breed, 33,10
kilogram
140
Serpentijn beeld van een vrouw met kind,
61 cm hoog, 38 cm breed
141
€ 100 - € 150
Tafelklok, Amsterdamse stijl, wijzerplaat
met Engels adres met maanaanduiding,
uurwerk Junghans, 20e eeuw, 45 cm hoog

126
€ 75 - € 125
Noten fauteuil in Biedermeier stijl, ca.
1900

144
€ 100 - € 150
Noten Schwarzwalder kapstokje met
vossenkop, 57 cm hoog, 58 cm breed

127
Abraham van der Zee (1882-1958)
Gezicht op de Grote Kerk van Arnhem
met markt, doek 50x70 cm (restauratie)

145
Henk van Leeuwen (VO) (1890-1972)
Gezicht op kasteel Binckhorst te
Voorburg, marouflé 18x27 cm

3

-

Sven
Hoekstra
Sven Hoekstra werd op 9 november
1945 in Nijmegen geboren. Sven
Hoekstra schildert met olieverf op paneel
in een uiterst zorgvuldige, verfijnde stijl.
Zijn vakmanschap, levenservaring en
persoonlijkheid vinden hun weerslag in
zijn werk. Zo creëert met zijn verfijnde
olieverfschilderijen op paneel een
contrast tussen figuur en decor. Hierdoor
oogt het werk zowel vervreemdend als
verrassend en vervaardigd hij kleurrijke
magisch-realistisch ogende figuren in
uitgestrekte polderlandschappen. Ze
zijn een beetje gek, gevoelig, muzikaal,
carnavalesk, absurdistisch en hebben
een melancholieke ondertoon. Met
een compositie die staat als een
huis en persoonlijk kleurgebruik legt
Hoekstra orde en stilte in zijn werk.
Vreemde mensfiguren komen plotseling
tevoorschijn in zijn traditionele doch
theatrale Hollandse landschappen. Het
zijn vaak in zichzelf gekeerde figuren die
niemand aankijken, de toeschouwer niet
en elkaar evenmin. Ze lijken eenzaam,
maar zijn het niet. Ze musiceren, dansen
en dichten met zoveel passie dat ze
opgaan in een groter geheel. Daarbinnen
verliezen ze hun individualiteit en
daarmee hun eenzaamheid. Misschien is
dat wel de reden dat het werk van Sven
Hoekstra zo weldadig aandoet.
Hoekstra komt voor inspiratie graag
in de Ooijpolder. In 2017 heeft Sven
Hoekstra in de St. Stevenskerk de
Gelderlander Publieksprijs in ontvangst
genomen. Hoekstra heeft tussen 1963
en 1968 zijn opleiding genoten aan
de Academie voor Beeldende Kunst te
Arnhem. In de veiling van juli 2018
hebben we 5 werken van Hoekstra
opgenomen.
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146
€ 100 - € 200
Albertus Johan Neuhuys (1844-1914)
Moeder bij wieg, aquarel 32x27 cm
147
€ 50 - € 100
Anoniem, Stilleven met aardewerken kruik
en glas, aquarel 32x32,5 cm
148
€ 100 - € 150
Antieke eiken commode met
orgelgebogen front, 4 laden en een
plateau, 81 cm hoog, 95,5 cm breed, 57
cm diep
149
Oosters halfzijden kleedje met floraal
motief en vogels 68x45 cm

-

150
€ 150 - € 250
Antieke Franse cartelklok, gemerkt Marti,
in de stijl van Boulle, 50 cm hoog
151
Onduidelijk gesigneed, Figuren in
landschap, paneel 15,5x31,5 cn

-

152
Jan Herman Coster (1846-1920)
Landschap met watertje, doek 24x34 cm
153
Flip Gaasendam (1957-)
Lezend persoon voor venster, doek
gedateerd 2005, 18x18 cm

-

154
Jan Jetten (1949-)
Landschap, paneel gedateerd 2004,
15x15 cm

-

155
€ 100 - € 200
Constant Ludovic Artz (1870-1951)
Eendenfamilie aan waterkant, paneel
14,5x19 cm
156
€ 75 - € 125
Jan Mankes (1889-1920)
Jonge geit, houtsnede, niet gesigneerd,
11,5x16 cm
157
€ 100 - € 150
Antieke Friese staartklok met bruidskrans
en beelden op de kap
158
€ 100 - € 200
Jan van Anrooy (1901-1988)
Boten in de haven, doek 25x35 cm (stukje
verf manco)
159
Gesigneerd H van Gestel, Gezicht op
kerkdorp, doek 30x40 cm

-

160
€ 250 - € 400
2 Schapenlederen fauteuiltjes 71 cm
hoog, 76 cm breed, 64 cm diep
161
€ 200 - € 400
Onduidelijk gesigneerd, Schepen voor de
kust, paneel 19e eeuw, 33x40 cm
162
€ 75 - € 125
Gesigneerd J Warmenhoven,
Duinlandschap, doek 40x50 cm
163
Mahoniehout met noten dressoir met 4
lades en deurtjes, 93 cm hoog, 194 cm
breed en 51 cm diep
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-

164
€ 100 - € 200
Franse marmeren pendule, LP Japy, met
zamak beeldengroep op top, getiteld
Reveuse 40 cm hoog, 49 cm breed, met
2 5-lichts kandelaren 48 cm hoog

180
€ 400 - € 600
Waalco Jans Dingemans (1873-1925)
Geknielde boer met mand aardappelen,
marouflé 31x40 cm

165
€ 60 - € 80
Set kristallen geslepen biscuitpotten 25
cm hoog

181
€ 100 - € 150
Gesigneerd Cremer, John F,
Polderlandschap met koeien in wei bij
bruggetje over sloot, paneel 24,5x41 cm

166
€ 350 - € 450
Gerbrand Frederik van Schagen (18801968)
Vrouwen in het Pepergasthuis hofje te
Groningen, board 26,5x23,5 cm

182
8 Stuks donkerblauwe sierglazen vazen,
dekselschalen, mand, schaal, schaaltje en
asbakje met goudkleur en beschilderd
decor

167
€ 800 - € 1.000
Willem van den Berg (1886-1970)
Vrouw aan tafel met schaal uien voor
haar, paneel 25x19 cm

183
KPM, 12 porseleinen gekleurde kop en
schotels (van 1 roze kopje chipje van
standring)

168
€ 550 - € 750
Gesigneerd Berendse H, vroeg 20e eeuw,
Stadsgezicht Utrecht, 50x70 cm

184
€ 500 - € 600
Lederen fauteuil met koperen kopspijkers,
gemerkt Latorre 86 cm hoog, 91 cm
breed, 90 cm diep

169
2 Oosterse tafellopers 95x42 cm

-

170
Gesigneerd Jacobs, Arbeider met paard
en wagen bij boot, paneel 17,5x27 cm
171
€ 500 - € 750
Herman Johannes van der Weele (1852
-1930)
Vrouw met kind bij boerderij langs
zandweg, vermoedelijk omgeving
Nunspeet, maroufle 36x25 cm
172
€ 50 - € 100
Gesigneerd Roest van Limburg, Elisabeth
1888-1967, Kust, paneel 29x38 cm
173
€ 200 - € 300
Albertus Johan Neuhuys (1844-1914)
Vrouw boven wieg met kind, marouflé,
32x25,5 cm
174
€ 100 - € 200
Louis Willem van Soest (1867-1948)
Tuin in winters landschap met achterzijde
afbeelding rode mand met paaseieren,
board 28x19 cm
175
€ 300 - € 400
Niek van der Plas (1954-)
Gezicht op De Vliet te Rijnsburg, pastel
20x29 cm
176
€ 75 - € 125
Franse comtoise klok met rijkversierde
rand en slinger, met adres Marotte
Clermont-Ferrand
177
€ 50 - € 100
Joop Geesink (1913-1984)
Invasion 1944, Welcome Navy !, litho
24x17 cm
178
€ 100 - € 150
Mahonie op eiken Biedermeier meubel
met vitrinegedeelte, 158 cm hoog, 105 cm
breed, 47 cm diep
179
€ 50 - € 100
Goudaardewerk 5 Lusterware
kastkommen, 10 cm hoog, 16 cm
diameter en een idem schenkkannetje

-

185
€ 75 - € 125
Lederen hoedendoos met daarin een
Engelse hoge hoed
186
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopt kleed 194x154 cm
187
€ 150 - € 200
Eiken rijkbestoken bureau met rood vilt
ingelegd blad, 3 laden, 3-laads ladenblok
en blok met 2 vakken 75 cm hoog,
bladmaat 149x79 cm
188
€ 75 - € 125
Oosters handgeknoopt kleed, 123x80 cm
189
€ 200 - € 400
Ontwerp van Lith, Hubert (1908-1977),
getiteld De Herberg, bronzen plaquette
26x40 cm
190
Gietijzeren lantaarnlamp met glas in lood
zijkanten, aan wandhouder 56 cm hoog,
34 cm diep
191
€ 100 - € 150
Gesigneerd Leo Kamps, getiteld
Ontmoeting, bronzen sculptuur op zinken
sokkel, gedateerd 1992, totaal 59 cm
hoog, 41 cm breed
192
€ 100 - € 200
Ontwerp Willem Berkhemer 1917-1998,
bronzen sculptuur van liggend figuur 31,5
cm hoog, 48x31 cm
193
Betonnen bronskleurige sculptuur van 2
verstrengelde figuren 62 cm hoog
194
€ 50 - € 100
Siemen Dijkstra (1968-)
Holtveen, 2005-2009, Oktoberavond,
kleurenhoutsnede, 6/28, 19,5x25,5 cm
195
€ 100 - € 200
Roos Nagtegaal Bosnak (1922-)
Drentse boerderij, doek 61x70,5 cm
196
€ 100 - € 150
Monogram WL, Hoenders in stal, paneel
33,5x22,5 cm
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18e Eeuwse wandconsoles
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Albertus Verhoesen

Albert Neuhuys
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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197
€ 100 - € 150
Dorus Arts (1901-1961)
Boerin bij boerderij, paneel 40x50 cm
198
€ 100 - € 150
Klassieke hanglamp met vele pegels, ca.
70 cm hoog, 80 cm diameter
199
Theo van der Horst (1921-2003)
Stadsgezicht Arnhem, doek gedateerd
1984, 35x45 cm

-

200
Theo van der Horst (1921-2003)
Poserende vrouw met kousen, doek
40x30 cm

-

201
€ 100 - € 150
Noten vitrinekast met aan de voorzijde en
linkerzijde deuren. Op top een
natuurstenen blad. 105 cm hoog, 132 cm
breed, 49 cm diep
202
€ 1.500 - € 2.500
Zeer fraai bronzen beeld van een Chinese
Godin / Quanyin, zittend op een troon van
lotusbladen. Om haar haren en in haar
handen sierlijke bloemen. Op haar hoofd
een rijke troon. Vermoedelijke China /
Tibet ca. 1920, 53 cm hoog, 24,2 kg.
203
€ 200 - € 400
Antieke haantjesklok 33 cm hoog, op
houten wandhouder
204
€ 150 - € 250
Antieke lantaarnklok 24 cm hoog, op
eiken wandhouder
205
€ 200 - € 400
Anoniem, 2 Oosterse wanddecoraties,
beschildering op zijde, 59x51 cm per stuk
206
Gesigneerd Berend Dam, Boten op volle
zee, paneel 48x65 cm
207
Theo van der Horst (1921-2003)
Mobiele eenheid, maroufle 50x33 cm

-

208
€ 150 - € 250
Dick Zwiers (1915-1993)
Compositie zonder titel, Gouache, 26x29
cm
209
€ 500 - € 750
Oosterse handgeknoopte zijden
vloerkleed met floraal motief en herten
368x280 cm (klein plekje met lichte
schade)
210
€ 150 - € 250
Fraaie mahonie coulissentafel op zware
kolompoot, 76 cm hoog, 152x107 cm met
3 losse tussenbladen van elk 50 cm
211
€ 75 - € 125
Handgeknoopt Afghaans kleed, Purdah
Ensi, ca. 1920, 187x102 cm

212
€ 500 - € 1.000
Royal Albert zeer uitgebreid porseleinen
eetservies met decor Old Country Roses
en diverse toebehoren, totaal 186 delen,
bestaande uit platte borden, ontbijtborden,
2 modellen diepe borden, schotels,
soepterrine, dekschalen, lekschaal,
groenteschalen, sauskom,
ovendekschaal, eierdoppen, soepkoppen,
2 modellen botervloten, 2 modellen
compoteschaaltjes, 2 modellen diepe
schaaltjes, rechthoekige schaaltjes, 2
modellen vierkante schaaltjes, houten
rekje met 2 modellen servetbanden,
diverse ovale schalen en schaaltjes,
onderzetters, bestek, peper- en
zoutstellen, bestek in cassette (2 vorken
manco), voorraadpotten (1 houten deksel
manco), kunststof dienblad, stoffen plates,
theemuts, birthday books, notes and
adress books
213
€ 250 - € 350
Kristallen 13-lichts kroonluchter 106 cm
hoog, 68 cm diameter
214
€ 125 - € 175
6-Lichts hanglamp met pegels en bronzen
montuur 92 cm hoog, 55 cm diameter
215
Noten eethoek bestaande uit tafel 74 cm
hoog, bladmaat 124x79 cm, met
tuimelblad 40 cm, en 4 stoelen met
gestoffeerde zitting
216
Oosters handgeknoopt kleedje 85x61 cm
217
€ 250 - € 500
Jacques Maris (1900-1996)
Bronzen beeld van een zittend naakt, 51
cm hoog met daarbij het originele
aardewerken object waar de gietmal van
gemaakt is
218
€ 200 - € 400
Gesigneerd Maris, Jacques (1900-1996),
Beeldengroep naakte man en vrouw,
keramiek, op houten voet totaal 42 cm
hoog
219
€ 150 - € 250
Junghans, Thomas geb. 1956, Buste van
persoon, fins graniet 17 cm hoog, op
marmeren sokkel totaal 37 cm hoog
220
€ 350 - € 450
Kristallen 25-lichts kroonluchter 90 cm
hoog, 107 cm diameter
221
€ 100 - € 150
Oosters handgeknoopt kleed 208x128 cm
222
€ 300 - € 400
Schapenlederen 2-zits bank 70,5 cm
hoog, 137 cm breed, 61 cm diep
223
Eef van Brakel (1930-2014)
Bosgezicht, doek 50x40 cm

-

224
€ 750 - € 1.000
Sven Hoekstra (1945-)
Dansende vrouwen op de kop in weiland,
landschap in de Ooy, titel Het Dromen I,
paneel gedateerd 2001, 55x103 cm
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225
€ 100 - € 200
Chris ten Bruggen Kate (1920-)
Winters landschap, verso notitie
Nunspeet, doek uit 2001, 40x50 cm
226
2 Petrus Regout aardewerken
kastkommen met decor Timor, en
melkkan, jaar 1877 en 1870 (kannetje met
gelijmd stukje in rand bij oor)
227
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopt kleed 209x125 cm
228
€ 1.000 - € 1.500
18e Eeuws 2-delig topbureau, vurenhout
met fineer van rozenhout, noten en
wortelnoten. De onderkast voorzien van 3
brede laden en achter de klep een
nestwerk met 4 kleine laadjes. Het
bovendeel bevat achter de deuren 12
laadjes en een deurtje. Interieur kabinetje
en binnenzijde van de deuren zijn
gedecoreerd met papier met Chinoise
decor. 197 cm hoog, 122 cm breed, 63 cm
diep
229
€ 100 - € 150
Hollandse koperen bolkroon met 6 armen,
ca. 100 cm hoog
230
€ 150 - € 250
Antieke gietijzeren haardplaat met
voorstelling van Adam en Eva met de
slang bij de boom des levens, 70 cm
hoog, 40 cm breed
231
€ 1.000 - € 1.500
Sven Hoekstra (1945-)
De weg naar de hemel II, paneel
gedateerd 2002, 100x60 cm. Herkomst
Galerie Stills, aangekocht in 2005
232
Massief eiken kastje met paneeldeuren,
131 cm hoog, 72 cm breed, 46 cm diep
233
€ 50 - € 100
Anoniem, bronzen sculptuur van een
staande naakte vrouw, 35 cm hoog
234
€ 50 - € 100
Ru de Vries (1936-)
Man het hoed, bronzen sculptuur, 35 cm
hoog
235
€ 75 - € 125
Anoniem, De kus, bronzen beeld, 46,5 cm
hoog, staand op natuurstenen sokkel,
14,8 kilo, totaal 61 cm hoog
236
€ 200 - € 400
Met signature A Verhoesen, Pluimvee op
het erf bij muur, met datum 1875, 44x52
cm
237
€ 100 - € 200
Kees Bastiaans (1909-1986)
Patrijs en zonnebloem doek 50x60 cm
238
Gesigneerd Ch de Wit, Potje met
anemoontjes, paneel 25,5x33 cm

-

239
€ 150 - € 250
Antieke Friese stoelklok 75 cm hoog
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240
Onduidelijk gesigneerd, Haan met kippen,
paneel 13x18 cm

256
€ 75 - € 125
Onduidelijk gesigneerd, Meisje met geit,
paneel 21x27 cm

241
€ 200 - € 300
Albertus Verhoesen (1806-1881)
Haan met kippen en kuikens in landschap,
paneel 14x18 cm

257
€ 100 - € 200
Johannes van der Bilt (1882-1943)
Strand te Scheveningen met spelende
kinderen en handwerkende vrouwen,
paneel triplex 38x16 cm (craquele)

242
€ 200 - € 300
Albertus Verhoesen (1806-1881)
Haan met kippen en pauw in landschap bij
muur, paneel 13,5x17,5 cm
243
Onduidelijk gesigneerd, Haan met kippen,
paneel 13x18 cm
244
€ 50 - € 100
Monogram GB, Hollands landschap in
winter met figuren bij koek en zopie,
paneel 22x28,5 cm
245
€ 75 - € 125
Johannes Wouterus van Trirum (19242011)
Stalinterieur met paard, hond en kippen,
paneel 20x25 cm
246
€ 25 - € 75
Ongesigneerd, Poserende hond, paneel
22x29,5 cm
247
Anoniem, Portret van een jongen, antieke
paneel 16,5x14 cm
248
€ 250 - € 400
2 Schapenlederen fauteuiltjes 71 cm
hoog, 76 cm breed, 64 cm diep
249
€ 150 - € 250
2-delige taxushouten vitrine / boekenkast
van De Heldense, 191 cm hoog, 178 cm
breed, 38 cm diep
250
€ 100 - € 200
Royal Albert, 7 decoratieve theepotten, en
3 peper- en zoutstrooiers in de vorm van
eend, poes en vogel, met decor Old
Country Roses
251
€ 100 - € 200
Royal Albert, 21 porseleinen bloem
decoraties met decor Old Country Roses
252
Wedgwood zwart jasperware dekselbakje,
kandelaartje, klaverbladvormig schaaltje,
en porseleinen 6-kantige vaas met floraal
decor 22,5 cm hoog, en bolvaas 12,5 cm
hoog
253
Nelly Goedewaagen (1880-1953)
Stilleven met Hortensia en Clematis, doek
36x48,5 cm
254
€ 250 - € 500
Henk Dekker (1897-1974)
Platbodem op het strand voor de kust met
gezicht op vuurtoren bij huisjes, doek
30x40 cm
255
€ 40 - € 60
Friedrich Karl Kurowski (1930-2015)
Boerderijen in voorjaar, maroufle 1985
29x39 cm
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274
Ariën Winkel (1944-)
Modèle dans le canapé bleu, doek
gedateerd 2003, 80x60 cm

-

275
€ 100 - € 150
Noten klassiek dressoir met 2 deurtjes,
rolluikgedeelte en 2 laadjes 88 cm hoog,
180 cm breed, 45 cm diep

258
Gesigneerd Seifert, N, Gezicht op molen
en huizen vanaf het water, aquarel 33x24
cm

277
€ 75 - € 125
Franse marmeren pendule met zamak
beeld op top 41 cm hoog, met 2 vazen 31
cm hoog

259
Anoniem, 2 tafereeltjes van boten op zee,
paneel 13x18 cm

278
€ 50 - € 100
Sieger Baukema (1852-1936)
Bosgezicht met trap, doek 57,5x47,5 cm

260
€ 100 - € 200
Friese 19e eeuwse staartklok in eiken
kast 144 cm hoog

279
Jacob Kanbier (1949-)
Compositie met man, doek gedateerd
2004, 80x60 cm

261
€ 100 - € 150
Kersenhouten 19e eeuwse Engelse
penantkast 97 cm hoog, 132 cm breed,
56,5 cm diep
262
Oosters halfzijden kleedje 106x62 cm

-

263
€ 150 - € 200
Franse klassieke marmeren pendule, F
Marti, met zamak beeldengroep op top
naar Collin 37 cm hoog, 50 cm breed, met
2 dekselcoupes 37 cm hoog
264
€ 700 - € 900
Jan Jacob Zuidema Broos (1833-1882)
Figuren in tuin in 18e eeuwse kleding,
paneel 19x15 cm
265
€ 150 - € 200
Gesigneerd A van Driesten, Vrouw met
emmer bij schuurtje, paneel 19e eeuw,
21,5x24,5 cm
266
€ 300 - € 500
Marinus Heijl (1836-1931)
Landschap met visser in bootje nabij een
molen met in de verte een dorp met
kerktoren, doek 40x62 cm
268
€ 75 - € 100
Kristallen 6-lichts kroonluchter met koper
56 cm hoog, 43 cm diameter
269
€ 75 - € 125
Eiken 1-deurs bestoken kastje met open
onderkast 129 cm hoog, 64 cm breed,
32,5 cm diep
270
€ 150 - € 200
Art Deco stijl boekensteun met bronzen
sculptuur van een uil, 35 cm hoog
271
€ 80 - € 120
Art Deco stijl boekensteun met bronzen
sculptuur van een vogeltje in de stijl van
Pompon, 26,5 cm hoog
272
€ 50 - € 100
Mourik, Jaques van (1879-1971)
Ploegende boer met 2-span op akker,
doek 46x96 cm
273
Jacob Kanbier (1949-)
Koe, doek gedateerd 2006, 40x50 cm

-

280
€ 100 - € 200
Gerard Grassere (1915-1994)
verso notitie Landschappelijke compositie
nr. 28, doek gedateerd 1986, 81x65 cm
281
€ 75 - € 125
Ovale esdoornfineer en gezwarte
klassieke tafel met kruispootverbinding en
vaasornament 75 cm hoog, blad 110x62
cm
282
€ 40 - € 80
Porceleyne Fles Delft aardewerken
schotel met polychroom decor, jaarletters
1975, 37,5 cm diameter
283
€ 40 - € 80
Porceleyne Fles Delft aardewerken
schotel met polychroom decor, jaarletters
1983, 37 cm diameter
284
Oosters handgeknoopt kleed, Kaskay,
303x230 cm

-

285
€ 75 - € 125
Kristallen 5-armige kroonluchter met
pegels 105 cm hoog, 56 cm diameter
286
€ 200 - € 300
Eiken rijkbestoken buffetkast met
jachttafereel 236 cm hoog, 154 cm breed,
56 cm diep
287
€ 40 - € 80
2 Porceleyne Fles Delft aardewerken
schotels met polychroom decor, jaarletters
1980 en 1984, 21 cm en 29,5 cm diameter
288
€ 40 - € 60
2 Porceleyne Fles Delft aardewerken
schotels met polychroom decor, jaarletters
1973, 30 cm diameter
289
€ 50 - € 100
4 Porceleyne Fles Delft aardewerken
schottels met polychroom decor,
jaarletters 1972, 1973, 1980, 1984, 23,5
cm diameter

-

6
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290
€ 50 - € 75
Porceleyne Fles Delft aardewerken
wandplaquette met polychroom decor,
jaarletters 1972, 30x23 cm, 3 schoteltjes,
jaarletters 1984 en 1986, 14 cm diameter,
en vaasje, jaarletters 1983, 11,5 cm hoog
291
€ 75 - € 100
Porceleyne Fles Delft, 12 aardewerken
wandschoteltjes met polychroom
afbeeldingen van provinciewapens,
jaarletters 1978, 15 cm diameter
292
Gesigneerd A Borghuijs, Vrouw aan
spinnenwiel in interieur, doek 20e eeuw,
40x60 cm
293
€ 100 - € 150
Oude lederen reiskoffer, ca. 32 cm hoog,
62 cm breed, 32 cm diep
294
€ 100 - € 150
Mahoniefineer op eiken Empire 3-laads
commode 83,5 cm hoog, 91 cm breed,
52,5 cm diep
295
Koperen 18e eeuwse penkandelaar, 53
cm hoog
296
€ 75 - € 125
Franse marmeren pendule met zamak
beeld op top, op losse houten voet totaal
55 cm hoog, 46 cm breed
297
€ 75 - € 125
Klassieke spiegel in een goudkleurige lijst
en voorzien van een losse kuif, 164x71 cm
298
Koperen lampvoet in de vorm van een
dame met toorts in de hand 130 cm hoog
(kap ontbreekt)
299
€ 100 - € 200
Gesigneerd, Bevort, J (1917-1996),
Mediterraans tafereel van aangemeerde
boten, doek 60x80 cm
300
€ 100 - € 200
Fraai mahonie op eiken cilinderbureau
156,5 cm hoog, 150 cm breed, 80,5 cm
diep
301
€ 80 - € 140
Porceleyne Fles Delft,aardewerken 3delig kaststel met polychroom decor,
jaarletters 1972, 25,5 cm en 37 cm hoog
302
Thomas Muschner (1950-2005)
Stadsgezicht Zwolle met de Oosterkerk
Turfmarkt, doek 50x35 cm
303
€ 100 - € 200
Monogram Andre Gouw geb. 1947, De
namiddag wandeling, doek gedateerd
1970, 30x40 cm
304
€ 100 - € 200
Elisabeth Gevaert (1935-)
Badplaats, paneel gedateerd 2009, 48x44
cm
305
Oude ingelijste textiel decoratie 89x50 cm
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306
19e Eeuws bijzettafeltje, 70 cm hoog,
83x61 cm

-

307
€ 40 - € 60
Bronzen beeld van Vrouwe Justitia 39 cm
hoog
308
€ 50 - € 75
Antieke mahoniefineer met intarsia
schrijfkist 18 cm hoog, 39x27 cm
309
€ 700 - € 900
Niek van der Plas (1954-)
Verso getiteld De Pan van Persijn. Ook
wel genoemd Panbos, een geliefd speel
en wandelplek in de gemeente Katwijk,
paneel 40x50 cm
310
Gesigneerd Jan van Vucht Tyssen (18991970), Boslandschap, doek 40x62 cm
311
€ 750 - € 1.000
Noten Barok 2-delige vitrinekast met rijk
decor, verlichting en spiegelachterwand,
218 cm hoog, 156 cm breed, 60 cm diep
312
€ 250 - € 500
Noten Barok eethoek bestaande uit ronde
tafel op kolompoot, 76 cm hoog, 100 cm
diameter met 4 gestoffeerde stoelen
313
2 Noten Barok krukjes met rode stoffering
314
€ 100 - € 150
Noten Barok hanglamp met 6 armen, ca.
75 cm hoog
315
€ 100 - € 150
Noten Barok hanglamp met 5 armen, ca.
75 cm hoog
316
€ 150 - € 250
Noten Barok commode met 2 laden, rijk
decor en voorzien van polychroom decor,
80 cm hoog, 140 cm breed, 53 cm diep
317
€ 250 - € 400
Noten Barok hoekkast met gekleurd decor
en spiegelachterwand, 188 cm hoog,
60x60 cm
318
€ 100 - € 200
Noten Barok commode met 2 laden, rijk
decor en voorzien van polychroom decor,
70 cm hoog, 105 cm breed, 47cm diep
319
Monogram ANT'76, Havengezicht,
mogelijk Antwerpen, aquarel 27x35 cm

-

320
Gesigneerd Alemany, Paarden in de stal,
paneel 20x34 cm
321
Gesigneerd Alemany, Paarden in de stal,
paneel 20x34 cm
322
€ 100 - € 150
Gebogen klassiek kastje met bronzen
ornamenten en natuurstenen blad, 77,5
cm hoog, 72 cm breed, 38,5 cm diep

323
Franse marmneren pendule, Japy, 32 cm
hoog (bronzen kapje met knop zitten los
op top, en slinger manco), en 2 3-lichts
kandelaren 34 cm hoog
324
€ 400 - € 600
Theodorus van Oorschot (1910-1989)
Vaas met boeket voorjaarsbloemen, doek
80,5x60,5 cm
325
€ 50 - € 100
Gesigneerd, Cornelder Doffegnies
(Thomaine Adrienne 1865-1937), Stilleven
roos op vaas, aquarel 35,5x29 cm
326
Onduidelijk gesigneerd, figuren, doek
24x30 cm

-

327
€ 100 - € 200
Pieter van der Hem (1885-1961)
Flamenco danseres, aquarel / crayon
17x26 cm, glas aan vervanging toe
328
Amerikaanse regulateur in noten met
intarsia kast 93 cm hoog (incompleet)

-

329
Adrianus (Janus) de Winter (1882-1951)
Roeibootje aan rand van meer, paneel
25x35 cm
330
Adrianus (Janus) de Winter (1882-1951)
Berken, gouache 39x29 cm
331
€ 100 - € 150
Rococostijl noten fauteuil met gestreepte
stoffering
332
Gesigneerd, Luttge, Jaap 1904-1989,
Boten voor de kust van Quilvinec
Finistere, paneel 33x40,5 cm

-

333
Karel van Belle (1884-1959)
Kind bij vuur maroufle 56x50,5 cm

-

334
€ 100 - € 200
Peter Brouwer (1935-2010)
Vissers met platbodem op volle zee, doek
60x90 cm
335
€ 50 - € 100
Marinus Gidding (1863-1925)
Landschap met molen, aquarel 36x52 cm
336
Anoniem, werkende mensen in de
tuinderij, doek 60x100 cm

-

337
€ 150 - € 200
Bronzen sculptuur van een man met
sigaar op natuurstenen sokkel, 47 cm
hoog
338
Glazen sierlijk gedecoreerde ronde schaal
37 cm diameter
339
€ 250 - € 350
Bronzen sculptuur van een naakte jongen
op paard, staand op natuurstenen sokkel,
totaal 38 cm hoog
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340
Herman Johannes van der Weele (1852
-1930)
Arbeider met paard en wagen,
krijttekening 19x12 cm
341
Jan Miechels (1916-1996)
Oosterse markt, gouache gedateerd 1975.
12x17,5 cm
342
Drago Tacac (1979-)
Stilleven achter glas, 12,5x17 cm

-

343
€ 50 - € 100
Antieke Engelse spiegel in mahoniefineer
bewerkte lijst met bronskleurige
accenten en vogel op top 76 cm hoog,
40,5 cm breed
344
Royal Copenhagen, 11 porseleinen
schotels met voorstellingen van sprookjes
van Hans Christian Andersen 19 cm
diameter (met originele bijbehorende
verpakking)
345
€ 40 - € 80
Onduidelijk gesigneerd, bloeiende boom
bij boerderij met hooimijt, maroufel 35x55
cm
346
Jan Batterman (1909-1999)
De Feestdis, zeefdruk 27x20 cm

-

347
Aardewerken vaas in Oosterse stijl 52 cm
hoog
348
2 Ebbenhouten Afrikaanse beelden met
rijk steekwerk, ca. 50 cm hoog
349
€ 50 - € 75
Gekleurde glazen siervaas met draden
versierd 34 cm hoog
350
€ 100 - € 200
Friedrich Ernst Morgenstern (18531919)
Kleurrijk rivierlandschap, crayon 82x54 cm
351
€ 100 - € 200
Oosters handgeknoopt kleed 320x224 cm
352
€ 75 - € 125
Antiek eiken klepbureau, 105 cm hoog,
104 cm breed, 52 cm diep
353
€ 100 - € 150
Franse marmeren pendule, L Boname 38
cm hoog, met 2 5-lichts kandelaren 47
cm hoog
354
Gesigneerd P Hiroux, Landschap met
boot en figuren aan rivier, doek 65,5x75
cm
355
Anoniem, Figuren met vee in landschap,
geinspireerd op oude meester, paneel
20e eeuw, 58,5x82,5 cm
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356
€ 400 - € 600
Royal Albert uitgebreid porseleinen
drinkservies met decor Old Country
Roses, totaal 150 delen, bestaande uit
koffie/theepotten, 2 modellen
nmelkkannetjes en suikerpotjes,
geberschaaltjes, theelichten,
schenkkannen, diverse modellen kop en
schotels, cakeschaal, gebaksschotels,
plateautjes, bekers, spiegelplateau met
kopjes en schoteltjes, taartschalen,
diverse modellen schaaltjes, schoteltjes,
houten rekje met lepeltjes en vorkjes,
diverse lepeltjes, vorkje en botermesje
357
€ 100 - € 200
Gesigneerd Roth, Andreas 1872-1949,
Gezicht op bergdorp met in de verte
besneeuwde bergtoppen, doek gedateerd
1908, 52x64,5 cm.

371
€ 100 - € 150
Antieke Oosterse tas, 26 cm breed
372
€ 50 - € 100
John Thomas tafelklok met moonphase in
noten kast 24 cm hoog
373
Metalen bronsgekleurde bewerkte vaas
34,5 cm hoog
374
€ 100 - € 150
Bronzen Art Deco stijl sculptuur van een
liggende panter op natuurstenen sokkel
van 26x12 cm

358
€ 50 - € 100
Gesigneerd Seinder, M, Figuur in
berglandschap, doek 47,5x66 cm
359
€ 100 - € 150
Mahonie Biedermeier bonheur met
spiegeldeuren 167 cm hoog, 105 cm diep.
52 cm diep
360
€ 50 - € 75
Set kristallen geslepen bonbonnieres 32,5
cm hoog
361
€ 75 - € 125
Bronzen sculptuur van een stier, 14,5 cm
hoog
362
€ 150 - € 250
Sven Hoekstra (1945-)
Vrouw met hoofd in zak in
landschap, paneel gedateerd 2012, 76x25
cm (kras)
363
€ 100 - € 200
Gesigneerd Teuchert, Karoly 1886-1926,
Liggend naakt bij bos bloemen, doek
45x60 cm
364
€ 75 - € 125
Antieke Friese staartklok met latoenen op
de kap
365
€ 50 - € 100
Gestoken eiken zuil met decor van
acanthusbladen en kroon in Korintische
stijl, 127 cm hoog, 19x19 cm
366
€ 600 - € 800
18e eeuwse kastanjehouten tafel, 75 cm
hoog (verhoogd ca. 7-8 cm) bladmaat 177
x 74
367
Oosters handgeknoopte Mir 231x168 cm
368
Oosters handgeknoopt kleedje 102x66 cm
369
€ 150 - € 250
Klassiek 3-delig pendulestel, klok voorzien
van beeld van moeder met kind, geheel
afgwerkt met zwart marmer en malachiet,
pendule 68 cm hoog (pootje manco)
370
Biedermeier noten ovale kolompoottafel
met gecontourneerd blad 75 cm hoog,
bladmaat 95x67 cm
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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.
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375
Antieke tassenfront, in Sumack techniek,
vermoedelijk Luri-Stam, ca. 1880, met
zeer bijzondere kleuren, 65x53 cm

393
€ 100 - € 150
Chinese rijkbestoken rozenhouten hokker
met marmeren blad 49 cm hoog, 51 cm
diameter

376
Koperen klassieke pendule 61 cm hoog,
35 cm breed

394
€ 150 - € 250
Anoniem, Bronzen vaas met figuren en
floraal decor, ca. 1890, 50,5 cm hoog,
22,8 kilo

377
€ 100 - € 150
Antieke eiken tafel met 2 laden,
"Mariage", 75 cm hoog, blad 150x61 cm
378
WMF koperen Jugendstil schaal met oren
en decor van Acanthusblad, 31x18 cm
379
Antieke tinnen klepkan 26 cm hoog

-

380
€ 75 - € 125
Koper samowar, 19e eeuw, 59 cm hoog
381
€ 100 - € 200
Anoniem, Badende vrouw met kind bij
beek, doek 80,5x53 cm in Boselie lijst
382
Onduidelijk gesigneerd, Hollands
winterlandschap met schaatsende figuren,
doek 40x60 cm (schade en restauratie)

395
€ 200 - € 400
Ellis Tertoolen (1951-2011)
Poserend meisje, olieverf en tempera op
Japans zijdepapier en in plexiglas ingelijst
met houten frame, gedateerd 2008, 86x30
cm
396
€ 300 - € 500
Eiken vroeg 19e eeuws kabinet 222 cm
hoog, 157 cm breed, 57 cm diep (deel
achterwand manco en 3 hoekplaatjes van
voorzijde deurpanelen)
397
€ 50 - € 100
Panoramafoto van Park Sonsbeek te
Arnhem, 24x145 cm
398
€ 75 - € 125
Noten theetafel met lade en uittrekbladen,
65 cm hoog, 82 cm breed, 52 cm diep

384
Gesigneerd J Selhorst, Hollands
winterlandschap met figuren op het ijs,
paneel 40x50 cm

-

399
Porseleinen 19e eeuws 6-persoons
koffiestel met 2 ovale schalen

385
Jacob Kanbier (1949-)
Hond, doek gedateerd 2007, 24x30 cm

-

400
€ 150 - € 250
Meindert Butter (1877-1940)
Arbeider aan kant / oever van kanaal met
naderende zeilboot bij avondstemming,
doek 76x91 cm

386
€ 75 - € 125
Franse comtoise klok met harpslinger en
adres Delacombe a Donzy
387
€ 400 - € 600
Eiken rijkbestoken 2-deurs kast ,
vermoedelijk Frankrijk ca. 1600, 175 cm
hoog, 141 cm breed, 58 cm diep
388
5 Antieke tinnen kannen w.o. schenkkan
met houten oor met gedecoreerde
schenktuit, 34 cm hoog
389
€ 100 - € 150
Kristallen 8-armige kroonluchter met
pegels 60 cm hoog, met ketting van 126
cm hoog, 77 cm diameter
390
€ 150 - € 200
Klassieke 8-lichts koperen hanglamp met
pegels 62 cm hoog, 60 cm diameter
391
€ 150 - € 250
Antieke bronzen 6-lichts klassieke
hanglamp met guirlandes, lampjes
met bajonetsluiting, glazen kapjes en
pegels 80 cm hoog, 57 cm diameter (ring
bovenaan bevestiging ontbreekt)
392
€ 200 - € 400
Staand horloge met Christopher
Sorrensen uurwerk in een eiken bestoken
kast 246 cm hoog
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-

401
Gesigneerd Kranenburg, HC (1917-1997),
Boerenkar op zandweg, doek 60x90 cm
402
Fred Sieger (1902-1999)
Compositie, paneel 27x27 cm

-

403
€ 350 - € 450
Niek van der Plas (1954-)
Haven van Lemmer, paneel 24x30 cm
404
€ 100 - € 150
Grenen rijkbestoken schatkist 49 cm
hoog, 64 cm breed, 40 cm diep
405
€ 100 - € 200
Raden Soekardji (1880-1950)
Figuren op de rijstvelden, doek 45x65 cm
406
€ 100 - € 150
Gerardus Johannes Ernens (1935-)
Havengezicht met schepen en kranen,
doek 50,5x70,5 cm
407
€ 150 - € 250
Antiek 2-delig servieskastje, Holland ca.
1750, 195 cm hoog, 80 cm breed, 31 cm
diep
408
€ 400 - € 600
Anoniem, graflegging van Christus, doek
laat 18e eeuw, 53,5x69,5 cm (craquelé)
409
Gesigneerd Mas, P, Poserende man,
paneel 21x20 cm

-

410
Gesigneerd Mas, P, Poserende vrouw,
paneel 21x21 cm

-

411
Oosters handgeknoopt kleed 152x107 cm
413
€ 100 - € 200
Notenfineer salonkast met vitrinegedeelte,
voorzien van gestoken ranken en fries en
staand op fraaie poten, geheel
demontabel, 185 cm hoog, 222 cm breed,
48 cm diep
414
€ 200 - € 400
Serie van 17 delen; Verklaring van de
geheele Heilige Schrift door eenigen van
de voornaamste Engelsche
Godgeleerden, by Isaak Tirion en Jacobus
Loveringh te Amsterdam 1740-1757
415
12-Delige Franse serie boeken getiteld
Vies des Pères, des Martyrs et des autres
principaux Saints uit het jaar 1818, en 2
delen Traite Des Fetes Mobiles uit het jaar
1818
416
2 Petrus Regout aardewerken kastvazen
met chinoiserie decor 34 cm hoog
417
€ 25 - € 50
Bronzen buste van roofvogel 22 cm hoog
418
€ 100 - € 150
Mourik, Jaques van (1879-1971)
Gezicht op de Waalbrug te Nijmegen,
doek 98,5x152 cm
419
€ 100 - € 200
Palissanderfineer op eiken antieke 2deurs kussenkast met 2 laden,
opknapper, 198 cm hoog, 190 cm breed,
71 cm diep
420
€ 100 - € 200
Ad Arma (1954-)
Oktober 27, kleurets, unicum gedateerd
1998, 67x139 cm, buitenmaat 173x104
cm
421
Theo van der Horst (1921-2003)
De Kunstkenner, acryl, gedateerd 1992,
18x16,5 cm per stuk
422
Theo van der Horst (1921-2003)
Wat zou jij kiezen? aquarel gedateerd
1988, 22x62 cm

-

423
Theo van der Horst (1921-2003)
Compositie met figuren en auto's, paneel
gedateerd 1971, 25x100 cm
424
Theo van der Horst (1921-2003)
Op de kunstmarkt, maroufle 34,5x35 cm
425
Theo van der Horst (1921-2003)
Aangemeerde schepen bij de Praets,
zuiderlijke oever van de Rijn, doek 40x65
cm
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426
Theo van der Horst (1921-2003)
Het Smulpaapraam, acryl gedateerd
1992, 62x27 cm

-

427
Theo van der Horst (1921-2003)
Mooie jongen, aquarel gedateerd 1988,
44x26 cm
428
Theo van der Horst (1921-2003)
De schilder en de zomer, acryl gedateerd
1982, 18x17 cm per stuk
429
Theo van der Horst (1921-2003)
Geen vrede zonder kruisraket, collage van
6 werken gedateerd 1982, 18,5x17 cm per
stuk
430
Theo van der Horst (1921-2003)
6 Huwelijksjubilea, acryl 18,5x17 cm per
stuk
431
Topografische kaart van Nederland
en Duitsland, situatie omstreeks
1780, door Tobias Conrad Lotter,
kleurgravure 50x58 cm

-

432
Nieuwe en naauwkeurige kaart van de
drie landen van Overmaaze Valkenburg,
Daalhem en 's Hertogenrade, te
Amsterdam by Isaak Tirion, jaar 1739,
28x33 cm
433
Theo van der Horst (1921-2003)
Brits Jansen en de Sultan, 6 maal acryl,
20x19 cm per stuk
434
€ 100 - € 200
Sanson Guillaume (1633-1703)
Le Brabant Hollandois qui comprend
Quartier de Bos-le-Duc, le Marquisat de
Berg-Op-Zoom, et la Baronie de Breda
Dreßé sur les Memoires les plus recents,
Par le Sr. Sanson Geogr. ord. du Roy,
43x57 cm
435
€ 100 - € 200
Topografische kaart van Nederland, XVII
Provinciarum door Nicolai Visscher. Deze
overzichtskaart van de Zeventien
Provincies vormde de eerste kaart van het
Germania Inferior, de eerste nationale
atlas van de Nederlanden. De kaart werd
sedert 1617 in een groot aantal
uitvoeringen en variaties door
Nederlandse uitgevers gepubliceerd.
Deze kaart werd gepubliceerd in een atlas
van het uitgevershuis van Nicolaas
Visscher. De kaart is opgedragen aan
Johan Munter, stadsbestuurder van
Amsterdam.
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436
€ 100 - € 200
Topografische kaart belegering van
Gennep, Nobilissimis ac Praepotentibus
Foederatarum Belgij Provinciarum
Ordinibus Generalibus, Nec non
Illustrissimo ac belli laudibus clarissimo
Henrico Frederico ... / hanc Arcis
Gennippensis oppugnatae atque
expugnatae tabulam humillimé offert
dedicatque Nicolaus Ioannis Visscher. /
Renaudus Delineavit. Ao. 1641. Uitgever
J Bleau 1649, 40x52 cm
437
€ 100 - € 200
2 Collages met antieke gravures uit een
boek met voorstellingen van Erkelens,
Straelen, Gennep, Klooster St. Aechten,
Het dorp Offel, Middelaer en de
uitstromende Niers, buitenmaat per stuk
60x70 cm
438
Gesigt van de SluysBrug en de Dam na
de Kruysstraat tot Schiedam, 18e eeuwse
kleurgravure 32x43 cm
439
Eiken armstoel met gestoffeerde rug en
zitting met fraai steekwerk
440
Theo van der Horst (1921-2003)
Het gesprek, doek gedateerd 1991,
105x90 cm

-

441
Theo van der Horst (1921-2003)
Bouwplaats, doek gedateerd 1984, ,53x63
cm
442
Theo van der Horst (1921-2003)
Vrouw in landschap, doek gedateerd
1975, 65x65 cm

-

443
Theo van der Horst (1921-2003)
Stad aan de rivier, board gedateerd 1981,
51x60 cm
444
Theo van der Horst (1921-2003)
Landschap met kerk, luchtballon en man
en vrouw op bomenlaantje, doek
gedateerd 1999, 100x100 cm
445
Eiken armstoel met webbing in de
rugleuning

-

446
Eiken bestoken buffetkast met
facetgeslepen glas, en spiegel in
tussengedeelte 217 cm hoog, 139,5 cm
breed, 46 cm diep
447
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen siervaas met geplooide
rand 21,5 cm hoog, 41 cm diameter
448
3 IJzeren spaarpotten

450
Anoniem, portret van onbekende man,
doek 100x75 cm

451
€ 750 - € 1.000
Oosters handgeknoopt kleed, Moud met
floraal motieven 428x331 cm
452
€ 100 - € 150
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
453
€ 750 - € 1.000
Villeroy & Boch porseleinen eet- en
drinkservies met decor Geranium,
bestaande uit 16 platte borden, 15 diepe
borden, 4 ontbijtborden, 1 dekselschaal, 2
ovale ovenschalen, 2 ronde sauskommen,
nest van 3 schalen, nest van 2 schalen, 3
ronde schalen, ovale platte schaal, 2
ovale vleesschaaltjes, 16
compoteschaaltjes, zoutstrooier,
botervloot, 8 eierdoppen, gebaksschaal
met 10 gebaksschotels, 12 soepkoppen
met 10 schotels, ronde platte schaal, rond
plateau, 14 kop met 16 schotels, en 14
kop met 18 schotels
454
Hertengewei, Kolonitza 24-9-1910

-

455
Eiken wandplaat met gresaardewerken
wandfontein, bak en klein bakje

-

456
Barometer op eiken plaat 108x16 cm

-

457
€ 50 - € 100
Oosterse teakhouten kist met rijk
gestoken decor, 60 cm hoog, 101 cm
breed, 53 cm diep (sleuteltje slot manco)
458
€ 400 - € 600
Heriz handgeknoopt kleed 345x236 cm (
paar motplekjes)
459
Mahonie tafel met lade 76 cm hoog,
bladmaat 110x90 cm, met 2x48 cm
uitschuifbladen

-

460
4 19e Eeuwse mahonie Biedermeier
stoelen met gestoken decor en losse
zitting

-

461
€ 200 - € 400
Mahonie bureau met 2 3-laads
ladenblokken, 3 laden onder blad, en aan
weerszijden en achterzijde
uitschuifplateau's 31 cm, afmetingen van
bureau 80 cm hoog, bladmaat 186x91 cm

-

449
€ 100 - € 150
Antieke Friese staartklok met latoenen op
de kap

dinsdag 3 juli 2018

-

2

Willy

Sluiter

Jan Willem (Willy) Sluiter werd op 24
mei 1873 in Amersfoort geboren al zoon
van een Notaris, mr. Jan Willem Sluiter
en Johanna Adriana Hillegonda Cornelis
Suermondt. . Sluiter was een lid van de
predikantenfamilie Sluiter en groeide
op in Heerenveen en Zwijndrecht.
Willy trouwde in 1901 met Agatha
Anna Louise van Nievervaart en uit dit
huwelijk werd dochter Johanna Adriana
geboren. Sluiter ontwikkelde zich tot
een veelzijdig kunstenaar. Hij woonde
en werkte op verschillende plaatsen: in
Dordrecht en Rotterdam, maar ook in
geliefde schildersdorpen als Scheveningen,
Katwijk en Laren. Sluiter was lid van veel
kunstgenootschappen, onder andere van
Pictura in Dordrecht, Arti et Amicitiae te
Amsterdam en Pulchri Studio’ te Den Haag.
Sluiter was van 1891 tot 1894 leerling
aan de Rotterdamsche Academie voor
Beeldende Kunsten en daarna volgde hij
lessen aan de Haagsche Academie voor
Beeldende Kunsten. Hij ontwikkelde zich
tot een bekende schilder, tekenaar van
politieke prenten, maakte veel affiches,
voerde opdrachten voor reclame uit en was
tevens boekbandontwerper. Heel bekend
zijn de 38 omslagen voor bladmuziek die
hij tussen 1920 en 1925 ontwierp voor
uitgever Scheltens en Giltay; het waren
cabaretteksten van de dichter Clinge
Doorenbos. De onderwerpen van Sluiters
werk kwamen vaak uit het strand- en
vissersleven, maar

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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462
€ 100 - € 200
Mafrash handgeknoopte tas met leder 28
cm hoog, 120 cm breed, 42 cm diep. De
mafrash heeft een driedimensionale vorm.
De mafrash had in de nomadentent
dezelfde functie als de grote kist in de
middeleeuwse woningen in de steden. Het
was namelijk als voorloper van de
commode of kast het belangrijkste
meubelstuk in het huishouden. Volledig
opengevouwen en geplaatst tegen de
tentwanden werd in de mafrash namelijk
de kleding, het slaaplinnen, maar ook
voeding bewaard. Tijdens het trekken van
de stam (naar hoger of lager gelegen
gebieden bij elke seizoenswisseling) kon
de mafrash leeg en plat worden
opgevouwen en gemakkelijk vervoerd
worden.

477
Oosters handgeknoopt kleed, 300x141 cm
(motschade)

463
Oude Oosterse houten rijkbestoken
armstoel

-

464
Eiken armstoel met moderne stoffering

-

482
Theo van der Horst (1921-2003)
Julius Cesar, doek gedateerd 1998, 80x56
cm

465
Noten armstoel met gele stoffering

-

466
€ 50 - € 100
Klassieke 19e eeuwse breistoel met
gestoken decor
467
Antieke noten armstoel met gestreepte
stoffering

-

468
Donker gebeitst vurenhouten 19e eeuws
tafeltje met lade, 74 cm hoog, 103x71 cm
469
4 Eiken Mechelse eetkamerstoelen met
gestoffeerde rug en zitting en voorzien
van steekwerk met leeuwmaskers
470
19e Eeuwse metalen turfkist met
parelmoer decor, 48 cm hoog, 63 cm
breed, 40 cm diep

-

471
€ 100 - € 200
Mourik, Jaques van (1879-1971)
Kaartspelers, doek 139x200 cm
472
€ 150 - € 250
Noten plat bureau met ingelegd biesje en
stoffen schrijfblad, gebogen model, 76 cm
hoog, 135x68 cm. Sleutel gemerkt J H
Haag en Zoon Amsterdam
473
19e Eeuwse mahonie demi lune
wandtafel, 73 cm hoog, 106 cm breed, 57
cm diep
474
Oosters handgeknoopt kleed Belouch,
130x80 cm

-

475
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen siervaas 22 cm hoog,
28 cm diameter
476
€ 150 - € 250
2 Lederen clubs 75 cm hoog
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478
€ 75 - € 125
Oosters handgeknoopt kleed 227x132 cm
479
€ 100 - € 200
Oosterse hangeknoopte loper, 300x125
cm
480
Theo van der Horst (1921-2003)
Portret van een jonge dame, maroufle
gedateerd 1995, 60x54 cm

-

481
Theo van der Horst (1921-2003)
Het protest, ....moet blijven, doek
gedateerd 1982, 50x65 cm

-

483
Theo van der Horst (1921-2003)
Poserende vrouw met krans ik haar, doek
gedateerd 1990, 60x70 cm
484
Theo van der Horst (1921-2003)
De beschermengel, paneel gedateerd
1992, 78x48 cm

-

485
Theo van der Horst (1921-2003)
Rijnkade Arnhem, doek 60x80 cm

-

494
€ 150 - € 250
Kristallen 14-lichts kroonluchter met
pegels 98 cm hoog, 103 cm diameter
495
€ 200 - € 400
Antieke Kelim, 245x190 cm
496
7 Porseleinen schotels in de stijl van
Chine de Commande met afbeeldingen
van de provinciewapens, 20e eeuw 26,5
cm diameter
497
€ 100 - € 150
Bronzen 6-kantige hallamp met
facetgeslepen ruitjes, ca. 80 cm hoog
498
€ 150 - € 200
Mahonie klassiek 3-laads bureau met
brons beslag 81 cm hoog, 117 cm breed,
60 cm diep
499
€ 75 - € 125
Oosters handgeknoopt kleed 223x134 cm
500
Oosters handgeknoopt kleed 220x129 cm

486
Theo van der Horst (1921-2003)
Eerste fase van het genezingsproces van
Proffessor de Vogelmaker, aquarel
gedateerd 1992, 96x56 cm
487
Theo van der Horst (1921-2003)
Poserende vrouwen, doek gedateerd
1991, 125x110 cm

493
€ 200 - € 400
Engelse lantaarnklok volgens het
Normandische type, gesigneerd
Froncquee a Dunkerque. Uurwerk met
ankergang, glaswerk, gegraveerde
messing cijferring. Diverse reconstructies,
omstreeks 1800.

-

488
€ 150 - € 250
Antiek Hollands eiken kabinet met
dubbelgebogen onderkast, ca. 1775, 235
cm hoog, 190 cm breed, 65 cm diep
489
€ 100 - € 200
Uitgebreid servies met blauw peterselie
decor
490
€ 50 - € 100
Houten paneeldeur van een graanschuur,
Afrika, Doganstam, 84x51 cm
491
€ 100 - € 200
Houten panelendeur van een
graanschuur, Afrika, Doganstam, 133x65
cm
492
Porseleinen beschilderde
tafelschemerlampvoet met gestoffeerde
kap 47,5 cm hoog

501
€ 40 - € 80
Oosters handgeknoopt kleed 206x131 cm
502
€ 100 - € 200
Oosters handgeknoopt kleed 215x131 cm
503
€ 100 - € 200
Gesigneerd Marron, F, Compositie met
cirkels, gouache / mixed media, gedateerd
Paris 1921, 55x44 cm
504
Jacob Kanbier (1949-)
Compositie met vrouw, doek 120x60 cm
505
Jacob Kanbier (1949-)
Zomerse middag, doek gedateerd 2004,
80x100 cm
506
€ 50 - € 100
Antieke Engelse banjobarometer, Cuzner,
108 cm hoog
507
Monogram R A, Begonia in geëmailleerde
kom, aquarel gedateerd 1997, 34x24 cm
508
Ariën Winkel (1944-)
Poserende vrouw, doek gedateerd 2003,
80x60 cm
509
Ariën Winkel (1944-)
Poserende figuren, doek gedaterd 2001,
80x60 cm
510
Jacob Kanbier (1949-)
Zonder titel, PW I, doek gedateerd 2004,
60x50 cm
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511
Wanddecoratie naar Henri Matisse,
Zonder titel, 35x22 cm

-

512
Gietijzeren wandversiering met
voorstelling van een man met
bijbehorende tekst 30,5x27 cm

-

513
Willem Dooyewaard (1892-1980)
Danseres, aquarel met crayon, 29x21 cm
514
Wanddecoratie Bram van Velde, litho
30x26 cm

-

515
Anoniem, Zonder titel, litho 36x26 cm

-

516
€ 50 - € 100
Lucebert (1924-1994)
Toegeschreven, Nieuwjaarswens, papier
en transparant vel op elkaar, 48,5x68,5
cm
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530
Ariën Winkel (1944-)
Landschap met boerderijen, acryl op
papier gedateerd 2005, 33x47 cm

-

531
Wanddecoratie naar George Braque,
45x35 cm

-

532
Hermanus Berserik (1921-2002)
Stilleven in venster, litho gedateerd 1982,
proefdruk 38x42 cm
533
Anoniem, Zonder titel, zeefdruk 36x53 cm
534
Henk Huig (1934-)
Dorpscarnaval, ets gedateerd 1964,
63/150, 32x38 cm

-

535
Wim van Woerkom (1905-1998)
St. Stevenstoren te Nijmegen, ets met
aquatint, 23/75, 46x31 cm

-

519
Theo van der Horst (1921-2003)
Map met 10 diverse etsen

-

537
€ 100 - € 150
Bram van Velde (1895-1981)
Compositie, zeefdruk 60x90 cm

520
Theo van der Horst (1921-2003)
Map met 20 diverse etsen

-

521
Theo van der Horst (1921-2003)
Map met 33 diverse etsen

-

522
Theo van der Horst (1921-2003)
Map met 10 diverse etsen

-

523
Theo van der Horst (1921-2003)
Map met 10 diverse etsen

-

524
Map divers grafiek w.o. etsen van o.a.
Simon Koene

-

529
Klaas Gubbels (1934-)
Compositie met kannen, litho 32x46 cm
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1001
€ 40 - € 80
Eiken bestoken wandkapstok met 6
dubbele haken 29 cm hoog, 120 cm breed

-

536
Hendrik de Laat (1900-1980)
De oude Plasmolen, ets 47x38 cm

528
€ 50 - € 100
Venetiaanse glazen
tafelschemerlampvoet met gestoffeerde
kap, totaal 71 cm hoog

1000
€ 40 - € 80
Noten kerfsnee wandkapstok, 128 cm
breed

1003
Antoon Markus (1870-1955)
2 Potloodtekeningen w.o. gezicht op
Arnhem, ca. 18x30 cm per stuk

-

527
Theo van der Horst (1921-2003)
Koopje divese aquarellen, etsen en een
rond schilderijtje

548
€ 100 - € 150
Oud kluisje, Chatwood's London, 61 cm
hoog, 46 cm breed, 49,5 cm diep, sleutel
op kantoor aanwezig

-

518
Albasten tafelschemerlamp
met gestoffeerde kap 78 cm hoog

-

Compositie zonder titel, acryl op papier
19,5x13 cm

-

-

526
Boek, Cabinet of Natural Curiosities Albertus Seba, Taschen 2001

-

1002
2 Oude litho's, Station te Arnhem en
gezigt van het Hotel de Bellevue

517
Anoniem, Zonder titel, litho 37x28 cm

525
€ 50 - € 100
Facetgeslepen spiegel in een
goudkleurige lijst, 170x90 cm

547
John Piper (1903-1992)

538
€ 100 - € 150
Ariën Winkel (1944-)
Poserende vrouw, aquarel gouache
gedateerd 2004, 75x55 cm
539
€ 100 - € 200
Engelbert L' Hoëst (1919-2008)
Molen in landschap, verso notitie No 717,
board gedateerd 1960, 57x42 cm
540
Engelbert Gijsbrecht van Heusden
(1900-1983)
Man en vrouw achter windscherm, verso
notitie "Beschut", doek gedateerd 1971,
70x85 cm

1004
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap met huizen aan rivier, tekening
15x24 cm, en 3 tekeningetjes in lijst 3x
6x12 cm
1005
Onduidelijk gesigneerd, Figuur bij hutje in
sawavelden Java, aquarel 22,5x26,5 cm
1006
Antiek eiken rijkbestoken 1-deurs
wandkastje 61 cm hoog, 48 cm breed,
20,5 cm diep

-

1007
Anoniem, Moeder met kinderen voor
venster, paneel 40x30 cm

-

1008
€ 75 - € 150
Eiken 1-deurs hoekkast 113 cm hoog, 92
cm breed, 51 cm diep

541
Ingelijste katoenen doopjurk met kant en
mooi ingelijst, buitenmaat 65x63 cm

1009
Decoratief houten beeld van een Gaper,
55 cm hoog

542
€ 75 - € 125
Engelse Windsor armstoel, iepenhout in
eiken kleur

1010
Notenkleur wandvitrinekastje met divers
inhoud van klassiek porselein, 61,5 cm
hoog

543
Antieke iepenhouten armstoel

-

544
Palissanderhouten bestoken 9-kantig
tafeltje met gedraaid frame 60 cm hoog,
63 cm diameter
545
Compositie zonder titel, inkttekening 5x10
cm
546
Onduidelijk gesigneerd, zonder titel,
inkttekening 31x23 cm

-

1011
Gesigneerd H van Dongen, Hollands
landschap met figuren op het ijs, paneel
24x30 cm
1012
€ 50 - € 75
Poeder, Henk (1964-)
2 Pendantjes van zwarte mees en
pimpelmees, paneel 18x13 cm
1013
Onduidelijk gesigneerd, Winters
landschap, paneel 24x30 cm

-

1014
Soester spiegel in een noten lijst en
voorzien van gestoken kuif, 78x40 cm

-

4

Jacob Jensen

Geboren en getogen in Kopenhagen, als zoon van een stoffeerder, verliet hij al vroeg zijn school.
Hij trad in de voetsporen van zijn vader en werd ook stoffeerder. Al vlug ging hij werken in de
meubelwerkplaats die zijn vader Alfred Jensen in 1947 was begonnen. In 1948 ging hij opnieuw
naar school, ditmaal naar de kunstnijverheidsschool. Daar volgde hij onder meer lessen in het
toen nieuwe vak ‘industriële vormgeving’ waar hij klasgenoot was van o.a. Poul Kjaerholm. Tevens
werd hij onderwezen door Hans J. Wegner en Jorn Utzon. Na zijn afstuderen werkte hij eerst van
1952 tot 1956 bij een ontwerpstudio in Kopenhagen en vervolgens bij een aantal studio’s in de
Verenigde Staten. In 1958 begon hij zijn eigen studio, die in 1990 door zijn zoon Timothy Jacob
werd overgenomen. Vader Jensen zelf beperkte zich de laatste jaren tot incidentele projecten.
Jensen behoort tot de meest vooraanstaande ontwerpers van de 20ste eeuw. Zijn ontwerpen
bestrijken een breed gebied, van muziekinstallaties, telefoons en horloges tot auto’s en windmolens.
Opvallend aan zijn ontwerpstijl is het minimalistische karakter gebaseerd op het MAYA-principe;
Most Advanced Yet Acceptable. Met zijn baanbrekende ontwerpen van de muziekinstallaties en
televisietoestellen voor het Deense bedrijf Bang & Olufsen verwierf hij internationaal aanzien
en won hij vele prijzen. Het werk van Jensen is opgenomen in de collecties van het Museum of
Modern Art (MoMA) in New York en het Kunstindustrimuseet (Danish Museum of Art & Design)
in Kopenhagen.
Aankomende veiling kunnen wij u een paar kavels aanbieden ontworpen door Jacob Jensen in de
vorm van Bang & Olufsen audio apparatuur.
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1015
€ 50 - € 75
Poeder, Henk (1964-)
2 Pendantjes van muisjes, paneel,
12,5x17,5 cm
1016
Zwart gelakt wandtafeltje met lade 73 cm
hoog, 49 cm breed, 32 cm diep

Veiling juli 2018
1034
€ 100 - € 150
Noten met mahoniefineer en intarsia
dressoir met gebogen front met 2 deuren
en 2 laden 94,5 cm hoog, 152 cm breed,
57 cm diep
1035
Pentjerelik handgeknoopt kleedje 111x38
cm

1017
Tiffanystijl tafelschemerlampje 35,5 cm
hoog

-

1018
Notenkleur miniatuur vitrinekastje, 61,5
cm hoog

-

1036
€ 50 - € 100
Marmeren pendule met bronzen beslag
29,5 cm hoog, 57 cm breed en 2 coupes
23 cm hoog

1019
Monogram E H, Lanschap met
avondrood, crayon '78, 21x16 cm

-

1037
€ 75 - € 125
Gesigeneerd J ten Cate, Vrouw op
bospad bij huisje, doek 60x80 cm

1020
Wanddecoratie naar antiek model en
gevat in een klassieke lijst, buitenmaat
60,5x50 cm

-

1021
Klokje met thermometer in noten kast, ca.
1900, 68 cm hoog
1022
Gesigneerd E Hermans, Vrouw op
klompen in veld, doek 30x24 cm

-

1023
Notenkleur hoeketagère, 103,5 cm hoog,
41x41 cm
1024
€ 40 - € 60
Set gekleurde glazen sierpompoenen 12
cm en 16 cm hoog
1025
Koperen sierlijke schaal met blauwglazen
bak 21,5 cm hoog, 32,5 cm diameter
1026
€ 40 - € 80
Balinees houten fraai bestoken paneel
45x19,5 cm
1027
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap aan rivier, De Bak, doek
gedateerd 1928, 26x35 cm

-

1028
€ 75 - € 125
Engelse laden kast met 3 brede en 2
smalle laden, ca. 1870, 138 cm hoog, 130
cm breed, 56,5 cm diep
1029
2 Keramiek vazen met polychroom decor
27 cm hoog
1030
3 IJzeren spaarpotten

-

1031
€ 100 - € 150
Hendrik Cornelis Kranenburg (19171987)
Figuur bij werfhelling, doek 50x60 cm
1032
Onduidelijk gesigneerd, Kustgezicht,
paneel 19e eeuw, 29,5x39,5 cm

-

1033
Oude ingelijste prent naar H Zatska
63x133,5 cm

-
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1038
€ 50 - € 100
Hendrik Weegewijs (1875-1964)
Koeien in de polder, aquarel gedateerd
1924, 41x55 cm
1039
€ 50 - € 100
Eiken 2-delige kast gemaakt in oude stijl,
201 cm hoog, 1554 cm breed, 55 cm diep
1040
Gesigneerd P Cox, Boslandschap, doek
60x80 cm
1041
€ 50 - € 100
Grunderzeit notenfineer penantkastje, 100
cm hoog, 105 cm breed, 53 cm diep
1042
Italiaans aardewerken wandplaquette van
verliefd stel 40x38 cm, porseleinen 2lichts klassieke wandluster met stoffen
kapjes 44 cm hoog, ronde porseleinen
fruitschaal 10 cm hoog, 22,5 cm diameter,
en porseleinen klassieke 28x21 cm schaal
(met schade)
1043
€ 100 - € 150
Gesigneerd Ria Nillissen Arts, Boeket
klaprozen, doek 100x70 cm
1044
Onduidelijk gesigneerd, Waterval, paneel
28x38 cm
1045
Marie Willemse Vervloet (1914-2010)
Gezicht op stad, maroufle 48x64 cm

-

1046
€ 100 - € 200
Pander, eiken boekenkast met 12 facet
geslepen ruitjes, 215 cm hoog, 124,5 cm
breed, 46 cm diep (1 ruitje met barst)
1047
Marius Johan van Dugteren (1889-1974)
Stilleven met fles en pompoenen, doek
49,5x60,5 cm
1048
19e Eeuws handwerktafeltje op kolompoot
en voorzien van 2 laden, 76 cm hoog, 53
cm breed, 42 cm diep
1049
Tiffanystijl tafelschemerlampje in de vorm
van een vuurtoren 24 cm hoog
1050
Gesigneerd Tersteegh, Wintergezicht, 2
maal olieverf op paneel, 18x23,5 cm

1051
€ 100 - € 150
Kristallen 7-lichts kroonluchter 78 cm
hoog, 63 cm diameter
1052
€ 40 - € 80
Indisch handwerktafeltje met klep met
vakverdeling en gestoken decor van vele
figuren, 66 cm hoog, 46 cm breed, 39 cm
diep
1053
Notenfineer dressoir op poten, 90 cm
hoog, 200 cm breed, 53 cm diep

-

1054
3 Oosters handgeknoopte kleedjes 98x59
cm, 78x61 cm en 62x57 cm
1055
Houten Boeddha, 68 cm hoog en 56 cm
breed en een keramieken geglazuurde
tempelleeuw, schade aan rug, 64 cm
hoog en 45 cm breed
1056
€ 125 - € 175
Abstracte bronzen sculptuur van een
staande vrouw op natuurstenen sokkel, 54
cm hoog
1057
Anoniem, Ruiter te paard bij burcht, doek
60x70 cm
1058
€ 100 - € 150
Anoniem, kopie naar Jacob van Ruisdael,
molen bij Wijk bij Duurstede in een fraai
lijst, doekmaat 48,5x60,5 cm, buitenmaat
76x92 cm
1059
Onduidelijk gesigneerd Winter
stadsgezicht, doek 60x70 cm (schade)

-

1060
€ 50 - € 100
Anoniem, Molen bij Wijk bij Duurstede,
naar Jacob van Ruisdael, doek 54,5x81
cm
1061
€ 75 - € 125
Staand Engels horloge in eiken kast, 207
cm hoog
1062
Onduidelijk gesigneerd, Haan met kippen
bij kruiwagen met stro, doek 35x45 cm
1063
Oosters handgeknoopt kleed 178x120 cm
1064
Klassiek noten armstoel met gobelin
stoffering

-

1065
€ 25 - € 50
Noten lampen- of wijntafeltje met
inlegwerk, 67 cm hoog, 50 cm diameter
1066
Wit craquelé armstoel met geborduurde
stoffering
1067
Oosters machinaal geweven kleed
295x199 cm

-

1068
4 Engelse mahonie stoelen, ca. 1850

-
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1069
Ovale 19e eeuwse eetkamertafel, 76 cm
hoog, 120x95 cm

1088
Akosua, Afrikaans houten bestoken
sculptuur 75 cm hoog

-

1107
€ 25 - € 50
Frans weerstation in noten fraai bewerkte
kast 68,5 cm hoog, 25,5 cm breed

1070
Aardewerken schotel met chinoiserie
decor 44 cm diameter, Petrus Regout
schotel met beschilderd decor naar L Apol
30,5 cm diameter, en beschilderde
aardewerken tegel in eiken lijst 27,5x27,5
cm

1089
Chinees houten bestoken beeld van man
met sitar 41 cm hoog

1108
Gesigneerd, Tilly Munninghoff van Vliet,
1879-1960, Bloemstilleven, paneel 30x24,
en gesigneerd Eling, Portret van vrouw,
paneel 42x31 cm

1071
Oosters handgeknoopt kleedje, half
zijden, 110x62 cm

-

1072
7 Afrikaanse houten bestoken beelden en
bustes 14,5-52 cm hoog
1073
Gestoffeerd tweezitsbankje met leuke
print van vogels en bloemen, ca. 145 cm
breed
1074
€ 50 - € 100
Moderne ronde glazen salontafel met
draaibaar onderblad, op houten voet 40
cm hoog, 90 cm diameter
1075
Bavaria 10-persoons porseleinen
theeservies

-

1076
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen siervaas met geplooide
rand 36 cm hoog
1077
€ 100 - € 150
Leder fauteuiltje, rugleuning 67 cm hoog
1078
4 Oosterse pillows ca. 30x30 cm

-

1079
Rond eiken tafeltje op kolompoot, 73 cm
hoog, 60 cm diameter
1080
Metalen Art Deco tafelschemerlamp met
varkensblaas kap 66 cm hoog
1081
€ 100 - € 150
Leder fauteuiltje, rugleuning 74 cm hoog

1090
Afrikaans houtsnijwerk met gezicht,
ebbenhout, 99 cm hoog

-

1091
Eiken rooktafeltje met gestilleerd koper
blad, 64 cm hoog, 50 cm diameter

-

1092
€ 100 - € 150
Kristallen 7-lichts kroonluchter 70 cm
hoog, 50 cm diameter
1093
Demi Lune wandtafeltje met lade en
ingelegd leder blad, 72,5 cm hoog, 76 cm
breed, 38 cm diep
1094
€ 40 - € 60
Bronzen beeld van meisje, zittend op
strandstoel 24 cm hoog, 28 cm lang
1095
2 Latjes theestoven met koperen ketels
1096
€ 50 - € 100
Koloniaal stijl sidetable met 2 laden, 75
cm hoog, 130x48 cm
1097
2 Dresden porseleinen klassieke
wandvaasjes met putti31 cm hoog, en
wandconsole 14 cm hoog

-

1098
€ 100 - € 150
Set kristallen tafelschemerlampen op
verzilverde voet, met wit gestoffeerde kap
52,5 cm hoog
1099
Eiken bestoken stoeltje 89 cm hoog

-

1100
€ 30 - € 60
Klassieke hanglamp met kralen, ca. 70 cm
hoog

1113
Anoniem, figuren bij huis aan meer,
paneel 19e eeuw, 13,5x17,5 cm

-

1114
Anoniem, Figuren in landschap, paneel
19e eeuw, 15x20 cm
1115
Anoniem, platbodems op zee, paneel
15x21,5 cm

-

1116
€ 40 - € 80
Messing lantaarnklok Tho Moore Ipswich
(slinger manco))
1117
€ 100 - € 150
Mahonie klepbureau 183 cm hoog, 103
cm breed, 54 cm diep
1118
Onduidelijk gesigneerd, Vrouw met
takkenbos op pad in winters landschap,
paneel 30x20 cm

1102
2 Eiken Windsor schommelstoelen

-

1120
€ 50 - € 100
Engels noten klepbureautje, 100 cm hoog,
74 cm breed, 40 cm diep

-

1103
€ 100 - € 200
Oosterse handgeknoopte loper 532x92
cm

1084
4 Antieke mahonie Engelse stoelen met
fraaie rood gestoffeerde zittingen

1104
Noten 4-laads Engelse commode met
gebogen front 84 cm hoog, 78 cm breed,
46,5 cm diep
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1112
Serpentijn bestoken buste van een man
30 cm hoog

1119
Anoniem, huizen, aquarel 24x16 cm

1083
Oosters handgeknoopte Kirman Afshar
214x166 cm

1087
Houten bestoken Afrikaanse sculptuur van
krokodil met menselijke prooi 90,5 cm lang

1111
Junghans tafelklokje met wekker uurwerk
in eiken kast 19 cm hoog

-

-

1086
Oosters handgeknoopt kleedje 82x55 cm

1110
Vruchtenhout 1-deurs kastje met laadje 85
cm hoog, 49 cm breed, 35 cm diep

1101
Gresaardewerken kruik 42 cm hoog

1082
Koperen korenaren hanglamp 54 cm
hoog, incl. ketting totaal 130 cm

1085
Noten 19e eeuwse kolompoottafel 74,5
cm hoog, bladmaat 129x96 cm

1109
Gesigneerd Cornelis Troost, 1696-1750,
Portret van een vrouw, potloodtekening
17x15 cm

1105
€ 50 - € 75
Lampje met metalen voetje met een
zittende Arabier, mogelijk Wenen, 33 cm
hoog
1106
Japans porseleinen schotel 30,5 cm
diameter, en porseleinen kom uit Hong
Kong ca. 9 cm hoog, 20,5 cm hoog, op
houten sokkel totaal 15,5 cm hoog

-

-

1121
€ 75 - € 125
Klassiek altaarstuk van koper met
medaillon van Christus met Heilig Hart en
aardewerken bloemen (niet gaaf), 73 cm
hoog
1122
€ 50 - € 100
Gipsen Heilighart beeld, ca. 1900, 65 cm
hoog
1123
Noten Grunderzeit bijzetkastje, 80 cm
hoog, 84 cm breed, 42 cm diep

-

1124
€ 50 - € 75
Porseleinen beeldengroep Apollo en
Daphne 32 cm hoog
1125
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen siervaas 39 cm hoog

6

311

Barok vitrinekast

1317

Houten zonneklok

404

Grenen schatkist

376

Koperen pendule

137

Noten tafel

447

Siervaas geplooide rand

1391

203

475

Klokje

Antieke haantjesklok

Glazen siervaas

312

Barok eethoek

318

Barok commode

1352

Eiken hoekstoel
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1126
€ 40 - € 80
Kunststof borstbeeld van een meisje 42
cm hoog

1144
4 Oosterse aardewerken beeldjes, ca. 29
cm hoog

1163
2 Oosterse tasdekken, Naw Gashkai, ca.
60x50 cm per stuk

1127
€ 100 - € 200
Mahonie op eiken chiffonnière, Holland
ca. 1810, 158 cm hoog, 107 cm breed, 49
cm diep

1145
Onduidelijk gesigneerd, Stadsgezichten,
doekjes 18x13 cm

1164
€ 100 - € 200
Eiken 2-deurs kast, staand op bolpoten,
195 cm hoog, 184 cm breed, 65 cm diep

1146
2 Satsuma aardewerken vazen 24,5 cm
hoog

1165
Anoniem, Indische kar getrokken door 2
ossen bij avondrood, doek 50x40 cm

1147
Anoniem, Stilleven met vaasje bloemen,
30x24 cm

1166
€ 75 - € 125
Wim Bos (1906-1977)
Havengezicht met diverse schepen, doek
60x100 cm

1128
€ 50 - € 100
Monogram JG, Sculptuur van figuur met
slang, keramiek op stenen sokkel 38 cm
hoog, en monogram JG, sculptuur van
steenbok, keramiek op stenen sokkel 40,5
cm hoog
1129
Onduidelijk gesigneerd, Haan met kippen,
paneel 20,5x24 cm
1130
Jan Harm Weijns (1864-1945)
Boerderij Eemnes, doek gedateerd 1918
op achterzijde, 21x31 cm
1131
2 Klassieke noten bijzetstoeltjes met
gestoffeerde zitting

-

1132
Bochara handgeknoopt kleed met
signering, 165x94 cm

-

1133
Notenkleur zuiltje, 80,5 cm hoog, 22 cm
diameter
1134
Koperen paraplustandaard met gedreven
decor en in de vorm van een paraplu, 100
cm hoog
1135
Onduidelijk gesigneerd, Boerderij bij
dreigend onweer, paneel 18x23 cm

-

1136
Ronde Engelse barometer in eiken kast
20,5 cm diameter
1137
Notenkleur regulateur met paard op top,
ca. 100 cm hoog (2 knopjes manco)

1148
€ 50 - € 100
Hollandse eiken armstoel met flespoten
en gestoken decor van acanthusbladeren
1149
€ 50 - € 100
Engels noten klepbureau, 100 cm hoog,
80 cm breed, 46 cm diep
1150
Houten bestoken crucifix met metalen
kopergekleurde corpus 60 cm, hoog, 18
cm breed
1151
Duitse kaars met rijke voorstelling van
monniken 45 cm hoog, 20 cm diameter

1171
Gemerkt Atelier Jesch Austria,
Oostenrijkse messing ronde schalen met
opengewerkte randen, 5x 30 cm diameter,
5x19 cm diameter en 6x12 cm diameter

1153
3 IJzeren spaarpotten

-

1154
Mahonie 19e eeuws nachtkastje met
marmeren blad 75 cm hoog

-

1172
Eiken dekenkist 48 cm hoog, 108 cm
breed, 52 cm diep

1155
Onduidelijk gesigneerd, bloemstilleven,
doek 40x18 cm
1156
€ 40 - € 80
Antieke schilderijklok 42x36,5 cm

1158
Onduidelijk gesigneerd, Knotwilg in
winters landschap, paneel 29,5x39,5 cm

1140
Anoniem, 2 mannen in interieur w.o.
pijprokend, paneel 25,5x20,5 cm

1159
€ 25 - € 75
Gesigneerd van Wijk, 20e eeuw, Winters
landschap met koek en zopie, paneel
20x25 xm

-

1143
€ 100 - € 150
Engels noten klepburau met
boekenopstand met glas in de deuren,
174 cm hoog, 86 cm breed, 42 cm diep
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1169
Mahonie ronde salontafel op kolompoot
56 cm hoog, 101 cm diameter

1152
€ 100 - € 150
19e Eeuwse mahonie op eiken
chiffonniere met zuilen en staand op
klauwpoten, 151 cm hoog, 98 cm breed,
49 cm diep

1139
Gesigneerd L Willems, Haan met kippen
op erf, paneel 20x25 cm

1142
Onduidelijk gesigneerd, Boot op
Zuiderzee, doek 24x30 cm

1168
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopt kleed Kazak,
190x118 cm

1170
2 Oosters handgeknoopte pillows 98x45
cm en 49x45 cm

1157
€ 60 - € 80
Poeder, Henk (1964-)
Koeien met eenden aan de waterkant,
paneel, 30x40 cm

1141
€ 25 - € 75
Antieke comtoiseklok met vouwslinger

-

-

1138
Gesigneerd L Willems, Haan met kippen
en kuikens bij watertje, paneel 20x25 cm

-

1167
Gesigneerd Krikke, Jan, geb. 1940,
Aangemeerde boot, doek 50x40 cm

1160
Gesigneerd Jacob Stevens, Hollands
winters landschap, paneel 24,5x34 cm

-

1161
Kristallen hanglamp met pegels 35 cm
hoog, 31 cm diameter

-

1162
2-zits bankje met opklapbare zitting, 106
cm breed, 89 cm hoog

-

1173
€ 100 - € 200
Antieke kinderstoel met los blad om te
spelen, ovaal model met beschildering, 59
cm hoog, 84x48 cm
1174
€ 100 - € 150
Notenkleur serveer- / theemeubel met los
dienblad, 97 cm hoog, 101 cm breed, 49
cm diep
1175
Japans Satsuma 12-persoons porseleinen
theeservies
1176
€ 40 - € 60
Set kristallen geslepen kandelaren 30 cm
hoog
1177
€ 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
1178
Jugendstil mahonie kolenbak met
steekwerk, marmeren blad en koper
beslag 64 cm hoog, 39 cm breed, 35 cm
diep
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1179
Koperen 5-armig kaarsenkroontje 74 cm
hoog, 5-armig kaarsenkroontje 92 cm
hoog, en 6-armige bolkroon
hanglamp 123 cm hoog
1180
Oosters machinaal geweven kleed
230x158 cm

-

1181
€ 100 - € 150
Vierkante eetkamertafel, 121x121 cm met
aan alle zijde een uitklapblad van 25 cm
per stuk en voorzien van 6 armstoelen
met gestoffeerde zitting
1182
€ 150 - € 250
Royal Albert porseleinen eet- en
drinkservies met decor Lavender Rose,
bestaande uit 9 platte borden, 9 diepe
borden, 9 ontbijtborden, 3 dekschalen,
juskom op onderschtel, 3 ovale platte
schalen, 4 ovale schaaltjes, 2
groenteschalen, 6 compoteschaaltjes,
gebakschaal met 9 schotels, 9
eierdoppen, 5 soepkoppen met schotels,
cakeschaal, peper- en zoutstrooier, 2
kandelaren, 2 asbakjes, 10 petitfour
schaaltjes, 5 gekartelde schaaltjes, ovaal
bonbonschaaltje, theepot, koffiepot,
melkkan, suikerpot, 11 kopjes met
schotels, en 3 kopjes met schotels
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1194
€ 100 - € 150
Noten plat bureau met ingelegd blad, 71
cm hoog, 157x86 cm
1195
4 Oosterse handgeknoopte kleedjes
53x37 cm, 73x40 cm, 107x37 cm, en
125x76 cm

-

1196
Herman Haack globe, 30 cm hoog

-

1197
Koperen bureaulamp in hoogte
verstelbaar 49 cm hoog

-

1198
Houten schrijfkist 14 cm hoog, 38x26 cm
1199
Houten ingelegde documentenkist met
naaigerei 13 cm hoog, 37,5x24 cm, en
houten ingelegd kistje met beklede
binnenzijde 10,5 cm hoog, 27x19 cm

-

1183
Koperen 6-lichts bolkroon 80 cm hoog, 66
cm diameter
1184
€ 50 - € 100
Handgeknoopt wollen kleed met Oosters
decor, 234x171
1185
€ 100 - € 150
2 Noten klassieke bestoken fauteuils met
fraaie stoffering en hokker
1186
Notenkleur salontafel met laden, 43 cm
hoog, 130x90 cm
1187
Pottenbakkerij De Vuurvogel, verzameling
van 12 stuks keramiek potten, vazen,
kom, schotel en mok
1188
€ 100 - € 150
Kristallen 7-lichts kroonluchter 73 cm
hoog, 65 cm diameter
1189
2 Eiken fauteuils met gebloemde
stoffering, ca. 1900

-

1190
Teakhouten tafeltje met lade, onderschap
en messing beslag 52,5 cm hoog, 55x50
cm
1191
€ 40 - € 80
Kunststof beeld van een meisje 60 cm
hoog
1192
Oosters handgeknoopt kleed 197x134 cm
1193
Noten draaibare bureaustoel met lederen
rug, zitting en armleggers
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1200
€ 40 - € 60
Kristallen geslepen vaas 30,5 cm hoog,
1201
Houten bestoken decoratie uit Nieuw
Guinea 55x25,5 cm, antieke houten
uitklapbare standaard met kerfsnee
versiering 50x28 cm, en antieke houten
object met kerfsnee versiering 43,5x14 cm
1202
Koperen 9-lichts dubbele bolkroon 80 cm
hoog, 53 cm diameter
1203
Rond noten met palissander tafeltje 50,5
cm hoog, 48 cm diameter
1204
€ 100 - € 150
Bronzen sculptuur van ee liggende
luipaard, 28 cm breed
1205
Noten oorfauteuil met oude klassieke
stoffering

-

1206
Oosters handgeknoopt kleed Belouch,
242x116 cm

-

1207
2 Eiken bestoken stoelen met beige
mohair stoffering

-

1208
Noten ronde eetkamertafel 77 cm hoog,
bladmaat 109 cm diameter, met
tuimelblad 44 cm
1209
3 Oosterse handgeknoopte kleedjes
85x72 cm, 81x60 cm, 97x62 cm en Kelim
pillow 62x47 cm
1210
€ 50 - € 75
Facetgeslepen spiegel in vruchtenhouten
bestoken lijst met griffioen en putto 53 cm
hoog, 30 cm breed (kop van griffioen
gelijmd en stukje vleugel manco)
1211
Bronzen tafelschemerlamp met
gestoffeerde kap 108 cm hoog

-

1212
€ 50 - € 100
Ovaal noten tafeltje met inlegwerk, 62,5
cm hoog, 85x51 cm
1213
€ 40 - € 60
Kristallen pique de fleur 41,5 cm hoog
1214
Koperen 6-lichts kroonlamp met
aardewerk 76 cm hoog, 66 cm diameter
1215
Notenkleur armstoeltje met klassieke
stoffering

-

1216
Eikenhouten theekastje, 75 cm hoog, 58
cm breed, 38 cm diep
1217
Geweven kleed 220x108 cm

-

1218
€ 50 - € 100
Houten 2-delig beschilderde scherm met
de voorstelling van Zeus 168 cm hoog,
totaal 111 cm breed
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1219
Mahoniefineer speeltafeltje, 72 cm hoog,
ca. 82x82 cm

1239
Onduidelijk gesigneerd Voor het altaar,
doek 30x40 cm

1220
Orgelgebogen eiken ladekastje, 73 cm
hoog, 74 cm breed, 42 cm diep

1240
€ 100 - € 150
Vruchtenhouten dressoir met 2 deuren en
4 laden 90 cm hoog, 180 cm breed, 53 cm
diep

-

1221
€ 100 - € 125
Staande klok in eiken kast 200,5 cm hoog,
55 cm breed
1222
Eiken 3-laads dubbelgebogen commode
69 cm hoog, 97 cm breed
1223
Koperen 5-lichts bolkroon 59 cm hoog, 39
cm diameter
1224
Antieke Hollandse eiken commode, 92 cm
hoog, 90 cm breed, 46,5 cm diep
1225
€ 40 - € 60
Gekleurde glazen siervis 63 cm lang
1226
Marmeren pendule met 2 zijstukken

-

1227
Mahonie Biedermeier penantkastje, 100
cm hoog, 105 cm breed, 49 cm diep (rug
manco maar wel luchtig)
1228
€ 50 - € 100
Antiek eiken wandkastje met klep en
paneeltjes, 50 cm hoog, 34 cm breed, 25
cm diep
1229
€ 40 - € 60
Set bronzen kraanvogels 45 cm en 50 cm
hoog
1230
Eiken in hoogte verstelbare pianokruk

-

1231
Onduidelijk gesigneerd, 2
olieverfschilderijtjes, buitenmaat 19,5x24
cm
1232
Onduidelijk gesigneerd, Bloemstilleven,
paneel 40x30 cm
1233
Oude Engelse barometer 93,5 cm hoog
1234
Schilderijklok met onyx wijzerplaat en
cartouches 67 cm hoog, 49 cm breed
(Slinger manco)

-

1235
Gesigneerd Albert, Winters landschap met
herder met schapen, doek 41x33 cm
1236
€ 150 - € 200
Antieke mahonie kast voor prenten 105
cm hoog, 148 cm breed
1237
Keramiek wandschotel met glazuur,
64x29 cm

-

1238
Klassieke wanddecoratie in goudkleurige
lijst naar antiek voorbeeld, buitenmaat
57x47 cm

-

1241
Oosters handgeknoopt kleedje 100x50
cm, en 2 pillows 37x37 cm en 39x38 cm
1242
De Alchymist ofGoudmaker, antieke
ingelijste ets met open achterzijde en
zichtbare tekst 13x9 cm, Veldslag "Sous
Philippe Second, gouvernant Don Loys de
Requesens, antieke ets met open
achterzijde en zichtbare tekst 15x18 cm,
en Gennep, 18e eeuwse kleurgravure
19x19 cm
1243
€ 75 - € 125
Gesigneerd R Verheijen, ca. 1900, Boerin
met geit en kippen bij molen aan brug
over sloot, doek 80x120 cm
1244
Gesigneerd, Metz, Anne geb. 1939,
Kinderspel, 2 etsen gedateerd 1973,
12,5x11,5 cm, en Een Goddelijk leven,
kleurets gedateerd 1970, 18x17 cm

-

1245
Gesigneerd Ackerman, C (vermoedelijk
Cees Ackerman geb. 1915), Stilleven met
boek en schuifkandelaar, doek 40x30 cm
1246
Oosterse releif wanddecoratie met vele
figuren, 36x55 cm
1247
3 Tableaus met tegels met polychroom
decor

-

1248
€ 50 - € 100
Antieke Franse comtoiseklok met
bloemslinger
1249
Antieke koperen beddenpan met houten
steel, en smeedijzeren penkandelaar 40
cm hoog
1250
Oosters handgeknoopt kleedje 80x57,5
cm
1251
€ 40 - € 80
Noten bewerkte 3-laads commode 90 cm
hoog, 90 cm breed, 50 cm diep
1252
Koperen Art Deco penkandelaar met
houten ring 39 cm hoog

-

1253
Naar antiek model tafelklok in eiken kast,
38 cm hoog
1254
Hollandse barometer met fraai kerfsnee
omlijsting 55 cm hoog, 26 cm breed
1255
Onduidelijk gesigneerd, Weg door dorp,
maroufle 28x37,5 cm
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1256
Gesigneerd Philibert Foole, 1914-1978,
Boerderij aan water, doek 30x40 cm
1257
Marmeren schaallamp 22 cm hoog, 35 cm
diameter
1258
Mihr handgeknoopt wollen kleed 143x75
cm
1259
Klassieke tafelschemerlamp op
gedecoreerde opaline voet, 68 cm hoog
1260
€ 50 - € 100
Noten 2-delige vitrinekast 197 cm hoog,
111 cm breed, 43 cm diep
1261
Koper 4-slags vonkenscherm, 70 cm hoog
1262
Copier glazen schenkkan met 8 glazen
(barst in kan naast oor)

-

1263
Kristallen geslepen karaf met reservestop,
stopfles, gembercoupe, 3 diverse
dekselschaaltjes, en tafelstel
1264
€ 30 - € 50
Set kristallen fotolijsten 26,5x21,5 cm
1265
Gesigneerd Eklund (Zweden) 2
olieverfschilderijen Voorjaar en Najaar,
doek a 46x38 cm

-

1266
Gesigneerd Th Selhorst, Berkenlaantje,
doek 41x31 cm

1274
Morikawa Chikachige, Geisha's in het
theehuis, kleurenlitho 34x23,5 cm, en
Rietsnijders op boten, Japanse
kleurenlitho 21x34,5 cm

-

1275
Klassieke spiegel in een goudkleurige lijst
naar antiek model, 87x50 cm
1276
Oleografie in zwarte lijst met Cupido en
Psyche als kinderen door William
Bouguereau, buitenmaat 87x52 cm
1277
€ 100 - € 150
Groen geschilderde hoekkast, 183 cm
hoog, 78x78 cm
1278
Mourik, Jaques van (1879-1971)
Bospad bij Plasmolen, doek 55,5x75 cm
1279
2 Kerfsnee tafeltjes 48,5 cm hoog, 34x34
cm
1280
Spiegel in een klassieke goudkleurige lijst,
98x46 cm
1281
Gesigneerd Th van de Kamp, Vaas
veldbloemen, aquarel gedateerd 1988,
45x58 cm

-

1282
€ 100 - € 150
Eiken buffetkast met facetgeslepen ruitjes
in deurtjes bovenkast, facetgeslepen
spiegel en 2 deuren en 2 laadjes in
onderkast 198 cm hoog, 150 cm breed, 53
cm diep

1267
Gesigneerd M Corstjens, vrouw bij
boerderij, doek 50x70 cm

-

1283
Zwarte marmeren pendule 35,5 cm hoog,
44,5 cm breed

1268
Gesigneerd Peter Meurs, Bosgezicht,
doek 50x40 cm

-

1284
2 Marmeren klassieke zijstukken van
pendulestel 28,5 cm hoog

1269
€ 100 - € 150
Noten eethoek bestaande uit ronde tafel
76 cm hoog, blad 110 cm diameter, met
tuimelblad 39,5 cm, 4 stoelen en 2
armstoelen met blauw gestoffeerde
zittingen
1270
€ 50 - € 100
Noten schrijbureau met 3 laden 76 cm
hoog, bladmaat 129x64 cm
1271
2 Oosters handgeknoopte kleedjes 69x48
cm en 51x50 cm
1272
€ 50 - € 75
Kristallen geslepen fruitschaal 21,5 cm
hoog, 30 cm diameter
1273
€ 75 - € 100
Set glazen design tafelschemerlampen
met verzilverd deel en zwarte kap 59,5 cm
hoog
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1291
€ 50 - € 100
Kundo Electronic tafelklok, 25 cm hoog
1292
Minton porseleinen eetservies met decor
Ermine, bestaande uit 16 platte borden,
18 diepe borden, 23 ontbijtborden, 3
dekschalen, aardappelschaal, 2
juskommen, 3 ovale platte schalen, 4
ovale schaaltjes, ovale groenteschaal, en
gebaksschotel met 18 gebaksschotels
1293
Koperen kroonluchter met 8 armen, ca. 90
cm hoog
1294
Mahonie op eiken secreatire, 156 cm
hoog, 95 cm breed, 46 cm diep (rug niet
compleet)
1295
2 Oosters porseleinen dekselpotten ca. 24
cm hoog (1 deksel gelijmd)
1296
Duitse regulateur 83 cm hoog

-

1297
€ 75 - € 125
2 Kristallen 3-lichts wandlusters 42 cm
hoog, 51 cm breed
1298
Koop stenen en mineralen

-

1299
Koop archeologische vondsten stenen
werktuig

-

1300
Koop fossielen

-

1301
Ovale steen met fossiel van een vis, 25
cm breed
1302
Koop fossielen

-

1303
Koop stenen en mineralen

-

1304
Koop fossielen

-

1286
Onduidelijk gesingeerd, Stilleven met
koperen ketel, pijp met comfoor op tafel
met groen kleed, doek gedateerd 1901,
47x61 cm

1305
Koop fossielen

-

1287
Gesigneerd P R de Roover, Belgisch
landschap, doek 50x60 cm

1307
Koop stenen en mineralen

-

1308
Koop stenen en mineralen

-

1309

-

-

1285
3 Antieke aardewerken kastkommen ca. 8
cm hoog, 16,5 cm diameter

-

1288
€ 200 - € 300
Heriz handgeknoopt vloerkleed 316x244
cm
1289
Klassiek armstoeltje met
champagnekleurige stoffering

-

1290
Mahoniefineer bijzettafeltje met liervormig
onderstel en voorzien van leder blad en
lade, 54 cm hoog, 47x38 cm, uitgeklapt
73,5 cm breed

1306
Fossiel van een schelp 36 cm diameter

Koop archeologische vondsten stenen
pijlpunten, gereedschap etc

1310
Koop fossielen versteend hout

-
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1312
Mahoniefineer 5-laads Engelse commode
130 cm hoog, 126 cm breed, 55 cm diep
1313
Miniatuur zeilschip op standaard 30 cm
hoog, 37 cm lang
1314
€ 50 - € 100
Oud houten miniatuur zeilschip op
standaard 57,5 cm hoog, 66 cm lang
1315
€ 150 - € 200
Bronzen sculptuur van een schedel,
staand op marmer sokkel, totaal 36 cm
hoog
1316
€ 40 - € 60
Poeder, Henk (1964-)
Portret van een reebok op Planken
Wambuis, paneel 25x20 cm
1317
€ 40 - € 80
Houten zonneklok met quartz
uurwerk (originele lopend uurwerk is er
nog wel los bij) 70 cm diameter
1318
€ 40 - € 60
Poeder, Henk (1964-)
Strandgezicht Scheveningen, paneel,
21x30 cm
1319
€ 75 - € 125
Mahoniefineer Jugendstil verticot met
spiegelopstand 180 cm hoog, 100 cm
breed, 48 cm diep
1320
Ovale aardewerken dienblad met
zwiebelmuster decor, in metalen montuur
47x31 cm, rond blaadje 22 cm diameter,
en comfoor (aardewerken plaatje
gebroken)
1321
€ 50 - € 100
Anoniem, 4 Studie van landschappen,
olieverf op papier op paneel, 20x25 cm
per stuk
1322
€ 125 - € 175
Bronzen sculptuur van een olifant in de
stijl van Salvador Dali, 30 cm hoog
1323
Klassiek wit craquele bijzettafeltje met
onderschap, 62 cm hoog, 51x41 cm

-

1329
Theo van der Horst (1921-2003)
12 Diverse etsen, niet ingelijst, per stuk
ca. 31x50 cm
1330
€ 75 - € 100
Oude Duits/Zwitserse militaire rugzak met
bont
1331
Smeedijzeren 6-lichts hanglamp met
glazen kapjes 91 cm hoog, 71 cm breed
1332
€ 100 - € 150
Eiken eethoek bestaande uit tafel 75 cm
hoog, 120x100 cm met 4 bewerkte
stoelen met gestoffeerde rug en zitting
1333
Belouch handgeknoopt kleed, 140x85 cm

1349
Oosters handgeknoopte lege
pillow versierd met schelpjes en kralen
108x65 cm

-

1350
Brok natuursteen met gepolijste schaal
daarin gemaakt, ca. 50x35 cm

-

1352
Eiken hoekstoel met biezen mat, ca. 1900

1336
Oude Schotse ijzeren weegschaal met
gewichten 29 cm hoog, 38 cm breed

-

1337
Koperen Art Deco 5-lichts hanglamp met
glazen kapjes 78 cm hoog, 71 cm
diameter, en koperen 3-lichts hanglamp
met glazen kapjes 78 cm hoog, 40 cm
diameter

1353
Oosters handgeknoopt 2-delig kleed
155x62 cm

-

1354
Eiken armstoel met regelverbinding en
bewerkte rug 115 cm hoog

-

1355
19e Eeuwse mahonie armstoel met
gebloemde stoffing

-

1338
Handgeknoopt Oosters kleed, 153x106
cm

1356
€ 50 - € 100
Kunststof beeld van een jongen 91 cm
hoog

1339
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

1357
Bochara handgeknoopt kleedje, 123x117
cm

1340
Bochara handgeknoopt wollen kleed,
174x94 cm

-

1341
Oude Engelse messing weegschaal met
gewichten op notenhouten plateau 56 cm
hoog, 51 cm breed

-

1343
€ 75 - € 100
Ernst Leitz Wetzlar microscoop, no
394986, in houten kist (sleutel ontbreekt)

1326
€ 100 - € 200
Antieke robuust eiken tafel 78 cm hoog,
bladmaat 123x73 cm

1344
Librasco, oude Engelse messing
weegschaal met gewichten op
notenhouten plateau 68 cm hoog, 53,5 cm
breed
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1348
Biedermeier mahonie kolompoottafel met
gecontourneerd blad 78 cm hoog,
bladmaat 123x96 cm

1335
Oude ijzeren weegschaal met gewichten
26 cm hoog, 43 cm breed

1325
Oosters handgeknoopte dubbele tas
164x70 cm

-

-

1351
€ 100 - € 200
Smeedijzeren 6-lichts hanglamp. Lamp
heeft gehangen in de directiekamer van
geneverstokerij Rijnsbende. 95 cm hoog,
94 cm diameter

1342
Jugendstil ijzeren weegschaal voor 15 kilo
maximaal 17 cm hoog, 41x25 cm

1328
2 Antieke eiken stoelen 87 cm hoog

1347
4 Teakhouten armstoelen

1334
2 Oude ijzeren weegschalen met
gewichten 14 cm en 20 cm hoog, 29,5 cm
en 38 cm breed

1324
€ 40 - € 60
Handgeknoopt Oosters kleed, Pakistan,
Bochara, 184x129 cm

1327
2 Beukenhouten rijkbestoken stoelen met
webbing rug en zitting 120 cm hoog

1346
Oosters handgeknoopt kleed 189x123 cm

1345
Hollandse koperen bolkroon met 8 armen,
ca. 80 cm hoog

1358
Mahonie Biedermeier 2-deurs linnenkast,
mahonie op eiken, ca. 1830, 202 cm
hoog, 158 cm breed, 54 cm diep
1359
Onduidelijk gesigneerd, Stilleven met
grote glazen fles met bloemen en schaal
met citroenen, doek 59x48 cm
1360
Roos Nagtegaal Bosnak (1922-)
Boslandschap, doek 50x60 cm

-

1361
€ 100 - € 150
Eiken 2-delige buffetkast met wortelnoten
paneel, 183 cm hoog, 204 cm breed, 69
cm diep
1362
5 Gouda aardewerken schotels 24 cm
diameter-40,5 cm diameter, en orenvaasje
17,5 cm hoog
1363
Gesigneerd Trilli, Stadsgezicht Venetië,
doek 70x50 cm
1364
€ 75 - € 125
Cesare Peruzzi (1894-1995)
Mannen bij kar met ton, doek 50x60 cm

3
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1365
Onduidelijk gesigneerd, Straattafereel
Italië met vele figuren, paneel 70x50 cm
1366
Eiken 2-deurs boekenkastje met
klepsecretaire gedeelte 101 cm hoog, 77
cm breed, 29,5 cm diep
1367
3 IJzeren spaarpotten

-

1368
Onduidelijk gesigneerd, Landschap met
figuren, Japan ca. 1920, litho 54x29 cm
1369
Notenkleur kastje met open vak en
laadjes, 62 cm hoog, 50x28 cm

-

1370
Gesigneerd, Hertay, Martha,
Natuurboeket, ets genummerd 5/5, 58x21
cm
1371
€ 150 - € 200
Massief eiken wandtafel met 3 laden, 70
cm hoog, 180x54 cm
1372
14 Oosterse handgeknoopte stroken met
franjes en waaronder 2 met schelpjes
versierd 63-170 cm lang
1373
3 Houten wandelstokken met fraai
handvat, en een repro sabel

-

1374
Gesigneerd Zonneveld, Arie 1905-1941,
bomen in winters landschap, kleuren
houtsnede 17x12 cm
1375
Gesigneerd, Pruim, G (1824-1887),
Landschap met figuren, sepia gedateerd
1853, 24,5x34 cm, Anoniem, Man met
hond in landschap, tekening 12,5x19,5
cm, en gesigneerd Verschuur, GP,
Landschap, tekening 18x23 cm
1376
2 Wanddecoraties naar Mucha, Danse en
Musique, 53x33 cm per stuk
1377
Gesigneerd Yserinkhuysen, Frans J,
Rijstvogels, ets gedateerd 1946, 14x30 cm
1378
€ 50 - € 100
3 Chinese boekillustraties, houtsnede, ca.
30x20 cm per stuk
1379
2 Wanddecoraties Jan Toorop, 60x50 cm
en 21x26 cm
1380
Jan (jr.) Voerman (1890-1976)
Winters landschap met wilgenknoppen,
litho gedateerd 1927, 37x25 cm
1381
Gesigneerd W Zwart, Bomschuiten op het
strand, ets 11x15 cm en onduidelijk
gesigneerd Boerderijtje, ets droge naald,
13x17 cm
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1382
Gesigneerd Zwiers, Willem geb. 1922,
Vrouw met vogel, houtsnede nr.
13, gedateerd 1959, 54x41 cm

-

1383
Gesigneerd Hank Hans geb. 1939,
Zonnebloemen, ets 26x36 cm

-

1384
Eiken 2-delige secretaire met 2-deurs
boekenopstand 189 cm hoog, 94 cm
breed, 41 cm diep

-

1401
Onduidelijk gesigneerd, Edelhart met op
achtergrond een topografische kaart,
kleurets gedateerd 1992, 29/40, 42x39 cm

1385
Onduidelijk gesigneerd, Belgisch dorp,
kleurets 30x55 cm

-

1402
Jan Makkes (1935-1999)
Huizen aan oplopende weg, gemengde
techniek gedateerd 1970, 45x60 cm

1386
Roodenburg, Hendrikus Elias (18951987)
Haven bij Dordrecht, ets gedateerd 1940,
39x50,5 cm
1387
Oude noten gestoffeerde armstoel

-

1388
€ 50 - € 100
Eiken theekastje met los dienblad en
decor in het glas, 77 cm hoog, 65 cm
breed, 47 cm diep
1389
3 IJzeren spaarpotten

-

1390
€ 30 - € 60
Poeder, Henk (1964-)
Strandtafereel met ijskarretje, paneel
12,5x17,5 cm
1391
Klokje in een klassiek notenkleur lijstje, 47
cm hoog
1392
Onduidelijk gesigneerd, Poserende vrouw,
gemengde techniek 41x59 cm
1393
Gesigneerd Gerritsen, Via Dolerosa,
aquarel 46x34 cm

-

1394
Eiken handwerktafeltje met 2 laden, 75
cm hoog, 51 cm breed

-

1395
Adrianus (Janus) de Winter (1882-1951)
Boeket bloemen, gouache 45,5x36 cm
1396
Adrianus (Janus) de Winter (1882-1951)
Winters landschap, schildersboard
40,5x51 cm
1397
€ 75 - € 125
Eiken dressoirkastje naar antiek model,
100 cm hoog, 132 cm breed, 47 cm diep
1398
€ 100 - € 150
Gesigneerd Loon, K van, Winters
landschap met schaatsende figuren bij
burcht in avondstemming, doek 60x81 cm
1399
Gesigneerd Ton van Tast (Anton van der
Valk 1884-1975), Schone slaapster,
tekening 35x53 cm

1400
Gesigneerd Ton van Tast (Anton van der
Valk 1884-1975), Compositie met
gezichten, tekening gedateerd 1953,
30x46,5 cm

1403
Juul Kortekaas (1950-)
2 zeefdrukken uit 1982, Vroege vlucht en
Luchtspiegeling, 33x22 cm per stuk
1404
Harry van Kuyk (1929-2008)
Meik 1974, kalenderplaat, reliëfdruk
18/100, 64x49 cm

-

1405
Wanddecoratie met zeefdruk van Jan
Miechels (1916-1996)

-

1406
Gesigneerd Spronk, Ank 1919-2010, De
Tweeling, kleurenets 24/25, gedateerd
1980, tweeluik 24x18 per stuk, en getiteld
Een bloem uit Rusland, kleurets
17/50, gedateerd 1983, 11x16 cm
1407
Gesigneerd Merkus, H, Land- en
luchtcompositie, gemengde techniek,
gedateerd 1989, 40x55 cm

-

1408
Eiken kastje met lade en klep, 67 cm
hoog, 75 cm breed, 40 cm diep

-

1409
Antieke noten pijpenstandaard met 3
Goudse kleipijpen 46,5 cm hoog, en ovale
glazen jardiniere in metalen montuur 12,5
cm hoog, 44 cm breed
1410
Gesigneerd, Zillweger, Ami Bernhard geb.
1942, Getiteld L'Intimite, gedateerd 1984,
acrylverf 62x62 cm
1411
Gesigneerd Jan Hein, Riviergezicht,
gouache gedateerd 1989, 28x38 cm

-

1412
Sven Hoekstra (1945-)
Kalenderplaat April, liggende man in
weiland met koeien, zeefdruk 18/100,
56x41 cm

-

1413
€ 30 - € 60
Gerard Grassere (1915-1994)
Pinata, aquarel 32,5x28,5 cm
1414
Grenen kastje met deurtje en 4 laadjes 65
cm hoog, 72,5 cm breed, 26,5 cm diep
1415
Aardewerken po met deksel, 2-vaks
schaal en 2 knobbelvazen met blauw
decor (chips)

-
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1417
Gesigneerd Kees van Hest, Compositie
getiteld Vliegtuigen, gemengde techniek
46x61 cm
1418
Henriette Boerendans (1966-)
Landschap met boom en huis, houtsnede
2/15, gedateerd 2007, 42x50 cm
1419
Eiken wandtafeltje met lade 72 cm hoog,
95 cm breed, 36 cm diep
1420
Theo Goedvriend (1879-1969)
Compositie met bergen, olieverf op board
24x30,5 cm
1421
Gesigneerd Tol, Kees van, getiteld
Vierboom, fotozeefdruk gedateerd februari
1975, 4/50, 55x36,5 cm
1422
Wanddecoratie met divers briefgeld

-

1423
€ 100 - € 150
2-delige noten met wortelnoten
hoekvitrinekast, 210 cm hoog, 71x71 cm
1424
Schwarzwalder koekoeksklok 47 cm hoog
1425
3 Oosterse handgeknoopte kleedjes en
tas 65x58,5 cm, 77x70 cm, 66x58 cm en
76x50 cm
1426
Eiken tafeltje met bestoken
tussengedeelte 72 cm hoog, 93x45 cm

-

1427
Koloniaal stijl kastje met fraai steekwerk,
klep en 2 laden, 62 cm hoog, 53x36,5 cm
1428
€ 200 - € 400
Lederen 2-zits bank, 182 cm breed met
idem fauteuil
1429
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
1430
11 Diverse hoeden en hoedjes met 5
hoedendozen

-

1431
3 Oosterse pillows plm. 60x50 cm en
40x40 cm

-

1435
2 Porseleinen sierschotels met rijd decor,
Japan 20e eeuw, ca. 35 cm diameter
1436
Hendriksen, Gert (1922-1993)
Wandelpad aan dijk, aquarel 29x38,5 cm
1437
€ 75 - € 125
Dorus Arts (1901-1961)
Hatertse vennen, paneel 30x40 cm
1438
Regulateur in notenfineer kast 89 cm hoog
1439
Gemerkt Lao P'ing (Pai Shib), insect
boven waterplanten, houtdruk, 28x19,5
cm

1455
Hohner Student II accordeon in koffer

-

1456
2 Vioolkasten

-

1457
€ 75 - € 125
Engels noten meubeltje met
schrijfgedeelte achter de klep, 111 cm
hoog, 122 cm breed, 36 cm diep
1458
Jaren 50 dressoir, 97 cm hoog, 171 cm
breed, 50 cm diep (opknapper)

-

1441
19e Eeuws nachtkastje met marmer blad,
83 cm hoog, 46x46 cm

1460
2 Metalen beschilderde
tafelschemerlampvoeten met zwarte kap
76 cm hoog

1440
Vintage Siemens filmprojector in kist,
hoogte 40 cm

1442
Teakhouten tafeltje met lade 77 cm hoog,
55,5 cm breed, 58 cm diep
1443
Britse barometer in eiken kast 57 cm hoog
1444
Antiek rond kolompoottafeltje 74,5 cm
hoog, blad 60 cm diameter (blad defect),
tafeltje met lectuurhouder 60,5 cm hoog,
61,5x41,5 cm, en eiken gekuipte
paraplubak met koperen banden 53 cm
hoog
1445
Franse comtoise klok met harpslinger

-

1446
Eikenfineer dressoirmeubeljte met halve
ronde zuilen gedecoreerd, 100 cm hoog,
152 cm breed, 68 cm diep

1461
Bruin mohair gestoffeerde 2-zits bank met
gecapitonneerde rug en franjes aan
onderzijde 83 cm hoog, 145 cm breed
1462
3 Oude koperen beddenpannen

-

1463
12 Oosterse kleedjes diverse afmetingen
1464
Afrikaanse houten 2-delige stoel, 30 cm
breed, 53 cm hoog
1465
Hollandse barometer in bestoken
omlijsting 55 cm hoog, 20,5 cm breed

-

1466
Eiken grammofoonkastje101 cm hoog, 60
cm breed, 38 cm diep

1447
€ 50 - € 100
Koperen 3-lichts vloerlamp met stoffen
kap 184 cm hoog

1467
Regulateur in eiken kast naar antiek
model, 92 cm hoog

1448
Eiken eethoek bestaande uit tafel 77,5 cm
hoog, bladmaat 124x84 cm, met 2
uittrekbladen 45 cm per stuk, en 5 stoelen
met lederen rug en zitting

1468
Murano spiegel 62 cm hoog, 42 cm breed

1449
Oude viool in houten koffer (opknapper)
-

1432
Poef bekleed met koeienhuid 35 cm hoog,
39 cm diameter

1451
2 Bochara handgeknoopte kleedjes,
70x61 cm en 88x62 cm

-

1433
€ 40 - € 80
Wortelnoten salontafel met klapblaadjes
en op wieltjes, bladmaat 108,5x50 cm,
uitgeklapt 157,5x50 cm

1452
€ 50 - € 100
2 Noten lampen- of wijntafeltjes, 60 cm
hoog, 55 cm diameter
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-

1459
Notenkleur wijntafeltje met intarsia 60 cm
hoog, 54 cm diameter, en eiken tafeltje
met onderschap 67 cm hoog, 46x45 cm

1450
3 Oosterse handgeknoopte kleden
163x89 cm, 102x88 cm, en 118x44 cm

1434
Ovaal eiken tafeltje met onderschap, 75
cm hoog, 90x60 cm

1454
Amorett accordeon

1453
Noten 2-deurs Engelse boekenkast 103,5
cm hoog, 114,5 cm breed, 39,5 cm diep

-

1469
Originele Thonet kinderstoel met webbing,
96 cm hoog
1470
€ 75 - € 125
Lederen bank, blauw, merk New City, ca.
200 cm breed
1471
2 Oosterse kussens, 68x47 en 54x45 cm
1472
Koperen processielamp, koperen
koetslamp, 2 koperen hanglampen,
koperen haardstel en 2 vuurbokken

-

1473
Kersenhouten hoektafel 75,5 cm hoog,
110,5 cm breed, 77,5 cm diep

-
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1474
€ 125 - € 175
Eiken rolluikbureau 127 cm hoog, 73 cm
breed, 51 cm diep

1494
Gestoffeerd 19e eeuws fauteuiltje

-

1475
Onduidelijk gesigneerd, Compositie met
poes, zeefdruk gedateerd 1998, 49x38 cm

1495
€ 40 - € 80
Klassiek wit gelakte armstoel met
bijzondere stoffering en gecapitonneerde
rug

1476
Hindeloopen beschilderd hoekkastje, 75
cm hoog

1496
Oud gestoffeerd pianobankje

1477
Eiken 1-deurs kastje, 81 cm hoog, 55 cm
breed, 32 cm diep
1478
Antieke spiegel in mahonie bewerkte lijst
97,5 cm hoog, 68,5 cm breed
1479
Taxusfineer kastje met 4 laden, 78 cm
hoog, 54,5 cm breed, 42,5

-

1480
Notenfineer Engels klepbureautje, 99 cm
hoog, 76 cm breed, 42,5 cm diep
1481
Notenkleur 2-delige kast met 2-deurs
vitrineopstand met facetgeslepen glas en
4-laads onderkast 220 cm hoog, 115,5 cm
breed, 47 cm diep
1482
Onduidelijk gesigneerd, Boslandschap,
doek 38x53 cm

-

1483
Gesigneerd Ch de Wit, Pad langs
knotwilg, doek 50x40 cm

-

1484
Eiken 2-deurs kast 191 cm hoog, 142,5
cm breed, 55 cm diep
1485
Gesigneerd Jac M Mes, Kerkdorp, paneel
60x50 cm
1486
Merklap uit 1804, 48x49 cm

-

1487
4 19e Eeuwse stoelen met webbing in rug
en zitting
1488
€ 50 - € 100
Engelse noten Tiltop tafel, 72 cm hoog, 87
cm diameter
1489
Handgeknoopt Oosters kleed, 180x150
cm
1490
Ovale noten salontafel op kolompoot, 55
cm hoog, 1222x84 cm
1491
Oud handgeknoopt Oosters kleedje,
87x56 cm

-

1492
Noten met wortelnogen salontafel op
kolompoot, 53 cm hoog, 101x62 cm

-

1493
Colombus aardglobe van Paul
Oestergaard en een koperen doofpot

-
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-

1497
€ 100 - € 150
Eiken bureau met panelen, bladmaat
150x79 cm
1498
6 Diverse Oosterse handgeknoopte
kleedjes 50x46 cm, 50x43 cm, 49x49 cm,
83x73 cm, 76x74 cm en 100x92 cm
1499
Antieke notenfineer plantenbak met laadje
46 cm hoog, en noten met intarsia 1-deurs
wandvitrinekastje met timpaankap 64 cm
hoog, 57 cm breed (opknapper)
1500
€ 50 - € 100
Antiek eiken linnenpersje met lade 82 cm
hoog, 49 cm breed, 38 cm diep
1501
Glas in lood 47x46,5 cm

-

1502
€ 100 - € 150
Koloniaal stijl eethoek bestaande uit tafel
78 cm hoog, 179x89 cm met 4 houten
stoelen
1503
Handgeknoopt Oosters kleed 167x97 cm
1504
Klassieke salontafel met fraai steekwerk,
46 cm hoog, 108x57 cm
1505
Gesigneerd Ed, aardewerken tegeltableau
met Afrikaanse voorstelling van figuren
met kameel, bestaande uit 20 tegels,
op board geplakt totaal 52x41,5 cm
1506
2
Kunststof bronskleurige tafelschemerlamp
en met stoffen kap 81 cm hoog

1513
Rond bijzettafeltje op kolompoot, 56 cm
hoog, 61 cm diameter
1514
Eiken 4-laads commode 91 cm hoog, 89
cm breed, 49 cm diep
1515
Notenkleur etagére met koperen knopjes,
208 cm hoog, 68 cmb reed, 32 cm diep
1516
Oosters handgeknoopte pentjerelik 80x28,
2-delige strook 187x13 cm, 2 tasjes 30x27
cm en 37x33 cm, en kleedje 50x40 cm
1517
€ 75 - € 125
Rijk gestoken Indisch 4-slags
kamerscherm, 191 cm hoog, 50 cm per
paneel
1518
Wedwood aardewerken
tafelschemerlampvoet met gestoffeerde
kap 53,5 cm hoog, en metalen Empirestijl
tafelschemerlampvoet met gestofffeerde
kap 94,5 cm hoog
1519
€ 100 - € 200
Vruchtenhouten conferentietafel met
intarsia bies 76 cm hoog, bladmaat
239,5x129,5 cm
1520
4 Pallisanderhouten stoelen met
gestoffeerde zitting, jaren 60

-

1521
6 19e Eeuwse stoelen met gewalst leer in
de rug en zitting
1522
€ 150 - € 250
Hutschenreuther Hohenberg porseleinen
serviesgoed bestaande uit 12
dinerborden, 12 diepe borden, 12
ontbijtborden, 3 dekselschalen, 2
sauskommen met lepels, 2 botervloten,
broodschaal, 2 ovale vleesschalen, 3
vleeswarenschaaltjes, 12 kop en schotels
en roomstel
1523
Eiken tafeltje met klapblaadjes 54,5 cm
hoog, uitgeklapt bladmaat 117x90 cm

1507
€ 75 - € 125
Koloniaal stijl salontafel met 2 laadjes en
2 kleppen, 44 cm hoog, 141x80 cm

1524
€ 70 - € 100
Kristallen geslepen vaas 46 cm hoog,
26,5 cm diameter

1508
Notenkleur salontafel met 2 laden, 48 cm
hoog, 140x80 cm

1525
Bochara handgeknoopt kleedje 100x67
cm

1509
Bochara handgeknoopte loper, 148x64 cm

1526
Antieke eiken bestoken tafel met lade 61
cm hoog, 93,5 cm breed, 58 cm diep

1510
€ 100 - € 150
2 Notenkleur Giorgetti fauteuiltjes
1511
Notenkleur salontafel met facetgeslepen
glazen blad, 45 cm hoog, 100x100 cm
1512
7 Diverse Oosterse kleedjes w.o.
worteldoeken

-

1527
€ 50 - € 100
Antieke eiken bijzettafel met lade onder
het blad, 59 cm hoog, 82x53 cm
1528
Duitse tafelklok in vurenhouten kast, 36
cm hoog
1529
Aardewerken witbeschilderde buste van
een man met baard 31 cm hoog
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1530
Antieke mahonie penantkastje 96,5 cm
hoog, 95 cm breed, 44 cm diep
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-

1531
4 Indische houten bestoken beelden van
vissers 34,5 cm, 40 cm, 43 cm en 51 cm
hoog
1532
5 Diverse wanddecoraties w.o. Arnhem
1533
Replica Fries staarklokje in eiken kast

-

1534
Anoniem, portret van man, doek 40x30,5
cm
1535
Eiken klepbureau met dubbelgebogen 3laads onderkast 109 cm hoog, 87 cm
breed, 44 cm diep

1549
19e Eeuwse spiegel in mahonie lijst 87
cm hoog, 46 cm breed

-

1550
€ 75 - € 125
Antieke Friese staartklok in eiken kast met
beschilderde wijzerplaat
1551
Beukenhouten draaibare bureaustoel met
bruine lederen zitting
1552
€ 75 - € 125
19e Eeuws cilinderbureau 130 cm hoog,
133 cm breed, 81,5 cm diep
1553
Taxidermie, 11 vogels waaronder buizerd,
uil, specht, vlaamse gaai, kievit, ekster,
eend etc
1554
Contrabas, 180 cm

€ 100 - € 200

1536
€ 50 - € 100
Bronzen staande schemerlamp met
gestoffeerde losse kap 172 cm hoog

1555
Mahonie etagetafeltje, 73 cm hoog, 56x36
cm (onderschap gevlekt)

1537
€ 40 - € 80
Bronzen staande schemerlamp met losse
kap 172 cm hoog

1556
Glas in lood paneel 99,5x41,5 cm

1538
Messing 4-lichts kandelaar 44 cm hoog,
39 cm breed, en koperen tafelolielamp
met glazen pot, glaasje en kap 60 cm
hoog
1539
Jaren 50 theemeubeltje, 72 cm hoog, 90
cm breed, 45 cm diep (opknapper)
1540
€ 50 - € 100
Amerikaanse eiken draaibare en
verrijdbare bureaustoel met armleggers
en zakje met originele metalen wieltjes
1541
€ 100 - € 200
Eiken rolluikbureau met 2 4-laads
blokken en leder ingelegd blad, 116 cm
hoog, 126,5 cm breed, 77 cm diep
1542
Geprepareerde en opgezette fazanthaan
1543
€ 200 - € 300
Oorlogskruiser naar WOII model 32 cm
hoog, 129 cm lang
1544
Taxidermie fazant en knaagdier

-

1545
Notenkleur Dagobert stoel met fraai
steekwerk en los Oosters kussentje

-

1546
€ 40 - € 80
Mahonie 19e eeuwse gestoffeerde
armstoel
1547
Eiken 2-deurs Engelse boekenkast met
glas in lood deuren 115 cm hoog, 96 cm
breed, 30 cm diep
1548
Taxidermie eend met jongen op
boomschors 32 cm hoog, 65 cm breed
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-

-

1557
Oosters handgeknoopt kleed 124x66 cm
1558
€ 100 - € 150
Koloniaal stijl 2-deurs kast, 185 cm hoog,
112 cm breed, 61 cm diep
1559
Gesigneerd R Voorthuis, Man met kind op
schoot voor haard, doek 50x40 cm
1560
Onduidelijk gesigneerd, Dodo, kleurenlitho
46x38 cm
1561
Oude Duitse piano in zwart gebeitste kast,
merk Ernst Neumeijer
1562
Borduurwerk van de Nachtwacht in een
klassieke lijst, buitenmaat 103x150 cm
1563
Notenkleur boekenmeubeltje met leder
ingelegd blad, 64 cm hoog, 61x51 cm

-

1564
Bankstel 2-1-zits met notenkleur frame

-

1565
Spiegel in eiken bestoken lijst 41,5 cm
hoog, 65 cm breed

-

1566
Leyanda electrische gitaar

-

1567
Mahoniefineer ronde salontafel op
kolompoot 51 cm hoog, 108 cm diameter
1568
Oud Oosters handgeknoopt kleedje 84x48
cm, geweven doek 110x110 cm, en 2
wandkleedjes 57x31 cm en 84x65 cm
1569
Ronde notenkleur Queen Ann salontafel,
45 cm hoog, 87 cm diameter

1570
Akoestische gitaar

-

1571
€ 50 - € 100
Eiken dressoirkastje met fraai steekwerk,
81 cm hoog, 124 cm breed, 47 cm diep
1572
Armstoeltje met webbing in de rug

-

1573
Noten armstoel met gestoken decor en
gebloemde stoffering (stof armleggers
slecht)

-

1574
Eiken kastje met 2 deuren en laadjes,
149,5 cm hoog, 84 cm breed, 37,5 cm
diep, geheel demontabel

-

1575
Gesigneerd Debois, Albert, Surrealistische
voorstelling, litho gedateerd 1978, EA
XIV/XV, 33x63 cm
1576
Mahonie Biedermeier linnenkast, 183 cm
hoog, 125 cm breed, 43 cm diep
1577
Onduidelijk gesigneerd, Compostie
zonder titel, zeefdruk gedateerd 1988,
2/300, 38x56 cm

-

1578
Alexander Lucovic (1924-2014)
Tri Klovna, kleurets gedateerd 1986,
31/40, 63x43 cm

-

1579
€ 50 - € 100
Eiken 2-delige toogkast, 203 cm hoog,
148 cm breed, 48 cm diep
1580
Onbekend, luchtballon, gemengde
techniek 40x50 cm

-

1581
€ 100 - € 200
Wortelnoten 2-delige 4-deurs kast met
gecontourneerde panelen, kuif en op
klauwpoten 219 cm hoog, 167,5 cm
breed, 48,5 cm diep
1582
Willem Jan Willemsen (1866-1914)
Landschap met huizen en man met paard,
tekening 28x47 cm
1583
Onduidelijk gesigneerd, Moderne
compositie zonder titel, doek 50x60 cm

-

1584
Eethoek bestaande uit noten kleur tafel op
kolompoot, 120 cm diameter met
tussenblad van 40 cm met 4 eikenn
stoelen met geborduurde losse zitting
1585
4 Diverse Oosterse handgeknoopte
kleedjes 65x53 cm, 68x56 cm, 83x68 cm
en 95x88 cm
1586
2 Akoestische gitaren

-

1587
Ronde mahonie salontafel op kolompoot,
56 cm hoog, 102 cm diameter

7
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1588
Verzameling taxidermie, bestaande uit
roofvogel, uil, eenden, vlaamse gaai,
knaagdieren, en gewei

Veiling juli 2018
-

1589
Eiken kapstok met webbing en kleed, 127
cm breed en een bijpassende bijzetstoel
1590
Regulateur in noten kast 81 cm hoog

-

1591
€ 50 - € 75
Antieke Hollandse eiken dekenkist met
getsoken decor op het front, 66 cm hoog,
114 cm breed, 51 cm diep
1592
Noten 1-deurs kastje met lade en
opstandje met facetgeslepen spiegeltjes
157 cm hoog, 56 cm breed, 35 cm diep

1607
€ 40 - € 60
2 Kristallen vazen 28 cm hoog
1608
19e Eeuwse klassieke fauteuil met
gobelin stoffering

-

1609
Notenkleur fauteuil met gebloemde
stoffering

-

1625
Gesigneerd Chat, Indonesisch dorp, doek
38x56 cm

1610
€ 100 - € 200
Antieke eiken 2-deurs kast, staand op
sloffen, 196 cm hoog, 160 cm breed, 55
cm diep

1626
€ 75 - € 125
Anthonij Christiaan Wijnstroom (18881971)
Landschap met 2 bomen in de herfst,
doek 1952, 66x75 cm

1611
Gesigneerd Lammers, Winters landschap
met kerkdorp, doek 61x76 cm

1593
Eiken kastje met 2 deurtjes en 3 laden,
gemerkt Ckandya 109 cm hoog, 61 cm
breed, 43 cm diep

-

1612
Gesigneerd Mary, Bloemstilleven, doek
60x50 cm

1594
6 Oude noten eetkamerstoelen

-

1613
Eiken 1-deurs boekenkastje met glas in
lood 107 cm hoog, 59 cm breed, 26 cm
diep

1595
Eiken tafel 75 cm hoog, bladmaat 131x91
cm, met 2 losse tussenbladen 30 cm en
43 cm
1596
Oosterse handgeknoopt kleed 117x71 cm
1597
Mahonie 19e eeuwse salontafel met
gecontourneerd blad, op kolompoot 50,5
cm hoog, bladmaat 123x76,5 cm
1598
€ 50 - € 100
2-delige eiken kast met paneeldeuren,
190 cm hoog,m 141 cm breed, 45 cm diep
1599
Gesigneerd Stips, Fred, Geit langs sloot
bij bruggetje te Giethoorn, doek 61x101
cm
1600
Antiek religieus borduurwerk achter glas
in zwarte lijst totaal 82 cm hoog, 65 cm
breed
1601
Eiken 2-bloks bureau 77 cm hoog,
bladmaat 135x74 cm

-

1602
2 Loyd Loomstijl kinderstoeltjes en
Vincent Sheppard rieten
kinderschommelstoel 54 cm hoog

-

1603
2 Franse kleurenlitho's 45,5x32 cm

-

1604
Schoolklok in eiken kast, 40 cm diameter
1605
Noten 3-delige mimiset

-

1606
Eiken wandtafel 75,5 cm hoog, 110 cm
breed, 33,5 cm diep

-
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1624
Porseleinen sierlijke orenvaas in
Jugendstilstijl 26 cm hoog, en 2
porseleinen dekselvazen 25 cm hoog ( 1
vaas met hoekbarst)

1614
Anoniem, Figuren in de duinen, met
boten op zee op de achtergrond, kunststof
114,5x51 cm
1615
€ 50 - € 100
Staand horloge in eiken kast, ca. 1925,
211 cm hoog
1616
Kersenhouten verrijdbare trolly met lade
72,5 cm hoog, 78 cm breed, 50 cm diep
1617
19e Eeuwse ovale eiken tafel op rijk
bewerkte Mechelse poot, 67 cm hoog,
111x78 cm

-

1618
Afrikaanse houten bak met greep 54 cm
diameter, en houten bestoken schaal met
komvormige bakjes en in het midden
ruimte met steentjes 15,5 cm hoog,
58,5x20,5 cm
1619
2 Klassieke fauteuils met noten frame,
stof niet helemaal goed

-

1620
Antieke pianokruk en eiken Art Deco
tafeltje 64,5 cm hoog, 30 cm diameter

-

1621
Inklapbaar eiken kaarttafeltje, 64 cm
hoog, 68x68 cm

-

1622
Koop jachtattributen, bestaande uit speren
en boog
1623
€ 150 - € 250
Mahonie op eiken boekenkastje met
gordijntjes achter de deuren, Holland ca.
1820, 149 cm hoog, 99 cm breed, 36 cm
diep

1627
Mahoniefineer kastje, 73 cm hoog, 101
cm breed, 45 cm diep (vlek op blad)

-

1628
Marmer met onyx pendule met bronzen
tortlduifjes op voet 24 cm hoog, 47 cm
breed
1629
Limoges porseleinen tafelschemerlamp
met stoffen kap 56 cm hoog, en
porseleinen tafelschemerlamp met stoffen
kap 40,5 cm hoog
1630
Gesigneerd Evers, B, Stilleven met pop
en vaas op tafel, doek gedateerd 1933,
73x91 cm
1631
Onduidelijk gesigneerd, Zeilboten aan de
steiger, kleurets, 42/75, 29x39 cm
1632
Handgeknoopt Oosters kleed, 220x111
cm
1633
Biedermeier 2-deurs linnenkast, mahonie
op vurenhout, ca. 1860, 199 cm hoog, 132
cm breed, 49 cm diep
1634
€ 100 - € 150
2 Oude Engelse prenten in
esdoornhouten lijsten, Musjid, winner of
the Derby Stakes at Epsom, 1859 en
Ayrshire winner in 1888, buitenmaat
72x88 cm
1635
Onduidelijk gesigneerd, Compositie met
figuren, doek 50x60 cm
1636
€ 100 - € 200
4 Klassieke fauteuils met gebloemde
stoffering
1637
2 Artifort eiken armstoelen met lederen
rug en zitting

-

1638
Getiteld Huwelijksaanzoek, litho in zwarte
lijst totaal 69x84 cm, en getiteld Le Christ
devant Pilate, litho in zwarte lijst totaal
96x119 cm (barst in glas)

8
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Spiegel met een gedecoreerd werk in de
bovenzijde, 112x54 cm

14.00 uur

2e verdieping & Design
Veiling juli 2018

-

2016
Auping Cleopatra daybed

-

2001
Oude facetgeslepen spiegel in een fraaie
lijst, 95x51 cm

2017
Jaren 60 slaapkamerameublement b.u.
hoofd- en voeteneind, 120 cm breed,
nachtkastje, tafeltje en 2 stoeltjes

2002
Kunststof Ikea design bolvormige
hanglamp 34 cm diameter, en ontwerp
Niels Gammelgaard metalen witgelakte
klapstoel

2018
€ 200 - € 400
Friso Kramer (1922-)
3 Auping Euroika bedden, 2 wandvakjes
en stoel, ontwerp Friso Kramer

2003
Drielingkastje, Unica model, compleet met
ontwerptekeningen, ontwerp Minke van
Voorthuizen, Castelijn Collection, 91 cm
hoog, 186 cm breed en 50 cm diep
2004
€ 50 - € 100
Samsung TV met afstandsbediening,
model UE40H6200AWXXN, 101 cm
2005
€ 50 - € 100
Jaren 60 teakhouten kastje met 4 laden,
78 cm hoog, 81 cm breed, 43 cm diep
2006
Spiegel in houten goudkleurige bewerkte
lijst 93x74 cm, en Minnie Mouse, doek in
houten zilverkleurige lijst 102x103 cm
2007
Zwarte houten hutkoffer 50 cm hoog, 84
cm breed, 48 cm diep, en bruine hutkoffer
52 cm hoog, 86 cm breed, 53 cm diep
2008
Vitrinekast Model "Vogelkastje", zwevend
aan metalen staanders met op top 4
bronzen vogels, ontwerp Minke van
Voorthuizen uit 1991, 189 cm hoog, 92 cm
breed en 46 cm diep
2009
Art Deco glazen, 62x46 cm

-

2010
Modulaire wengé wandkast met 4 lades, 2
kastjes waarvan 1 met rookglas en vele
schappen, 217 cm hoog, 360 cm breed
en 62 cm diep
2011
Zeer grote koop Nederlands-, Duits- en
Engelstalige LP's
2012
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

2019
Gesigneerd Rubert Soysa, geb. 1948,
Gedachten, doek 90x88,5 cm

-

2020
Gesigneerd Rubert Soysa, geb. 1948,
Overgave, doek 90x88,5 cm

-

2021
€ 40 - € 80
Palissander jaren 60 lectuurbak met
metalen greep 40 cm hoog, 47,5 cm
breed, 31 cm diep
2022
Beukenhouten draaifauteuil met bruin
leder

-

2023
Metalen design stoel met zwart
gestoffeerde rug en zitting, houten
inklapbare trolley met losse bladen 55 cm
hoog, 51 cm diameter, en staande
lampvoet hout met metaal135 cm hoog,
(kap manco)
2024
Metalen 15-laads archiefkastje 84 cm
hoog, 28,5 cm breed, 45 cm diep

-

2025
Beukenhouten draaifauteuil met bruin
leder en bijbehorende hokker op metalen
voet
2026
€ 80 - € 120
Koop rotan meubelen b.u. 4 rotan
kuipstoeltjes en 2 salontafels, ontwerp
Rohé Noordwolde en Dirk van Sliedregt
2027
€ 50 - € 100
Teakhouten jaren 60 tafeltje met spijltjes
onderschap 47 cm hoog, bladmaat 61x53
cm
2028
€ 50 - € 100
Jaren 60 verrijdbare bureaustoel met
groene stoffering en houten armleggers

2013
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

2029
Salontafel op geborsteld RVS frame
(Metaform) met poly urethan handmatig
gegoten leeuwinnekop op blad, poly
urethaan gelakt door Castelijn Collection,
Unica model, 30 cm hoog, bladmaat
140x70 cm. ( Salontafel is gemaakt t.b.v.
tentoonstelling Hoefsloot Wonen "Life is a
Zoo", Made in Arnhem 2009 )

2014
Eiken 1-deurs wandvitrinekastje 65 cm
hoog, 66 cm breed (houtworm), en in
hoogte verstelbare kruk

-

2030
Bureau met 4 laadjes, open vak en
formica blad, omstreeks 1970, 75 cm
hoog, bladmaat 133x55 cm

-

2015
Auping Cleopatra bed, afmeting voor
matras 190x80 cm

-

2031
Industriele hanglamp 63 cm hoog

-
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2032
Koop meubelen b.u. 4 krukken, draaistoel
en rotan staander met 3 plantenbakjes
2033
3x Indonesische beschilderde textiel in
lijst 83x53 cm, 94x65 cm en 109,5x85,5
cm
2034
4 Stoelen naar het ontwerp van Arne
Jacobsen

-

2035
€ 50 - € 100
Beukenhouten armstoel bekleed met
touw, ontwerp Bas van Pelt voor V&D
jaren 60
2036
Metalen 3-lichts vloerlamp164,5 cm hoog
2037
Crèmekleurige aluminium hanglamp ca.
43 cm hoog exclusief snoer
2038
2 Draadstaal onderstellen van fauteuils,
verchroomd
2039
Samsung tv, model T24C300EW

-

2040
Chromen 5-lichts vloerlamp 212,5 cm
hoog

-

2041
Bank met gevlochten oranje lederen rugen zijkant en crème kussens. 198 cm
breed
2042
€ 50 - € 100
Allibert jaren 60/70 kunststof wandspiegel
met verlichting, model A41, 62 cm
diameter
2043
Moderne ronde eetkamertafel, eiken
fineer op zeer zware poot, 75 cm hoog,
120 cm diameter
2044
Grenen stoel met oranje gestoffeerde
kussens, omstreeks 1970, 64 cm hoog,
64 cm breed, 69 cm diep
2045
2 Rotan pauw stoelen

-

2046
Metaal met teakhout kinderstoel

-

2047
Antieke kolenbak model kikker

-

2048
€ 100 - € 150
Oude gietijzeren haard, 74 cm hoog, 73
cm breed, 40 cm diep
2049
Antieke ijzeren haard met fraaie bewerkte
voetplaat en compleet met kolenbak en
haardstel. Haard 90 cm hoog, 95 cm
breed staand op voet van ca. 135 cm
breed
2050
€ 100 - € 150
Elektrisch verstelbare lederen fauteuil,
grijs

1
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2051

13 Diverse wanddecoraties w.o. Oosters
textiel
2052
Aardewerken piedestal 96 cm hoog
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-

-

2053
Noten salontafel met leder ingelegd blad,
48 cm hoog, 97x47 cm
2054
Wit gelakt toiletmeubel met 3-slags
spiegelopstand en 3 laadjes 150,5 cm
hoog, 110 cm breed, 46 cm diep

-

2055
Electrisch sierhaardje, 62 cm hoog, 53 cm
breed, 28 cm diep
2056
Zweedse vurenhouten 4-laads jaren 60
commode 72 cm hoog, 78 cm breed, 45
cm diep
2057
Philips TV model 42PFL3605/12, 106 cm
met afstandbediening
2058
2 Rotan krukjes en een Chinees
hanglampje

-

2059
Rotan wandtafel met glazen blad, 74 cm
hoog, 160x40 cm
2060
Beukenhouten schommel eland 52 cm
hoog, 72,5 cm lang

-

2061
€ 30 - € 50
Cees Braakman (1917-1995)
Teakhouten mimiset op metalen
onderstel, ontwerp Cees Braakman voor
de Japanse serie
2062
Oude hutkoffer, 40 cm hoog, 100 cm
breed, 52 cm diep

-

2063
Vincent Sheppard 6 stoelen in de stijl van
Loyd Loom
2064
Eiken bestoken wandkapstok 33 cm hoog,
117 cm breed
2065
2 Bronskleurige staande lampen w.o.
halogeen

-

2066
Travixx rollator, z.g.a.n.

-

2067
6 Mahoniefineer eetkamerstoelen in vroeg
Biedermeier stijl (opknappers)
2068
Eiken halkastje, 78 cm hoog, 80 cm
breed, 30 cm diep, eiken 3-delige mimiset
en een eiken lektuurbak
2069
Jaren 60 gestoffeerde bank met metalen
frame en losse rugleuning 218 cm breed,
74 cm diep
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2070
€ 100 - € 200
Kersenkleur design tafel 74 cm hoog,
bladmaat 160x122 cm, met wegschuif
blad naar waaiervormig model tafel totaal
160x220 cm

2086
Rond eiken tafeltje, 61 cm hoog, eiken
kapstok 100 cm breed (3 haken
afgebroken), theestoof met koperen
binnenbak en een Indisch tafeltje

2071
Wollen loper 7 meter 82 cm x 72 cm

2087
Eiken tafel met noten blad 77,5 cm hoog,
bladmaat 120x71,5 cm

-

2072
Teakhouten kamferkist 45 cm hoog,
90x50 cm, en houten munitiekist 29 cm
hoog, 68x30,5 cm
2073
Stihl RE142K Plus hogedrukreiniger

-

2074
Houten barkruk met webbing zitting 84 cm
hoog, houten piedestal 76 cm hoog,
houten bestoken decoratie 103x19 cm, 2
gekuipte bakken 19 cm en 22,5 cm hoog,
en koperen bak 22 cm hoog
2075
Groene metalen trunk 48 cm hoog, 101
cm breed, 51 cm diep
2076
Koeiehuid kleed 140x120 cm

-

2077
€ 75 - € 125
Demontabele natuurstenen schouw, 100
cm hoog, 115 cm breed, 35 cm diep
2078
€ 100 - € 200
Jaren 60 ronde tafel op metalen voet 70,5
cm hoog, 107 cm diameter
2079
Bamboe met rieten armstoel

-

2080
2 Bochara tafelkleedjes 81x74 cm en
125x78 cm

-

2081
Notenkleur 2-delige eetkamertafel op
dubbele kolompoot, 73 cm hoog, 160x100
cm
2082
Rond tafeltje met koperen blad 56 cm
hoog, 50 cm diameter, gietijzeren
wanddecoratie van boer met ossen
13,5x56 cm, smeedijzeren wandhouder
met bronzen bel 49 cm hoog, en koperen
doofpot
2083
Jaren 60 eethoek bestaande uit ronde
tafel 73,5 cm hoog, blad 110,5 cm
diameter, met tuimelblad 40 cm, en 6
stoelen, (eethoek bestaat uit teakhout,
eikenhout en beukenhout)

-

2084
€ 75 - € 125
Oosterse kist met rijk steekwerk, 60 cm
hoog, 101 cm breed, 51 cm diep
2085
Beukenhouten armstoel met webbing rug
en zitting, en eiken wandkapstok met
leeuwenmaskers 23 cm hoog, 104 cm
breed

-

2088
€ 50 - € 100
Noten waskast met marmer blad en
spiegelopstand, 176 cm hoog, 99 cm
breed, 63 cm diep
2089

-

Kunststof Oosterse tafelschemerlamp met
gestoffeerde kap 72 cm hoog, en
kunststof bewerkte piedestal 42,5 cm
hoog
2090
Eiken armstoel met een klep in de zitting,
voormalige postoel
2091
4 Jaren 60 eetkamerstoelen

-

2092
Huysmans Meubelen Tilburg, jaren 60
metalen tafeltje met formica blad 73 cm
hoog, bladmaat 79x49,5 cm, en ijzeren
schooltafel met formica blad 74,5 cm
hoog, bladmaat 70x50 cm
2093
Lange zwarte astrakan bontjas en
bontmuts, afkomstig van Wim de Ruiter
Amsterdam
2094
Lange bontjas, Astrakan, Bontmakerijk
Seemann Amsterdam

-

2095
Lange jas met bontgevoerde kraag en
binnenzijde

-

2096
Lange donkerbruine bontjas, afkomstig
van Rene van Dobben, bontwerkerij Den
Haag
2097
Kort bontjasje, galamodel

-

2098
Lange bontmantel, Nutria met extra losse
kraag met pootjes, zilvervos
2099
Korte bontjas

-

2100
2 Oude doopjurkjes van een tweeling

-

2101
Lange nerts bontmantel

-

2102
Eiken klapbaar meubeltje, 69 cm hoog, 78
cm breed, 38 cm diep
2103
Eiken klepbureau, 110 cm hoog, 84 cm
breed, 50 cm diep
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Cumulus electrisch verstelbare
gestoffeerde relaxfauteuil

Veiling juli 2018
-

2105
Eiken opklapbaar ziekentafeltje, 100 cm
hoog, blad 69x41 cm

2124
Chromen staande kapstok 177 cm hoog,
en barkruk 98 cm hoog

2142
LG TV model 32LD550, 80 cm met
afstandsbediening

2125
K-Chair scootmobiel

2143
Gesigneerd Lony Wing, getiteld
Multistoried House Behind Fields,
zeefdruk 180/400, 52x51 cm, The Forest
Float, zeefdruk 48/400, 52x51 cm,
gesigneerd B Long, Dieren,
kleurenlitho 62x50 cm, en Van Goor's
staatkundige kaart van Oost- en ZuidoostEuropa 154 cm hoog, 117 cm breed

-

2126
Eiken toiletmeubel met spiegelopstand en
gestoken decor op de kastjes, ca. 160 cm
hoog, 146 cm breed, 41 cm diep

2106
IJzeren wijnrek voor 30 flessen 136 cm
hoog, 36 cm breed, 34 cm diep

-

2107
Relax fauteuil met noten frame en
gestoffeerde rug en zitting

-

2127
2 Oude ijzeren vonkenschermen 91 cm
hoog

2108
Palissander jaren 60 salontafel met
metalen pootjes, 36 cm hoog, blad 80x80
cm en dikte 3 cm

2128
Oosterse kist, 48 cm hoog, 80 cm breed,
51 cm diep

2109
Philips TV model 40pfl3604/12 41
inch/107 cm met afstandsbediening

-

2110
Kunststof etalagepop op metalen voet 182
cm hoog
2111
Koloniaalstijl salontafel, 50 cm hoog,
171x94 cm

-

2112
Antieke rotan wandelwagen

-

2113
€ 50 - € 100
Jaren 60 rotan wieg met houder voor
hemeltje
2114
2 Eiken fauteuls met stoffen bekleding

-

2115
Tweedeurs hoogglans radiomeubel 107
cm hoog, 68 cm breed, 54,5 cm diep
2116
Antieke mahonie 3-schaps wandrekje met
getorst frame en touw 65 cm hoog, 57 cm
breed
2117
€ 150 - € 250
Fit Form bruin lederen sta op stoel
2118
Eiken 8-kantige tafel met getorst onderstel
en bestoken blad 62,5 cm hoog, 76 cm
diameter, en rotan stoel
2119
4 Buisframe stoelen met beuken frame en
webbing rug en zitting
2120
Staande schemerlamp op eiken voet, ca.
180 cm hoog
2121
Gispen bureautje met 2 5-laads blokjes
70,5 cm hoog, bladmaat 121x61 cm
2122
Jaren 60 Engelse beklede houten mand
op beukenhouten pootjes 45 cm hoog,
66x40,5 cm
2123
Taxushouten salontafel, 53,5 cm hoog,
130x65 cm (verkleurd)
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-

2129
Oosterse kist, 40 cm hoog, 68 cm breed
en 40 cm diep en een zwart gebeitst kistje
met bolle deksel
2130
Jaren 50/60 notenfineer dressoir met
metalen opstandje, model Rebecca, 89
cm hoog, 250 cm breed, 50 cm diep
2131
Philips TV model 47PFL4307/12, 120 cm
met afstandsbediening
2132
Loewe tv, type SL155, 70 cm hoog, 106
cm breed, met afstandsbediening
2133
Grote ingelijste reclameaffiche van
Chicoree uit Tweede Wereldoorlog,
totaal 119 cm hoog, 112 cm breed

-

2134
Paspop op beukenhouten voet 149 cm
hoog

-

2135
2 Glas in lood raamdecoraties 52,5 cm
hoog, 57 cm breed

-

2136
Eiken bestoken wandkapstok 25 cm hoog,
78 cm breed, eiken wandschap met
leeuwenmaskers 25 cm hoog, 115 cm
breed, en eiken stoel met getorst frame en
stoffering
2137
Mahoniefineer op grenen en teakhout 6laads bureau 73 cm hoog, 131 cm breed,
75 cm diep
2138
IJzeren 3-delig rek voor plantjes 180 cm
hoog, 3x53 cm breed
2139
€ 100 - € 150
Eiken 2-deurs kast met getordeerde
kolommen en losse kuif, 235 cm hoog,
157 cm breed, 68 cm diep
2140
Oud grenen plat bureau met losse
opstand, 170 cm hoog, 123x74 cm (poten
los in de lade aanwezig)
2141
Philips TV model 42PFL7423D/12, 107
cm met afstandsbediening

-

-

2144
Liebherr 5-laads vrieskast 125 cm hoog
2145
Miele Black Pearl stofzuiger, 2200 Watt
2146
€ 75 - € 125
Miele koel- vriescombinatie, 180 cm hoog
2147
€ 50 - € 100
4 Thontetmodel armstoelen met webbing
2148
Eiken bestoken dressoir met opstand 115
cm hoog, 201 cm breed, 52 cm diep, en
eiken eethoek bestaande uit tafel 73,5 cm
hoog, bladmaat 121,5x83,5 cm, met 2
uitschuifbladen 39,5 cm per stuk, 4
stoelen, 2 armstoelen en voetenbankje
2149
sanyo TV model CE42FHW07, 106 cm
(afstandsbediening ontbreekt)

-

2150
Gispen bureau met 2 ladeblokken, 75 cm
hoog, 150x75 cm
2151
2 Jaren 60 metalen staande asbakken 50
cm en 65,5 cm hoog, groene kunststof
staande asbak 54 cm hoog, FBE La
Termozeta tafelventilator 27 cm hoog, en
wit glazen hanglamp 65 cm hoog
2152
6 Diverse wanddecoraties, waaronder
olieverf, textiel etc

-

2153
Liebherr 6-laads diepvrieskast 164 cm
hoog, 60 cm breed

-

2154
Panasonic TV model TX-L32EW6 met
afstandsbediening

-

2155
Liebherr koel-vrieskombinatie 135 cm
hoog, 55 cm breed

-

2156
Beko Bolumax5 wasmachine

-

2157
Miele T675C condens wasdroger

-

2158
€ 100 - € 150
Whirlpool AWO8568UM wasmachine
2159
Synnlux koelkast

-

3

2045

Rotan stoelen

3075

Philips radio

2018

Auping Euroika,
Friso Kramer

3049

Ahrend Cirkel, Friso Kramer

1554

3070

Contrabas

Hanglamp jaren 60

2056

3094

Jaren 60 commode

Jaren 60 klepbureautje

2183

Hutkoffer

3008

Fristho wandmeubel

3076 Willem Lutjens,
Gouda den Boer

1291

Tafelklok

04-07 14.00 2de verd. en
Design

Veiling juli 2018

2160
Bosch Sphera 30, zwarte stofzuiger, 2000
watt vermogen
2161
Liebherr koel vriescombinatie, 136 cm
hoog

-

2162
Eiken theestoof, koperen ketel, messing
tafeltje 60 cm hoog, koperen aker 37 cm
diaameter en koperen hengselbak 28 cm
diameter
2163
€ 50 - € 100
AEG Lavamat Exclusiv Protex Plus
wasmachine
2164
Zaanse klok in een noten kast

-

2165
Regulateur in een eiken kast

-

2166
Regulateur in eiken kast 78 cm hoog

-

2167
19e Eeuwse spiegel in klassieke lijst,
153x84 cm

-

2168
Zanussi koelkastje, model ZFX305W

-

2169
Miele Softtronic Meteor V4735
wasmachine

-

2170
€ 100 - € 200
Miele wasmachine, WT2670
2171
Oude gegraveerde ruit van een deur met
voorstelling van 2 paradijsvogels,
afmeting ruit ca. 158x70 cm

2180
25 Diverse wanddecoraties

-

2181
30 Diverse wanddecoraties

-

2182
Bruine koffer 30 cm hoog, 81 cm breed,
48 cm diep, en lichte koffer 27 cm hoog,
81 cm breed, 46 cm diep

2200
€ 150 - € 250
NIEUWE FIETS - Pointer Solara
Sportlinke Norfolk Rider, 47 cm (sleutels
op kantoor aanwezig)

2183
Groene houten hutkoffer 57 cm hoog, 90
cm breed, 51 cm diep

2202
Houten 3-delige ladder, 30 sports,
ingeschoven 315 cm lang

-

2184
Koelstra jaren 60 kinderwagen (paar
onderdeeltjes missen)

2203
Antieke smeedijzeren eg / ploeg op los
onderstel met wieltjes

-

2204
IJzeren jardiniere 12 cm hoog, 35 cm
breed, 3 tuincoupes 21 cm hoog, en
penkandelaar 40 cm hoog

-

2205
Zandstenen bloembak met religieus
bestoken decor van Christus in de stal
van Bethlehem, op 2 losse staanders
totaal 23 cm hoog, 39x18 cm

-

-

2185
Wolf benzine grasmaaier type Select 4600
AB
2186
€ 100 - € 150
2 Antieke metalen bedombouwen voor
matrasmaat 190x90 cm per stuk
2187
Tomado Aluminium huishoudtrapje

-

2188
Oosters kleed 160x85 cm, en 2
wanddecoraties met voorstellingen van
figuren op doek, in zilvergekleurde lijsten
71x61 cm
2189
Samsung TV model UE40JU6445W, 101
cm met afstandsbediening
2190
€ 250 - € 500
NIEUWE FIETS - Rivel R1948, ebike,
Boston, 50 cm (sleutels op kantoor
aanwezig)

2172
Bruine hutkoffer met houten banden, 50
cm hoog, 101 cmbreed, 44 cm diep

2191
€ 150 - € 250
NIEUWE FIETS - Pointer Ultra Sportlinke
Norfolk Rider, 54 cm (sleutels op kantoor
aanwezig)

2173
Oude houten reiskist met linnen bekleed
en voorzien van een bolle deksel, 50 cm
hoog, 91 cm breed, 50 cm diep

2192
€ 150 - € 250
NIEUWE FIETS - Pointer Solara
Sportlinke Norfolk Rider, 54 cm (sleutels
op kantoor aanwezig)

2174
Metalen trunk, bruin, 37 cm hoog, 99 cm
breed, 54 cm hoog

2193
€ 100 - € 200
Batavus Genova e-go ebike damesfiets,
49 cm framemaat, sleutels manco

2175
Metalen trunk, groen, 40 cm hoog, 99 cm
beed, 58 cm diep

2194
Gazelle grijze herenfiets

-

2195
Batavus Atlanta herenfiets, 61 cm

-

2196
Batavus Barcelona damesfiets, 54 cm

-

2197
Gazelle Provence damesfiets, 49 cm

-

2176
Metalen trunk, blauw, 38 cm hoog, 100
cm breed, 55 dm diep

-

2177
Metalen trunk, groen, 41 cm hoog, 99 cm
breed, 57 cm diep
2178
Jaren 60 Tomado 3-schaps wandrekje
63,5 cm breed buisframe slaapkamerstoel
met houten rug en zitting, nachtkastje,
Thur op seat schoolstoeltje,
en wandkapstok 90,5 cm breed
2179
20 Diverse wanddecoraties
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2199
€ 200 - € 400
Sparta Ion damesfiets met elektrische
trapondersteuning. Compleet met oplader,
extra sleutel en boekje. Framemaat 51
cm, goed werkend.

2198
€ 100 - € 200
New Viper rode bakfiets met 8
versnellingen en handrem 226 cm lang

2206
Oude ijzeren haard, leuk decoratief om
voor een muur met Hedera te plaatsen.....
2207
3 IJzeren buitenlaarns 264 cm hoog

-

2208
Tuintafeltje met marmer blad, 70 cm
hoog, 60 cm diameter

-

2209
Wandtafel met facetgeslepen glazen blad
met afgeschuinde hoeken, gedragen door
stenen pilaren 83 cm hoog, 150 cm breed,
50 cm diep
2210
6 IJzeren tuincoupes 31 cm en 37 cm
hoog

-

2211
Antieke smeedijzeren enkel scharige
radploeg

-

2212
3 Betonnen tuinvazen, 42 cm hoog

-

2214
Aluminium brievenbus 109 cm hoog en
buiten wandlamp 80 cm hoog

-

2215
6 IJzeren wijnrekken, 2 maal 155 cm
hoog, 100 cm breed, 30 cm diep, 2 maal
155 cm hoog, 55 cm breed, 28 cm diep en
2 maal 137 cm hoog, 54 cm breed, 20 cm
diep
2216
2 IJzeren tuinvazen 27,5 cm hoog

-

3000
Pjotr Konkel (1963-)
Rising, zeefdruk gedateerd 2000, 89/160,
75x32 cm

-
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3001
Pjotr Konkel (1963-)
The Gatekeeper, zeefdruk gedateerd
2000, 89/160, 76x33 cm (glas manco)
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-

3002
Pjotr Konkel (1963-)
Origin, zeefdruk gedateerd 2000, 89/160,
75x32 cm
3003
Frank Lengvenius (1952-)
Zonder titel, zeefdruk 55/85, 60x50 cm

-

3004
€ 30 - € 50
A.D. Dekker
Staand metalen Tomado rekje met 3
teakhouten schappen, ca 1950, 84 cm
hoog, 65 cm breed en 25 cm diep
3005
€ 150 - € 200
4 Stoelen ontwerp Arne Jacobsen voor
Fritz Hansen Denmark
3006
€ 100 - € 150
Sigurd Ressell (1920-2010)
Falcon chair ontwerp Sigurd Ressell, ca.
1970, met berkenhouten onderstel
3007
Jaren 60 krukje

-

3008
€ 400 - € 600
Fristho jaren 60 palissander 3-delig
wandmeubel met deurtjes, kleppen,
schuifdeur, tv-gedeelte en salongedeelte
173,5 cm hoog, 248 cm breed, 58 cm diep
3009
Bang & Olufsen audioapparatuur;
Beocord 2400, Beomaster 2300 en 2 maal
Beovox C2300, ontwerp Jacob Jensen
3010
Philips jaren 60 radio met houten kast
24,5 cm hoog, 56 cm breed

-

3011
Pjotr Konkel (1963-)
Eternal Emtracement, zeefdruk gedateerd
2000, EA, 35x30 cm

3017
Theo Koster (1952-)
Zonder titel, zeefdruk 29/90, 61x72 cm

-

3018
Jos Verwiel (1954-)
Zonder titel, zeefdruk gedateerd 2003,
81/150, 54x50 cm

-

3019
Theo Koster (1952-)
Zonder titel, zeefdruk e/a, 45x110 cm

-

3020
Leolux, rood gestoffeerde 3-zits bank 204
cm breed, 84 cm diep
3021
Theo Koster (1952-)
Zonder titel, zeefdruk 89/90, 46x110 cm
3022
€ 50 - € 100
RAAK metalen plafondlamp met glasplaat,
model Ziggurat, 18 cm hoog, 60x60 cm
3023
Helmuth van Galen (1955-)
Zonder titel, zeefdruk gedateerd 2000,
34/150, 48x38 cm

-

3024
Helmuth van Galen (1955-)
Zonder titel, zeefdruk gedateerd 2000,
34/150, 48x38 cm

-

3025
Helmuth van Galen (1955-)
Zonder titel, zeefdruk gedateerd 2000,
24/150, 48x38 cm

-

3026
Helmuth van Galen (1955-)
Zonder titel, zeefdruk gedateerd 2000,
27/150, 48x38 cm

-

3027
Apple II computer, eind jaren 70

-

3028
Fasem Italy, 4 Italiaanse lederen
armstoelen

-

3029
€ 100 - € 150
Gekleurde stoel model Mademoiselle,
ontwerp Ilmari Tapiovaara, Edsbyverken,
1958.

3012
Peter Schenk & Mohammed Quraish,
Zonder titel, zeefdruk gedateerd 2005,
54/90, 45x125 cm

-

3013
Pjotr Konkel (1963-)
The Tree, zeefdruk gedateerd 2000,
54/180, 35x30 cm

-

3030
€ 100 - € 150
Gekleurde stoel model Mademoiselle,
ontwerp Ilmari Tapiovaara, Edsbyverken,
1958.

3014
Jos Verwiel (1954-)
Mandraki, zeefdruk gedateerd 2005,
81/90, 76,5x52 cm

-

3031
€ 100 - € 150
Gekleurde stoel model Mademoiselle,
ontwerp Ilmari Tapiovaara, Edsbyverken,
1958.

3015
€ 150 - € 200
Bang & Olufsen audioapparatuur;
Beocenter 7002 LP- en cassettespeler, 76
cm breed en 32 diep, met
afstandbediening, en 2 Beovox c75
luidsprekers, ontwerp Jacob Jensen
3016
€ 50 - € 100
Teakhouten jaren 60 tafeltje met 2 laden
en onderschap 67 cm hoog, 78 cm breed,
48 cm diep
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3032
Fauteuil met hokker, verchroomd frame
en zwart kunstleer, ontwerper onbekend

3035
Geert Vrijdag (1943-1999)
Tigris, zeefdruk gedateerd 1997, 12/166,
70x100 cm (glas manco)
3036
Jos Verwiel (1954-)
Mandras, zeefdruk gedateerd 2005,
90/90, 79x79 cm

-

3037
Bram Reijnders (1974-)
Zonder titel, zeefdruk 88x85 cm

-

3038
Bram Reijnders (1974-)
Zonder titel, zeefdruk 85x84 cm

-

3039
Peil en Putzler globe hanglamp 30 cm
diameter exclusief snoer

-

3040
€ 150 - € 200
Oosterse handgeknoopte loper 481x110
cm
3041
Jaren 60 rotan stoel

€ 50 - € 100

3042
Bram Reijnders (1974-)
Zonder titel, zeefdruk 84x86 cm

-

3043
Theo Koster (1952-)
Zonder titel, zeefdruk 27/90, 61x71 cm

-

3044
Gesingeerd Tim Verbeek, Zonder titel,
zeefdruk 18/50, 62x56 cm

-

3045
€ 150 - € 250
Onduidelijk gesigneerd, Skyline, olieverf
op paneel, gedateerd 1970, 85x65 cm
3046
Jos Verwiel (1954-)
Vitrina, zeefdruk gedateerd 2005, 90/90,
79x79 cm
3047
€ 80 - € 120
Teakhouten dressoir met o.a.
schuifdeuren en 2 laadjes, 79 cm hoog,
137 cm breed en 39 cm diep
3048
Bang & Olufsen audioapparatuur;
Beogram CDX2, Beocord V8000,
Beocenter7002, Beovox 2400 en Beovox
S45-2, ontwerp Jacob Jensen
3049
Ahrend Cirkel, ontwerp Friso
Kramer, jaren 60 tekentafel

-

3050
Theo Koster (1952-)
Zonder titel, zeefdruk 90/90, 78x78 cm

-

3033
3 Metalen wandlampen met glazen kap 37
cm diep

3051
€ 150 - € 250
Leolux design gestoffeerde bank met
ijzeren frame, zwenk tafeltje aan
armlegger en wielen aan achterpoten 93
cm hoog, 160 cm breed

3034
€ 50 - € 100
2 hanglampen met opaline kap in de stijl
van Gispen, 140 cm hoog

3052
Copier persglazen asbak 4,7 cm hoog, 18
cm diameter

5
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Chromen vloerlamp model Logan 176 cm
hoog

3069
6-lichts jaren 70 hanglamp met paars
glazen kapjes, 70 cm hoog

-

3086
Philips plafondlamp, ontwerp Louis Kalff,
jaren ’50. (bevestigingsring manco)

3054
€ 400 - € 600
2 Sonus Faber Electa Amator II speakers
op standaard 97 cm hoog

3070
Glazen hanglamp met metalen houder,
jaren 60, 54 cm hoog

-

3055
Pjotr Konkel (1963-)
Zonder titel, zeefdruk gedateerd 2005,
13/90, 40x83 cm

-

3071
Ronde kokosmat 240 cm diameter

-

3087
Glazen salontafel op gietijzeren voet,
ontwerp Minke van Voorthuizen, model
Cobalt, 53 cm hoog en 50 cm diameter

3056
Theo Koster (1952-)
Zonder titel, zeefdruk 88/90, 78x78 cm

-

3072
€ 50 - € 100
Kapstok met aluminium kroon en
gietijzeren voet, ontwerp Minke van
Voorthuizen, model Tango, genomineerd
voor de Aluminium Award, 175 cm hoog

3057
Karel Appel (1921-2006)
Compositie met figuren, druk genummerd
65/130, 73x54 cm (raster)

3073
2 Maal Raak bolvormige lampjes, ca. 18
cm diameter

3058
Geert Vrijdag (1943-1999)
Eufraat, zeefdruk gedateerd 1998,
83/166, 70x100 cm

-

3059
Pjotr Konkel (1963-)
Zonder titel, zeefdruk gedateerd 2005,
86/90, 40x83 cm

-

3060
Pjotr Konkel (1963-)
Zonder titel, zeefdruk gedateerd 2005,
86/90, 40x83 cm

-

3061
€ 40 - € 80
Jaren 60/70 ronde salontafel met los
glazen blad en rieten lektuurmand op
zwart metalen onderstel 37,5 cm hoog,
81,5 cm diameter
3062
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
3063
Tomado lektuurbak met los rood blad, 35
cm hoog, 45x37 cm
3064
2 Castelli klapstoelen, ontwerp Giancarlo
Piretti, model PLIA
3065
Buisframe sledestoel met antraciete
ribstof

-

3066
€ 100 - € 200
Palissanderfineer jaren 60 ronde
salontafel met glasplaat 38 cm hoog, 99,5
cm diameter
3067
€ 50 - € 75
Hustadt leuchte metalen wandlamp of
plafondlamp, 26 x 26 cm
3068
BMF (Bayerische Metall Fabrik), design
Ceasar Stoffi & Fritz Nagel, chromen 5
stapelbare kandelaren, jaren 60, totaal
24,5 cm hoog
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3074
€ 50 - € 100
Philips bakelieten luidspreker, ook wel
pannekoek genoemd, ontworpen door
Louis Kalff, omstreeks 1930, 48 cm hoog,
45 cm diameter
3075
Philips radio, type BX210U, in bakelieten
kast 18 cm hoog, 28,5 cm breed
3076
€ 100 - € 150
Beukenhouten stokkenkast,
ontwerp Willem Lutjens voor Gouda den
Boer, Den Haag, 186 cm breed en 120 cm
hoog
3077
Jaren 60 kunststof hanglamp 39 cm
diameter

-

3088
Gispen vloerlamp met gestoffeerde kap
178 cm hoog
3089
Buisframe stoel met zwart leder en een
taboeretje
3090
€ 50 - € 100
Salontafel met plexiglas frame, glazen
blad en afgeschuinde hoeken 40 cm
hoog, 64x64 cm
3091
Jaren 70 bureaulamp

-

3092
€ 50 - € 100
Buisframe fauteuiltje met tuigleder
3093
Verstelbaar rood tractorkrukje, metalen
zitvlak, hoogste stand 67 cm

3095
M Design, ontwerp Ingo Maurer geb.
1932, wit glazen tafelschemerlamp met
gestoffeerde kap 95 cm hoog

3079
Oosters handgeknoopt kleed 148x106 cm
3080
€ 100 - € 200
Wit bijzettafeltje, Knoll International,
ontwerp Eero Saarinen, 51 cm hoog, 51
cm diameter
3081
€ 50 - € 100
Armstoel op metalen stervoet en oranje
stoffering, ontwerp Arne Jacobsen
voor Fritz Hanzen, Danish Furniture
Makers, model Oxford, gestickerd aan
onderzijde
3082
Martin Visser (1922-)
Martin Visser salontafel voor 't Spectrum,
formica blad en stalen onderstel,
gestickerd aan onderzijjde, 36 cm hoog,
bladmaat 60x60 cm
3083
€ 50 - € 100
Teakhouten 3-laads commode staand op
taps toelopende poten, 63 cm hoog, 75
cm breed en 40 cm diep
-

3085
Teeboy De Luxe

-

-

3094
€ 100 - € 150
Jaren 60 teakfineer klepbureautje, 115 cm
hoog, 78 cm breed, 40 cm diep

3078
Oosters handgeknoopt kleed 148x104 cm

3084
Plexiglas wandlamp RAAK, 20x20 cm

-
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5000
€ 25 - € 50
Royal Gouda, plateel schotel met decor
Chrysantheme, model 5110/30, 31 cm
diameter (gaaf)
5001
€ 50 - € 75
Porceleyne Fles Delft, aardewerken
schotel met blauw decor van pauw in
florale omgeving, jaar 1955, schilder JDH,
model 2391, 34 cm diameter (gaaf)
5002
Gesigneerd H Kroeze -24, 2 aardewerken
beschilderde orenvazen 31 cm hoog
5003
Gemerkt LPK (De Lampetkan), Delfts
aardewerken schenkkan met Chinoiserie
decor 19,5 cm hoog (schade)
5004
Zuid Holland Gouda, 2 plateel kannetjes
8,5 cm hoog (gaaf)
5005
€ 75 - € 100
Ivora Gouda plateel vaas met floraal
decor, model 206, 31,5 cm hoog (paar
minuscule chipjes van standvoet)
5006
Makkum Tichelaar aardewerken schotel
met polychroom decor 27,5 cm diameter,
schotel met ajourgezaagde rand 20 cm
diameter, plooischotel met blauw
decor 20,5 cm diameter, en schotel met
blauw decor van zeilboot 17 cm diameter
5007
Makkum Tichelaar, 6 aardewerken
mokken met blauw decor

-

5008
€ 100 - € 200
Zuid Holland Gouda, plateel orenvaas met
Delftsch polychroom decor, schilder W
Muller 32,5 cm hoog (chip van standvoet
onderzijde)
5009
Tichelaar Makkum 2 schotels met
polychroom decor, 24 cm diameter

-

5010
Aardewerken tegel met pauwendecor in
houten lijstje totaal 14x44 cm, tegel
10,3x40,5 cm
5011
Brouwer, WC (1877-1933), aardewerken
wandschotel 8 cm hoog, 27 cm diameter,
en Frans aardewerken
opengewerkte schaal met polychroom
decor 10 cm hoog, 26,5 cm diameter
5012
€ 50 - € 75
Porceleyne Fles Delft aardewerken tegel
met voorstelling van zilverreiger 23x12,5
cm (gaaf)
5013
Arnhemsche Fayence plateel met vlinder
decor, bestaande uit fruitschaal 9 cm
hoog, 24,5 cm diameter, 7 eierdoppen (1
met chip van standring en 1 met stootplek
rand), lepelvaasje en zoutvaatje
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5014
Porceleyne Fles vaasje met goudkleurig
glazuur, 8 cm hoog en een
schenkkannetje jubileum 1575, 16 cm
hoog (gaatje in bodem)

5029
2 Goebel Hummel aardewerken beeldjes
van jongen met hond en paraplu 12,5 cm
hoog, en jongen met contrabas 13,5 cm
hoog (2x gaaf)

5015
Keramiek schaal, Jason Wason, 32 cm
diameter

5030
Goebel Hummel aardewerken
beeldengroep van meisje met mand
kuikens 12 cm hoog (gaaf)

-

5016
Arnhemsche Fayence schotel uitgegeven
bij het 25-jarig jubileum van het VVV
Arnhem, 21,5 cm
5017
8 Stuks keramiek waaronder van Frank
Theunissen, Canterbury etc
5018
Tichelaar Makkum 3 schotels met
polycroom decor, 19 cm diameter

-

5019
Gesigneerd Heide van Veen-Kiehne, 3
keramiek dekselpotjes 10-16 cm hoog, en
olielampje 8 cm hoog
5020
Makkum Tichelaar aardewerken kom met
blauw decor 4,8 cm hoog, 16 cm
diameter, en 2 schoteltjes met polychroom
pauwendecor 15 cm en 17 cm diameter
(gaaf)

-

5031
Goebel Hummel aardewerken
beeldengroepje van bange jongen op hek
en kikker 14 cm hoog (gaaf)
5032
Goebel Hummel aardewerken
beeldengroep van 2 meisjes met eten,
drinken en bos bloemen 16 cm hoog
(gaaf)

-

5033
3 Goebel Hummel aardewerken beeldjes
van jongen 14,5 cm hoog, stadsomroeper
met hoorn 12,5 cm hoog, en kind met
speelgoedpaard 10 cm hoog (3x gaaf)

-

5034
3 Goebel Hummel aardewerken
beeldengroepjes van knuffelende jongen
met konijnen 10 cm hoog (veertje op hoed
gelijmd), beeldengroepje jongen met
vogeltje 7,5 cm hoog (gaaf), en meisje
met bezem 11,5 cm hoog (gaaf)

5022
Wallendorf, 4 porseleinen beelden en
beeldengroepen van naakte en schaars
geklede dames waaronder 2 met hertjes
17,5-26 cm hoog (gaaf)

5036
Herend Hongarije, 8 stuks porselein
(1roosje op grootste deksel beschadigd)

5021
Wallendorf, 4 porseleinen beelden van
naakte dames 16,5-22 cm hoog (gaaf)

5023
3 Goebel Hummel aardewerken beeldjes
van meisje met mand, schoorsteenveger
en jongen met mand 10 cm hoog (3x gaaf)
5024
2 Goebel Hummel aardewerken beeldjes
van meisje met knapzak en bloemetjes 12
cm hoog, en meisje met bosje bloemen 13
cm hoog (2x gaaf)
5025
Goebel Hummel aardewerken beeld van
jongen onder paraplu 12,5 cm hoog (gaaf)
5026
3 Goebel Hummel aardewerken
beeldengroepjes van meisje met zwarte
poes, jongen met konijn en jongen met
paraplu en hond 11,5 cm en 12 cm hoog
(3x gaaf)
5027
3 Goebel Hummel aardewerken beeldjes
van jongen met trekharmonica, meisje
met gitaar en jongen met pop 11 cm, 11,5
cm en 13 cm hoog (3x gaaf)
5028
4 Goebel Hummel aardewerken beeldjes
van jongen met meisje, jongen met mand,
meisje met mand, en meisje met rugzak
en mandje, 9,5-11 cm hoog (4x gaaf)

5035
4 Goebel aardewerken beeldengroepejes,
ontwerp Charlot Bri 11,5-13 cm hoog (1
beeldje chipje van standring onderzijde)

5037
The Victorian Year door Franklin Porcelain
uitgegeven, serie van 12 porseleinen
ovale cameo plaquettes met
maand voorstellingen 8,5x6 cm, met
originele bijbehorende verpakking, en 8kantige porseleinen schaal 8 cm hoog,
23x15,5 cm
5038
4 Goebel Hummel aardewerken beeldjes
van klokkenluider, engeltje met gitaar,
engeltje met accordeon, en jongen op tak
5,5-11 cm hoog (4x gaaf)
5039
4 Goebel Hummel aardewerken
beeldengroepjes van meisje met ganzen,
jongen op hek met gans, meisje met
kuikens en jongen met vogeltje 7,5-11 cm
hoog (4x gaaf)
5040
Royal Copenhagen vaasje met
bloemdecor, 14 cm hoog

-

5041
€ 40 - € 80
Kaiser porseleinen vaas met fraai reliëf
decor, 21 cm hoog
5042
Meissen Duftkerze Amber Night

-

1
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5043
Goebel Hummel porseleinen schotel
getiteld For Father, jaar 1991 ca. 18 cm
diameter, en 2 schoteltjes, jaren 1983 en
1986 ca. 8,5 cm diameter (3x gaaf)

5054
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen beer, nr 1205, getiteld
Osito Bonachon, Good Bear, ontwerp
Juan Huerta, periode 1972-1989, 11,5 cm
hoog

5044
CJ Lanooy, aardewerken schenkkan 18,5
cm hoog (chipjes van standring, blauw
geglazuurde vaas 19 cm hoog
(gerestaureerd aan voet), groen vaasje
11,5 cm hoog (gaaf), licht vaasje 7 cm
hoog (gaaf), en blauw vaasje 6,5 cm hoog
(gaaf)

5055
€ 50 - € 100
Lladro porseleinen beeld van 2 Nonnen,
33 cm hoog

5045
10 18e Eeuwse aardewerken ingelijste
tegels met bijbels decor, en 1 tegel met
voorstelling van vrouw ( 1 tegel gebroken
en 1 met randchip
5046
JF Slot, blauwe aardewerken kan 22 cm
hoog (gaaf), bruin kannetje 14 cm hoog
(gaaf), gele vaas 19,5 cm hoog
(randrestauratie), groen vaasje 11,5 cm
hoog (gaaf), bruine vaas 13 cm hoog
(gaaf), blauw kommetje 7 cm hoog
(randchipjes), 2 bruine schaaltjes 12,5 cm
diameter (1 met randchipje), blauw
schaaltje n10,5 cm diameter (gaaf), en
schotel ca. 24 cm diameter (chip van
standring onderzijde en vermoedelijk
verborgen haarlijntje)
5047
€ 75 - € 125
Royal Copenhagen Denmark, porseleinen
beeld van een melkmeisje 27,5 cm hoog
5048
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen beeld nr. 5374, Pepita,
Valencianita Trise, ontwerp Salvador
Debón, periode 1986-1993, 14 cm hoog
5049
€ 75 - € 125
Lladro porseleinen beeld van vrouw,
getiteld Lagarteranita, Festival Time, nr
5053, ontwerp Francisco Catala, periode
1980-1985, 26,5 cm hoog
5050
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen beeld, nr 5500, getiteld
Monjita Leyendo, Prayful Moment,
ontwerp Jose Puche, periode vanaf 1998,
26 cm hoog
5051
€ 50 - € 100
Lladro porseleinen beeldengroep, nr
4568, getiteld Pastorcita Con Patos,
Shepherdess with ducks, ontwerp
Fulgencio Garcia, periode 1969-1993, 23
cm hoog (1 vingertje van rechterhand)
5052
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen beeld van een golfer,
nr 5301, 30 cm hoog
5053
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen beeldengroep van
meisje met kalkoen, nr 4814, getiteld
Pavo a la Cadena, Little girl with turkey,
ontwerp Alfredo Ruiz, periode 1972-1981,
25 cm hoog (linker voet gelijmd)
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5056
Nao Spaans porseleinen beeld van vrouw
met kruiken 39 cm hoog, beeldengroepje
van ganzen 11 cm hoog, en
tafelschemerlampvoet 40 cm hoog (kap
manco)
5057
Wallendorf, porseleinen kandelaar met 2
putti 27 cm hoog, en 4 beeldjes van
muzikale putti ca. 16 cm hoog
5058
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen pinquin, nr 5249,
ontwerp Fulgencio Garcia periode 19841987, 13,5 cm hoog
5059
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen pinquin, nr 5248,
ontwerp Fulgencio Garcia 1984-1987, 15
cm hoog
5060
€ 50 - € 100
Lladro porseleinen beeldengroep van
meisje met puppies, nr 1311, getiteld
Perritos Acostados, Girl with puppies,
ontwerp Juan Huerta, periode 1974-1996,
24,5 cm hoog
5061
€ 100 - € 150
Lladro porseleinen beeldengroep, nr
5299, getiteld Paseando al Cordero,
Mother with child and lamb, ontwerp
Vincente Martinez, periode 1985-1988,
23,5 cm hoog
5062
€ 20 - € 40
Lladro porseleinen beeld nr. 6859, Pond
Dreamer, Sonador del Estanque, ontwerp
José Luis Alvarez, periode 2002-2010,
11,5 cm
5063
€ 20 - € 40
Lladro porseleinen beeld nr. 6860,
Underwater Calm, Cala Bajo Las Aguas,
ontwerp José Luis Alvarez, periode 20022010, 12,5 cm hoog
5064
€ 75 - € 125
Lladro porseleinen beeldengroep van
meisje met kalkoen, nr 4569, getiteld Nina
Con Pavos, Girl with turkey, ontwerp
Fulgencio Garcia, periode 1969-1981, 15
cm hoog
5065
€ 75 - € 125
Lladro porseleinen beeldengroep van
meisje met eend, nr 5066, getiteld
Hollandesita con pato, Dutch girl with
duck, ontwerp Francisco Catala, periode
1980-1985, 26 cm hoog
5066
€ 75 - € 125
Lladro porseleinen beeldengroep, nr
5706, getiteld Dolor Compartido, We can't
play, ontwerp Antonio Ramos, periode
1990-1998, 14,5 cm hoog

5067
€ 75 - € 125
Lladro porseleinen beeld van een visser
met kind, zittend op een krat met in zijn
hand een bootje, 28 cm hoog
5068
€ 150 - € 250
Lladro porseleinen beeld, nr 7679, getiteld
El lago encantado, ontwerp Joan
Coderch, periode 1998-1999, 36 cm
hoog, op losse houten voet (met
certificaat nr 1661), bloemschade
5069
Goebel, 12 aardewerken beeldjes van
figuren 10-12 cm hoog

-

5070
Dresden, porseleinen beeldje van
danseres 11 cm hoog, en Rudolstadt
Volkstedt, porseleinen beeldengroep van
danseressen 12,5 cm hoog
5071
Wallendorf, 2 porseleinen beelden van
danseressen 15 cm en 18,5 cm hoog,
en jongen met bloem in de hand 17 cm
hoog

-

5072
Ilmenau porseleinen beeldengroep
kaartend stel 18 cm hoog, 26 cm breed,
en Scheibe Alsbach porseleinen
beeldengroep vrolijke kinderen aan tafel
16 cm hoog, 21,5 cm breed (rugleuning
stoel gelijmd)
5073
Klassieke gipsen wandrelief in lijst,
buitenmaat 27x54 cm

-

5074
Ivoren beeldje van een vogel vliegend
boven tak, Afrika ca. 1900, 31 cm hoog,
bruto 284 gram. Met certificaat.
5075
Koperen ovale fotostriklijst 17,5 cm hoog,
20,5 cm breed
5076
Antieke bronzen penkandelaar 27 cm
hoog

-

5077
Perzische beschildering op textiel,
29,5x19 cm

-

5078
Darius Gunneweg (1943-)
2 portretjes van vogels met petten op,
paneel 12x9 cm

-

5079
€ 20 - € 40
Bronzen sierkelk, 20e eeuw, 12 cm hoog,
9 cm diameter, onduidelijk teken op
onderzijde
5080
€ 75 - € 125
Menselijke schedel, 15 cm hoog
5081
Antieke mahonie kistje met naaigerei, ca.
6 cm hoog, 18,5x12,5 cm
5082
€ 50 - € 100
Miniatuur kurassieruitrusting op
standaard, 22 cm hoog
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-

5084
€ 75 - € 125
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.
5085
Oud schildpad doosje 2,3 cm hoog,
11,5x8 cm

-

5086
€ 200 - € 400
2 Bronzen kraagkandelaren, omstreeks
1700, 14 cm en 15 cm hoog
5087
€ 50 - € 100
Gesigneerd Rene, antiek portretje van
voorname vrouw op ivoor geschilderd,
vermoedelijk vroeg 19e eeuw 5,5 cm
diameter, in metalen lijstje achter glas
5088
Mappin & Webb reisklokje met quartz
uurwerkje, 5,3 cm hoog, 182 gram

-

5089
Antiek Samson London, zakhorloge,
genummerd 16705, in mahoniefineer op
eiken kast 28,5 cm hoog (stukjes
ontbreken)
5090
Naar antiek model sluitgewicht, ca. 5 cm
diameter
5091
Antiek lepeldoosje met parelmoer belijmd
15,5x7,5 cm
5092
2 Bronzen beeldjes getiteld Flore en Coup
de Vent par Carlier 24,5 cm hoog
5093
€ 750 - € 1.000
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.
5094
€ 100 - € 150
Antiek Afrikaans beeldje versierd met
kralen en schelpjes, ca. 1900, 25 cm hoog
5095
€ 100 - € 150
Zilver miniatuur zeilboot met schipper aan
het roer, onduidelijk meesterteken,
jaarletter 1938, met plaatje Aan W N van
de Poll, Havenmeester Amsterdam 31
december 1938. Aangeboden door ABV.
Hierbij 2 documenten van zijn vader, de
heer J C van de Poll te Amsterdam,
onderscheiding van Koning Willem III, 12
december 1886. Hierbij nog 3 oude
staalgravures van mr. Harm Henrik, Jan
en Mr. Pieter van de Poll w.o.
burgemeester van Amsterdam
5096
€ 50 - € 100
Ivoren collier, 83 cm, 97 gram, Afrika ca.
1900. Met certificaat
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5097
€ 50 - € 100
Ivoren armband bezet met turkoois en
montuur bezet met kleine robijntjes, Azië
ca. 1900, 8 cm diameter. (1 steentje
manco). Met certificaat
5098
Ivoren siervaasje met vele figuren, Afrika
ca. 1900, 18 cm hoog, 447 gram. Met
certificaat
5099
2 Dupont aanstekers in cassettes

-

5100
Koopje divers w.o. kompas, albasten
buste, houders etc.

-

5102
Papua Nieuw Guinea staf versierd met
kralen en gemaakt van een bot, 37 cm
lang

-

5103
Oosters houten dekselpotje met 3
dobbelsteentjes en schroefdeksel 5 cm
hoog, gebedenboekje uit 1906, en
Oosters koperen dekseldoosje 12x9
cm (incompleet op deksel)

-

-

5106
€ 25 - € 50
Oud leder tasje met dubbele bodem, ca.
14 cm hoog
5107
Oud rond leder boordenkoffertje, 13 cm
hoog, 21 cm diameter (niet gaaf)
5108
€ 25 - € 50
3-delige reisset in lederen foedraals b.u.
scheermesje, drinkbeker en odeurflacons
5109
Wandelstok met ingebouwd flesje voor
een slokje voor onderweg...., 90 cm

5117
€ 40 - € 80
2 en 2 Coupjes met deksel, 20,5 en 21,5
cm hoog
5118
€ 50 - € 75
Whiskyset bestaande uit karaf met 6
glazen
5119
Ruitjeskristallen waterkan met 2 glazen op
plateau, glazen geslepen bowlkom met
deksel op onderschotel 32,5 cm hoog, en
spijkerbol 6 cm
5120
€ 50 - € 75
Kristallen limonadekan 27,5 cm hoog, met
6 glazen
5121
Antieke Indische kris
5122
Indische kris 69 cm lang

5104
€ 75 - € 125
Oude reistas, leer met metaal, gemerkt
D.R. Patent no. 27328, ca. 23 cm hoog,
26 cm breed, 14 cm diep
5105
Koperen Art Deco plateau met ketel op
comfoor, melkkannetje en suikerpot

5116
€ 50 - € 100
2 Kristallen coupes met deksel, 39 en 34
cm hoog

-

5110
€ 30 - € 60
2 Kristallen 2-delige windlichten 29 cm
hoog
5111
€ 50 - € 75
Set kristallen geslepen scheepskaraffen
28 cm hoog
5112
€ 50 - € 75
Set kristallen geslepen wijnkannen op
voet 33,5 cm hoog
5113
€ 50 - € 75
Set kristallen karaffen op verzilverd
dienblad met spiegelbodem 24 cm hoog,
22x14,5 cm
5114
2 Kristallen geslepen karaffen met stop
ca. 39 cm hoog, en kristallen dekselcoupe
33 cm hoog
5115
Kristallen koekbus met deksel, staand op
onderschotel, 20,5 cm hoog

€ 40 - € 80
€ 50 - € 100

5123
Oude Kris en een dolk in schede

-

5124
€ 75 - € 150
2 Duitse bajonetten voor model K98,
WOII, en Amerikaanse dolk WOII
5125
€ 600 - € 800
Japanse Wakizashi, Edo-periode (19e
eeuw), sterke, mogelijk vroegere kling. De
hardingslijn (Hamon) is aanwezig maar
moeilijk zichtbaar. De handgreep heeft 2
Menuki's en een latere binding. Met
bijpassende houten schede (Saya), 65 cm
5126
2 Oude dolken, 56,5 en 44 cm

-

5127
€ 100 - € 200
Papua Nieuw Guinea
koppensnellerszwaard met damast
gesmeed zwaard en een knop van ivoor
en gevat in ee houten schede met
vlechtwerk, ca. 1900, 72 cm lang
5128
Papua Nieuw Guinea kapmes met
gestoken houten greep, ca. 1920, 65 cm
5129
Afrikaans mes in houten schede 55 cm
lang

-

5130
Replica Schotse dolk, 47 cm

-

5131
Engels gasmasker uit de periode WO II
5132
€ 200 - € 300
19e Eeuws dubbelloops jachtgeweer,
systeem percussie, op de bovenzijde van
de lopen enige decoratie in zilver,
Frankrijk ca. 125 cm
5133
Antiek 19e eeuws geweer 141 cm lang
(onklaar gemaakt)

3
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5134
€ 75 - € 125
Antiek dubbelloops jachtgeweer, ca. 1860,
onklaar gemaakt

5151
Glazen koekschaal, mogelijk Leerdam,
Floris Meydam, 13 cm hoog

5135
W K & Co sabel in schede, 101 cm

5152
Glazen stopfles 32 cm hoog, bruin met
blauwdraad glazen karafje met tinnen
deksel 20,5 cm hoog, en ronde glazen
schaal met geetst decor 27,5 cm diameter
(voet manco)

-

5136
Leerdam rookglazen ribbel bolvaas 26 cm
hoog (gaaf), platte vaas 14 cm hoog (rand
afgeslepen), en heldere platte vaas 12 cm
hoog (gaaf)
5137
Bruine glazen beschilderde dekselbokaal
40,5 cm hoog, met 2 bijbehorende vazen
30 cm hoog (1 met barst in voet)
5138
€ 50 - € 100
Royal Leerdam sierbobject, Floris
Meydam 250-180, 2008, 15 cm hoog, met
certificaat
5139
Opaline vaas, Michael Bang voor
Holmegaard, model Atlantis, 23 cm hoog
en 22 cm diameter
5140
6 Glazen bonbontips met decor van
Schotse Terriër, 6,5x5 cm

-

5141
Kisslinger Rattenberg Tirol kunstglaser,
paarse kristallen geslepen glas12,5 cm
hoog, opalineglazen beschilderde vaas 17
cm hoog, groen glazen bolvaasje 5 cm
hoog, en oude glazen kerstbal in de vorm
van een theepot6 cm hoog
5142
€ 100 - € 200
Zeer fraaie Spaanse waterkaraf / Porron
met slingerglas oor en gegraveerd decor
en gedateerd 1894, 27,5 cm hoog
5143
Ontwerp Floris Meydam voor Leerdam,
glazen spijkervaasje 13 cm hoog
5144
€ 100 - € 200
Zeer fraaie bokaal met rijk decor met
onbekend familiewapen, bloemdecor en
staand op slingerglas steel, ca. 1875, 30
cm hoog (met extra deksel)
5145
€ 50 - € 100
Blauw glazen beschilderd dekselbakje
gevat in koperen montuur 9,5 cm hoog,
9,5 cm breed
5146
€ 50 - € 100
Loetz siervaas, niet gemerkt, 26 cm hoog
5147
2 Karafjes met stop en geetst decor, 23
cm hoog en een 19e eeuwse knijpfles met
stop en geetst decor, 24 cm hoog
5148
Gesigneerd Schellen, C, paarse
sierglazen vaas met fraaie versierde
wanden 20 cm hoog (krasjes0

-

5149
12 Blauwe kristallen geslepen glazen 12,5
cm hoog
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-

5153
€ 40 - € 80
Verlys France, persglazen schaal met
floraal reliefdecor 7,3 cm hoog, 22 cm
diameter
5154
12 Kristallen messenleggers in cassette,
ovaal schaaltje 14,5 cm lang, en
rond potje 10 cm diameter
5155
Gemerkt Copier, gele persglazen schaal 7
cm hoog, 25 cm diameter
5156
Kristallen geslepen fruitschaal, diepe
schaal, 3 diepe schaaltjes, stervormige
schaal, 6 schotels, tafelstel en punchlepel
5157
20 Diverse kristallen schotels met
diameter van 12 tot 27 cm

-

5158
Kristallen geslepen lekschaal op
onderschotel, kaasstolp op onderschotel,
bonbonniere, en tafelstel
5160
€ 50 - € 100
Chinese porseleinen vaas met fraai
bloemdecor, ca. 1900, 31 cm hoog
5161
2 Porseleinen bloempotten op
onderschotels met polychroom decor van
figuren in tuin, Japan 20e eeuw, 19 cm
hoog, 25 cm diameter
5162
2 Goudimaristijl schotels, 20e eeuw, 37
cm diameter
5163
€ 50 - € 100
Japans Satsuma aardewerken
tafelschemerlampvoet met bronzen
montuur versierd met satarsmaskers, en
gestoffeerde kap 65,5 cm hoog
5164
Japans porseleinen 12-persoons
theeservies

-

5165
Chinees Famille Rose porseleinen
dekselvaas met leeuw op top, omstreeks
1900, 74,5 cm hoog ( schade aan deksel
en vaasrand)
5166
5 Geplooide Imari schotels met decor en
van een tuin, 32 cm diameter
5167
€ 1.250 - € 1.750
2 Porseleinen viskommen op losse
piedestal van 81 cm, 40,5 cm diameter,
kom is 51,5 cm hoog, 65 cm diameter,
totaal ca. 132 cm hoog. China 20e eeuw

5168
2 Imari 19e eeuwse porseleinen vazen 24
cm hoog (1 met randchipje en 1 met
randlijntje)
5169
€ 200 - € 300
Chinees porseleinen vaasje met
goudkleurig decor van draken, ca. 1900,
18,5 cm hoog
5170
2 19e Eeuwse Imari puntvaasjes, 14,5 cm
hoog
5171
Japanse porseleinen schotel met blauw
decor, 37 cm diameter
5172
2 Oosterse steengoed vazen met relief
decor, 32 cm hoog

-

5173
€ 200 - € 300
Oud kruikje met rijstwijn, 1952, 19,5 cm
hoog
5174
Chinees porseleinen schotel, omstreeks
1800, 23,5 cm diameter (randchipjes), en
bronzen Boeddhabeeldje 9 cm hoog
5175
4 Goudimari schoteltjes, Japan ca. 1850,
13,5 cm diameter
5176
€ 100 - € 150
Oude Chinese lakwerk doos, 7 cm hoog,
19x11,5 cm, 2 porseleinen kommen met
draakdecor en een cloisonne snufbottle
met decor van vogels
5177
€ 50 - € 100
Chinese cloisonne vaas met fraai bewerkt
lakwerk buitenzijde, op houten voetje
totaal 23,5 cm hoog
5178
€ 100 - € 150
Chinese porseleinen schenkkan met
floraal decor, 21 cm hoog
5179
€ 100 - € 150
3 Jade beeldjes van paarden, ca. 1900,
ca. 6 cm hoog
5180
Chinees tinnen dekselpotje met tekst,
leeuwenmaskertjes en ringoren 10 cm
hoog

-

5181
Oosterse porseleinen kraagvaas met rijk
decor van figuren in tuin, ca. 1900, 28 cm
hoog (gerestaureerd)
5182
€ 40 - € 80
2 Chinese spekstenen rijbewerkte
sculptures van figuren met ossen 19 cm
hoog
5183
€ 50 - € 100
Porseleinen kom met decor van bloemen
in mand, Amsterdams bont, China ca.
1780, 6 cm hoog, 15 cm diameter
5184
Amsterdams Bont porseleinen theepotje
12 cm hoog (haarlijntjes bij
ooraanhechting, tuitje en dekseltje, chipje
dekseltje)
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5185
4 Oosterse aardewerken theepotjes w.o.
Yixing
5186
Chinees porseleinen schotel 24,3 cm
diameter, gemberpotje 11,5 cmk hoog, en
vaasje 16 cm hoog, 20e eeuw
5187
3 Diverse porseleinen schotels met blauw
decor, China vroeg 19e eeuw ca. 23 cm
diameter (chips)
5188
Oosters lakwerk schaal met koperen
binnenbak 9,5 cm hoog, 21,5 cm
diameter, houten en kunststof beeldjes,
rood lakwerk rond dekseldoosje, metalen
armbanden, porseleinen schaaltjes,
geemailleerde hanger, staafje, en
gebedsmolen
5189
€ 150 - € 250
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
5190
Japans porseleinen 19e eeuwse Imari
schotel 23,5 cm diameter (randchipjes),
schotel met opengewerkte rand 22,5 cm
diameter (gaaf), en schotel 22 cm
diameter (gaaf)
5191
3 Chinees porseleinen schotels,
omstreeks 1800, ca. 21 cm, 22 cm en 23
cm diameter (1 schotel met randchipjes)
5192
€ 75 - € 125
11 Antieke porseleinen Oosterse schotels
15,5 cm, 16,5 cm en 17,5 cm (diverse
haarlijnen)
5193
€ 50 - € 100
5 Antieke Oosterse porseleinen
kommetjes met blauw decor 5 cm hoog,
11 cm diameter (1 kommetje met
randchip)
5194
4 Japans porseleinen 19e eeuwse
schotels 15 cm diameter (gaaf)

-

5195
Porseleinen lekplateau, omstreeks 1800,
35,5 cm diameter
5196
€ 100 - € 200
2 Porseleinen 8-kantige schotels met
blauw decor van huis aan meer, Japan
19e eeuw, 24 cm diameter
5197
€ 150 - € 250
2 Chinees porseleinen 18e eeuwse
knobbelvaasjes 18 cm hoog (1 vaasje met
halsschade)
5198
€ 50 - € 100
Bronzen Aziatisch beeld van
hooggeplaatst figuur met gebedsrol 30,5
cm hoog

5199
€ 1.500 - € 2.500
Chinees bronzen balustervormige wijnvat
(Fang Hu) voor ritueel gebruik. De twee
zijden van de vaas zijn gedecoreerd met
een gegoten taotie-masker, waardoor bij
de neus een ring is bevestigd. De rand
van de vaas is geaccentueerd met een
smalle band en het geheel staat op een
korte uitlopende voet. De vierkante deksel
heeft een vlakke bovenzijde en is voorzien
van 4 ornamenten. Han Dynasty, 206 v
Chr. - 220 n Chr. 2240 gram, vaas is
19x19 cm en is 35 cm hoog
5200
€ 100 - € 150
2 Chinees porseleinen vaasjes met decor
van draken en floraal, naar Kangxi 19,5
cm hoog
5201
€ 100 - € 200
Ivoren beeld van een staande vrouw met
bloemen, ca. 1930, totaal 25 cm hoog.
Met certificaat
5202
€ 100 - € 200
7 Chinees porseleinen kommetjes
waarvan 3 in goede staat met 5 schotels
met floraal decor in cartouches,
omstreeks 1800 (enkele randchipjes)
5203
€ 100 - € 200
Chinees porseleinen 18e eeuwse schotel
met floraal decor in cartouches op boven
en onderzijde, en symbool van
paddestoel 23,5 cm diameter (haarlijn en
randschilfertjes)
5204
€ 150 - € 250
Jade sierobject in de vorm van een
waaier, 13 cm breed
5205
€ 50 - € 100
6 Japans porseleinen kommetjes 3 cm
hoog, 5,5 cm diameter, met 5 schoteltjes,
omstreeks 1800 (1 schoteltje met
haarlijnen en 1 gelijmd kommetje)
5206
Koperen reisset bestaande uit koker voor
pen en potje voor inkt, Japan ca. 1900
5207
€ 100 - € 150
Jade snuffbottle met rode steen op stop,
6,5 cm hoog
5208
€ 100 - € 150
Houten inro in de vorm van een schildpad,
11,5x7,5 cm met 2 schildpadden als
knoop, China ca. 1900
5209
€ 250 - € 500
Chinees Kangxi porseleinen kom 9 cm
hoog 22,8 cm diameter (2 cm randglazuur
af)
5210
€ 100 - € 200
3 Chinees Imari porseleinen schotels met
vakverdeling, ca. 1800, 21,5 cm diameter
5211
6 Japans porseleinen 19e eeuwse 8kantige kommetjes met 4 schoteltjes met
decor van figuren en floraal decor in
cartouches (3 schoteltjes met randchipjes
en haarlijntjes)
5212
€ 50 - € 100
Bronzen beeld van een staande Shieva,
31,5 cm hoog
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5213
Speldenkussen met hond, 5 cm hoog,
elpenbeen

-

5214
€ 100 - € 200
Amsterdams Bont porseleinen kom met
polychroom decor, omstreeks 1800, 7 cm
hoog, 15 cm diameter (randchipje)
5215
€ 400 - € 600
2 Chinees porseleinen rijkbeschilderde
schotels met floraal decor in cartouches
en symbool van mossel op onderzijde
(zinnebeeld van de succesvolle dag),
omstreeks 1700, 21 cm diameter (enkele
randchipjes)
5216
Chinees spekstenen beeldengroep op
houten sokkel, totaal 15 cm hoog

-

5217
€ 200 - € 400
Kangxi, 6 porseleinen schotels met floraal
decor in cartouches 21,7 cm diameter
(enkele haarlijntjes, randchipjes en
schilfertjes)
5218
€ 300 - € 500
10 Chinees porseleinen schotels met
decor van vaas bloemen, omstreeks
1800, 23 cm diameter (randschilfertjes)
5219
Antiek porseleinen theepotje met filter 11
cm hoog (chipjes van tuitje, chip van
dekselrand en haarlijntjes filter)
5220
Chinees imari porseleinen schotel,
omstreeks 1800, 26 cm diameter
(randchipje en chip van standring)

-

5221
Chinees porseleinen Imari schotel 21,5
cm diameter, omstreeks 1800, 21,5 cm
diameter (randrestauratie plekjes)

-

5222
2 Porseleinen sierschotels met decor van
vogels in tuin, Japan 20e eeuw, 24,5 cm
diameter
5223
€ 100 - € 150
2 Chinees porseleinen Imari schotels met
vaas bloemen en floraal decor in
cartouches, omstreeks 1800, 12 cm
diameter (gaaf)
5224
€ 75 - € 150
2 Chinees porseleinen schotels,
omstreeks 1800, 23 cm diameter
(randchipjes)
5225
€ 100 - € 200
6 Chinees porseleinen schotels,
omstreeks 1800, 26 cm diameter (6
schotels met randschilfertjes, 1 met
haarlijntjes en 3 schotels met randchips)
5226
€ 150 - € 250
2 Chinees porseleinen 18e eeuwse
schotels 23,5 cm diameter
(randschilfertjes)
5227
3 Chinees porseleinen schotel, omstreeks
1800, 23 cm diameter (randchipjes)

5
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5228
Blanc de Chine Quanyin porseleinen
beeldje, 20e eeuw, 26 cm hoog
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-

5229
€ 100 - € 200
Met signature Zhang Da Qian, Landschap
met rivier, aquarel op rol, 230x82 cm
5230
€ 75 - € 100
Asjaerveld, Marion, Sculptuur van een
figuur, keramiek 41,5 cm hoog
5231
€ 200 - € 400
Perzisch aardewerken snavelkan, ca.
1000 v Chr, met certificaat, 15,5 cm
hoog, 21,5 cm diameter
5232
Aardewerken sculptuur van figuur in
doorgang, gemaakt door Eva Eissenloffel
(1917-2011) 32 cm hoog
5233
Verzameling bestaande uit 16 Perzische
keramiek stopflessen en vaasjes met
polychroom floraal decor
5234
Verzameling bestaande uit 7 Perzische
keramiek tegels, tulpenvaas en jardiniere
5235
Afrikaans stenen sculptuur van een figuur
44 cm hoog
5236
6 Afrikaanse bewerkte benen sculptures
14-37 cm hoog
5237
10 Boeken met religieuze onderwerpen,
18e eeuws
5238
€ 100 - € 150
2-Delige Pieter Scheen, lexicon
Nederlandse beeldenede kunstenaars
1750-1950, jaar van uitgifte 1969 en 1970
5239
Album en zak met diverse Nederelandse
munten en penningen, waaronder zilveren
5240
€ 150 - € 200
88 Zilveren Guldens 20e eeuw, Zilveren
Rijksdaalder uit 1929 en 1940, 2 zilveren
10 Gulden munten uit 1970, 1973 en 5 uit
1995 en 2 zilveren 50 Gulden munten uit
1984 en 1987
5241
Album en zak met buitenlandse munten
en penningen, waaronder zilveren
5242
Koopje divese munten en penningen

-

5243
18 Zilveren munten, herdenkingsmunten,
hangers en penningen Koningshuis en
Anne Frank
5244
Koop diverse munten w.o. zilveren
Rijksdaalders, halve Guldens en Zilveren
10 Gulden munten
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5245
Spoorweg-herdenkings-munt serie 150
jaar spoorwegen in Nederland 1838-1989,
album met 45 bronzen munten, 4 doosjes
met munten en 1 doosje met zilveren munt
5246
6 Biljetten van 100 Gulden uit 1930

-

5247
10 Bronzen penningen, plaquette en
speldjes van Koning Willem II, Willem III,
Koningin Moeder Emma, Juliana en
Bernhard en Juliana
5248
Bronzen ronde plaquette 10,5 cm
diameter

-

5249
€ 150 - € 250
125 Zilveren Rijksdaalders 20e eeuw
5250
Waare Afbeelding der eerste christenen
etc, tweede deel met kopergravures, jaar
1701, en Roomsche Mogentheid in gesag
en staat-bekleeding der oude keizeren
etc, met gravures, jaar 1706
5251
€ 150 - € 250
Staten Generael, te Dordrecht by
Hendrick en Jacob Keur en t'Amsterdam
by Marcus Doornick in compagnie anno
1688, met 4 uitvouwbare kaarten
5252
Vrouw met glas, crayon gedateerd 1980,
15x20 cm
5253
Koopje oude ansichtkaarten

-

5254
Kistje met oude Engelse Penny's, doosjes
met muntsets 1980, Rabobank
jubileummunten, bronzen penning
Centraal Bureau voor de statistiek 18991989, Euro muntset, en cassette met
balansje
5255
€ 100 - € 200
Staten Generael uit 1682, in lederen
band met messing beslag
5256
3 Mappen met oude ansichtkaarten
Nederland en map met diverse
ansichtkaarten

-

5257
Ivoren beeldje van een staande Madonna,
Afrika ca. 1900, 27 cm hoog, 268 gram.
Met certificaat.
5258
3 Polychroom Heiligen beelden, grootste
57 cm hoog
5259
€ 50 - € 100
Antieke bewerkte schelp met religieuze
voorstelling 13,5 cm diameter

5261
€ 50 - € 100
Houten beeld van de Heilige Barbara met
polychroom beschildering, ca. 1900, 38
cm hoog
5262
€ 50 - € 100
Houten beeld van een Heilige met het
Kind, vermoedelijk 18e eeuw en voorzien
van resten polychroom, 33 cm hoog
5263
Goebel aardewerken beeld van Madonna
met kind 24,5 cm hoog
5264
Aardewerken beeldje van een hond, 14
cm hoog en een metalen beelde van een
romantisch stel op trapje, 22 cm hoog
5265
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Figuur met
boeken, op stenen sokkel totaal 31 cm
hoog
5266
Onderscheiding Joannes Paulus II in
cassette, 2 onderscheidingen Leo XIII,
2 onderscheidingen Nederlandse Sint
Gregorius Vereniging, en Nederlandse
onderscheiding

-

5267
Sint Joris Beesel, keramiek crucifix
32,5x24,5 cm

-

5268
€ 50 - € 100
Bestoken eiken paneeltje met voorstelling
Adam en Eva en de boom des levens,
18e eeuw, 20x33 cm
5269
Bronzen zittende hond 15 cm hoog

-

5270
5 Diverse bronzen beeldjes 9-15 cm hoog
5271
Monogram A.R., bronzen sculptuur van
een naakte vrouw, op bronzen sokkel,
totaal 39 cm hoog
5272
€ 100 - € 150
Siem Wardenaar (1934-)
Clown, bronzen sculptuur, 20 cm hoog
5273
Antieke bronzen vijzel 13 cm hoog, met
stamper, en antieke bronzen vijzel 11 cm
hoog met stamper
5274
7 Diverse bronzen beeldjes 7-30 cm hoog
5275
Koopje oud juweliersgereedschap

-

5277
€ 50 - € 100
Wilesco Werkstatt, 32 cm hoog, 47x26 cm

5260
Glazen rozenbol met koperen kap 17 cmn
hoog, en biscuitporseleinen beeldengroep
Madonna met kind 42 cm hoog (schade
aan duimpje kind)
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5278
€ 100 - € 200
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
5279
Dinky Toys; Unic esterel, Pullmore car
transporter, AEC articulated lorrry tanker,
Jones fleetmaster,Merryweather Marquis
fire tender, Turntable fire escape, en Fire
engine
5280
Dinky Toys; Shado 2, Berliet Gazelle,
Medium artillery tractor, en AML panhard
5281
2 blikken auto's met opwindmechanisme
en een brandstofpomp, made in Japan
5282
Koopje speelgoedautootjes waaronder
Dinky Toys, Matchbox, Siku en Budgie Toy

5291
€ 50 - € 100
Märklin blikken speelgoed kanon, eerste
kwart 20e eeuw, hoogte 16 cm, lengte 30
cm
5292
€ 50 - € 100
Tipp & Co blikken speelgoed ambulance,
midden jaren 30, hoogte 9,5 cm, lengte 23
cm (incompleet)
5293
Doos speelgoedsoldaatjes, Duitsland
jaren 30 Elastolin, Lineol, Schusso
(vochtschade)

-

5294
3 Stuks oud houten speelgoed w.o.
bouwdoos

-

5295
€ 100 - € 150
10 Märklin 0 spoor treinwagons,
waaronder 2 kranen, Duitsland jaren 40,
hoogte 6 tot 12 cm
5296
Antieke Franse toverlantaarn met kistje
toebehoren waaronder plaatjes
5297
€ 100 - € 150
4 Märklin 0 spoor speelgoedgebouwen,
Duitsland jaren 30 en 2 zelfbouw
gebouwen.

5283
Dinky Toys; rear dump truck, muir hill,
coles hydra truck, Johnston Road
Sweeper, Ford D800, Daimler, Rolls
Royce Phantom V, Siver Wraith, Cadillac
Eldorado, Volkswagen 1600 TL,
Landrover, dubbeldeks bus, BMW 530,
caravan etc
5284
€ 50 - € 100
Märklin locomotief met kolenwagen en
goederenwagon (veer lam)
5285
€ 100 - € 200
Koop antiek blikken speelgoed, Märklin
w.o. 2 locomotieven, diverse wagons en
een doos rails, ca. 1910
5286
€ 100 - € 200
2 Dozen Märklin 0 spoor rails en
toebehoren, Duitsland jaren 30
5287
€ 200 - € 300
Märklin 0 spoor modeltrein, E66
12920 Locomotief met wagons, jaren 30,
hoogte 11 cm, lengte 100 cm
5288
€ 100 - € 150
5 Märklin 0 spoor treinwagons, Duitsland
jaren 30, 9 cm hoog, 80 cm lang
(incompleet)
5289
2 Blikken speelgoed vrachtwagens,
Duitsland jaren 30, 10 cm hoog, 19 cm
lang en 7 cm hoog, 19 cm lang
(incompleet)

-

5290
Blikken speelgoed wagen met paarden,
Duitsland jaren 30, hoogte 9 cm, lengte 29
cm (vochtschade en incompleet) en
blikken Gama speelgoed tank, Duitsland
jaren 50, hoogte 10 cm, lengte 13 cm
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Oosterse beeldjes

301      Porceleyne Fles Delft
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Hummel beeldje

5197

5184

Amsterdams Bont

18e eeuwse knobbelvaasjes

7332

Collier
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Lederen boordenkoffertje
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7000
€ 100 - € 200
Gero 90, ontwerp Georg Nilsson, 12persoons bestek in houten kast 32,5 cm
hoog, 41,5 cm breed, 34 cm diep

7015
Kandijtang met blauw geemailleerd decor,
vermoedelijk Frankrijk 17e eeuw. (geen
NL keur)

7034
€ 200 - € 300
Verzameling van 30 diverse speldjes w.o.
bezet met edelstenen en enkele gemerkt
met 14-krt goud

7001
€ 75 - € 125
Gero 90 12-persoons verzilverde
bestekset in kist

7016
6 Dessertlepels, Christofle, 18 cm lang

7035
Koopje divers w.o. Sirura horloge, Quartz
horloge, fantasiesieraden lijkend op parels
en een gouden collier, 14-krt, gebroken,
3,4 gram

7002
2 Schenkkannen met houder voor
ijsblokjes en voorzien van verzilverd
montuur, 28 en 30 cm hoog

-

7003
Kapstel, 4-delig, gemerkt DD 90, waarvan
het montuur van de kam zilver is, in
originele cassette
7004
€ 25 - € 50
Verzilverde rechthoekige schaal,
Jugendstilstijl, versierf met floraal decor,
38x18 cm

-

7017
Fraai gedecoreerde visschep (geen keur),
hartenfilet, 33 cm lang
7018
Divers Gero 90 bestek w.o. vleesvorkjes,
12 gebakvorkjes, botermesjes,
cakeprikkers, suikerstrooier, tangen en
houder
7019
€ 50 - € 100
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

7005
Blauwglazen schaal in rijk bewerkte
houder met hengsel,, staande op 3
pootjes en versierd met druivendecor,
diameter 18 cm en een blauwglazen
tafelbel met verzilverd montuur van
druivenbladeren

-

7006
Koopje divers, waaronder zilver en
verzilverd

-

7021
€ 30 - € 60
Lepelset gemaakt van Nederlandse
kwartjes en dubbeltjes, 2 schepjes, 10
theelepeltjes en 10 likeurlepeltjes

7007
Koop divers verzilverd bestek, waaronder
lepels en vorkjes en manchetknopen

7022
€ 75 - € 100
Fraai bewerkte verzilverde dubbele
inklapbare oesterschaal 26 cm hoog,
uitgeklapt 31,5 cm

7020
6-persoons Verzilverd visbestek, Gero,
puntfilet

7008
€ 175 - € 225
Kooje divers zilveren bestek, waaronder
vorken, lepels, taartschep en lepeltjes,
868 gram
7009
Koopje divers verzilverd, waaronder
miniaturen en zilveren sieraden

-

7010
€ 75 - € 125
Djokja ronde schaal, diameter 17 cm en 3
kleinere Djokja schaaltjes, diameter 10
cm, gemerkt HR.800, rand versierd met
floraal decor, 314 gram
7011
€ 100 - € 150
Djokja presenteerschaal, gemerkt 800,
rijkelijk vesierd met floraal decor, diameter
30 cm, staand op 3 bolpootjes en met
inscriptie op onderzijde, 518 gram
7012
€ 75 - € 125
4 Djokja schaaltjes, gemerkt 800, met
floraal versierde rand, diameter 12 cm,
330 gram en 2 glaasjes op zilveren voet
7013
2 Zoutvaatjes met blauw glazen
binnenbakjes in houders, gemerkt 830,
versierd met guirlandes, 4x5,5 cm en een
specerijenlepeltje
7014
Houten baton c.q. dirigeerstokje, ingelegd
met parelmoer (1 manco) en versierd met
zilver (geen keur), 38 cm lang
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-

7023
Verzilverd 12-persoons visbestek

-

7024
Koopje divers bijou w.o. ringen,
rozenkranzen, colliers en armbanden

-

7025
Koopje divers, waaronder rammelaars,
colliers en diverse zilveren hangertjes van
Feijenoord Rotterdam
7026
Koopje van 4 diverse vestzakhorlogesmet
3 horlogekettingen en 2 polshorloges
7027
Koopje bijou, waaronder colliers en
broches

-

7028
Koop divers bijou, waaronder colliers

-

7029
Koopje bijou, waaronder parelcolliers,
filigrainbroche en fotolijstje

-

7030
Koopje divers bijou, goudkleurig

-

7031
7 Diverse medailles w.o. Defensie

-

7032
4-rijige armband met bloedkoraal, 25,6
gram en 2 bijpassende oorclips

-

7033
Dunhill London gasaansteker, onedel

-

7036
Koopje divers bijou w.o. horloges

-

7037
10 Diverse colliers lijkend op parels

-

7038
Koopje divers bijou w.o. ringen,
armbanden etc.

-

7039
Koopje divers bijou, waaronder colliers en
broches
7040
Koopje diverse glazen sieraden, hangers
en broches van kunstenaar Alice / Pieter
Gielen
7041
Zak met diverse horloges waaronder
Patek Philippe, Swatch, Palerma, Lincoln,
IIK collection, Intimus etc
7042
€ 150 - € 250
Koopje divers w.o. 3.100.000 DM, broche
met opaal, trouwring, ring met groene
steen, manchetknopen en fiets
belastingplaatje
7045
€ 20 - € 40
Zilveren jampothouder en deksel en
jamlepel, Zaanlandse Zilversmederij,
Amsterdam, jaarletter 1961, versierd met
fruit en floraal decor, 114 gram
7046
Duitse fruitschaal gemerkt 800, 324 gram,
26,5 cm diameter (defect)
7047
Ovaal aardewerken schaaltje, Makkum
Tichelaar met daaraan een zilveren
beugel (gedeukt), 16x12 cm

-

7048
€ 20 - € 40
Ronde schotel met blauw decor met
daaraan een rijk gewerkte zilveren beugel,
ajour gezaagd, jaarletter 1874, diameter
26 cm
7049
€ 50 - € 100
2 Zilveren zoutvaatjes in Louis Seize stijl
en voorzien van blauw glazen
binnenbakjes, 5,5 cm hoog, 6,5 cm
diameter
7050
€ 600 - € 800
Koop zilver bestek, puntfilet, bestaande
uit grote en 11 kleine vorken, 12 grote en
10 kleine lepels, een soepdienlepel,
punchlepel, 2 sauslepels,groentelepel,
aardappellepel, spiegeleischep, vlalepel,
klein lepeltje en een vleeswarenvorkje,
jaarletters tussen 1922 en 1976, 2724
gram
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7051
€ 25 - € 50
12 Zilveren theelepeltjes, wed. A. Pluut
Schoonhoven 1926-1937, met getorste
steel en gegraveerd decor, 11 cm lang,
118 gram
7052
€ 40 - € 60
12 Zilveren taartvorkjes, puntfilet, 13 cm
lang, 210 gram
7053
€ 30 - € 60
6 Zilveren lepeltjes, jaarletter 1857, 12 cm
lang en 6 zilveren theelepeltjes, Pieter
Conraad Burghoorn Schoonhoven 18821919, met getorste steel en gegraveerd
floraal decor, 11 cm lang, 118 gram
7054
6 Zilveren likeurlepeltjes, 835/1000, J M
van Kempen en Zonen Voorschoten, met
kroontje op top, 9 cm lang, 34 gram
7055
€ 20 - € 40
12 Zilveren taartvorkjes, Gerritsen Zeist,
10 cm lang, 89 gram
7056
€ 100 - € 200
Antiek zilveren lepel, J M van Kempen
Utrecht, jaarletter 1828, een zilveren
sauslepel, jaarletter 1909 en 2 zilveren
sauslepels, A Kuijlenburg PZ
Schoonhoven, jaarletter 1866, hartenfilet,
214 gram
7057
€ 50 - € 100
Koopje van divers zilver schepwerk,
12 theelepeltjes, puntfilet,
6 likeurlepeltjes, 2 verguld zilveren
specerijenlepeltjes, 2-delig hors d'oeuvre
set, een suikerschep, jaarletter 1863 en 5
theelepeltjes, A J J Driesen Schoonhoven
1870-1910, ajour gezaagd, 254 gram
7058
€ 25 - € 50
Zilveren natfruitschep, 925/1000,
meesterteken L J Limburg Amsterdam,
jaarletter 1923 en een lepel met vork met
gegraveerd decor, meesterteken W Kruyt
Schoonhoven / Gouda 835/1000,
jaarletter 1900, 128 gram totaal
7059
€ 200 - € 400
6 Groot zilveren couverts, Gerritsen Zeist,
jaarletter 1917,21 cm lang, 2 zilveren
groentelepels, Gerritsen Zeist, jaarletter
1916 en een zilveren aardappellepel, Kon
Begeer Voorschoten, jaarletter 1932,
Haags lofje, 1162 gram
7060
€ 50 - € 100
2-delig Zilver visdienbestek, J M van
Kempen en Zonen Voorschoten, jaarletter
1918, Haags lofje, 28 cm lang, 200 gram
7061
€ 25 - € 50
Koopje zilver, waaronder 4 kurken,
kaasmesje, schuivertje, diverse lepeltjes
en een schaar, bruto 400 gram
7062
€ 100 - € 200
Koopje divers zilver schepwerk, slacouvert
(1 tand ontbreekt), 5 diverse vorken, 2
vleesvorken, 2 vleeswarenvorkjes, 4
diverse lepels, een kaaschaaf en
broodmes met zilveren heft, bruto 972
gram
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7063
€ 25 - € 50
3 Zilveren servetbanden en 2 zilveren
vingerdoekringen, allen versierd met
parelrand, 102 gram

7079
€ 40 - € 80
11 Fruitvorkjes c.q. dessertvorkjes met
zilveren heft, puntfilet, 17 cm lang, bruto
278 gram

7064
€ 40 - € 80
Zilveren tafelbel, jaarletter 1844, 16 cm
hoog

7080
€ 75 - € 125
8 Zilveren lepels, 835/1000, J M van
Kempen en Zonen Voorschoten,
jaarletters 1891 en 1918, (3 lepels met
monogram op achterzijde), Haags lofje,
18 cm lang, 332 gram

7065
€ 40 - € 80
Zilveren 2-lichts kandelaar, Sterling
925/1000, 11 cm hoog
7066
€ 30 - € 60
Zilveren bonbonnière ,A. Presburg
Haarlem, jaarletter 1947, ajour gezaagd
en versierd met parelrand, 16x10 cm, 76
gram
7067
€ 50 - € 100
Peper en zoutstel, gemerkt Gorham
Sterling, 72 gram, 11 cm
7068
€ 40 - € 60
Inzetstuk van een zilver zuur- tafelstel,
22x15 cm, 212 gram
7069
€ 20 - € 40
Schaartje met zilveren handgrepen, 14 cm
lang en een fotolijstje met bewerkte
zilveren rand en strik op top, 16x12 cm
7070
6 Zilveren apostellepeltjes en kristallen
geslepen glas op zilveren voetje

-

7071
€ 50 - € 100
Peper en zoutstel met graving,
gemerkt Sterling, 112 gram, 11,5 cm hoog
7072
€ 40 - € 80
Koopje zilver, bestaande uit vaasje, 16 cm
hoog, bonbonschaaltje, 11 x 8 cm en een
vierkante blaker, 7x7 cm, 210 gram
7073
€ 25 - € 50
Geslepen kristallen presenteerschaal met
zilveren beugel met parelrand, A Chr.
Fontani Sr. Amsterdam, jaarletter 1909,
schaal 25 cm diameter (diverse chipjes)
7074
€ 40 - € 80
Glazen karaf op zilveren voet en stop, met
geetst decor van druiven, 55 cm hoog en
karafjemet stop voor olie of azijn met
zilver montuur, 15 cm hoog
7075
€ 40 - € 80
Knijpfles met stop, montuur gemerkt
Sterling en geetst decor, 28 cm hoog en
een knijpfles met stop en zilver montuur,
925/1000, Nigo Danmark, 31 cm hoog
7076
2 Karaffen met stop en montuur waarvan
1 gemerkt zilver 925/1000, 28,5 en 29,5
cm hoog
7077
€ 100 - € 200
12 Zilveren fruit c.q. kaasmesjes,
onduidelijk meesterteken, jaarletter 1913,
met geribd heft, 19 cm lang, 542 gram
7078
€ 100 - € 200
6 Kleine zilveren couverts, Kon Begeer
Voorschoten, jaarletter 1932, Haags
lofje, (1 vork en 2 lepels afwijkend J M van
Kempen Voorschoten, jaarletter 1917), 18
cm lang, 564 gram

7081
€ 200 - € 250
7 Zilveren couverts, 835/1000, jaarletters
1853, 1858 en 1859 en 1862, 21 en 22
cm lang, 842 gram
7082
€ 75 - € 125
Koopje zilver bestek, jaarletter 1915 en
1917, bestaande uit 1 kleine en 2 grote
lepels, 2 kleine en 1 grote vork en een
sauslepel, 352 gram
7083
15 Oude messen, Paris, met applique op
heft voor een monogram, 25 cm lang
7084
€ 30 - € 60
7 Zilveren lepeltjes, 19e eeuws,
Amsterdam, met gegraveerde steel, 12
cm lang, 58 gram
7085
Kristallen bonbonniere met zilveren
hengsel, 11 cm hoog

-

7086
€ 50 - € 75
Junggeselle Kaffekanne, C A Beumers,
gemerkt 835 Duitsland, bruot 200 gram,
13,5 cm hoog
7087
Antiek zoutvat met monogram WK,
835/1000 (opnieuw gekeurd), 3 cm hoog
7088
€ 100 - € 200
Zilver lodereindoosje, Christiaan Jacobs
Bruininga Joure, jaarletter 1874, rijkelijk
versierd met gegraveerd decor, 4 cm hoog
7089
€ 20 - € 40
9 Zilveren lepeltjes, A. Pluut
Schoonhoven, jaarletter 1922, met
gegraveerd floraal decor op steel, 10 cm
lang, 62 gram
7090
4 Diverse fotolijstjes met zilveren rand
waaronder gemaakt van tasbeugels,
grootste 8x7,5 cm

-

7091
€ 50 - € 100
Gegraveerd zilver lepeldoosje op pootjes,
Cornelis van Dam Kooijman Schoonhoven
1834-1837, 12,5x7 cm, 174 gram
7092
€ 50 - € 100
Peper en zoutstel met gegraveerd
monogram, gemerkt Sterling, 82 gram, 12
cm
7093
€ 30 - € 60
6 Zilveren theelepeltjes met hartfilet, van
Kempen, 5x jaarletter 1882, 1x jaarletter
1866, 92 gram

2

Goud en Zilver Timed Online

Veiling juli 2018

7094
€ 40 - € 80
Mosterdpotje met fraai bewerkt montuur,
Frankrijk ca. 1900, 10 cm hoog (geen NL
keur)

7110
€ 75 - € 125
2 Zilveren miniaturen van een hond,
835/1000 en een poes, 925/1000, ca 8 cm
hoog, 296 gram

7126
€ 100 - € 200
Antiek zilveren soepdienlepel, Hendrik
Overhuisman Amsterdam, jaarleter 1817,
34 cm lang, 172 gram

7095
€ 25 - € 50
Geslepen kristallen stop op onderschotel
(mariage, niet origineel) met zilveren dop

7111
€ 50 - € 100
7 Zilveren miniaturen van oa koets,
hobbelpaard en een handkar, 220 gram

7096
€ 25 - € 50
Koopje divers zilver, 2 servetbanden,
vingerdoekring, stop met zilveren dop en
een odeurflacon met gouden top en
montuur

7112
€ 150 - € 250
2 Zilveren tafelstukken van hanen,
925/1000, ca 10 cm hoog, 494 gram

7127
€ 50 - € 100
2 Antieke zilveren sauslepels, Leendert
Schenkel Schoonhoven, jaarletter 1888,
versierd met floraal gegraveerd decor, 18
cm lang, 58 gram

7097
€ 40 - € 80
12 Zilveren koffielepels, A Kuijlenburg PZ
Schoonhoven, jaarletter 1874, 13 cm lang,
174 gram
7098
€ 25 - € 50
Glazen karaf voor olie of azijn, versierd
met zilver montuur en voet, met stop, 22
cm hoog (hals is gelijmd)
7099
€ 75 - € 125
Koop van 7 diverse kristallen tafelstukken,
versierd met zilveren druiventrossen en
deksels, Sterling 925/1000
7100
6 Diverse fotolijstjes met zilveren rand,
grootste 9x6,5 cm

-

7101
€ 20 - € 40
Koopje van zilver, bestaande uit een
miniatuur, servetband, vulpotlood en een
jamlepel, 72 gram
7102
€ 25 - € 50
Handspiegel gemaakt van een oude
tasbeugel en een breinaaldschede, 25 cm
7103
4 Diverse fotolijstjes met zilveren rand,
grootste 13,5x13,5 cm

-

7104
€ 100 - € 200
2 Zilveren schenkkannetjes, gemerkt
Duitsland 835, op de bodem monogram
AB, 676 gram, 22 cm hoog
7105
€ 200 - € 400
Engels 3-delig theestel,Walker en Hall
Scheffield, 925/1000, theepot, roomkan
en suikerpot, theepot 15 cm hoog, bruto
720 gram
7106
€ 100 - € 150
Ovaal zilver dienblaadje, gemerkt
Duitsland 830, 406 gram, 33,5x26 cm
7107
7 Diverse geslepen kristallen coupes op
zilveren voet (van 2 is het voetje los),
diameter 10 en 11 cm en ca 8 cm hoog
7108
€ 40 - € 80
6 Zilveren miniaturen van oa muzikanten,
een schommel en een wip, 158 gram
7109
6 Diverse zilveren miniatuurtjes w.o.
paard en wagen en lodereindoosje, 88
gram
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-

7113
€ 50 - € 100
2 Zilveren miniaturen van vogeltjes, 9251000, ca 5 cm hoog, 180 gram
7114
€ 30 - € 60
7 Zilveren miniaturen van oa een
grammofoon, koffiemolen en spinnewiel,
154 gram
7115
€ 40 - € 80
Zilveren miniatuur van een draaiorgel,
Zaanlandse Zilversmederij Amsterdam,
jaarletter 1968, 8 cm hoog, 104 gram
7116
€ 25 - € 50
2 Zilveren miniaturen van 2 vogeltjes, 6 en
8 cm hoog, 116 gram
7117
€ 100 - € 200
Zilveren tafelstuk van een vrouwtjes
fazant, Zaanlandse Zilversmederij
Amsterdam, jaarletter 1972, 13 cm hoog,
250 gram
7118
€ 75 - € 125
ZIlver tafelstuk van een vogel, 925/1000,
ca 12 cm hoog, 204 gram
7119
€ 25 - € 50
2 Zilveren miniaturen van een haardstel,
15 cm hoog en een balancerende figuur,
10 cm hoog, 120 gram
7120
€ 75 - € 125
2 Zilveren miniaturen van een beer en een
aap, 835/1000, 8 en 11 cm hoog, 312
gram
7121
€ 25 - € 50
6 Zilveren miniaturen van tafels, stoelen
en een bank, 80 gram
7122
€ 100 - € 200
Fraaie zilveren visschep, Antonius
Hendrikus der Kinderen Den Bosch,
jaarletter 1845, ajour gezaagd, versierd
met floraal decor en heft van parelmoer,
(deukje), 33 cm lang, 104 gram ( heft zit
los)
7123
€ 25 - € 50
Zilveren natfruitschep met ajour decor van
een vogel, Zaanlandse Zilver Smederij,
jaarletter 1976, 22 cm lang, 56 gram
7124
€ 20 - € 40
Zilveren strooilepel, A J van Driesten,
jaarletter 1930, 21 cm, 84 gram
7125
€ 75 - € 125
Fraai zilveren slacouvert, J P Niekerk
Schoonhoven, jaarletter 1929m, met
driemaster op top, 28 cm lang, 270 gram

7128
€ 20 - € 40
Zilveren broodvork met decor van mannen
aan tafel, jaarletter 1932, 19,5 cm lang, 40
gram
7129
€ 50 - € 100
Zilveren stooilepel, Gerrit van Ewijck
Schoonhoven, jaarletter 1844, ajour
gezaagd en versierd met floraal decor, 15
cm lang, 24 gram
7130
2 Zilveren gegoten gelegenheidslepels,
Amterdam, versierd met Amsterdams
wapen en molen op top, naar 18e eeuws
model, 22 cm lang, 210 gram
7131
€ 50 - € 100
4 Zilveren olijvenvorkjes, 14 cm lang, een
zilveren natfruitschep, jaarletter 1925, 20
cm lang, een zilveren krokettenschep,
jaarletter 1948, ajour gezaagd en versierd
met floraal decor, 15 cm lang, 2 zilveren
cakeprikkers, jaarletters 1939/40 en een
zilveren natfruitschep, Kon Begeer
Voorschoten, 266 gram
7132
€ 25 - € 50
Zilver gembercouvert met gravering, Wed.
Jan van der Velden Amsterdam jaarletter
1859, 38 gram
7133
€ 25 - € 50
Zilveren eierlepel, A F van Wijk
Amsterdam, jaarletter 1896, 925/1000,
versierd met parelrand, 20 cm lang, 82
gram
7134
Zilveren vleesvork, A H Beusekamp
Zutphen, jaarletter 1859, met floraal
gegraveerd decor, 16 cm, 20 gram

-

7135
€ 25 - € 50
Zilveren taartschep, E. Peereboom
Amsterdam, jaarletter 1919, ajour
gezaagd en versierd met gegraveerd
decor, 26 cm lang, 80 gram
7136
€ 25 - € 50
Zilveren taartschep, E. Peereboom
Amsterdam, jaarletter 1923, ajour
gezaagd en versierd met parelrand, 25 cm
lang, 82 gram
7137
€ 40 - € 80
Fraaie zilveren visschep, onduidelijk
meesterteken, jaarletter 1911, ajour
gezaagd en versierd met dierfiguren, 31
cm lang, 170 gram
7138
€ 30 - € 60
Kralenbeursje aan zilveren beugel,
jaarletter 1885, 10 cm breed
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7139
€ 50 - € 100
Zilveren beugel, jaarletter 1851 aan
jasseron collier, 44 cm lang, 9 cm
breed, een dubbele zilveren beugel,
jaarletter 1875, 9 cm breed en een
malienkolder beursje, gemerkt 800, 6 cm
breed
7140
€ 40 - € 80
Stoffen avondtas aan zilveren beugel, F.
de Groot Boersma Sneek, jaarletter 1919,
rijkelijk versierd met engelfiguren, 19 cm
breed en een malienkolder beursje met
zilveren beugel (incl oud Hollands geld), 8
cm breed
7141
Zilveren gesp, ajour gezaagd, 8x5 cm, 24
gram
7142
€ 25 - € 50
2 Kralenbeursjes aan zilveren beugels, 6
en 9 cm breed
7143
Rond zilver schaaltje, rand afgezet met
koordfilet en binnenbak versierd met
leeuwen en inscriptie crescunt concordia,
diameter 9 cm, een beursje met zilveren
beugel, 7 cm breed
7144
€ 40 - € 80
Geslepen odeurflacon met 14-krt gouden
montuur, dop en voetjem met stopje in
foedraal, een vingerhoedje en een
malienkolder beursje met zilveren beugel,
7 cm breed
7145
€ 40 - € 80
Zilver 4-delig kapstel, 925/1000,
bestaande uit handspiegel, kam en 2
borstels
7146
4 Diverse fotolijstjes met zilveren rand,
grootste 11,5x7,5 cm

-

7147
€ 100 - € 150
Ovale zilveren schaal met ajour decor,
firma van Kempen, jaarletter 1968, 360
gram, 30x20 cm (schade oor)
7148
€ 30 - € 60
Geslepen presenteerschaal (stukje rand
ontbreekt) aan zilveren beugel, J M van
Kempen en Zonen Voorschoten, jaarletter
1876, diameter 26 cm en een geslepen
bonbonschaaltje met zilveren beugel,
Niekerk Schoonhoven 1970-heden,
diameter 12 cm
7149
€ 75 - € 100
Engelse suikerstrooier met zilveren dop,
Birmingham 1905, John Grinsell and
Sons, 21 cm hoog
7150
€ 150 - € 250
Koop van 10 diverse zilveren vorken en
10 diverse zilveren lepels, waarvan met
inscriptie op achterkant, 950 gram
7151
€ 150 - € 200
7-delig Zilver opdienbestek, 835/1000, J
M van Kempen en Zonen, Kon. Begeer en
Gerritsen en van Kempen, jaarletters,
1917,1927, 1940 en 1941, bestaande uit
groentelepel, aardappellepel, 2
sauslepels, 2 vleesvorken en een vlalepel,
waaronder Haags lofje, 580 gram
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7152
€ 100 - € 200
12 Grote en 12 kleine messen met zilver
pistoolheft, Kon Kempen en Begeer Zeist
1951-heden, 24 cm lang, totaalgewicht
incl. lemmet (geen zilver) 1884 gram
7153
€ 150 - € 200
Zilver bestek, Gerritsen en van Kempen
Zeist en J M van Kempen en Zonen
Voorschoten en Kon Begeer Voorschoten,
jaarletters 1920, 1928, 1930, 1932 en
1947, bestaande uit groentelepel,
vlalepel, aardappellepel, sauslepels, 2
vorken en 2 lepels, 600 gram
7154
€ 200 - € 300
Koop zilver bestek, 4 kleine en 5 grote
vorken, 5 kleine en 4 grote lepels, J M van
Kempen en Zonen Voorschoten,
jaarletter 1890 en 2 groentelepels,
Gerritsen Zeist, jaarletter 1925, Haags
lofje, 1086 gram
7155
€ 40 - € 80
Zilveren gildelepel, naar antiek model
Hoorn 1760, 53 gram, 17,5 cm (met
beschrijving)
7156
€ 50 - € 100
Zilveren suikerstrooilepel, Jacob van Wijk
Amsterdam, jaarletter 1825, 15 cm lang,
28 gram
7157
€ 25 - € 50
Zilveren sauslepel, Gerritsen en van
Kempen Zeist, jaarletter 1927, puntfilet,19
cm lang en een zilveren strooilepel,
jaarletter 1924, ajour gezaagd, 14 cm
lang, 80 gram
7158
€ 30 - € 60
2-delig zuurcouvert, kunststof met zilveren
heft, Kon Begeer Voorschoten, jaarletter
1930, 16 cm lang, in cassette
7159
€ 20 - € 40
12 Zilveren likeur/mocca lepeltjes, Frank
Pluut Schoonhoven 1896-1915, met
getorste steel en gegraveerd decor, 9 cm
lang,68 gram
7160
€ 40 - € 80
Koopje van 5 stuks zilver schepwerk met
heft van streepagaat, bestaande uit 2
vleeswarenvorkjes, een cakeprikker en 2
suikerschepjes en een metalen flesopener
en kurk, ook bezet met streepagaat
7161
€ 75 - € 125
2-delig Zilver slacouvert, J M van Kempen
en Zonen Voorschoten, jaarletter 1913, 24
cm lang, 270 gram, in cassette
7162
€ 25 - € 50
Diverse zilveren theelepeltjes, 6 met
bloemmotief, 4 met ajourgezaagd decor
en 4 met getorste steel, 140 gram
7163
€ 25 - € 50
2-delig trancheerset met zilveren
gegraveerd heft,Johnson, 36 cm lang
7164
€ 25 - € 50
Zilver gembercouvert, J M van Kempen
en Zonen Voorschoten, jaarletter 1890,
met getorste steel en gegraveerd decor,
17 cm lang, 52 gram, in cassette

7165
€ 40 - € 80
Bijbelboekje van het Nieuwe Testament
met lederen band en versierd met een 14krt. gouden sluiting, 11x7 cm
7166
€ 100 - € 150
Zilveren houder voor olie- en azijnkaraf
met gegraveerd decor en inscriptie: Aan
Jan Meijer en Gezina Gruna ter
gelegenheid hunner 25 jarige
huwelijksvereniging den 28 april 1853,
meesterteken Johannes Mulder
Amsterdam, jaarletter 1851, 31 cm hoog,
bruto 478 gram
7167
2 Oosterse colliers, met turkoois 42 cm,
met bruine stenen 80 cm
7200
2 Sets manchetknopen, Hematiet en logo
7201
€ 300 - € 400
Set van 2 witgouden manchetknopen en 3
idem boordknoopjes afgezet met
parelmoer, 14-krt, bruto 16,6 gram
7202
€ 150 - € 200
Paar gouden manchetknopen, 14-krt, 12,4
gram, in doosje,
7203
€ 200 - € 300
6 Paar manchetknopen w.o. 3 paar met
goud, 14-krt
7204
€ 80 - € 120
Doosje met diverse overhemdknoopjes,
gemerkt 9K
7205
Citystyle heren polshorloge met metalen
band
7206
Systema heren polshorloge met metalen
band
7207
€ 100 - € 200
Heren polshorloge, 14-krt gouden kast,
Sumatic aan double flexibele band
7208
Deluxa heren polshorlge met metalen
band

-

7209
Systema heren polshorloge met metalen
band
7210
€ 100 - € 200
Heren polshorloge, 14-krt. gouden kast,
Atlantic, aan double flexibele band
7211
€ 200 - € 400
Gouden vestzakhorloge en een 14-krt
gouden horlogeketting, 43 cm lang, in
houten cassette
7212
€ 100 - € 200
Heren verstzakhorloge in gouden kast.
(Opwindveer defect)
7213
€ 75 - € 125
Dames hanghorloge in 14-krt gouden kast
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7214
€ 200 - € 400
Omega dameshorloge, handwinder in
gouden kast en aan gouden band, 14-krt,
uurwerknummer 29500077, kastnummer
B59036 / 7247
7215
€ 250 - € 500
Bicolour gouden dameshorloge, 14-krt. ,
Juvenia Zwitserland, band bezet met 2x 5
diamantjes ca 0,10 ct en kast versierd met
24 kleine diamantjes
7216
€ 300 - € 500
Witgouden horlogeketting, 14-krt, 25 cm,
25,6 gram
7217
€ 400 - € 600
Gouden horlogeketting met jockey te
paard met robijntjes als ogen van het
paard, 14-krt, 34,5 cm 31,4 gram

7231
€ 550 - € 750
Witgouden armband, 18-krt., bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca.0,36 ct,. chatonzetting, 18 cm

7247
€ 350 - € 550
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca.0,20 ct., chatonzetting, 17,75 mm

7232
€ 750 - € 1.000
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca.0,47 ct., 17,25 mm

7248
€ 750 - € 1.000
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca.0,69 ct., chaton/railzetting, 17 mm

7233
€ 475 - € 525
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca.0,33 ct., kast/filetzetting, 17,25 mm

7249
€ 225 - € 275
Witgouden solitarring, 18-krt., bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca.0,14 ct., chatonzetting, 18 mm

7234
€ 300 - € 400
Witgouden rivièrering, 18-krt., bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca.0,18 ct., chatonzetting, 17,25 mm

7250
€ 600 - € 800
Bicolor gouden fantasiering, 18-krt., bezet
met Top Wesselton briljant geslepen
diamant ca. 0,39 ct., chaton/filetzetting,
17,25 mm

7235
€ 100 - € 150
Witgouden rijring, 14-krt, bezet met 5
briljant geslepen diamantjes, ca. 0.25 ct,
16,75 mm

7218
Ancre dames polshorloge met metalen
band

-

7219
Vestzakhorloge en een Engels zilver
vestzakhorloge, Birmingham

-

7220
Buler heren polshorloge met metalen
band

-

7221
Buler dames polshorloge aan metalen
band

-

7237
€ 250 - € 450
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
lila saffier en Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca. 0,09 ct., 17,5 mm

7222
2 Dames polshorloges met metalen band,
Citizen Seven en Q&Q

7238
€ 400 - € 500
19e Eeuwse broche, zilver met gouden
speld, 14-krt, bezet met 1, 7 en 35
diamantjes, centrale diamant 0.50 ct.,
geheel 2,5 cm diameter

7223
Glory heren polshorloge met metalen
band

-

7224
€ 100 - € 200
Gucci dameshorloge in stalen kast aan
stalen band, kastnummer 10910995
7225
Deluxa dames polshorloge met metalen
band
7226
Koopje diverse zilveren sieraden,
bestaande uit collier met hanger en 3
broches, bruto 42,2 gram

-

7227
€ 1.000 - € 1.250
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
robijn en Top Wesselton briljant geslepen
diamant ca.0,14 ct., 17,5 mm
7228
€ 650 - € 850
Witgouden fantasiering, , 18-krt., bezet
met Top Wesselton briljant geslepen
diamant ca.0,27 ct., 2-rijig, filetzetting,
17,75 mm
7229
€ 125 - € 175
19e Eeuwse gouden ring, 14-krt, bezet
met 18 roosgeslepen diamantjes, 17,75
mm
7230
Zilveren ring met maansteen, 16,5 mm
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-

7236
€ 225 - € 275
Witgouden solitairring, 18-krt., bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca.0,14 ct, chatonzetting, 17,5 mm

7239
€ 75 - € 125
Zilveren staafbroche, 835/1000, bezet met
2 diamanten ca 0,50 ct (speld is van
metaal), 6 cm lang
7240
€ 200 - € 400
Fraaie fantasiebroche, BWG, bezet met
vele diamantjes, 4x2,5 cm, bruto 13,4
gram
7241
€ 100 - € 200
Zilveren takbroche en 2 bijpassende
ringen, allen bezet met roosdiamantjes
7242
€ 550 - € 750
Witgouden fantasie collier, 18-krt., bezet
met Top Wesselton briljant geslepen
diamant ca.0,46 ct., ankerschakel,
kastzetting, 40 cm
7243
Zilveren horlogeketting met daaraan een
miniatuur zilveren bijbel, 13 cm lang
7244
Cultive parelcollier, 2-rijig, meerkleurig

-

7245
€ 125 - € 175
Parelcollier met goudensluiting, 14-krt,
bezet met 9 roosgeslepen diamantjes, 40
cm lang
7246
€ 25 - € 50
2 Zilveren breipenhouders aan lang zilver
jasseron collier, 43 cm lang, 22 gram

7251
€ 300 - € 500
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
pastel groene saffier en Top Wesselton
briljant geslepen diamant ca.0,13 ct., 17,5
mm
7252
€ 450 - € 650
Witgouden rivièrering, 18-krt., bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca.0,41 ct., chatonzetting, 17,5 mm
7253
€ 650 - € 850
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
champagne en witte Top Wesselton
briljant geslepen diamant ca.0,59 ct., 17,5
mm
7254
€ 375 - € 425
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
synthetische fancy orange diamant en
natuurlijke diamant ca.0,13 ct., 17,25 mm
7255
€ 300 - € 500
Witgouden fantasie oorknoppen, 18-krt.,
bezet met Top Wesselton briljant geslepen
diamant ca.0,20 ct., bezet met zoetwater
peervormige cultivé parel
7256
€ 325 - € 375
Witgouden oorhangers, 18-krt, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca 0,18 ct., en peervormig zoetwater
cultivé zwarte parel
7257

€ 350 - € 550

Witgouden oorhangers, 18-krt., bezet met
malachiet en Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca.0,19 ct
7258
€ 200 - € 400
Witgouden solitair oorknoppen, 18-krt,
bezet met zwarte briljant ca. 1,67 ct.
7259
€ 650 - € 850
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
4x saffier en Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca. 0,12 ct., 17,75 mm
7260
€ 550 - € 750
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
3x saffier en Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca.0,14 ct.,
chatonzetting, 17,25 mm
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7261
€ 900 - € 1.100
Fraaie witgouden entouragering, 18-krt.,
bezet met London Blue topaas en Top
Wesselton briljant geslepen diamant
ca.0,81 ct., 17,75 mm
7262
€ 750 - € 1.250
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
4x saffier en Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca. 0,14 ct., 17,5 mm
7263
€ 675 - € 725
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
3x saffier en Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca.0,44 ct., 17,25 mm
7264
€ 100 - € 200
19e Eeuwse ring, zilver 925/1000 met
goud, 14-krt, bezet met saffier en 16
diamantjes, 17,75 mm
7265
€ 700 - € 900
Witgouden rivièrering, 18-krt., bezet met
3x saffier en 2x Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca 0,41 ct., 17,25 mm
7266
€ 375 - € 425
Witgouden fantasiering , 18-krt., bezet
met saffier en Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca.0,12 ct, 17,5 mm
7267
€ 1.000 - € 1.250
Fraaie witgouden hele alliancering, 18krt., bezet met saffier en Top Wesselton
briljant geslepen diamant ca.1,03 ct, om
en om, 17 mm
7268
€ 80 - € 100
Paar witgouden trouwringen, 20,0 en 17,0
mm, 6,2 gram
7269
€ 300 - € 400
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
gele saffier en Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca.0,08 ct., kastzetting,
17,5 mm
7270
€ 700 - € 900
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
Fancy Yellow en Top Wesselton briljant
geslepen diamant ca.0,63 ct., 17,25 mm
7271
€ 500 - € 750
Witgouden rivièrering, 18-krt., bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca.0,42 ct., aflopend, kastzetting, 17,75
mm
7272
€ 650 - € 850
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
champagne en witte Top Wesselton
briljant geslepen diamant ca.0,75 ct., 17,5
7273
6 Diverse heren polshorloges waarvan 2
met band (gebruikssporen)
7274
12 Heren polshorloges zonder band,
Buler, Argos, Tokano, Deluxa en Systema
7275
10 Heren polshorloges zonder band, Buler
7276
10 Heren polshorloges zonder band, Buler
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7277
2 Losse briljant geslepen diamanten, 0.70
ct. en 1.0 ct. Top Wesselton, VVS
7278
€ 100 - € 150
Koopje divers sieraden w.o. 4 ringen,
bruto 9,2 gram
7279
€ 250 - € 350
2 Gouden trouwringen, een zegelring
gemaakt van een trouwring en een
gouden collier 14-krt met hartje (1 schakel
van collier is los), totaal bruto 21,3 gram
7280
€ 200 - € 400
Koopje van 8 diverse 14-krt. gouden en
witgouden sluitingen voor colliers,
waaronder met granaat en pareltjes en 2
gouden creolen,14-krt, bruto 28,4 gram
7281
€ 200 - € 400
Koopje divers bijou w.o. goud, horloge en
filigrain broche
7282
€ 20 - € 40
Koopje van 14 diverse zilvere sluitingen,
waaronder met pareltje en bloedkoraal,
bruto 72,7 gram

7294
€ 800 - € 1.200
3 Gouden munten, 1 OZ 50 Canada Dollar
7295
€ 1.000 - € 1.500
9 Diverse gouden munten: Willem van
Oranje, in montuur, 50 Gulden
Nederlandse Antillen 1987, Julina 85 jaar,
100 Gulden Nederlande Antillen 1978,
Wilhelmina, Willem Alexander 1985,
Juliana en Berhard 1987, Beatrix 1980 en
Wilhelmina 2 gram
7296
€ 800 - € 1.200
5 Gouden 10 Gulden munten, 1875, 1876,
1877, 1879 en 1880
7297
€ 250 - € 350
Broche gemaakt van 3 gouden munten,
10 Gulden munt 1875 en 1876 en 5
Gulden munt 1912
7298
€ 150 - € 250
Gouden Rijder met gesoldeerde speld,
bruto 10,4 gram
7299
€ 1.000 - € 1.500
6 Gouden 10 Gulden munten, 1897, 1898,
1911, 1912, 1913 en 1917

7283
€ 200 - € 400
Koopje sieraden waaronder een armband,
gemerkt 750, 2 gouden ringen, 14-krt, 2
boordenknoopjes, gemerkt 14 K, 14-krt
gouden hanger Yin-Yang, en 21 diverse
hangertjes voor een closed for ever
armband, waaronder 14-krt goud, bruto
37 gram

7300
Rijksdaalder 1846

7284
€ 50 - € 75
Paar gouden oorhangers, 14-krt, bezet
met zirkonia, paar oostekers bezet met
briljant geslepen diamantjes (gemerkt
585) en paar oorstekers (geen keur),
bruto 5,0 gram

7303
Buler heren polshorloge met lederen band

7285
€ 200 - € 400
Koopje van gouden sieraden: 4
trouwringen, fantasiering, zegelringm
medaillon en een horloge, bruto 32,4 gram
7286
€ 150 - € 250
Gouden munt, Halve Rijder, 7 gulden
1762, gedecentreerd geslagen
7287
€ 250 - € 350
Gouden 10 USD munt 1906
7288
€ 800 - € 1.200
5 Gouden 10 Gulden munten, 1885, 1886,
1887, 1888 en 1889
7289
€ 2.000 - € 2.500
3 Gouden munten, 1 OZ, Krugerrand, 2
maal 1981 en 1 maal 1983

-

7301
Buler heren polshorloge met lederen band
7302
Buler heren polshorloge met lederen band

7304
Buler heren polshorloge met lederen band
7305
Deluxa heren polshorloge met lederen
band

-

7306
Epeca heren polshorloge met lederen
band

-

7307
Buler heren polshorloge met lederen band
7308
Ancre heren polshorloge met lederen
band

-

7309
Plato heren polshorloge met lederen band
7310
Buler heren polshorloge met lederen band

7290
€ 3.000 - € 4.000
5 Gouden munten, 1 OZ, 50 USD

7311
Buler heren polshorloge met lederen band

7291
€ 800 - € 1.200
5 Gouden 10 Gulden munten, 1925, 1926,
1927, 1932 en 1933

7312
Buler heren polshorloge met lederen band

7292
€ 80 - € 120
Gouden 5 Gulden munt 1912
7293
€ 80 - € 120
Gouden 5 Gulden munt 1912

7313
Buler heren polshorloge met lederen band
7314
Ancre heren polshorloge met lederen
band

-
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7315
band
Buler heren polshorloge met lederen band
7317
7316 heren polshorloge met lederen
Aristo
band
Deluxa heren polshorloge aan lederen
band
7318
7317 heren polshorloge met lederen bandBuler
Aristo heren polshorloge met lederen
7319
band
Deluxa heren polshorloge met lederen
7318
band
Buler heren polshorloge met lederen band
7320
7319 heren polshorloge met lederen bandBuler
Deluxa heren polshorloge met lederen
7321
band
Epeca heren polshorloge met lederen
7320
band
Buler heren polshorloge met lederen band
7322
7321 Memodate heren polshorloge in Pontiac
gouden
kast met
lederen band,
totaal 30,8
Epeca heren
polshorloge
met lederen
gram
band
7323
7322
Seiko
heren
polshorloge
lederen band
Pontiac
Memodate
herenaan
polshorloge
in
gouden kast met lederen band, totaal 30,8
7324
gram
Anker heren polshorloge met lederen
7323
band
Seiko heren polshorloge aan lederen band
7325
7324 dames polshorloge met lederen Argos
band
Anker heren polshorloge met lederen
band
7326
€ 600 - € 800
7325
Gouden
schakelcollier, 18-krt, 44,5 cm, 38,5
(knik
in schakel)met lederen
Argosgram
dames
polshorloge
band
7327
€ 100 - € 150
7326
- € 800
4-rijig collier met bloedkoraal €
en600
gouden
sluiting,
43,2 gram,
ca. 36
cmcm,
Gouden totaal
schakelcollier,
18-krt,
44,5
38,5 gram (knik in schakel)
7328
€ 75 - € 125
7327 armband met bloedkoraal
€ 100
4-rijige
en- € 150
gouden
sluiting
4-rijig collier
met bloedkoraal en gouden
sluiting, totaal 43,2 gram, ca. 36 cm
7329
€ 200 - € 300
7328
€ 75 - €14125
Gouden
collier met soepele schakels,
krt,
42,5armband
cm, 16,5met
gram
4-rijige
bloedkoraal en
gouden sluiting
7330
€ 1.000 - € 1.500
7329
€ 200
€ 300
Gouden gourmet collier, 18-krt,
44,5- cm,
68,8
gram
Gouden
collier met soepele schakels, 14krt, 42,5 cm, 16,5 gram
7331
7330 van staafjes bloedkoraal,
€ 1.00049
- €cm
1.500
Collier
lang
Gouden gourmet collier, 18-krt, 44,5 cm,
68,8 gram
7332
€ 100 - € 150
7331 collier van groene glaskralen en 6-rijig
voorzien
van
een gouden
sluiting49
met
Collier van
staafjes
bloedkoraal,
cm
granaat,
ca. 39 cm
lang
7333
€ 40- -€€150
80
7332
€ 100
Collier
gemaakt
staafjes
bloedkoraal,
6-rijig collier
vanvan
groene
glaskralen
en
ca.
62 cmvan
lang
voorzien
een gouden sluiting met
granaat, ca. 39 cm
7334
€ 75 - € 125
7333
€ 40
- € 80
Gouden venetiaans collier, 14-krt.
, met
daaraan
een 14-krt.
van
Collier gemaakt
van gouden
staafjes hanger
bloedkoraal,
sterrenbeeld
Weegschaal, 41 cm lang, 5,4
ca. 62 cm lang
gram
7334
€ 75 - € 125
Gouden venetiaans collier, 14-krt. , met
daaraan
eenjuni
14-krt.
gouden hanger van
vrijdag 15
2018
sterrenbeeld Weegschaal, 41 cm lang, 5,4
gram

imed Online

e met lederen band

oge aan lederen

-

7335
€ 550 - € 750
vrijdag 15 juni 2018
Witgouden collier, ankerschakel, 14-krt.,
38 cm lang met daaraan een 18-krt
rosegouden hanger, model ei, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
ca 0,23 ct, chatonzetting

Witgouden collier, ankerschakel, 14-krt.,
38 cm lang met daaraan een 18-krt
rosegouden hanger, model ei, bezet met
Top Wesselton briljant geslepen diamant
7335
€ 550 - € 750
ca 0,23 ct, chatonzetting
Witgouden collier, ankerschakel, 14-krt.,
7336
200 - € 300
38 cm lang met daaraan een €
18-krt
Gouden
venetiaans
, met
rosegouden
hanger,collier,
model 14-krt.
ei, bezet
met
daaraan
een 14-krt.
gouden
hanger
met
Top Wesselton
briljant
geslepen
diamant
gravering
30 april 1980 Juliana en
ca 0,23 ct,van
chatonzetting
Beatrix met kroon op top, 41 cm lang,
7336
€ 200 - € 300
15,6 gram
Gouden venetiaans collier, 14-krt. , met
7337
€ 50 -met
€ 100
daaraan een 14-krt. gouden hanger
Oud
colliervan
met30peervormige
hangeren
met
gravering
april 1980 Juliana
bloedkoraal,
bruto op
7,7top,
gram
Beatrix met kroon
41 cm lang,
15,6 gram
7338
€ 100 - € 200
7337 verguld Afrikaans fantasiecollier,
€ 50 - € 100
Fraai
bezet
met 2-rijig
granaatrode hanger
barokkralen,
Oud collier
met peervormige
met
ontwerp
Marybruto
McFadden,
63 cm lang (met
bloedkoraal,
7,7 gram
papieren)
7338
€ 100 - € 200
7339
€ 1.000 - € 1.500
Fraai verguld Afrikaans fantasiecollier,
Zeer
Faberge
gesp, verguld
zilver,
bezetfraaie
met 2-rijig
granaatrode
barokkralen,
geëmailleerd
met guirlandes
en (met
ontwerp Marydecor
McFadden,
63 cm lang
bezet
met 71 diamantjes, genummerd
papieren)
15035, 5,5x4 cm
7339
€ 1.000 - € 1.500
7340
€ 100zilver,
- € 200
Zeer fraaie Faberge gesp, verguld
Fantasiebroche,
BWG,
Egyptische
geëmailleerd decor
metinguirlandes
enstijl
en
bezet
3,7genummerd
cm breed
bezet
metmet
71 turkoois,
diamantjes,
15035, 5,5x4 cm
7341
€ 75 - € 125
7340
€ 100
Gouden
broche, 14-krt gemaakt
van- € 200
schakels,
4 cm, 8,5
gram
Fantasiebroche,
BWG,
in Egyptische stijl
en bezet met turkoois, 3,7 cm breed
7342
7341
75 - € 125
Staafbroche, BWG, bezet met €
ovale
bruine
steen,
5 cm
Gouden
broche,
14-krt gemaakt van
schakels, 4 cm, 8,5 gram
7343
€ 100 - € 150
7342
Gouden bloembroche, 14-krt, bezet met 1grotere
en vele
kleine
diamantjes
ca 0,01
Staafbroche,
BWG,
bezet
met ovale
ct.,
4 cm
lang,5met
bruine
steen,
cm veiligheidssluiting,
bruto 5,7 gram
7343
€ 100 - € 150
7344
€ 60 -met
€ 100
Gouden bloembroche, 14-krt, bezet
1
Gouden
fantasiebroche,
14-krt, bezet
met
grotere en
vele kleine diamantjes
ca 0,01
cultive
pareltje,
5,5 veiligheidssluiting,
cm, bruto 4,8 gram
ct., 4 cm
lang, met
bruto 5,7 gram
7345
€ 40 - € 60
7344
€ 60
- € 100
Gouden
veerbroche, 14-krt, 5 cm
breed,
3,7
gramfantasiebroche, 14-krt, bezet met
Gouden
cultive pareltje, 5,5 cm, bruto 4,8 gram
7346
€ 175 - € 225
7345
€ bloemen
40 - € 60
Gouden fantasiebroche, 18-krt, 2
met
in het
hart 2 briljant
geslepen
Gouden
veerbroche,
14-krt,
5 cm breed,
diamantjes
3,7 gram van 0.02 ct. per stuk, 5,5 cm,
bruto 11 gram
7346
€ 175 - € 225
7347
€ 100
- € 200
Gouden fantasiebroche, 18-krt,
2 bloemen
Koopje
vanhart
3 diverse
gouden
broches, 14met in het
2 briljant
geslepen
krt,
9,5 gramvan 0.02 ct. per stuk, 5,5 cm,
diamantjes
bruto 11 gram
7348
€ 50 - € 100
7347
€ 100met
- € 200
Gouden
staafbroche, 14-krt, bezet
cultive
en 2 roosdiamantjes,
6,514Koopjepareltje
van 3 diverse
gouden broches,
cm,
bruto
4,7 gram
krt, 9,5
gram
7349
€€100
7348
50 - € 200
100
Armband
van granaat,14-krt,
3-rijig,bezet
met een
Gouden staafbroche,
met14krt
gouden
sluiting,
met 3
cultive
pareltje
en 2 bezet
roosdiamantjes,
6,5
granaatjes,
18gram
cm lang
cm, bruto 4,7
7350
75 - € 200
125
7349
€€100
4-rijig
granaten
collier met
gouden
Armband
van granaat,
3-rijig,
met een 14sluiting,
ca.sluiting,
38 cm bezet met 3
krt gouden
granaatjes, 18 cm lang
7350
€ 75 - € 125
4-rijig granaten collier met gouden
sluiting, ca. 38 cm Veiling juli 2018
7351
€ 50 - € 100
Koopje van 14-krt gouden gourmetcollier,
venetiaans collier (geen keur) en 2
hangers waaronder zeepaardje
7352
€ 100 - € 150
Gouden filigrain medaillonhanger, 18-krt,

Koopje van 14-krt gouden gourmetcollier,
venetiaans collier (geen keur) en 2
juli 2018
hangers waaronderVeiling
zeepaardje
7352
€€100
7351
50 - € 150
100
Gouden
filigrain
medaillonhanger,
18-krt,
Koopje van
14-krt
gouden gourmetcollier,
8,6
gram collier (geen keur) en 2
venetiaans
hangers waaronder zeepaardje
7353
7352
€ 100 - € 150
Zilveren
hanger bezet met gesneden
camee,
Gouden2,8x2,5
filigrain cm
medaillonhanger, 18-krt,
8,6 gram
7354
€ 40 - € 60
7353
19e Eeuwse broche, onyx met
bloedkoraal
in gouden
montuur,
14-krt,
Zilveren hanger
bezet met
gesneden
2,8
cm diameter
camee,
2,8x2,5 cm
7355
7354
€ 40 - € 60
Fantasiebroche
met portret
van een
19e Eeuwse broche,
onyx met
vrouw,
geemailleerd
decor
en muts
bloedkoraal
in gouden
montuur,
14-krt,
voorzien
van kleine stukjes diamant, 3 cm
2,8 cm diameter
diameter, bruto 11,8 gram
7355
7356
€ 275
Fantasiebroche met portret van
een- € 325
Gouden
slavenarmband,
met
vrouw, geemailleerd
decor14-krt,
en muts
inscriptie
aan kleine
binnenzijde,
gram 3 cm
voorzien van
stukjes20,8
diamant,
diameter, bruto 11,8 gram
7357
€ 150 - € 200
7356
€ 27511,5
- € 325
Gouden
schakelarmbanbd, 14-krt,
gram,
22slavenarmband,
cm
Gouden
14-krt, met
inscriptie aan binnenzijde, 20,8 gram
7358
€ 250 - € 350
7357
€ 150
- € 200
Gouden schakelarmband, 14-krt,
22,6
gram,
20,5
cm
Gouden
schakelarmbanbd,
14-krt, 11,5
gram, 22 cm
7359
€ 75 - € 125
7358
€ 250
Armband,
gemerkt 585 en bezet
met- €
3 350
diverse
19,514-krt,
cm, bruto
Goudenedelsteentjes,
schakelarmband,
22,66
gram
gram, 20,5 cm
7360
€€300
7359
75 - € 400
125
Gouden
14-krt
metmet
fraai
Armband,plaatarmband,
gemerkt 585 en
bezet
3
decor,
gram
diverse22,3
edelsteentjes,
19,5 cm, bruto 6
gram
7361
€ 175 - € 225
7360
300 16,3
- € 400
Oude schakelarmband, geen €
keur,
gram
Gouden plaatarmband, 14-krt met fraai
decor, 22,3 gram
7362
€ 75 - € 125
7361
€ 175
- € 225
Gouden solitairring, 14-krt, bezet
met
ovale
steen, 17 mm
Oude blauwe
schakelarmband,
geen keur, 16,3
gram
7363
€ 40 - € 60
7362
75 - € 125
Gouden
ring, 14-krt, bezet met€blauwe
steen,
17,75
mm 14-krt, bezet met
Gouden
solitairring,
ovale blauwe steen, 17 mm
7364
€ 75 - € 100
7363
€ 40 - €
Slagring,
gemaakt van oude trouwring
en60
bezet
met
een14-krt,
cultivébezet
pareltje,
mm
Gouden
ring,
met17,25
blauwe
steen, 17,75 mm
7365
€ 300 - € 500
7364
€ 75met
- € op
100
Bicolor gouden ring, 18-krt., bezet
Wesselton
briljant geslepen
caen
Slagring, gemaakt
van oude diamant
trouwring
0,35
kastzetting,
mm17,25 mm
bezetct.,
met
een cultivé17,25
pareltje,
7366
€ 1.500
-€
2.000
7365
€ 300
-€
500
Bicolor gouden fantasiering,
18-krt met
met op
in
ring, 18-krt., bezet
het
centrumbriljant
een solitair
briljant
geslepen
Wesselton
geslepen
diamant
ca
diamant
ca. 0,8517,25
ct, SI1mm
en H
0,35 ct., van
kastzetting,
kleur, goed geslepen met daaromheen 38
7366
€ 1.500
- €ct.,
2.000
briljantgeslepen
diamantjes
ca 0,45
Bicolor
gouden
fantasiering,
18-krt
met in
een
paar
VS1, de
rest beter en
H kleur,
het
centrum
een17,0
solitair
briljant
geslepen
goed
geslepen,
mm,
8,10 gram
diamant van ca. 0,85 ct, SI1 en H
7367
€ 100 - € 200
kleur, goed geslepen met daaromheen
38
Art
Deco goudendiamantjes
ring, 14-krt.ca, bezet
met
briljantgeslepen
0,45 ct.,
6
saffieren
en 1de
briljant
geslepen
een
paar VS1,
rest beter
en H diamant,
kleur,
ca.
0.15
ct., 17,5
mmTimed
goed
geslepen,
17,0
mm, 8,10Online
gram
Goud
en
Zilver

7367
€€100
7368
75 -- €
€ 200
125
7
Art
Deco
gouden
ring,
14-krt.
,
bezet
met
Gouden fantasiering, 14-krt, bos versierd
6
saffieren
en 1 briljant
met
9 robijntjes,
16 mmgeslepen diamant,
ca. 0.15 ct., 17,5 mm
7369
€ 80 - € 120
Paar gouden trouwringen, 14-krt, 20,257
en 17,0 mm, 6,6 gram

7048

Ronde schotel

7066    Zilveren bonbonnière

7112    Zilveren tafelhanen

104

107

Jaeger le Coultre

Chopard herenhorloge

7223    Glory heren polshorloge

7091    Zilver lepeldoosje

106

Steiner Maastricht heren
polshorloge

7313

Buler heren polshorloge

7290

5 Gouden munten

7156    Zilveren strooilepel

7092

Peper en zoutstel Sterling

7339

Fabergé

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

Woensdag

09.00 uur !!!

4 juli

Kleingoed

04-07 09.00 Kleingoedveiling
9000
3 Topografische kaarten, België
Luxemburg, Zwitserland en Zeist

Veiling juli 2018
-

9001
6 Diverse wanddecoraties waaronder
olieverf, aquarel, litho en foto, en map met
prenten
9002
2 Gresaardewerken kruiken 36, cm en
40,5 cm hoog, en 2 inmaakvatten 39 cm
en 45 cm hoog
9003
3 Diverse Oosterse beschilderingen op
zijde, Japan ca. 1920, ca. 40x32 cm per
stuk
9004
Ovale spiegel in koperen lijst 63x47 cm,
koperen doofpot, en een koperen Art
Deco tafelschemerlamp met stoffen kap
54 cm hoog
9005
4 Diverse tafelschemerlampen w.o. met
Oosterse voet
9006
Fridor Waldorp radio in houten kast 25 cm
hoog, 38 cm breed, kunststof tafelglobe, 2
koperen tafelschemerlampen 52,5 cm
hoog, en klokkast van regulateur 49,5 cm
9007
Herzog ijzeren weegschaal, koperen
weegschalen, koperen dekselpot met
hengsel, en smeedijzer gereedschap

-

9008
Bronzen vuurpot het hengsel, 39 cm
hoog, 6.85 kilo

-

9009
Doos met Schwarzwalder houten
bestoken beeld van man met hertje 39 cm
hoog, aardewerken beeldengroep vrouw
met zwaan 22 cm hoog antieke
kleurgravure Venetie, Afrikaans houten
masker 64 cm, en 2 reiswekkers
9010
Leitz Dialux 20 EB microscoop en Salter
model 250 weegschaal
9011
Schap diverse koperen voorwerpen w.o.
ketel, vazen, kandelaren etc.
9012
Doos met 2 klassieke 2-lichts
wandlampjes, oude tinnen beschilderde
kraantjeskan, 2 koperen hengselbakken,
en koperen bakje aan steel
9013
Oude koperen scheepswandlamp

-

9014
Doos met divers plate

-

9015
Doos met Sola plate bestek, plate
koffiestel, dienblad, overig visbestek en
kandelaren
9016
Doos met divers plate

woensdag 4 juli 2018

-

9017
Doos met Villeroy & Boch eetservies met
Botanica decor, bestaande uit 6 platte
borden, 6 diepe borden, 6 ontbijtborden, 6
gebaksschotels met schaal, 6
compoteschaaltjes, ovaal vleesschaaltje,
groenteschaaltje, ronde diepe schaal,
ovale en rechthoekige ovenschaal, en 3
mokken,
9018
Doos met kristallen messenleggers,
kaasstolp, schaal, karaffen, antieke
Engelse porseleinen kop en schotels,
Franz porseleinen theepot/kopje etc

-

9019
Doos met Flora Gouda plateel
dekselvaas, schotel, vaas en coupe

-

9020
Doos met aardewerken schenkkan, vaas,
dekselvaas, fruitschaal, raamdecoratie,
gipsen buste van een Indiaan 34 cm hoog
etc
9021
Doos met gekleurde sierglazen vazen,
glazen schalen en karaf

-

9022
Doos met aardewerken 12-persoons
theeservies, 12 ontbijtborden, 2
botervloten en gebaksschaal met 4
schotels

-

9023
Chinees porseleinen 20e eeuwse
dekselvaas 40,5 cm hoog (haarlijn),
antieke Kantonese porseleinen vaas 25
cm hoog (randschade), Ge ware vaasje
18 cm hoog (schade aan voet), en
koperen gedreven Kashkul (bedelnap) uit
Tibet 11 cm hoog, 24,5 cm lang
9024
Doos met Japans theeservies, Royal
Albert kop en schotels en diverse kop en
schotels
9025
Olieverfschilderij, lampetkannen, bakken,
dekselbakjes, en doos met Limoges
porselein en keramiek vazen

9031
Doos met bijou, persglazen vaasje in
Laliquestijl, kristallen schaaltjes op
zilveren voetjes, coupe op zilveren voet,
en schaaltje met verzilverd decor
9032
2 Dozen met Hollands plateel, aardewerk,
persglas, en buitenlands aardewerk
9033
Doos met aardewerken puddingvormen
9034
2 Dozen met Limoges porseleinen
miniaturen, schotels, schaaltjes, potjes,
vleugel, boek, dekselschaal etc
9035
Doos met keramiek sculpturen,
dekselbakje, bloemenvaas, vaasjes en
objecten, van de hand van Virginie E
Waardenburg 1919-1990

-

9036
2 Dozen met divers porselein en
aardewerk

-

9037
2 Dozen met plate bestek

-

9038
Doos met Gero, ontwerp Georg Nilsson
lepeltjes en vorkjes, plate kandelaar,
visbestek, fles met tinnen montuur, tinnen
schaal, beker etc
9039
Doos met plate bestek waaronder Gero,
glazen geslepen bak in chromen montuur
met hengsel, beker en vaasje
9040
Doos met oude geemailleerde
chocoladeketel, Chinees porseleinen
schotels en koperen Oosterse kommen
met gedreven decor
9041
Doos met diverse houten, kunststof en
gipsen Boeddhabeelden

-

9026
Doos met divers plate

-

9042
2 Dozen met kristallen geslepen glazen
en 1 doos met glazen en gekleurd
glaswerk

9027
Doos met bijou en zonnebrillen

-

9043
Doos met divers koperwerk en tin

9028
Doos met plate ijscoupes, Indische
lepeltjes, servetbanden, sigarettendoos,
vorkjes, tafelstel, ijzeren spaarpot etc
9029
Doos met Ram aardewerken schotel,
Porceleynbe Fles Delft vaas, Petrus
Regout kastkom, Oud Delft Nijmegen
schotel etc

-

9030
Doos met 14 groen ruitjes kristallen
geslepen glazen, 10 schaaltjes, 4
pindaschaaltjes, zoutvaatjes, 3 glaasjes,
glazen waterkan, blauwe waterkan etc

-

9044
Doos met kristallen geslepen
vakkenschaal, schaaltjes, melkkannetje,
lepelvaasje en suikerpotje
9045
Doos met 9-delig Johnson Brothers
Engels porseleinen koffieservies,
Pirkenhammer porseleinen schalen, pop
en Schumann groenteschaal
9046
Doos met gekleurde glazen, karaf,
schenkkan, messenleggers, schaal en
wijnkoeler

-

1

5066

Lladro

04-07 09.00 Kleingoedveiling
9047
Doos met divers tin, koper, ijzeren
strijkbout, tafelbellen, miniaturen met
eiken wandrekje etc

Veiling juli 2018
-

9048
2 Dozen met plate bestek, kandelaar,
champagnekoeler, vaasjes, spaarpotjes,
fotolijst, kinderset etc
9049
Doos met antieke koperen blaker, diverse
tinnen voorwerpen, plate voorwerpen en
aardewerken vaasje gemerkt sintro 55
9050
2 Dozen met Hollands aardewerk en
plateel waaronder Petrus Regout, Mosa,
Gouda, Koninklijk Goedewaagen
en Arnhemsche Fayence
9051
2 Dozen met porseleinen kop en schotels,
mokkaserviesje, bekers en serviesgoed

9064
Doos met 4 etsen van Maria Hung Ci Yee,
2 prenten in lijst, antieke ets, en aquarel
9065
10 Diverse wanddecoraties w.o.
aquarellen

-

9066
5 Olieverfschilderijen waaronder A.
Smeerdijk, Ritsema, map met 4
photographures van Mauve, Duchatel en
Apol, en 1 schilderijlijst
9067
14 Diverse wanddecoraties waaronder
olieverf, etsen, gravures en litho's

-

9068
5 Wanddecoraties waaronder
olieverfschilderijen, litho en handwerk
voorstelling achter glas

-

9052
Doos met diverse koninklijk huis
gerelateerde bekers, emaille bord en
tegeltjes

-

9069
15x Oleografie met klassieke voorstelling
zonder lijst, doekmaten ca 42x21 cm en
47x32 cm

9053
2 Dozen met divers porselein en
aardewerk

-

9070
Foto in zwarte lijst, 5 prenten in zwarte
lijsten, olieverfschilderij en pastel met
voorstellinggen van Christus, 3 litho's en
tekening

9054
2 Dozen met porseleinen, aardewerken
en glazen puddingvormen
9055
5 Diverse wanddecoraties waaronder
oude foto's van Arnhem, olieverf en litho
en
9056
Van Nelle koffie-theeblik 37 cm hoog, 43
cm breed, geemailleerde broodtrommel,
metalen wandhouder, 2 glazen
hanglampen, en 2 bureaulampjes

9071
2 Dozen met sierglazen vazen, schaaltjes,
dekselpotjes, dekselbakje, dekselbakje,
kom etc
9072
Doos met Indisch en Afrikaans
houtsnijwerk beelden, maskers, potjes,
bord, en aardewerken Afrikaanse
sculptuur

-

9073
13 Diverse wanddecoraties w.o.
aquarellen

-

9057
2 Haardstellen, ijzeren kolenbak, 2
vuurbokjes en koperen parablubak 67 cm
hoog

9074
Doos met etsen, tekening, olieverf en
textiel waaronder Jan van Vucht Tyssen,
Hammes, P Hermans, Vergert etc

9058
6 Diverse wanddecoraties w.o. olieverf op
doek

9075
Gesigneerd Hetty (Stefels), 7 eigen
ingelijste werken, krijt op papier

9059
4 Sierglazen vazen 56 cm, 64 cm en 70
cm hoog

9076
Gesigneerd Heeswijk, Frenk van geb.
1959, compositie van 2 vrachtwagens,
kleuren linoleumsnede 23/50, gedateerd
1996, 55x72 cm, gesigneerd Dooper,
Leo geb. 1934, naakt, tekening 63x43 cm,
en Overweel, Ank geb.1943, Compositie,
pastel 63x43 cm

9060
5 Gekleurde glazen siervazen 40 cm, 48,5
cm en 52,5 cm hoog
9061
Doos met koperen kruik, ijzeren
wafeltang, notenhouten stoof, plate etc

-

9062
Doos met tafelolielamp,
tafelschemerlampen, kapjes en glazen Art
Deco hanglamp met marmerdecor
9063
13 Diverse wanddecoraties w.o. olieverf
op doek, ets en een werk van Theo van
der Horst
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-

9077
Gesigneerd, J van Santen, olieverf
paneel, gesigneerd Lena ten Bosch,
olieverf doek, en 3 etsen van
Roodenburg, v Leusden en Kropp

-

9078
18 Diverse wanddecoraties

-

9079
Antieke gravure, getiteld De
wiskonstenaars of het gevluchte juffertje
41,5x53 cm, en anoniem, Bloeiende
tulpen, rups en vlinder, doek 89,5x60 cm
9080
7 Aquarellen en litho's

-

9081
Sven Hoekstra (1945-)
Stilleven met landschap en
voorbijgangers, litho 3 luik, gedateerd
1998, totale buitenmaat 168x55 cm

-

9082
2 Dozen met diverse wanddecoraties
waaronder etsen, gravures, litho's,
prenten, foto's etc

-

9083
6 Diverse wanddecoraties w.o. etsen

-

9084
Koop Afrikaanse houten bestoken
beelden, maskers, krukje en voorwerpen
9085
Doos met houten en kunststof sculptures,
kistjes en klokje
9086
2 Dozen met diverse wanddecoraties
waaronder tekeningen, olieverf, etsen,
gravures, litho's en prenten

-

9087
Doos met ca. 30 diverse wanddecoraties
9088
Doos met diverse wanddecoraties
waaronder kleurets van Guus Kuit, ets
van Hendrika Anna Doedijns etc

-

9089
Doos met houtsnijwerk, courantenhanger,
houten schenkkan, Indische bewerkte
hoorn, houten schalen, bronzen beeldjes,
Microsoft Display Dock HD-500, en doos
met horloges, postzegelalbums wereld,
Agfa fototoestel, toneelkijker, zonnebrillen
etc
9090
2 Dozen met diverse olieverfschilderijtjes
in fraaie lijsten
9091
Doos met ijzeren hengselpot, kandelaar,
onderzetter, koperen wanddoos en houten
eenden
9092
Max Ciolek geb. 1959, 4 ingelijste foto's
van verkeersborden, gedateerd 2001,
59,5x40,5 cm
9093
Olieverf op doek van A Vostermans,
schilderijlijsten, etsen waaronder Jan
Disselsma, litho's en aquarel

-

9094
Doos met porselein, kristal, jazz
platenalbum uit 1972, bont, bronzen
beeldjes, fotolijstjes etc

-
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9095
Doos met diverse keramiek vazen, van de
hand van Virginie E Waardenburg 19191990
9096
Doos divers met uurwerk, kraankan,
lampjes en ketel

-

9097
Doos divers w.o. 3 autootjes en
porseleinen beeldje

-

9098
Doos divers b.u. Optima camera,
Viewmaster, 3 stuks plateel, 2 vaasjes,
Philips Infaphril en jaren 60 schaarlamp
9099
Doos met aardewerken schotel met
spreuk, antiek houten lepeldoosje, diverse
houten kistjes, metronoom, lepeldoosje,
wanddecoraties en 2 olieverfschilderijen
van Piet J van Rijn en Leo Manders
9100
2 Dozen met divers porselein en
aardewerk

-

9101
2 Dozen met divers koperwerk

-

9102
Koperen hengselbak, beddenpan,
metalen kandelaren 70,5 cm en 86 cm
hoog, en divers koperwerk

-

9103
Olieverfschilderij, linoleumsnede, ets van
Roodenburg, Map of the World met
reproducties van Gerard Mercator, en 5
wanddecoraties
9104
Douwe Egberts koffie-theeblik 27,5 cm
hoog, 44x31 cm, en 2-deurs koffietheeblik 36 cm hoog, 62x33 cm

-

9105
Koperen doofpot, bloemvak met
leeuwmaskers en een grote koperen
schotels c.q. plantenbak

-

9106
Oude dokterstas, ets van Persingen door
Andre Balyon, litho van Persingen, H v
Gemert sigarenblik 25,5 cm hoog, 40x30
cm, en Oranta specerijenblik 25 cm hoog
9107
Doos met koperen tafelschemerelampjes,
bureaulampjes en wandlampje
9108
2 Terracotta wandconsoles 31 cm hoog,
papiermache leeuw 35 cm hoog, glazen
vaas 35 cm hoog, wandkleed met
passage van Horatius uit de Ars Poetica
158x129 cm, en blikken trommel met
laadje
9109
Nirona koffergrammofoon

-

9110
5 Stuks meest Italiaans aardewerken
dekselcoupe, vaas, schenkkan, fruitschaal
en orenvaas
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9111
6 Diverse houtsnijwerken w.o. olifanten
9112
3 Decoratieve werken met voorstellingen
Salvador Dali, buitenmaat 46x35 cm
9113
Doos met Wedgwood aardewerken
borden, kop en schotels, mok en
schaaltjes, Porceleyne Fles Delft wit
aardewerken kan, porseleinen koffiekan
met blauw decor etc
9114
Doos met oud fotoalbum met lakwerk kaft,
blok gewichten, koperwerk, miniatuur
grammofoon, bijou etc
9115
Doos met porselein, aardewerk, kristal,
glas, koperen wandlampje, kandelaartje
en tafelschemerlamp
9116
Doos met schelpen, porseleinen
soepterrine, Hollands aardewerken
wandtegel, Hollands aardewerken
orenvaasje, kommetje, Oosters
porseleinen theebusje, aardewerken
puddingvorm, en gele persglazen beker
9117
Doos divers glaswerk w.o. 6-persoons
krafset, roomstel, onderzetters etc.

-

9118
Doos divers Oosters porselein w.o.
theeserviesje met in de bodem van de
kopjes een gezicht van een Geisha

-

9119
2 Dozen met oude koperen theelichten,
sommige met glas
9120
Doos met plate, gietijzeren
muziekstandaard, jaren 60/70 metalen
bureaulampjes, munten, en tinnen
miniaturen

-

9121
Doos met kunststof Mariabeeld, metalen
kandelaren, 2 houten carousels met
speelmechaniek, glazen vaas, houten
bestoken beeldjes etc
9122
Doos met antiek Petrus Regout en
Societe Maestricht aardewerk

-

9123
Doos met porselein, aardewerk, schelpen,
olifantenbeeldjes van hout, porselein,
speksteen, en wandddecoraties
9124
Doos met Imari, druiventros van steen,
Leerdam spijkerbol, geemailleerd
dekselbakje, houten Chinees beeldje,
Wedgwood aardewerken vaas, en Herend
porselein
9125
Doos diverse klassieke kop en schotels

9126
Kristallen geslepen kaasstolp op
onderschotel, 2 vierkante schaaltjes
16x16 cm, en 2 vierkante schaaltjes
13x13 cm

-

9127
2 Dozen met aardewerken, porseleinen,
glazen en metalen theelichten, aantal met
glazen wanden
9128
2 Dozen met diverse porseleinen
koffiepotten en chocoladekannen,
Wedgwood schaaltjes, kop en schotels etc
9129
Krat met diverse schelpen

-

9130
Doos met kristallen geslepen karaffen,
plateau met waterkan en glazen, tafelstel,
kandelaar, zoutvaatjes, ovale schaal,
onderzetters en ronde schaaltjes
9131
Doos divers w.o. poppenwagentje,
beeldjes, schilderijtje, spijkerbolvaasje etc.
9132
2 Dozen met divers porselein en
aardewerk waaronder Royal Albert kop en
schotels, Royal Mosa serie sierschotels
9133
Doos met tin waaronder Chris van de
Hoef hengselschaaltje, en koperen
steelpan

-

9134
Doos met grote verzameling diverse
horloges

-

9135
Doos met Royal Albert kop en schotels,
Hutschenreuther pindaset, Rosenthal
porselein etc
9136
Doos met oude pijpenrek met pijpen, oude
teddybeer, raamdecoraties, theelicht,
lakwerk, boekensteunen etc
9137
2 Dozen met Limoges porseleinen
dekselpotjes, kop en schotels,
dekschaaltje, tafelschemerlampje,
kandelaar, bloempot, bustes etc

-

9138
Doos met diverse tinnen voorwerpen

-

9139
Doos met kristal en glas waaronder
Swarovski

-

9140
Doos met houten bestoken beeldjes,
slangenhuid, tafelklokje, Javaanse
bewerkte hoorn, Afrikaanse lichaams
decoratie van kraaltjes etc

-

9141
Doos met porseleinen en aardewerken
beeldjes waaronder Goebel, Gerold
Porzellan, Royal Doulton etc

-
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9142
Doos met glaasjes met zilveren en plate
voetjes, porseleinen beeldjes,
schelplampje, kristallen onderzetters in
cassette etc
9143
Doos met divers aardewerk en porselein
9144
2 Dozen met divers koperwerk, klokjes,
dieblad met spiegelbodem, decoraties,
plate etc
9145
2 Dozen met Hollands aardewerk, plateel
en porselein
9146
2 Dozen met diverse glazen, karaffen,
wandvitrinekastje met glazen miniaturen,
lepeldoosje, Boheems kristallen vazen etc
9147
Doos met Petrus Regout aardewerken
schalen, dekschaal en theelicht

-

9148
9 Koperen ketels, brassereo, beddenpan,
pan op poten en bakje
9149
Teakhouten dorsvlegel, ijzeren kolenbak,
2 kunststof bronsgekleurde
boekensteunen in de vorm van vrouw met
last op de rug, en ijzeren sierlijke
wandhouder
9150
5 Houten wandelstokken waaronder
Afrikaans 92-96 cm hoog

-

9151
Zuid Holland Jardiníère model 631 gaaf
en Zuid Holland 2 kastvazen model 666
(schade)
9152
Doos met wanddecoraties, lijst, fotolijsten,
boek met oude plaatjes, houten
standaard, metalen spotje, groene
Kastrup glazen pot 49,5 cm hoog, en
houten hanglamp
9153
Doos met Oosterse koperen kommen,
blakers, theelicht, standaard en koebel

-

9154
Doos met 8 tegels b.u. 5 Westraven, 1
Mosa, 1 Goedewaagen en 1 onbekend

-

9155
2 Dozen met divers porselein en
aardewerk

-

9156
2 Dozen met verzameling trams en
treinen van metaal, kunststof, mokken,
boeken, tegels, bordje, blik etc

-

9157
Doos met Rolleicord en Agfa
fototoestellen, antieke klapcamera,
Metraphot, verrekijker, en Swiza klokje

-
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9158
2 Dozen met oud speelgoed waaronder
Dinky Toys, Marklin, blikken speelgoed,
spelletjes, opwind speelgoed etc

9174
Doos met verrekijker, Pentax
Asahi fototoestel, Takumar lens, flitsers
etc

9159
Doos speelgoedsoldaatjes en voertuigen

9175
Doos met 18e eeuwse aardewerken
tegels (met schade)

-

9176
Koop Chinees porseleinen kommetjes,
schoteltjes en 2 Japanse kommetjes
(diverse chipjes en haarlijntjes)

-

9160
Doos met fototoestellen w.o. praktica,
Sigma, Petri en lenzen w.o. Canon,
Tamron, Tokina etc.

-

9161
7 Houten Balineese beeldjes, grootste
ca. 36 cm hoog

-

9162
Doos divers w.o. haan, dienblaadje met
onderzetters, 2 wanddecoraties, plateel
en blikken autootjes
9163
Doos divers bijou w.o. veel armbanden en
horloges
9164
2 Kunststof ladekastjes met divers bijou
9165
Doos met fototoestellen Agfa, Minolta,
Canon, Fujifilm, en lenzen Minolta,
Vogtlander, Nikon, en oude Belgische
bakelieten telefoon

-

9166
WMF 90-delig, 9-persoons
bestekgarnituur in cassette

-

9167
2 Dozen met diverse merken
fototoestellen, lenzen en toebehoren
waaronder Praktica, Primo-jr, Smena,
Lubitel 2, Agfa, Olympus, Canon, Cosina,
Kodak, Polaroid etc, en Yashica
filmcamera

9177
Doos met Chris vd Hoef tinnen kan,
bronzen Egyptisch beeldje, houten schild
met koper beslag, bronzen bel, plate,
Oosters benen beeldje, en 2 houten
doosjes
9178
Doos met porselein en aardewerk
waaronder Oosters

-

9179
3 Dozen met antieke
Nederlandse porseleinen kop en schotels
met wensteksten
9180
Doos met Oosters groen geglazuurd
keramiek schaal, vaas, dekselvaas,
theepot en pot (pot en vaas met schade)
9181
29 Diverse porseleinen sierborden,
verzamelaars items

-

9182
Koop antiek Chinees en Japans
porseleinen schoteltjes 13,5 cm diameter
en 14,5 cm diameter, dekselvaasje 22 cm
hoog, schotel 23 cm diameter, kommetje
6 cm hoog, en 2 vaasjes 11,5 cm hoog

-

9183
3 Dozen met antieke Duitse porseleinen
kop en schotels met wensteksten

9169
Doos met oude schootkoffiemolen, blok
gewichten, tafelklok, munten, dienblad,
aapje, Marklin locomotief, toneelkijker,
kistjes etc

9184
Doos met gipsen buste, porseleinen
gemberpotten, Wedgwood jasperware
porselein, Royal Albert kandelaar,
aardewerken onderzetters, plateel
orenvaas, Imari en Hollands aardewerken
schotels

9168
Doos divers w.o. hoge hoed,
verrekijker, oud fototoestel etc.

9170
Doos divers bijou w.o. veel armbanden

-

9171
2 Dozen met klederdrachtpopjes, blikken
poppenfornuisje, oude knikkers,
aardewerken keukenklok, houten paard, 2
Helit jaren 60 asbakken, pendule, onyx
tempelleeuwtjes, bloem, porseleinen
poppen etc
9172
Doos met diverse fototoestellen
waaronder Canon, Minolta, Kodak,
Konica, Braun, Revue, en Eumig mini 3
camera
9173
2 Dozen met meest Hollands aardewerk
waaronder Ram, Petrus Regout, Zenith
Gouda etc

9185
Doos met keramiek waaronder Zaalberg,
Mobach, Johnny Rolf, Jet, Virginie E
Waardenburg, en sculptuur figuur te paard
9186
Doos met Hollands plateel, Porceleyne
Fles Delft aardewerk etc

-

9187
2 Dozen met porseleinen klassieke
wandvaasjes, waaronder Dresden,
Unterweissbach, Gerold Porzellan

-

9188
2 Dozen met gelegenheidsborden en
vingerhoedjes ter ere van het koninklijk
huis

-
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9189
Doos met keramiek vazen,
kandelaarvaasjes, kruik en schaaltjes, van
de hand van Virginie E Waardenburg
1919-1990
9190
Doos met Limoges porseleinen vazen en
oorvaasjes van verschillende formaten en
modellen
9191
31 Diverse porseleinen sierborden,
verzamelaars items

-

9192
Doos met keramiek schaaltjes,
dekselbakje, schaal en schotel, van de
hand van Virginie E Waardenburg 19191990
9193
Doos met gekleurde glazen vazen, glazen
schaal en karaf
9194
Doos met Porceleyne Fles Delft
aardewerk (met schade)

-

9195
Doos met kristallen geslepen karaffen,
fruitschaal, vaas op blokvoet,
koektrommel, kandelaartjes, vaasje,
gekleurd schaaltje en glazen onderzetter
9196
Doos met keramiek sierlijke vazen,
huisjes, kan, schaal en kandelaar, van de
hand van Virginie E Waardenburg 19191990
9197
Doos met porseleinen kop en schotels
waaronder Haviland Limoges France,
Nympenburg, Villeroy & Boch en Royal
Sphinx

-

9198
Doos divers w.o. klassieke beeldjes,
porselein, onderzetters, plate lepeltjes etc.
9199
Doos met verzameling verzilverde
dierenbeeldjes van Wereld Natuur Fonds
9200
Doos met Limoges porseleinenen
schotels en schaaltjes van verschillende
formaten
9201
Doos met houten polychroom gekleurde
haan, glazen potjes, flesje, houten
bestoken kistje, oude fragment van een
ikoon en stenen sculptuur van een Heilige
9202
Doos met sier keramiek vazen en
objecten, van de hand van Virginie E
Waardenburg 1919-1990

-

9203
Doos met marmeren bureauaccessoires,
houten bestoken boekensteunen, pennen,
sigarendoos etc
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9204
Doos met sier keramiek tegels, kan,
schildjes, vaas etc, van de hand van
Virginie E Waardenburg 1919-1990

-

9205
Doos divers w.o. strijkijzers, Imari
porselein en klassieke beeldjes

-

9206
Doos met 4 keramiek sierlijke objecten,
van de hand van Virginie E Waardenburg
1919-1990
9207
Doos met Duits porseleinen
beeldengroepjes, Goebel Hummel
aardewerken beeldjes met schade, en
kunststof beeldengroepje

-

9208
Doos met houten bestoken leeuwen,
beeldengroep, man en wandkapstokje
met olifantskoppen

-

9209
Doos met verrekijker 8x40, Fujifilm finepix
S5800 fototoestel, standaard, en fototas
met toebehoren
9210
Gesigneerd Hans Sternsdorff, koop van
ca. 25 kunstwerkjes
9211
Doosje divers glaswerk van kunstenaar
Alice / Pieter Gielen
9212
2 Dozen met oude Philips en Osram
gloeilampen voor fotostudio

-

9213
Doos divers w.o. appelklok, koperwerk,
tin, ovaal dienblad en oude kastvaas
9214
Junghans wandklok, wollen tafelloper,
betonnen tuinbeeld 48 cm hoog, glazen
tafelschemerlampvoet 58 cm hoog, en 2
koperen tafelschemerlampvoeten 65 cm
hoog
9215
2 Dozen met speelgoed
amera's movieviewers etc.

-

9216
3 Dozen met textiel gehaakte kleedjes,
Gobelin, worteldoeken etc.

-

9217
Doos Afrikaanse voorwerpen w.o.
snaarinstrumenten, olifanten en bestekset
9218
2 Dozen met glazen, tafelbel, karafje,
kristallen onderzetters, koekjespot ,
schotel en schaal met zilveren hengsel

-

9219
Doos met treinrails, pop, en houten kist
met ivoren schaakstukken en
dominostenen

9220
Doos met diverse kerstversiering,
wandgobelin 137x89 cm, Indisch geweven
kleed 174x110 cm, Afrikaans houten
object 85,5 cm hoog, en Zaanse klok in
noten kast 68 cm hoog (defect)
9221
Antieke koperen ketel, stoof, en grote
Atlas van Nederland 1963-1977

-

9222
Doos met plafondlamp, koperen
wandlampjes met pegels en koperen
dekselpot

-

9223
Doos met koningshuis gerelateerde
memorabilia wo. ansichtkaarten, posters,
foto's en 2 wanddecoraties
9224
Witgelakte 1-deurs wandvitrinekastje 64
cm hoog, 65,5 cm breed
9225
Noten 1-deurs wandvitrinekastje 73 cm
hoog, 68 cm breed (sleuteltje manco)

-

9226
Metalen beschilderde graanbak 15,5 cm
hoog, 89 cm diameter
9227
Koperen paraplustandaard, koperen
gedreven schotels, bloempotten,
beddenpannen, en ovale paraplubak

-

9228
Doosje met singeltjes jaren 60/70/80, en
Philips jaren 60 kofferplatenspeler, Philips
jaren 60 radio, en Philips jaren 60
kofferbandrecorder
9229
3 Pendules in eiken kast

-

9230
Schap met koperen doofpot, ketel,
hengselbakken, olielamp, tulband,
weegschaal, vergiet, steelpan, kandelaar
etc
9231
Klok gemaakt van oude schaven en een
pendule met Westminster slagwerk, 29
cm hoog
9232
2 Oude instrumenten w.o. vacuumtrekker
9233
5 Koperen voorwerpen, ovaal spiegeltje
en een hoedendoos met dives bont
9234
2 Dozen met Japans porselein,
aardewerk, lakwerk, beeldjes etc

-

9235
Doos met aardewerk en porselein
waaronder Herend Hongarije

-

9236
Doos met houten hoedenmal, reisset in
koffertje, houten beeldjes, lakwerk doosje
met parelmoer versierd etc
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9237
2 Dozen met Oosterse groene
gemberpotjes, Japan Shoyu flesjes en 2
sierbloempotten
9238
Notenkleur wandvitrinekastje, 60 cm hoog
(geen sleutel)
9239
Eiken 1-deurs wandvitrinekastje 53 cm
hoog, 57 cm breed

-

9240
Notenkleur wandvitrinekastje, 61,5 cm
hoog

-

9241
Apple Macintosh Plus computer

-

9242
Philips, type 3902 ronde bakelieten
platenspeler 15 cm hoog, 26 cm diameter,
en koopje lp's jaren 70/80
9243
Doos b.u. 7 mappen met ansichtkaarten
uit Europa
9244
Doos met kunststof speelgoedbussen,
trailers en campers

-

9245
2 Dozen met diverse modellen
speelgoedautootjes van metaal en
kunststof, scooters, helicopter etc

-

9246
Doos met divers porselein en aardewerk
waaronder Wedgwood Imperial porcelain
etc
9247
Doos met poppen

-

9248
2 Dozen met Italiaans aardewerken
beelden, hang putto en tafelschemerlamp
9250
Doos met Oosters porselein, Herend
Hongarije porselein, Wedgwood etc

-

9251
Doos met tin en doos met koperwerk
9252
Doos met tin, koper, plate, koetslamp,
jardiniere, brievenweger etc
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9275
Doos met kristallen geslepen wijnglazen
en geslepen glazen van servies

9258
Doos met postzegels en ansichtkaarten
met kerken uit Europa

9276
3 Dozen met porseleinen serviesgoed,
waaronder Thomas, Schlaggenwald en
Suhl

9259
2 Dozen met mappen b.u.
sigarenbandjes, speldjes,
postzegeltaalkaarten,
eerstedagenveloppen en diverse kaarten
wo. Disney, Legoland, Efteling, Sint en
Piet, Swiebertje
9260
Doos b.u. 13 mappen met ansichtkaarten
w.o. Velp, Zutphen, Amsterdam,
Warnsveld, Den Haag, Soestdijk,
Apeldoorn, Hilversum, Alkmaar
9261
2 Dozen met postzegels Nederland en
Wereld, meest postfris

-

9262
Doos met Goebel beeld, Limoges
fruitbordjes etc, en doos met Arzberg
porseleinen serviesgoed

-

9263
2 Dozen met porseleinen serviesgoed
waaronder Felda Rhon

-

9264
Doos met Hollands plateel en aardewerk
9265
2 Dozen met aardewerken vazen,
jardinieres, schotel, dekselvaas, kaststel
etc
9266
2 Dozen met glazen, en gesigneerd
Coumou, schilderij met bloem

-

9267
€ 50 - € 100
Engelse wandklok met wekker in houten
kast, adres R Cooke York ca. 1840
-

-

9269
Zaanse klok in noten kast 63 cm hoog

-

-

9270
Regulateur in eiken kast

-

9271
5 Dozen met Nederlands-, Duits- en
Engels-/talige singeljes

-

9272
3 Dozen diverse F1 memorabilia,
microchamps F1 wagentjes en
ansichtkaarten

-

-

9255
Ronde schoolklok met eiken rand 38,5 cm
diameter
9256
2 Dozen met wanddecoraties, spiegel,
wandklokje, wandlampjes, buitenlamp,
olielampjes, weegschaal etc

-

9268
Zaanse klok in eiken kast 48 cm hoog

9253
Doos met Nikon F501 fototoestel, 70-210
lens, flitser, Sony video 8 handycam, en
Yashica 8 filmcamera
9254
Doos divers w.o. wanddecoratie met
gedicht uit 1848, vaasje, kastkom
Maastrich en divers

9257
2 Dozen met lp's en singeltjes, jaren
60/70/80

-

9273
Doos divers, waaronder verzilverd bestek,
lepelvaastje en een ruitjes geslepen karaf
(kapot)
9274
Doos met boeken, tafelpersjes en houten
bestoken kistjes

9277
Doos met strips w.o. smurfen en diverse
mappen b.u. smurfenspeldjes, flippos en
star wars kaarten
9278
Doos met Kuifje stripalbums, en doos met
diverse stripboeken waaronder Asterix,
Lucky Luke, De avonturen van Buck
Danny etc
9279
Doos met Suske en Wiske stripboeken

-

9280
Doos met antieke fotoalbums, bijbel, 2delige schilderslexicon, en een album De
Kunst In Nood
9281
Doos met kunstboeken

-

9282
Zaanse klok in noten kast 63 cm hoog,
wandklok in eiken kast 62 cm hoog, en
Orfac ronde wandklok 27 cm diameter,
met harpslinger

-

9283
Doos met lp's jaren 60/70/80

-

9284
Doosje met oude metalen treinrails, 2
houten kistjes met houten bouwstenen, en
kistje met houten bouwmaterieel
9285
Doos met lp's jaren 70/80

-

9286
Doos met diverse lp's waaronder
bakelieten

-

9287
Traxxas radiografisch bestuurbare auto,
Wilesco stoommachine, en diverse lego
9288
2 Dozen met aardewerken dekselpotten,
schemerlampvoeten, beelden etc
9289
2 Dozen met diverse schaalmodellen
stadsbussen en touringcars van metaal
en kunststof
9290
Doos met etsen, gravures, litho's en
aquarel van onder andere Josseaud,
Graadt van Roggen, Th van Wissen etc
9291
Doos met Rorstrand Sweden
aardewerken serviesgoed

-

9292
Doos met antieke boeken, etsen,
gravures, ansichtkaarten, opvouwbare
prenten op linnen etc

-
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9293
Koop stripboeken waaronder Asterix, Jan
Jans en de kinderen, The Phaidon Atlas
uit 1998, en 2 postzegelalbums
9294
2 Dozen met Suske en Wiske stripboeken
9295
2 Dozen met dvd's waaronder speelfilms
en kinderspeelfilms
9296
Doos met cd's diverse muziekcategorieen
9298
Doos met Oosters porselein, Hollands
keramiek en oude glazen wandschotel
met Haags decor

-

9299
Doos met aardewerken potjes, vaasjes,
vakkenschaal, eierschaal etc
9300
2 Dozen met porseleinen serviesgoed van
Kahla en Schonwald
9301
Doos met Engels porseleinen serviesgoed
9302
3 Dozen met Petrus Regout aardewerken
serviesgoed met decor Bouquet Bleu
9303
Wedgwood aardewerken serviesgoed met
decor Conway, bestaande uit 9 platte
borden 26,5 cm diameter, 9 diepe borden,
9 platte borden 13 cm diameter,
groenteschaal, ovale schaal, juskom op
onderschotel, gebaksschotel met 7
schotels, 3 kop en schotels, melkkannetje,
suikerpotje en rond schaaltje
9304
Villeroy & Boch porseleinen servies met
decor Vieux Luxembourg, bestaande uit 9
platte borden, 9 diepe borden, 9
dessertborden, dekschaal, 9
compoteschaaltjes, groenteschaal,
juskom, gebaksschaal met 9 schotels,
peper- en zoutstrooier, 3 eierdoppen, 2
mokken, en 9 kop en schotels
9305
Doos met flessen Pfalzgrafen kellerei
Volxheimer Rheingrafenstein witte wijn
1989, Alsace 1991 en Saumur 1988

-

9306
Doos met flessen Alsace Franse witte wijn
1989 en 1990, en diverse soorten witte
wijnen jaren 90
9307
Doos met flessen rode wijn Chateau
LÉglise dÄrmens 1990, Chateau La Croix
de Peyrolie 1990 en Savigny Les Beaune
1988
9308
Doos flessen witte wijn Chateau Goumin
1989, Chateau Ribeyrolles 1987,
Errazuriz Chili 1993 en 1994 en Chateau
Tour de Mirambeau 1994
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9309
Doos met flessen diverse witte en rode
wijn uit Duitsland, Amerika, Chili, Italie,
Spanje, Afrika, Australie en Portugal jaren
80 en 90
9310

-

Doos met flessen rode wijn Chateau
Moulin A Vent 1986, Chateau LagrangeMonbadou 1986, Chateau Les Girotins
1992, Chateau Landrieu 1995, Chateau
Barrieux 1990, Chateau Les Augiers 1990
en Chateau Ardennes 1986
9311
Doos met flessen rode wijn uit Frankrijk,
Duitsland en Chili jaren 80 en 90
9312
Doos met flessen rode wijn Katholieke
Universiteit Nijmegen 1987 en 1988, port,
sherry, champagne etc
9313
2 Dozen met flessen rode wijn Chateau
Cantegrit 1996, Chateau Des Vignerons
1995, Chateau De Valois 1978, Castillo
De Almansa 1994, Chateau Haut
Mazieres 1995 etc, en enkele flessen
witte wijn
9314
Doos met flessen rode wijn Chateau
Peyre-Lebade 1988, Chateau Haut
Buquet Cotes de Castillon 1990, Chateau
Pontet Canet 1984 en Chateau Cazelles
Cote de Bourg 1990
9315
Doos met diverse flessen rode Franse
wijn jaren 80 en 90

-

9316
Doos met flessen rode wijn Chateau
Lagrange Pomerol 1966, Chateau Dragon
1989, Chateau Labegorci Margaux 1975,
Cotes du Roussillon 1984, Chateau Grand
Jean 1990, Chateau Les Tourelles 1990,
Saint Emilion 1985, Chateau Giscours
1971 en 1992, SavignyLes Beaune 1988
en Faugeres 1985
9317
Doos met flessen rode wijn Chateau
Lascombes Margaux 1989, Chateau Abiet
Haut Medoc 1985, Bordeaux Clos des
Galevesses 1986, Chateau LÁnessan
Haut Medoc 1986, Chateau Grand Moulin
1983, Chateau Brillette 1986 en Chateau
Troupian 1990
9318
3 Dozen met glazen lampenkappen

-

9319
2 Dozen met Engels keramiek kruiken
voor Sherry, Beer, Whisky etc

-

9320
3 Dozen met divers koperwerk

-

9321
2 Dozen met divers plate en tin

-

9322
13 poppen van de Classic Doll Collection
waarvan meeste met verpakking

9323
Houten groen beschilderde kist 31,5 cm
hoog, 57 cm breed, 54 cm diep, 2 antieke
ovale metalen emmers,
schootkoffiemolen, en gresaardewerken
pot 34 cm hoog
9324
Gesigneerd, Cox, G, pastel 29x44 cm,
Beeftink, Andries, aquarel 30,5x44 cm,
Wagemakers, Theo, olieverf op doek
50x40 cm, Viegers, Lies, aquarel 39x29,5
cm, en Biesick, An, maroufle
9325
Toorop, 3 litho's 10x8 cm, 21x27 cm en
28x22 cm
9326
Gesigneerd Ina Hogen Esch geb. 1946,
getiteld Vurig, aquarel III/V, gedateerd
1989, 41,5x28 cm, onduidelijk gesigneerd,
Tuin achter de muur, ets 13/35, gedateerd
1974, 51,5x53 cm, en onduidelijk
gesigneerd, Muren, litho 79/99, 30x26,5
cm
9327
Oude klassieke schilderijlijst, binnenmaat
40,5x61 cm, buitenmaat 60x80 cm
9328
2 Metalen goudgekleurde 3-lichts
plafondlampjes en 2 6-lichts
plafondlampjes

-

9329
Doos divers plate, bonbonschaal op voet
gemerkt Sterling, natfruitschep en
lampvoet gemaakt van een tand
9330
Doos met Staffordshire England
porseleinen serviesgoed met floraal decor
9331
Doos met plate bestek, schalen, mand,
kristalen rozenbol etc

-

9332
Wedgwood aardewerken delen van eet-en
drinkservies, bestaande uit theepot, 7
diverse kop en schotels, 2 mokken,
melkkannetje, suikerpotje, cakeschaal,
gebaksschotel met 6 gebaksschotels, 6
petitfourschoteltjes, 2 kandelaartjes, 2
ovenschalen, juskom, fruitschaal,
dekselschaal, lekschaal, aardappelschaal,
ovale schaal, 6 compoteschaaltjes, 3
kommetjes, 4 schaaltjes, 3 schaaltjes,
kom, en 3 diverse ronde schaaltjes
9333
2 Dozen met kristallen en glazen
gebaksstel, schaal, schotel, vazen, pul,
karaf etc
9334
2 Dozen met vele verzilverde lepeltjes in
cassettes, waaronder van het Koningshuis
en losse lepeltjes
9335
Doos diverse Oosterse voorwerpen w.o.
kandelaren en bel
9336
Doos met divers tin

-
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9337
Koop flessen rode en witte wijn

-

9338
Doos met meest Afrikaanse houten
bestoken beelden en objecten

-

9339
2 Dozen met tafelklokjes, wekkers,
klokonderdelen en aardewerken wandklok
9340
2 Dozen met divers glaswerk

-

9341
Doos met aardewerk waaronder Zenith
Gouda

-

9342
Doos met gresaardewerken kruik, pot,
porseleinen tafelschemerlampvoet,
tafelschemerlampje, schaal, beeldjes etc
9343
Doos met 16 Royal Albert porseleinen kop
en schotels, en Austria 3-delig
porseleinen kaststelletje
9344
5 Lamparmaturen en een oud hanglampje
met kralen ca. 50 cm hoog
9345
Kristallen geslepen schaal 24,5 cm
diameter met 6 schotels 14,5 cm
diameter, schaal 21 cm diameter, en 6
schaaltjes 12,5 cm diameter

-

9346
Doos met 3 stellen 3-lichts kandelaren
van pendulestellen geweest, en 1 losse 4lichts kandelaar, marmeren pendule
en zamak pendule
9347
Doos met porseleinen apothekerspotten
9348
Doos met diverse Afrikaanse houten
bestoken beeldjes, voorwerpen en Indisch
masker
9349
2 Dozen met koperwerk, looplamp,
postwegers, schootkoffiemolen,
wandolielamp, gietijzer en plate

-

9350
2 Dozen met diverse lp's en
singeltjes jaren 60/70/80

-

9351
Koop constructie speelgoed waaronder
Meccano, en doos speelgoedautootjes,
Fisher Price en plaatjesalbums
9352
Doos met porseleinen poppen,
poppenonderdelen en rieten ligstoeltje

-

9353
Doos met verzameling olifantbeeldjes van
hout, koper, kunststof, textiel etc

9354
Doos met messing penkandelaar 41 cm
hoog, oud houten paneel met
beschilderde voorstelling van het lijden
van Christus 26,5x21,5 cm,
olieverfsschilderijtje, houten blaadje met
intarsia 32 cm diameter, metalen
dienblaadjes etc
9355
Doos met houten Indische bestoken
beelden

-

9356
Doos met antieke houten wolwinder,
tafelklok, plaatjesalbums, houten
dienblaadjes etc

-

9357
Doos met tinnen sierschotel, wandlampje,
wanddecoraties, opbergblik Red Band,
wierooklampje, kandelaar, pijponderdeel
etc
9358
Doos met stenen, mineralen, vaasjes,
fotolijstjes en doos met houten stoof,
rekje, kistje, hoorn, houten schoenvormen
etc
9359
Doos met tin en koperen wierookbakje

-

9360
Doos divers w.o. prijsbekers, bouilloire en
koperwerk
9361
Koop diverse boeken, foto's etc. van
Arnhem

-

9362
Doos met divers tin, koperwerk, bolvormig
klokje, en Junghans schoorsteenpendule
9363
Doos met religieuze objecten waaronder
glas in lood raamdecoraties, 2-luik
beschilderde ikoon, 2 houten bestoken
beelden, crucifix achter bol glas, en
wanddecoratie
9364
Doos met boeken waaronder 3
jaargangen van De Wekker uit 1914, 1916
en 1919, 2 jaargangen van Timotheus
uit 1922/23/24, en 3 19e eeuwse boeken
over religieuze onderwerpen
9365
€ 100 - € 200
Royal Albert, 26 porseleinen kop en
schotels, etagere, schotels, schaaltje,
kerst boom hangers en horloge met
diverse decors waaronder Tranquil
Garden, Heirloom, Chelsea Bird, Silver
Birch, Lady Hamilton, Tulip etc,
9366
€ 75 - € 125
38 Stuks Royal Albert porseleinen
voorwerpen met decor Old Country Roses
en bosje rozen

9367
€ 100 - € 200
Royal Albert, porseleinen serviesgoed met
decor Flower Of The Month, bestaande uit
koffie- en theepot, 12 kop en schotels,
suikerpot en melkkan op plateautje, 8
bordjes, 6 miniatuur kop en schoteltjes, 2
gebaksschotels,12 schaaltjes, met
bijbehorend houten wandrek 87 cm hoog,
61 cm breed, en houten rekje met
vingerhoedjes
9368
€ 100 - € 200
Royal Albert, 6 porseleinen dekselpotten
met decor Old Country Roses, 2
vierekante vazen, 2 modellen open vazen,
2 10-kantige dekselvazen, 2
gemberpotten, klein gemberpotje en 1
dekselvaas
9369
€ 200 - € 300
Royal Albert, 7 porseleinen klokjes met
decor Old Country Roses, 5 fotolijstjes,
telefoon en hanglamp
9370
Doos met Imari schotels 31 cm en 30,5
cm diameter, vazen 24,5 cm hoog, kom
18 cm diameter, cloisonne vaas 1`5 cm
hoog, en cloisonne dekselbakje
9371
Doos divers Oosters aardewerk en
porselein w.o. schotels

-

9372
Doos met Zuid Holland Gouda plateel
karafjes, schaal en sigarenhouder met
decor Corona, Zenith Gouda plateel
kandelaar, Makkum aardewerken schotel
30 cm diameter, en Oud Delft Nijmegen
vaas 17,5 cm hoog
9373
Doos met Mobach keramiek vaasjes

-

9374
Doos met aardewerken schaal met
Afrikaans decor, 2 Imari schotels,
porseleinen kom naar Imari en wat
Oosterse kop en schotels

-

9375
Doos met schelpen, bewerkte schelpen
en struisvogelei
9376
2 Dozen met diverse schelpen etc

-

9377
Doos met Japans Satsuma aardewerken
vazen, Kabuki porseleinen schotels,
porseleinen vaas, vaas met oor,
dekselpotje, schaaltje en 20e eeuwse
schotel in Wanli stijl
9378
Doos met Hutschenreuther porseleinen
serviesgoed met zwiebelmuster decor,
bestaande uit 12 borden 21,5 cm
diameter, 12 kop en schotels, taartplateau
met 12 gebaksschotels, cakeschaal,
plateautje met melkkannetje en
suikerpotje, en ovale schaal
9379
Doos divers kristal w.o. karaffen,
onderzetters en glazen
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9380
Doos met Hollands keramiek waaronder
Terraco Beesel, Eva Eissenloeffel etc
9381
Doos met buitenlands aardewerken
vazen, schaaltjes, potje van Ute Mountain
Pottery, kruik en kandelaar
9382
Doos met Hollands plateel en aardewerk
9383
Doos met De Olde Kruyk keramiek
orenvaas 45 cm hoog, dekselpot, schotel
30 cm diameter, en gemerkt
(pottenbakkerij) Champignon,
wandklok 60 cm hoog
9384
Doos met porselein en aardewerk
waaronder Wedgwood schaal,
Longchamp visschotels, Hutschenreuther,
Apilco etc
9385
Doos met Hollands porselein en
aardewerk waaronder Petrus Regout,
Mosa, Societe Ceramique etc

-

9386
Doos met porselein en aardewerk
waaronder Hollohaza Hungary vaas,
Mobach vaasjes, Engelse bierpul,
aspergeschaal etc

-

9387
Doos divers kristal en glaswerk w.o. zware
kom, karaffen met stop, schotels en
horsdoevreschaal met 3 bakjes
9388
Doos met divers buitenlands aardewerk
9389
Doos met kristal, glas,verzilverd en zilver,
waaronder rammelaars

9397
Doos met albasten vaas 32 cm hoog,
spekstenen beeld 29 cm, stenen beeld
van eskimo, lederen fles, kleine flesjes,
Duitse barometer, en stenen dekselbakje
9398
Doos met divers porselein en aardewerk
waaronder Royal Albert, Wedgwood etc
9399
Doos divers w.o. houten portretten,
aardewerken schotels, 2 wandlampjes etc.
9400
Doos met divers porselein waaronder
Oosters, Blue Rose etc

-

9401
6 Diverse bontmutsen w.o. Astrakan en 2
vosjes
9402
Doos divers glaswerk en kristal w.o.
gedecoreerde glaasjes met beschildering
met karafjes, glazen en bloemstekers
9403
Doos divers w.o. koperen ketel om
comfoor, tinnen doos, kandelaren etc.

-

9404
Doos met religieuze artikelen waaronder
crucifixen, rozenkransen, beeldjes, glas,
lampje etc
9405
Doos met Tjechisch porseleinen
eetservies delen waaronder platte- diepeen ontbijtborden, dekschalen, juskom en
ovale schaal
9406
Bavaria 11 kop en schotels en Bavaria 12
kleine kop en schotels
9407
Doos met meest kristallen geslepen
glazen

-

-

9390
2 Dozen met divers geslepen kristal

-

9391
Doos met antieke tinnen schotels,
kandelaren, tinnen kraantjeskan, plate
schalen, theelicht, wijnflesmandje etc

-

9408
Doos met divers gekleurd glaswerk
wwaronder Copier Leerdam karaf

9392
Doos met Hollands aardewerk

-

9393
Doos met leuk aardewerken rumtopf,
papegaai, Friesland Germany
kantelbare theepot met melkkan en
suikerpot, en Baccarat glazen schaal

-

9409
Doos met tafelolielamp, dienblaadjes,
aardewerken onderzetters, gestoffeerde
doos, houten doosjes, stenen voorwerpen
en houten bestoken tafeltje

9394
Doos met divers porselein waaronder
Rosenthal, Limoges, Royal Worcester egg
coddlers etc
9395
Doos met divers tin, koper en plate

-

9396
Doos met Oosterse porseleinen pot,
Goebel schotel en Hummel schoteltje,
metalen geldkistje, wanddecoratie,
schootkoffiemolen, Fleischmann
onderdeel, plate, kristal etc

-
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9413
Gesigneerd, Woerkom, Wim van,
Commanderie, ets 56/75, 10x23,5 cm,
gesigneerd Balya, Andre, Cuyk, ets
89/135, 15x26 cm, gesigneerd Cox, P,
Het dorp Middelar, ets 6/60, 20x25,5 cm,
gesigneerd, Laat, Hendrik de, Mook, ets
18x25 cm, en gesigneerd Woerkom, Wim
van, Kerktrappen Nijmegen, ets 59/75,
31x20 cm
9414
Gesigneerd, Hemkes, Johan 1894-1988,
Op de Schimmer Es, ets 36/100, 15,5x33
cm, De hooiers, ets 17/25, 13x24 cm,
Bloeiende dennetak, ets 7/30, 33,5x12,5
cm, Roos, ets 12/25, 27,5x20 cm, en
Roos met meerdere knoppen, ets 5/30,
28,5x17 cm
9415
Doos met 12 diverse wanddecoraties

-

9416
Doos met etsen, gravures, litho's en
topografische kaarten van Gennep, Mook,
Middelaer en Nijmegen
9417
Klassieke goudkleurige schilderijlijst,
binnenmaat 60,5x90,5 cm, buitenmaat
80,5x110,5 cm

-

9418
2 Egyptische wanddecoraties, koperen
pot en 2 Oosterse bewerkte theepotten
9419
2 Dozen met divers koperwerk, waaronder
klokgewichten, kandelaren, bel,
weegschalen, Indische vaas etc
9420
Doos met kunststof wandlampen, wit
glazen hanglamp platte flesmodel,
metalen bureaulamp, en glazen schalen
van jaren 60 plafondlampen
9421
Bose Home Theater Systems Lifestyle
V30

-

9422
2 Dozen met meest klassieke cd's

-

9423
Doos met lp's klassieke muziek

-

9410
2 Dozen met divers kristal en glas

-

9424
Doos met divers ruitjeskristal en glazen
met zilveren voetjes

9411
Doos met olieverfschilderijtjes, etsen,
tekeningen, litho's, Oosterse
wanddecoraties op zijde, gemengde
techniek en schilderijlijst

-

9425
Hitachi slijptol

-

9412
Gesigneerd, Rooseboom, Ploegende
boer, ets7/25, 6,5x19 cm, Boom in
landschap, ets 2/25, 23x16,5 cm, De
Plasmolen, ets 7/25, 20x30 cm, Water
Plasmolen, ets 2/25 (glas defect), 19x33,5
cm, en Vijver in het Reichswald, ets 2/25,
29,5x37,5 cm
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam met ingang van 30 maart 2004 onder Nr. DS. 40530226.

Artikel 1 toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper waaronder die betreffende koop,
verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan
vei l i ngbed r i j f de veiling.

DERKSEN

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.
1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of
mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht
2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.
2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren
en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk
advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn
vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen
zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen
aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 3 bieden
3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden,
bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden
aangeboden.
3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door
de veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze
biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.
3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht
van het voeren van een biedopdracht af te zien.
3.4 Indien koper telefonisch wil bieden, dient dit uiterlijk een dag voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen.
3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen
dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst
4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het
voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.
4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

Artikel 5 verplichtingen koper
5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.
5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden
worden overgedragen.

Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder
6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – de veilinghouder bereid een geveild
voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de
verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze
gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk
lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
6.2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving
mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.
6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van
de veilinghouder.

Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester
7.1 De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:
a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich
in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen;
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester
het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer
vei l i ngbed r i j f aan te nemen;
h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te
tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i. voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

DERKSEN

Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht
8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten en eventuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen,
moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een
en ander tenzij anders is overeengekomen.
8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere
met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.
8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling
van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.

Artikel 9 niet-tijdige betaling
9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de
veilinghouder – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening
van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro),
onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.
9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk
te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de
volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper
kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

Artikel 10 ophaaltermijn
10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de
veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.
10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9
van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het
daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

Artikel 11 onverkochte voorwerpen
11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het
onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.
11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat
minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht,
zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.
11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder
12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passepartouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of
personeelsleden.
12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng,
opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt dooropzet of bewuste
roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt.
12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

Artikel 13 foto’s en illustraties
13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen)
beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt
het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 14 diversen
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen
onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen
overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling (en) benaderen.
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de
vei l i ngbed r i j f
totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam, behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.

DERKSEN

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken en Machinerieën.
Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.

AANVULLENDE VEILINGVOORWAARDEN
De veiling wordt gehouden volgends de in de catalogus vermelde “Veilinginformatie”. Het veilinghuis behoudt zich echter het recht voor, de volgorde te wijzigen.
De verkoop geschiedt om contant geld met een in de veilinginformatie aangegeven veilingkosten. De koper is verplicht deze koopprijs in gangbaar Nederland geld of via de
pin voor de aflevering te voldoen.
Indien bij een toewijzing van de koop twee of meer personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, als bijvoorbeeld over de uitleg
van plaatselijke gebruiken of biedingen, of vergissingen van de afslager, beslist hierover de deurwaarder en hij heeft het recht de koop terstond opnieuw te doen herveilen met
dezelfde rechten.
In afwijking van art. 6 van de Algemene voorwaarden, met betrekking tot terugname en gelijktijdige teruggave van koopprijs en opgeld bedraagt de periode waarbinnen de
koper terugname van het geveilde kan vragen niet 3 weken maar 10 dagen. De bereidheid tot terugname vervalt eveneens, als de koper het geveilde niet kan teruggeven in
dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de toewijzing bevond. Er is geen teruggave mogelijk bij technische apparaten.
Voor de schilderijen gelden de volgende omschrijvingen:
Een werk gecatalogiseerd met “Ges.” en voorzien is van de periode dat de kunstenaar geleefd heeft of geboren is, is naar onze mening een werk van de genoemde
kunstenaar.
Een werk gecatalogiseerd met “Toegeschreven aan” is naar onze mening waarschijnlijk een werk van de genoemde kunstenaar.
Een werk gecatalogiseerd met “Met signature” is naar onze mening niet van de hand van de genoemde kunstenaar.

