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KIJKDAGEN:
Vrijdag

5 oktober

11.00 - 17.00 uur

Zaterdag

6 oktober

11.00 - 17.00 uur

Zondag

7 oktober

11.00 - 17.00 uur

TIMED ONLINE VEILINGEN:
Verzamelingen

Derksen veilingbedrijf

Kavel 1 - 560

Sluit Maandag 8 oktober 22.00 uur

AFHAALTIJDEN VEILINGGOEDEREN:

Derksen veilingbedrijf

Dinsdag

9 oktober

08.30 - 16.00 uur

Amsterdamseweg 23

Woensdag

10 oktober

08.30 - 16.00 uur

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

VEILINGKOSTEN:		
agenda:

29%

Dinsdag 16 oktober Vastgoedveiling Regio Oost
Maandag 19 november Kunst- Antiek- en inboedelveiling

Rabobank NL63RABO0148407854

Dinsdag 20 november Vastgoedveiling Regio Oost

H.R. 09189969

Dinsdag 18 december Vastgoedveiling Regio Oost

BTW Nr. 8202-27-419-B01

Maandag 4 februari 2019 Kunst- Antiek- en inboedelveiling

FEDERATIE

Voorwoord

Voorwoord
Toen wij vorig jaar de agenda voor 2018 gingen samenstellen kwam de veiling van oktober uiteraard ook voorbij. Gaan we in navolging van 5 eerdere
jaren er weer een klokkenveiling van maken of doen we het in 2018 anders? Om het thema open te houden, hebben we voor de naam “Speciale
Veiling” gekozen. Zo hielden we alle mogelijkheden open om een leuke invulling aan de oktoberveiling te geven.
Al twee maal eerder hebben wij een prachtige collectie vingerhoedjes mogen veilen. Vlak voor de zomer kregen wij weer een verzameling binnen en
hebben toen besloten om een special te maken met titel “Verzamelingen”. Kort daarna kwamen wij terecht in inboedels met verzamelingen van citers,
strijkijzers en wafelijzers, fototoestellen, roomkannetjes en kregen wij de vraag van iemand om zijn collectie treinen te veilen waarvan de geschonken
wordt aan de Helen Dowling Stichting. In dit magazine kunt u meer lezen over dit goede doel dat wij ook ondersteunen door een gereduceerd tarief
te berekenen aan de schenker.
Verzamelen, een hobby apart. Het valt mij steeds weer op dat mensen veel verzamelen, van sigarenbandjes tot kikkers, van eierdopjes tot theepotten,
van postzegels tot schaalmodel auto’s en van telefoonkaarten tot kroonkurken. Met veel passie zoekt men internet en beurzen af naar aanvulling
of verbetering van hun collectie maar de reden om met een verzameling te beginnen is mij nog steeds niet duidelijk. Waarom wil een mens meer
exemplaren hebben van zaken waar er meer dan 2 verschillende van zijn? Geen idee. Wel weet ik dat veel huizen die wij leeg moeten halen in
opdracht van de familie of een notaris vol staan met spullen die men niet echt nodig heeft. Waarom toch overal rondkijken als je gewoon naar een
veiling kan gaan. Daar tref je tenslotte zoveel verschillende spullen aan dat in mijn ogen dat de enige zinnige verslaving is om iets te sparen. Wij
nemen u wel in bescherming om te voorkomen dat die verslaving door gaat schieten. Ik beloof u dat we niet meer dan 8 veilingen per jaar zullen
organiseren. Wij overwegen inmiddels om alle veilingartikelen te voorzien van een witte stikker met zwarte rand met de tekst: “Kopen op een veiling
kan verslavend werken...”.

Albert Keddeman

Het Helen Dowling Instituut heeft
als missie: mensen met kanker én
hun naasten te helpen de ziekte
emotioneel te verwerken. Wij
bieden de best bewezen psycho
logische zorg, verrichten toege
past wetenschappelijk onderzoek
en trainen professionals binnen
de oncologie.

Het HDI is een ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling). Dat
betekent dat donaties aan het
HDI onder bepaalde omstandig
heden fiscaal aftrekbaar zijn.
Daarnaast is het HDI aangesloten
bij het Instituut voor Fondsen
werving, waarmee we de gedrags
code voor fondsenwerving door
non-profitorganisaties onder
schrijven. Wij besteden uw geld
verantwoord.

Steun het
Helen Dowling Instituut
Help kankerpatiënten
en hun naasten
WWW.HDI.NL/STEUN
HDI Bilthoven
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB Bilthoven
Telefoon: 030 252 50 43

Bank: NL05 TRIO 0254 3066 91
KvK: Utrecht 41130271
E-mail: sponsoring@hdi.nl
Website: www.hdi.nl

HDI Arnhem/Nijmegen
Nijmeegsebaan 27
6561 KE Groesbeek
Telefoon: 024 684 36 20

V0416

Volg ons op:

Het HDI hielp mij en mijn
gezin om te gaan met de
ziekte. Want kanker heb je
niet alleen.
Monique

Maandag

8 oktober

19.00 uur

Verzamelingen Timed Online

1
€ 50 - € 75
Gouden vingerhoed, Portugal, filigrain met
blauw geemailleerd decor, 7,1 gram
2
Zilveren vingerhoed, Frankrijk met rand en
applique
3
€ 50 - € 75
Gouden vingerhoed, hamerslag met
amethist op top, 3,6 gram
4
3 Vingerhoedjes, HM King Edward VIIII
5
€ 40 - € 80
Palais Royal vingerhoedje inorigineel
doosje
6
€ 100 - € 150
Gouden vingerhoed, Nederland, 5,8 gram
en een gouden vingerhoed U.S.A., 3,4
gram, samen 9,2 gram
7
€ 50 - € 75
Gouden vingerhoed, Frankrijk, 18-krt met
gravering Ella, 4,4 gram
8
€ 25 - € 50
Gouden vingerhoud met gedecoreerde
rand
9
€ 40 - € 80
Gouden vingerhoed, USA, met
druivenranken, 5,4 gram
10
€ 50 - € 75
Gouden vingerhoed, Frankrijk, 4,6 gram
11
Engels vingerhoedje met decor van
ijskristallen, gemerkt 375/1000

-

12
€ 40 - € 60
Gouden vingerhoed, 3,1 gram
13
2 Verguld zilveren vingerhoedjes met
groene topaas en blauwe saffier

-

14
€ 25 - € 50
Fraai geemailleerd vingerhoedje met strik
15
€ 30 - € 60
Gouden vingerhoed, USA, 3,0 gram
16
€ 100 - € 150
Gouden vingerhoed, Duitsland, Stad
Neurenberg uit 1500, 8,8 gram
17
€ 30 - € 60
Ivoren vingerhoudje met gouden montuur
(geen keur) en groene steentjes, ca. 1900
18
€ 30 - € 60
Gouden vingerhoed, USA met meander
rand, 2,5 gram
19
€ 50 - € 75
Gouden vingerhoed met monogram, 3,8
gram
20
€ 25 - € 50
Gouden vingerhouedje in doosje
21
€ 30 - € 60
Gouden vingerhoed, USA met fraai
gedecoreerde rand met monogram, 3,5
gram
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22
€ 50 - € 75
Gouden vingerhoed, Nederland, 4,3 gram

44
26 Diverse metalen vingerhoedjes

-

23
€ 50 - € 75
Gouden vingerhoed, Frankrijk met
gegraveerde rand, 4,1 gram

45
30 Diverse houten vingerhoedjes met
decor

-

24
€ 50 - € 75
Gouden vingerhoed, Nederland, 4,8 gram

46
26 Diverse porseleinen vingerhoedjes

-

25
€ 25 - € 50
20 Diverse vingerhoedjes w.o. zilver /
buitenland

47
26 Diverse porseleinen vingerhoedjes
w.o. Danmark

-

26
€ 25 - € 50
20 Diverse vingerhoedjes w.o. zilver /
buitenland

48
30 Diverse poseleinen en
aardewerken vingerhoedjes met decor
w.o. Kerst

-

49
26 Diverse porseleinen vingerhoedjes

-

28
€ 25 - € 50
10 Diverse zilveren vingerhoedjes
buitenland

50
26 Diverse porseleinen vingerhoedjes
decor vogels w.o. Franklin

-

29
€ 25 - € 50
10 Diverse zilveren vingerhoedjes
buitenland

51
30 Diverse poseleinen vingerhoedjes met
decor

30
€ 25 - € 50
10 Diverse zilveren vingerhoedjes
buitenland

52
26 Diverse vingerhoedjes w.o. metaal

27
€ 25 - € 50
10 Diverse zilveren vingerhoedjes
buitenland

31
20 Diverse vingerhoedjes w.o. zilver /
filigrain

-

32
26 Diverse vingerhoedjes w.o. metaal

-

33
26 Diverse vingerhoedjes w.o. metaal

-

34
26 Diverse vingerhoedjes w.o. metaal en
Russisch lakwerk
35
26 Diverse vingerhoedjes w.o. metaal

-

36
30 Diverse poseleinen en houten
vingerhoedjes met decor w.o. relief

-

37
26 Diverse vingerhoedjes w.o. metaal en
geemailleerd

-

53
30 Diverse poseleinen en aardewerken
vingerhoedjes met decor w.o. Engels
koningshuis
54
30 Diverse poseleinen vingerhoedjes met
decor
55
30 Diverse poseleinen vingerhoedjes met
decor
56
26 Diverse porseleinen vingerhoedjes
w.o. decor vogels

-

57
26 Diverse porseleinen vingerhoedjes
decor dieren

-

58
30 Diverse vingerhoedjes thema Kerst en
Winter

38
30 Diverse poseleinen, kunststof en
houten vingerhoedjes met decor

-

59
€ 25 - € 50
19 Diverse vingerhoedjes Royal Albert

39
26 Diverse porseleinen vingerhoedjes

-

60
30 Diverse poseleinen vingerhoedjes met
decor

40
26 Diverse porseleinen vingerhoedjes
veel decor bloemen w.o. Franklin

-

61
30 Diverse poseleinen en
aardewerken vingerhoedjes met decor

-

41
26 Diverse porseleinen vingerhoedjes

-

62
26 Diverse porseleinen vingerhoedjes

-

42
26 Diverse vingerhoedjes w.o. porselein
43
30 Diverse poseleinen vingerhoedjes met
decor

63
30 Diverse poseleinen vingerhoedjes met
decor
64
30 Diverse poseleinen en
aardewerken vingerhoedjes met decor
w.o. landen als Canada en Noorwegen

1

-
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65
30 Diverse poseleinen vingerhoedjes met
decor

87
20 Diverse vingerhoedjes w.o. zilver /
geemailleerd

-

109
€ 25 - € 50
25 Diverse miniatuur naaimachines w.o.
koelkastmagneten

66
30 Diverse poseleinen vingerhoedjes met
decor

88
26 Diverse vingerhoedjes w.o. metaal

-

89
26 Diverse vingerhoedjes w.o.
geemailleerd

-

110
€ 40 - € 80
14 Diverse speldenkussens in de vorm
van dieren, schoenen en stoel

67
50 Diverse vingerhoedjes

-

68
50 Diverse vingerhoedjes

-

69
50 Diverse vingerhoedjes

-

70
50 Diverse vingerhoedjes

-

71
50 Diverse vingerhoedjes

-

72
30 Diverse poseleinen vingerhoedjes met
decor
73
30 Diverse poseleinen vingerhoedjes met
decor, thema Oranjehuis
74
30 Diverse poseleinen vingerhoedjes met
decor
75
20 Diverse vingerhoedjes w.o.
geemailleerd

-

76
€ 25 - € 50
20 Diverse vingerhoedjes w.o. zilver en
geemailleerd
77
€ 25 - € 50
25 Diverse vingerhoedjes Wedgwood w.o.
Kerst
78
16 Diverse vingerhoedjes w.o. zilver

-

79
€ 25 - € 50
10 Diverse zilveren vingerhoedjes
buitenland
80
16 Diverse vingerhoedjes w.o. zilver en
Oranjehuis
81
€ 25 - € 50
25 Diverse vingerhoedjes w.o. zilver /
buitenland
82
30 Divers vingerhoedjes uit opgravingen
83
50 Diverse vingerhoedjes w.o. ca. 25
stuks Koningshuis Nederland

-

84
€ 25 - € 50
25 Diverse vingerhoedjes w.o. zilver /
buitenland
85
12 Vingerhoedjes Royal Albert met de
maanden van het jaar

-

86
14 Vingerhoedjes, 8 maal Meissen, 6
maal Herend Hongarije

-
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90
20 Diverse vingerhoedjes w.o. met dieren
en met metaal bewerkt
91
21 Diverse vingerhoedjes met afbeelding
Hummel
92
20 Diverse vingerhoedjes w.o. ingelegd
met bloedkoraal en turkoois
93
23 Diverse kindervingerhoedjes

-

94
50 Diverse vingerhoedjes

-

95
€ 25 - € 50
25 Diverse vingerhoedjes Wedgwood
diverse kleuren
96
26 Diverse vingerhoedjes w.o. metaal

-

97
€ 50 - € 100
36 Diverse vingerhoedjes Wedgwood

111
9 Diverse oude speldenkussens w.o.
porselein, aardewerk en een stoffen beer
op garenklos
112
€ 40 - € 80
14 Diverse speldenkussens w.o. in de
vorm van dieren en materialen als hout,
speksteen en tin
113
€ 40 - € 80
Verzameling van 12 diverse houten
voorwerpen met decor van plaatsen en
steden w.o. Lourdes, Nimes en Ussat w.o.
notitieboekjes, garenhouders, glaasje in
houder en wandouder
114
20 Diverse speldenkussens in
verschillende vormen

-

115
€ 40 - € 80
14 Diverse houten voorwerpen w.o.
boekjes, kistjes, naaldenpolijster, bakje en
eieren met decor van plaatsen en steden
w.o. St. Pauls Catheral, Aix enProvence,
Aiguilles en Fontainebleau
116
2 Albums met naaigerei w.o.
naaldenmapjes, knopen etc.

-

117
20 Diverse speldenkussens in
verschillende vormen

-

98
26 Diverse vingerhoedjes w.o. glas

-

99
40 Diverse vingerhoedjes van diverse
materialen

-

100
26 Diverse glazen vingerhoedjes

-

101
26 Diverse vingerhoedjes w.o. metaal

-

102
50 Diverse oude vingerhoedjes uit
opgravingen

-

103
50 Diverse oude vingerhoedjes uit
opgravingen

-

104
50 Diverse oude vingerhoedjes uit
opgravingen

-

105
Chocoladevorm voor vingerhoedjes
25,5x36 cm

-

106
Chocoladevorm voor sneeuwpopjes
26x34 cm

-

123
Naaisetje in een gestoffeerd doosje, 7 cm
hoog, 13x11 cm

107
€ 50 - € 100
20 Diverse vingerhoudhouders met rollen
en figuren uit David de kabouter

125
Naaisetje in een oud tasje, 17 cm breed

108
€ 40 - € 80
6 Diverse speldenkussens met verzilverd
montuur en gemaakt van een hoef van
een dier

118
€ 50 - € 100
11 Diverse vingerhoudhouders w.o. in de
vorm van zeilbootjes, allen gemaakt van
en met schelpen en parelmoer
119
6 Oude poederkwasten w.o. Half Doll

-

120
€ 40 - € 80
5 Diverse boekjes w.o. naaldenboekjes
gemaakt van schelpen, parelmoer en
elpenbeen
121
Naaisetje in een oud ovaal leder koffertje,
16 cm breed
122
Naaisetje in oud gestoffeerd koffertje, 16
cm breed

124
Naaisetje in een oud leder tasje, 10 cm
hoog

126
2 Etuis met oude naaischaartjes

-

-

2
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127
€ 40 - € 80
10 Diverse tasjes, houders voor naaigerei
w.o. met leer, stof en fraai Jugendstil
decor

144
Verzilverd beursje met malienkolder en
bezet met turkoois geheel aan haak van
chatelaine

128
7 Diverse objecten w.o. naaldenmapje,
vingerhoudgouder van berkenhout, doosje
naaigerei etc.

145
€ 150 - € 250
Zilveren chatelaine, 925/1000, Engeland,
prachtig bewerkt met Amor en Cupido op
gesp, 5-delig, vingerhoed met houder,
schaartje in schede, speldenkussen,
parfumflesje en centimeterhouder, 19e
eeuw

129
€ 75 - € 125
19 Diverse houten vingerhoedhouders en
speldenkussens w.o. vele beren
130
Doos divers w.o. weefspoelen,
garenklossen, waaiers, houten voetjes etc.
131
2 Standaards met diverse hoedenspelden
132
Porseleinen standaard met diverse
hoedenspelden

-

133
2 Metalen miniatuur naaimachines ca. 18
cm hoog
134
2 Standaards met diverse hoedenspelden
135
Chatelaine in groen leer gevat, Rusland
ca. 1920
136
€ 20 - € 40
2 Zilveren naaldenkokers, ca. 1900
137
€ 30 - € 60
Chatelaine met 2-delige houder, geen
zilverkeur aangetroffen bezet met
granaatjes
138
€ 150 - € 250
Goudkleurige rijkbewerkte chatelaine, 7delig, Engeland, knopenhaakje, spiegeltje,
speldenkussen in de vorm van een wieltje
(gemerkt Engeland zilver), doosje in de
vorm van een boekje, vingerhoed in
houder, potloodhouder en sleutel
139
€ 150 - € 250
Zilveren chatelaine 5-delig, 925/1000,
U.S.A. prachtig bewerkt met rond
speldenkussen, vingerhoedhouder,
schaartje met schede, Emmery met
houder, parfumflesje, Black Strarr en Frost
New York, Sterling, tevens gemerkt Z1
140
€ 150 - € 250
Ivoren foedraal, zogenaamd zeepje met
daarin 4-delige gouden naaiset,
vingerhoed gemerkt 18-krt
141
Stalen chatelaine, Engeland ca. 1860. 5delig bestaande uit balboekje,
speldenkussen met schaartje,
naaldenkoker en emmertje met stalen
vingerhoed
142
Antieke verzilverde tasbeugel 18 cm breed
143
3 19e eeuwse zilveren naaldenkokers en
2 zilveren breidoppen
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146
Fraaie mineraal met montuur met
scharnier

-

147
14 Diverse naaischaartjes, 3 Oosterse
lange vingerhoeden / naaivingers, vijltje
en 11 diverse naaldenhouders
148
€ 40 - € 80
2 Nederlandse speldenkussens met zilver
montuur
149
Antieke Engelse garenklos met applique
van een struisvogel en een kangoeroe
gemerkt Hall STL. Silver
150
€ 25 - € 50
Antiek naaisetje in noten kistje
151
€ 25 - € 50
Russisch lakwerk ei in een filigrain
houder, 14 cm hoog, metalen
vingerhoudhouder in de vorm van een ei
en een Russisch lakwerk ei op voetje
152
Antieke waaier met fraai bloemdecor

-

153
Koop divers naaigerei, kunststof, lijkend
op schildpad
154
8 Diverse oude meetlinten en
naaldenhouder

-

155
€ 40 - € 80
11 Diverse objecten voor handwerken,
elpenbeen, palmhout w.o.
speldenkussens, centimeter etc.

161
Koop diverse voorwerpen been, ivoor en
kunststof w.o. kroontjespennen
162
€ 30 - € 60
4 Speldenkussens gemaakt van been,
kunststof speldenkussen rond, Ivoren
speldenkussen ca. 1900 en een klein
beursje met mogelijk zilver inlegwerk
163
€ 50 - € 100
Koop diverse ivoren naaldenkokers,
centimeters, rolmaten etc. allen ca. 1900
of eerder
164
€ 30 - € 60
6 Diverse naaiattributen met daarin
minuscule dia's
165
Koop divers oud naaigerei w.o. scharen
en kantklosklosjes
166
€ 50 - € 100
Koop divers naaigerei van ivoor, ca. 1900
of eerder
167
28 Diverse kunststof compendiums w.o.
met reclame
168
24 Diverse kunststof compendiums w.o.
met reclame
169
€ 30 - € 60
18 Diverse speldenkussens in de vorm
van dieren, schoenen en kookketeltje
170
13 Diverse vingerhoedhouders met
vingerhoedjes

-

171
10 Diverse vingerhoedjes in doosjes

-

172
6 Diverse vingerhoudhouders met
vingerhoedjes

-

173
13 Diverse antieke en oude
handwerkschaartjes

-

-

-

156
13 Diverse houten naaldenkokers /
compendiums

-

174
11 Divese antieke en
oude handwerkscharen

157
10 Diverse doosjes met vingerhoedjes

-

175
3 Diverse Half Doll lampenkapjes, 25
tot 33 cm hoog

158
10 Diverse doosjes w.o. porselein met
vingerhoedjes

-

159
€ 40 - € 80
14 Diverse speldenkussens w.o. in de
vorm van schoen en laarzen en een
houder voor aan een tafel.
160
€ 40 - € 80
Koopje divers naaigerei gemaakt van
parelmoer w.o. mesje, schaartje, meetlint
in de vorm van een koffiemolen etc.

176
5 Diverse Half Doll lampenkapjes, 14 tot
25 cm hoog
177
Half Dolls, 4 diverse, grootste ca. 28 cm
hoog
178
Half Dolls 6 diverse doosjes, ca. 12 cm
hoog

-

179
Half Dolls, 5 diverse, ca. 20 cm hoog

-

180
Half Dolls, 6 diverse, ca. 16 cm hoog

-
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181
Half Dolls, 6 diverse, ca. 16 cm hoog

-

202

182
Half Dolls, 6 diverse, ca. 16 cm hoog

-

2X Fleischmann H0 4230 Diesel
locomotieven van Deutsche Bahn
waarvan een in orginele doos

183
€ 40 - € 80
4 Half-Dolls, met roze jurk, 24 cm hoog,
nr. 18416 een met beige jurk staand op
doosje 21 cm hoog, een op
zakdoekendoos Germany nr. 14754, 20
cm hoog en een op ovale bonbondoos
met goudkleurige schoentjes, 15 cm hoog
184
Half Doll met beugel, 37 cm hoog en een
Half Doll met speeldoos, 35 cm hoog
185
€ 40 - € 80
Half Doll theemuts, Frankrijk ca. 1790, 36
cm hoog
186
€ 40 - € 80
Half-Doll lamp, pracht exemplaar, 40 cm
hoog
187
€ 40 - € 80
Half-Doll lamp, 2-delig met fraaie kanten
jurk, 40 cm hoog
188
€ 40 - € 80
Half-Doll lamp, pracht exemplaar,
Germany merk 18416, 36 cm hoog
189
5 Diverse Half Dolls, ca. 16 cm hoog

-

190
5 Diverse Half Dolls, ca. 16 cm hoog

-

191
5 Diverse Half Dolls, ca. 16 cm hoog

-

192
Half Dolls, 8 diverse, ca. 10 cm hoog

-

193
Koop diverse porseleinen popjes,
speldenkussen en onderdelen van Half
Dolls

-

194
Half Doll zakdoekdoosje, 17 cm hoog,
ovaal doosje met porseleinen popje van
baby op bont, porseleinen olielampje en
5 diverse porseleinen popjes
195
12 Diverse kralentasjes en beursjes

-

196
€ 100 - € 200
Vitrine met oud textiel w.o. doopjurk,
mutsje, kraagjes en beel kant, buitenmaat
160,5x116 cm
198
Indische bestoken handwerkkist met
daarin divers oud textiel w.o. kant en
merklapje

-

200
€ 50 - € 75
Liliput H0 7500 Stoomlocomotief,
Badischen Staatsbahn
201
€ 50 - € 75
2X Fleischman H0
4094 Stoomlocomotieven en Fleischman
12/419 Stoomlocomotief, Deutsche
Bundesbahn
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-

203
Fleischmann H0 Verzameling van 4
wagons en 1 elektrische locomotief (7375)
van Deutsche Bahn
204
Roco H0 04191 B Elektrische locomotief
in orginele doos.
205
Roco H0 04169 A Elektrische locomotief
in orginele doos.
206
Roco H0 04149 A Elektrische locomotief
in orginele doos.

220
Roco H0 4134 3-delige trein in orginele
doos.
221
2x Fleischmann H0 11/1344 Diesel
locomotieven en Fleischmann H0 1380
Diesellocomotief van Deutsche Bahn.

-

222
€ 75 - € 125
Fleischmann H0 436073 Elektrische
locomotief zonder orginele verpakking
224
€ 50 - € 75
Marklin H0 2 Stoomocomotieven, 55223
en 8323
225
€ 50 - € 75
2X Fleischmann H0 4064
Stoomlocomotieven van Deutsche Bahn.
226
Roco H0 62631 Elektrische locomotief

-

207
€ 75 - € 100
Roco H0 43940 Elektrische locomotief in
doos.

227
€ 50 - € 75
Roco H0 43525 Glazentein van Deutsche
Bahn.

208
Lima H0 149700 5 passagierwagons in
niet orginele doos

-

209
Roco H0 Verzameling van 7 wagons
en een locomotief van Deutsche
Reichsbahn

-

228
€ 50 - € 75
2X Fleischmann H0 4235 Diesel
locomotief waarvan een in orginele
verpakking.
229
Roco H0 4 passagierwagons van
Deutsche Bahn

-

210
€ 50 - € 75
Fleischmann H0 4175 Stoomlocomotief,
Deutsche Bahn

230
€ 50 - € 75
Roco H0 43013, 5 delige trein bestaande
uit 2 locs en 3 wagons.

211
Roco H0 43216 Stoom locomotief in
orginele doos.

231
€ 50 - € 75
Rivarossi H0 1389 stoomlocomotief met 8
Fleischman passagierwagons, Deutsche
Reichsbahn

-

212
Rivarossi H0 1346 stoomlocomotief met 5
Fleischmann passagierwagons, Deutsche
Bahn
213
€ 50 - € 75
Liliput H0 9101 stoomlocomotief met 2
Liliput 3 Flieschmann passagierwagons,
Königlich Preußische Staatseisenbahnen.

232
Roco H0 Verzameling van 10 wagons en
2 loc van Deutsche Bahn.
233
€ 50 - € 75
Faller H0 190315 "Dorfkirmes" in orginele
doos.

-

234
€ 75 - € 100
Faller H0 433 "Oschungel-Train"
kermisattractie in orginele doos.

€ 50 - € 75

235
€ 50 - € 75
Faller H0 434 "Insider" in orginele
ongeopende verpakking.

216
€ 50 - € 75
Roco H0 04119 B Stoomlocomotief in
orginele doos.

236
Roco H0 Verzameling van 9 wagons en 1
loc (04122 E) van Deutsche Bahn.

214
Faller en Vollmer H0 5 stuks
kermisattracties in orginele dozen.
215
Brawa H0 6270 Stoeltjeslift

217
Roco H0 43201 Stoomlocomotief, doos
afwijkend.
218
€ 50 - € 75
Marklin - Hamo H0 8366 Elektrische
locomotief in orginele doos.
219
Roco H0 43220 Stoomlocomotief in
orginele doos.

-

237
€ 50 - € 75
Roco H0 Verzameling van 8 wagons en 2
locs van de Königlich Preussische
Staatseisenbahn.
238
€ 50 - € 75
Liliput H0 4001 stoomlocomotief in
orginele verpakking, Badischen State
239
€ 75 - € 100
Rivarossi H0 1387 Stoomlocomotief in
orginele verpakking.
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TEL:
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OPENINGSTIJDEN
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Sweerts de Landasstraat 52
6814 DH Arnhem
026 442 5321
info@dna-notaris.nl
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Je leven verandert, je gaat trouwen, je koopt een huis, je start een
bedrijf of je krijgt een erfenis. Op dit soort momenten is het goed om met
een notaris te praten. Onze notaris kan je vertellen en adviseren over
wat voor jou de beste oplossing is.
Bij DNA werken leuke en enthousiaste mensen. Wij nemen de tijd om naar je te luisteren. Wij weten hoe lastig het soms kan
zijn om precies te weten wat je wilt en wat je belangrijk vindt. Onze notaris weet als geen ander hoe prettig het is om goed
begrepen te worden. Daarna wordt je geadviseerd over welke mogelijkheden er zijn en welke voor jou het beste zijn.
Bij DNA ben je altijd welkom. Je kunt zo vaak bellen of langskomen als je wilt. Wij staan voor je klaar.

Lijstenmakerij

van Norden v.o.f.

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

www.janvannorden.nl

Verzamelingen Timed Online

Specialveiling oktober 2018

240
Roco H0 verzameling van 3 wagons en
een locomotief, Deutsche Reichsbahn

259
2 Dozen met H0 modelauto's van
verschillende fabrikanten, deels in
orginele verpakking

-

260
Doos met H0 schaal figuren en vee,
enkele stuks al beschilderd.

-

261
Doos diverse Fleischmann H0
goederenwagons, Deutsche Bahn.

-

243
Rivarossi H0 1671 Elektrische locomotief
met 6 Fleischmann goederenwagons

262
Doos met diverse H0 wagons van
verschillende merken.

-

280
4 Antieke ijzeren strijkbouten met Griekse
hoofdsluiting

244
Mehano H0 Thalys sneltrein

263
Doos met H0 Fleischmann rails, recht,
bochten en wissels

-

281
3 Antieke ijzeren strijkbouten met haantje
als sluiting

241
Roco H0 Verzameling van 11 wagons en
2 locs van Deutsche Bahn
242
Fleischmann H0 Verzameling van 8
wagons en een locomotief (1334) van de
SBB/FFS

-

245
Roco H0 Verzameling van 13 Wagons en
2 Locs, Deutsche Bahn.
246
Roco H0 Verzameling van 5 wagons en
Loc (04148 A) van Deutsche Bahn.
247
Roco H0 Verzameling van 12 wagons en
2 locs van Deutsche Bahn.
248
Doos met diverse H0 passagierwagons
van verschillende merken.

264
2 Dozen met H0 modelauto's van
verschillende fabrikanten, voornamelijk in
orginele verpakking
265
Doos met diverse H0 na-oorlogse
passagierwagons van verschillende
fabrikanten

-

266
Doos met diverse H0 passagierwagons,
Deutsche Bahn en SBB CFF

249
Doos met diverse H0 goederenwagons
van verschillende fabrikanten.

-

267
2 Dozen met H0 Fleischmann rails, zowel
recht als bochten

250
Doos met diverse merken H0
goederenwagons en een loc.

-

268
Doos met H0 smalspoorbaan met
bijbehorende trein.

-

251
Doos met diverse H0 voor-oorlogse
passagierwagons van verschillende
fabrikanten

-

269
3 Dozen met H0 landschapselementen
waaronder bruggen, rotsen etc.

-

252
Doos met diverse merken H0 treinwagons
en 2 locs van Deutsche Reichsbahn
253
Koker met circa 50 stuks flexibele rails, H0
en H0e en rubberen ondergrond voor
treinbanen.
254
2 Dozen H0 modelbouw huizen van
verschillende merken.

-

255
Doos diverse H0 goederenwagons, deels
in orginele verpakking
256
2 Dozen met diverse H0 auto's en
legervoertuigen, deels in orginele
verpakking.

-

257
Doos met diverse merken H0
goederenwagons, Deutsche Bahn

-

258
Doos diverse H0 rails, Roco Jovef en Lima
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270
3 Dozen met H0 bomen, struiken etc van
diverse merken.
271
2 Dozen met H0 gebouwen van
verschillende merken, nieuw in doos

-

272
3 dozen met diverse H0 auto's en
vrachtwagens, deels in orginele
verpakking.

-

273
2 Dozen met diverse H0 gebouwen, de
meeste nieuw in doos.

277
Verzameling Fleischmann treintjes, rails
en toebehoren
278
3 Kratten met diverse trasformatoren voor
modeltreinen en EZ-Command
besturingssysteem.
279
Koop boeken over treinen

-

282
3 Antieke ijzeren strijkbouten met haantje
als sluiting
283
4 Antieke ijzeren strijkbouten met
schuifsluiting

-

284
4 Antieke ijzeren strijkbouten met
schuifsluiting

-

285
5 Antieke ijzeren strijkbouten met
schuifsluiting

-

286
4 Antieke ijzeren strijkbouten met
schuifsluiting en 1 met hefboomsluiting

-

287
2 Antiek ijzeren strijkbouten met
leeuwekop sluiting

-

288
2 Antieke ijzeren strijkbouten met
schoorstenen

-

289
Antieke ijzeren strijkbout met
schoorsteen,gemerkt A v Duyn

-

290
Antieke Hoffman pressing machine, model
2
291
2 Antieke ijzeren strijkbouten met
schoorstenen

-

-

292
2 Antieke ijzeren strijkboutjes met
haantjessluiting

-

274
Doos met bouwdozen in verschillende
schalen en van diverse fabrikanten.

-

293
2 Antieke messing strijkbouten met
haaksluiting

-

275
2 Dozen met diverse H0 gebouwen, de
meeste nieuw in doos.

-

294
3 Antieke messing strijkijzers met schuif
en ijzeren blokjes intern, met 1 treef

276
Koop Marklin rails, American Diesel
locomotive no. 3060,
schnellzuglokomotive, trafo's, wagons,
huisjes en tunnel

-

295
3 Antieke messing strijkijzers met schuif
en ijzeren blokjes intern, met 1 treef
296
3 Antieke messing strijkijzers met schuif,
waarvan 2 met ijzeren blokje intern, met 1
treef
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297
6 Antieke ijzeren strijkbouten met schuif in
achterzijde, waarvan 5 met los ijzeren
blok intern en 1 leeg
298
3 Antieke ijzeren strijkbouten met
schuifsluiting waaronder het merk Dalli

-

299
4 Antieke ijzeren strijkbouten met
knopsluiting

-

317
9 Antieke ijzeren strijkijzers

-

318
7 Antieke ijzeren strijkijzers

-

319
4 Oude ijzeren strijkijzers met koppelbare
handgrepen

341
3 IJzeren weegschalen, weegvermogen 5,
10 en 15 kilo
342
5 Oude brievenwegers

-

343
8 Diverse weegschalen waaronder
Salter's, Lindells en Rhewa

-

320
8 Antieke ijzeren strijkijzers met 3
koppelbare handgrepen

-

321
7 Antieke ijzeren strijkijzers

-

345
Koopje antieke geijkte gewichtjes

322
7 Antieke ijzeren strijkijzers

-

323
9 Antieke ijzeren strijkijzers

-

346
Messing weegschaaltje met gewichtjes 9
cm hoog, 21x13 cm

302
Antieke ijzeren strijkbout met schoorsteen

324
9 Antieke ijzeren strijkijzers

-

303
2 Antieke ijzeren strijkbouten met
schoorstenen

325
8 Antieke ijzeren strijkijzers

-

326
Antieke ijzeren strijkijzerkachel met 5
strijkijzers en ketel

-

349
13 Diverse speldenkussens en een
sierstrik voor in het haar

327
8 Antieke ijzeren treven

-

350
Doos divers w.o. display voor
vingerhoedjes en doosjes voor naaigerei

328
8 Antieke ijzeren treven

-

329
6 Antieke ijzeren treven

-

330
5 Antieke ijzeren treven

-

331
5 Antieke ijzeren treven

-

332
14 Antieke ijzeren treven

-

300
6 Antieke ijzeren strijkijzers met schuif in
achterzijde, waarvan 3 met los ijzeren
blok intern en 3 leeg
301
Antieke ijzeren strijkbout met Egyptische
hoofdsluiting en strijkbout met Griekse
hoofdsluiting

-

304
6 Antieke ijzeren strijkijzers met schuif in
achterzijde, waarvan 2 met los ijzeren
blok intern en 4 leeg
305
3 Antieke ijzeren strijkijzers met losse in te
haken handgreep en 1 strijkijzer met vaste
handgreep, open ruimte zonder inhoud
306
Antiek strijkijzertje en strijkboutje met
eekhoorntje

-

307
Strijkboutje met kerosinehouder en
strijkbout op treef

-

308
13 Diverse oude ijzeren elektrische
strijkijzers

-

309
7 Antieke ijzeren strijkijzers

-

333
2 Antieke ijzeren wafelijzers

-

310
8 Antieke ijzeren strijkijzers

-

334
Antieke bijzondere ijzeren wafelijzer en
ijzer met messing wafelijzer

-

311
4 Antieke ijzeren strijkbouten met
schuifsluiting

-

335
3 Antieke ijzeren wafelijzers

-

336
3 Antieke ijzeren wafelijzers
337
4 Antieke ijzeren wafelijzers

312
Antieke ijzeren strijkbout met schoorsteen
in de vorm van een drakenkop
313
5 Oude ijzeren geemailleerde strijkbouten
waaronder het merk Coleman
314
5 Antieke ijzeren strijkijzers met schuif in
achterzijde, waarvan 4 met los ijzeren
blok intern en 1 leeg
315
5 Antieke ijzeren strijkijzers

-

316
9 Antieke ijzeren strijkijzers

-
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-

347
Weegschaal met blokken gewichten

-

348
Doos divers naaigerei w.o. vingerhoedjes,
beeldjes en porseleinen bakjes
-

351
Koop wanddecoraties w.o. oude
modeprenten

-

352
Doos divers naaigerei w.o. vingerhoedjes,
hoedenspelden, speldenkussens etc.
353
Doos divers naaigerei w.o. vitrinekastjes,
houders voor garenklosjes,
speldenkussens etc.
354
Doos divers naaigerei w.o. breinaalden,
naaldenkokers, radeerwieltjes etc.
355
2 Dozen boeken over vingerhoedjes,
naaigerei, zilverwerk, handwerkzaken etc.
356
Diverse violen en vioolkoffers

-

-

357
3 Koperen blaasinstrumenten, metalen
blaasinstrument en koperen toeter

-

-

358
4 Koperen blaasinstrumenten

-

359
3 Blaasinstrumenten

-

360
2 Koperen blaasinstrumenten

-

361
2 Koperen blaasinstrumenten

-

362
Koop muziekinstrumenten

-

338
2 Antieke ijzeren wafelijzers en ijzer met
messing wafelijzer
339
3 Antieke ijzeren wafelijzers

344
Oude weegschaal met diverse gewichten

-

340
3 IJzeren weegschalen, weegvermogen 5
en10 kilo
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363
€ 75 - € 125
Oude koffer- slingergrammofoon, Decca
model 66, nr. 56272, ca. 1915, in goede
staat
364
€ 100 - € 150
Oude slingergrammofoon in eiken kast en
staand op los eiken tafeltje, His Masters
Voice met vele naalden, ca. 1925, goed
werkend
365
€ 100 - € 200
ca. 100 bakelieten 78-toeren platen
varierend van 1890-1950 w.o. Willy
Derby, Kees Pruis, Beniamino Gigli,
Amelita Galli Gurci, en vele anderen
366
Doos met verzameling diverse stenen en
mineralen
367
Doos met verzameling diverse stenen en
mineralen
368
Doos met verzameling diverse stenen en
mineralen
369
Doos met verzameling diverse stenen en
mineralen
370
Doos met verzameling diverse stenen en
mineralen
371
Doos met verzameling diverse stenen en
mineralen
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382
Metalen curcifix aan rijk bewerkt houten
kruis, 47 cm hoog

400
Bolex-Paillard Zoom Reflex P1,
filmcamera in koffer

383
IJzeren crucifix aan eiken kruis, 48 cm
hoog

401
€ 50 - € 75
Doosje met 5 camera's waaronder Konica
Hexar (goed functionerend), Voigtlander,
Rollei en Argoflex

-

384
€ 80 - € 150
Mahonie balgcamera met doek op statief,
19e eeuw
385
ICA Dresden, metalen toverlantaarn met
beukenhouten frame 49 cm hoog, houten
sledes en kist met glazen foto-negatieven
386
Leitz Prado 66 diaprojector met kl.b. en
6x6 slee
387
Movie 16 filmprojector in originele
verpakking met 16 mm zw/w film,
Viewmaster junior projector, 2 metalen
projectoren en toverlantaarn

-

388
Leitz Pradovit C diaprojector met 2
magazijnen

-

389
Zwart metalen Zeiss-Ikon Epi/diascoop

-

390
€ 50 - € 75
Zwart gelakte metalen toverlantaarn met
rode balg en mahonie slee in houten kist
-

372
Doos met verzameling schelpen, fossielen
etc

392
Metalen toverlantaarn met bijbehorend
olielampje en schoorsteen

-

373
Doos met verzameling diverse stenen en
mineralen

393
€ 80 - € 150
Ensign Popular reflex, spiegelreflex
vlakfilm camera

374
Doos met verzameling diverse stenen en
mineralen

394
€ 60 - € 100
Mahonie 19e eeuwse balgcamera met
vlakfilm cassette

375
Doos met verzameling diverse stenen en
mineralen

395
€ 50 - € 75
Mahonie 19e eeuwse balgcamera met
gordijnsluiter

376
Doos met verzameling beeldengroepjes
"Horen, zien en zwijgen"

396
Cine Kodak Model K filmcamera in koffer

378
Doos met verzameling diverse crucifixen
379
Gipsen crucifix aan houten kruis, 65 cm
hoog
380
Gipsen curcifix aan houten kruis, 68 cm
hoog
381
Houten crucifix aan eiken kruis, 101 cm
hoog
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397
€ 500 - € 750
Hasselblad 500 C/M met Prisma zoeker,
Carl Zeiss Planer 80 mm objectief, Carl
Zeiss Sonnar 250 mm objectief, 2
achterwanden, tussenringen en Profisix
belichtingsmeter
398
Doos met 3 diverse 2-ogige
refelexcamera's: Rolleiflex 4x4-, Rolleiflex
6x6-, en Yashica CA44, bijbehorende
voorzetlenzen, filter, zonnekap, lederen
tasjes en originele verpakkingen
399
Kodak houten klapcamera

402
Doos met fotocamera's waaronder
Tahbes, Ensign E29, Kodak Brownies in
originele verpakking etc
403
5 Bakelieten fotocamera's waaronder
Kodak, Philips en stereo camera

-

404
Doos met camera's waaronder Canon,
Agfa, Brownie, Kodak, Beirette en
Voigtlander

-

405
Doos met Zeiss-Ikon stereo voorzetlens,
belichtingsmeters, Polaroid camera etc

391
Toverlantaarn met 8x8 slee

377
3 Dozen met diverse boeken over auto's
en toebehoren

-

€ 30 - € 50

406
€ 40 - € 80
Doos met Nikon F en F250 houder en
losse cassettes (achterwand en
motordrive ontbreken), houten repeteer
(valplaten) vlakfilm camera (behoefd
herstel) en houten Camera Obscura
407
€ 40 - € 60
Doos met ERAC bakelieten pistool
camera, gelakte houten Patheorama in
originele verpakking, 2 Art Deco
poederdoosjes als klapcamera's, 2
bakelieten stereo projectortjes en stereo
kijkertje
408
Doosje met diverse foto filters, maskers
en voorzet lenzen
409
Bell & Howell Filmo model 8, dubbel 8
filmprojector in koffer en Kodak Brownie
eight 58 dubbel 8 filmprojector
410
ICA Periscop Aplanat klapcamera met 3
vlakfilm cassettes in etui en Laack Padie
klapcamera
411
Nikon Coolpix 4500 digitale camera

-

412
€ 40 - € 60
Houten detectieve (valplaten) vlakfilm
camera voor 10 opnames
413
Kodak Brownie automatic klapcamera

-

414
€ 40 - € 70
Kodak nr 3 Folding pocket G klapcamera
415
Krugener Delta klapcamera met 3 vlakfilm
cassettes in etui en Vario klapcamera
416
Kodak nr 1 Folding pocket E klapcamera
417
€ 40 - € 60
Kodak nr 3 Folding pocket E2 klapcamera

7

Verzamelingen Timed Online

Specialveiling oktober 2018

418
€ 50 - € 75
Kodak nr 2 Folding Brownie klapcamera
419
2 Diverse dubbel 8 filmcamera's: Kodak
Cine-model M en Kodak Cine eight-model
60
420
Kodak folding klapcamera nr 3a met extra
achterwand voor vlakfilm in originele
verpakking

437
Exacta EXA-1 spiegelreflex camera met
135 mm objectief, Industar 50 FT2 180'
camera, 2 Rollei 35-, Werra- en Duca
camera
438
Kodak Retina Ila klapcamera

-

439
Antieke lederen fotoalbum met koperen
leeuw en wapen

421
€ 100 - € 150
6 Diverse miniatuur fotocameraatjes
waaronder Minox Leica III met flitser en
Minolta 16 model 1

440
Diverse oude muziekbladen w.o. jaren
50/60 Tuney Tunes en muziek van Louis
Davids jr.

422
Ensign Ranger klapcamera in originele
verpakking

-

423
Ensign Midget balgcamera in originele
verpakking

-

441
€ 200 - € 350
Kartonnen Zootroop (carrousel voor
bewegende beelden) met mahonie steun
en greep en bijbehorend doosje met
diverse voorstellingen

424
€ 300 - € 400
Leica III, serienummer 629838, in lederen
tas en originele verpakking
425
ICA Dresden klapcamera met 7 vlakfilm
cassettes
426
€ 40 - € 60
Nikkormat spiegelreflex camera met 50
mm objectief
427
€ 150 - € 250
Nikon F Photomic spiegelreflex camera
met 85 mm objectief
428
Praktica FX camera in tas met
tussenringen en Aires 35 Ila camera in tas
429
€ 50 - € 80
Yashica B, 2-ogige reflexcamera in
lederen tas
430
Thabes camera in originele verpakking,
Venaret- en Ensingn Full-vue camera
431
Minolta Dimage 7 digitale camera

-

432
€ 150 - € 250
Nikon F2 Photomic spiegelreflex camera
met 105 mm objectief
433
Agfa Record II- en Zeiss-Ikon Nettar
klapcamera in tas

-

434
5 Bakelieten fotocamera's waaronder
Photax, Purma, Special, Kodak en Agfa
435
Doosje met Kodak Vestpocket klapcamera
in originele verpakking, Kodak Vestpocket
Autographic klapcamera en Soho Pilot
Model B bakelieten klapcamera
436
5 Bakelieten fotocamera's waaronder
Photax, Agfa en Kodak
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-

442
6 Parker pennen w.o. Sterling

-

443
Cross balpen

-

444
Parker Jotter Premier Edition, Sterling

-

445
Waterman potlood

-

446
Shaeffer vulpen

-

447
Waterman pen, inktroller

-

448
Vulpen, jubileumuitgave Postbank

-

449
Parker pen, inktroller in cassette

-

450
4 Diverse oude koperen fotolijstjes

-

451
Houten cassette met verschillende
sterktes meetlenzen en houders voor
opticien

-

452
Grote koop diverse brilletjes

-

453
Doos met diverse oude houten, glazen en
metalen fotolijstjes
454
Doos met miniatuur fotolijstjes, fotografica
verzameling en houten polychroom beeld
van fotograaf
455
Verzameling diverse zwepen

-

456
Linhof aluminium fotostatief met
toebehoren, Linhof statief in lederen
foedraal en statief

-

457
Doos met mahonie, houten en metalen
vlakfilm cassettes, snijapparaat en
dokalamp

-

458
Leitz Prado Universal diaprojector met kl.
b. - en 6x6 slee, nieuw in originele
verpakking
459
Doos met verzameling fotografica, emaille
reclamebord Presto Print, mobile Kodak
studiolampen in doos etc
460
€ 80 - € 150
3 Dozen met verzameling donkere kamer
uitrusting waaronder 2 bijzondere
olielampen met roodlicht glas en koperen
kapje, Kodak maatbeker, droogrekjes
originele verpakkingen, vergroter etc
461
€ 25 - € 75
Antiek stereliseerapparaa, autoclaaf,
koper drukvat op los metalen voetje, totaal
55 cm hoog
462
€ 60 - € 100
ICA metalen wandelstok als fotostatief en
JAKI houten wandelstok als fotostatief
463
Eiken 2-bloks werkbank met 8 laadjes en
2 deurtjes en formica blad 99 cm hoog,
bladmaat 130,5x56,5 cm, met divers
gereedschap en instrumenten waaronder
Runge & Laulfuss Rathenow Ruka, no.
4144 lensmeter, horloges en
horlogeonderdelen voor horlogemaker en
hobbyist
464
€ 50 - € 100
2 Eiken afsluitbare vitrinekastjes voor het
etaleren van vingerhoedjes. Elke vitrine
biedt plaats aan 312 vingerhoedjes, 60 cm
hoog, 61 cm breed, 7 cm diep
465
Eiken wandvitrinekastje met verlichting
voor het uitstallen van verzameling
vingerhoedjes of ander zaken, 93 cm
hoog, 104 cm breed, 17 cm diep

-

466
Witte wandvitrine met 38 houten schapjes
voor het uitstallen van een verzameling
van 570 vingerhoedjes, 196 cm hoog, 46
cm breed, 8 cm diep
467
Koop ingebonden bladen over
vingerhoedjes

-

468
Flora Gouda, 5 aardewerken vazen, 2
schaaltjes, bloempotje en bonbonschaal
met decor Bianca
469
Flora Gouda, 3 aardewerken bloempotten
met decor Palermo
470
Flora Gouda, 9 aardewerken vazen en
schaaltje met decor Paola

-

471
Flora Gouda, 5 aardewerken vazen met
decor Herfst
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472
Flora Gouda, 6 aardewerken vazen, en 4
schaaltjes met decor Rimini

489
8 Diverse porseleinen schotels w.o.
vierkant, diverse maten

473
Koop Flora Gouda aardewerken vazen,
schaal, bobonschaal, suikerpot,
gebaksstel en Huizen Holland schotels

490
8 Diverse porseleinen schotels met
diverse afbeeldingen, ca. 20 cm diameter

474
Flora Gouda, 14 aardewerken vazen,
vaasjes, schaal, bonbonschaal,
koektrommel en asbakje met decor Yellow
475
Flora Gouda, 5 aardewerken
gebaksstellen

-

476
Flora Gouda, 5 aardewerken pindasets

-

477
Koop serviesgoed Nutricia met decor
grachtenpanden, jaren 60

-

478
Flora Gouda, set eierdoppen op plateau,
gebaksstel, 2 pindasets, en kaasstolp op
houten plank
479
Flora Gouda, 6 aardewerken vazen, 2
schalen en bloempotje met decor Lente
480
Flora Gouda, 5 aardewerken pindasets

-

481
Flora Gouda, 5 aardewerken pindasets

-

482
Flora Gouda, 13 aardewerken vazen, 3
bloempotten en 5 schaaltjes met decor
Aster
483

-

484
Flora Gouda, 8 aardewerken peper- zout
en mosterd stelletjes op aardewerken en
houten plateautjes
485
Flora Gouda, 3 aardewerken vazen,
bloempot en 2schaaltjes met decor Nice
486
Flora Gouda, 5 aardewerken vazen,
bonbonschaal, bloempot en schaaltje met
decor Linda
487
Jema, 3 aardewerken honden teckel 23
cm en 34 cm hoog, en Basset 16-30 cm
hoog
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-

492
Mosa Maastricht, 16 diverse porseleinen
schotels met afbeeldingen van
schilderijen, 21,5 cm diameter
493
6 Porseleinen schotels met Oosterse
afbeeldingen, 21,5 cm diameter

-

494
Mosa Maastricht 5 porseleinen schotels
met afbeeldingen van schilderijen met
stadsgezichten, 19,5 cm diameter
495
2 Dozen met diverse porseleinen en
aardewerken roomkannetjes

-

496
2 Dozen met diverse porseleinen en
aardewerken roomkannetjes

-

497
Doos met diverse gekleurde porseleinen
en aardewerken roomkannetjes
498
Doos met meest witte porseleinen
roomkannetjes

-

499
Doos met Mosa Maastricht porseleinen en
aardewerken roomkannetjes
500
2 Dozen met Petrus Regout en Societe
Ceramique porseleinen en aardewerken
roomkannetjes

Flora Gouda, 14 aardewerken vazen, 3
koektrommels, bonbonschaaltje,
2 kandelaren, vakkenschaal, cakeschaal,
gebaksstel, 6 kommetjes,
2 coctailprikkerhouders, 2 schotels, en
bladvormig schaaltje en kom met decor
Tokio

488
Verzameling van diverse oude
aardewerken gebruiksvoorwerpen w.o.
schalen, potten en vormen

491
Wedgwood en Royal Doulton 7
diverse schotels met afbeeldingen van
schilderijen, 21,5 cm diameter

-

-

501
3 Dozen met diverse Hollands
aardewerken en plateel roomkannetjes

-

502
2 Dozen met diverse porseleinen,
aardewerken, tinnen en
glazen roomkannetjes

-

503
2 Dozen met diverse porseleinen en
aardewerken roomkannetjes

-

504
Klarinet in koffer en Aulos fluit in foedraal
505
4 Diverse citers

-

506
4 Diverse citers

-

507
6 Diverse citers (opknappers)

-

508
2x Muller's Accord zither, Regina
Autoharp, Silvana Akkord Zither, en
Autoharp

-

509
Meinhold'ss Accordzither Miranda

-

510
Harpolek Nivello citer

-

511
Duitse Colombia Harpenzither

-

512
A. Eichler Concert Aeol American Harp
Zither

-

513
Muller's Erato Harpe zither

-

514
Scala Zither en Musuma Markneukirchen
Zither
515
Mandolin-Accord-Zither en Columbia
Guitarr Zither

-

516
Jubel Tone citer

-

517
Stjarnan citer

-

518
Valsonora citer

-

519
Muller's Accordzither Erato

-

520
D.R.G.M. citer

-

521
Reichelt's Pianochordia

-

522
Valsonora citer

-

523
2 Antieke citers, waaronder Xaver
Thumhart in kist

-

524
Musima Markneukirchen Zither, Gitarr
Zither en Violin Zither Engelchor
(opknappers)

-

525
4 Antieke citers (opknappers)

-

526
Reform Zither, AEOL A Eichler
Amerikanische Harfenzither en AEOL Max
Schramm Harfenzither
527
Salon Harfe en Friedrich Schulte Diamant
Zither
528
2 Antieke citers

-

529
3 Citers van Nederlands
Muziekinstrumentenbedrijf Venlo

-
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530
3 Antieke citers waaronder Ignaz Roider
531
3 Antieke citers

-

548
Art Nouveau persglazen schaal van een
hanglamp, decor bloemen, rond 358 cm
diameter

533
2 x Konzert Violin-Harfe

-

549
Art Nouveau persglazen schaal van een
hanglamp, etagevormig, rond 30,5 cm en
4 Art Nouveau persglazen lampkapjes, 13
cm hoog

534
2 x Gitarr Zither

-

550
Elma Super Elite watch cleaning machine

535
2 x Concert Harp van Nederlands
Muziekinstrumenten Bedrijf Venlo

-

551
Tickoprint Perfect T46 in kunststof koffer

536
Piano- Harp en The Imperial Harp

-

537
Valsonora Zither en The Globe Klavier
Zither

-

532
Guitarr Zither Stern en Welt Record Zither

538
Hubertus Guitar Zither en Neuber's Violin
Zither
539
Art Nouveau persglazen schaal van een
hanglamp, decor bloemen met touwen om
op te hangen, 35 cm diameter

552
Verzameling gewichten

-

553
22 Diverse radiografisch bestuurbare
auto's en boot

-

554
Houten model van een tweemaster 69 cm
hoog, 80 cm lang
555
€ 100 - € 150
Schaalmodel boot met elektrische
aandrijving Dumas Typhoon, op
standaard 108 cm lang

540
Art Nouveau persglazen schaal van een
hanglamp, decor maiskolven, 6-kantig,
35,5x35,5 cm
541
Art Nouveau persglazen schaal van een
hanglamp, decor schotsen, gemerkt A
Nuet France, 9-kantig, 35 cm diameter
(chip)
542
Art Nouveau persglazen schaal van een
hanglamp, Geometrisch decor, gemerkt
Degues, France, 6-kantig, 40 cm diameter
543
Art Nouveau persglazen schaal van een
hanglamp, decor bloemen, rond 35 cm
diameter
544
Art Nouveau persglazen schaal van een
hanglamp, gemerkt Degue, France, decor
ijsschotsen, rond 35 cm diameter met
losse onderdelen om op te hangen
545
Art Nouveau persglazen schaal van een
hanglamp, decor bloemen en
spinnenweb, rond 35 cm diameter
546
Art Nouveau persglazen schaal van een
hanglamp, decor takken, rond 35 cm
diameter
547
Art Nouveau persglazen schaal van een
hanglamp, decor palmbladen, 3-kantig,
38x38x38 cm

donderdag 27 september 2018
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Wijnkoperij Henri Bloem

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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DERKSEN
vei l i ngbed r i j f
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam met ingang van 30 maart 2004 onder Nr. DS. 40530226.

Artikel 1 toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper waaronder die betreffende koop,
verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan
vei l i ngbed r i j f de veiling.

DERKSEN

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.
1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of
mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht
2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.
2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren
en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk
advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn
vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen
zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen
aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 3 bieden
3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden,
bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden
aangeboden.
3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door
de veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze
biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.
3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht
van het voeren van een biedopdracht af te zien.
3.4 Indien koper telefonisch wil bieden, dient dit uiterlijk een dag voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen.
3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen
dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst
4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het
voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.
4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

Artikel 5 verplichtingen koper
5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.
5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden
worden overgedragen.

Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder
6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – de veilinghouder bereid een geveild
voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de
verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze
gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk
lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
6.2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving
mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.
6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van
de veilinghouder.

Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester
7.1 De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:
a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich
in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen;
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester
het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer
vei l i ngbed r i j f aan te nemen;
h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te
tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i. voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.
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Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht
8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten en eventuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen,
moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een
en ander tenzij anders is overeengekomen.
8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere
met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.
8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling
van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.

Artikel 9 niet-tijdige betaling
9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de
veilinghouder – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening
van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro),
onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.
9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk
te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de
volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper
kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

Artikel 10 ophaaltermijn
10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de
veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.
10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9
van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het
daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

Artikel 11 onverkochte voorwerpen
11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het
onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.
11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat
minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht,
zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.
11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder
12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passepartouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of
personeelsleden.
12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng,
opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt dooropzet of bewuste
roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt.
12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

Artikel 13 foto’s en illustraties
13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen)
beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt
het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 14 diversen
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen
onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen
overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling (en) benaderen.
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de
vei l i ngbed r i j f
totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam, behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.
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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.

