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DERKSEN
ve i l i n g b edrijf

Derksen veilingbedrijf
Sinds 1945 is Derksen veilingbedrijf gespecialiseerd in het veilen en taxeren van kunst, antiek en
inboedelgoederen en het ontruimen van inboedels. Het kopen op een veiling is voor menigeen een
spannende ervaring met vaak verrassende opbrengsten.

VEILINGINFORMATIE JULI 2020

Deze veiling uit particuliere inbreng, wordt gehouden t.o.v. Gerechtsdeurwaarder de heer L H L M Vloet
te Arnhem en volgens de landelijke veilingvoorwaarden die opgesteld zijn door de Federatie TMV

KIJKDAGEN - uitsluitend op afspraak:

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

2 juli
3 juli
4 juli

11.00 – 17.00 uur
11.00 – 17.00 uur
11.00 – 17.00 uur

VOLGORDE VAN VERKOOP:
Zaalveilingen:
Maandag

6 juli

19.00 uur:

kavel

1 -

299

Meubelen, klokken

Dinsdag

7 juli

19.00 uur:

kavel

300 -

610

Kunst, tapijten

Woensdag

8 juli

19.00 uur:

kavel

4000 - 4150

Aziatica, etc

Donderdag

9 juli

19.00 uur:

kavel

5000 - 5310

Vitrinegoederen

Vrijdag

10 juli

09.30 uur:

kavel

9000 - 9290

Kleingoed

Vrijdag

10 juli

19.00 uur:

kavel

3000 - 3225

Design, Antiek

Timed Online Veilingen:
Goud en zilver
Inboedelveiling

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

Amsterdamseweg 23
6814 GA ARNHEM

Kavel
Kavel

7000 – 7255
1000 – 1499

Sluiting start zaterdag 11 juli 19.00 uur
Sluiting start zondag 12 juli 19.00 uur

AFHAALTIJDEN VEILINGGOEDEREN:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7 juli
8 juli
9 juli
10 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli

13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.00 uur
08.30 – 16.00 uur
08.30 – 16.00 uur
08.30 – 16.00 uur
08.30 – 16.00 uur
08.30 – 16.00 uur

tel: 026-4421498
www.derksen-veilingbedrijf.nl

VEILINGKOSTEN:

29%

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”
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Klaas
Gubbels
Klaas Gubbels werd
als Rotterdamse jongen
geboren op 19 januari
1934 en is een groot
Nederlands kunstenaar.
Op dit moment
woonachtig in Arnhem
en een regelmatige
bezoeker van de
kijkdagen bij Derksen
Veilingbedrijf.

Germ de Jong

Flora Batava is een geïllustreerd overzicht van alle planten
die in Nederland in de negentiende eeuw inheems
waren. In tegenstelling tot veel andere flora’s bevat Flora
Batava geen determinatiesleutels, en de soorten worden
in schijnbaar arbitraire volgorde behandeld. Het werk is
verschenen in afleveringen, die vervolgens....

Theo van der Horst

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

Column

Redactieadres:
Amsterdamseweg 23
6814 GA ARNHEM
tel: 026-4421498
www.derksen-veilingbedrijf.nl
info@derksen-veilingbedrijf.nl
Vragen voor adverteren naar:
info@derksen-veilingbedrijf.nl

Vorige veiling

Wetering de Rooy
Zijn onderwerpen bestonden uit dorps- en
havengezichten, interieurs, landschappen,
portretten en rivierlandschappen, vaak
gestoffeerd met schepen. In zijn werk zien
we een grote liefde voor het Hollands
landschap ....

Albert Keddeman
Het is zaterdagavond en we zitten na een heerlijke bruinenbonenschotel met frisse witte kool salade met groene asperges
in de tuin met een glas Argentijnse rode wijn een spelletje Mens
erger je niet te spelen en ik mag als eerste een kleur uitkiezen,
uiteraard zoals altijd blauw. De lucht in het westen kleurt mooi
oranje paars dus dat belooft voor morgen weer een mooie dag.
Een uurtje later leun ik tevreden achterover en kijk naar de zwarte
hemel boven Wolfheze met ontelbare witte sterren. Weer heb ik
het spelletje gewonnen en Liesbeth ergert zich groen en geel aan
mijn geluk tijdens de spelletjes die we doen. Ik mijmer even weg
bij het nummer ‘Dark side of the Moon’ van Pink Floyd. Wat is het
leven toch goed. Pink Floyd…. en meteen schiet de naam George
Floyd door mijn hoofd. Wat is dat toch met ons mensen, dat we
anno 2020 nog steeds mensen beoordelen op hun kleur, herkomst,
geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Waarom denken
sommige mensen nog steeds dat ze meer zijn dan een ander? Het
leven is zo mooi gekleurd, waarom zijn bepaalde kleuren dan
nog zo’n taboe? We leven in een samenleving waar we minimaal
1,5 meter afstand moeten houden om veilig te kunnen leven maar
voor sommige mensen is dat nog teveel. Het is voor mij dan ook
niet te bevatten dat je een ander zo kunt veroordelen of plaatsen in
een lager niveau waarin je jezelf plaatst. Mensen kwetsen met de
meest domme opmerkingen zegt in mijn ogen meer over je eigen
IQ dan over de DNA van de ander. Wat is dat toch, dat sommige
mensen een ander verdriet doen, hen naar beneden halen, om
hun eigen status te verhogen? Als je zelf niet zo in elkaar steekt, is
het niet zo goed te begrijpen dat mensen zo fel en fanatiek actie
voeren. De link tussen discriminatie en bepaalde tradities ontgaat
mij geheel. Er is geen goed woord over voor discriminatie, op
welk vlak dan ook. Daar ben ik heel duidelijk in. Daarom moest ik
ook mijn wenkbrauwen fronzen toen ik de woordvoerster van de
demonstratie op de Dam in beeld zag. Een mooie getinte vrouw
met vriendelijke ogen maar waarom een ring door haar neus en 2
grote ronde oorbellen die mij deden denken aan Zwarte Piet. Ook
moest ik mijn wenkbrauwen fronzen toen ik mondkaploze Femke
tussen 5.000 mensen op de Dam zag staan met een afstand van
ca. 15 cm, geheel ontredderd, en hoe ze een app stuurde naar
Grapperhaus. Over app gesproken, die zou ik wel eens willen
sturen naar onze minister President. Ik heb veel bewondering
voor zijn manier van optreden in de afgelopen tijd. Duidelijk,
standvastig, doortastend en met een ongekende hoeveelheid
energie waar menig windmolen in de polder jaloers op kan zijn.
Geen gezeur over injecteren met ontsmettingsmiddel of met de
Bijbel in zijn hand poseren voor een kerk om aan te tonen dat
hij net zo groot is als onze echte Grote Leider, nee, onze Mark is
vele malen beter dan Trump. Voor mij mogen ze voor Trump heus
wel een standbeeld oprichten en als dat af is, dan ga ik met een
mondkapje op het vliegtuig in om dat standbeeld zeker van zijn
voetstuk te trekken. Zo ver zal het niet komen. Ik steek mijn tijd en
energie liever in ons mooie Arnhemse veilingbedrijf. Wij werken
er hard aan om de komende veiling heel kleurrijk te maken.

Een enthousiast team

Service

Met ons relatief kleine team staan we al ruim 20 jaar
6 dagen per week voor u klaar om u te adviseren bij
uw wijnkeuze. Natuurlijk met een gedegen kennis
van de wijnen zelf, maar ook met een passie voor
lekker eten, zodat we u graag en goed kunnen helpen
bij het maken van de juiste wijn-spijs combinaties.
En dat alles in een gezellige, ongedwongen sfeer,
want wij realiseren ons elke dag weer dat niet alleen
het drinken van wijn een feestje moet zijn, maar het
kopen ervan evenzeer.

Een loze kreet? Niet bij ons, want we maken het
waar door ons advies, het uitlenen van glaswerk, het
beschikbaar stellen van statafels, het terug kunnen
zien welke wijnen u eerder bij ons gekocht heeft en,
als het er een keer niet van komt om bij ons langs te
komen: het gratis thuisbezorgen van uw wijnen.

Maandag
13.00 - 18.00 uur
Dinsdag
9.30 - 18.00 uur
Woensdag
9.30 - 18.00 uur
Donderdag
9.30 - 20.00 uur
Vrijdag
9.30 - 19.00 uur
Zaterdag
9.00 - 17.00 uur

Wijnkoperij Henri Bloem
Henri Bloem Arnhem
Amsterdamseweg 126

6814 GJ Arnhem
026-4455220

www.henribloem.nl
arnhem@henribloem.nl

Terugblik op de vorige veiling

De veiling van 20 t/m 28 april had een groot internationaal
karakter gekregen door de vele bieders vanuit het
buitenland. Via LiveAuctioneers en Lot-Tissimo waren
we verbonden met Amerikaanse en Europese bieders.
Dat bleek ook bij de antieke Russische ikoon. Vanuit
Rusland kregen we veel aanvragen om nog meer foto’s
te mailen, met UV-lamp, daglicht en meer details. Dat
resulteerde in een verkoop van ruim 4.000 euro voor
een mooi exemplaar.

In de afgelopen veiling waren er ook diverse verzamelingen
waaronder een collectie van fototoestellen. Daar waar
menig mens een analoog toestel bij de kringloopwinkel
afgeeft, zijn er nog veel verzamelaars die de techniek van
een fototoestel met een rolletje nog weet te waarderen.
Zo ook de verkoop van dit toestel, een Hasselblad dat
gedurende zijn technische leven zijn sporen al verdiend
heeft. Het toestel ligt inmiddels voor zo’n 1000 euro in een
vitrinekastje bij een Duitse verzamelaar.

Niet alles gaat naar het buitenland en dat is naar mijn mening
ook heel goed. Neem nou het werk van Klaas Gubbels, een
olieverf op doek. Geen enkele buitenlandse bieder wilde hier
tijdens de veiling aan deelnemen, het waren ca. 20 bieders die
actief waren gedurende de Live Streaming. Het werkt hangt nu
ergens in de buurt van Amsterdam aan de muur en heeft vast
een mooi plekje gekregen. Voor dit werk werd bijna 3000 euro
betaald. Wilt u ook een werk van Klaas Gubbels kopen? Dat
komt dan goed uit, in de veiling van juli hebben we weer een
mooi werk van deze kunstenaar, succes met bieden…..

Boven mijn verwachting was er veel belangstelling
voor “het antieke meubel”. Daar waar ik normaal
een paar honderd euro noem voor een mooi bewerkt
meubel, blijkt toch dat er wat meer belangstelling is
voor een mooi stuk handwerk van soms honderden
jaren oud. Als je goed kijkt naar deze kast, dan zitten
daar ontelbare uren van vakkundig snijwerk in. Dat
is ook de reden dat ik blij was met een uiteindelijke
verkoopprijs van bijna 2500 euro.

Klaas Gubbels
Klaas Gubbels werd als Rotterdamse jongen geboren op
19 januari 1934 en is een groot Nederlands kunstenaar.
Op dit moment woonachtig in Arnhem en een regelmatige
bezoeker van de kijkdagen bij Derksen Veilingbedrijf. Het
meest bekend is hij met zijn stillevens van tafels, stoelen en
koffiekannen. In de 50er jaren volgde Gubbels verscheidene
opleidingen.

Zo volgt hij van 1949 tot 1951 aan de Technische school in
Rotterdam een opleiding reclame schilderen, van 1951 tot
1952 een avondcursus aan de Academie voor Beeldende
Kunsten in Rotterdam en studeerde hij van 1952 tot 1958
aan academie ‘‘Kunstoefening’ te Arnhem, waarnaast hij ook
avondlessen in beeldhouwkunde volgde. In de zeventiger
jaren was Klaas Gubbels verbonden aan de Willem de
Kooning Academie in Rotterdam, samen met andere schilders
en grafici als Hannes Postma en beeldhouwer Kees Franse. In
verloop van tijd zijn de kunstwerken van Klaas Gubbels steeds
abstracter geworden. Het valt in eerste instantie te bezien als
eenkennig, vanwege het beperkte aantal aan visuele thema’s.
Maar dit is ook juist weer de kracht en charme van zijn
kunstwerken. Daarnaast gebruikt hij voor deze onderwerpen
een veelvoud aan technieken en materialen, zoals fotografie,
litho, houtsnede, wandschildering, collage, object trouvé,
glas en metaal. Zijn werk heeft raakvlakken met kunstwerken
van kunstenaars als Giorgio Morandi en Amedeo Modigliani
en lijkt beïnvloed door Marcel Duchamp, Man Ray en
George Segal. Eind 2004/begin 2005 had Klaas Gubbels
een grote retrospectieve tentoonstelling van zijn werk in het
Museum voor Moderne Kunst Arnhem en in 2014 was er een
grote tentoonstelling in verband met zijn 80 jaar. In Hotel
New York in Rotterdam is een hele grote muurschildering
van Klaas te zien van een enorme koffiepot met daarbij een
gedicht van Jules Deelder: “Maar wat is koffie zonder pot?
Een natte bruine plek, een vlek. Pas de pot schenkt koffie
vorm en vormt daarmee voor ons de bron van veel genot.....”

Maandag

6 juli 19.00 uur

06-07 19.00 Meubelen,
klokken
1
€ 300 - € 600
Antiek Hollands kabinet, wortelnoten op
eiken met orgelgebogen onderkast, ca.
1760, 245 cm hoog, 176 cm breed, 61 cm
diep. (Linker voorpoot los, divers
fineerschade)

2
€ 150 - € 250
Antieke beschilderde kast, 212 cm hoog,
139 cm breed, 46 cm diep
3
€ 100 - € 200
Grenen beschilderde 2-deurs kast met
afgeschuinde hoeken, gedateerd 1811,
staand op bolpoten 176,5 cm hoog, 122,5
cm breed, 48 cm diep
4
€ 200 - € 400
Grenenhouten kabinet met
handbeschilderd bloemdecor met strikken,
Holland ca. 1780, mogelijke Zaanse
streek, 206 cm hoog, 137 cm breed, 60
cm diep
5
€ 150 - € 250
Eiken 4-deurs kast met Renaissancestijl
kenmerken, gestoken fries,
leeuwenmaskers, cannelures, kussens en
geprofileerde lijstjes 192 cm hoog, 184 cm
breed, 37,5 cm diep
6
€ 500 - € 700
Steck babyvleugel in witgeschilderde kast,
177x155 cm, serienummer 45294 en witte
verstelbare pianokruk
7
€ 500 - € 1.000
Elektronische zwarte hoogglans Yamaha
Clasinova babyvleugel, CLP-295GP, jaar
2008 en bijbehorende pianokruk met
berginhoud, gesloten 91,5 cm hoog, 143
cm breed en 113 cm diep
8
€ 100 - € 150
Antieke kluis met sleutel, staand op
klauwpootjes 79 cm hoog, 59 cm breed,
45,5 cm diep
9
€ 100 - € 150
Notenhouten Ralph Lauren Home
paraplubak, 81 cm hoog ,139 cm breed
en 35 diep
10
€ 250 - € 500
Antiek eiken kastje met rijk gestoken
decor met kolommen, gestoken
ornamenten op het deurtje met 2
personen en een baby, staand op los
onderstel, Holland ca. 1850, 91 cm hoog,
75 cm breed, 42 cm diep
11
€ 200 - € 400
Heldense, ovale kast met vitrinegedeelte
met glazen schappen, 2 deuren, 5 laden
en voorzien van halogeen verlichting.
Uitgevoerd in een fraaie Art Deco stijl met
ingelegd biesje en blokjes lijkend op pengat-verbinding. 179 cm hoog, 186 cm
breed, 49 cm diep
12
€ 200 - € 400
Heldense, eetkamertafel, 75,5 cm hoog,
190x95 cm met aan alle vier de zijden een
uitklapbare verlenging tot 240x135 cm.
Daarbij 6 armstoelen met goede stoffering
in rug en zitting. Uitgevoerd in een fraaie
Art Deco stijl met ingelegd biesje en
blokjes lijkend op pen-gat-verbinding
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13
€ 100 - € 150
Heldense, rond bijzettafeltje, 67 cm hoog,
70 cm diameter met onder het blad een
uittrekblaadje. Uitgevoerd in een fraaie Art
Deco stijl met ingelegd biesje en blokjes
lijkend op pen-gat-verbinding
14

€ 50 - € 100

Kersen met notenfineer demi lune tafeltje
met intarsia, opstaande rand, onderschap,
laadje en volle zuilen 74 cm hoog, 93 cm
breed, 47 cm diep
15
€ 50 - € 100
Eiken met palissander Renaissancestijl 2deurs kastje met 2 laadjes en gedraaide
zuiltjes 90 cm hoog, 92,5 cm breed, 37 cm
diep
16
€ 100 - € 150
Heldense mahonie 2-deurs vitrinekast met
facetgeslepen glas in deuren en zijkanten,
spiegelachterwand, glazen schappen en
verlichting 202 cm hoog, 109 cm breed,
39,5 cm diep
17
€ 80 - € 120
Mahoniefineer op eiken trumeau met
marmeren blad, volle zuilen, lade en
spiegelachterwand, staand op
klauwpoten, omstreeks 1800,  82 cm
hoog, 64,5 cm breed, 31 cm diep
18
€ 50 - € 100
Spaans kastanjehouten dekenkist met
polychroom steekwerk met
voorstelling van riddergevecht, met
smeedijzer beslag, staand op slofpoten,
20e eeuw, 53 cm hoog, 113 cm breed,
46,5 cm diep
19
€ 50 - € 100
Spaans kastanjehouten 2-deurs kastje
met steekwerk van polychroom gekleurde
bloemen in front en zijkanten en 4 ridders
in deuren, met smeedijzer beslag, staand
op slofpoten, 20e eeuw, 79 cm hoog, 99,5
cm breed, 36 cm diep
20
€ 50 - € 100
Spaans kastanjehouten 2-delige hoekkast
met polychroom gekleurd steekwerk van
ridder en jonkvrouw in 2-deurs bovenkast,
kantelen op kap en 2 ridders in 2-deurs
onderkast, met smeedijzer beslag, 20e
eeuw 189 cm hoog, 86 cm breed, 46 cm
diep
21
€ 50 - € 100
Spaans kastanjehouten dressoir met 3
deuren, lade, en bestoken decors van
polychroom gekleurde bloemen in front en
zijkanten en 5 ridderfiguren in de
deuren, met smeedijzer beslag, staand op
slofpoten, 20e eeuw 72 cm hoog, 174,5
cm breed, 35 cm diep
22
€ 100 - € 200
Grenen kast met bovenaan een houten
ornament van een boek,
Kunstwetenschap, ca. 1900, ca. 220 cm
hoog, 104 cm breed, 53 cm diep

23
€ 50 - € 100
Eiken kapstok met 5 houten haken,
onderdeel van een lambrisering, 198 cm
hoog, 139 cm breed
24
€ 200 - € 400
Noten 2-delige pronkkast met 4 deuren, 2
lades en intarsia in onderkast en 3-deuren
in bovenkast met gebogen glas en glazen
schappen, totaal 224 cm hoog, 209 cm
breed, 59 cm diep
25
€ 50 - € 100
Koperen penkandelaar, ca. 65 cm hoog
met paaskaars, totaal 135 cm hoog
26
€ 100 - € 200
Hollands eiken Empire luierkabinetje, 185
cm hoog, 125,5 cm breed, 50 cm diep
27
€ 20 - € 40
Eiken rolluikkastje staand op taps
toelopende gecanelleerde poten, 74 cm
hoog en bladmaat 58x34 cm
28
€ 50 - € 100
Metalen wijnrek met paardehoofden,
ruimte voor 13 flessen, Paul Maitland
Smith, 63,5 cm hoog, 39 cm breed en
21,5 cm diep
29
€ 20 - € 40
Klassiek ladekastje met bronzen
ornamenten en inlegwerk, 78 cm hoog, 47
cm breed, 30 cm diep
30
€ 100 - € 150
Noten 2-deurs vitrinekast met lade, volle
zuilen, ornamenten, facetgeslepen glas in
deuren en bruin gestoffeerde binnenzijde
kast, 199 cm hoog, 117 cm breed, 47,5
cm diep
31
€ 80 - € 120
Eiken 3-delige rijkbestoken kast met volle
zuilen 224 cm hoog, 145 cm breed, 57 cm
diep (kleine schade op paneeltje
rechterdeur bovenkast)
32
€ 150 - € 250
Noten met walnotenfineer op eiken 2deurs Hollandse porseleinkast met 3laads dubbelgebogen onderkast, eind 18e
eeuw, 208 cm hoog, 139 cm breed, 36 cm
diep
33
€ 150 - € 250
Mahoniefineer op eiken 18e eeuws
kabinet met 3-laads orgelgebogen
onderkast 238 cm hoog, 178 cm beed, 61
cm diep (stukjes fineerschade)
34
€ 400 - € 800
18e eeuws mahoniefineer op eiken
Hollands Louis XV kabinet met oplopende
kap, steekwerk en paneeldeuren, 2
uitschuifplateaus tussen bovenkast en
onderkast, licht gebogen onderkast met 6
lades, waarvan 1 met
schrijfgedeelte, waarop fraai koperen
beslag wo. medaillons, rustend op
klauwpoten, 251 cm hoog, 187 cm breed
en 63 cm diep
35
€ 25 - € 50
Noten 3-treeds bibliotheektrapje met leder
ingelegde tredes 115 cm hoog
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36
€ 100 - € 200
Gietijzeren paraplustandaard in
NeoGothische stijl 59,5 cm hoog, ca. 33
kilo zwaar, 58 cm breed, 37 cm diep

37
€ 100 - € 200
19e eeuwse 2-delige eiken en grenen
hoekkast met gecontourneerde kapregel
met rocaille, 4 paneeldeuren waarachter
rood en goudkleurige geverfde
binnenkant, 237 cm hoog en 130 cm
breed en 57 cm diep
38
€ 200 - € 400
Louis Seize klepbureau met losse opstand
met gestoken kuif, deuren voorzien van
oude spiegels, 239 cm hoog, 119 cm
breed, 60 cm diep
39
€ 100 - € 150
Mahonie Biedermeier 2-deurs kast met
sierlijk steekwerk en kuif 247 cm hoog,
156 cm breed, 73 cm diep (houtworm
verdacht binnenzijde rechterzijkant en kuif
gelijmd)
40
€ 50 - € 100
Klassiek handwerktafeltje met blauw
gestoffeerde binnenzijde, 77 cm hoog,
bladmaat 44x34 cm (1 poot los)
41
€ 50 - € 100
Antieke eiken dekenkist met rijk gestoken
front, Holland ca. 1680, 74 cm hoog, 127
cm breed, 58 cm diep
42
€ 50 - € 100
Ovaal Louis Seizestijl tafeltje met
meerdere houtsoorten fineer en blad met
opstaande rand, 70 cm hoog, 71x46,5 cm
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50
€ 100 - € 150
Massief eikenhouten kerkbank met
bestoken flanken, 111 cm hoog, 147 cm
breed en 53 cm diep
51
€ 50 - € 100
Zware koperen 8-armige bolkroonluchter,
100 cm hoog en 81 cm diameter
52
€ 150 - € 250
Hollands eiken dressoir met rijk gestoken
decor van maskers, wijnbladeren en
voorzien van getordeerde zuilen, 98 cm
hoog, 212 cm breed en 73 cm diep
53
€ 150 - € 250
Eind 19e eeuwse grenenhouten
Schwarzwalder kist met ingelegde
merklap, 44 cm hoog,  55 cm breed en 51
diep
54
€ 25 - € 50
Oude palissanderhouten pianokruk met
lederen zitting, niet in hoogte verstelbaar,
51 cm hoog
55
€ 80 - € 120
Antieke eiken Dagobert met rijk gestoken
decor met een masker
56
€ 100 - € 150
Art Deco noten fineer dressoir met
opstand, 107 cm hoog, 161 cm breed, 55
cm diep
57
€ 100 - € 150
Holland klepbureau met zwart gebeitste
volle zuilen, Holland ca. 1830, 151,5 cm
hoog, 112,5 cm breed en 51,5 cm diep

43
€ 50 - € 100
Eiken bijzettafeltje met divers steekwerk,
50 cm hoog en bladmaat 50x50 cm

58
€ 100 - € 150
Naar antiek model massief eiken
spindekast met briefpanelen, 135 cm
hoog, 92 cm breed en 45 cm diep

44
€ 100 - € 150
Mahoniefineer Biedermeier vitrinekast op
gebogen pootjes, 161 cm hoog, 99 cm
breed, 42 cm diep

60

45
€ 100 - € 150
Gemerkt GW Horrix s'Gravenhage, noten
2-deurs vitrine pronkkast met
spiegelachterwand en gestoffeerde
schappen 139 cm hoog, 112 cm breed, 40
cm diep (kier in blad)
46
€ 80 - € 120
Engels notenfineer klepbureau met
intarsia, 4 lades en fraai nest, 100,5 cm
hoog, 105 cm breed, 50 cm diep
47
€ 100 - € 150
Mahonie Engelse 9-laads kast met volle
zuilen en messing beslag, 105 cm hoog,
128 cm breed, 58,5 cm diep
48
€ 25 - € 50
Notenfineer 2-laads wandtafeltje staat op
gecanelleerde kolom met driesprant, 75
cm hoog en bladmaat 81,5x37,5 cm
49
€ 100 - € 150
Baldwin piano in teakhouten kast met
gecanneleerde zuiltjes, kast genummerd
81505, 89 cm hoog 149 cm breed, 65 cm
diep en noten in hoogte verstelbare
pianokruk met gestoffeerde zitting
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59
€ 25 - € 50
Noten met wortelnoten dienblad op
schraag, 70 cm hoog, 76x46 cm
€ 50 - € 100

Ovaal Louis Seizestijl tafeltje met
meerdere houtsoorten fineer,
intarsia en blad met opstaande rand, 69,5
cm hoog, blad 71,5x46 cm
61
€ 50 - € 100
Wortelnotenfineer 3-laads dubbelgebogen
commode, staand op klauwpoten, 76 cm
hoog, 110 cm breed en 52 cm diep
62
€ 50 - € 100
Mahoniefineer op eiken Louis Seize demi
lune tafeltje met intarsia biesjes, ajour
gezaagde onderrand en 2 laadjes, 74,5
cm hoog, 78,5 cm breed en 38 cm diep
63
€ 50 - € 100
Teakhouten Oosterse rijkbestoken
kamferkist, 61,5 cm hoog, 105,5 cm breed
en 53 cm diep
64
€ 80 - € 120
Chinese rijkbestoken hokker met marmer
ingelegd blad 47,5 cm hoog en 39 cm
diameter

65
€ 50 - € 100
Chinese lakwerk armstoel, 94 cm hoog,
57 cm breed
66
€ 100 - € 200
Eiken dekenkist, staand op sloffen en
voorzien van een gegolfde lijst en
smeedijzeren handvatten, Holland 17e
eeuw, 70 cm hoog, 168 cm breed en 69
cm diep
67
€ 100 - € 150
Fraai teakhouten 2-deurs gekleurd
wandvitrinekastje met facetgeslepen
ruitjes, hekwerkjes, ornamentjes, zuiltjes
en spiegelachterwand  70 cm hoog, 85,5
cm breed en 27,5 cm diep
68
€ 50 - € 100
Eiken commode met 4 laden, Holland ca.
1820, 95 cm hoog, 100,5 cm breed en 49
cm diep
69
€ 100 - € 150
18e eeuwse massief eiken kist met klep
aan voorzijde en panelen, 78 cm hoog,
158,5 cm breed en 55 cm diep
70
€ 100 - € 200
Eiken halbank met rijk steekwerk en
regelverbinding, vroeg 19e eeuw, 101 cm
hoog, 150 cm breed en 152 cm diep
71
€ 40 - € 80
Koperen 6-lichts kroonluchter, ca. 1900,
107 cm hoog incl. ketting
72
€ 40 - € 80
Mahoniefineer bijzettafeltje met 1 lade,
staand op kolompoot, 57 cm hoog, 60,5
cm diameter
73
€ 400 - € 600
Oosters palissanderhouten rijkbestoken 3schaps etagere met wijnranken, bladeren
en 4 katachtige dieren aan de voet,
staand op wieltjes 151 cm hoog, 101 cm
breed en 64 cm diep (stukje van bladrand
lange zijde manco)
74
€ 40 - € 80
2 klassieke notenkleur armstoelen met
blauwe mohair stoffering
75
€ 25 - € 50
Notenfineer Louis Seizestijl rolluikkastje
met laadje 69 cm hoog, 60 cm breed
en 37 cm diep (knopje van rechter deurtje
manco)
76
€ 150 - € 250
Eiken 2-delig klepbureau met 3-laads
gebogen front, staand op klauwpoten,
vroeg 19e eeuw, 112 cm hoog, 118 cm
breed, 55 cm diep
77
€ 200 - € 300
2 bronskleurige hardstenen zuilen, ruim
180 kilo elk,101 cm hoog en 31x31 cm
78
€ 100 - € 150
Wortelnoten met noten eethoek
bestaande uit ovale tafel met
gecontourneerde rand en steekwerk  74
cm hoog, blad 150x114 cm en 6 stoelen in
Louis Seize stijl met blauwe stoffering en
motiefje (1 stoel met schade aan houten
bovenzijde rug)
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79
€ 80 - € 120
Klassieke 6-lichts kroonluchter met vele
pegels, ca. 130 cm hoog

80
€ 50 - € 100
Groen lederen Chesterfield model fauteuil,
102 cm breed
81
€ 100 - € 150
Lederen fauteuil met gecapitonneerde
rugleuning en notenkleur poten
82
€ 50 - € 100
19e eeuws handwerktafeltje met noten en
wortelnoten fineer, 76 cm hoog, 50 cm
breed en 42 cm diep
83
€ 150 - € 250
Klassieke 13-lichts kroonluchter met vele
pegels, 105 cm hoog, 67 cm diameter
84
€ 25 - € 50
Walnotenfineer 4-slags wangentafeltje
met gecontourneerd blad, op kolompoot
54 cm hoog, blaadjes opgeklapt 77x77 cm
85
€ 140 - € 180
Kunststof globebar, 95 cm hoog, 55,5 cm
diameter
86
€ 100 - € 150
Klassieke bronzen hanglamp met 3 kapjes
en een gedecoreerde glazen schaal, ca.
80 cm hoog
87
€ 100 - € 150
Koperen Art Deco 6-lichts hanglamp met
persglazen kapjes en lampjes met
bajonetsluiting, 94 cm hoog, 78 cm
diameter
89
€ 500 - € 750
Antieke ebbenhouten armstoel met fraai
steekwerk in armleggers, front en kap,
bruin gestoffeerde rugleuning en zitting,
staand op porseleinen wieltjes, Ceylon /
Sri Lanka ca. 1920
90
€ 25 - € 50
Notenkleur stoeltje met lederen zitting
(craquele) en webbing rug
91
€ 25 - € 50
Noten Louis Quinzestijl armstoeltje met
klassieke stoffering
92
€ 40 - € 80
Mahoniefineer op eiken demi lune tafel
met 2 lades, omstreeks 1800, 77 cm
hoog, 83,5 cm breed en 42 cm diep
93
€ 40 - € 80
Noten bergere met intarsia, volle zuiltjes
onder armleggers, oud roze velours
stoffering met gecapitonneerde rug,
staand op gedraaide poten
94
€ 50 - € 100
Noten theetafel met lade,
steekwerk, messing beslag en losse
glasplaat, staand op klauwpoten 76 cm
hoog, 75 cm breed en 48 cm diep
95
€ 200 - € 400
Noten buffetkast met fraai steekwerk,
ornamenten, maskers, spiegelopstand, 2
deuren en lade in onderkast 218 cm hoog,
188,5 cm breed en 69,5 cm diep
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96
€ 150 - € 250
Zeer fraai noten met wortelnoten dressoir
met rijk gestoken decor, achter de 2
deuren bevinden zich 2 laden, 89,5 cm
hoog, 146 cm breed en 65 cm diep

110
€ 20 - € 40
Notenhouten bijzettafeltje in Louis Seize
stijl met groen marmeren blad en
gecannelleerde taps toelopende poten, 44
cm hoog en bladmaat 58x38 cm

97
€ 300 - € 400
Kunststof polychroom gekleurd beeld van
een soldaat met geweer en verrekijker,
184 cm hoog

111
€ 40 - € 80
Mahoniefineer handwerkmeubeltje met
spiegel in klep, parelrand en getorst
onderstel 71,5 cm hoog, 56 cm breed en
38 cm diep (rechterpoot gelijmd)

98
€ 100 - € 200
Mahoniefineer 19e eeuws klepbureau met
fraai intarsia nestwerk 168 cm hoog, 107
cm breed en 47 cm diep
99
€ 200 - € 300
Noten met wortelnoten eethoek,
bestaande uit ovale tafel op dubbele
kolompoot, met gecontourneerd blad 76,5
cm hoog, blad 173x108,5 cm, en 6
stoelen met bruin leder en
gecapitonneerde rug (2 witte plekken in
bovenblad)
100
€ 100 - € 150
Mahoniefineer dressoir met 3 deuren, 4
lades en 2 uitschuifplateaus 88 cm hoog,
231 cm breed en 51,5 cm diep
101
€ 150 - € 250
Weiman Furniture Co 2 noten
lampentafeltjes met leder ingelegd blad
en fraai decor op de deurtjes, 69 cm hoog,
46 cm breed en 57 cm diep
102
€ 200 - € 400
Grote eiken eetkamertafel met lades aan
weerszijden, 77 cm hoog en 330x93,5 cm
bladmaat
103
€ 400 - € 600
4 Springvale leather Chesterfield
eetkamerstoelen met beuken notenkleur
frame, made in the UK
104
€ 50 - € 100
Koperen 5-lichts Art Deco hanglamp met
glazen geslepen kapjes, 69 cm hoog, 61
cm diameter
105
€ 100 - € 150
Oude Oosterse koperen hanglamp met
dierfiguren en bollen (1 bol manco)
106
€ 50 - € 100
2 Louis Seizestijl beschilderde 2-laads
kastjes met messing beslag, 73 cm hoog,
45 cm breed en 35 cm diep
107
€ 50 - € 100
4 eiken eetkamerstoelen met oud roze
stoffering en frame met getordeerde stijlen
met 2 idem armstoelen
108
€ 40 - € 80
Notenfineer schrijftafel met 2 laden, 74 cm
hoog, 96x59 cm met aan beide kanten
een uitklapblad van 26 cm per stuk
109
€ 25 - € 50
Rond noten etagetafeltje met intarsia en
opstaande bladrand 52 cm hoog, ca. 45
cm diameter

112
€ 100 - € 150
Mahoniefineer boekenmolen met fraai
inlegwerk op top, onderstel en
tussenplankjes van later datum. 85 cm
hoog, 56x56 cm
113
€ 30 - € 60
Klassiek armstoeltje met goudkleurig
frame en klassieke rode stoffering
114
€ 100 - € 200
Massief eiken 2 deurs kast met
penverbinding, Holland 17e eeuw, 185 cm
hoog, 185 cm breed en 65 cm diep
115
€ 100 - € 150
Notenfineer tafel met gecontourneerd
blad, steekwerk, fraai bestoken
kruispootverbinding en staand op
klauwpoten 76 cm hoog, blad 90x90 cm
en 2 stoelen met losse zittingen klassiek
gestoffeerd
116
€ 150 - € 250
Bijzondere tafel bestaande uit noten
scheepsrad met los rookglazen blad,
liggend op smeedijzeren onderstel, het
rad kan draaien op onderstel 71 cm hoog,
rad 121 cm diameter
117
€ 30 - € 60
Mahoniefineer op eiken vroeg 19e
eeuwse penantkast 93,5 cm hoog, 99,5
cm breed, 56 cm diep (schade aan fineer)
118
€ 100 - € 150
Noten rijkbestoken buffetkast met
rozetten, acanthusbladeren, guirlandes en
strikken, met opstand totaal 131 cm hoog,
132 cm breed en 52,5 cm diep
119
€ 50 - € 100
Koperen sierlijke 14-lichts hanglamp met
glazen bloempjes 117 cm hoog, 120 cm
diameter
120
€ 40 - € 80
Facetgeslepen spiegel in noten lijst 223
cm hoog, 108,5 cm breed
121
€ 100 - € 150
Noten Engelse 3-delige 1-deurs
garderobekast met intarsia biesjes, ovale
facetgeslepen spiegel, lade in onderkast
en losse kap 211,5 cm hoog, 135,5 cm
breed, 58 cm diep
122
€ 600 - € 900
Zeer fraaie 19e eeuwse speeldoos met rol
met 6 melodieen. Kast met ingelegd
biesje op top en voorzijde. Compleet
met sleuteltje en in uitstendend werkende
staat, 12 cm hoog, 31,5 cm breed, 17 cm
diep, 2,9 kilo
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Flora Batava is een geïllustreerd overzicht van
alle planten die in Nederland in de negentiende
eeuw inheems waren. In tegenstelling tot
veel andere flora’s bevat Flora Batava geen
determinatiesleutels, en de soorten worden
in schijnbaar arbitraire volgorde behandeld.
Het werk is verschenen in afleveringen, die
vervolgens tot delen gebonden moesten
worden. In totaal zijn 461 afleveringen
uitgegeven, met 2240 illustraties. Flora Batava
werd in eerste instantie uitgegeven door Jan
Christiaan Sepp. Zijn bedrijf, J.C. Sepp &
Zn., gaf wetenschappelijke werken uit met
zelfvervaardigde handgekleurde platen. Jan
Kops schreef de teksten bij de eerste delen
van Flora Batava. Na de dood van Sepp
werd steeds minder geïnvesteerd in nieuwe
uitgaven, maar Flora Batava werd voortgezet
totdat J.C. Sepp & Zn. in 1868 werd
opgeheven. Latere delen van de flora zijn
uitgegeven door achtereenvolgens De Breuk
& Smits in Leiden, Vincent Loosjes in Haarlem
en Martinus Nijhoff in Den Haag. Het heeft
134 jaar geduurd voordat de flora af was. Door
die lange looptijd laat dit werk bij uitstek de
ontwikkelingen in druk-en illustratietechniek
in de negentiende- en vroeg-twintigsteeeuwse boekproductie zien. De illustraties
waren aanvankelijk kopergravures en later
met de hand ingekleurde lithografieën, terwijl
in de laatste vier delen meerkleurendruk werd
gebruikt. Een uniek en prachtig naslagwerk
dat zelden zo compleet op een veiling
aangeboden wordt. Dit was weer zo’n
zolderfonds. Onze mannen troffen het aan op
een zolder, helemaal onder het stof. Zo zie je
maar, Cash op Zolder blijft ons ding.
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123
€ 750 - € 1.000
Zeer fraaie 19e eeuwse speeldoos met rol
met 8 melodieen. Kast met ingelegd
biesje op top. Compleet, sleuteltje
manco en in uitstendend werkende
staat. 12,5 cm hoog, 40 cm breed, 19 cm
diep, 4,7 kilo

124
€ 1.000 - € 1.500
Zeer fraaie 19e eeuwse speeldoos met rol
met 8 melodieen met trommel en 3 bellen.
Kast met inlegwerk op top en op de
voorkant. Compleet, sleuteltje manco en
in uitstendend werkende staat. 21,5 cm
hoog, 40,5 cm breed, 26 cm diep, 8,1 kilo
125
€ 1.500 - € 2.500
Zeer fraaie 19e eeuwse speeldoos met rol
met 8 melodieen. Kast met inlegwerk op
top en op de voorkant. Compleet met
sleuteltje en in uitstendend werkende
staat. Mermod Brevete Zwitserland. 20 cm
hoog, 55 cm breed, 25,5 cm diep, 13,65
kilo
126
€ 3.000 - € 4.500
Zeer fraaie 19e eeuwse speeldoos met rol
met 8 melodieen met bellen met beitjes en
harmonica. Kast met inlegwerk op top en
fraaie grepen aan de zijkanten. Compleet
met sleuteltje en in uitstendend werkende
staat. Etouffoirs en Acier, Soit a Spiraux,
Sticker van P van Leeuwen, Pianos
accordeons speeldozen Amsterdam. 33,5
cm hoog, 62 cm breed, 33 cm diep, 25 kilo
127
€ 3.000 - € 4.500
Zeer fraaie 19e eeuwse speeldoos met rol
met 8 melodieen met trommels, bellen
met vogeltjes en harmonica. Kast met
inlegwerk op top en op de voorkant.
Compleet met sleuteltje en in uitstendend
werkende staat. Nathan & Co 8 airs
Orchestre Flutes Celestical Voices, drum,
bells, castanets. Union Passage
Birmingham. 32 cm hoog, 65 cm breed,
38 cm diep, 25 kilo
128
€ 750 - € 1.250
Zeer uniek 19e eeuwse reisapotheek met
achter de 2 deurtjes 5 laadjes met oud
balansje, 23 glazen flesjes en in de
onderkant een lade met gewichtjes,
vijzelschaal met stamper,
weeginstrumentje en flesje. Aan de
achterzijde een afsluitbaar compartiment
voor 4 flesjes met toxische stoffen. Noten
kastje is afgewerkt met messing beslag,
46 cm hoog, 26 cm breed, 18 cm diep.
(lakschade voorzijde)
130
€ 50 - € 100
Spiegel in noten rijkbestoken lijst 152,5
cm hoog, 81 cm breed
131
€ 40 - € 80
Mahonie 2-deurs hoek wandvitrinekast
met vakverdeling op ruiten 106 cm hoog,
61,5 cm breed, 33 cm diep
132
€ 25 - € 50
Eiken klepbureau met geprofileerde lijstjes
en 3 lades, 97,5 cm hoog, 77 cm breed,
42,5 cm diep
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133
€ 30 - € 60
Facetgeslepen spiegeltje in een
wortelnoten lijst, zogenaamd model
Soester spiegel 55x34 cm
134
€ 20 - € 40
Facetgeslepen ovale spiegel in een
goudkleurige lijst met strik, 59x44 cm
135
€ 20 - € 40
Zeister spiegel in eiken lijst 45x30 cm
136
€ 100 - € 150
Mahoniefineer Biedermeier bonheur met
kuif op bovenkast en gebogen front
onderkast 235 cm hoog, 110 cm breed, 54
cm diep
137
€ 100 - € 150
Noten 2-delige kast met 2-deurs
vitrineopstand met verlichting en 5-laads
gebombeerde onderkast 235,5 cm hoog,
134 cm breed, 51 cm diep
138
€ 100 - € 150
Mahoniefineer op eiken 19e eeuwse kast
met 2 deuren en 4 lades, 158 cm hoog,
103 cm breed, 43 cm diep
139
€ 150 - € 250
Mahonie 19e eeuwse 2-delige kabinet,
202 cm hoog, 112 cm breed, 52,5 cm diep
140
€ 100 - € 150
Mahonie 2-delige kast met 4-deurs
onderkast en 2 lades en 4-deurs
vitrineopstand, 176 cm hoog, 151 cm
breed, 42,5 cm diep
141
€ 50 - € 100
Eiken bureau met briefpanelen, rozetten
en steekwerk naar Gotisch voorbeeld, 75
cm hoog en bladmaat 100x64 cm
142
€ 40 - € 80
Mahoniefineer op grenen 5-laads kastje,
vroeg 19e eeuw 75 cm hoog, 55 cm
breed, 47,5 cm diep (gegolfd bovenblad)
143
€ 80 - € 120
Vroeg 19e eeuwse Hollandse eiken
dubbelgebogen secretaire met nestwerk
achter klep en staand op klauwpoten, 106
cm hoog, 112 cm breed en 51 cm diep
144
€ 100 - € 150
Antiek eiken klepbureau, 105 cm hoog,
120 cm breed, 60 cm diep
145
€ 50 - € 100
Eiken 2-deurs vitrinekast met
facetgeslepen glas in deuren 156,5 cm
hoog, 137 cm breed, 51,5 cm diep (van
oorsprong een bovenkast, stukjes lijst
onderzijde manco))
146
€ 80 - € 120
Eiken 6-laads chiffoniere, 19e eeuw, 155
cm hoog, 98 cm breed, 49 cm diep
147
€ 40 - € 80
Eiken 1-deurs rolluikkastje, 112,5 cm
hoog, 49 cm breed, 41 cm diep
148
€ 40 - € 80
Eiken handwerktafeltje met lade en
tussenkruis, 78 cm hoog 78 cm breed, 55
cm diep

149
€ 80 - € 120
Gietijzer met smeedijzeren fraai bewerkt
tafeltje , cremekleurig gelakt met
goudkleurige accenten 85 cm hoog, blad
40 cm diameter, driepoot voet 40 cm
diameter
150
€ 50 - € 100
Eiken 19e eeuws penantkastje met 2
deuren, 3 lades en opstand 120 cm hoog,
110 cm breed, 46,5 cm diep
151
€ 50 - € 100
Noten Engelse 2-deurs waskast met
intarsia biesjes en marmeren blad 75,5
cm hoog, bladmaat 107x48,5 cm
152
€ 20 - € 40
Klassiek notenfineer kastje met deurtje en
laadje 76,5 cm hoog, 47 cm breed, 35 cm
diep
153
€ 50 - € 100
Paraplubak met decor van boeken als
Shakespeare, Charles Dickens, History of
France, 51 cm hoog en 25,5 cm diameter
154
€ 40 - € 80
Eiken Empirestijl 4-laads commode 95,5
cm hoog, 96,5 cm breed, 52 cm diep
155
€ 40 - € 80
Eiken Dagobert armstoel met steekwerk
en gestreepte stoffering
156
€ 100 - € 150
Antiek vurenhouten klepbureau met
laadjes achter de klep, 107 cm hoog, 108
cm breed, 57 cm diep
157
€ 25 - € 50
Ovale wortelnoten 3-delige mimiset met
steekwerk in frame en opstaande
gekartelde rand, afmeting grootste
tafeltje 55,5 cm hoog, blad 60x44,5 cm
158
€ 50 - € 100
Eiken plantentafeltje, 91 cm hoog, 30x30
cm en een donker gebeitste tafeltje met
boekenmolen onder het blad, 68 cm hoog,
52x52 cm
159
€ 50 - € 100
Notenfineer Reprodux England
klepbureau met 4 lades 95 cm hoog, 79,5
cm breed, 42,5 cm diep
160
€ 50 - € 100
Chinees teakhouten kastje met 2 deuren
en 2 lades 87,5 cm hoog, 103,5 cm breed,
45 cm diep
161
€ 50 - € 100
Grenen hengselbak naar antiek model, 56
cm hoog
162
€ 100 - € 150
Teakhouten Chinees dressoir met 4
klapdeuren, open gedeelte en lade, 76 cm
hoog, 132 cm breed en 50 cm diep
(pinnen manco)
163
€ 50 - € 100
Teakhouten Chinese ladekast/zitbankje
met 5 lades, 51 cm hoog, 151 cm breed
en 37 cm diep (schade achterpoot)
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95           Pronkbuffet

Wetering de Rooy
Johannes Embrosius van de Wetering de Rooy werd op 7 augustus 1877 geboren
in Woudrichem. Hij woonde en werkte in Delft, Den Haag, vanaf 1922, Heeze,
Enkhuizen, Gorinchem en Oirschot. Hij maakte studiereizen naar Belgie en
Frankrijk. Zijn eerste lessen kreeg hij van A. Le Comte te Delft, daarna werd hij
leerling aan de Akademie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Ook kreeg hij les
van Frits Jansen en gaf zelf les aan Maarten Dirk Johannes van der Meer. Zijn
onderwerpen bestonden uit dorps- en havengezichten, interieurs, landschappen,
portretten en rivierlandschappen, vaak gestoffeerd met schepen. In zijn werk
zien we een grote liefde voor het Hollands landschap in een impressionistische
stijl met een knipoog naar de Romantische School. In de periode 1904-1907
werd hem de koninklijke subsidie toegekend. Wetering de Rooy was in Den
Haag lid van de Pulchri Studio en van de Nederlandse Kunstkring. Werk van Van
de Wetering de Rooij is o.a. opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. In de veiling van juli 2020 zijn 5 werken te
koop, bekijk ze maar eens goed op onze site. Op 26 september 1972 overleed
hij in zijn geliefde Den Haag.
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164
€ 100 - € 150
Chinese roodgeverfde iepenhouten
dressoir met 4 deuren en lades, 89,5 cm
hoog, 144 cm breed en 45 cm diep

165
€ 25 - € 50
Teakhout met eiken 2-laads kastje met
koperen beslag 49 cm hoog, 44,5 cm
breed, 40 cm diep
166
€ 50 - € 100
Oosters tafeltje met marmer ingeled blad,
93 cm hoog, blad 30x30 cm
167
€ 25 - € 50
Oosterse stijl plantentafeltje, 95 cm hoog,
29x29 cm
168
€ 50 - € 100
Eiken bakstoel met briefpanelen, 116 cm
hoog, 65 cm breed, 54 cm diep
169
€ 25 - € 50
Mahoniefineer op eiken Louis Seize 3laads kastje 76 cm hoog, 82 cm breed,
45,5 cm diep (barsten in zijkanten)
170
€ 25 - € 50
Mahoniefineer op eiken kastje met 2
deurtjes en 2 laadjes84,5 cm hoog, 41,5
cm breed, 31,5 cm diep
171
€ 200 - € 300
Teakhouten Chinese ladekast met
opschriften, 155 cm hoog, 115 cm breed
en 45 cm diep
172
€ 50 - € 100
Spiegel in een eiken rijkbewerkte lijst met
leeuwmaskers, 96x101 cm
173
€ 150 - € 200
Teakhouten Chinese bruidskast met 4
deuren, 201 cm hoog, 131,5 cm breed en
54 cm diep
174
€ 50 - € 100
Eethoek bestaande uit mahonie
kolompoottafel 77 cm hoog, blad 99x96,5
cm en 4 stoelen met beige gestoffeerde
zitting
175
€ 20 - € 40
2 noten wijntafeltjes, 60 cm hoog, 33 cm
diameter en 54 cm hoog, 39 cm diameter
w.o. Pander
176
€ 70 - € 100
Mahonie 19e eeuwse 2-deurs kast met
lade, cannelures, steekwerk
acanthusbladeren en ornamenten 212,5
cm hoog, 134 cm breed, 55 cm diep
177
€ 25 - € 50
2 Iepen- met beukenhouten armstoelen
met spijlen
178
€ 50 - € 100
2 haardschermen met geborduurde
voorstelling, en een klaptafeltje met blad
met onder het glas een geborduurde
voorstelling van een schip op volle zee,
blad maat 52x52 cm
179
€ 25 - € 50
Mahoniefineer op eiken Empire kastje met
laadje, klep, deurtje en volle zuilen 81 cm
hoog, blad 43,5x37 cm (los blad)
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180
€ 50 - € 100
Houten polychroom beschilderd en
bestoken 1-deurs kastje met laadje 103
cm hoog, 29 cm breed, 45 cm diep
181
€ 100 - € 200
Chinese iepenhouten dressoir met 2
deuren en 3 lades waarop beschilderd
decor, 85 cm hoog, 138,5 cm breed en 40
cm diep
182
€ 100 - € 150
Rozenhouten Chinees 1-deurs
vitrinekastje met glas in deur en zijkanten,
met bestoken kuif, staand op losse sokkel
met steekwerk, totaal 182 cm hoog, 70 cm
breed, 30 cm diep (glas in deur onderzijde
kapot)
183
€ 20 - € 40
Eiken Art Deco pianobankje met
gestoffeerde zitting 45 cm hoog, 46,5x36
cm
184
€ 20 - € 40
Hoge kruk met getrodeerde zuil op 3-poot
en gestoffeerde zitting, herkomst Duits
kantoor, 97 cm hoog
185
€ 25 - € 50
Engelse commode met 2 brede en 2
smalle laden en ingelegd bies, 78 cm
hoog, 107 cm breed, 49 cm diep
186
€ 25 - € 50
Antiek mahoniefineer op eiken 2-deurs
kastje met parellijstjes 61 cm hoog, 59,5
cm breed, 35 cm diep
187
€ 25 - € 50
Antieke Biedermeier latjesstoof
188
€ 150 - € 200
Fraai bestoken eiken halbank met
opbergruimte onder de zitting 116,5 cm
hoog, 106,5 cm breed, 44 cm diep
189
€ 40 - € 80
Eiken zuiltje in Art Deco stijl, 73 cm hoog,
35x35 cm
190
€ 100 - € 150
Eiken bankje in Art Deco stijl, gemaakt
van hoofdeinde van een ledikant, 103 cm
hoog, 97 cm breed, 39 cm diep
191
€ 100 - € 200
4 Diverse Art Deco meubeltjes, mogelijk
LOV, bankje 120 cm breed, tafeltje 55 cm
hoog, 60x60x cm, hoog kastje 125 cm
hoog, 48 cm breed, 32 cm diep en een
vitrinekastje 85 cm hoog, 61 cm breed, 30
cm diep
192
€ 50 - € 100
Antieke eiken tafel met parquetterie blad
van meerdere houtsoorten en 2 laadjes 75
cm hoog, blad 113x85 cm
193
€ 100 - € 150
Eikenhouten boekenmolen, 102 cm hoog,
54x54 cm

194
€ 50 - € 100
Mahonie eethoek bestaande uit ronde
kolompoottafel, staand op 4-spant
klauwpoten 77,5 cm hoog, blad 126 cm
diameter, met 2x 47,5 cm losse
tussenbladen en 4 eetkamerstoelen met
gestreepte gestoffeerde zitting
195
€ 80 - € 120
Firma Pander Den Haag, Art Deco ovaal
tafeltje met bewerkte pootjes, 71 cm hoog,
80x55 cm
196
€ 50 - € 100
Noten in hoogte verstelbare bureaustoel
met steekwerk, armleggers, groen
gestoffeerde rug en zitting, op 4-poot
197
Lederen club

€ 80 - € 120

198
€ 40 - € 80
Antieke noten verstelbare relaxstoel met
recentere gestreepte stoffering
199
€ 50 - € 100
4 mahonie vroeg Biedermeier
eetkamerstoelen met losse gestoffeerde
zitting
200
€ 50 - € 100
Mahonie penantkast 103,5 cm hoog,
110,5 cm breed, 50,5 cm diep
201
€ 30 - € 60
Art Deco eiken tafeltje met onderschap en
gedraaide zuiltjes 74 cm hoog, blad
68,5x67 cm en rond tafeltje, gemerkt
Nguyen freres Saigon 35 cm hoog, blad
30 cm diameter
202
€ 50 - € 100
Zwartgelakte muziekstandaard met
koperen buisjes, staand op wieltjes 100
cm hoog, 44 cm breed, 29 cm diep en
idem met 1-deurs kastje onderin en
staand op wieltjes 114,5 cm hoog, 45 cm
breed, 31,5 cm diep
203
€ 30 - € 60
Eiken houder voor een paraplubak in
Neogotische stijl, 61 cm hoog, 63 cm
breed, 31 cm diep
204
€ 40 - € 80
Eiken tafel met afgeschuinde hoeken 75
cm hoog, bladmaat 99,5x69 cm en 2
gestoffeerde eetkamerstoelen
205
€ 80 - € 120
Eiken Henri II eethoek bestaande uit tafel
73,5 cm hoog, blad 112x104 cm, met los
tussenblad 34,5 cm en 4 stoelen met rood
gestoffeerde zitting
206
€ 25 - € 50
Eiken lektuurstandaard met koperen
buisjes 88 cm hoog, 46 cm breed, 33 cm
diep
207
€ 20 - € 40
Eiken Art Deco bijzettafel met onderschap
67 cm hoog, 42x42 cm
208
€ 25 - € 50
Noten kolompoottafeltje met rijkbewerkt
onderstel en rond marmeren blad 71,5 cm
hoog, blad 60 cm diameter
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209
€ 50 - € 100
Eikenhouten Miele Buttermaschine, vroeg
20e eeuw 46,5 cm hoog, 57 cm breed

210
€ 40 - € 80
Houten bestoken schildersezel 110 cm
hoog
211
€ 100 - € 150
Antieke Engelse 3-delige boekenkast met
glas in de deuren en inlegwerk, 216 cm
hoog, 115 cm breed, 48 cm diep
212
€ 50 - € 100
Mahonie Willem III 2-delig bonheur met
gestoken kuif, 220 cm hoog, 106 cm
breed, 48 cm diep
213
€ 40 - € 80
Spiegel in goudkleurige bewerkte lijst
120x79 cm
214
Facetgeslepen spiegel in een
zilverkleurige lijst, 105x75 cm

€ 30 - € 60

215
€ 20 - € 40
Facetgeslepen spiegel in een klassieke
lijst met wortelnoten decor, 85x65 cm
216
€ 50 - € 100
Noten 4-deurs hoekkast met
uitschuifplateautje 180 cm hoog, 87 cm
breed, 43,5 cm diep
217
€ 100 - € 150
Noten- en wortelnotenfineer 2-delige
vitrinekast met gecontourneerde kapregel
met rocaille kuif, 4 paneeldeuren waarvan
2 beglaasd en staand op klauwpoten, 220
cm hoog, 176 cm breed en 53 cm diep
218
€ 100 - € 150
Mahoniefineer op eiken 2-delig 19e eeuws
cilinderbureau, met uitschuifbaar
blad en vele lades waarvan 1
met inkpotjes en pennenhouder, 128 cm
hoog, 152 cm breed, 79 cm diep (stukje
lijst linksvoor manco)
219
€ 50 - € 100
Eethoek bestaande uit ronde
palissanderfineer kolompoottafel staand
op klauwpoten 74 cm hoog, blad 127 cm
diameter en 4 stoelen met losse bruin
gestoffeerde zitting (diverse fineerschade)
220
€ 50 - € 100
Eiken Mechelse bestoken salontafel met
regelverbinding 53 cm hoog, blad 118x79
cm
221
€ 50 - € 100
4 eiken stoelen met groene stoffering en
gestoken frame met leeuwmaskers en 2
idem armstoelen
222
€ 40 - € 80
Mahonie 19e eeuwse voltaire met
bestoken kuif en blauwe stoffering
223
€ 100 - € 150
Eiken herenbureau met 2 ladenblokken,
uischuifplateaus en groen doek ingelegd
blad 75,5 cm hoog, 159,5x89 cm
224
€ 40 - € 80
Oude Gestetner stencilmachine met kap,
1e helft 20e eeuw
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225
€ 80 - € 120
Teakhouten 3-delig bureau met 2 3-laads
blokken en 3 lades onder blad77 cm
hoog, blad 135x75 cm
226
€ 30 - € 60
Notenkleur theetafel met lade en 2
uittrekblade, 71 cm hoog, 79 cm breed, 44
cm diep (poot gelijmd)
227
€ 30 - € 60
Noten met wortelnoten kastje met 3 laden,
staand op pootjes, 75 cm hoog, 86 cm
breed, 40 cm diep
228
€ 30 - € 50
Noten demi lune tafeltje met
rolluikdeurtjes 68 cm hoog, 67 cm breed,
33,5 cm diep
229
€ 50 - € 100
Heldense mahonie boekenkast met 4
schappen en 2 lades 198,5 cm hoog, 104
cm breed, 39 cm diep
230
€ 60 - € 100
Antieke grenen 2-deurs vitrinekast 183,5
cm hoog, 98 cm breed, 41 cm diep
231
€ 80 - € 120
Hollands eiken rolluikbureau 114.5 cm
hoog, 122 cm breed en 75.5 cm diep
232
€ 150 - € 200
Heldense mahonie 2-delige kast met 3deurs onderkast en 3-deurs bovenkast
met 1 beglaasde deur met vakverdeling
200 cm hoog, 164 cm breed, 45 cm diep
233
€ 100 - € 150
Eiken 2-delige kast met 2 deuren in
bovenkast en 5 lades in onderkast 194,5
cm hoog, 129 cm breed, 54,5 cm diep
234
€ 80 - € 120
Mahoniefineer 19e eeuwse 2-deurs kast
220 cm hoog, 149 cm breed, 58 cm diep
235
€ 30 - € 60
Antieke 2-delige eiken kast met laden, 84
cm hoog, 95 cm breed, 55 cm diep
236
€ 20 - € 40
Antieke mahonie kist met intarsia biesjes
33,5 cm hoog, 78x47,5 cm (opknapper)
237
€ 50 - € 100
Mahoniefineer 19e eeuwse 1-deurs
hoekkast 183 cm hoog, 73 cm breed, 55
cm diep
238
€ 40 - € 80
Smeedijzeren sgabello met gestoffeerde
rug en zitting 91 cm hoog
239
€ 30 - € 60
Mahonie bibliotheektrapje / stoeltje
240

€ 50 - € 100

Eiken 3-delig rolluikbureau ca 1900, 112
cm hoog, 127 cm breed en 76 cm diep

241
€ 100 - € 150
Notenfineer 2-delige Art Deco
vitrinewandkast in de stijl van Paul Bruno,
met glazen schuifdeuren, uitschuifbaar
schrijfblad en coromandel handvaten,
Duitsland ca. 1930, 174 cm hoog, 235 cm
breed en 55 cm diep
242
€ 25 - € 50
Antiek mahonie nachtkastje met
marmeren blad 79,5 cm hoog
243
€ 50 - € 100
Eiken klepbureau, Luik ca. 1780, 99 cm
hoog, 116 cm breed, 54 cm diep
244
€ 100 - € 150
Massief eiken 2-deurs kast met 2 lades en
geprofileerde lijstjes, staand op slofpoten
173 cm hoog, 170,5 cm breed, 61,5 cm
diep
245
€ 40 - € 60
Eiken 4-laads commode 91 cm hoog, 99,5
cm breed, 45 cm diep
246
€ 30 - € 60
Eiken wandkastje met gestoken front en
facetgeslepen ruitjes, 60 cm hoog, 42 cm
breed, 22 cm diep
247
€ 25 - € 50
Bamboestijl theetafel met keramiek tegel
(barst) 72 cm hoog, 51 cm breed, 41 cm
diep met een notenkleur stoel met
gestoffeerde rug en zitting
248
€ 80 - € 120
Shaw London 2-delige mahoniefineer
hoekkast met verlichting, 180 cm hoog,
46x46 cm
250
€ 150 - € 250
Staand horloge met Engels uurwerk in
mahonie kast, 19e eeuw 251,5 cm hoog,
46 cm breed
251
€ 100 - € 150
Friese staartklok in eiken kast met
beschilderde wijzerplaat, halfvolle zuiltjes
en latoenen, vroeg 19e eeuw 140 cm
hoog
252
€ 300 - € 600
Staand horloge met comtoiseklok /
haantjesklok met geemailleerde
wijzerplaat, 24 cm diameter, geheel in een
eiken kast, ca. 1795, 236 cm hoog.
(compleet en lopend)
253
€ 100 - € 200
Friese staartklok met dubbele bel,
beschilderde wijzerplaat met Mattheus,
Marcus, Lucas en Johannes en
moonphase, gedateerd 1807, in
vruchtenhouten kast 153 cm hoog
254
€ 150 - € 250
Friese stoelklok met beschilderde
wijzerplaat met decor van landschap,
loden ornamenten en geflankeerd door
meerminnen, ca. 1780, 72 cm hoog
255
€ 50 - € 100
Friese staartklok met beschilderde
wijzerplaat en gezwarte halfvolle zuiltjes,
met latoenen, in eiken kast, vroeg 19e
eeuw 150 cm hoog
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256
€ 80 - € 120
Antieke Friese staartklok in eiken
meekrapkleur kast
257

€ 50 - € 100

Friese stoelklok met
Hollands landschap en Romeinse cijfers,
2e helft 20e eeuw, 40 cm hoog
258
€ 150 - € 250
Antieke Friese stoelklok, beschilderde
wijzerplaat geflankeerd
door zeemeerminnen en cherubijnen
259
€ 80 - € 120
Friese staartklok met beschilderde
wijzerplaat, omstreeks 1850, 140 cm hoog
260
€ 100 - € 150
Friese staartklok in eiken kast met
beschilderde wijzerplaat, moonphase,
halfvolle zuiltjes en latoenen, vroeg 19e
eeuw 149 cm hoog
261
€ 100 - € 200
Antieke comtoiseklok in rijk geschilderde
houten kast, adres Lambert a
Pejrehorade, spillegang, en dwarsslag op
het halve uur, 222 cm hoog
262
€ 100 - € 150
Haantjesklok met vouwslinger en houten
stoel, 20e eeuw 36 cm hoog
263
€ 100 - € 150
Warmink staand horloge met
moonphase in wortelnoten kast, staand op
losse console 194 cm hoog, console 47,5
cm breed, klok 42 cm breed
264
€ 25 - € 50
Barometer in eiken bestoken kast 88,5 cm
hoog
265
€ 50 - € 100
Antieke barometer in mahonie kast
gemerkt Short & Mason thermometer en
Franse barometer, met adres B
Zondervan & zoon Mariatraat 468
Maastricht
266
€ 40 - € 80
Regulateur in eiken kast met 2 gewichten,
120 cm
267
€ 50 - € 100
Regulateur in noten kast 91 cm hoog
268
€ 40 - € 80
Regulateur in notenkleur kast 86 cm hoog
269
€ 40 - € 80
Regulateur in noten kast 91 cm hoog
270
€ 50 - € 100
Staand horloge in eiken kast, 210 cm
hoog
271
€ 200 - € 400
Vroeg 19e eeuwse Friese kortstaart in
eiken kast met scheepjesmechaniek,
beschilderde wijzerplaat en vadertje tijd
beslag, 97 cm hoog
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272
€ 100 - € 200
Art Deco staand horloge in eiken kast met
facetgeslepen glas in deur en ornament
op front 195 cm hoog, 59 cm breed, 34
cm diep

288
€ 150 - € 200
Gemerkt Vincent en Cie, marmeren
pendule met bronzen ornamentjes, rand
en geemailleerde wijzerplaat 17 cm hoog,
27,5 cm breed, 26,5 cm diep

273
€ 25 - € 50
Regulateur in noten kast, 93 cm hoog

289
€ 200 - € 400
Franse Louis Quinzestijl 19e eeuwse
consoleklok met boulle marqueterie van
messing, geemailleerde cijferschildjes op
wijzerplaat en figuurtje met zandloper op
top 40 cm hoog

274
€ 40 - € 80
2 notenkleur regulateurs, 85 en 90 cm
lang
275
€ 50 - € 100
Franse comtoise klok met vouwslinger en
geemailleerde wijzerplaat met adres
Jacquies a la Cote St. Ande, 138 cm hoog
(bel los/kapot)
276
€ 30 - € 60
Franse comtoiseklok met bloemslinger
277
€ 50 - € 100
Friese staartklok met beschilderde
wijzerplaat en 2 gezwarte halfvolle
zuiltjes, vroeg 19e eeuw 128 cm hoog,
gemeten zonder atlas en engelen, in
eiken kast (atlas manco, schade aan
engelen en incompleet)
278
€ 100 - € 150
Antieke Friese staartklok in eiken kast met
beschilderde wijzerplaat met bruidskrans
en latoenen op de kap, ca. 140 cm hoog

290
€ 100 - € 150
Frans marmeren pendule met zamak
beeldengroep van dansend stel op top,
gemerkt AD Mougin 75 cm hoog, 36 cm
breed (schade  aan vrouwenhand) en 2
coupes met sierijke oorvaasjes op top 36
cm hoog
291
€ 50 - € 100
Marmeren pendule 30,5 cm hoog, 54 cm
breed (glas manco), met 2 coupes 28 cm
hoog
292
€ 40 - € 80
Franse balonklok in eiken kast met
intarsia patroon op front, uurwerk gemerkt
Japy Freres 30,5 cm hoog
293
€ 80 - € 120
Empirestijl kolompendule notenfineer met
intarsia 46 cm hoog, 24 cm breed

279
€ 50 - € 100
Friese staartklok in eiken kast met
beschilderde wijzerplaat, incompleet,
opknapper

294
€ 50 - € 100
Franse pendule met marmer en
facetgeslepen ruitjes, gemerkt Japy
Freres 36 cm hoog

280
€ 50 - € 100
Lenzkirch Art Deco tafelklok in
esdoornfineer kast, 24,5 cm hoog

295

281
€ 25 - € 50
Pendule in eiken kast met intarsia en
ornamentjes op front en kap 28,5 cm
hoog, 37 cm breed
282
€ 40 - € 80
Kolompendule in noten kast, vroeg 20e
eeuw 33 cm hoog
283
€ 40 - € 80
Franse tafelklok in eiken kast met intarsia
op front en volle zuiltjes, uurwerk gemerkt
Marti 32,5 cm hoog
284
€ 25 - € 50
Tafelklok in eiken kast, 37 cm hoog
285
€ 20 - € 40
Junghans tafelklok in eiken kast 41 cm
hoog, 29 cm breed
286
€ 100 - € 200
Gemerkt Raingo Fres a Paris, koperen
19e eeuwse pendule, versierd met
bloemen, schelpen, manden met vis en
gevogelte op marmeren delen en zamak
beeldengroep op top van putti en zwaan
35 cm hoog, 47 cm breed

€ 50 - € 100

Louis Quinze stijl pendule met marmer en
bronskleurige ornamenten, uurwerk
gemerkt AD Mougin 36,5 cm hoog, 21,5
cm breed (ophanging defect)
296
€ 100 - € 150
Franse Louis Quinze stijl consoleklok met
messing boulle inlegwerk, uurwerk
gemerkt Samuel Marti 30 cm hoog
297
€ 100 - € 150
Empirestijl kolompendule met rijke
koperen versiering, getorste zuilen, front
versierd met schildpadmotief, gemerkt
Japy Freres 52 cm hoog, 26 cm breed
298
€ 50 - € 100
Franse marmeren pendule, uurwerk
gemerkt Japy Freres, met adres JW van
Eymeren Rotterdam op wijzerplaat 35,5
cm hoog
299
€ 50 - € 100
Franse Empire kolommenpendule in
noten kast met intarsia, uurwerk gemerkt
Pons en Gaborit a Paris 41 cm hoog

287
€ 150 - € 250
Marmeren vuurvergulde Louis Seizestijl
kolompendule 38,5 cm hoog, 22 cm breed
met 2  3-lichts kandelaren 26,5 cm hoog
(schade aan geemailleerde wijzerplaat)
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300
€ 250 - € 500
Theo van der Horst (1921-2003)
De Vertwijfeling, 3-luik, olieverf op paneel,
gedateerd 1968. Afmeting linker paneel
183x102 cm, midden 183x197 cm en
rechter paneel 183x102 cm, totaal
183x400 cm. Herkomst van het werk is de
Eusebiuskerk te Arnhem. Het werk is een
schenking geweest in 2005 van het FNV
aan Piet van Leeuwen en heeft jarenlang
gehangen in de Raadskapel van de
Eusebiuskerk te Arnhem. Nu de kerk een
prachtige restauratie heeft ondergaan,
mag het werk een andere bestemming
krijgen. De opbrengst zal volledig gaan
naar de Stichting Eusebius Arnhem. Met
deze opbrengst zullen zij een aantal
historische objecten die het verhaal van
de Eusebiuskerk vertellen laten
restaureren.
301
€ 50 - € 100
Wim van den Anker (1911-1992)
Gezicht op de Waal bij Leeuwen, doek
60x120 cm
302
€ 250 - € 500
Gerard van der Laan (1844-1915)
Zeilboot op woeste zee, doek 66x107 cm
(kleine vakkundige restauratie)
303
€ 200 - € 400
Martimus Josephus Nefkens (18661941)
Zandverstuiving op de Veluwe met fraaie
Hollandse lucht, doek gedateerd 6 juni
1920, 83x140 cm (bedoekt)
304
€ 400 - € 800
Anoniem, de bespotting van Christus,
doek periode 1780 / 1820, 100,5x108 cm
305
€ 400 - € 600
Gerardus Johannes Delfgaauw (18821947)
Zonnige najaarsdag met bomen aan
zandpad, doek 81x61 cm
306
€ 150 - € 250
Leon Goossen, Expressionistisch
landschap, doek uit 1971, 80x100 cm
307
€ 100 - € 200
Gesigneerd A Melaerts, Poserend naakt,
doek gedateerd 1976, 100x80 cm,
buitenmaat 124x104 cm
308
€ 2.000 - € 4.000
Willem Bodeman (1806-1880)
(leerling van BC Koekkoek) Landschap
met huisje en figuren bij riviertje, paneel
50x70 cm, in fraaie Heijdenrijk
schilderijlijst, buitenmaten 80,5x100 cm
309
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Tuin met
bloeiende planten in kas, doek 65x61 cm
310
€ 100 - € 200
Onduidelijk gesigneerd, Gezicht op
kerddorp, doek 82x101 cm
311
€ 150 - € 250
Jacobus Johannes Doeser (1884-1970)
Arbeiders met ossenkar in bergachtig
landschap, doek 80x80 cm
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312
€ 50 - € 100
Hendrik Verburg (1895-1973)
Vaas met kleurrijk boeket w.o. Lupine,
Lelies en Gerbra's, doek 96x80 cm
313
€ 150 - € 250
Meeuwis van Buuren (1902-1992)
Zeegezicht, doek 60,5x100,5 cm
314
€ 100 - € 200
Carl Röder (1852-1922)
Gezicht op bos met dreinkende koeien bij
de plas, doek 74x104 cm (craquele)
315
€ 30 - € 60
Germ de Jong (1886-1967)
13e eeuwse kerk van Janum, crayon
gedateerd 1948, 31x41 cm
316
€ 30 - € 60
Germ de Jong (1886-1967)
Kerkinterieur van Hooge Beintum, crayon
gedateerd 1946, 41x33 cm
317
€ 30 - € 60
Germ de Jong (1886-1967)
Gezicht op kerktoren, crayon gedateerd
1947, 45x32 cm
318
€ 50 - € 100
Germ de Jong (1886-1967)
Vaas met chrysanten, doek gedateerd
1945, 51x61 cm (restauratie en schade)
319
€ 500 - € 750
Germ de Jong (1886-1967)
Landschap met karretje, paneel gedateerd
1932, 37x45 cm
320
€ 30 - € 60
Germ de Jong (1886-1967)
Sloten, crayon gedateerd 1947, 43x33 cm
321
€ 200 - € 400
Germ de Jong (1886-1967)
Bloeiende plant in pot, doek gedateerd
1944, 58x44 cm
322
€ 250 - € 500
Germ de Jong (1886-1967)
Gezicht op dorp met bruggetje, paneel
gedateerd 1941, 46x37 cm
323
€ 25 - € 50
Germ de Jong (1886-1967)
Gezicht op kerk, plaats tot nu toe
onbekend, crayon gedateerd 1947, 50x61
cm
324
€ 100 - € 150
Germ de Jong (1886-1967)
Passiebloem, aquarel gedateerd 1947,
62x48 cm
325
€ 50 - € 100
Germ de Jong (1886-1967)
Paarden, kleurets, ea. 28x29 cm
326
€ 30 - € 60
Germ de Jong (1886-1967)
Gezicht op Fries kerkdorp, crayon
gedateerd 1947, 37x45 cm
327
€ 200 - € 400
Germ de Jong (1886-1967)
Bloemstilleven, doek gedateerd 1945,
82x67 cm

328
€ 100 - € 150
Germ de Jong (1886-1967)
Gezicht op de Nieuwe Lutherse Kerk te
Amsterdam, crayon gedateerd 1946,
48x63 cm
329
€ 100 - € 150
Germ de Jong (1886-1967)
Stilleven met zonnebloemen, crayon
gedateerd 1941, 86x65 cm
330
€ 300 - € 600
Charles Leickert (1816-1907)
Stadsgezicht met figuren,
houtskooltekening 59x47 cm
331
€ 200 - € 300
Willem Witjens (1884-1962)
Hollands winterlandschap met boerderij
en molen, doek 49x60 cm
332
€ 250 - € 500
Nicolaas Syvert Bastert (1854-1939)
Hollands landschap met veer, verso
notitie Regendag, doek 33x48 cm
(craquele en stukje verf missend)
333
€ 40 - € 80
Mark Polee (1927-)
Figuren met hond in landschap, board
gedateerd 1955, 45x65 cm
334
€ 100 - € 150
Martinus Johannes Bies (1894-1975)
Brabants landschap met boerderij met
knotwilgen aan de plas, doek 50x65 cm
(bedoekt)
335
€ 200 - € 400
Onduidelijk gesigneerd, Bretonse haven
met vele schepen, doek 35x50 cm
336
€ 100 - € 200
Christiaan Soer (1882-1961)
Wandelende nonnen in straatje te Brugge,
doek 41x31 cm
337
€ 150 - € 250
Onduidelijk gesigneerd, Vissersboten op
woelige zee, doek 35x65 cm
338
€ 100 - € 150
Gesigneerd JCL IJssel, Handwerkende
meisjes in gras, maroufle 24x33 cm
339
€ 100 - € 150
Gerard van Lerven (1885-1966)
Gezicht op Ritthem bij Veere met blik op
de kerktoren, doek 31x41 cm
340
€ 400 - € 800
Georg Rueter (1875-1966)
Stilleven met Rododendron, doek
52,5x45,5 cm
341
€ 200 - € 300
Cornelis Kees de Koning (1957-)
Stilleven met druiven en brood in schaal
en brood met pruim voor schaal, board
gedateerd 2004, 40x60,5 cm
342
€ 25 - € 50
Gesigneerd B Meyer, Bloemstilleven,
doek 40x50 cm
343
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Compositie
zonder titel, paneel gedateerd 1971,
28x48 cm
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344
€ 100 - € 150
Anoniem, Vissersvrouwen op het strand
voor de kust van vermoedelijk
Scheveningen, aquarel ca. 1890, 19x34,5
cm
345
€ 150 - € 250
Willem J. Oppenoorth (1847-1905)
Landschap met visser in bootje op rivier,
maroufle 25x39 cm
346
€ 50 - € 100
Anoniem, Duinlandschap, aquarel 14x22
cm (verso sticker met naam Jacob Marid)
347
€ 100 - € 150
Johannes Embrosius Wetering de
Rooij (1877-1972)
toegeschreven aan, Landschap met akker
bij boerderij met bloeiende
voorjaarsbloemen, maroufle 23,5x30 cm
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358
€ 80 - € 120
Gesigneerd B Williams, Landschap, doek
50x60 cm
359
€ 400 - € 800
Claude Flynn Howell (1915-1997)
Mending nets, sunny day, serigraph
gedateerd 1976, 185/300, 46x61 cm
360
€ 50 - € 100
Christophe Henri Henri Neree tot
Babberich (1880-1909)
Poserend meisje, en profile, eerste opzet
voor een werk, potloodtekening met
aquarel 34,5x25,5 cm
361
€ 100 - € 150
Roger Braun (1972-)
Officier Garde du Corps, Pruissische
lijfwacht, aquarel gedateer 1854, 16,5x20
cm

348
€ 80 - € 120
Barend Ferwerda (1880-1958)
Bloemen in aardewerken vaas, doek
33x33 cm

362
€ 100 - € 200
Willem Johannes H Nijs (1902-1961)
Carnavalsoptocht op brug,
potloodtekening 40x60 cm

349
€ 200 - € 400
Johannes Embrosius Wetering de
Rooij (1877-1972)
Hollands landschap met dorp aan meer,
paneel 22,5x33 cm

363
€ 100 - € 150
Johannes (Jan) Kruijsen (1874-1938)
Brabantse boerderij, doek 45x60 cm

350
€ 80 - € 120
Petrus Marinus van Walcheren (18761949)
Gezicht op kasteel Doorwerth, maroufle
25x33 cm
351
€ 100 - € 150
Andries Verleur (1876-1953)
Dorpsgezicht met toren van kerk
uitstekend boven huizen en figuren in
straat, maroufle gedateerd 1916, 44x58
cm
352
€ 80 - € 120
Herman Romijn (1892-1959)
Keulse kan met Oostindische kers, paneel
30x24 cm
353
€ 80 - € 120
Met signatuur Ronner, Henriette, 2
honden en fazant, paneel 24x34 cm
354
€ 300 - € 500
Hendrik Johannes Leurs (1890-1956)
Stadsgezicht, doek 40x50 cm
355
€ 250 - € 350
Henk van Leeuwen (VO) (1890-1972)
Stadsgezicht Vianen, maroufle 29,5x46,5
cm
356
€ 200 - € 300
William Wendt (1865-1946)
Stromende beek, schilderskarton 24x33
cm
357
€ 300 - € 600
Paul Joseph Constantin Gabriel (18281903)
Landschap met vrouw met takken bos en
jongen op pad richting molen, links onder
gesigneerd en Bruxelles, aquarel 13x22
cm (wat verkleurd). Herkomst
Kunsthandel Borzo 23 december 1983
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364
€ 40 - € 80
Madeleine Carpentier (1865-1949)
Portret van een meisje, verso notitie met
datering 1927, crayon 26x19 cm
365
€ 80 - € 120
Jef Wauters (1927-2013)
getiteld Babette, doek 25x43,5 cm
366
€ 50 - € 100
Jan Frearks van der Bij (1922-2013)
Compositie met figuren, acryl op linnen,
49x39 cm
367
€ 500 - € 750
Johannes Embrosius Wetering de
Rooij (1877-1972)
Gezicht op dorp met schepen bij
boothelling, vermoedelijk Harderwijk, doek
36x56 cm
368
€ 300 - € 400
Bernard Marie Koldewij (1859-1898)
Vrouw bij waterput, maroufle 32x49 cm
369
€ 40 - € 80
Gesigneerd Irma Kamp, fox terrier,
olieverf op board, 42x28,5 cm
370
€ 25 - € 50
Gesigneerd A Veegers, Stilleven met fruit,
aquarel 24x38 cm
371
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, boerenerf met
kippen, olieverf op doek, 44x34 cm
372
€ 25 - € 50
Gesigneerd E Peters, Figuren op het
strand met aangespannen ezeltje, paneel
18x24 cm
373
€ 25 - € 50
Jan Bleys (1868-1932)
Potje met viooltjes, board 17x23 cm

374
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Oosters
stadsgezicht, aquarel gedateerd 1962,
29,5x40,5 cm
375
€ 40 - € 80
Pol Francois Mathieu (1895-1979)
Landschap met stromende beek, paneel
28x38 cm
376
€ 250 - € 450
Daniel Been (1885-1967)
Gezicht op Brugge, maroufle 37,5x34,5
cm
377
€ 50 - € 100
Ids Wiersma (1878-1965)
Gezicht op Fries dorp aan meer met
molen en man met zeis, ets 13x25 cm
378
€ 200 - € 300
Gesigneerd Schluter, Carl Eberhard 18861973, Rozen in een vaas, doek 25x30
379
€ 150 - € 250
Jan Coenrad Nachenius (1890-1987)
Stilleven met anjer in glazen vaasje, board
24x16 cm
380
€ 40 - € 80
Onduidelijk gesigneerd, Nederlandse
kotter op woelige zee, 1876, paneel 26x18
cm
381
€ 200 - € 300
Piet Rackwitsz (1892-1968)
Vrouw met het bleken van de was bij hek
bij boerderij, paneel 37x26 cm
382
€ 120 - € 180
Adriaan Keus (1875-1955)
Rietgedekte boerderij, maroufle 17x23 cm
383
€ 150 - € 250
Bernard Berends (1875-1941)
Stilleven met rozen in kan, doek 40x28 cm
384
€ 100 - € 150
Gesigneerd A van Driesten, Vrouw met
emmer bij schuurtje, paneel 19e eeuw,
21,5x24,5 cm
385
€ 25 - € 50
Onduidelijk monogram, Pot viooltjes,
board 24x33 cm
386
€ 50 - € 100
Gesigneerd Melcher, Potje met
anemoontjes, paneel 26,5x33 cm
387
€ 80 - € 120
Tjeerd Bottema (1884-1978)
Winterpolder, kleurets 22x33 cm
388
€ 40 - € 80
Onduidelijk gesigneerd, portret van een
jong meisje, potloodtekening gedateerd
nov. 1945, 30x20 cm in een klassieke lijst
met strik
389
€ 25 - € 50
Oude oleografie van een jongen met roos
in zijn hand, 55x30 cm
390
€ 50 - € 100
Ben van Londen (1907-1987)
Rietkraag langs meer of rivier, board
21x68 cm
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Germ de Jong
Germ de Jong, ook wel Gerben genoemd, werd op 8 maart 1886 geboren in Sint Jacobiparochie. Na zijn
jeugd volgde hij een opleiding aan de Quellinusschool te Amsterdam in de periode 1902 tot 1905. Vanaf
1906 studeerde hij aan de Akademie voor Beeldende Kunst in Rotterdam en tussen en in 1909 vervolgde
hij zijn opleiding aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Les kreeg hij van onder
meer Carel Lodewijk Dake, Huib Luns en Nicolaas van der Waay. Germ groeide uit tot een bekende en
gerespecteerde Nederlandse kunstschilder, tekenaar, lithograaf, etser en aquarellist. Hij behoorde tot de
Bergense School. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Rotterdam, Duitsland, Parijs, Schoorl, Bergen,
Blaricum en Overveen. Hij werkte en logeerde ‘s zomers vaak op Ameland en maakte ook reizen door
Frankrijk, Italië, Spanje en Marokko. In 1937 ontving hij een zilveren medaille in Parijs en in 1949 de ‘Artimedaille’. Hij was erelid van Arti et Amicitiae te Amsterdam. Recente tentoonstellingen Teylers Museum,
Haarlem 1986, Ameland oktober 1989, Museum Kranenburgh, Bergen, 1999. De Jong overleed op 11
april 1967 en liet een groot en breed oeuvre achter. De werken die u in deze veiling aantreft, zijn ooit
rechtstreeks in zijn atelier aangeschaft.
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391
€ 25 - € 50
Josee Houtbraken (1949-1994)
Compositie zonder titel, mixed media
gedateerd 1981, buitenmaat 52x52x5 cm

407
€ 80 - € 120
Henk van Leeuwen (VO) (1890-1972)
Vrouw met geit bij boerderij, paneel
18,5x24,5 cm

392
€ 50 - € 100
Wim van den Anker (1911-1992)
Lente in de Betuwe, de Linge bij Lienden,
aquarel 34x50 cm

408
€ 25 - € 50
Onduidelijk gesigneerd, Kustgezicht met
rotsen, board 20x30 cm

393
€ 40 - € 80
Gesigneerd A Meijer, Stilleven met schaal
Hortensias, paneel 40x60 cm
394
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Vaas met rozen,
ovaal paneel 49x68 cm
395
€ 100 - € 150
Poeder, Henk (1964-)
Strandgezicht met vele figuren en
ballonverkoper, paneel 40x50 cm
396
€ 40 - € 80
Anoniem, Stilleven judaspenning op
gemberpot en koperen schaal, doek
44x45 cm
397
€ 50 - € 100
Jan Schreurder van de Coolwijk (18681962)
Poserend naakt, crayon, studie tekening
27x39 cm in een fraai bewerkte eiken lijst,
buitenmaat 58x68 cm
398
€ 25 - € 50
Onduidelijk gesigneerd, Chines Jonks
voor de kust, doek 31x40 cm
399
€ 150 - € 250
Johannes Embrosius Wetering de
Rooij (1877-1972)
Handwerkende vrouw bij deuropening,
doek 31x36 cm
400
€ 50 - € 100
Met signature Louis Soonius, Hollands
landschap met gezicht op kerk, maroufle
24x31 cm
401
€ 100 - € 150
Barend Ferwerda (1880-1958)
Heide bij Wolfhezerbeek, doek 36,5x54
cm
402
€ 30 - € 60
Jan van Rhijnnen (1859-1927)
Hollands landschap met koeien aan de
plas, aquarel 32,5x24 cm
403
€ 25 - € 50
Gesigneerd W Roelers, Tak met rozen,
doek 46x16 cm
404
€ 100 - € 150
Monogram GB fecit, Man en vrouw met
bokkenwagen, paneel 25,5x32,5 cm
405
€ 200 - € 400
Hendrik Fleurbaaij (1896-1975)
Stoomboot met Hollandse driekleur op
volle zee, doek gedateerd 1955, 40x60 cm
406
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Stilleven met kan,
schaal en potjes, doek 40,5x30,5 cm
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409
€ 25 - € 50
Onduidelijk gesigneerd, Maandagmorgen
bij boerderij, paneel 17,5x24,5 cm
410
€ 30 - € 60
Gesigneerd H van Waalwijk, Boerderij met
hooimijt, maroufle 40x48 cm
411
€ 30 - € 60
Gesigneerd H van Langen, handwerkende
vrouw bij haard, doek 40,5x30,5 cm
412
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd Boerderij met
korenschoven, doek 26,5x37,5 cm
413
€ 40 - € 80
Gesigneerd Dissanayake, Sumana,
Compositie met figuren, pastel 55x36,5
cm
414
€ 25 - € 50
Anoniem, Boeket kleurrijke bloemen in
vaas, aquarel gedateerd 1 aug 1944,
45x28 cm
415
€ 50 - € 100
Anoniem, Landschap, doek 40x60 cm.
Verso notitie Landschap nabij de zandkuil,
Achterberg 1945
416
€ 40 - € 80
Gemerkt Ontwerp Ch E 1957, Compositie
met geometrische figuren, gemengde
techniek 38x22 cm
417
€ 100 - € 150
Anoniem, Hollands landschap met
melkende figuur met kerkdorp aan de
overzijde van een meer, paneel ca. 1850,
22,5x28,5 cm
418
€ 50 - € 100
Theo van der Horst (1921-2003)
De Nieuwe Weerdjes, doek gedateerd
1978, 40x100 cm
419
€ 200 - € 300
Henk Bakker (1950-)
Stilleven, Het gedicht, paneel gedateerd
2004, 70x70 cm
420
€ 100 - € 150
Henk Bakker (1950-)
Stilleven, herfstoogst, paneel gedateerd
2000, 40x30 cm
421
€ 50 - € 100
Loek Lafeber (1929-2012)
Compositie met poezen, crayon
gedateerd 1964, 39x39 cm

422
€ 100 - € 150
Anoniem, houten gestoken paneel
voorstellende General Cordon. Charles
George Gordon, was een Brits officier en
genist, die vooral bekend is geworden om
zijn rol bij de onderdrukking van de
Taiping-opstand en zijn strijd tegen de
Soedanese Mahdi, waarin hij te Khartoem
zou sneuvelen. Gordon leefde van 18331885, begraven in de St Paul's Cathedral
London, buitenmaat 56x43 cm (barst in
hout naast hoofd)
423
€ 500 - € 700
Niek van der Plas (1954-)
Zeer fraai bloemstilleven met rozen in een
vaas met op de voorgrond een schaaltje
fruit, paneel 50x40 cm
424
€ 50 - € 100
Met signature Willem Maris, Koeien aan
de waterkant, doek 60x73 cm
425
€ 30 - € 60
Monogram Piet Hoogendoorn, Oude Kerk
te Oosterbeek, doek 46x56 cm
426
€ 40 - € 80
Gesigneerd Jac van Rossum,
Stadsgezicht met gracht in leuk zonlicht,
doek 30x40 cm
427
€ 40 - € 80
Gesigneerd Carl Haver, Lezende vrouw
voor venster, doek 34,5x44,5 cm
428
€ 100 - € 150
Lucien Manceau (1873-1937)
Plateel bolvaas met rozen, doek
gedateerd 1931, 44x51 cm
429
€ 100 - € 200
Addy Coumou (1946-)
getiteld Sevilla, doek gedateerd 2000,
63x63 cm
430
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Stilleven appels in
rieten mand, Keulse kan, glazen kruik,
appels, mes en geruit kleed, doek 50x60
cm
431
€ 30 - € 60
Anoniem, de Schevening 5 in volle zee bij
terugkomst van de visserij, board 60x43
cm (achterkant ook geschilderd)
432
€ 30 - € 60
Gesigneerd D Schepen, Gezicht op stad
met watertje, doek gedateerd 1941,
35,5x50,5 cm
433
€ 80 - € 120
Oude topografische kaart van den
Rhynstroom door Leon Schenk Jansz, J
Engelman 29 maart 1790, 33x65 cm
434
€ 100 - € 150
Jan Luyken (1649-1712)
Gravure van Sodom en Gomorra, Doe
dede de heere swavel en vijer regenen
over Sodom en Gomorra, ca. 1700, 30x65
cm
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435
€ 2.000 - € 3.000
Paolo ( Il Veronese ) Caliari (1528-1588)
Paus Pius IV in aanbidding voor de
Heilige Maria met Kind. Paus Pius IV
(1499-1565) Giovanni Angelo Medici, was
paus van 1559-1565, olieverf op paneel
26,5x20 cm, toegeschreven, niet
gesigneerd, verso notitie.
436
€ 100 - € 150
Arnout Jacobus Gustaaf Colnot (18871983)
Bosgezicht, houtskooltekening 60x45 cm
437
€ 100 - € 150
Gesigneerd Constant van der Velde,
Spelende jongens in stadsgezicht, doek
66x81 cm
438
€ 40 - € 80
Frans Storm (1905-1998)
Verso notitie Bronkhorst I, doek 60x70 cm
439
€ 50 - € 100
Peter Motz (1934-2003)
Strandgezicht met platbodems, doek
60x80 cm
440
€ 40 - € 80
Engelse litho van een Romantisch tafereel
in landschap in een 19e eeuwse
mahoniefineer lijst, buitenmaat 51x65 cm
441
€ 80 - € 120
Gesigneerd Jan de Jong, potje met
chrysanten, doek 32x26 cm (plekje
gerestaureerd)
442
€ 50 - € 100
Gesigneerd Neuhof, W, Stadsgezicht
Torbole, doek 60x30 cm
443
€ 30 - € 60
Gesigneerd van de Colk, Boerderij in
herfst, maroufle 46x71 cm
444
€ 100 - € 150
Anoniem, Christus met doornenkroon,
rond paneel ca. 1880, 30 cm diameter
445
€ 80 - € 120
Anoniem, biddende Maria, Italiaanse
school ca. 1850, doek op rode ondergrond
geplakt, 54x44 cm
446
€ 30 - € 60
Pieter de Regt (1877-1960)
Hollands landschap met boerderij aan
water, paneel 29,5x50,5 cm
447
€ 25 - € 50
Jan Adam Zandleven (1868-1923)
Landschap, board 32x45 cm
448
€ 50 - € 100
Anoniem, Landschap, doek 40x50 cm.
Verso notitie Landschap met wilde lucht
449
€ 100 - € 150
Anoniem, Jongensportret, vermoedelijk
van adelijk komaf, 19e eeuws doek 63x48
cm (enkele plekjes in doek)
450
€ 100 - € 150
Marc Chagall (1887-1985)
Compositie met figuren, litho 7/50, ca.
45x30 cm, buitenmaat 73x60 cm
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451
€ 50 - € 100
Anton Pieck (1895-1987)
Geitje, eigen druk 9,5x10,5 cm
452
€ 50 - € 100
Gerrit Willem Dijsselhof (1866-1924)
Ontwerptekening voor Jugendstil tegels,
19x75 cm
453
€ 50 - € 100
Anoniem, Poserend liggend naakt, olieverf
achter glas, 39x49 cm
454
€ 30 - € 60
Johannes Hendriks (1882-1954)
Stadsgezicht met oud pand, Frachtwage
te Hoorn, hoek van het West en de
Wijdesteeg, ets 19,5x24 cm. Het gebouw
is meermalen gerestaureerd. Rond 1895
is Gerrit Tros eigenaar van het pand, hij is
sleper (vrachtvervoerder) van beroep. Zijn
nazaten bleven tot 1967 kantoor houden
in De Frachtwage. In 1917 werden er
kleinere herstelwerkzaamheden
uitgevoerd door de gemeente Hoorn, die
het pand het jaar ervoor had aangekocht.
In 1947 werd besloten om een replica te
maken van de trapgevel. Bij de
restauratie, die pas in 1958-1960
plaatsvond, werd het plan echter niet
uitgevoerd. Tot 1957 stond achter het
pand de (mogelijk) bijbehorende
paardenstal. Een jaar later werd een
nieuwe restauratieronde aangevangen en
ook hierbij werd de trapgevel niet
teruggebracht. De grootste restauratie
vond in 1960 plaats. In 1987 verkreeg de
Vereniging Hendrick de Keyser het pand.
(bron: Wikipedia)
455
€ 20 - € 40
Hendrik de Laat (1900-1980)
Gezicht op Nijmegen, ets gedateerd 1932,
26,5x38,5 cm
456
€ 25 - € 50
Gesigneerd Janet Flinn, Parkiet op tak,
aquarel 26x19 cm
457
€ 50 - € 100
Gesigneerd J Dooijewaard, Vrouwen op
het strand, doek 19,5x25 cm
458
€ 250 - € 500
Lucien Mouillard (1842-1912)
Franse soldaat te paard in gesprek met
dienstertje en vrouw in deuropening, doek
25x33 cm (bedoekt)
459
€ 1.500 - € 2.000
Lodewijk Johannes Kleyn (1817-1897)
Schepen op de Rijn bij Drachenfels,
paneel 28,5x38 cm
460
€ 200 - € 400
Anoniem, De verleiding, man en vrouw
aan tafel in interieur met onder de tafel
een poes, paneel 19e eeuw, 44x35 cm
461
€ 400 - € 600
Gesigneerd M Savry, Tafereel op
binnenplaats met vrouw met pomp in
gesprek met vrouw met mantel, spelende
jongen met hoepel, haan met kippen op
het erf en klimplant aan muur in zonnige
stemming, paneel ca. 1850, 45,5x51,5 cm

462
€ 200 - € 400
Willem de Farmars Testas (1834-1896)
Stilleven met kruiwagen kleding, potten en
bloemen, paneel gedateerd 1879,
37x27,5 cm (gaatje in paneel)
463
€ 25 - € 50
Gesigneerd A M van Munster, Maashaven
Rotterdam, kleurets 30x43 cm
464
€ 25 - € 50
Ingelijste merklap, gedateerd 1795,
34,5x37,5 cm
465
€ 25 - € 50
Charles Eyck (1897-1983)
getiteld Anno Sancto1933, litho 24,5x20,5
cm
466
€ 40 - € 80
Anoniem, Stilleven met tinnen schotel en
aardewerken kruik, doek 40x57 cm
467
€ 50 - € 100
Gesigneerd H Bruyning, Huis aan meer,
doek 40x50 cm
468
€ 25 - € 50
Juriaen Marinus van Beek (1879-1965)
Hollands landschap met kippen bij
boerderij en in de verte een dorp met
molen, doek 25x30 cm
469
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Landschap met
vrouw met jachthond en paard in
opwachting van haar afspraak, doek ca.
1870, 27,5x36 cm
470
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, 2 figuren in
interieur die proosten op de liefde of de
betaalde liefde, doek ca. 1870, 27x35,5
cm
471
€ 40 - € 80
Gesigneerd Ed K, Polderlandschap met
wilgen, paneel 20x29 cm
472
€ 30 - € 60
Edzard Koning (1869-1954)
Potje violen, board 23,5x29 cm
473
€ 50 - € 100
Gesigneerd J Verbeek, Schepen voor de
kust bij avondstemming, doek 25,5x46 cm
474
€ 40 - € 80
Gesigneerd H J de Smit, Nieuwe Haven
van Dordrecht met schepen bij de werf,
paneel 30x40 cm
475
€ 40 - € 80
Gesigneerd Kramer, Betuwse boerderij
met bloeiende fruitboom, doek 40x50 cm
476
€ 50 - € 100
Gesigneerd Jacques Muller, Stadsgezicht
Parijs, paneel 33x46 cm
477
€ 150 - € 250
Anoniem, Hollandse School, Landschap
met huis en molen aan meer, paneel ca.
1850, 45,5x59 cm
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478
€ 40 - € 80
Hendrik Cornelis Kranenburg (19171987)
Hollands landschap met molen met
houtzagerij, doek 50x70 cm
479
€ 50 - € 100
Hendrik Cornelis Kranenburg (19171987)
Hollands landschap met molen aan de
vaart met boothelling, doek 50x70 cm
480
€ 100 - € 150
Johannes Weiland (1856-1909)
Lezende man in interieur, aquarel ca.
1900, 18x23 cm
481
€ 50 - € 100
Toon de Jong (1879-1955)
Stilleven met pot viooltjes, doek 27,5x35,5
cm (bedoekt)
482
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, portret van
Madelaine Guye, geboren te Maastricht 2
november 1847, doek 43x36 cm
483
€ 80 - € 120
Ben Viegers (1886-1947)
Boom in herfsttooi, maroufle 19,5x29,5 cm
484
€ 750 - € 1.000
Reinhardt Willem Kleijn (1828-1889)
New born, tafereel van rustende vrouw op
stoel met kraamvrouw / nanny met
pasgeboren kind, paneel gedateerd 1882,
40x50 cm in originele goudkleurige lijst,
buitenmaat 59x69 cm
485
€ 100 - € 200
Alfred van Neste (1874-1969)
Gezicht op poort bij boerderij, achterzijde
notitie Afspanning in Vlaanderen, paneel
60x50 cm
486
€ 100 - € 200
James William (Jim) Frater (1887-1969)
Stadsgezicht Honfleur, doek 41x61 cm
487
€ 50 - € 100
Gesigneerd Brouwer, J, Winters tafereel
van schaatsende mensen op ijs bij huizen,
paneel 19x26 cm
488
€ 50 - € 100
Gesigneerd Brouwer, J, Figuren met
paard in bosrijk landschap, paneel 24x30
cm
489
€ 30 - € 60
Gesigneerd F. Boymans, boer met 2
koeien aan water, olieverf op paneel,
48x38 cm
490
€ 30 - € 60
Gesigneerd v Laar, Oud-Hollands erf met
boer langs water, olieverf op doek, 48x38
cm
491
€ 50 - € 100
Adriaan Keus (1875-1955)
Riviergezicht met boten, doek 35x50 cm
(erg vuil)
492
€ 50 - € 100
Juriaen Marinus van Beek (1879-1965)
Paris Pont Marie en Paris Place du Tertre,
2 olieverfschilderijtjes op doek, 22,5x16
cm

dinsdag 7 juli 2020

Veiling juli 2020
493
€ 25 - € 50
Gesigneerd Giel Damoiseaux, Hollands
landschap met aangemeerde boot bij
standaardmolen, doek 50x40 cm

508
€ 100 - € 150
Gerard van Lerven (1885-1966)
Gezicht op stad met kerktoren,
maroufle30x23,5 cm

494
€ 25 - € 50
Gesigneerd Mary Reijnolds, Landschap,
paneel 30x40 cm

509
€ 100 - € 150
Anoniem, rustend vee in landschap,
paneel 26,5x39 cm

495
€ 100 - € 150
Gesigneerd H Sonderman, interieur met
dienstertje met ketel boven vuur met kip
met kuikens en kat met kitten, 30x24 cm

510
€ 150 - € 250
Johannes Embrosius Wetering de
Rooij (1877-1972)
Stadsgezicht met toren aan gracht, doek
42,5x35 cm (bedoekt)

496
€ 50 - € 100
Jac. Thymen de Mik (1904-1988)
Stilleven met 3 aardewerken voorwerpen,
maroufle, achterzijde gedateerd 1955.
38x41,5 cm
497
€ 25 - € 50
Charles Petit (1863-1949)
Drommedaris te Enkhuizen, aquarel
38x28 cm
498
€ 20 - € 40
Onduidelijk gesigneerd, 3 honden, litho in
een mahoniefineer lijst, buitenmaat 44x58
cm
499
€ 20 - € 40
Gesigneerd A.L. Sleeswijk, Boerderij te
Loeren, aquarel, binnenmaat 29,5x23 cm,
buitenmaat 50,5x38,5 cm
500
€ 40 - € 80
Onduidelijk gesigneerd, Stadsgezicht
Amsterdam met aangemeerde boten in de
haven, paneel 20,5x25,5 cm
501
€ 100 - € 150
Gesigneerd W Zwart, Bloeiende
crocussen in park, paneel 35x45 cm
502
€ 100 - € 150
Adriaan Christiaan Willem Terhell (1863
-1949)
Haven van Dordrecht met gezicht op de
Grote of Onze Lieve Vrouwekerk, aquarel
37x27 cm
503
€ 100 - € 200
Jan Korthals (1916-1972)
Vrouw op bruggetje in dorp bij avond,
doek 40x60 cm
504
€ 100 - € 150
Cornelis Jan Mension (1882-1950)
Aangemeerde tweemaster bij stad met
toren, doek 25x20 cm
505
€ 100 - € 200
Ludwig Willem Reijmert Wenckenbach
(1860-1937)
Heidegezicht met dreigend weer, paneel
22x42,5 cm
506
€ 100 - € 200
Onduidelijk gesigneerd, Hollands
landschap met standaardmolen aan vaart,
vrouw met juk met emmers en koe, doek
31x40 cm
507
€ 50 - € 100
Gesigneerd Boulanger, Gezicht op water
bij landhuis met theekoepel, verso notitie
Middelheim,board 40x50 cm

511
€ 50 - € 100
Anoniem, Zeilschepen op zee, maroufle
36x19 cm
512
€ 25 - € 50
Met signature Th de Bock, Landschap met
bomen, paneel 27x18 cm
513
€ 100 - € 150
Gesigneerd A Alard, Stilleven met rozen,
doek 17x34 cm
514
€ 20 - € 40
Alberta Johanna Smetz (1893-1953)
Stilleven met Oostindische kers in potje,
gouache 17x25 cm
515
€ 500 - € 700
Frans Lebret (1820-1909)
Schapen met 2 lammetjes, paneel 19e
eeuw, 15x21 cm
516
€ 80 - € 120
Ineke Wisselink (1944-)
2 vlinders op vlinderstruik, paneel 13x18
cm
517
€ 50 - € 100
Herman Johannes Ansingh (1880-1957)
Vischpoort te Harderwijk, paneel 13,5x18
cm
518
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Hollands
dorpsgezicht met vele figuren bij de
bloemmarkt met kanaal met bruggetje en
in de verte een molen, doek 70x100 cm
524
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopt kleed 204x136 cm
525
€ 25 - € 50
Oosters handgeknoopt kleed 215x169 cm
526
€ 100 - € 200
Oosters handgeknoopt kleed 290x157 cm
527
€ 50 - € 100
Handgeknoopte wollen Afghaan
Bochara tapijt, 274x193 cm (scheurtje
zijkant)
528
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopt kleed, Bidjar,
345x253 cm (schade aan rand)
529
€ 100 - € 150
Handgeknoopt wollen vloerkleed met
Oosters decor Kirman 241x167 cm
530
€ 100 - € 200
Oosters machinaal haverkleur wollen
kleed met kleurrijk patroon 340x241 cm

5

Theo van der Horst

Op 18 juli 1921 werd in Arnhem Theo van der Horst geboren. Al vroeg
zat het tekenen hem in het bloed, was creatief en ontwikkelde zich in
de loop van zijn leven als een bijzondere kunstenaar die bejubeld en
vergruisd werd. Theo van der Horst genoot zijn opleiding bij Genootschap
Kunstoefening in Arnhem in de periode 1936 tot 1940. Theo was in de leer
bij de Duitse tekenaar en karikaturist Erich Schilling en bij glaskunstenaar
Henk Schilling. Van der Horst was lid van de Gemeenschap Beeldende
Kunstenaars (GBK). Hij schilderde mensen, dieren en landschappen in
een bekende maar door zichzelf ontwikkelde expressionistische stijl.
Naast olieverfschilderijen maakte hij etsen, tekeningen, gouaches,
beelden en gebrandschilderd glas. Van der Horst exposeerde tot in de
jaren zeventig in galeries en musea waarbij zijn werk door de recensenten
en kunstkenners als uniek en herkenbaar werd beschreven. Zijn stijl was
vaak donker, eenvoudig, soms kinderlijk maar gaven wel op een summiere
maar krachtig manier het onderwerp aan, vaak geïnspireerd om het de
actualiteit. Zo schilderde hij in 2002 minister Herman Heinsbroek met
zijn auto op doek. Vanaf de jaren 90 koos hij voor een kluizenaarsbestaan.
Enkele maanden voor zijn dood heb ik bij hoge uitzondering hem in zijn
atelier mogen ontmoeten. Zijn aversie tegen de gevestigde handel was
zo sterk dat hij niets meer wilde verkopen of tentoonstellen buiten de
deuren van zijn Arnhemse woning in de buurt van park Sonsbeek. In
1953 kreeg hij de Zeelandprijs, in 1954 ontving hij de Arnhemse prijs
voor beeldende kunst en in 1962 mocht hij de Quarles Ufford Prijs in
ontvangst nemen. Hij overleed op 9 oktober 2003 op 82-jarige leeftijd in
zijn geliefde en Arnhem waarvan hij vele werken heeft geschilderd. Als u
werk van Theo wilt kopen, dan adviseer ik u zeker om naar kavel 300 te
kijken, dit werk heeft gehangen in de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem,
dat is toch uniek….
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531
€ 100 - € 200
Handgeknoopte Mir vloerkleed 295x266
cm

552
€ 20 - € 40
Oosters handgeknoopt kleed 153x111 cm

532
€ 300 - € 500
Fraai Bakhtiar handgeknoopt kleed
303x208 cm

Handgeknoopt Hamadan, 130x77 cm

533
€ 100 - € 150
Oosters handgeknoopt kleed 313x208 cm
534
€ 50 - € 100
Handgeknoopt wollen kleed met Oosters
decor Mihr, 240x172 cm
535
€ 40 - € 80
Oosters handgeknoopt kleed 162x145 cm
536
€ 20 - € 40
4 Oosterse handgeknoopte kleedjes
103x68 cm, 111x81 cm, 138x68 cm en
155x84 cm
537
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopt wollen kleed,
316x223 cm
538
€ 50 - € 100
Geweven wandkleed met jachttafereel
190 cm hoog, 209 cm breed
539
€ 70 - € 100
Tabriz handgeknoopt kleed met
jachttafereel 223x156 cm
540
€ 25 - € 50
Oosters handgeknoopt kleed 196x150 cm
541
€ 100 - € 150
2 Oosterse handgeknoopte wollen lopers
422x87 cm en 421x92 cm (slijtage)
542
€ 30 - € 60
Oosters handgeknoopt kleed 244x177 cm
543
€ 40 - € 80
Chinees zalmkleur wollen vloerkleed met
pastelkleur patroon 232x170 cm
544
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopt Nain kleed
226x157 cm
545
€ 50 - € 100
Handgeknoopt wollen Bidjar tapijt,
300x192 cm
546
€ 40 - € 80
Oosters fijn handgeknoopt kleed 170x94
cm
547
€ 30 - € 60
Oosters handgeknoopt kleed 137x99 cm
548
€ 100 - € 150
Deventer vloerkleed 352x236 cm
549
€ 20 - € 200
Halfzijden handgeknoopte Kashmir
367x275 cm (versleten en vlekken)
550
€ 20 - € 40
Chinees zwart wollen kleed met
pastelkleur patroon 156x92 cm
551
€ 40 - € 80
Handgeknoopt Oosters kleed, Belouch
160x97 cm
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553

€ 30 - € 60

554
€ 20 - € 40
3 Oosterse kleden 125x87 cm, 150x97 cm
en 156x80 cm
555
€ 80 - € 120
Oosters handgeknoopt kleed 149x111 cm
556
€ 20 - € 40
Bochara handgeknoopt kleed 155x97 cm
557
€ 30 - € 60
Oosters handgeknoopt kleed 167x125 cm
558
€ 40 - € 80
Oosters handgeknoopt kleed 210x123 cm
559
€ 20 - € 40
3 wollen vloerkleden 147x101 cm,
133x130 cm en 186x127 cm
560
€ 20 - € 40
2 Oosterse handgeknoopte kleden
161x104 cm en 130x78 cm
561
€ 20 - € 40
Bochara handgeknoopte loper, 170x93 cm
562
€ 40 - € 80
Oosters handgeknoopt kleed 213x128 cm
563
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopt kleed 206x150 cm
564
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopt kleed 185x115 cm
565
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopt kleed 210x149 cm
566
€ 25 - € 50
Oosters handgeknoopt kleed, 139x99 cm
567
€ 50 - € 100
Handgeknoopt wollen kleed met Oosters
decor Songhor 237x136 cm
568
€ 20 - € 40
2 Oosterse handgeknoopt kleden
168x103 cm en 124x93 cm, 130x83 cm,
117x83 cm en 84x71 cm
569
€ 20 - € 40
Oosters halfzijden kleed 167x122 cm
570
€ 40 - € 80
Oosters handgeknoopte Heriz, 167x117
cm
571
€ 40 - € 80
Oosters handgeknoopt kleed, 105x105 cm
572
€ 20 - € 40
Kars handgeknoopt kleed 176x113 cm
573
€ 40 - € 80
Oosters handgeknoopt kleed 156x118 cm
574
€ 40 - € 80
Geweven wandkleed met jachttafereel
155 cm hoog, 125 cm breed

575
€ 20 - € 40
Bochara handgeknoopt kleedje, 141x95
cm
576
€ 25 - € 50
Oosters handgeknoopte loper 206x73 cm
577
€ 50 - € 100
Handgeknoopte Lilian, 202x105 cm
578
€ 50 - € 100
Handgeknoopte Oosterse loper, 395x78
cm
579
€ 25 - € 50
Oosters handgeknoopt kleed 182x144 cm
(slijtage)
580
€ 40 - € 80
Chinees wollen wandkleed 125 cm hoog,
182 cm breed
581
€ 50 - € 100
Oosters handgeknoopte loper 310x81 cm
582
€ 100 - € 150
Oosters handgeknoopt kleed 284x147 cm
583
€ 25 - € 50
3 Oosterse handgeknopte pillows ca.
55x50 cm, 63x50 cm en 68x62 cm
584
€ 20 - € 40
Oosters handgeknoopt kleed, Shiraz,
72x60 cm
585
€ 20 - € 40
3 Oosterse handgeknoopte kleedjes
130x83 cm, 117x83 cm en 84x71 cm
586
€ 40 - € 80
6 diverse Oosterse handgeknoopte
kleedjes en 3 pillows
587
€ 20 - € 40
Oosters handgeknoopt kleed, Belouch,
53x44 cm
588
€ 20 - € 40
Oosters handgeknoopt kleed, Belouch,
70x44 cm
589
€ 50 - € 100
2 Oosterse halfzijden kleedjes 123x77 cm
en 130x75 cm
590
€ 25 - € 50
Oosters handgeknoopt kleed 96x79 cm
591
€ 30 - € 60
Oosters handgeknoopt kleed 96x68 cm
592
€ 50 - € 100
Art Deco geweven wandkleed in de stijl
van Jaap Gidding 142x97 cm
593
€ 30 - € 60
Oosters handgeknoopte loper 158x54 cm
594
€ 25 - € 50
Oosters handgeknoopt kleedje 93x63 cm
595
€ 20 - € 40
Handgeknoopt Oosters kleedje, Belouch,
103x64 cm
596
€ 20 - € 40
Oosters handgeknoopt kleed, Belouch,
73x53 cm
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597
€ 20 - € 40
3 oosterse handgeknoopte kleedjes 67x61
cm, 83x76 cm en 83x70 cm
598
€ 30 - € 60
Oosters handgeknoopt kleed 137x70 cm
599
€ 30 - € 60
Handgeknoopt Oosters kleed Belouch
160x81 cm
600
€ 25 - € 50
Handgeknoopt Oosters kleed, Belouch,
140x90 cm
601
€ 25 - € 50
Oosters handgeknoopt kleed 139x74 cm
602
€ 20 - € 40
2 Oosterse handgeknoopte kleedjes
81x73 cm, 135x79 cm en pillow 42x39 cm
603
€ 20 - € 40
4 oosterse handgeknoopte tapijten en 1
kussen, grootste 74x66 cm
604
€ 30 - € 60
4 oosterse handgeknoopte tapijten,
grootste 118x71 cm
605
€ 30 - € 60
2 oosterse handgeknoopte tapijten,
Pentjerelik, grootste 176x61 cm
606
Oosterse tas, 100x48 cm

€ 20 - € 40

607
€ 40 - € 80
6 Oosterse handgeknopte pillows ca.
36x34 en tas 70x55 cm
608
Oosters handgeknoopt kleed, 214x120 cm
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1000
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, zeilboot bij
kerkdorp, doek 40x60 cm

1016
€ 40 - € 80
Anoniem, Arabisch figuur, linnen, in
bamboelijst 100x34 cm

1001
€ 40 - € 80
gesigneerd Beek, Clown, board gedateerd
1982, 67x47 cm

1017
Gesigneerd C.B '20, bloemen in vaas,
aquarel, 65x51,5 cm

1002
Onduidelijk gesigneerd, Zeeman met pijp,
paneel 50x40 cm

1018
€ 50 - € 100
Cornelis Rol (1877-1963)
Bos bloemen in bruine pot, doek 50x36
cm

1003
Onduidelijk gesigneerd, Wandelaars in
boslandschap, paneel 43x57 cm

-

1004
€ 50 - € 100
Hendrik Cornelis Kranenburg (19171987)
Hollands landschap met boer met koe op
weg langs weiland met kerkdrop in de
verte, doek 50x70 cm
1005
€ 40 - € 60
Gesigneerd Joels, J, Rotterdams
havengezicht, doek 50,5x80,5 cm
1006
€ 40 - € 80
Onduidelijk gesigneerd, Amsterdams
grachtgezicht, doek 60x50 cm
1007
€ 200 - € 400
Monogram CDR (vermoedelijk CD
Repelaer), Stilleven rozen op glas, vaas,
kistje en schaal, paneel gedateerd 21/8/
1898, 39,5x50 cm
1008
€ 20 - € 40
Hendrikus Antonius Dievenbach (18721946)
Portret van een man met hoed, doek
50x40 cm (stukjes verf manco en gaatje)
1009
Gesigneerd Romier, P, Frans
stadsgezicht, doek 50x40 cm

€ 20 - € 40

1010
€ 20 - € 40
Gesigneerd Gidding, H, Landschap met
molens, boerderij, koeien aan de sloot en
man in bootje, aquarel 41x51,5 cm
1011
€ 50 - € 100
Gesigneerd Patty, Stilleven met bloemen,
doek 60x50 cm
1012
€ 50 - € 100
Gesigneerd Carvalho, Stilleven met
plateel schotel, Oosterse dekselvaas,
schaal fruit, verrekijker en 2 boeken op
Oosters kleed, paneel 40x60 cm
1013
Onduidelijk gesigneerd, Vissersvolk op
het strand, doek gedateerd 1932, 40x60
cm (schade in doek) en gesigneerd
Groenewegen, LJ, Bosgezicht met riviertje
en hert, paneel 26x35 cm
1014
€ 40 - € 80
Gesigneerd Wood, Barbara A,
Romantisch paar zittende op bank,
kleurenlitho genummerd 40/300, 62x62
cm
1015
€ 100 - € 150
Gesigneerd J R Ribeau, Vaas met
kleurrijk boeket bloemen, doek 90,5x60,5
cm
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-

1019
Nora Schnitzler (Enni van Laer) (19011983)
Meisje met ganzen, kleurenlitho 15x15 cm
1020
Gesigneerd Niek Mulder, 2 duiven,
postduif en hoogvlieger, doek gedateerd
1979, 35x45 cm
1021
€ 20 - € 40
Gesigneerd Wansse, Piet, Paarden in
boomgaard, tekening gedateerd 1974,
24x31 cm

1034
€ 50 - € 100
Gesigneerd J P van Duyn, Winters
landschap met ophaalbrug, doek 36,5x50
cm (bedoekt)
1035
Gesigneerd Offerhaus, Landhuis, aquarel
38x49 cm
1036
Anton Jakma (1880-1967)
Huis aan water, doek 35x50 cm en
gesigneerd Richard, Bloemstilleven, doek
40,5x50,5 cm
1038
Henri Kley (1903-1977)
getiteld Zweden en gesigneerd verso
Henri Kley, doek 60x80 cm

-

1039
Litho van Henriette Ronner, Slapende
kitten 11x18,5 cm

-

1040
Litho van Henriette Ronner, Kittens met
insect 19x26 cm

1022
Gesigneerd Martha van Lith, Vrouw in
stoel, aquarel 37x27 cm

-

1041
Litho van Henriette Ronner, Zittende poes
19x14 cm

1023
Anoniem, 2 maal portret van Gerard
Reve, aquarel 38x26 cm per stuk

-

1042
Litho van Henriette Ronner, Poezen bij
schaakspel 16,5x26 cm

1024
Frans Kops (1873-1951)
Oud 's Hertogenbosch, kleurets 2/25,
46x53 cm

-

1043
2 wanddecoraties met honden in
goudkleurige lijst met buitenmaat 446x53
cm

1025
Roger Hebbelinck (1912-1987)
Gina, Mexicaans meisje, kleurets 42x30
cm

1044
€ 30 - € 60
Anoniem, 2 honden in een mand,
maroufle 27x51,5 cm

1026
Anoniem, Haan, olieverf op doek achter
glas, 49x27 cm
1027
Gesigneerd Jo Bareman, Axel, Stilleven
met gresaardewerken kan, crayon 49x36
cm
1028
2 oude gravures, provincie Gelderland
38x33 cm en provincie Utrecht 50x38 cm
1029
Engelse gravure Partridge Shooting in
noten lijst, 57,5x45,5 cm

-

1030
€ 40 - € 80
Wim Heesakkers (1950-)
Portret van koningin Maxima, druk op
trespa 100x75 cm
1031
Anoniem, Herderin met kudde schapen,
board 38x94 cm
1032
Klassieke oude prent in beschadigde
bewerkte lijst, buitenmaat 64x89 cm

-

1033
€ 50 - € 100
Gesigneerd Emile Lammers, straatje,
doek 50,5x40,5 cm

-

1045
€ 50 - € 100
Herbert Thomas Dicksee (1862-1942)
Forgotten, kleurets uit 1922, uitgegeven
bij Frost & Reed te Bristol in 1923, 28x39
cm
1046
Gravure in lijst van Doorwerthsche Berg,
Kasteel Doorwerth en de Rijn van den
Doorwerthschen berg gezien, buitenmaat
37x27 cm
1047
Gesigneerd Dick Blijs, vrouw voor deur
van boerderij, aquarel 21x21 cm

-

1048
€ 50 - € 100
Poeder, Henk (1964-)
Nestje met 3 mereleitjes, paneel 18x18 cm
1049
€ 50 - € 100
Denis Verspecht (1919-1996)
2 maal aquarel gezicht op parijs, per stuk
20x26 cm
1050
Gesigneer A W C van Haalwerff, Gezicht
op vennetje bij kerkdorp, doek 40x50 cm
1051
€ 40 - € 80
Gesigneerd Kramer, Boerderij in
ochtendzonnetje, doek 40x50 cm

1
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Paasviering in de Russisch orthodoxe
kerk, gipsen wanddecoratie26x40 cm
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1053
Monogram FAD, Hollands landschap met
schuurtje en koeien in weiland aan het
water, aqauarel 22,5x32,5 cm
1054
€ 50 - € 100
Gesigneerd M Smalhoff, Winter landschap
met man bij bootje met in de verte
ondergaande zon, aquarel 30x23 cm
1055
Gesigneerd F H Mooy, Winters
landschap, paneel 33x42 cm

-

1056
Onduidelijk gesigneerd, Kustgezicht, doek
30x40 cm
1057
Anoniem, studie op perkament met
afbeelding van 2 vrouwen 23x17,5 cm

-

1058
€ 40 - € 80
Anoniem, Portret van een soldaat, doek
24,5x20 cm
1059
Gesigneerd Langen, H v, Landschap met
boerderij aan water, doek 30x40 cm
(deukje, scheurtje in doek bij bootje)
1060
€ 50 - € 100
Anoniem, Hollands landschap met
watertje met fuiken, netten en bootje,
doek 25,5x36 cm
1061
€ 25 - € 50
Gesigneerd A van der Zee, Poort, doek
25,5x31 cm
1062
€ 50 - € 100
Gesigneerd Eugene van Ham, Winters
landschap met boerenkar bij stal, doek
gedateerd 1888, 24,5x32 cm
1063
Met signature Wim Bos, Haven van
Rotterdam met vele schepen, doek 50x70
cm
1064
€ 50 - € 100
Met signature Jan Knikker jr. Gezicht op
stad aan het water, doek 30x50 cm
1065
€ 50 - € 100
Willem Fekken (1908-1999)
Landschap met knotwilg bij hekje, doek
60x50 cm
1066
Monogram WG, Madonna met Kind,
crayon gedateerd 1952, 66x47 cm

-

1067
€ 50 - € 100
Gerard Princee (1908-1999)
Madonna met Kind, gemengde techniek
met crayon en aquarel, 60x40 cm
1068
€ 50 - € 100
Gerard Princee (1908-1999)
Madonna met Kind, gemengde techniek
met crayon en aquarel, 60x40 cm
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1069
Klassieke print in goudkleurige Jugendstil
stijl lijst, buitenmaat 80x67 cm
1070
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Boerderij in
vermoedelijk Brabants landschap, doek
60x80 cm
1071
€ 50 - € 100
Toon Verplak (1901-1966)
Kerkinterieur, doek 79,5x66 cm
1072
€ 50 - € 100
Gesigneerd L Williams, De brief, maroufle
69x53 cm
1073
€ 50 - € 100
Anoniem, Landschap met moeder en kind
bij huis aan meer in voorgebergte, doek
56x69 cm
1074
Gesigneerd D Boer, Bloemmarkt te
Amsterdam, doek 50x80 cm (doek moet
opnieuw gespannen worden)
1075
€ 50 - € 100
Anoniem, Gezicht op molen de Valk te
Leiden, paneel gedateerd 1983, verso
notitie dat het gemaakt is door Nimwegen,
90x50 cm
1076
€ 20 - € 40
gesigneerd Leo, Kippen met kuikens,
aquarel gedateerd 1997, 43,5x61 cm
1077
€ 40 - € 80
Cornelis Rol (1877-1963)
Oude bloempot met bloembol, aquarel
gedateerd 1960, 50,5x36,5 cm
1078
€ 35 - € 50
Raffia textiel Kasai Congo 55,5x53 cm,
incl. lijst 78x76 cm
1079
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, dromend meisje,
aquarel, 53x40 cm
1080
€ 100 - € 150
Joop Kropff (1892-1979)
Figuren in landschap met boot op zee op
achtergrond, gemengde techniek 50,5x40
cm
1081
Japanse print op zijde met
pauwenvoorstelling 34x33,5 cm

-

1082
€ 50 - € 100
Johannes Gerardus den (Jan) Hengst
(1904-1982)
Bouwplaats te Amersfoort, crayon 57x37
cm
1083
€ 25 - € 50
Hendrik de Laat (1900-1980)
Markt met Stevenskerk te Nijmegen, ets
gedateerd 1921, 37x19 cm
1084
€ 25 - € 50
Gesigneerd, Karel van Stapele, getiteld
Voorjaarsbloemen, doek gedateerd 1947,
45,5x45,5 cm

1085
Johannes Fredericus (Freek) van den
Berg (1918-2000)
Stilleven met appels op een schaal,
kleurenlitho 3/60, 34x50 cm
1086
€ 25 - € 50
Mourik, Jaques van (1879-1971)
Portret van een boerin, doek 31x25 cm
1087
€ 25 - € 50
Anoniem, man met baard, paneel, 25x20
cm
1088
Oude reclameprent Koopt heden Blue
Band naar ontwerp van Rie Cramer,
36x23 cm

-

1089
Anoniem, Londen met de Big Ben,
kleurenlitho 32x25 cm

-

1090
Gesigneerd Johannes Nakken, Gezicht op
kasteel Doorwerth, aquarel gedateerd
1999, 27x38 cm
1091
Gesigneerd van Doorn, Bruggetje te
Brugge, kleurets 27x36 cm

-

1092
Onduidelijk gesigneerd, Christus aan het
kruis, Het is volbracht, kleurets 30/17,
31x24 cm
1093
Onduidelijk gesigneerd, Frans dorp aan
het water, kleurets 22/350, 32x42 cm
1094
Jan Toorop (1858-1928)
De mijnwerker, litho 58x58 cm

-

1095
Pieter de Regt (1877-1960)
Kippen op het erf op maandagochtend,
verso notitie Huisje te Rijswijk, maroufle
27x18 cm
1096
Gesigneerd D H Melck, Zandafgraving,
doek 51x71 cm

-

1097
Onduidelijk gesigneerd, boerderij in
Hollands landchap aan het water, 58x38
cm
1098
Gesigneerd Meer, G vd, Straatgezicht,
doek 35x50,5 cm

-

1099
Gesigneerd E S Posthuma, Boerderij met
bloeiende fruitbomen, doek gedateerd
1939, 41x51 cm
1100
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, vaas met kleurrijk
boeket, paneel 64x47 cm
1101
Gesigneerd Boonstra, poserende
mannen, doek gedateerd 1941, 60x40 cm
1102
Gesigneerd Bell, Hoeders bij hooiberg,
paneel 20x25 cm

2
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1103
Ingelijste diploma van Nederlandsche
Heidemaatschappij in 1933, 66x50,5 cm
1104
€ 30 - € 60
Onduidelijk gesigneerd, Herder met kudde
schapen, doek gedateerd 1923, 50x81 cm
1105
€ 40 - € 80
Gesigneerd Anton Muller, Interieur naar
oude meester met moeder en kinderen,
doek 41x51 cm
1106
Onduidelijk gesigneerd, Herder met kudde
schapen op de heide, doek 40x50 cm
(gaatje)
1107
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Hollands
landschap met molens en vaart met man
in roeiboot bij bruggetje, doek 36x53 cm
(restauratieplekje)
1108
€ 25 - € 50
Onduidelijk gesigneerd, 2 Engelse litho's
van 2 honden in een esdoornfineer lijst,
buitenmaat 53x62 cm en een staande
hond, buitenmaat 59x66 cm
1110
Oude tekening van de kerk te
Oosterwolde, in houten lijst 70x50 cm

-

1111
€ 40 - € 80
Hendrik Cornelis Kranenburg (19171987)
Hollands landschap met paard en wagen
bij molen, doek 50x70 cm
1112
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Interieur met
vrouw aan spinnenwiel, doek 71x61 cm
1113
€ 30 - € 60
Textiel wanddecoratie met decor van een
tulp in een lijst met glas, buitenmaat
107x63 cm
1114
Gesigneerd Akkerga, F, Plasgezicht met
landschap, huis en boot, gemengde
techniek 39x93 cm
1115
€ 50 - € 100
Gesigneerd P C E van Os, Hollands
landschap met boerderij aan het water,
doek 60x81 cm
1116
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, mogelijk G Dirkxs,
Stadsgezicht in avondstemming, doek
gedateerd 1944, 66x82 cm

1120
Anoniem, 2 olieverfschilderijtjes op
paneel, Eenden aan de waterkant, per
stuk 9,5x14,5 cm

-

1136
€ 40 - € 80
Poeder, Henk (1964-)
Muis op rolschaatsen getrokken door een
muis op motor, paneel 10x15 cm

1121
Gesigneerd A van Bruggen, Het
binnenhalen van de vangst voor de kust
van Scheveningen, paneel 18x13 cm

1137
€ 25 - € 50
2 olieverfschilderijtjes met
bloemstillevens, doek 20x15 cm per stuk

1122
Gesigneerd A van Bruggen, Figuren op
het strand, paneel 12,5x17,5 cm en
monogram AvB Stadsgezicht met kerk,
paneel 13x18 cm
1123
Monogram AvB, Schelpenvisser voor de
kust van Katwijk aan Zee, paneel 9,5x15
cm
1124
Monogram AvB, Meeuwen boven zee met
aan de horizon 2 zeilboten, paneel 10x15
cm
1125
Monogram AvB, Markttafereel met
dienstmeiden, paneel 13x18 cm

-

1126
Monogram AvB, 2 olieverfschilderijtjes op
paneel, 2 Zebra's, 9,5x15 cm en
papagaai, 15x9,5 cm

1139
Denny Jacobs (1945-)
Familie aan tafel, getiteld Zout op brood,
board 103x113 cm
1140
Denny Jacobs (1945-)
De parachutist, paneel gedateerd 1988,
98x78 cm
1141
Denny Jacobs (1945-)
5 vrouwen in straatbeeld, doek gedateerd
2007, 120x90 cm
1142
Denny Jacobs (1945-)
Poserend naakt met sigaret op stoel, doek
gedateerd 2007, 120x90 cm
1143
Denny Jacobs (1945-)
Rokende vrouw op stoel met woonwagens
in straat, zonder filter, doek gedateerd
2007, 120x90 cm

1128
Anoniem, 2 olieverfschilderijtjes op
paneel, Roodborstje en Huismus, per stuk
8,5x10 cm

1144
Denny Jacobs (1945-)
In de put gevallen board gedateerd 1987,
50x60 cm

1129
Monogram AvB, 2 olieverfschilderijtjes op
doek, Stadsgezicht Parijs met de Arc de
Triomph en de Notre Dame, per stuk
13,5x18,5 cm

1145
Denny Jacobs (1945-)
Poserende Aziatische vrouw, doek
gedateerd 2010, 50x60 cm

-

1146
Denny Jacobs (1945-)
Vrouw op stoel met biezen mat, doek
gedateerd 2005, 60x50 cm

-

1147
Denny Jacobs (1945-)
Poort in en oud, doek gedateerd 2010,
60x50 cm

-

1148
Denny Jacobs (1945-)
Poort in en oud, doek gedateerd 2010,
60x50 cm

-

1149
Denny Jacobs (1945-)
Rooie Truus, board gedateerd 2009,
80x60 cm

-

1130
Monogram AvB, 2 olieverfschilderijtjes op
doek, Schepen op zee voor de
Nederlandse kust, per stuk 13,5x18,5 cm
1131
€ 20 - € 40
Gesigneerd Spyckpy, 3 Hollandse
tafereeltjes , 3x paneel 9x12 cm
1132
€ 40 - € 80
Poeder, Henk (1964-)
IJsvogel op tak, paneel 18x13 cm
1133
€ 40 - € 80
Poeder, Henk (1964-)
Roodborstje op paal, paneel 18x13 cm

1118
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Poserende
naakte dame met groene omslagdoek,
doek 120x90 cm

1134
€ 40 - € 80
Poeder, Henk (1964-)
Huismus op tak, paneel 15x10 cm

woensdag 24 juni 2020

-

1127
Monogram AvB, 2 olieverfschilderijtjes op
paneel, Zonnige tafereeltjes op het strand,
per stuk 9x12,5 cm

1117
€ 50 - € 100
Gesigneerd Le Bearn, Havengezicht met
vele boten, doek 60x120 cm

1119
Anoniem, 2 olieverfschilderijtjes op
paneel, Koolmees en Winterkoninkje, per
stuk 8x8 cm

1138
Denny Jacobs (1945-)
Molly met lollie, doek gedateerd 2007,
120x90 cm

1135
€ 40 - € 80
Poeder, Henk (1964-)
Spelende muizen op het strand, paneel
10x15 cm

1150
Denny Jacobs (1945-)
Vrouw op dakterras, doek getiteld Winter,
gedateerd 2011, 91x70 cm

3
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1151
Denny Jacobs (1945-)
Vrouw in tuin aan zee met glas droge
witte wijn, doek gedateerd 2012, 90x70
cm
1152
Denny Jacobs (1945-)
Vrouw met poes, doek 90x70 cm

-

1153
Denny Jacobs (1945-)
Ik kan niet kiezen...., doek gedateerd
2010, 90x70 cm

-

1154
Gesigneerd Puffelen, G van, gedateerd
1939, eiken paneel met beschilderd decor
uit de tijd van de 80-jarige Oorlog met de
voorstelling van inname van Den Bosch in
1629, met de tekst; Hinc inimica miji silva
est mea cedite monstra 58 cm hoog,
174,5 cm breed
1155
€ 100 - € 200
Fraai bestoken houten paneel met
voorstelling van het Laatste Avondmaal,
gemaakt door de kunstenaar Peter van
Laarhoven uit Helmond 124 cm hoog, 99
cm breed, 12 cm diep
1156
Eethoek bestaande uit mahonie ronde
tafel 75,5 cm hoog, blad 115 cm diameter,
met uitklapbaar tussenblad 60 cm en 6
stoelen met groen gestreepte stoffering en
2 iets afwijkende stoelen
1157
€ 100 - € 150
Antieke Hollandse mahonie coulissentafel
op kolompoot, 76 cm hoog, 139 cm
diameter (geen tussenbladen, opknapper)
1158
€ 10 - € 100
Gestoffeerd 2-1-1 bankstel met eiken
frame, bank 175 cm breed (opknapper)
1159
3 noten fauteuils met webbing in de
zijkanten en gestoken frame, Engeland
ca. 1930 (verschillende stoffering)

-

1160
€ 100 - € 150
Eiken eethoek bestaande uit tafel met
regelverbinding, 76,5 cm hoog,
107,5x79,5 cm met enkel tussenblad van
39,5 cm en 4 stoelen met gestoken decor
van een uiltje in de rugleuning
1161
Eiken bestoken parablubak 69,5 cm hoog,
64,5x24 cm en eiken wandkapstok met
ornamenten en 7 dubbele haken 98,5 cm
breed
1162
Noten wijntafeltje met groen leder
ingelegd blad 53 cm hoog, blad 36 cm
diameter en noten bijzettafeltje met
kantelbaar groen leder ingelegd blad 49
cm hoog, blad 53x38,5 cm
1163
Notenhouten salontafel met los geverfd
kunststof dienblad met Indiaas jachtdecor,
Drexel Heritage, 46 cm hoog en dienblad
80x58 cm
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1164
€ 50 - € 100
Kersenkleur salontafel met aan beide
zijden een uittrekblad en onder het blad 2
laden, 52 cm hoog, 140x70 cm
1165
€ 25 - € 50
Regulateur in eiken kast met ornamenten
en facetgeslepen ruitjes76 cm hoog
1166
2 mahonie stoelen en 2 armstoelen met
losse gestreepte gestoffeerde zitting,
stoelen zijn gemerkt met sticker Stijlvorm
Meubelen
1167
€ 25 - € 50
Ovale noten met intarsia salontafel op
kolompoot, pinnen manco, 55 cm hoog,
blad 118,5x85 cm
1168
Mahoniefineer theetafel met lade 65,5 cm
hoog, 80 cm breed, 41,5 cm diep
1169
€ 20 - € 40
Eiken demi lune tafeltje met steekwerk in
blad en gedraaid frame 75,5 cm hoog, 67
cm breed, 32,5 cm diep
1170
Houten bibliotheektrapje/stoel,
lichtgroen/blauw geschilderd 86 cm hoog
1171
Eiken theekastje met facetgeslepen ruitjes
en geslepen ster in klep voorzijde 74,5 cm
hoog, 53 cm breed, 35 cm diep en eiken 2
-laags dienblad 58 cm hoog, 58 cm breed,
34 cm diep
1172
Noten lectuurbak op wieltjes 58,5 cm
hoog, 57,5x36,5 cm en piedestal 86 cm
hoog
1173
€ 50 - € 100
Friese staartklok met moonphase in noten
kast 88 cm hoog
1174
2 teakhouten kolompoottafeltjes 64,5 cm
hoog, blad 59x58 cm en 66 cm hoog, blad
60x59 cm
1175
€ 40 - € 60
Eiken 1-deurs kast met lade, roomkleur
gebeitst 174,5 cm hoog, 76 cm breed, 41
cm diep
1176
€ 25 - € 50
Mahoniefineer klepbureau met 3 lades
102,5 cm hoog, 80 cm breed, 47 cm diep
1177
€ 50 - € 100
Glazen vitrinekast met schuifdeuren, 182
cm hoog, 74 cm breed, 46 diep

1180
Stoffen Aziatische wanddecoratie 77x77
cm, papieren Aziatische wanddecoratie in
lijst, buitenmaat 59x48 cm en een
Oosterse rieten mand 38 cm hoog
1181
€ 40 - € 80
Fries beschilderd stoelklokje 40 cm hoog
1182
€ 100 - € 200
Schapenlederen 3-zits bank 195 cm breed
(met lichte schade)
1183
2 mahonie Art Deco nachtkastjes 51 cm
hoog, 50 cm breed, 38 cm diep
1184
2 koperen akers met kunstbloemen,
koperen bakken zijn 50 en 47 cm hoog

-

1185
Ovale eiken tafel met getorst onderstel
70,5 cm hoog, blad 89x63,5 cm

-

1186
€ 40 - € 80
Noten balustrade 89 cm hoog, 104,5 cm
breed, 24 cm diep en deel 31 cm
breed, 17,5 cm diep
1187
€ 40 - € 80
Wandkleed met klassiek decor, hangend
aan een notenkleur roede, 90x135 cm
1188
€ 50 - € 100
Klassieke ovale eetkamertafel op
kolompoot, noten met wortelnoten, 74,5
cm hoog, 173x109 cm
1189
Noten met wortelnotenfineer ovale
salontafel met gecontourneerd blad op
kolompoot 55 cm hoog, blad 119x69 cm
1190
Engels mahonie kastje met gebogen
front, 2 deuren en 2 lades 72,5 cm hoog,
76 cm breed, 48 cm diep
1191
€ 40 - € 80
Mahoniefineer op eiken speeltafel
met groen vilt ingelegd blad, staand op
kolompoot 76 cm hoog, 78,5 cm breed, 39
cm diep, blad uitgeklapt 78,5x78,5 cm
1192
8 antieke mahonie eetkamerstoelen met
ballonrug en rood velours gestofferde
zitting (2 modellen, 6 en 2 stuks)
1193
€ 25 - € 50
Notenfineer ronde eetkamertafel op kolom
eindigend in driesprant met
klauwpoten, 68 cm hoog en 107 cm
diameter

1178
Spiegel in mahoniefineer lijst, 19e eeuw
75 cm hoog, 37 cm breed (fineerschade)

1194
€ 25 - € 50
Mahonie ovale 19e eeuwse salontafel met
gecontourneerd blad 55 cm hoog, blad
109x80 cm

1179
€ 50 - € 100
Eiken rolluikbureau, 3-delig, Holland ca.
1920, 98 cm hoog, 118 cm breed, 71 cm
diep (sleutel rolluik manco, wel open)

1195
8-kantig eiken bijzettafeltje met
tussenkruis, 70 cm hoog, 50 cm diameter
1196
2 Hollandse eiken stoelen met roze
stoffering en rijk gestoken frame met
getordeerde stijlen

-

4

171

Chinese apothekerskast

303
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M J Nefkens

Antieke kerkbank

394
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1197
€ 50 - € 100
Eiken met palissanderfineer Art Deco
dressoir met 3 deuren, 2 lades en
steekwerk 110 cm hoog, 148 cm breed,
50 cm diep (schappen manco)

1213
Eiken Art Deco kastje met deurtje, 2
schuifdeurtjes en 2glazen schuifdeurtjes
85,5 cm hoog, 875,5 cm breed, 37,5 cm
diep

1198
Mahonie catheder met opbergruimte
onder klep 26 cm hoog, 65 cm breed, 46,5
cm diep en eiken catheder met
opbergruimte onder klep 10 cm hoog, 42
cm breed, 36,5 cm diep

1214
Eiken 18e eeuwse 3-laads commode 73
cm hoog, 90 cm breed, 40 cm diep
(beslag niet origineel)

1199
€ 25 - € 50
Notenfineer ronde eetkamertafel op kolom
eindigend in driesprant, 76 cm hoog en
102 cm diameter
1200
€ 25 - € 50
Mahonie salontafel 59 cm hoog, blad
114x68,5 cm
1201
Antiek gestoffeerd breistoeltje met
gecapitonneerde rug, staand op
zwartgelakte poten op wieltjes

-

1202
€ 50 - € 100
Noten met mahonieintarsia op eiken
kaptafel met 5 lades en facetgeslepen
spiegelopstand, staand op gecanneleerde
tapstoelopende poten 146,5 cm hoog, 105
cm breed, 57 cm diep
1203
Notenfineer Reprodux England kastje met
2 lades en open ruimte 73 cm hoog, 51
cm breed, 33,5 cm diep
1204
€ 100 - € 150
4 goudkleurig gestoffeerde clubs met
ruitmotief, gecapittoneerde rug en noten
bestoken frame, staand op klauwpoten
1205
Eiken draaibare bureaustoel

-

1206
Regulateur in eiken kast met
facetgeslepen ruitjes 78 cm hoog

-

1207
€ 80 - € 140
Antieke mahonie bewerkte waskast met 2
lades, onderschap, marmeren blad met
opstaande achterwand en zijkanten
(marmeren schapje manco),
facetgeslepen spiegelopstand, 2 lampjes
en koperen handdoekrekje aan
rechterzijkant (handdoekrekje aan
linkerzijde manco) 194 cm hoog, 130 cm
breed, 57 cm diep (glazen lampenkapjes
manco)
1208
Schwarzwalder koekoeksklok 46 cm hoog
1209
Kieninger regulateur in eiken kast, 56 cm
hoog en Warmink wandklok met eiken
frame 44,5 cm hoog
1211
Noten wijntafeltje met intarsia in blad 59
cm hoog, blad 53,5 cm diameter
1212
€ 50 - € 100
Schapenlederen 2-zits bank 155 cm breed
(met schade)
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1215
Glazen vitrinekap in eiken frame, voor
bijvoorbeeld schaalmodel zeilschip 84 cm
hoog, 98 cm breed, 26 cm diep
1216
€ 40 - € 80
Mahoniefineer op eiken speeltafel met
groen vilt ingelegd en gecontourneerd
blad en opbergruimte 76 cm hoog, blad
uitgeklapt 83,5x83,5 cm
1217
Notenhouten kolenkit en bidet, binnenbak
manco, 66 en 50 cm hoog
1218
Kersenhouten salontafel met intarsia,
lade, hekversiering en onderschap,
gemerkt met stempel Bottega Artigiana
Tosato 54,5 cm hoog, bladmaat 129x64,5
cm
1219
Kersenhouten wandtafel met volle zuilen
en 2 lades, gemerkt Eddie Bauer by
Lane 76 cm hoog, 76 cm breed, 46 cm
diep
1220
Elektrisch verstebare lederen relaxfauteuil
1221
€ 50 - € 100
Fraaie notenkleur 4-laads kast met
intarsia, steekwerk en gebogen front en
rondingen in zijkanten 103,5 cm hoog, 75
cm breed, 47 cm diep
1222
Messing stoeltje met in hoogte verstelbare
zitting
1223
€ 50 - € 100
Franse oeil de boeuf wandklok 61 cm
hoog, 47,5 cm breed
1225
Eiken bewerkte vloerschemerlampvoet
zonder kap 167 cm hoog, diameter
ringplateau 53,5x54,5 cm

-

1226
Vierkant bijzettafeltje met uittrekblad en
lade, 59 cm hoog, 51x51 cm en een rond
wijntafeltje, 51 cm hoog, 43 cm diameter
1227
Klassiek metalen etagetafeltje, 71 cm
hoog, 30x30 cm

-

1228
€ 20 - € 40
Notenkleur Dagobert stoeltje naar antiek
model
1229
€ 20 - € 40
Klassiek bijzetstoeltje met metalen frame
en lederen rug en zitting

1230
3 koperen tafeltjes en 1 gietijzeren tafeltje
60 cm, 62 cm en 69 cm hoog
1231
€ 25 - € 50
Klassiek halvemaan wandtafel met 1 lade,
76 cm hoog, 80 cm breed, 41 cm diep
1232
€ 40 - € 60
Beukenhouten notengekleurde dekenkist
met paneeltjes en ijzeren beslag, staand
op slofpoten, 20e eeuw 52 cm hoog,
109,5 cm breed, 50,5 cm diep
1233
Noten tafeltje met lade en klapblaadjes 52
cm hoog, blad 101x41,5 cm
1234
€ 20 - € 40
Mahonie ronde kolompoottafel met
geschubt blad, 19e eeuw 76 cm hoog,
blad 102 cm diameter
1235
Mahonie salontafel met onderschap 44,5
cm hoog, 59,5x59,5 cm
1236
4 noten Biedermeier eetkamerstoelen met
ballonrug en rode velours zitting
1237
€ 50 - € 150
Mahonie eethoek bestaande uit tafel 76
cm hoog, bladmaat 150x90 cm, met 40
cm tussenblad en 4 eetkamerstoelen
beige gestoffeerd
1238
€ 50 - € 100
2 houten bankjes met rode bekleding, van
Thiel en co, 121 en 115 cm breed
1239
Notenhouten vermaakte salontafel/tilltop
tafel op driesprant eindigend in voluten,
57 cm hoog en bladmaat 120x118 cm
1240
€ 25 - € 50
Cremekleurige Louis Quinzestijl armstoel
met lichte stoffering
1241
6 noten Biedermeier eetkamerstoelen met
ballonrug en rode verlours zitting en
steekwerk in rug
1242
2 noten armfauteuilts met gebloemde
velours bekleding

-

1243
2 notenkleur armstoeltjes in Louis XV
stijl met webbing in rug, groen lederen
kussens en armleuningen

-

1244
Mahoniefineer salontafel op kolompoot,
19e eeuw 60,5 cm hoog, blad 87x84,5 cm
(opknapper)
1245
Massief eiken kloostertafel 76 cm,
224x81,5 cm

-

1246
Noten pianokruk met in hoogte
verstelbare gestoffeerde zitting

-
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1248
Afrikaans houtsnijwerk beeld 98 cm hoog,
2 maskers 32x18,5 cm en 50,5x32 cm, en
kamelenbankje 48 cm hoog, 65 cm lang
1249
Mahonie tafel 77,5 cm hoog, bladmaat
84,5x53 cm

-

1250
Koperen Hollandse bolkroon met 6 armen,
ca. 85 cm hoog
1251
€ 80 - € 120
2 klassieke hanglampen met geslepen
pegels, ca. 70 cm hoog
1252
Koperen dubbele 9-lichts bolkroon 103 cm
hoog, 56 cm diameter
1253
Koperen 3-lichts pendel hanglamp met
opalineglazen kappen (1 kap gelijmd)

-

1254
Houten 6-lichts hanglamp met glazen
kappen 76 cm hoog, 72 cm diameter (1
kapje met schade)
1255
€ 50 - € 100
Klassieke hanglamp met geslepen pegels,
9-lichts, ca. 70 cm hoog
1256
€ 25 - € 50
Koperen 3-lichts hanglamp met glazen
kapjes 74 cm hoog, 48 cm diameter
1257
€ 20 - € 40
Koperen Art Deco hanglamp met
geslepen glazen kap 71 cm hoog, 24 cm
diameter
1258
€ 100 - € 150
Fraaie Hollandse hangolielamp, koper met
Jugendstil decor en voorzien van een
opaline kap, ca. 1890, ca. 90 cm hoog
1259
Koperen 15-lichts kroonlamp 77 cm hoog,
71 cm diameter
1260
Glazen 3-lichts hanglampje met pegels 50
cm hoog, 43 cm diameter
1261
TIffanystijl hanglamp, 50 cm diameter

-

1262
Koperen 6-lichts kroonluchter met
aardewerk 87 cm hoog, 73 cm diameter
1263
Eiken 1-deurs wandvitrinekastje 78,5 cm
hoog, 72 cm breed (barstje in
deurstijltje) en eiken 1-deurs
wandvitrinekastje 51,5 cm hoog, 55,5 cm
breed (sleutel manco)

1264
€ 150 - € 250
Koop van diverse atlassen eind 19e eeuw
begin 20e eeuw. Stein's en Kuyper's
Neuer Atlas der ganzen Erde, Leipzig
1857, E Debes Leipzig Neuer Handatlas
1895, Atlas de Geographie Moderne
Librairie Hachette 1892, The Arnsworth
Universal Atlas and Gazetteer London,
Andrees Handatlas Siebente Auflage Dr.
Ernst Ambrosius 1887, 1890, 1893, 1900,
1910, 2x1914, 1921, 1922 en 1937,
Erganzunsband in 62 Kartenseiten zu den
früeren Auflagen, 1922, The Times Atlas
of the world J G Bartholomew London
1920,
1265
€ 100 - € 150
2 oude rijtuiglampen met houders en
voorzien van een adelaar op top, ca. 85
cm hoog
1266
Aardewerken vogelhuis 57 cm hoog, 35
cm diameter (2 spijltjes gelijmd) en
Brabantia metalen brrodtrommel met
Herman Brood decor 46 cm breed
1267
€ 50 - € 100
Franse comtoiseklok met geemailleerde
cartouches met romeinse cijfers (gewicht
manco)
1268
€ 100 - € 150
Comtoiseklok met haantje op top,
vouwslinger en blauwe cartouches met
romeinse cijfers
1269
€ 40 - € 80
Fries staartklokje in eiken kast, model
Schippertje, ca. 80 cm hoog
1270
€ 80 - € 120
Donkerbruine lederen 2-zits bankje 93,5
cm hoog, 145 cm breed, 81 cm diep
1271
€ 40 - € 80
Repro beschilderd Fries stoelklokje 48 cm
hoog
1272
Regulateur in een notenkleur kast, 86 cm
hoog (knopje manco, geen sleutel)
1273
€ 80 - € 120
Notenfineer Engelse kast met 2 deuren, 3
lades en klep met schrijfgedeelte 121,5
cm hoog, 155 cm breed, 41 cm diep
1274
€ 40 - € 80
Staande olielamp op koperen voet, ca.
175 cm hoog
1275
€ 25 - € 50
Facetgeslepen spiegel in een eiken lijst,
model Soester spiegel, 88x54 cm
1276
Oosterse spiegel in houten bestoken,
beschilderde en versierde lijst 101 cm
hoog, 62,5 cm breed

-

1277
Spiegel in een klassieke goudkleurige lijst,
108x59 cm
1278
€ 150 - € 250
Bang en Olufsen, Beovision 6, 65 cm met
Beolink afstandsbediening. Mastercode
aanwezig

woensdag 24 juni 2020

1279
€ 100 - € 150
Nico Vrielink (1958-)
2 vrouwen op een bed, gemengde
techniek, niet gesigneerd, Herkomst Art
Collection Beijenkorf, 100x70 cm, inclusief
lijst 130x98 cm
1280
Groengelakte staande spinkapstok 188
cm hoog
1281
Facetgeslepen spiegel in houten bestoken
lijst 87,5 cm hoog, 50 cm breed
1282
€ 100 - € 200
Ges. Epple, 20e eeuw, Parkgezicht met
Zeus, doek gedateerd 2007, 100x70 cm
1283
€ 20 - € 40
Onduidelijk gesigneerd, Stilleven met
vaas tulpen en Oosters beeldje, aquarel
59x77 cm
1284
€ 25 - € 50
Philips tv, model 24PHS4031/12, scherm
60 cm, met afstandsbediening
1285
€ 40 - € 80
Beuken 1-deurs rolluikkastje 105 cm
hoog, 80 cm breed, 35 cm diep
1286
€ 100 - € 200
Johannes Herbert Plokker (1907-1976)
Tempelruine, doek 100x120 cm
1287
Kuba televisie in notenfineer kast met
messing bies en staand op taps
toelopende poten, 98 cm hoog, 64,5 cm
breed en 48 cm diep (werkt niet)
1288
13 diverse wanddecoraties en lijsten

-

1289
Gesigneerd Braakman, J, Bloemstilleven,
pastel gedateerd 1991, 42,5x29,5 cm,
gesigneerd Jeuken, Duinlandschap, litho
genummerd 22/30 en gedateerd 1986,
36x28,5, onduidelijk gesigneerd Ellen ?,
Klaprozen, zeefdruk gedateerd 1992,
63,5x49 cm en gesigneerd Vosman,
Boerderijen, doek 50x60 cm
1290
Noten Louis Seize stijl bed met steekwerk,
144 cm hoog, 150 cm breed, matrasmaat
200 cm (scheur in paneel voeteneind en
deel strik manco hoofdeind manco)
1291
€ 80 - € 140
2 moderne gestoffeerde clubs met
lederen randen afgewerkt en armleggers
met leder
1292
Groene glazen wijnfles 62 cm hoog, 47
cm diameter

-

1293
Oude houten stoel met triplex zitting en
rug voor en kind
1295
2 groene lederen clubs

€ 50 - € 100
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1296
€ 150 - € 250
Paul Overhaus (1935-2014)
Landschap met bomen, doek gedateerd
2005, 100x162
1297
Zwarte moderne TV-meubel met 2 lades,
35 cm hoog, 192 cm breed en 64 cm diep
1298
€ 50 - € 100
Gemerkt Montel, moderne gestoffeerde
draaifauteuil op metalen voet 79 cm hoog,
89 cm breed, 84 cm diep
1299
Kunststof goudkleurige zittende Boeddha,
111 cm hoog
1300
Eiken salontafel met klap en schuifbladen
en rustieke uitstraling, 47 cm hoog en
bladmaat 133x65 cm
1301
Spiegel in koperen bewerkte lijst 83x47
cm
1302
€ 100 - € 150
Metalen bankje met losse kussens, ca.
1890, 117 cm hoog, 124 cm breed, 60 cm
diep
1303
Lange bruine bontjas

-

1304
Aluminium 4 lichts plafondlamp met 2
paarse kappen, 217 cm breed

-

1305
2 koffers, jaren 50/60 met inhoud

-

1306
€ 50 - € 100
3 oude lederen koffers 55,5 cm, 66 cm en
82 cm breed
1308
Moderne metalen staande kapstok met
houten bolletjes 187,5 cm hoog

-

1309
€ 30 - € 60
3 oude koffers met houten banden
waaronder merken Diamant en Wico
Gorlitz 56 cm, 75,5 cm en 80 cm breed
1310
Oude hutkoffer met houten banden 37 cm
hoog, 66x38 cm en houten kist met
reclame Hoffmann's zilverglans-stijfsel,
fabrieksmerk Kat 18,5 cm hoog, 42,5x28
cm
1311
Ovale facetgeslepen spiegel in houten
bewerkte lijst 72x57 cm

-

1312
€ 25 - € 50
Witgelakte houten etagetafeltje met
onderschap en glasplaatjes ingelegd 66
cm hoog, 50x50 cm
1313
Metalen rolluik archiefkast met
kersenkleur blad en deurtjes, 108 cm
hoog, 120 cm breed en 43 cm diep

-

1314
Paspop op beukenhouten standaard 141
cm hoog
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1315
€ 100 - € 200
Strakke zwart lederen 2-zitsbank, 196 cm
breed en 100 cm diep
1316
2 lichtbruine armstoelen op zwenkwieltjes
1317
€ 40 - € 80
Gemerkt Morplan London W1, in hoogte
verstelbare Engelse paspop op metalen
standaard
1318
€ 50 - € 100
Vol eiken dressoir met rustieke uitstraling,
86 cm hoog, 202 cm breed en 52 cm diep
1319
Metalen opbergblik Panama Jack 58x38
cm, Pepsi Cola kunststof telefoon 36x21
cm, metalen decoratie U.S. Route 66,
20x30 cm en metalen wandklok met
batterij uurwerk 47 cm hoog, 38 cm breed
1320
2 litho's waaronder Willem Wenckebag
32x49,5 cm en onduidelijk gesigneerd
31x57 cm

-

1321
Regulateur in eiken kast, 82 cm hoog

-

1322
Teakhouten 2-deurs wandvitrinekastje 55
cm hoog, 48 cm breed, witgelakte houten
biedestal met sierornament 127,5 cm
hoog, metalen witgelakte blokkenbak 42,5
cm hoog
1323
Gresaardewerken inmaakvat, gemerkt
Paul Teeuwen 50 cm hoog, kunststof
Chinees tafeltje met glasplaat 51,5 cm
hoog, koperen hanglamp met krans- en
guirlande versiering en glazen geslepen
kap 80 cm hoog, 49 cm diameter, oosters
kleed 153x96 cm, koperen kacheltje 67
cm hoog, koperen bloempot op standaard
80 cm hoog en houten schildersezel
(incompleet)
1324
Jugendstil ijzeren plateau met
geemailleerd decor, staand op pootjes
met leeuwenmaskers 60x60 cm

-

1325
€ 50 - € 100
Metalen vloerlamp op houten standaard
158 cm hoog
1326
Oud vitrinekastje, 83 cm hoog, 98 cm
breed, 27 cm diep (2 ruitjes manco maar 2
wel aanwezig)
1327
6 diverse glas in lood ramen 47x38 cm,
48x38 cm, 29x44 cm en 39,5x53,5 cm
1328
Blank eiken wandmeubel in Art Deco stijl
met 3 lades, 76 cm hoog, 161 cm breed
en 47 cm diep
1329
Antiek mahonie etagetafeltje 58,5 cm
hoog, 2 mahonie wandrekjes 56 cm en 63
cm hoog, noten knottenmand 65 cm hoog
en beuken handdoekrekje 62,5 cm hoog

1330
Noten fraai bestoken armstoel
met klassiek gestoffeerde zitting (diverse
breuken) en houten beschilderd stoeltje
met gestoffeerde zitting
1331
€ 40 - € 80
Sjieke rieten poppenwagen met metalen
onderstel, gestoffeerde zitting,
porseleinen handgreep 69,5 cm hoog, 77
cm lang en pop met porseleinen hoofd,
handen en voeten 63 cm hoog
1332
Noten Henri II eethoek bestaande uit tafel
76 cm hoog, bladmaat 150x90 cm en 6
stoelen met leder bekleed (stoelen niet in
optimale staat)
1333
Oosters rijkbestoken
octagonaal demontabel tafeltje met koper
ingelegd blad 46 cm hoog, blad 48 cm
diameter, rond demontabel tafeltje met
been ingelegd blad 40 cm hoog, blad 37,5
cm diameter, bestoken paneel 30x64 cm,
rond bord met steekwerk 37,5 cm
diameter
1334
Olieverfschilderij met hertenvoorstelling,
olieverfschilderij met voorstelling van huis
aan landweg en wandspiegeltje in
koperen gedreven lijst 54x28 cm
1335
3 olieverfschilderijen met Indische
landschappen en portret van een vrouw
1336
5 diverse olieverfschilderijen

-

1337
€ 50 - € 100
Salvus brandkast met 2 sleutels, 43,5 cm
hoog, 43,5 cm breed en 39,5 cm diep
1338
€ 50 - € 100
Antraciete Juwel brandkast met 2 sleutels,
61,5 cm hoog, 42 cm breed en 38 cm diep
1339
€ 100 - € 200
Blauw gepoedercoated brandkast met 4
sleutels 80,5 cm hoog, 39,5 cm breed,
40,5 cm diep, inclusief hendels 45 cm
diep (1 slotplaatje half manco)
1340
Altrex 12 sports inklapbare metalen ladder
1341
€ 25 - € 50
Spiegel in een klassieke goudkleurige lijst
91x71 cm
1342
Spiegel in zware metalen lijst, 93x91,5 cm
1343
Facetgeslepen spiegel in blauwgelakte
houten lijst 124,5 cm hoog, 97,5 cm breed
1344
Koop van 3 schilderijen wo. Soeki

-

1345
Siemens wasmachine bovenlader, type
WNP112
1346
Miele vrieskastje met laden

-
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1347
€ 100 - € 150
Samsung wasmachine, Digital Inverter,
ECO bubble 8.0kg/6.0kg, model
WD80J6400AW

1362
€ 50 - € 100
Wandgobelin met voorstelling van vogels
in bosrijk landschap en huizen aan water
132,5 cm hoog, 162 cm breed

1348
Liebherr koel-vriescombinatie 162 cm
hoog, 60 cm breed, 65,5 cm diep

1363
€ 40 - € 80
2 blauw geschilderde herenfietsen,
framemaat 59 cm

-

1349
€ 100 - € 150
Liebherr koel- vriescombinatie, C3525
20A/001, 182 cm hoog

1364
Gazelle Furore damesfiets, framemaat 51

1350
Miele tafelmodel koelkast, 84 cm hoog

-

1365
Gazelle Furore herenfiets, framemaat 61

1351
Miele tafelmodel vriezer, 84 cm hoog

-

1366
€ 100 - € 150
Giant Revive zilverkleurige ligfiets,
framemaat 52 cm

1352
Onduidelijk gesigneerd, houtsnede van
een vogel, 3 diverse litho's en ets naar
Rembrandt

-

1367
€ 80 - € 120
Gazelle damesfiets met mand voor aan
stuur, kabel en 2 sleutels, framemaat 57
cm

1353
€ 40 - € 80
Geborduurde voorstelling van de
Arenleessters naar Jean Francois Millet in
een goudkleurige lijst, 80x110 cm,
goudkleurig frame voor een spiegel of een
schilderij, buitenmaat 133x100 cm,
goudkleurige schilderijlijst binnenmaat
20,5x25,5 cm, klassieke plaquette in
goudkleurige lijst naar antiek model,
49x39 cm en een gegoten wandconsole in
de vorm van een putto, 40 cm hoog

1368
€ 80 - € 120
Gazelle damesfiets, model Touche,
framemaat 49 cm

1354
€ 50 - € 100
Facetgeslepen spiegel in rijkbewerkte
goudkleurige lijst, 102x86 cm
1355
€ 40 - € 80
Facetgeslepen spiegel in een
goudkleurige lijst met kuif, 92x105 cm
1356
2 Chinese lakpanelen met
parelmoerversiering 91,5x30,5 cm,
Oosterse wanddecoratie danseres van
textiel achter glas, schilderij Oosters
figuur, pastel van landarbeiders en 2
keramiek wandversieringen paarden en
bloemen voorstellingen
1357
2 tekeningen in lijst, ets Amsterdam,
onduidelijk gesigneerd, aquarel figuren uit
1959, onduidelijk gesigneerd, zeefdruk
vrouw uit 1973 en litho van Karin Bos
1358
Facetgeslepen spiegel in goudkleurige
bewerkte lijst 133x72 cm

-

1359
2 spiegels in rijkbewerkte lijsten en 4
schilderijlijsten

-

1360
Metalen Empirestijl 3-lichts
vloerschemerlamp met gestoffeerde kap
160,5 cm hoog en 1lichts tafelschemerlamp met gestoffeerde
kap 90 cm hoog
1361
€ 30 - € 60
Retro keukentafeltje met formica blad, 71
cm hoog, 89x58 cm met 2 uittrekbladen
van elk 28 cm
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1369
Raleigh racefiets 57 cm

-

1370
Koga Miyata racefiets 60 cm

-

1371
Cannondale racefiets 55 cm

-

1372
Oude rode Turbo racefiets, framemaat 61
cm
1373
Peugeot racefiets, framemaat 57 cm

-

1374
€ 20 - € 40
Facetgeslepen spiegel in een bewerkte
houten witcraquele lijst, 95x66 cm
1375
Witgelakte 2-delige cilinderbureau met 3
lades en steekwerk 109,5 cm hoog, 90 cm
breed, 56 cm diep en bijbehorende stoel
met geborduurde zitting
1376
€ 30 - € 60
Onbekend monogram, verso sticker met
titel Kinderwereld, board 102x72 cm
1377
Klassieke print in houten ovale lijst,
moeder met kinderen op bankje, 101x73
cm
1378
4 diverse wanddecoraties w.o. ets van
Amsterdam 33x45 cm

-

1379
IJzeren sier haardscherm 53,5 cm hoog,
83 cm breed, 2 vuurbokken, zinken
beschilderde gieter, 2 bloembakken en
kolenkit, houten gekuipte kaasvorm en 2
houten wandkopstokken gemaakt van 2
paardespannen 109 cm en 130 cm breed

1380
Borge Mogensen (1914-1972)
2 blank eiken armstoelen, 1 verstelbaar,
ontwerp Borge Mogensen voor Frederica
Stolefabrik, kussens ontbreken (lage
model heeft barst in achterpoot)
1381
Beuken armstoeltje met lage zitting,
gestoffeerd los zitkussen, rugleuning 67
cm hoog en 2 beuken stoeltjes met groen
gestoffeerde zitting en gedraaid frame
1382
19e eeuwse mahoniefineer wastafel met 2
laden en los marmer blad (opstand
manco) 78 cm hoog, 85 cm breed, 55 cm
diep
1383
Houten wijnrek voor 12 flessen 67 cm
hoog, 43 cm breed, 2 druivenmanden 40
cm hoog en metalen Ben's wine delivery
sierfiets met plaats voor 6 flessen 42 cm
hoog, 54,5 cm lang
1384
4 moderne bruin lederen stoelen op
wieltjes en aluminium handvat in rug

-

1385
Croozer Cargo bagagekar voor fiets

-

1386
€ 100 - € 150
Eiken waskast met fraai gestoken decor
op de deuren, op top een marmer blad en
daarboven een spiegelopstand met
gestoken strikkuif, 175 cm hoog, 135 cm
breed, 64 cm diep
1387
Gobelin wanddecoratie met voorstelling
van dame met eenhoorn, naar een
origineel uit de Gothische periode 91,5 cm
hoog, 65,5 cm breed, inclusief stok 77,5
cm breed
1388
Gesigneerde prent van Patty Harpenau,
Compositie met nar en vogel, buitenmaat
71x102 cm
1389
Moderne metalen in hoogte verstelbare 6lichts hanglamp minimale hoogte 76 cm
hoog, 120 cm breed
1390
Koperen bouillotte 3-lichts hallamp 56 cm
hoog, 27 cm diameter
1391
Kort licht bontjasje, gemerkt
Modela Lijnbaan Rotterdam

-

1392
Bontjas, gemerkt Reimer Pelterijen Den
Haag
1393
Dubbelzijdig te dragen jas, gemerkt A.C.
Bang Zurich
1394
Bontjas, gemerkt Reimer Pelterijen Den
Haag
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1395
Bontjas met label van Theo A Hendriksen
Hofbontwerker
1396
€ 50 - € 100
9 diverse Indische beelden w.o. de
grootste een vrouw met aap, 56 cm hoog
1397
Metalen bewerkte dienblad 47x30 cm met
theepot, roomkan en suikerpot
1398
2 Tiffanystijl lampjes, Haan, 31 cm hoog
en schildpad
1399
€ 50 - € 100
Bijzondere metalen Taittinger Champagne
ijskoeler met medaillons 30 cm hoog, 47
cm breed, 17 cm diep (gebruikerssporen)
1400
Kunststof beeldengroep Laurel and Hardy
48,5 cm hoog
1401
€ 40 - € 80
Gemerkt Japy Fils, tafelklok in houten kast
met intarsia in front, met messing beslag
en staand op klauwpootjes, eind 20e
eeuw 24 cm hoog (schade aan
geemailleerde wijzerplaat en glas)
1402
5 diverse modellen gekleurde glazen
schalen

-

1403
Koop divers b.u. aardewerken
geglazuurde Mobach schaal en
onbekende geglazuurde gatenschaal, 5
geglazuurde bloempotten gemerkt Des
Pots en versteend hout
1404
Anoniem, keramieken geribte vaas met
monogram onderzijde, 38 cm hoog
1405
Keukenvoorraadrekje met aardewerken
laadjes van de Soc. Ceramique, 40 cm
hoog, 77 cm breed (deurtje los en klokje
manco)
1406
€ 50 - € 100
3-delig witgelakte metalen vogelkooien 30
cm, 40 cm en 48,5 cm hoog incl.
ophanghaak
1407
€ 30 - € 50
2 gipsen gekleurde ornamenten
ananasmodel 48 cm hoog, 24 cm
diameter
1408
Marmeren pendule 22 cm hoog, 32 cm
breed (schadeplekjes aan marmer) en
koperen pendule met facetgeslepen ruitje
30 cm hoog, 48 cm breed (glas voor
wijzerplaat manco)
1409
€ 25 - € 50
Aardewerken amphora orenvaas 52 cm
hoog
1410
2 Tiffanystijl schemerlampjes in de vorm
van een vlinder en een eend
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1411
Koperen bureaulamp in Art Deco stijl met
verstelbare schelpvormige kap en wit
geemailleerde binnenzijde, ca. 32 cm
hoog
1412
Art Deco metalen beeld van een liggende
dame, op houten basement 20 cm hoog,
45 cm breed

1426
€ 25 - € 50
Duitse tafelklok in mahonie kast 20,5 cm
hoog
1427
2 Goldimari porseleinen schotels 34 cm
diameter, 2 schotels 24 cm diameter en
porseleinen schotel met haantjesdecor
30,5 cm diameter, 20e eeuwse schotels

1413
€ 20 - € 40
Anoniem, bronzen plaquette van een
herdershond op rond eiken schild, 24 cm

1428
Aziatisch hardhouten beeld van boer op
waterbuffel, 27 hoog en 23 breed (schade
hoorn)

1414
Art Deco klok in marmer kast, 22 cm
hoog, 39 cm breed (werking onbekend)

1429
Koperen 3-lichts bouilotte tafellamp. 85
cm hoog

1415
€ 100 - € 150
Geemailleerd reclamebord Britisch
Overseas Airways Corporation met
Lochead Constellation vliegtuig, jaren 50,
44x23,5 cm

1430
€ 40 - € 80
Gesigneerd Visser, Pieter, Ballerina, doek
gedateerd 1957, 110x90 cm

1416
€ 20 - € 40
Philips platenspeler in bakelieten koffer,
type AG2110, jaar 1952, barst in deksel
gelijmd, 34,5x22 cm
1417
Tichelaar Makkum aardewerken schotel
met polychroom decor 31 cm diameter, 3
tegels met polychroom decor in houten
lijst 42x16 cm, Societe Ceramique
aardewerken gelegenheidsbeker
troonswisseling Wilhelmina-Juliana 1948
en kommetje stad Johannesburg 18381938
1418
€ 50 - € 100
Russische ijzeren duikbootklok 21 cm
diameter
1419
Hollandse eiken bestoken barometer,
omstreeks 1920, 51 cm hoog

-

1420
€ 50 - € 100
2 koperen Tibetaanse klankschalen met
slagstok, geetst decor van mantra's en
boeddha, grootste 13 cm hoog en 31 cm
diameter
1421
Koperen kroon decoratie die door middel
van gas wordt verlicht, kroon is op
gasbuizen constructie bevestigd 62,5 cm
hoog, 62,5 cm breed
1422
8 diverse houten kistjes w.o. met
schaakspel

-

1423
Scan Globe kuststof tafelglobe met
verlichting, 42 cm hoog

-

1424
€ 75 - € 100
2 kristallen tafelschemerlampen met
gestoffeerde kap 64,5 cm hoog
1425
2 aardewerken sierschotels met decor
naar Imari van landschap en figuren in
boot, 41 cm

-

-

1432
€ 30 - € 60
3 relief wanddecoraties w.o. G Bommer,
paardenrace 29x37 cm, Rich Schoenbeck
paart Galtee More Kendal Morganette
Neustadt 29x33 cm en een burcht op rots,
19,5x24 cm
1433
2 glazen 5-persoons bowlsets

-

1434
Bronzen vijzel met stamper, 12 cm
hoog en 2 Engels koperen tafelkandelaren
op ovale voet, 16 cm hoog
1435
Hollandse barometer in eiken kast, ca.
1920, 45 cm

-

1436
Piers Hart notenfineer bureauset
en boekensteunen in Art Deco stijl, globe
met mineralen ingelegd en pennendoos
voor 24 pennen
1437
4 diverse pendules waaronder Junghans
1438
2 geglazuurde aardewerken bloempotten
met craquele en monogram D, 30 cm
hoog en 33 cm diameter
1439
Royal Bonn Duits aardewerken bloempot
met blauw decor Tokio 25 cm hoog, 28
cm diameter (minuscuul randchipje) en
porseleinen pot met blauw bloemdecor en
bronzen ornamenten 21 cm hoog, 24 cm
diameter
1440
€ 30 - € 60
Armogres keramiek vaas met stadswapen
van Marcianae op buik, gedateerd 1969,
32 cm hoog en Arnold Brockhoff Stadtlohn
steengoed vaas 41 cm hoog
1441
2 metalen Empirestijl tafelschemerlampjes
43 cm en 47 cm hoog
1442
€ 30 - € 50
Plate bewerkte bloempot 21 cm hoog, 26
cm diameter en 2 plate flessenbakken met
houten bodems 15 cm diameter
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1443
Antieke Hollandse koperen blaker en een
schuifkandelaar van 21 cm hoog

1460
Bernadel Paris, oude viool met strijkstok
in koffer (opknapper)

1477
€ 30 - € 60
5 diverse klassieke kandelaartjes,
grootste 29 cm hoog en een luciferhouder

1444
3x Hollands aardewerk b.u. Zaalberg
schaal 29 cm diameter (gelijmd), schaal
met glas binnenzijde 29 cm
diameter (onbekend) en groen
geglazuurde vaas, de 4 paddestoelen, 16
cm hoog

1461
Yamaha akoestische gitaar en Martinez
akoestische gitaar

1478
IJzeren Duitse Jugendstil weegschaal,
gemerkt met Fabrik Marke en plaatje van
wit steigerend paard, weegvermogen 15
kilo, 18,5 cm hoog, 41 cm breed, 25 cm
diep

1445
Koperen jachthoorn

€ 20 - € 40

1446
Gietijzeren decoratie orgel (waarschijnlijk
onderdeel van pianola geweest) 23x20
cm, zamak beeld van muzikale man, op
houten ondergrond 25,5 cm hoog en oude
bronzen sculptuur14,5 cm hoog, op
kunststof sokkel totaal 20 cm hoog
1447
Oude hakbijl, 80 cm lang, gemerkt F Dick
Germany
1448
Franse tafelklok in eiken kast, 23 cm hoog
16 cm breed
1449
€ 50 - € 150
Ovaal tinnen dienblad 47x31 cm met
diverse oude tinnen kannen
1450
2 dienbladen b.u. noten dienblad met
koperen banden, 61x42 cm en koperen
dienblad met Art Deco porseleinen bodem
41x29,5 cm
1451
€ 40 - € 80
Taxidermie eekhoorn 30,5 cm hoog, 2
geweien 50 cm en 55 cm en hoorn 32 cm
1452
Pendule in eiken kast 27,5 cm hoog, 49
cm breed en regulateur in eiken kast 51
cm hoog
1453
Koperen 3-lichts hanglamp met glazen
kap 83 cm hoog, 55,5 cm diameter en
koperen 3-lichts schemerlamp met glazen
kap 53 cm hoog, 45,5 cm diameter
1454
Akoestische gitaar

-

1455
2 merkloze elektrische gitaren
(incompleet)

-

1456
€ 40 - € 80
Gemerkt Puglisi Reale & Figli Catania,
mandoline met schildpad oplegwerk 60
cm lang (wit knopje manco)
1457
€ 30 - € 60
Oude Singer naaimachine in koffer
1458
2 houten bestoken djembes 58,5 cm en
64,5 cm hoog
1459
Gomez akoestische gitaar en merkloos
akoestische gitaar
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-

1462
Akoestische gitaar

-

1463
Acoustische gitaar, Aria model AW200T,
serienummer 8609052
1464
Oude Philips Super Inductance radio in
houten kast, nummer 836A, omstreeks
1934, 36,5 cm hoog, 34,5 cm breed, 24
cm diep
1465
Sierlijke gipsen beschilderde
tafelschemerlamp met oren en
gestoffeerde kap 91 cm hoog en 2
hoputen bestoken panelen met
voorstellingen van stier en steenbok 40
cm hoog, 39,5 cm breed
1466
Yellowstone elektrische gitaar, model YS10/TS met Mako versterker

1479
Houten schaal uit Nigeria 22 cm hoog,
43,5 cm diameter

-

1480
Oude schoolkaart van Rusland , door W
Bakker en H Rusch, uitgeverij Dijkstra
Zeist 11 cm hoog, 89 cm breed,
publicatie proces verbaal uit 10 november
1873 betreft Oost-Einder-Poel-Polder, 4
Combico combicover kunststof decoraties
met afbeeldingen van slagersvak 60x40
cm, wanddecoratie met Player's
Cigarettes plaatjes van soldaten 46x51
cm en map met fotokunst
1481
Glazen 1-deurs wandvitrinekastje met
spiegelachterwand 48 cm hoog, 42 cm
breed en zakje bijou

-

1482
€ 80 - € 120
Schaalmodel Franse zeilboot op losse
standaard, 104 cm hoog, 105 cm breed

1467
Johnson Special USA verzilverde
dwarsfluit in cassette

-

1468
Hernals verzilverde dwarsfluit, model
S110, in cassette

-

1469
Parrot dwarsfluit in cassette

-

1483
€ 50 - € 100
Herdruk van de Staten Generael uit 1656,
in lederen band met messing beslag,
uitgegeven door N.V. Uigeverij De Banier
te Utrecht 1972

1470
2 elektrische gitaren, Rok Axe en Gio
Ibanez, GSA60 1P-08, 170314414 en een
Hinges and Kettner gitaarversterker Attax
40, serienummer 172030, snoeren
manco, werking onbekend bij ons

1485
€ 40 - € 80
Engelse banjobaroleter in eiken kast, 79
cm hoog

1471
Beschilderde melkbus Delfstrahuizen 57
cm hoog
1472
Koperen gehamerde 3-oren vaas 61 cm
hoog
1473
€ 25 - € 50
Koperen 1-lichts wandlamp met fraai
gestileerd en gehamerd masker als kap
55 cm hoog, 53 cm breed, 14 cm diep
1474
Groene kinder accordeon 28x28 cm met
koffer
1475
3 motoren gemaakt uit diverse
onderdelen, in de stijl van Willem
Cerneus, breedste 50 cm

-

1476
Semi Acoustische gitaar, Alliance model
VP-YM-650 met koffer

1484
Gipsen beeld van figuur met duif, getiteld
Roma, met naam Hans Latt op sokkel,
totaal 73,5 cm hoog (diverse schade)

1486
€ 50 - € 100
Porseleinen vaas met polycrhoom decor
van landschap met paarden van Mu,
China ca. 1900, 26 cm hoog
1487
€ 40 - € 80
Facetgeslepen Soester spiegel in eiken
lijst met bestoken kuif 93 cm hoog, 90,5
cm breed
1488
€ 40 - € 80
Regulateur in een notenkleur kast, 90 cm
hoog
1489
Christine Stormer Steinberg, 20e eeuw, 4
diverse etsen uit je jaren 70, per stuk ca.
33x29 cm
1490
2 oude metalen beschilderde platen met
teksten; De beloften van 't Heilig Hart van
Jezus, en tekst De mysterien van den
heiligen rozenkrans. deze platen werden
vroeger meegedragen in een processie
optocht 53x72,5 cm, en ovaal handwerk
decoratie van Christus met doornenkrans
op hoofd, versierd met kraaltjes 35x29 cm
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VERHUIZEN MET DERKSEN STAAT GARANT VOOR KWALITEIT !

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

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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3000
€ 100 - € 200
Gesigneerd Fritz Hundertwasser, Detail
apres d oeuvre Le jardin des morts
heureux par., zeefdruk op
viscose,  88,5x88,5 cm

3015
€ 100 - € 200
Ontwerp Berner Huwil, teakhoutfineer
salonkast met 2 deuren,  klep, 3 lades en
open vak, omstreeks 1960, 148 cm hoog,
161 cm breed, 50,5 cm diep

3001
€ 40 - € 80
Anvia metalen bureaulamp, metalen
wandlamp schaarmodel en zwarte
bureaulamp jaren 50/6070

3016
€ 100 - € 150
2 jaren 60 armstoelen met wollen
stoffering

3002
€ 300 - € 400
Russische industriele 16-laads ijzeren
ladenkast 97,5 cm hoog, 71,5 cm breed,
48 cm diep
3003
€ 100 - € 150
Houten mosselpaal, 152 cm hoog en 3040 cm diameter
3004
€ 50 - € 100
Anoniem, 2 ijzeren sierobjecten b.u.
spijkerbol, 35 cm diameter, abstracte
liggende vorm, 30 cm breed en
verschroomd sierobject op stenen
sokkel, 49 cm hoog
3005
€ 25 - € 50
Spiegel met lederen lijst, 91x52 cm
3006
Yngve Ekstrom (1913-)

€ 50 - € 100

Eiken gebogen armstoel met blauw
lederen bekleding, ontwerp Yngve
Ekstrom voor Swedese, gemerkt aan
onderzijde, ca. 1960, rug 99 cm hoog
(armleuning gelijmd)
3007
€ 100 - € 150
Gemerkt Doria, jaren 70 roze Murano
glazen bol hanglamp, omstreeks 1970, 61
cm hoog, bol is 33 cm diameter
3008
€ 40 - € 80
Anoniem, serpentijnen beeld staand op
marmeren sokkel, 49 cm hoog en 54 cm
breed
3009
€ 40 - € 80
Mercado Rehab Sweden, metalen
bureaustoel met ribstof zitting en
rugleuning en skai armleggers
3010
€ 50 - € 100
Niet gesigneerd, abstracte compositie met
olifanten, olieverf op doek, 134,5x83 cm
3011
€ 25 - € 50
Italiaanse Targetti opaline hanglamp met
blauwe stam, 37 cm hoog
3012
€ 30 - € 60
Art Deco glazen plafondlamp met
verchroomde montuur 17,5 cm hoog
3013
€ 25 - € 50
Bang en Olufsen Beomaster 2000, jaren
70, 68,5 cm breed
3014
€ 50 - € 100
Aluminium 11-lichts verstelbare
kandelaar, gemerkt Design en Fabrikation
Soegard Denmark 49 cm hoog
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3017
€ 200 - € 400
Broer Dobbelsteen (1936-)
Abstracte compositie van vogel, olieverf
op doek, 140x120 cm
3018
€ 80 - € 120
Murphy radio, Universele voeding, Type
U102, bouwjaar 1946, 26 cm hoog, 43 cm
breed (werking niet bekend)
3019
€ 40 - € 80
Artemide metalen bureaulamp, model
Tolomeo en Rotaliana metalen
bureaulamp, model Luxy T2
3020
€ 150 - € 200
Abraham A. Patijn
Notenfineer wandmeubel met
klepgedeelte, 2 open delen met berken
schappen en gecanneleerde zijden,
ontwerp A. A. Patijn voor Zijlstra Joure, ca.
1950, 99 cm hoog, 176,5 cm breed en 47
cm diep
3021
€ 200 - € 400
Umberto Asnago (1949-)
Mid century armfauteuil met zand kleurige
stoffering, Umberto Asnago voor Giorgetti,
model Progetti
3022
€ 200 - € 400
Umberto Asnago (1949-)
Mid century armfauteuil met zand kleurige
stoffering, Umberto Asnago voor Giorgetti,
model Progetti
3023
€ 100 - € 150
Jan Sikkens (1939-)
Compositie getiteld Muzikanten, doek
100x100 cm
3024
€ 200 - € 400
Umberto Asnago (1949-)
Mid century armfauteuil met hokker,
florale bekleding met slijtage/scheur,
Umberto Asnago voor Giorgetti, model
Progetti
3025
€ 40 - € 80
Teakhouten jaren 60 salontafel met los
blad met ene zijde houtkleur en andere
zijde wit 40 cm hoog, 120x63 cm
3026
€ 100 - € 150
Design salontafel, aluminium frame met
zwarte glasplaat, 35,5 cm hoog, 150x90
cm
3027
€ 30 - € 60
Chromen vloerlamp met zwarte kap en
voet, jaren 70, 142 cm hoog
3028
€ 100 - € 150
Frank Ligtelijn (1933-)
Metalen vloerlamp met glazen bol staand
op driesprant, ontwerp Frank Ligtelijn voor
RAAK Amsterdam, 121 cm hoog (chips
opening globe)

3029
€ 30 - € 60
Stilnovo Italiaanse metalen vloerlamp,
jaren 80, tot 197 cm hoog
3030
€ 40 - € 80
G-Plan 4 eetkamerstoelen met wit
kunstleder
3031
€ 30 - € 60
Lucian Ercolani (1888-1976)
2 beukenhouten spijlenstoelen, ontwerp
Lucian Ercolani voor Ercol, Engeland
jaren 50
3032
€ 50 - € 100
Gispen sledestoel met zwartgebeitst
multiplex zitting en rug
3033
€ 30 - € 60
Erich Dieckmann (1896-1944)
Beukenhouten armstoel met gevlochten
zitting, ontwerp Erich Diechman ca. 1930
3034
€ 20 - € 40
Jorgen Rasmussen (1931-)
Verrijdbare bureaustoel met zwarte rug en
zitting, ontwerp Jorgen Rasmussen voor
Fritz Hansen, model Kevi
3035
€ 30 - € 60
Dirk van Sliedrecht (1920-2010)
Rotan stoeltje met gezwart stalen
onderstel, ontwerp Dirk van Sliedrecht
voor Rohe, jaren 60
3036
€ 25 - € 50
Louis van Teeffelen (1921-1972)
2 teakhouten eetkamerstoelen, ontwerp
Louis van Teeffelen voor WeBe, model
Stockhol, ca. 1960
3037
€ 50 - € 100
Anoniem, brons met ijzer figuurstuk van
mensen wachtend bij een gesloten hek 52
cm hoog, 70 cm breed, 51,5 cm diep
3038
€ 40 - € 80
Ontwerp Mario Bertorelle voor JM RDM
Italy, 2 kunststof model Delta tafellampjes,
jaren 70, ingeschoven 20 cm hoog,
uitgeschoven 29,5 cm hoog en gemerkt
Fase Spain, zwarte tafellamp met
kantelbare arm, jaren 80, tot maximaal
111 cm hoog
3039
€ 25 - € 50
Graetz radio in houten kast, type Comedia
R/216, jaren 50, 36 cm hoog, 56 cm
breed, 25 cm diep
3040
€ 50 - € 100
Peter Robert Keil (1942-)
Berlin, Wannsee, paneel 70x100 cm
3041
€ 100 - € 200
Eethoek bestaande uit rechte tafel
met aan 1 kant een ronde kant, 160x100
cm (blad met schroeiplekken) en een los
aanzetblad van 50x100 cm en 4 Top Form
stoelen met beige stoffering in rug en
zitting
3042
€ 40 - € 80
Fagenhults Zweden jaren 70 staande
lamp, ca. 130 cm hoog
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3043
€ 200 - € 300
Erik Buch (1923-1982)
Set van 4 teakhouten stoelen met groene
stoffering, Erik Buch voor Odense
Maskinsnedkeri, model 49 eind jaren 40
3044
€ 100 - € 150
Arne Jacobsen (1902-1971)
Metalen antracietkleur 4-lichts hanglamp,
ontwerp Arne Jacobsen voor Louis
Poulsen voor het SAS Royal Hotel in
Kopenhagen
3045
€ 20 - € 40
Hanglamp naar Art Deco stijl, ca. 100 cm
hoog
3046
€ 100 - € 150
Valdimar Hardarson (1951-)
2 buisframe klapstoeltjes met rood
gestoffeerde zitting en rood gekleurde
beuken rug, ontwerp Valdimar Hardarson
voor Kusch en co, model Soley
3047
€ 200 - € 300
Niels Otto Moller (1920-1982)
4 teakhouten stoelen met rieten zitting,
ontwerp Niels Otto Moller voor J.L. Moller,
model 71, gemerkt aan onderzijde Danish
Furniture Makers
3048
€ 100 - € 150
Louis van Teeffelen (1921-1972)
Massief teakhouten tafel met tuimelblad
(40,5 cm) en staand op taps toelopende
poten, ontwerp Louis van Teeffelen voor
WeBe, ca. 1960, 74 cm hoog en bladmaat
127x86 cm
3049
€ 30 - € 60
Moderne Belgische kunststof vloerlamp
met spot in top, gestickerd aan
onderzijde D.V. D'sign, 194 cm hoog
3050
€ 100 - € 150
Lena Larsson (1919-2000)
Ontwerp toegeschreven aan Lena
Larsson voor Nesto Stolfabrik,
geimporteerd door Pastoe, beukenhouten
spijlen armstoel, jaren 60
3051
€ 100 - € 150
Lena Larsson (1919-2000)
Ontwerp toegeschreven aan Lena
Larsson voor Nesto Stolfabrik,
geimporteerd door Pastoe, beukenhouten
spijlen armstoel met bruin zwart kussen,
jaren 60
3052
€ 25 - € 50
Glazen salontafel op gegroefde betonnen
zuil en 2 glazen dragers, Cattelan Italia,
36 cm hoog en bladmaat 140x80 cm
3053
€ 200 - € 400
Ygnacio Baranga
Verchroomd metaal met koper robotlamp,
ontwerp Ygnacio Baranga voor Osqar,
34,5 cm hoog
3054
€ 50 - € 100
Glazen salontafel, mogelijk Fiam Italia
model waterfall, 40 cm hoog en bladmaat
110x52 cm (chip)
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3055
€ 100 - € 200
Anoniem, een houten jas, uit 1 stuk
gestoken grenenhout. Dit soort
kunstwerken werden o.a. gemaakt door
Livio de Marchi en Will Schropp. Rits is
los en rechts onder stukje hout mist. 100
cm hoog, 55 cm breed, 25 cm diep, 21,70
kilogram
3056
€ 300 - € 500
Rein Dool (1933-)
Compositie met olifant '99, olieverf op
doek, 150x100 cm
3057
€ 100 - € 200
2 creme kleurige hoogglans vitrine met
glazen schappen, Natuzzi Capitol, 190 cm
hoog, 50 cm breed en 40 cm diep (lichte
hoekschade)
3058
€ 100 - € 150
Gezwarte beukenhouten spijlenstoel,
gemerkt aan onderzijde H, jaren 60
3059
€ 100 - € 150
Creme kleurige hoogglans vitrine met
glazen schappen, Natuzzi Capitol, 190 cm
hoog, 95 cm breed en 40 cm diep (lichte
hoekschade)
3060
€ 100 - € 150
Chromen vloerlamp met kunststof kap,
163 cm hoog
3061
€ 25 - € 50
Cees Braakman (1917-1995)
Gezwart houten serveerwagen op
wieltjes, ontwerp Cees Braakman voor
Pastoe, 57 cm hoog, 62 cm breed en 45
cm diep
3062
€ 100 - € 150
Creme kleurige hoogglans vitrine met
glazen schappen, Natuzzi Capitol, 190 cm
hoog, 95 cm breed en 40 cm diep (lichte
hoekschade)
3063
€ 100 - € 150
Geert Mols (1939-)
Nieuwe crucifix, doek gedateerd 1968,
113x98 cm
3064
€ 300 - € 600
Lena Larsson (1919-2000)
Ontwerp toegeschreven aan Lena
Larsson voor Nesto Stolfabrik,
geimporteerd door Pastoe, zeldzame
beukenhouten spijlen bank met bruin
zwart kussen, jaren 60
3065
€ 50 - € 100
Louis Christiaan Kalff (1897-1976)
Gele metalen hanglamp, ontwerp Louis
Kalff voor Philips, model NB92, 46 cm
diameter
3066
€ 100 - € 150
Martin Visser (1922-)
Metalen armstoel met tuigleder, Martin
Visser voor 't Spectrum, jaren 70/80,
onderzijde heeft nieuwe veter nodig
3067
€ 200 - € 300
Adriaan (Ad) Nent (1951-)
Stilleven met tafellaken, springtouw,
schenkkan en kom met eitjes, doek
gedateerd 1991, 83,5x68 cm

3068
€ 100 - € 150
Verner Panton (1926-1998)
Kunststof tafellamp, ontwerp Verner
Panton voor Louis Poulsen, model
Panthella, type 123431, jaar 1971, 54,5
cm hoog, kap 40,5 cm diameter
3069
€ 100 - € 150
Tecnolumen WG 24 Bauhaus tafellamp,
ontwerp Wilhelm Wagenfeld, met glazen
kap wn staand op glazen voet 36 cm hoog
3070
€ 150 - € 200
Yngve Ekstrom (1913-)
Eiken gebogen armstoel met lederen
stoffering, ontwerp Yngve Ekstrom voor
Swedese, gemerkt aan onderzijde,
ca. 1960, rug 99 cm hoog
3071
€ 30 - € 60
Brabantia mimiset met lederen
lektuurhouder
3072
€ 200 - € 400
Ton Mertens (1952-)
Kamer van de drievoudige sluiter, No. 6.
doek uit november 1984, mixed media,
80x200 cm
3073
€ 50 - € 100
Gesigneerd B. van Abbe 2004, moderne
compositie van roos, 80x70 cm
3074
€ 200 - € 400
Anton Heyboer (1924-2005)
Figuur / kruis, inkt op linnen, 70x60 cm
3075
€ 80 - € 120
Ger Lataster (1920-)
Zonder titel, No. 22, litho gedateerd 1992,
57x79 cm
3076
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, ets uit 1988,
10/10, 60x44 cm
3077
€ 100 - € 150
Jan Hein van Rooy (1940-)
Bjurtjarn, Huizen te Zweden, ets
gedateerd 1978, 7/15, 50x111 cm
3078
€ 20 - € 40
Onduidelijk gesigneerd, getiteld Silent
flight, kleurenlitho in lijst 70,5x50,5 cm,
getiteld Out of the wave, kleurenlitho in
lijst 50,5x70,5 cm en gesigneerd Hymans,
getiteld De smalle en de breede weg, litho
47,5x38,5 cm
3079
€ 50 - € 100
Verchroomde metalen statafel met
vierkant glazen blad, gestickerd Eichholtz,
98 cm hoog en bladmaat 60x60 cm
3080
€ 100 - € 200
2 oranje gestoffeerde draaifauteuils op
metalen stervoet
3081
€ 40 - € 80
Jaren 60 salontafel met palissander blad
en lectuurschap, 43 cm hoog en bladmaat
154x57 cm
3082
€ 50 - € 100
2 lederen design kuipfauteuils op metalen
stervoet, schade leer
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3083
€ 50 - € 100
2 5-lichts hanglampen met blauwe en
witte glazen kapjes, ca. 66 cm hoog
3084
€ 50 - € 100
Glazen sierschaal met spiraalvormige
opdruk op koperen driespant onderstel,
89 cm diameter
3085
€ 100 - € 150
Wit/bruin houten modern design bureau
op metalen poten, in Space Age stijl,
gemaakt als afstudeerobject 78,5 cm
hoog, 225 cm breed, 85 cm diep (diverse
gebruikssporen)
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3098
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurets
gedateerd 1988, 9/10, 60x45 cm

3114
€ 100 - € 150
Bram Bogart (1921-2012)
Compositie zonder titel, litho gedateerd
1976, 47/75, 74x69 cm

3099
€ 20 - € 40
Gesigneerd Atelier v Wissem ?, Figuren in
bootje op zee, zeefdruk 36x28 cm

3115
€ 20 - € 40
Gesigneerd Sandra Bleauw de Bruijne,
Compositie met kind, gemengde techniek
gedateerd 2000, 49x43 cm

3100
€ 40 - € 80
Alphons Freymuth (1940-)
Compositie zonder titel, litho gedateerd
1982, 73/200, 57x42 cm

3086
€ 30 - € 60
Zebra huid, 290x170 cm (schade)

3101
€ 25 - € 50
Gijs Keizer (1933-)
Compositie zonder titel, litho gedateerd
1988, 7/20 e.a., 42x42 cm

3087
€ 30 - € 60
2 kunststof wortelnotenlook salontafeltjes
met facetgeslepen bladen, Piere Vandel
Paris, 40 en 33 cm hoog

3102
€ 25 - € 50
2 Mola's Panama textielfragmenten in lijst
50x38 cm en 50x36 cm, incl. lijst 61x51
cm

3088
€ 50 - € 100
Kunststof wortelnotenlook salontafel met
glazen bladen waarvan een facet
geslepen, Piere Vandel Paris, 40 cm hoog
en bladmaat 127,5x77,5 cm

3103
€ 20 - € 40
Onduidelijk gesigneerd, abstracte
voorstelling, litho, 29x23 cm en aquarel
29x20 cm

3089
€ 30 - € 60
Gesigneerd R. Edehaug, wandkleed met
bloemdecor, 104x88 cm
3090
€ 50 - € 100
Formule Meubel kastje met ronde zijkant,
deurtje en 4 laadjes, model 4161,  74 cm
hoog, 88 cm breed, 47,5 cm diep en kast
met 2 glazen schuifdeuren en 2 lades,
model 4705, 126,5 cm hoog, 88 cm breed,
47,5 cm diep
3091
€ 50 - € 100
Geoffrey Harcourt (1935-)
Metalen draaifauteuil met oud roze
stoffering, Geoffrey Harcourt voor Artifort,
jaren 60
3092
€ 40 - € 80
Geoffrey Harcourt (1935-)
Metalen draaifauteuil met grijze bekleding,
ontwerp Geoffrey Harcourt voor Artifort,
jaren 60
3093
€ 20 - € 40
IJzeren salontafel met natuursteen blad
41,5 cm hoog, blad 80,5x45,5 cm
3094
€ 20 - € 40
Christina Vos de (1965-)
Figuur met hand klein II, Siberisch krijt op
getint papier, 32x24 cm
3095
€ 80 - € 120
Jan Sierhuis (1928-)
Compositie met figuren, gemengde
techniek gedateerd 1974, 24x33 cm
3096
€ 20 - € 40
Onduidelijk gesigneerd, boer reikt bord
aan, olieverf op doek, 60x46 cm
3097
€ 20 - € 40
Onduidelijk gesigneerd, compositie van
gezichten, aquarel 21x14 cm
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3104
€ 80 - € 120
Bram van Velde (1895-1981)
Compositie zonder titel, litho 86/100,
37x28 cm
3105
€ 40 - € 80
Theo Wolvecamp (1925-1992)
Compostiei zonder titel, litho 40x28 cm
3106
€ 40 - € 80
Wilhelmus Friedrich Sinemus (19031987)
Compositie zonder titel, gemengde
techniek gedateerd 1949, 47x32 cm
3107
€ 40 - € 80
Reinier Lucassen (1938-)
Compostie 79R, litho 165/200, 46x40 cm
3108
€ 25 - € 50
Elly Slingenberg (1937-)
Compositie zonder titel, litho gedateerd
1992, 12/25 e.a., 76x57 cm
3109
€ 25 - € 50
Robert Terwindt (1940-2019)
Theater, ets gedateerd 1981, 93/100,
49x39 cm
3110
€ 40 - € 80
Harry Gerritz (1940-)
Compositie met kerk, litho gedateerd
2001, 50/100, 51x40 cm
3111
€ 40 - € 80
Harry Gerritz (1940-)
Compositie met kerk, litho gedateerd
2001, 74/100, 52x40 cm
3112
€ 25 - € 50
Dick van t Wout (1934-)
Compositie met geometrische vormen, ets
gedateerd 1974, 1/3 e.a., 40x51 cm
3113
€ 80 - € 120
Anton Heyboer (1924-2005)
Ik heb lief, God is leven, ik geloof,
gemengde techniek 46x33 cm

3116
€ 20 - € 40
Monogram PHS, All those people, aquarel
gedateerd 1995, 41x55 cm
3117
€ 50 - € 100
Kurt Lauber (1893-1971)
Poserend naakt, aquarel 32x20 cm
3118
€ 20 - € 40
Henk Schiffmacher (1952-)
Tulpen, 2 kleurenlitho's 40x40 cm
3119
€ 20 - € 40
Gesigneerd Nico, Compositie zonder titel,
zeefdruk 25/25, 30x23 cm
3120
€ 100 - € 150
Henk van der Vet (1939-)
Ger, Photo emulsion on linnen, uit 1963,
68x49 cm met boek
3121
€ 40 - € 80
Hanny Ramaer (1941-)
Les Nuages, gouche gedateerd 1991,
40x35 cm
3122
€ 25 - € 50
Ad Gerritsen (1940-2015)
Compositie met monument, litho
gedateerd 1988, 20x15 cm
3123
€ 20 - € 40
Gesigneerd Euser, Cora (1956), Tribune
met lichtbundels en figuur, ets gedateerd
1984, nummer 3/4, 31,5x15 cm en
gesigneerd Terlouw, Erik (1959), getiteld
Verandering, ets gedateerd 1995, nummer
46/168, 22,5x38 cm
3124
€ 200 - € 300
Klaas Gubbels (1934-)
Koffiepot, druk op triplex, gedateerd 1993,
13/70, 65x50 cm
3125
€ 100 - € 150
Armando Dirk van Dodeweerd (19292018)
Wiel, litho uit 1994, 31/36, 30x40 cm
3126
€ 50 - € 100
Metalen 1-lichts vloerlamp met opaline
kap, 180 cm hoog, en metalen hanglamp
met glazen schijf en opaline kap, 110 cm
hoog en 48 cm diameter, beide in de stijl
van Gispen
3127
€ 50 - € 100
4 Leolux armstoelen, model Cimaronne,
met grijze stoffering
3128
€ 30 - € 60
Buisframe stoel met zwarte stoffering
3129
€ 25 - € 50
Bruin skai cocktailstoeltje, jaren 50/60
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3050

3080

Russische ladekast

Lena Larsson

Retro draaifauteuils

3006

3064

3022

Yngve Ekstrom

3015

Teak wandkast

Lena Larsson

3179

jaren 60 kastje

Umberto Asnago

3114

Bram Bogart
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3130
€ 40 - € 80
Teakfineer 8 laads kastje op gezwarte
poten, vermoedelijk Simpla Lux, 72 cm
hoog, 91 cm breed en 39 cm diep

3146
€ 20 - € 40
Geerten Maria Bosch (1959-)
Harlekijnpak, kleurenlitho gedateerd 1996,
24/132, 62x40 cm

3131
€ 30 - € 60
Beuken armstoel met lichtblauwe
bekleding en los hoofdkussen in de stijl
van Bruno Mathsson

3147
€ 100 - € 200
André Cordemeyer (1924-1998)
Gispen 5600 metalen kast, ontwerp Andre
Cordemeyer (1959-1989) 137 cm hoog,
148 cm breed, 36 cm diep

3132
€ 50 - € 100
3 dozen b.u. diverse vintage hanglampen
3133
€ 20 - € 40
Noten verrijdbare salontafel met
onderschap, 50 cm hoog en 52,5 cm
diameter
3134
€ 25 - € 50
Oranje gelakte staande spinkapstok 188
cm hoog en witte plexiglazen lectuurbak,
m-vorm of w-vorm 25 cm hoog, 30x30 cm
3135
€ 50 - € 100
Ergonomische verstelbare kruk, Stokke
Move Design, Noorwegen 21e eeuw, max
66 cm hoog
3136
€ 40 - € 80
4 moderne lampen b.u. 3 vloerlampen,
hoogste 181 cm, en een bureaulamp (3 x
Nou Stil)
3137
€ 100 - € 200
3-zits groen gestoffeerde zitbank, tot
slaapbank uit te klappen 100 cm , met
beukenhouten armleggers en poten 197
cm breed, 2 fauteuils en teakhouten
salontafel met dubbelzijdig blad met houten formica deel, en onderschap,
omstreeks 1960, 44 cm hoog, 124x49 cm
3138
€ 40 - € 80
2x onduidelijk gesigneerd, olifant en 2
zebra's, 93x52 cm en 99x51,5 cm
3139
€ 30 - € 60
Metalen 2-lichts tafelschemerlamp 35 cm
diameter en metalen 3-lichts hanglamp
39,5 cm diameter, jaren 60/70
3140
€ 30 - € 60
Gispen 3-lichts vloerlamp met witte voet
en gestoffeerde kap, jaren 60, 176 cm
hoog
3141
€ 25 - € 50
Moderne verstelbare vloerlamp op zwarte
metalen voet, uitgestrekt 177 cm hoog
3142
€ 30 - € 60
Monogram MH, Moderne compositie
figuur, doek 100x120 cm, inclusief lijst
105,5x126 cm, afkomstig uit Galerie
Lamber Valkenswaard
3143
€ 30 - € 60
2 Gispen nachtkastjes, kapstok, noten
mimisetje en lectuurbak

3148
€ 25 - € 50
Teakhout met beukenhouten tafeltje met
webbing onderschap, jaren 70, 54,5 cm
hoog, blad 90x50 cm
3149
€ 30 - € 60
Tung metalen loopauto 31 cm hoog, 80
cm lang
3150
€ 30 - € 60
2 metalen hengellampen en metalen
vloerlamp, hoogste 143 cm, en Pieterman
Schiedam kapstok
3151
€ 40 - € 80
Salontafel, gehard glazen blad op
teakhouten onderstel, 39 cm hoog,
120x60 cm
3152
€ 30 - € 60
4 palissanderfineer eetkamerstoelen met
cremekleurige ribstof zitting en gemerkt
aan onderzijde AB
3153
€ 40 - € 80
Yngve Ekstrom (1913-)
Beuken armstoel met blauwe
bekleding, ontwerp Yngve Ekstrom voor
Swedese, model Lamello, jaren 70
3154
€ 30 - € 60
Metalen Art Decostijl in hoogte verstelbare
hanglamp met opalineglazen kap 70 cm109 cm hoog en 3 metalen schaal
hanglampjes 70 cm en 85 cm hoog 30 cm
diameter
3155
€ 25 - € 50
2 buisframe krukjes met astrakan zitting, 1
gestickerd aan onderzijde Pastoe, 46 cm
hoog, en 4 overige krukjes 39 cm hoog
3156
€ 100 - € 200
2 buisframe armfauteuils met lederen
kussens naar beroemde ontwerp van
Charlotte Perriand 1903-1999, leerling
van Le Corbusier
3157
€ 30 - € 60
2 vermaakte industriele lampen met
gezwarte emaille kap, 38 cm hoog
3158
€ 30 - € 60
Twee 2-lichts staande bollampen 163 en
170 cm hoog en noten wandkapstok, 83
cm breed

3144
€ 30 - € 60
3 dozen b.u. diverse vintage lampen

3159
€ 30 - € 60
Herda 2-lichts wand- of plafondlamp,
palissanderfineer lectuurtafeltje en jaren
60 armstoel

3145
€ 30 - € 60
5 vintage lampen b.u. 2 wand- en
bureaulampen en een hanglamp

3160
€ 30 - € 60
3 dozen b.u. diverse vintage lampen en
een staande lamp
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3161
€ 50 - € 100
Tjerk Reijenga
Metalen wandsysteem met
schuifdeurkastje, 2 schappen en 2
wandlatten, ontwerp Tjerk Reijenga voor
Pilastro, ca. 1960, 150 cm hoog, 97 cm
breed en 29 cm diep
3162
€ 20 - € 40
Verrijdbare serveerwagen met
messingkleur frame en glazen bladen, 64
cm hoog, 76x38,5 cm
3163
€ 100 - € 150
Rood gestoffeerde 2-zits bank met
plexiglazen lectuurbak, 120 cm breed en
100 cm diep
3164
€ 25 - € 50
Solken Leuchten metalen bureaulamp,
jaren 80, 57 cm hoog en kunststof met
metaal tafelklokje met batterij uurwerk 32
cm hoog
3165
€ 20 - € 40
Darja Vos (1961-)
Murmullo, zeefdruk gedateerd 1987,
25/25, 60x90 cm
3166
€ 25 - € 50
Philips televisie in notenfineer kast, jaren
60, 51 cm hoog, 51 cm breed en 48 cm
diep
3167
€ 50 - € 100
Metalen Ahrend ODA directiebureau met
linoleum blad en 3 oranje laden, 74 cm
hoog, 120 cm breed en 75,5 cm diep
3168
€ 20 - € 40
Metalen witgelakte vloerlamp 150 cm
hoog
3169
€ 25 - € 50
Metalen muziekstandaard 75 cm hoog,
40,5 cm breed, 30 cm diep en houten
muziekstandaard met koperen buisjes en
staand op wieltjes(niet de originele
wieltjes) 72,5 cm hoog, 45 cm breed, 30
cm diep
3170
€ 20 - € 40
Groene metalen trunk met houten
bandjes, met adres C. Bleeker koffers
Deventer 39 cm hoog, 81 cm breed, 48
cm diep
3171
€ 40 - € 80
2 rotan armstoelen, jaren 60, mogelijk
Noordwolde en rotan tafeltje 35 cm hoog
3172
€ 25 - € 50
Borge Mogensen (1914-1972)
3 blank eiken eetkamerstoelen met
papercord zitting, ontwerp Borge
Mogensen voor FDB, model
J39/Frederica, Denemarken jaren 50
3173
€ 30 - € 60
Ranex metalen booglamp 185 cm hoog,
123 cm diep
3174
€ 30 - € 60
Pastoe etagetafeltje, 55 cm hoog, 55x38
cm
3175
€ 30 - € 60
Metalen mobiele Westinghouse ventilator,
USA ca. 1950, 94 cm hoog (opknapper)
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3176
€ 50 - € 100
Verchroomd metalen Italiaanse vloerlamp
op marmeren voet, iGuzzini, 196 cm
hoog, en metalen met kunststof
vloerlamp, iGuzzini ca. 175 cm hoog
(scharnier moet vervangen worden)
3177
€ 50 - € 100
Verrijdbare design zwart lederen
relaxtfauteuil met uitklapbaar
voetenbankje
3178
€ 50 - € 100
Bruin lederen draaifauteuil met metalen
stervoet voorzien van palissandermotief,
Gote Mobel Nassjo (G-Mobel), Zweden
jaren 70, en bijpassende lederen
patchwork poef
3179
€ 30 - € 60
Beukenhouten 3-laads kastje op gezwarte
poten, omstreeks 1960, 60 cm hoog, 53
cm breed, 31 cm diep
3180
€ 100 - € 150
Blank eiken eetkamertafel, gestempeld
aan onderzijde Brodrene Andersen,
Denemarken ca. 1970, 74,5 cm hoog en
bladmaat 201x110 cm, met tussenblad 50
cm
3181
€ 50 - € 100
Italiaanse lounge fauteuil met lederen
kussen en plywood onderstel, ca. 1980
3182
€ 100 - € 150
Jaren 70 draaibare fauteuil met
verchroomd frame en bruine stoffering
3183
€ 50 - € 100
Samsung tv met ab, model
UE40F6400AYXZT version nr. 02, 101 cm
3184
€ 20 - € 40
Smeedijzeren wijnrek met deurtje, voor 23
flessen 77 cm hoog, 50,5 cm breed, 34
cm diep
3185
€ 20 - € 40
2 noten kamelenkrukjes met lederen
zitting waarvan 1 met decor van
gecultiveerde oase, 75 en 60 cm breed
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3191
€ 40 - € 80
3 vermaakte industriele fabriekslampen
waarvan 2 met gezwarte emaille kap,
hoogste 43 cm

3206
€ 30 - € 60
2 zinken vuilnisemmers met plaatsnaam
Renkum, gietijzeren vogeldrinkbakje,
vogelkooi en 2 ijzeren wandornamenten

3192
€ 500 - € 1.000
Zo goed als nieuwe scootmobiel Sterling
Trophy 6, 3 wiel, champagnekleur, januari
2020, aanschafprijs 4913 euro

3207
€ 30 - € 60
Bistro tuintafeltje met gietijzeren voet en
marmeren blad 71 cm hoog en 61 cm
diameter met 2 ijzeren klapstoelen

3193
€ 50 - € 100
Wolf Garten SDL 2800  EVO verrijdbare
hakselaar

3208
€ 30 - € 60
Bistro tuintafeltje met gietijzeren voet en
marmeren blad 71 cm hoog en 61 cm
diameter met 3 tuinstoeltjes

3194
€ 200 - € 400
19e eeuwse witgelakte gietijzeren
tuinbank met zeer fraai decor van o.a.
bladeren, 109 cm breed
3195
€ 200 - € 400
Toren b.u. koperpijp, zink en glas in lood,
ontwerp Cor de Ree, 244 cm hoog en
72x72 cm

3211
€ 80 - € 120
Groene aluminium tuintafel, 66 cm
hoog 79 cm diameter, blauw tuinbankje 91
cm breed en groene armstoel

3197
€ 200 - € 400
3-zits tuinbank b.u. koperpijp, zink en glas
in lood, ontwerp Cor de Ree, 172 cm
breed

3212
€ 30 - € 60
Smeedijzeren groene tuinlantaarn
onderdelen, 110 en 48 cm hoog
(incompleet)

3198
€ 150 - € 250
Naar antiek model staande buitenlamp /
lantaarn, aluminimium met kuststof kap,
248 cm hoog, 2-delig

3213
€ 40 - € 80
Metalen Wienese 2-delige ladder, 2x 12
sports, 2x325 cm hoog

3199
€ 80 - € 120
Gietijzeren Jugendstilstijl tafeltje met
marmeren blad 74,5 cm hoog, blad
100x42 cm
3200
€ 50 - € 100
Betonnen zuil met buste van een man
totaal 134 cm hoog
3201
€ 50 - € 100
Zonnewijzer op betonnen voet op losse
plaat, ca. 115 cm hoog

€ 25 - € 50

3188
€ 20 - € 40
naar Thonet model schommelstoel en
idem armstoel met webbing

3203
€ 40 - € 80
Aluminium groengelakte gevellamp met
glas en koperen kap 92 cm hoog, 44 cm
diep

3187
Bamboe inklapbare ligstoel

3189
€ 100 - € 150
4 notenhouten klapstoelen, van Thiel en
co
3190

€ 100 - € 150

Metalen vintage zwart gelakte inklapbare
boekenstellingen 192,5 cm hoog, 76 cm
breed, 29 cm diep met diverse
lengtematen  houten latten van 88 cm t/m
185,5 cm
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3210
€ 25 - € 50
2 gietijzeren zwanen, 50 cm breed,
schoenmaat 60

3196
€ 200 - € 400
19e eeuwse witgelakte gietijzeren
tuinbank met zeer fraai decor van o.a.
bladeren, 109 cm breed

3202
€ 50 - € 100
Aluminium groen gelakte tuinmeubilair,
bestaande uit ronde tafel 67 cm hoog,
blad 81 cm diameter, 2 armstoelen, 2-zits
tuinbank 92,5 cm breed, zonnewijzer 44
cm hoog, 30x32 cm en mantel voor
bloempot 31 cm hoog, 33 cm diameter

3186
€ 40 - € 80
Beuken armstoel met losse vacht, Axel
Berg voor Broderna Andersson, Zweden
ca. 1960

3209
€ 80 - € 120
Witgelakt smeedijzeren tuinbankje met
fraai sierwerk, 96 cm breed (losse
bevestiging rug)

3214
€ 30 - € 60
Rond metalen blauwgelakt terrastafeltje
73 cm hoog, blad 68 cm diameter en 2
stoelen
3215
€ 50 - € 100
Betonnen beelden van figuur met hoed,
badende vrouwen en lezende jongen, op
zuilen totaal 57 cm en 111 cm hoog
(diverse schade)
3216
€ 20 - € 40
2 oude gietijzeren zijkanten van een
tuinbankje, 85 cm hoog
3217
€ 50 - € 100
2 gietijzeren tuincoupes staand op losse
sokkel, 69 cm hoog
3218
€ 5 - € 100
3 gietijzeren tuinvazen 21,5 cm, 32,5 cm
en 35 cm hoog en console 26,5 cm hoog
3219
€ 25 - € 50
2 blauw geglazuurde aardewerken potten,
25 cm hoog en 45 cm diameter

3204
€ 40 - € 80
2 aluminium zwartgelakte gevellampen
met glazen ruiten 106 cm hoog, 66 cm
diep (2 ruiten manco)
3205
€ 25 - € 50
Kunststof zilverkleurige buste van
Boeddha 63,5 cm hoog en kunststof
zilverkleurige wanddecoratie van Boeddha
70 cm hoog
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4000
€ 40 - € 80
2 Japanse porseleinen groen geglazuurde
vazen met decor van vliegende reigers en
wolken 30,8 cm hoog
4001
€ 20 - € 40
Chinees teakhouten buste van een wijze
man 20,5 cm hoog, op sokkel 8,5 cm
hoog en 2 spekstenen beeldjes van vrouw
15 cm hoog en beeldengroepje 18 cm
hoog
4002
€ 20 - € 40
Houten bestoken beeld van Aziaat 30,5
cm hoog
4003
€ 50 - € 100
Porseleinen vaas met polycrhoom decor
van landschap, China ca. 1900, 30,5 cm
hoog
4004
€ 80 - € 120
Cloisonne vaas, ca. 1900, 38 cm hoog
4005
€ 25 - € 50
Oosters porseleinen theepotje met
polychroom decor in montuur met hondje
op top, 10 cm hoog
4006
€ 50 - € 100
2 bronzen Ganesha beelden 12 cm en
20,5 cm hoog
4007
€ 100 - € 200
Chinees porseleinen dekselpot met
polychroom beschilderd decor van
vermoedelijk keizer met onderdanen en
tekst aan achterzijde pot, 19e eeuws 18
cm hoog, 20 cm diameter
4008
€ 30 - € 60
Porseleinen theebus met blauw decor van
landschap, Japan 20e eeuw, 9,5 cm
diameter, 11 cm hoog
4009
€ 140 - € 180
4 Oosterse houten netsuke's van
zeemeermin, konijn en muizen 2 cm, 3,5
cm en 4,5 cm hoog
4010
€ 40 - € 80
Chinees porseleinen theepotje met
polychroom decor van figuren, vogel en
vlinders, 20e eeuw 7,5 cm hoog
en porseleinen rijstkommetje met deksel
met blauw decor van figuren in landschap,
20e eeuw 12,5 cm diameter
4011
€ 40 - € 80
Porseleinen 4-laags stapeldoos, China ca.
1900, 11 cm hoog, 10 cm diameter
4012
€ 25 - € 50
Gestoken Jade ronde tablet met draken,
15x10 cm
4013
€ 30 - € 60
Jade kommetje 10 cm diameter, 2
schaaltjes 6 cm en 8 cm, armband 8,5 cm
diameter, kip 5,5 cm hoog, eierdop 6,5 cm
hoog en plateautje 17,5x12 cm
4014
€ 100 - € 200
2 Chinees porseleinen kommen met
bloemmotief, vogels en vlinders,
onderzijde gemerkt met Kangxi 7,5 cm
hoog, 17,5 cm diameter (2 kommen met
randchipjes en haarlijntjes)
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4015
€ 2.000 - € 4.000
Yixing theepot met fraai relief decor op de
schenktuit, oor en rondom de pot. Deksel
gedecoreerd met een tempelleeuw met
onder zijn poot een losse draaibare bal.
China ca. 1750, 14,5 cm hoog, 508 gram.
(haarlijnen in de deksel, schade aan
binnenrand deksel en rondom wat lichte
plekjes van kalkaanslag)
4016
€ 50 - € 100
4 Chinees porseleinen cafe au lait
kommetjes en schoteltjes met blauw
decor plant in bloempot op tafeltje en
bloemen in cartouches, omstreeks 1800
(2 kommetje met randchipjes en
haarlijntjes en 2 schoteltjes met
haarlijntjes en randchipje)
4017
€ 25 - € 50
Aziatische inro van been, gegraveerd
met erotische voorstelling op de ene zijde
en op de andere zijde vissen 7,5x6,5 cm
4018
€ 40 - € 80
2 houten Netsuke's, Japan ca. 1920, 4,2
en 6 cm hoog
4019
€ 80 - € 120
3 miniatuur ivoren gesneden beeldjes van
apen, horen, zien en zwijgen, Japan ca.
1890, 4 cm hoog, 38,3 gram. Met
certificaat
4020
€ 50 - € 100
Chinees porseleinen snuff bottle met
blauw decor 8,5 cm hoog, porseleinen
snuffbottle met erotisch decor 6,5 cm
hoog en benen snuff bottle met erotisch
decor 7 cm hoog
4021
€ 50 - € 100
Ivoren snuffbottle met gegraveerd decor,
China ca. 1880, 7 cm, 30,3 gram. Met
certificaat
4022
€ 50 - € 100
Miniatuur ivoren theepot met gegraveerd
decor, Japan ca. 1920, 5,5x8 cm, 54,6
gram. Met certificaat
4023
€ 80 - € 120
Rijkgestoken ivoren doosje met 2
schildpadden op top, China ca. 1890,
7x3,5x2,5 cm, 56,5 gram. Met certificaat
4024
€ 30 - € 60
2 ivoren bladleggers met gesneden decor
van olifantjes, Afrika ca. 1900, 6,5 cm, 8,1
gram
4025
€ 50 - € 100
2 porseleinen vogelvoederbakjes met fraai
polychroom decor en ophangoogjes,
China ca. 1900, 6 cm diameter, 6 cm hoog
4026
€ 80 - € 120
Rijkgestoken ivoren object met decor van
olifant en leeuw, Afrika ca. 1890, 9 cm
hoog, 66,4 gram. Met certificaat
4027
€ 80 - € 120
Rijkgestoken ivoren sierobject met decor
van landschap, staand op houten voetje,
China ca. 1890, 9 cm hoog, 81,4 gram.
Met certificaat
4028
€ 50 - € 100
Koopje van 11 diverse benen voorwerpen

4029
€ 50 - € 100
Zeer oud Aziatische terracotta beeldje van
figuur 18,5 cm hoog en beeldje van figuur
met los hoofd op romp 23,5 cm hoog
(gelijmd)
4030
€ 100 - € 200
Chinees porseleinen schaal met vrolijk
polychroom beschilderd decor van
figuren, 19e eeuw, 9 cm hoog, 30 cm
diameter (stootplek onderzijde bodem)
4031
€ 50 - € 100
Bronzen Shiva23,5 cm hoog en bronzen
ceremonie object op houten voet 24 cm
hoog
4032
€ 40 - € 80
4 porseleinen vogelvoederbakjes met
divers decor w.o. figuur te paard, China
20e eeuw, 3, 4,5, 5,5 cm hoog
4033
€ 100 - € 200
Chinees porseleinen kom met vismotief,
onderzijde met Kangxi merk 9,5 cm hoog,
20,5 cm diameter (randchipje)
4034
€ 100 - € 150
2 ivoren tabletten in lijst met daarom een
gesneden ivoren beeldje van een
persoon, China ca. 1880, ivoor is 10x6
cm, buitenmaat 19,7x13,5 cm. Met
certificaat
4035
€ 100 - € 150
Ivoren slatang met inscriptie en grepen in
de vorm van olifantkopjes, Afrika ca.
1900, 24 cm, 92 gram. Met certificaat
4036
€ 25 - € 50
Japans porseleinen wierookbrander met
houten deksel 19 cm hoog, 15,5 cm breed
en houten dekseldoos met oss op deksel
11,5 cm hoog, 20,5 cm breed
4037
€ 40 - € 80
2 porseleinen vogelvoederbakjes met
Famille Rose decor met kraanvogels,
China 20e eeuw, 1,5 en 2 cm hoog
4038
€ 50 - € 100
Yixing theepot, vierkant model, gemerkt
op de bodem, China 20e eeuw, 14 cm
hoog
4039
€ 100 - € 200
Porseleinen kom met polychroom decor
van vele figuren in landschap, China 20e
eeuw, 11 cm hoog, 30 cm diameter
4040
€ 40 - € 80
Geglazuurd aardewerken vaasje met
blauw decor, grafkeramiek, vermoedelijk
17e eeuw, 7,5 cm diameter, 6 cm hoog
4041
€ 50 - € 100
Yixing theepot met kaligrafie n
bamboedecor, gemerkt aan onderzijde, 10
cm hoog
4042
€ 40 - € 80
Japanse beschilderde lak sieradenkastje
24 cm hoog, 20,5 cm breed, 9 cm diep
4043
€ 50 - € 100
Koopje Aziatisch porselein waaronder
theepotje, zoutvaatjes, vaasje en
kommetjes, 18e/19e eeuw
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4044
€ 50 - € 100
2 Fraaie Oosterse paneeltjes met
spiegeltje en textiel, per stuk 31x50 cm
4045
€ 100 - € 200
12 Chinees porseleinen schotels met
floraal decor in verschillende uitvoeringen,
eind 18e eeuw, 21,5-23 cm diameter (7
schotels met randchipjes)
4046
€ 40 - € 80
Aardewerken vaas met transfer blauw
decor naar Oosters voorbeeld, 31 cm
hoog (haarlijnen, porseleinen schotel met
decor van man en vrouw, 20 cm diameter
een blauwe schotel met bloemdecor, 28
cm diamter, blauw vaasje met blauw
decor met draak en een schenkkannetje
10,5 cm hoog
4047
€ 50 - € 100
Oosterse wanddecoratie op textiel van
een Quanyin, 90x60 cm
4048
€ 30 - € 60
Chinees porseleinen hexagonale vaas
met floraal en perzik decor en leeuwtjes
aan zijkanten, 20e eeuw 60,5 cm hoog
(haarlijn) en vaas met oortjes en
polychroom decor 22,5 cm hoog
4049
€ 300 - € 400
Porseleinen vaas met blauw decor van
figuren in Landschap, Japan ca. 1900, 42
cm hoog
4050
€ 25 - € 50
Porseleinen schotel met decor vis en
bloemen, Japan ca. 1900, 46 cm
4051
€ 50 - € 100
Chinese porseleinen tafellampvoet met
decor van vliegeraars in tuin, 61 cm hoog
4052
€ 40 - € 80
20e eeuwse Chinese porseleinen vaas
met decor van bloemen en slingers,
gemerkt aan onderzijde, 54,5 cm hoog
(schade top)
4053
€ 50 - € 100
3 porseleinen vaasje met polychroom
decor, China 20e eeuw, 6,5 14 en 20,5
cm hoog
4054
€ 40 - € 80
Porseleinen schotel met polychroom
decor van de Flying Cloud 1851, China
20e eeuw, 26,5 cm diameter
4055
€ 25 - € 50
Aziatische porseleinen kom met
polychroom bloemdecor, omstreeks 1900,
7,5 cm hoog, 20 cm diameter
4056
€ 50 - € 100
2 Nanking gedecoreerde vazen met decor
van de Water Margin, gemerkt onderzijde,
29,5 cm hoog (schade)
4057
€ 40 - € 80
Aziatische porseleinen vaas met
polychroom voorstellingen van dieren en
symbolische voorwerpen, met hertenoren,
20e eeuw 35 cm hoog
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4058
€ 50 - € 100
Oosters porseleinen hexagonale vaas met
polychroom decor van kippen in florale
omgeving 28 cm hoog, 13,5 cm diameter
en vaas met polychroom decor van
vrouwen in tuin 24 cm hoog
4059
€ 200 - € 400
2 porseleinen kommen met vissende man
en voorzien van vele tekens, China ca.
1780, 9 cm hoog, 18 cm diameter
4060
€ 50 - € 100
Imari kom met decor van bloemen en
vogels, onderzijde voorzien van tekens,
12 cm hoog, 25 cm diameter
4061
€ 400 - € 600
Ceremonieel object, gemaakt van Nefriet,
herkomst China, leeftijd onbekend, 72 cm
lang, taps toelopend van 15 naar 24 cm,
13,7 kilogram
4062
€ 20 - € 40
Aardewerken beeld van zittende Happy
Boeddha 42 cm hoog
4063
€ 40 - € 80
Chinees porseleinen rolvaas met blauw
decor van vogels in florale omgeving, 20e
eeuw 62 cm hoog, 22 cm diameter (grote
haarlijnen)
4064
€ 40 - € 80
Onduidelijk gesigneerd, Zittende vrouw,
Japan ca. 1960, 44x31 cm
4065
€ 25 - € 50
Propaganda poster uit 1968 met
afbeelding van Mao Tse Tung 51,5x76 cm
4066
€ 40 - € 80
Toyokuni III (1786-1864), Kunisada,
houtsnede 36x24,5 cm
4067
€ 50 - € 100
2 Oosterse wanddecoraties, mixed media,
aquarel en textiel, ca. 1920, per stuk
48x35 cm
4068
€ 25 - € 50
2 oosterse lithos in gecultiveerd
landschap, 40x29 cm
4069
€ 50 - € 100
7 cloissone vazen en schalen, grootste 30
cm hoog
4070
€ 25 - € 50
Oude houten pot met rijk gestoken decor
van vele figuren, China ca. 1900, 25 cm
hoog

4074
€ 30 - € 60
Coromandel gestoken beeld van een
Oosterse visser, ca. 1970, 29 cm hoog
4075
€ 100 - € 200
Anoniem, miniatuur beschildering van 2
figuren in landschap, India ca. 1900,
19,5x12 cm
4076
€ 50 - € 100
2 Indonesische aquarellen, fluitspeler in
bos bij beek met toekijkende vrouw, Bali,
22x17 cm en Landschap met terrasvelden
met os, Ubud 19x13 cm
4077
€ 40 - € 80
Indiaas benen dekseldoos met
beschilderde voorstellingen van figuren en
dieren 5,5 cm hoog, 23x8 cm
4078
€ 40 - € 80
Anoniem, 8 erotische voorstellingen op
een papieren rol, totaal 29 cm hoog, 163
cm breed
4079
€ 80 - € 120
Fraai bewerkte penis
vruchtbaarheidsketting van steen en
brons, afkomstig uit azande Congo
4080
€ 30 - € 60
Bronsgekleurd metalen beeld van een
tijger 21 cm hoog, 47 cm lang
4081
€ 50 - € 100
2 Bronzen wierookpotjes met
gedecoreerde rand, ca. 13 cm diameter
4082
€ 40 - € 80
Bewerkte hoorn 23,5 cm, op houten
plankje totaal 25,5 cm
4083
€ 40 - € 80
Bruin aardewerken theepot in houder, 2delig, 20 cm hoog
4084
€ 20 - € 40
Geborduurde ambtenaren badge,
geborduurd met decor van kraanvogel,
China, herkomst familie Shi uit Shanghai,
27x26,5 cm
4085
€ 50 - € 100
Anoniem, gestoken Balinees beeld van
een man met vis, 75 cm hoog
4086
€ 20 - € 40
Balinees coromandelhouten bestoken
beeld van een vrouw 94,5 cm hoog (linker
zijde gelijmd)

4071
€ 25 - € 50
2 Aziatische houten bestoken beelden 30
cm, 40 cm en beeld als lampvoet 37,5 cm
hoog

4087
€ 40 - € 80
Antiek Indische beschilderde
ceremoniele Wajangdecoratie 71x55 cm,
houten paneel met bestoken romantische
voorstelling 39x18 cm en houten beeld
van muzikaal figuur 46,5 cm hoog

4072
€ 30 - € 60
Koperen wierookbrander met karakters
als decor, China ca. 1900, 11 cm
diameter, 9 cm hoog

4088
€ 20 - € 40
2 Balinees coromandelhouten bestoken
beelden van o.a. Hanuman, 61 cm hoog
en 36 cm hoog (diverse schade)

4073
€ 30 - € 60
Oude Chinese beschildering op rol, in een
cassette

4089
€ 30 - € 60
Coromandel sculptuur met Hanuman op
top bomen en 3 Hindoestaanse vrouwen
eronder, 48 cm hoog
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4090
€ 40 - € 80
3 houten Aziatische maskers, 19, 20 en
29 cm hoog
4091
€ 100 - € 200
Zeer fraai gestileerd Balinees beeld van
een danseres met omslagdoek, fraaie
hoofdtooi en vrucht, ca. 1950, 46 cm hoog
4092
€ 50 - € 100
Zeer fraai gestileerd Balinees beeld van
een dansende Hanoman, ca. 1950, 46 cm
hoog
4093
€ 80 - € 120
Indisch coromandelhouten bestoken
beeldengroep van Hanuman in gevecht
met de draak 32,5 cm hoog
4094
€ 100 - € 150
2 Rijkgestoken Oosterse panelen met
voorstelling met vele figuren, achterkant
sticker Hongkong, ca. 1900, per stuk
122x31 cm
4095
€ 50 - € 100
Houten hoofdmanstaf, Batak, Sumatra
Indonesie ca. 1950, 190 cm hoog
4096
€ 100 - € 150
Culthuis houten bestoken en beschilderd
paneel Maprik midden Sepik Papua
Nieuw Guinea  153 cm hoog, 30 cm breed
4097
€ 40 - € 80
Beschilderde en geborduurde Tibetaanse
tanghka, 103x78,5 cm
4098
€ 40 - € 80
Afrikaans houten beeldje, ca. 1900, 30 cm
hoog
4099
€ 50 - € 100
Antiek houten bestoken beeld van een
vogelfiguur 33 cm hoog
4100
€ 200 - € 300
Houten bestoken beeld van dubbelfiguur
Hemba Congo 29,5 cm hoog
4101
€ 70 - € 100
Houten bestoken beeld van ruiter te
paard, Dogon Mali 232,5 cm hoog
4102
€ 180 - € 280
Houten Django staf Yoruba Congo, op
sokkel totaal 38 cm hoog
4103
€ 100 - € 150
Afrikaans houten krachtbeeld, Congo ca.
1900, 32 cm hoog
4104
€ 30 - € 60
Afrikaans houten bestoken
voorouderbeeld, Baule Ivoorkust, 34,5 cm
hoog
4105
€ 150 - € 250
Houten Dogon masker uit Mali 43,5 cm
hoog, 21 cm breed
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4106
€ 200 - € 400
Zeldzaam bronzen Diomande / Dan
miniatuur masker uit Ivoorkust, 21 x 13
cm. Dergelijke maskertjes werden
gemaakt door lokale smeden uit primitief
gewonnen brons. Niet bedoeld om te
dragen maar om de eigenaar de
bescherming te bieden van de grote
dansmaskers waar de miniatuurmaskers
op geïnspireerd zijn. De oogkassen van
bronzen maskers werden opgevuld met
fetisj-materiaal, daarom zijn ze in dit
masker grof uitgewerkt. Fraaie offerpatina
op voor- en achterzijde. De Diomande zijn
een kleine subgroep van de Dan; hun
maskers worden gekenmerkt door de drie
lijnen rondom het gelaat (stamspecifieke
littekens) en het bolle voorhoofd. Dit
masker is zeer expressief en fraai
gegoten met hoge precisering van de
mond.
4107
€ 40 - € 60
Bronzen Afrikaans beeld van een jager 34
cm hoog
4108
€ 150 - € 250
Houten bestoken voorouderbeeld Dogon
Mali 31 cm hoog
4109
€ 100 - € 150
Houten bioma bestoken figuur Sepik
Papua Nieuw Guinea57,5 cm hoog, 12 cm
breed
4110
€ 30 - € 60
Afrikaans tribal houten bestoken Dogon
deurtje 46,5x32 cm
4111
€ 50 - € 100
Afrikaans ceremonieel beeld, Maladie,
Congo, ca. 1920, 62 cm hoog
4112
€ 100 - € 200
Afrikaans ceremonieel beeld van een
vogel, 83 cm hoog
4113
€ 50 - € 100
Afrikaans ceremonieel beeld, 78,5 cm
hoog
4114
€ 50 - € 100
2 Afrikaanse houten bestoken
voorouderbeelden waaronder Akan
Ghana, 33 cm en 57 cm hoog
4115
€ 25 - € 50
2 houten Afrikaanse maskers, 52,5 en 49
cm hoog
4116
€ 40 - € 80
2 houten langwerpige Afrikaanse maskers
op metalen standaard, 64 en 60 cm hoog
4117
€ 150 - € 200
Dayale Sumatra houten bestoken beeld
voorouderfiguur op sokkel 52 cm hoog
4118
€ 25 - € 50
Burkina Faso, Lobi stam, houten bestoken
beeld van figuur met 2 gezichten 70 cm
hoog
4119
€ 20 - € 40
Oosterse beschildering op doek van een
Aziatische dame, 90x60 cm
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4120
€ 40 - € 80
Marklin 7028 blikken remise in originele
doos
4121
€ 150 - € 250
2 dozen met Marklin locomotieven,
wagons, rails, kiosk, seinen, masten,
video receiver, spoor 1, meest in doos
4122
€ 100 - € 150
Verzameling van 5 dozen met 45 meest
Kibri blikken huisjes,overgangen, stations,
loodsen etc en 1 kunststof stationsgebouw
4123
€ 150 - € 250
4 dozen met 89 stuks Primex
locomotieven, wagons in originele
doosjes, H0-spoor
4124
€ 100 - € 150
2 dozen met Primex treinen, rails en losse
onderdelen om een leuke baan op te
bouwen in originele doosjes, H0-spoor
4125
€ 100 - € 150
Oude blikken Marklin locomotief,
R880 met kolenwagen, 5 wagonnetjes, 2
maal rail en een kofferwagentje
4126
€ 80 - € 120
Wilesco stoom traktor, model D405, 19,5
cm hoog, 28 cm lang
4127
€ 50 - € 70
IJzeren vliegende Holllander naar antiek
model 22 cm hoog, 42 cm lang
4128
€ 20 - € 40
2 metalen bouwkranen, Baukran 421
DBGM in originele doos
4129
€ 40 - € 80
Corgi Toys speelgoed tanks M60 A1
medium tank, Centurion MK3, Tiger1,
Chieftain, Medium tank en Mack truck
4130
Schuco Grand Racer 1070

€ 30 - € 60

4131
€ 50 - € 100
Marklin Sprint 1400 racebaan in doos en
doos met racebaan delen in doos en los
4132
€ 40 - € 80
Schuco Elektro Radiant 5600 Swissair in
originele doos
4133
€ 40 - € 80
Marklin Elex elektrischer
experimentirkasten, nummer 503,
metallbaukasten, Marklin metaal
bouwdoos, uhrwerkmotor 1070 en Marklin
metalen vliegtuig, nummer 45292
4134
€ 50 - € 100
Koop diverse Marklin blikken met
miniatuur treintjes en wagonnetjes
4135
€ 40 - € 80
Doos met Marklin rails, wagons en trafo
en Fleischmann HO rails en start set 6304
4136
€ 200 - € 400
90 Minitrix spoor N treintjes, wagons en
locomotieven, meeste met doosje
4137
€ 200 - € 400
79 Fleischmann spoor N treintjes, wagons
en locomotieven, meeste met doosje
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4138
€ 150 - € 250
49 Arnold spoor N treintjes, wagons en
locomotieven, meeste met doosje
4139
€ 300 - € 500
5 dozen met totaal 144 doosjes en
dozen met Marklin wagons en treinen in
originele doosjes. H0-spoor en diverse
losse wagons en wagonverlichting
in bouwpakketjes
4140
€ 100 - € 150
3 dozen met diverse merken treintjes,
locomotieven en wagons waaronder
Fleischmann, Roco, Liliput, Jouef,
Rivarossi, Lima, Trix, Ruco, Minitrix,
Roundhouse, Piko, Hema, Electrotren,
VEB Eisenbahn modellbau,
Walthers etc, spoor HO, 73 stuks in
doosje, 1 in cassette, 50 stuks los, diverse
boeken, bladen en catalogi
4141
€ 200 - € 400
3 dozen met Marklin treinen, locomotieven
en wagons, doosjes met bouwpakketjes,
35 stuks met doosje en 47 stuks zonder
doosje, HO formaat, en doos met
Koll preiskatalog en Marklin kalender jaar
2001
4142
€ 100 - € 200
4 dozen vol met Marklin HO treinseinen,
boogbruggen, overgangen etc etc
4143
€ 100 - € 200
4 dozen met Marklin metalen en
kunststof rails en onderdelen, HO-spoor
4144
€ 40 - € 80
3 dozen divers waaronder blikken
speelgoed, hijskraan in doos, speedboot
in doos, rails, Meccano en Temsi
clockwork motor etc
4145
€ 40 - € 80
Doos met diverse merken spoor N
treintjes, wagons en locomotieven
waaronder Roco, Bertren, Atlas, Lima,
Jouef en Graham Farish en doos
onderdelen, toebehoren en trafo
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5000
€ 20 - € 40
Gouda Plazuid Holland aardewerken vaas
met polychromen florale decoratie, slechte
restauratie onderzijde, 23 cm hoog 30 cm
diameter
5001
€ 40 - € 80
Zuid Holland Gouda plateel vaas met
polychroom bloemdecor met vogel 53 cm
hoog (gerestaureerd)
5002
€ 40 - € 80
Anoniem, keramiek siervaas met decor
van een salamander, 60 cm hoog
5003
€ 20 - € 40
Zuid Holland Gouda plateel
beeldengroepje van Fox Terriers 11 cm
hoog, 17,5 cm breed
5004
€ 25 - € 50
2 Delfts aardewerken schotels met
polychroom bloemdecor met vogels 36 cm
diameter
5005
€ 25 - € 50
Zuid Holland Gouda plateel tafelklok met
decor Dolce Iris, 24 cm hoog 15 cm breed
(chipjes onderzijde voet)
5006
€ 40 - € 60
2 Tichelaar Makkum aardewerken
kommen met polychroom decor 11,5 cm
hoog, 26,5 cm diameter
5007
€ 40 - € 80
Zuid Holland plateel beeldje van
Madonna, ontwerp Ed Antheunis, 17 cm
hoog
5008
€ 40 - € 80
Porceleyne Fles vaas met rood / groen
glazuur, 22 cm hoog
5009
€ 50 - € 100
Monogram FT of FR, keramiek vaas met
blauw kristalglazuur 38 cm hoog, 24 cm
diameter
5010
€ 20 - € 40
Rozenburg Den Haag plateel bakje 4 cm
hoog, 10,5 cm diameter
5011
€ 250 - € 500
Arnhemsche Fayence jardiniere
modelnummer 75, met lineair decor met
lelietjes van dalen, 30 cm breed (haarlijn
oor en haarlijn rand)
5012
€ 20 - € 40
Gesigneerd Marga Roelofs, Vaas met
anemonen, geschilderd op bord, 35 cm
diameter
5013
€ 25 - € 50
Monogram B, aardewerken beeldje van
een aap, Art Deco periode 9 cm hoog
5014
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, keramiek vaas
met blauw/oker kristalglazuur 23,5 cm
hoog, 13,5 cm diameter
5015
€ 25 - € 50
Porceleyne Fles 3-delig kaststel met
blauw decor, dekselvaas 27 cm hoog,
jaarletter 1982 en een schotel met blauw
bloemdecor in mand, 22,5 cm diameter,
jaarletter 1987
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5016
€ 50 - € 100
Aardewerken boterpot met oren en blauw
decor, Delft ca. 1700, 10 cm hoog (deksel
gelijmd)
5017
€ 20 - € 40
Porceleyne Fles Delft aardewerken
schotel met afbeelding en tekst VOC, "de
cost gaet voor de baet uit", 1619 mei
1919, 23 cm diameter
5018
€ 40 - € 80
Tichelaar Makkum aardewerken mand
met oren en polychroom fruitmand
decor 11,5 cm hoog, 28,5 cm breed en 2
vierkante bloempotjes met oren en blauw
Hollands decor 13,5 cm hoog, 16 cm
breed

5029
€ 20 - € 40
Porceleyne Fles tegel 100 jaar Zeelandia,
29,5x20,5 cm
5030
€ 40 - € 80
Zuid Holland Gouda plateel cachepot met
decor Flambe, jaar 1918, schilder RR,
model 353, 19 cm hoog, 27 cm diameter
5032
€ 50 - € 100
Lladro porseleinen beeld nr. 5077,
Harlequin, Arlequin C, ontwerp Francisco
Catala, periode 1980-1985, 20 cm hoog
en Lladro porseleinen beeld nr. 2179,
Sharing the Harvest, Que Bien Cantais,
ontwerp JOse Puche periode 1988-2001,
24 cm

5019
€ 20 - € 40
Koopje Hollands aardewerk b.u. 2 borden
Tichelaar Makkum 23 cm diameter en
dekselvaas potterij Rembrandt met decor
Nijmegen Erica 26 cm hoog

5033
€ 30 - € 60
Tichelaar Makkum aardewerken schotel
met floraal decor met vogel op tak 35,5
cm diameter (enkele glazuurchipjes rand)
en schotel met Chinoiserie decor 34,5 cm
diameter (randrestauratie)

5020
€ 20 - € 40
Kerfsnee aardewerken olifant, Workum,
Friesland, 17 cm hoog

5034
€ 80 - € 120
Herend Hongarije wit porseleinen beeld
van een vrouw met gitaar, 36 cm hoog

5021
€ 30 - € 60
Tichelaar Makkum schotel met
polychroom bloemdecor in mand, 28 cm
diameter en een dekselpot 31 cm hoog

5035
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen beeld, nr. 4839,
Soldier, Soldado de Ingenieros, ontwerp
Salvador Furio, periode 1973-1976, 30 cm
hoog, Lladro porseleinen beeld, nr. 4889,
Spanish Policeman, Guardia Civil,
ontwerp Salvador Furio, periode 19742002, 20 cm hoog (geweer gebroken) en
2 Spaanse beeldjes Casades, 26 en 18
cm hoog

5022
€ 20 - € 40
Tichelaar Makkum aardewerken schotel
met polychroom bloemdecor 26 cm
diameter
5023
€ 50 - € 100
Anoniem, keramisch object van hoofd met
helm 29,5 cm hoog
5024
€ 40 - € 80
2 Porceleyne Fles Delft aardewerken
tegels Voedsel, Vrede Vrijheid 29 april 5
mei 1945 en Verzet voor vaderland
spoorwegstaking sept. 1944 mei 1945, ca.
20x14,5 cm
5025
€ 50 - € 100
6 Porceleyne Fles aardewerken cloissone
tegels, Spoorwegstaking sept 1944 mei
1945, Voedsel, Vrede, Vrijheid 29 april
1945 5 mei, 6 mei Nederland zal Herrijzen
1945, Den Vaderland Ghetrouwe 1940 1945, Eer aan Hollands Vrouw voor
Volharding Moed en Trouw 1944 Winter
1945, van 't zwaar gehavend Nederland,
de opbouw thans met kracht ter hand,
20x14 cm
5026
€ 30 - € 60
Tichelaar Makkum aardewerken schotel
met polychroom bloemdecor 36 cm
diameter
5027
€ 30 - € 60
Tichelaar Makkum aardewerken mand
met polychroom fruitmand decor 11,5 cm
hoog, 27,5 cm breed
5028
€ 25 - € 50
3 aardewerken schotels met groen/blauw
bloemdecor, omstreeks 1800, 23 cm
diameter (1 met haarlijnen en 3x
randchipjes) en 5 aardewerken tegels
waaronder Tichelaar Makkum en 1
antieke tegel

5036
€ 30 - € 60
Goebel Maria Hummel 3 beeldjes, 304,
182 en 47 3/0, grootste 14 cm hoog
5037
€ 30 - € 60
B&G Danmark porseleinen beeldje Meisje
met hond en poes, 11 cm hoog, Nadal
Spanje porseleinen beeld van een clown,
22 cm hoog en Nao Spanje beeld van een
meisje met rode omslagdoek, 28 cm hoog
5038
€ 40 - € 80
Sevres, ontwerp Gustav Adolf Stulz (1889
-1941), 19e eeuws biscuitporseleinen
beeld van vrouw, voet gevat in koperen
montuur 22,5 cm hoog
5039
€ 100 - € 150
Lladro porseleinen beeld nr. 12129,
Waiting for sailor, A la Espera del Marino,
ontwerp Jose Puche, periode 1983-1985,
36,5 cm hoog
5040
€ 30 - € 60
Goebel Maria Hummel 4 beeldjes, 82 2/0,
367, 12 2/0 en 111 3/0, grootste 11,5 cm
hoog
5041
€ 30 - € 60
Goebel Maria Hummel 4 beeldjes, 109,
96, 142 2/3 en 74, grootste 12,5 cm hoog
5042
€ 20 - € 40
Wit porseleinen beeld van pierrot 26,5 cm
hoog
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5043
€ 40 - € 80
Volkstedt Rudolstadt porseleinen
beeldengroep van vrouw met kindren 25
cm hoog, 30 cm breed (linkermeisje is
gelijmd) en Volkstedt Rudostadt
porseleinen beeldengroep van 2 vrouwen
met man 20 cm hoog, 20 cm breed
(stukjes kant manco)
5044
€ 25 - € 50
Goebel Maria Hummel 4 beeldjes, 186,
391, zingend meisje en jongen met
accordeon, grootste 13 cm hoog
5045
€ 50 - € 100
Meissen porseleinen dekselvaas met
drakendecor 24,5 cm hoog,
chocoladekan, bonbonniere, schoteltje en
vaasje met bloemdecor 18 cm hoog
5046
€ 20 - € 40
Lladro porseleinen beeld nr. 5669,
Valencian Flowers, Busto Valenciana
Flores, ontwerp Juan Huerta, periode
1990-1993, 16 cm hoog
5047
€ 30 - € 60
Porseleinen 2-persoons theestel met
beschilderd decor op dienblad, vroeg 20e
eeuw (1 schoteltje gelijmd)
5048
€ 20 - € 40
Yvonne Kleinveld (1952-)
Keramiek object in 3D, 18 cm hoog, 18,5
cm breed
5049
€ 40 - € 80
Achiel Pauwels (1932-)
Keramiek schotel met decor van vrouw
met duif, 32x41 cm
5050
€ 25 - € 50
Spekstenen fraai gesneden beeld van een
zittende leeuw 15,5 cm hoog en gipsen
wand pijpenhouder met 7 hoofden 52,5
cm breed
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5057
€ 50 - € 100
Engelse reiswekker in messing kast, met
adres David Peterson England op
wijzerplaat 15,5 cm hoog (uurwerk prima)

5071
€ 100 - € 150
Anoniem, bronzen sculptuur van een
malibu vogel, genummerd 5/8, 16,5 cm
hoog

5058
€ 50 - € 100
Groen gepatineerd metalen beeld van een
vrouw met boog, gemerkt Demarc, staand
op marmeren sokkeltje totaal 31 cm hoog

5072
€ 40 - € 80
Anoniem, bronzen beeldje van een man
op paard, onderzijde sticker Willem van
Oranje te Paard, 19 cm hoog

5059
€ 40 - € 80
Anoniem, wit marmeren buste van een
vrouw met muts, ca. 1900, 27 cm hoog

5073
€ 700 - € 900
Jaeger en Le Coultre Atmos tafelklok,
uurwerknummer 212357, eind jaren 60,
23,5 cm hoog, 21 cm breed, 16 cm diep

5060
€ 50 - € 100
Oude bronskleurige metalen tafelbel 19,5
cm hoog, onyx standaard met losse kap,
gevat in bronskleurige montuur en
cloisonne rand 20,5 cm hoog en
bronskleurig metalen beeldje van meisje
met hoepel, getiteld Jeux D' Enfant,
staand op marmeren sokkeltrje 18 cm
hoog
5061
€ 50 - € 100
Anoniem, bronzen beeld van jongen,
zittend op boomstronk, in de ene hand
een vis vasthoudend, andere hand is leeg,
staand op marmeren voet 21 cm hoog
5062
€ 20 - € 40
2 miniatuur reiskompasjes naar antiek
model, 8,5x5 en 7x4 cm
5063
€ 30 - € 60
Kienzle wekkerklokje in fraaie messing
kast 7x7 cm en wekkerklokje in messing
kast, gemerkt op wijzerplaat Wurttemberg
9 cm hoog, 5,5 cm breed
5064
€ 50 - € 100
Ontwerp Roel Gort, 2 bronzen sculptures
van slakken, op marmeren sokkeltjes
totaal ca. 10 cm en 15 cm hoog

5051
€ 20 - € 40
Keramiek plaquette met voorstelling van
Maria op bezoek bij Elisabeth, 24x21 cm

5065
€ 40 - € 80
Lenzkirch tafelklokje 17,5 cm hoog, 12 cm
breed (uurwerk loopt prima) en tafelklokje
met wekkeruurwerk in noten kast 23,5 cm
hoog (uurwerk moet nageken worden)

5052
€ 25 - € 50
Goebel Maria Hummel 4 wandbordjes,
17,5 en 19 cm diameter en een potje met
Ot en Sien,15,5 cm hoog

5066
€ 100 - € 200
Karel Gomes (1930-2016)
Bronzen sculptuur van een zittende hond
24,5 cm hoog

5053
€ 50 - € 100
12 Porceleyne Fles aardewerken
gelegenheidsborden, 1e en 2e
wereldoorlog, kleinste 17,5 cm diameter
grootste 25,5 cm diameter

5067
€ 100 - € 200
Onduidelijk gesigneerd binnenzijde onder,
bronzen sculptuur van een non met boek
in de handen 17 cm hoog

5054
€ 25 - € 50
Porseleinen schaal met ramskoppen aan
weerszijden en floraal decor, K G
Luneville, 50 cm breed (schade)
5055
€ 30 - € 60
Zuid Holland plateel, decor Rhodian, blad
43,5x32,5 cm (onbeschadigd), 2
likeurkarafjes (schade), 2 onderzetters (1
met chipje) en 10 schaaltjes (2 met
randchipjes)
5056
€ 40 - € 80
Gesigneerd Ende, E van den, rond
keramiek wandplaquette met afbeelding
van Madonna 60 cm diameter
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5068
€ 25 - € 50
Bronsgekleurd metalen beeldje van een
leeuw, staand op marmeren sokkeltje 12
cm hoog, 18 cm lang
5069
€ 40 - € 80
2 ovale beschilderde portretjes van
dames, in benen octogonale lijstjes 11x9
cm
5070
€ 100 - € 200
Gemerkt L. Joerning, bronzen beeldje van
een danseres, op marmeren sokkeltje
23,5 cm hoog en bronzen beeldje van een
clown met spiegel op marmeren sokkeltje
25 cm hoog (schade aan standring)

5074
€ 25 - € 50
Parelmoer belijmd theekistje 8,5 cm hoog,
11,5x7,5 cm, schildpad theedoosje 8 cm
hoog, 10,5x7 cm (schade aan deksel) en
schildpad pillendoosje met parelmoer
intarsia in deksel 3 cm hoog, 6,5x3,5 cm
5075
€ 40 - € 80
Bronzen beeld van een vogel, op stenen
sokkel 25 cm hoog
5076
€ 100 - € 150
Notenfineer 19e eeuws lepeldoosje met
intarsia 7 cm hoog, 18x7 cm en
theedoosje 9 cm hoog, 17,5x9 cm
5077
€ 40 - € 80
3 klassieke koperen fotostriklijstjes11x9
cm, 13x11 cm en 30,5x18 cm
5078
€ 30 - € 60
Miniatuur staand horloge in noten kast,
met wekkeruurwerkje 41,5 cm hoog, 12,5
cm breed
5079
€ 25 - € 50
Antiek ijzeren inktstel met deksel en
Maestrichts aardewerken inktpotjes 10,5
cm hoog, 12,5x7 cm
5080
€ 50 - € 100
Koperen 18e eeuwse tabaksdoos met
geetst decor en tekst Mattheus 23 vers
37, 3 cm hoog, 15,7x8 cm
5081
€ 25 - € 50
Anoniem, 4 diverse minatuur portretjes
w.o. Limoges in eiken lijstje
5082
€ 60 - € 120
Anoniem, bronzen sculptuur van een stier,
geinspiteerd op Pablo Picasso, 14 cm
hoog
5083
€ 40 - € 80
Ovaal miniatuur portret van een dame in
een lijstje dat lijkt op ivoor, jaren 60,
buitenmaat 16x14 cm
5084
€ 50 - € 100
Engels reiswekkertje in messing kast, met
adres Elliot & Son London 11,5 cm hoog
(uurwerk loopt prima) en Franse
reiswekker in messing kast 14 cm hoog
(uurwerk moet nagekeken worden en
schade aan glazen ruitje bovenzijde)
5085
€ 100 - € 200
Onduidelijk gesigneerd, bronzen buste
van een meisje, gedateerd 1973, 20 cm
hoog, op losse houten sokkel totaal 25 cm
hoog
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5086
€ 20 - € 40
2 antieke koperen tondeldoosjes 6 cm en
8 cm
5087
€ 20 - € 40
Bronzen schaaltje model Chinese vrouw,
met verrassende detail onderzijde 5,5 cm
hoog, 11,5 cm breed, 11,5 cm diep
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5101
€ 50 - € 100
2 albasten bustes van Dante Alighieri, 17
cm hoog (gelijmd), en zijn muze Beatrice
Portinari, 17 cm hoog

5120
€ 50 - € 100
Pentax MX fototoestel met diverse lenzen
en toebehoren en Canon EOS 1000F
fototoestel

5102
€ 25 - € 50
2 polychroom gekleurde kunststof koeien,
Cow Parade, 39 en 30 cm breed

5121
€ 20 - € 40
Minolta 7000 AF camera met zoomlens 35
-70, zoomlens 100-200 in tas en flitser
2800 AF met oplader in tas

5088
€ 40 - € 80
12 diverse bronzen beeldjes 5,5 cm-18,5
cm hoog

5103
€ 40 - € 80
Onbekende maker, 2 tafelkandelaren in
primaire kleuren, ca. 1950, 24,5 cm hoog

5089
€ 25 - € 50
Facetgeslepen spiegel in metalen lijst in
Rococostijl 33 cm hoog, 22,5 cm breed

5104
Koninklijke Eremedaille

5090
€ 50 - € 100
4 objecten die te maken hebben met de
Olympische Spelen w.o. een collectebus
Steun het CSC tijdens de Olympische
Spelen, ronde koektrommel, melaten
beeldje 26 cm hoog en een ingelijste kaart
met handtekening van spelers 1968
Mexico w.o. Ada Kok, Jan Wienese en
Joop Zoetemelk, KLM
5091
€ 40 - € 80
Antieke beschilderde blikken koektrommel
op onderschotel, onderschotel 24,5x21 cm
5092
€ 40 - € 80
6 Aziatische bronzen beeldjes 7,5-12,5
cm hoog, 2 tafelbellen 8 cm en 13,5 cm
hoog, anoniem, bronzen figuurtje op
marmeren sokkeltje 11,5 cm hoog,
anoniem, metalen beeldengroepje van
kind met hond 10 cm hoog
5093
€ 30 - € 60
Ovaal kunststof dienblad met plate
montuur, plate theepot, comfoor,
suikerpot, roomkannetje, lepelvaasje met
lepeltjes
5094
€ 25 - € 50
Bronzen plaquette met 2 zijaangezichten,
1950-?, 31,5x31 cm
5095
€ 500 - € 750
Waldemar Otto (1929-2020)
Sich abwendende Aphrodite III, bronzen
sculptuur 3-4 juli 1988, 6/12, 45 cm hoog
5096
€ 100 - € 200
Anoniem, bronzen masker van een man,
33x21,5 cm, 4600 gram
5097
€ 250 - € 500
Dick Versluis (1939-2020)
Spelende kinderen aan tafel, keramiek
met staal op marmeren voet uit 1982, 60
cm hoog
5098
€ 25 - € 50
Tafelolielampje met glazen beschilderde
pot op bronzen standaard 55 cm hoog en
beschilderd glazen karafje voor olie, met
metalen montuur 18 cm hoog
5099
€ 40 - € 80
Porseleinen hoofd Prenology by L.N.
Fowler 30 cm hoog
5100
€ 20 - € 40
Philippe Starck (1949-)
Citruspers, Philippe Starck voor Alessi,
29,5 cm hoog
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€ 20 - € 40

5105
€ 20 - € 40
2 Steiff Fox Terriers 17,5 cm hoog, 30 cm
lang en 20 cm hoog, 31 cm lang
5106
€ 40 - € 80
Steiff pandabeer, 44 cm hoog en 2
engelse beren Merry Thoughts, 25 en 35
cm
5107
€ 20 - € 40
Illustrated catalogue of early
Netherlandish pictures, uitgave Burlington
Fine Arts Club, jaar 1892

5122
€ 20 - € 40
Soligor tele-auto lens, no. 17515497,
30,5 cm lang
5123
€ 80 - € 120
Cassette met 12 zilveren penningen Het
huis van Oranje Nassau
5124
€ 40 - € 60
Cassette met 12 zilveren penningen Het
tijdperk Juliana
5125
€ 25 - € 50
Album van Franklin Mint met 31 munten
Bird coins of the world
5126
€ 80 - € 120
2 ordners met ca. 500 oude en bijna oude
ansichtkaarten Nederland

5108
€ 20 - € 40
ca. 150 oude ansichtkaarten waaronder
veel van de provincie Zeeland

5127
€ 40 - € 80
3 albums met postzegels van honden en
katten

5109
€ 250 - € 500
Koop zilveren munten Nederland jaren 50
en 60 bestaande uit 56 Rijksdaalders en
168 Guldens, totaal 1935 gram

5129
€ 200 - € 400
2 Loetz Jugendstil glazen vazen met
groene lijnen, geplooide rand en metalen
bronsgekleurd montuur 45,5 cm hoog (1
vaas met randchipje)en vaas met groene
lijnen 46 cm hoog (randchipjes)

5110
€ 20 - € 40
4 zilveren Rijksdaalders, 1840 (24,4
gram), 1841 (24,8 gram)en 2 maal 1863
23,9 en 25,7 gram (mogelijk naslag)
5111
€ 20 - € 40
Zilveren 3 Gulden munt, Koning Willem I,
1818 28,7 gram(mogelijk naslag)
5112
€ 20 - € 40
Bronzen gedenkpenning St. Elisabeth
Ziekenhuis te Venray in 1970, 7,5 cm
diameter, in cassette
5114
€ 500 - € 750
Maurits Cornelis Escher (1898-1972)
9 letters van het alfabet, per letter 8x6 cm,
mogelijk proefdruk op dun papier,
buitenmaat 36x27 cm
5115
€ 100 - € 200
Jan Mankes (1889-1920)
Melkende boerin, houtsnede 19x14 cm
5116
€ 100 - € 200
Jan Mankes (1889-1920)
Kraai, houtsnede 18x24 cm
5117
€ 100 - € 150
Jan Mankes (1889-1920)
Kraai, houtsnede in groen / bruin, 12x10
cm
5118
€ 250 - € 500
Maurits Cornelis Escher (1898-1972)
Groentijd, 1917, houtsnede 7x6 cm,
vermoedelijk proefdruk
5119
€ 40 - € 80
Album met ca. 135 oude en bijna oude
ansichtkaarten w.o. Arnhem

5130
€ 100 - € 150
Anoniem, glazen buse van een
vrouwengezicht, 42 cm hoog
5131
€ 20 - € 40
Boheems kristallen geslepen vaas 20,7
cm hoog, 16,3 cm diameter en ontwerp
Nils Thorsson voor Royal Copenhagen,
porseleinen schotel met fazantendecor 37
cm diameter
5132
€ 80 - € 120
Anoniem, pastaglazen siervaas met decor
van een gezicht, 30 cm hoog
5133
€ 20 - € 40
Gekleurde glazen geplooide vaas 34,5 cm
hoog, 23,5 cm diameter
5134
€ 50 - € 100
2 millefiori gekleurde glazen vazen 37,5
cm hoog
5135
€ 25 - € 50
Persglazen vaas, hand met vaas, 30,5 cm
hoog en een meerkleurig glazen kannetje,
17 cm hoog
5136
€ 40 - € 80
Gesigneerd Nemtoi, Ioan (geb. 1963),
gekleurde sierglazen vaas met
bronskleurige vlakken 17 cm hoog, 18 cm
diameter
5137
€ 50 - € 100
2 gekleurde glazen pompoenen 28,5 cm
hoog
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5138
€ 20 - € 40
4 Swarovski kristallen beeldjes van
walvissen en zeehondjes 2,5 cm-10 cm
hoog

5155
€ 25 - € 50
Antieke kristallen fruitschaal met accolade
rand en voet 15,5 cm hoog, 24,5 cm
diameter (schadeplekjes aan rand)

5172
€ 40 - € 80
Resulta- BS 9 rekenmachine, omstreeks
1950, 11 cm hoog, 11,5 cm breed, 15,5
cm diep

5139
€ 40 - € 80
Ontwerp Mats Jonasson, Zweedse glazen
sculptuur met gezicht 19,5 cm hoog

5156
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen beeldengroep van
danspaar 33 cm hoog

5173
€ 50 - € 100
17 diverse herenhorloges w.o. Fosil, Avi8, ISW, Gobu, Nautica, Timex en Xinew

5140
€ 50 - € 100
Kosta Boda , ontwerp Bertil Vallien,
glazen object met blauw figuur met staf,
genummerd 99520, 17,5 cm hoog, 9,3 cm
breed, 10,5 cm diep

5157
€ 50 - € 100
2 gekleurde glazen stieren 15,5 cm hoog,
27 cm lang

5174
€ 25 - € 50
Oude houten schrijfkist met daarin divers
bijou, onedel

5158
€ 50 - € 100
Kristallen geslepen plateau 30x17 cm en
4 parfumflesjes 11 cm hoog

5175
€ 25 - € 50
Vurenhouten vitrinekastje met klep,
gevuld met divers bijou 6,5 cm hoog,
49,5x37 cm

5141
€ 25 - € 50
9 Swarovski kristallen beeldjes van
schildpad, bevers, egel, varken, muis,
vlinder en uil 2 cm-5 cm hoog
5142
€ 50 - € 100
Gekleurde glazen eend 29,5 cm hoog
5143
€ 40 - € 80
Leerdam glazen vaas met tincraquele en
groen 17,5 cm hoog
5144
€ 25 - € 50
4 Swarovski kristallen beeldjes, mannetje,
8 cm hoog, Toekan, 2 papagaaien op tak
en clowntje
5145
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen sculptuur 40 cm hoog
5146
€ 50 - € 100
Groene persglazen vaas met fraai
reliefvoorstelling rondom van naakte
figuren en putti 21,5 cm hoog, 13,5 cm
diameter
5147
€ 40 - € 80
Sierlijke glazen vaas 23 cm hoog, 12,5 cm
diameter
5148
€ 70 - € 100
Oranje glazen Kroningsvaasje, ontwerp
Willem Noyons (geb. 1956) voor Leerdam,
tgv. troonswisseling 30-4-2013, met
certificaatnummer 327 en met doosje,
11,5 cm hoog
5149
€ 40 - € 80
2 kristallen whiskykaraffen 21,5 cm hoog,
op spiegeltableau 22x14 cm
5150
€ 50 - € 100
2 gekleurde glazen kraanvogels 30 cm en
33 cm hoog
5151
€ 50 - € 100
Ongemerkt, pastaglazen schemerlampje
met fraai decor van een vrouw, 29 cm
hoog
5152
€ 20 - € 40
3 Swarovski kristallen beeldjes, uil, 6,5 cm
hoog, muis en beertje
5153
€ 30 - € 60
Swarovski kristallen Harlekijn, 3e jaarstuk
uit de serie Maskerade,
jaar 2001, ontwerp Anton Hirzinger 13 cm
hoog, met display
5154
€ 50 - € 100
Gekleurde glazen vis 19 cm hoog, 40 cm
lang
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5159
€ 30 - € 60
2 bruine glazen 18e eeuwse
flessen/kattekoppen, 21 cm hoog (1 met
barst)
5160
€ 20 - € 40
Cranberry kristal dienblad met karaf, 6
kop en schotels en glas
5161
€ 20 - € 40
2 bewerkte blankglazen vazen
vermoedelijk Noord Europees 16 cm en
18 cm hoog, blauwe glazen schaal
33x28,5 cm, paarse asbak14,5x14,5 cm,
vierkante groen glazen vaasje 18,5 cm
hoog en blankglazen vaasje 10,5 cm hoog
5162
€ 20 - € 40
12 kristallen messenleggers in cassette,
afkomstig van Hoyng Amsterdam-Den
Haag-Utrecht-Scheveningen
5164
€ 300 - € 600
19e eeuwse Heiligenikoon, 54x44,5 cm
5165
€ 30 - € 60
Byzantijnse ikoon met voorstelling van
Christus met bijbel in de hand,zittende op
de troon, met aan weerszijden Maria en
heilige Johannes, 20e eeuw 23x18 cm
5166
€ 25 - € 50
Russische ikoon met afbeelding van Heilig
persoon, 19e eeuw, ca. 13x11 cm
5167
€ 75 - € 100
Houten bestoken kloosterpaneel
polychroom gekleurde wanddecoratie met
gipsen figuur met boek in de hand, staand
op sokkel 43,5x25 cm
5168
€ 200 - € 300
Antieke koperen wierookbrander met
gedreven decor
5169
€ 200 - € 400
Gestoken eikenhouten beeld met
goudkleurig decor, vrouwelijke Heilige met
boek in haar hand, Frankrijk 19e eeuw, 71
cm hoog
5170
€ 20 - € 40
2 Russische ikonen met afbeeldingen van
Madonna met kind, 19e eeuw 16x12 cm
en 33x23 cm
5171
€ 50 - € 100
Russische ikoon met afbeelding van St
Nicolaas, 19e eeuw 31x27 cm

5176
€ 25 - € 50
Huawei P20 lite gebruikte telefoon
5177
€ 50 - € 100
Eind 19e eeuwse notenhouten kist met
pasglazen, 32 cm breed
5178
€ 100 - € 150
Japans zwaard in schede met ijzeren
tsuba, totaal 87 cm lang
5179
€ 50 - € 100
IJzerhouwer ceremonieel
officierssabel met bewerkte greep in
schede, ca. 1920, totaal 99 cm lang
5180
€ 20 - € 40
2 replica sierwapens model donderbus 54
cm en 70 cm lang
5181
€ 20 - € 40
Pistool naar oud model voor de sier 31,5
cm lang
5182
€ 25 - € 50
Oude pet van de Harmonie en een pet
van de Rotterdamse Loyd
5183
€ 100 - € 200
2 Hellebaarden naar Middeleeuws
voorbeeld, gemaakt ca. 1900, 268 cm
hoog
5184
€ 100 - € 150
Antiek enkelloops geweer met gewafelde
houten kolf, penvuur ca. 1880, 100 cm
lang
5185
€ 100 - € 200
Antiek dubbelloops jachtgeweer met
gewafelde houten kolf, W Moore & Co,
125 cm lang (kolf gelijmd)
5186
€ 30 - € 60
Weihrauch luchtbuks kal 4.5, 101 cm lang
5187
€ 50 - € 100
Oude luchtbuks met gewafelde houten
kolf, 103 cm lang
5188
€ 80 - € 120
Luchtbuks met beuken kolf en voorzien
van een Donor 4x15 kijker, 112 cm lang
5189
€ 25 - € 50
Decoratief geweer naar oud model, 122
cm lang
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5190
€ 200 - € 400
Antiek enkelloops geweer met pompstok
en houten kolf, Peabody's pat. July 22,
1862, Providence tool co, loopnummer
10120, 131 cm lang
5191
€ 25 - € 50
Decoratief geweer naar antiek model, 129
cm lang (1 slagpin los)
5192
€ 50 - € 100
Gemerkt Diana, model 23, windbuks,
caliber 4.5/177, 91 cm lang, Italiaans
luchtdrukpistool type RO71, caliber
4.5/177 en Rohm RG 2s alarmpistool
5193
€ 1.000 - € 1.500
Flora Batava deel 1 t/m 7, Afgebeeld door
en van wegens J.C. Sepp en Zoon,
beschreven door Jan Kops, deel I jaartal
onbekend, deel II 1807, deel III 1814, deel
IV 1822, vanaf deel V 1828 i.s.m. H.C.
van Hall, deel VI 1832, deel VII 1836, zeer
veel ingekleurde kopergravures en
omschrijvingen der Nederlandsche
gewassen, in half lederen en
gemarmererde gekartonneerde platten en
33 losse uitgaven
5194
€ 30 - € 60
2 metalen bronskleurige 6-lichts
kandelaren op onyx voet met cloisonne
front decoratie 69 cm hoog
5195
€ 80 - € 120
Antieke ovale spanen beschilderde doos
met tekst Ein treues weib, ein eigner
heerd, ist mehr den millionen werth 19 cm
hoog, 51x32 cm
5196
€ 30 - € 60
2 koperen penkandelaren met getoste
schacht en staand op klauwpoten, 75 cm
hoog
5197
€ 40 - € 80
Messing klassieke tafelschemerlamp met
marmer en geslepen glazen pot 76 cm
hoog
5198
€ 50 - € 100
Oosters houten miniatuur reisbureau met
intarsia motieven , 4-laads blokje en
blokje met deurtje, laadje en 2
geintegreerde laadjes, totaal 26,5 cm
hoog, 69 cm b reed, 24 cm diep (diverse
schade)
5199
€ 30 - € 60
5x Porceleyne Fles aardewerk b.u. 3
dekselvazen en 2 kastvazen, diverse
schade, hoogste 49 cm
5200
€ 125 - € 150
Oude metalen groengelakte 2-lichts
bouillotte tafelschemerlamp voor kaarsen
52 cm hoog
5201
€ 50 - € 100
Gemerkt W Polders Kevelaer, fraai
bewerkte vierkante penkandelaar, 72 cm
hoog
5202
€ 100 - € 150
Zamak polychroom gekleurd beeld van
een jongen, gesigneerd Milliard 52,5 cm
hoog
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5203
€ 200 - € 300
Anoniem, bronzen beeld van een
pelikaan, geinspireerd op Francois
Pompon, 48 cm hoog

5219
€ 50 - € 100
Schwarzwalder bestoken hoek
wandconsole met hertenkop 40 cm hoog,
41 cm breed, 29,5 cm diep

5204
€ 50 - € 100
Bronzen polychroom gekleurd beeld van
een meisje 59 cm hoog

5220
€ 30 - € 60
Notenfineer met mahonie schrijfkist met
intarsia van verschillende houtsoorten en
parelmoer 15,5 cm hoog, 30x24 cm
(diverse schade)

5205
€ 200 - € 300
Tafelglobe met Columbus Weltatlas E
Debes Handatlas Dr. Karlheinz Wagner
Jubilaumsausgabe Berlin Stuttgart,
5206
€ 50 - € 70
Antieke iepenhouten speculaasplank
81x12 cm
5207
€ 50 - € 100
Tiffanystijl tafelschemerlamp, 63 cm hoog
5208
€ 30 - € 60
Messing bewerkte penkandelaar 61 cm
hoog
5209
€ 100 - € 150
Schwarzwalder houtsnijwerk van
hertenkop voor aan de muur 56,5 cm
hoog (gespleten op diverse plaatsen)
5210
€ 80 - € 100
2 messing Empirestijl kandelaren 28 cm
hoog
5211
€ 150 - € 200
Gesigneerd Barye, bronzen sculptuur van
een leeuw in gevecht met een slang, 24
cm hoog
5212
€ 50 - € 100
Ovale Louis Seize stijl jardiniere met
meerdere houtsoorten fineer en intarsia
zijwand en koperen montuur 16 cm hoog,
46x34 cm

5221
€ 30 - € 60
Palissander standaardje voor een boek,
20x27 cm
5222
€ 20 - € 40
Eiken rijkbewerkte voetenstoof met
aardewerken binnenpotje en ijzeren
hengsel met houten handvat 37 cm hoog,
32,5x24 cm
5223
€ 20 - € 40
Duitse barometer 48 cm hoog
5224
€ 30 - € 60
Art Deco pendule in eiken kast met
palissanderhouten elementen 24 cm
hoog, 40,5 cm breed
5225
€ 40 - € 80
2 bronzen beelden van eenden 24 cm en
40 cm hoog
5226
€ 50 - € 100
Miniatuur kamerinterieur 32 cm hoog, 36
cm breed, 10 cm diep
5227
€ 40 - € 80
Tiffanystijl 2-lichts tafelschemerlamp 42,5
cm hoog
5228
€ 30 - € 60
Koperen penkandelaar op 3 pootjes, 42
cm hoog

5213
€ 30 - € 60
3-slags inklapbare ronde facetgeslepen
reisspiegel in koperen montuur en
gestoffeerde buitenzijdes 21 cm diameter,
uitgeklapt 65 cm breed

5229
€ 30 - € 60
Delftsblauw 6-delig aardewerken kaststel
met blauw decor 26 cm en 37 cm hoog (1
vaas met randschade en 1 dekselknop
gelijmd)

5214
€ 40 - € 80
Antiek beschilderde houten kist 31 cm
hoog, 47 cm breed, 33 cm diep

5230
€ 20 - € 40
Zamak beschilderd Jugendstil beeld van
zittende vrouw met kunststof hoofd en
handen 35 cm hoog

5215
€ 30 - € 60
2 kunstboeketjes op porseleinen vaasjes
onder glazen stolpen, op houten voet met
intarsia, totaal 57,5 cm hoog
5216
€ 150 - € 200
Onduidelijk gesigneerd, bronzen sculptuur
van een vrouw, 52 cm hoog
5217
€ 100 - € 150
Antieke Duitse spanen doos, 17 cm hoog,
45,5x29 cm (divers schade)
5218
€ 100 - € 200
Gemerkt Ad Schmieding Dusseldorf,
bronzen buste van Heinrich Heine.
Christian Johann Heinrich Heine was een
Duitse dichter van Joodse afkomst. Hij
werd geboren als Harry Heine, maar liet
zich in 1825 Luthers dopen onder de
naam Heinrich Heine. Heine leefde van
1797-1956, beeld is gedateerd 1906, 31
cm hoog

5231
€ 20 - € 40
Palissanderfineer met intarsia patroon in
deksel documentenkist 11 cm hoog,
29,5x20 cm
5232
€ 30 - € 60
2 bronskleurige metalen kandelaren
gedragen door olifanten, vermoedelijk
Maitland Smith, 37 cm hoog
5233
€ 30 - € 60
2 antiek ovale mahonie dienbladen met
koperen banden 49x30 cm en 57x39 cm
en ovale noten dienblad met koperen
banden 56x39 cm
5234
€ 150 - € 200
Bronzen beeld van een statige vogel in Art
Deco stijl geinspireerd op Altorf, 30 cm
hoog
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5235
€ 30 - € 60
Anoniem, buste van een man, onderzijde
sticker met naam Henny Korswagen
architect op houten sokkel, 45 cm hoog
5236
€ 30 - € 60
Houten Indische rijstbak 24 cm hoog,
35,5x35,5 cm
5237
€ 40 - € 80
Metalen tafelschemerlamp met glazen kap
met marmerstructuur 55,5 cm hoog, kap
29,5 cm diameter
5238
€ 40 - € 80
Metalen tafelschemerlamp met glazen kap
45 cm hoog, kap 25 cm diameter (stukje
uit kap manco)
5239
€ 30 - € 60
2 stenen Grand Tour obelisken op
bronsgekleurde voet 39 cm hoog
5240
€ 30 - € 60
Bronzen 3-lichts kandelaar 16,5 cm hoog,
35 cm diameter
5245
€ 30 - € 60
Eiken bestoken kistje 12 cm hoog, 25x17
cm en mahoniefineer kistje met intarsia in
deksel 8 cm hoog, 21,5x14,5 cm
5246
€ 120 - € 180
Anoniem, bronzen beeld van een uit,
staand op stapel boeken, 33 cm hoog
5247
€ 30 - € 60
Porseleinen servies, Petrus Regout
Maastricht, motief schwiebelmuster, b.u.
chocoladekan, theepot, suikerpot,
melkkan, koekbus, 9 kop en schotels een
schaaltje en een onderschotel
5248
€ 120 - € 180
Anoniem, bronzen sculptuur van een
corpuleuze naakte dame geinspiteerd op
Botero, 43 cm hoog
5249
€ 50 - € 100
Taxidermie vossenkop op houten
wandplaat 28 cm hoog, 29 cm diep
5250
€ 40 - € 80
Ram schedel met horens 27 cm hoog,
38,5 cm breed
5251
€ 30 - € 60
Bronzen beeld van een jongen met mand
gevuld met groente aan stok over de
schouder, op houten sokkel 43,5 cm hoog
en bronsgekleurd metalen beeld van een
nijlpaard 16 cm hoog, 32 cm lang
5252
€ 50 - € 100
Art Deco aardewerken rood/groen
geglazuurde piedestal met bloemrelief en
rood geglazuurde bloempot, totaal 88,5
cm hoog (enkele chipjes)
5253
€ 50 - € 100
Porceleyne Fles Delft 3-delig
aardewerken kaststel met polychroom
decor, jaarletters 1978 en 1979, 25,5 cm
en 37 cm hoog
5254
€ 30 - € 60
Oud speelgoedkeukentje met toebehoren
in houten omgeving 23,5 cm hoog, 44 cm
breed, 25,5 cm diep
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5255
€ 40 - € 80
Bronzen beeld van steigerend paard, op
marmeren sokkel 31 cm hoog
5256
€ 30 - € 60
Kunststof klassieke wanddecoratie
38,5x34 cm
5257
€ 100 - € 150
W Butcher and Sons Ltd, The Coronet
enlarger 26,5 cm hoog, 38 cm-57 cm lang
5258
€ 120 - € 180
Anoniem, boekensteun met bronzen
sculptuur van een gezicht, geinspireerd op
Amedeo Modigliani, 26 cm hoog
5259
€ 20 - € 40
Houten bestoken beeld van een man met
ballast 78,5 cm hoog
5260
€ 20 - € 40
Antieke koperen beddenpan met
gestileerd decor in deksel, aan houten
steel 113 cm lang
5261
€ 150 - € 200
Gesigneerd Quellines, Roofvogel op rots,
34 cm hoog
5262
€ 25 - € 50
Notenhouten dienblad met parqueterie
inlegpatroon, met koperen handgreepjes
46x29,5 cm
5263
€ 30 - € 60
Tafelklok in eiken kast met steekwerk,
facetgeslepen ruit 35 cm hoog (schade
aan ruit voor wijzerplaat en linker
voorpootje manco)
5264
€ 100 - € 150
Anoniem, staande vrouw in catsuite,
staand op natuurstenen sokkel, 34 cm
hoog
5265
€ 40 - € 80
Albasten siervaas, ooit tot lampvoet
vermaakt, 39 cm hoog en een alvasten
siercoup met dolfijnen, 23 cm hoog, 26,5
cm diameter
5266
€ 50 - € 100
Oude schrijfkist met messing inlegwerk,
12,5 cm hoog, 39x25 cm en een toilet
reiskist met enkele onderdelen, 18 cm
hoog, 31x23,5 cm (beiden schade)
5267
€ 20 - € 40
Palissanderfineer houten doos met
intarsia 13 cm hoog, 30x22 cm, Oosters
lakwerk doos 7,5 cm hoog, 25x15 cm en
Pools ikoontje in koperen montuur 19x17
cm
5268
€ 40 - € 80
Spode England, grote aardewerken
theepot met hengsel en blauw decor 30,5
cm hoog, Spode Fortuna England
aardewerken orenvaas, jaren 50, 25,5 cm
hoog, 29 cm breed en dubbele kandelaar
15 cm hoog, 28 cm breed (minuscuul
chipje)
5269
€ 50 - € 100
3 oude wandelstokken met grepen
gemaakt van gewei, 104, 121 en 130 cm
lang

5270
€ 30 - € 60
5 ijzeren golfclubs met houten steel
5271
€ 150 - € 200
Anoniem, bronzen sculptuur van een
bewerkte schedel, 35 cm hoog
5272
€ 30 - € 60
Junghans Art Deco pendule in eiken kast
met facetgeslepen ruitje 30 cm hoog
5273
€ 30 - € 60
Metalen en messing microscoop staand
op horseshoe base, met adres R. Winkel
Gottingen, nr. 20972, in grenen kist 35 cm
hoog
5274
€ 50 - € 100
Jugendstil koperen wandlamp met
olifanthaak en persglazen kap, gemerkt
Muller Freres Luneville 26,5 cm hoog, 13
cmhouten achterplaat 35,5x
5275
€ 30 - € 60
2 koperen wandkandelaren in
Amsterdamse School stijl 27 cm diep en
koperen bureaulamp met lier decoratie op
kap, op houten plaat bevestigd 30 cm
hoog
5276
€ 70 - € 100
Schaalmodel metalen motor 31,5 cm
hoog, 60 cm lang
5277
€ 30 - € 60
6 diverse wandelstokken met bijzondere
handgrepen
5278
€ 30 - € 60
Antieke mahonie schrijfkist 35x23 cm en
inktstel 19x13,5 cm
5279
€ 30 - € 60
7 diverse wandelstokken met bijzondere
handgrepen
5280
€ 50 - € 80
Kristallen geslepen bloemenvaas 36 cm
diameter, 23 c m diameter
5281
€ 50 - € 100
Gekleurde sierlijke glazen bloemenvaas
39,5 cm hoog, 21,5 cm diameter
5282
€ 50 - € 80
Kristallen wijnkaraf 39 cm hoog met 6
glazen 17,5 cm hoog
5283
€ 40 - € 80
Kristallen waterkan 27,5 cm hoog met 6
glazen 15 cm hoog
5284
€ 50 - € 100
Blauw gekleurde glazen schaal met
gegolfde rand, staand op 3 pootjes 26 cm
hoog, 42 cm diameter
5285
€ 50 - € 70
2 kristallen karaffen 28,5 cm hoog, 17,5
cm diameter
5286
€ 50 - € 80
2 glazen geslepen dekselbokalen 50 cm
hoog, 20 cm diameter
5287
€ 50 - € 80
2 kristallen kandelaren 29 cm hoog
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5288
€ 50 - € 100
Gekleurde sierglazen schaal met oren
25,5 cm hoog, 52 cm breed, 29 cm diep
5289
€ 50 - € 100
Rosenthal, ontwerp Bjorn Wiinblad, 5
porseleinen Weinachtsteller, jaren 1978,
1979, 1980, 1981 en 1982, en 1
Weinachtsteller in glas jaar 1980, allen in
originele doos met boekjes
5290
€ 50 - € 80
Kristallen geslepen fruitschaal op blokvoet
26 cm hoog, 28,5 cm diameter
5291
€ 40 - € 80
Ovale kristallen fruitschaal 28 cm hoog,
31,5 cm breed, 18 cm diep
5292
€ 40 - € 80
Glazen siervaas, 37 cm hoog,
aardewerken siervaas 37 ncm hoog, 6kantige gipsen vaas met Heiligen, Arnhem
plateel pot en De Duif Den Dolder plateel
vaas 28,5 cm hoog
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5305
€ 80 - € 120
Jan Mankes (1889-1920)
Kraai, houtsnede groen / bruin, 12x10 cm
(niet ingelijst)
5306
€ 100 - € 150
Jan Mankes (1889-1920)
Melkende boerin, houtsnede 19x14 cm
(niet ingelijst)
5307
€ 100 - € 150
Jan Mankes (1889-1920)
Melkende boerin, houtsnede op roze
papier, 19x14 cm (niet ingelijst, met
collectiestempel Helena Wolff)
5308
€ 25 - € 50
Helena Wolff (1886-1977)
Stadstoren, potloodtekening, monogram
en datering 1916, 18,5x12 cm. (Helena
was enige leerling van Jan Mankes). (niet
ingelijst)

5293
€ 40 - € 80
2 kristallen kandelaren 30 cm hoog
5294
€ 50 - € 100
Gekleurde glazen vaas 38,5 cm hoog, 25
cm diameter
5295
€ 50 - € 80
Kristallen vaas 31 cm hoog, 28,5 cm
diameter
5296
€ 50 - € 70
Kristallen fruitschaal op hoge voet 26,5
cm hoog, 33 cm diameter
5297
€ 40 - € 80
2 kristallen bonbonnieres ananasmodel
23 cm hoog, 14,5 cm diameter
5298
€ 40 - € 80
Gekleurde millefiori glazen schaal 48,5 cm
diameter
5299
€ 50 - € 80
2 kristallen vazen 29,5 cm hoog
5300
€ 40 - € 80
5 oude textiel bruids processie vaantjes
74 cm hoog, 43 cm breed
5301
€ 40 - € 80
Aardewerken dekselpot met oren en
rozetversiering op de buik, 19e eeuw 33
cm hoog, Chinees porseleinen gemberpot
15,5 cm hoog en boek getiteld De
Rigtteren Israels, ofte uitlegginge ende
betragtinge van de boeken Josua, der
Rigtetren ende Ruth etc, te Utrecht 1675
5302
€ 40 - € 80
Gipsen polychroom geglazuurd beeld van
paard 59 cm hoog, 38 cm lang en idem
vis 24 cm hoog, 55 cm lang
5303
€ 100 - € 150
Jan Mankes (1889-1920)
Kraai, houtsnede op rijstpapier, 18x24 cm
(niet ingelijst)
5304
€ 80 - € 120
Jan Mankes (1889-1920)
Kraai, houtsnede op roze papier, 12x10
cm (niet ingelijst)
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7000
€ 100 - € 200
12-persoons uitgebreid verzilverd bestek
met schelpdecor, compleet met visbestek
en divers opdienbestek

7015
Geschulpte verzilverde schaal,
Hutschenreuther, diameter 33 cm, in
originele doos

7001
€ 50 - € 100
2 verzilverde kaarsenstandaards
(vermaakt tot lampenvoet), rijkelijk
versierd met floraal decor en
acanthusbladeren, 40 cm hoog

7016
€ 50 - € 100
12-persoons verzilverd visbestek,
bestaande uit 12 couverts, ajour gezaagd
visschep en een 2-delig trancheerset,
allen versierd met floraal decor op steel

7002
Gero Zilvium compleet 12-persoons
verzilverd groot- en klein bestek met
Haags lofje, in houten cassette

7017
Oude wandelstok met gedecoreerde
greep, gemerkt 800, 93 cm lang

-

7003
€ 100 - € 150
Keltum 100 12-persoons verzilverd
bestek, groot, klein en divers
opstekbestek en 12-persoons visbestek.
7004
Doos divers w.o. zilver

-

7005
€ 100 - € 150
Verzameling van 15 diverse glazen en
kristallen voorwerpen met zilveren
voetjes, montuur of beugel (divers schade)

-

-

7018
6-persoons verzilverd visbestek, EPNS,
met kunststof heft, in houten cassette
7019
3-delig verzilverd theestel b.u. theepot,
suikerpot met deksel en melkkan,
Christofle Frankrijk, versierd met
bladmotieven en houten grepen

-

7020
Koopje bijou, waaronder colliers en vele
oorclips

7034
Koopje bijou, waaronder colliers, horloges
en broches
7035
Koop divers bijou, onedel

-

7036
Koop divers bijou en miniaturen

-

7037
Koopje divers, waaronder sieraden bijou
en zilver, Djokja doosjes en zilveren
vorkjes
7038
Koop divers bijou en horloges

-

7039
15 diverse tafelstukjes, sigarettendovers,
geen keur gevonden, 150 gram
7040
Verzameling van 5 diverse oude
verzilverde dienstbodebelletjes

-

7041
Koopje divers bijou, onedel

-

7006
€ 150 - € 250
Verzameling van 45 diverse zilveren
fotolijstjes

7021
Koopje diverse sieraden, waaronder zilver
en een dasspeld in doosje

7042
5 beursjes, broche en een miniatuur sabel
met scarabee

7007
Ovale verzilverde presenteerschaal,met
decoratieve rand en handgrepen en
floraal decor. Met gegraveerde tekst
Berlijn 1976, 38x61 cm

7022
Koopje van 8 diverse horloges

7043
Koopje divers bijou w.o. zilveren Zeeuwse
sieraden

7008
2 Deense champagnekloppers in de vorm
van golfclubs, toasttang gemerkt 800,
taartschep gemerkt 800 en 2 zilveren
tafelkandelaartjes 7,5 cm hoog
7009
Verzilverde coupe op voet, versierd met
wapen van Koninklijke Hollandsche Lloyd,
en sierlijke oren, 17 cm hoog
7010
4-delig verzilverd kapstel, rijkbewerkt met
floraal decor, (handgreep van kapspiegel
gerestaureerd)
7011
€ 30 - € 60
2-delig slacouvert, Nils Hansen
Noorwegen, gemerkt 830, met ajour
gezaagd floraal decor, in cassette, 25 cm
lang
7012
12 persoons verzilverd bestek, Art Deco,
bestaande uit 12 grote messen (waarvan
1 met kartellemmet), 12 grote vorken en
messen en 12 oestervorkjes, in cassettes
7013
€ 50 - € 100
Koopje van geschulpt schaaltje, gemerkt
830, 23x15 cm, rond dekselpotje met roos
op top en gegraveerd decor, 8 cm hoog
en 3 ronde schaaltjes, diameter 7 cm,
allen gemerkt 900
7014
Christofle bestek bestaande uit een
soepdienlepel en 10 grote vorken
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-

-

7023
Koopje divers bijou, horloges, muntgeld
en Engels geldkistje
7024
Koopje divers bijou

-

7025
Heren polshorloge, Glashutte, in cassette,
(uurwerk moet nagekeken worden)
7026
€ 25 - € 50
Omega heren vestzakhorloge, kast
gemerkt 800 en voorzien van een onedele
horlogeketting
7027
Vestzakhorloge, onedel, merk Waltham,
nr. 13976385
7028
€ 200 - € 400
Hermes Paris Swiss made
dameshorloges, onedele band gemerkt
L01.100, kast gemerkt L01.201,
kastnummer 896749 gewicht 57,2 gram
7029
14 diverse horloges

-

7030
7 Diverse vestzakhorloges

-

7031
€ 50 - € 100
Koopje divers bijou w.o. zilveren munten
en zilveren sieraden
7032
Koopje divers bijou w.o. hangers, imitatie
parelcollier, broche, horloge en lepeltjes
Indonesie
7033
Koopje divers bijou w.o. colliers

7048
€ 75 - € 125
2 Engels zilveren coupes op voet,
Birmingham, jaarletters 1936 en 1937,
versierd met houten dorische zuilen,
diameter 15 cm, bruto 400 gram
7049
€ 100 - € 200
3 zilveren bloemvaasjes (rooster manco)
2 x Kon. Begeer, 1 x firma van Kempen
jaarletter 1927, totaal bruto 560 gram
7050
€ 100 - € 150
Zilver tafelstel bestaande uit peperstrooier
en zoutvaatje met 2 bloemvaasjes in fraai
gegraveerde houder, onduidelijk
meesterteken, mogelijk Pieter Blanken
Schoonhoven, jaarletter 1858, 15 cm
hoog, bruto 464 gram
7051
€ 400 - € 600
Engels zilveren presenteerschaal,
Londen, jaarletter 1823, rijk versierd met
acanthusbladeren en floraal decor en
staand op 3 sierlijke pootjes, diameter 37
cm, met gravering BFVO, 1465 gram (2
scheuren in blad)
7052
€ 75 - € 125
Zilver theepotje, Kon Begeer Utrecht,
jaarletter 1869, met versierde knop, 16 cm
hoog, 200 gram
7053
€ 100 - € 150
3 Engelse zilveren tafelstrooiers, 8-kantig
model Londen 1913, 17,5 cm
hoog, Birmingham 1928, 16 cm hoog en
Birmingham 1908, 16 cm hoog, totaal 370
gram. (alle 3 deukjes)

-
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7054
€ 30 - € 60
2 geslepen kristallen coupes op zilveren
voet, borrelglaasje en een lepelvaasje op
zilveren voet
7055
€ 100 - € 200
2 zilveren tafelkandelaren, Fa Hamco
Amsterdam, jaarletter 1948, 16 cm, bruto
720 gram
7056
2-delig trancheerstel met zilveren grepen
in cassette
7057
€ 50 - € 100
Zilver miniatuur van een jardiniere, B v
Eldik Zutphen, jaarletter 1930 met blauw
metalen binnenbak, 19x8 cm, een
zoutvaatje en 2 tafelstrooiers van blauw
glas in zilveren monturen
7058
€ 150 - € 250
Ronde zilveren koektrommel met
parelrand en monogram op de deksel,
onduidelijk meesterteken, jaarletter 1897,
7,5 cm hoog, 13,5 cm diameter, 486 gram
7059
€ 25 - € 50
Geetste glazen koekbus met decor van
takken en vogel met op de deksel een
zilveren knop met parelrand, 24 cm hoog
7060
€ 500 - € 750
6- persoons zilver bestek, J M van
Kempen en Zonen Voorschoten,
jaarletters tussen 1888 en 1962, Haags
Lofje, 6 grote en kleine vorken, lepels en
messen met zilveren heft en 4-delig
opdienbestek, totaal bruto 2655 gram
7061
€ 30 - € 60
12 zilveren gebakvorkjes met parelrand,
Weduwe Adrianus Kuijlenburg
Schoonhoven, 11 cm, 170 gram
7062
4+4 messen met Frans zilveren
heft,rijkelijk versierd met floraal
decor, lemmet van A.J. van Gastel
Rotterdam, 25 cm lang

-

7063
Koopje divers, Duits zilver trompetvaasje,
20 cm hoog, een zilveren vingerdoekring,
2 vestzakhorloges, waarvan 1 in gestoken
houten houder
7064
€ 40 - € 80
12 zilveren theelepeltjes, Zaanlandse
Zilversmederij Amsterdam 1920-1990,
met verschillende afbeeldingen op top
w.o. zeilboten,12 cm lang, en een zilveren
theeduim, 192 gram, in cassette (slotje
defect)
7065
€ 40 - € 80
12 zilveren taarvorkjes, Fa Oosterbeek en
Baardwijk Schoonhoven, jaarletter 1921,
met getorste stel en bladmotief op top, 11
cm lang, 98 gram, in cassette
7066
€ 25 - € 50
12 zilveren taartvorkjes, Gerritsen (Gero)
Zeist 1914-1930, met ajour gezaagd
decor, 12 cm lang, 130 gram, in cassette
7067
€ 30 - € 60
Cassette met 12 zilveren mokkalepeltjes
met getorste steel, 10 cm, 70 gram
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7068
€ 50 - € 100
Kristallen coupe op gegraveerde zilveren
voet, 925/1000, Pieter Pietersen
Amsterdam, jaarletter 1860, 12,5 cm
hoog, 21 cm diameter (chips)

7081
€ 75 - € 125
Zilveren visdienschep, Jacobus Held
Amsterdam, jaarletter 1853, schep rijkelijk
versierd met floraal decor (deukje) en een
benen heft, 33 cm lang, bruto 106 gram

7069
€ 100 - € 200
Engelse zilveren prijsbeker met inscriptie
Singapore Turf Club, Spring Meeting
1928, gewonnen door Popanda, Eig. L R
Kookemans Beynen, Birmingham 1902,
23 cm hoog en een kleine prijsbeker,
inscriptie onleesbaar, Birmingham 1913,
9,5 cm hoog, totaal 528 gram

7082
Zilveren lepel met ajour gezaagd decor,
Zaanlandse Zilversmederij, jaarletter
1934, 22 cm

7070
€ 100 - € 150
Geschulpt rond zilver dienblaadje,
diameter 26 cm, 278 gram (kleine
deukjes)
7071
€ 50 - € 100
Zilveren coupe op voet, 925/1000, Eweg
Amsterdam, jaarletter 2000, 12 cm hoog,
diameter 22 cm, 216 gram
7072
€ 100 - € 150
2 Engels zilveren coupes op voet,
Sheffield, jaarletters 1896 en
1899, geschulpt schaaltje model bloem
met gegraveerd decor, diameter 16 cm, 6
cm hoog, 348 gram (voetjes gedeukt)
7073
€ 50 - € 100
Zilver schuitvormig bonbonmandje,
jaarletter 1921, met parelrand, 9x14 cm
en een rond zilver ajour gezaagd
schaaltje, jaarletter 1947, versierd met
floraal decor, diameter 15 cm, 258 gram
7074
€ 25 - € 50
Zilver ajourgezaagd bonbonmandje,
Kempen Begeer en Vos Voorschoten,
jaarletter 1922, met parelrand, 9x14 cm,
66 gram
7075
€ 50 - € 100
Schuitvormig gehamerd zilveren schaal,
St. Eloy, 19x30 cm, 254 gram
7076
€ 50 - € 100
Rijk bewerkte zilveren lepeldoosje,
Hooijkaas Schoonhoven, jaarletter 1913,
deksel versierd met afbeelding van Jan
Steen: de kwakzalver, staand op 4
klauwpootjes, 13x9x5 cm, 211 gram
7077
€ 30 - € 60
Zilver bonbonmandje met oren en ajour
gezaagd decor, J Krins Schoonhoven,
jaarletter 1968, 9x6 cm, 66 gram
7078
€ 50 - € 100
Koopje divers zilver, b.u. 2 houders met
floraal decor, servetband, schaaltje,
glazen lepelvaasje met moccalepeltjes en
divers schepwerk, bruto 468 gram
7079
€ 500 - € 750
15-persoons Frans verguld zilveren
couverts, hartenfilet, 18 cm lang, 1658
gram
7080
€ 25 - € 50
2 zilveren sauslepels, firma van Kempen
en Zonen Voorschoten, jaarletters 1906
en 1915, 110 gram

7083
€ 50 - € 100
Zilveren groentelepel, M J Gerritsen Zeist,
jaarletter 1925 en een zilveren sauslepel,
J M van Kempen en Zonen Voorschoten,
jaarletter 1924, Haags lofje, 162 gram
7084
€ 100 - € 150
2 zilveren groentelepels en een vleesvork,
firma van Kempen en Zonen Voorschoten,
vork jaarletter 1900 en lepels jaarletter
1906, totaal 305 gram
7085
€ 25 - € 50
Zilveren suikerstrooilepel als
geboortegeschenk, Kon Begeer
Voorschoten, jaarletter 1999, 925/1000,
met ooievaar op top, 22 cm lang, 64 gram,
in doosje
7086
€ 250 - € 450
6 zilveren couverts, groot en klein bestek
en 2 groente opdienlepels met Haags
Lofje, firma van Kempen en Zonen
Voorschoten, jaarletter 1916, totaal 1610
gram
7087
€ 100 - € 200
2 sigarettenetui's gemaakt van schildpad
en versierd met zilver beslag (1 deksel
los) en een zakje met losse onderdelen
van schildpad en zilver
7088
Natuurstenen lijstje met zilveren applique,
R W Kijlstra Az Leeuwaren 1896-1943,
achter het glas gevlochten haar van
overledene Trijntje Roeda van der Meij
1887-1926, 16x12 cm
7089
€ 150 - € 200
Oud kerkboek uit met zilveren sluiting,
16x9 cm en een miniatuur kerkboek met
het Nieuwe Testament met gouden
sluiting (defect), 9x7 cm
7090
€ 100 - € 150
Bijbel met al de Kanonijke boeken van het
Oude en Nieuwe Testament, met fraai
versierd zilveren sluiting (1 versiering op
sluiting manco), 9x15 cm
7091
€ 50 - € 100
Psalmen en Gezangenboekje uit 1938
met gouden sluiting, 14-krt., 12x8 cm
7092
Kralenbeursje met zilveren beugel,
jaarletter 1841, versierd met vismotief, 8,5
cm breed
7093
Zilveren speldenkussen in de vorm van
een haas, 3-delig naaigarnituur in etui
(zonder keur), een zilveren tasbeugel,
jaarletter 1863, 10 cm breed en een
geborduurd beursje aan zilveren beugel,
jaarletter 1916, 7 cm breed en een 19e
eeuws zilver pillendoosje
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7094
Zilveren tafelkandelaar, jaarletter 2006, 10
cm hoog en een stoffen beursje met
zilveren ajourgezaagde beugel, jaarletter
1869, 11 cm breed
7095
€ 40 - € 80
3 fotolijstjes met zilveren montuur, ronde
diameter 12 cm, ovale 8x11 cm (glas
manco) en een rechthoekige 10x15 cm
7096
€ 50 - € 100
Engels zilveren fotolijst, Birmingham,
18,5x23 cm
7097
Geschulpt aardewerken schaaltje met
blauw decor een zilveren hengsel, ajour
met floraal decor, jaarletter 1942,
diameter 17 cm en een zilveren beugel,
Hooijkaas Schoonhoven, jaarletter 1917,
rijk versierd met putti en floraal decor, 13
cm breed (stoffen tas los erbij)
7098
€ 50 - € 100
Zilver oorijzer, jaarletter 1931, uit de
streekdracht Scheveningen, (beide
boeken ontbreken), 18x24 cm, 144 gram
7099
2 tafelkandelaren, 9 cm hoog en 1 van
zilver, 12 cm hoog, een zilver
trompetvaasje, 18 cm hoog en een
applique (geen keur) van een vrouwfiguur
met pauw
7100
Koopje geslepen kristal met zilveren voet
en montuur, waaronder zilver en een
bierpul en lepelvaasje
7101
€ 50 - € 100
5 diverse zilveren tafelkandelaren,4 cm, 6
cm en 16 cm hoog, bruto 390 gram
7102
€ 100 - € 150
6 zilveren couverts, klein, Kon Begeer
Voorschoten, jaarletter 1948, Hollands
glad, 17 cm, 560 gram
7103
€ 50 - € 100
Koopje van 8 diverse toilettafel potjes en
odeurflacons met zilveren deksels
7104
€ 50 - € 100
Ajour gezaagde zilveren asbak, Gebr.
Niekerk Schoonhoven, jaarletter 1854,
met afbeelding van Hollands dorpstafereel
met figuren, 13x13 cm, 3 zilveren
theezeefjes, jaarletters 1946, 1947
en 1949, waarvan 1 met lekbakje, 268
gram
7105
€ 50 - € 100
Koopje van 4 diverse zilveren vaasjes, 13
cm en 16 cm hoog, bruto 474 gram
7106
€ 150 - € 250
Verzameling van 18 diverse zilveren
miniatuur tafelstrooiers waaronder Engels,
totaal 740 gram
7107
€ 50 - € 100
Koopje zilver, b.u. een couvert, jaarletters
1874 en 1886, 5 theelepeltjes, C F Wever
Schoonhoven, jaarletter 1975 en een
ajour gezaagd bonbonmandje, C F Wever
Schoonhoven, jaarletter 1976, 10x14 cm,
212 gram
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7108
€ 75 - € 125
Servethouder met floraal decor, zilveren
houder voor kaarsjes, Judaica, Fa Dahlia
Amsterdam 1920-1959, ovaal doosje met
vlinder op deksel, gemerkt 925 en een
sigarettenetui, gemerkt 925 met gravering:
Bakkerij H. Havnaar bv (Rotterdam) op
deksel, 10x7 cm en een zilveren
vingerdoekring, bruto 242 gram
7109
12 zilveren theelepeltjes, J M van Kempen
en Zonen Voorschoten 1858-1924, met
gegraveerd decor op steel, 10 cm lang, 76
gram
7110
€ 50 - € 100
3 zilveren miniaturen van een houtsnip,
een vogelkooi en een vogelkooitje op
standaard, 146 gram
7111
19e eeuwse zilveren zwavelstok doosje
met gegraveerd decor
7112
€ 40 - € 80
11 zilveren theelepeltjes, Gerrit Greup
Schoonhoven 1888-1915, met versierde
steel, 11 cm, 136 gram
7113
Koopje zilver, bestaande uit botermesje
met puntfilet, vingerdoekring, servetband
en een armband, 74 gram
7114
€ 25 - € 50
Zilver lodereindoosje, J H van der Meulen
Joure, jaarletter 1977, 5 cm hoog en een
Djokja gehamerd schaaltje, gemerkt 900,
diameter 9 cm, 84 gram
7115
€ 40 - € 80
11 zilveren taartvorkjes, J M van Kempen
en Zonen Voorschoten 1958-1924, Haags
lofje, 10,5 cm, 136 gram
7116
€ 750 - € 1.000
6-persoons zilver bestek, Herman
Hooijkaas Schoonhoven, jaarletter 1930,
b.u. 6 grote en kleine vorken en lepels,
soepdienlepel, aardappellepel,
groentelepel, sauslepel en 12 fruitvorkjes,
gewicht inclusief messen 3295 gram
7117
Koopje van 3 zilveren miniaturen en 4
diverse broches van gesneden camee

-

7118
Koopje divers zilver: sierschoteltje met
oude zilveren munt, diameter 12 cm in
cassette, fotolijstje met zilver floraal decor,
groen kunststof doosje met zilveren
deksel, verguld zilver pillendoosje,
amandelschaaltje, miniatuur peperstrooier
en 2 vorken met floraal vesierd heft,
gemerkt 800
7119
€ 75 - € 125
Koopje divers zilveren lepeltjes en
vorkjes, waaronder taartschep,
klontjestand en roomlepels, 382 gram
7120
€ 100 - € 200
Koop divers zilver bestek, totaal 724 gram

7121
€ 150 - € 250
19e eeuwse crucifix met Christus aan het
kruis met daaronder de moeder van
Christus, Maria's en Johannes, Belgie ca.
1860, 54 cm hoog
7125
€ 500 - € 1.000
Koopje divers w.o. gouden ringen, defecte
armband en hangertjes, totaal bruto 86
gram
7126
€ 50 - € 100
5 diverse broches en 2 hangers
7127
€ 200 - € 400
Koopje diverse sieraden, waaronder 14krt en gemerkt 585, en een gouden 5
gulden munt 1912, bruto 17,3 gram
7128
€ 150 - € 250
4 oude gouden Zeeuwse broches, 2,5x2
cm en een sluiting van een kerkboek
vermaakt tot broche, totaal bruto 22,3
gram
7129
€ 500 - € 1.000
Koopje 14-krt. gouden sieraden,
waaronder armbandjes, collier
en creolen, 35 gram
7130
€ 250 - € 500
Koopje sieraden, 1 solitairring bezet met
briljant geslepen diamant, takbroche,
fantasiebroche met robijntjes (1 manco)
en een staafbroche bezet met
diamant (allen zonder keur), bruto 22,8
gram
7131
€ 30 - € 60
Paar gouden oorstekers, elk bezet met 3
blauwe saffieren en een paar gouden
oorstekers bezet met bloedkoraal
7132
€ 50 - € 100
Koopje van 4 oorhangers (waaronder 2
losse creolen), allen gemerkt 14K, bruto
4,2 gram
7133
€ 150 - € 200
Koopje van 3 gouden ringen, 14-krt, bruto
10,8 gram
7134
€ 250 - € 500
Koopje diverse sieraden waaronder goud,
ca 20 gram
7135
€ 500 - € 750
Koopje diverse sieraden w.o. gouden ring,
oorbellen, 14-krt., slavenband etc., totaal
brutogewicht 35 gram
7136
€ 150 - € 250
Vestzakhorloge in gouden kast
7137
€ 40 - € 80
Gouden medaillonhanger, 14-krt., 3x2 cm,
bruto 4,8 gram
7138
€ 300 - € 500
Gouden closed for ever armband, 14-krt.,
met daaraan een gouden 10 gulden munt
1912 in 14-krt. gouden montuur, 20 cm
lang, 19,8 gram
7139
€ 150 - € 250
Gouden schakelarmband, 14-krt., 21 cm,
13,3 gram
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7140
Verguld zilver gourmetcollier met hanger
met vergulde Gulden uit 1955
7141
€ 80 - € 120
Verguld zilver gourmetcollier met hanger
met gouden munt, Halve Gulden 1929
7142
€ 500 - € 750
Hanger bezet met gouden munt : gouden
rijder 14 Gulden munt 1750, bruto 14,1
gram
7143
€ 250 - € 500
Gouden venetiaanscollier, 14-krt., 61 cm,
14,3 gram met ovale gouden
medaillonhanger met gegraveerd decor,
4,5x3,3 cm, bruto 15,5 gram, totaal 29,8
gram
7144
€ 450 - € 650
Oosterse gouden armband, 20-krt., bezet
met 7 schakels, 16 cm, 15,2 gram
7145
€ 750 - € 1.000
Sierlijke bicolor gouden koordarmband, 14
-krt. 19 cm lang, 32,3 gram, in cassette
7146
€ 200 - € 300
Prisma dames polshorloge aan gouden
band, 14-krt., wijzerplaat 15 mm diameter,
bruto 24,4 gram
7147
€ 150 - € 250
Pronto dames polshorloge, handwinder
aan gouden band, 14-krt., totaal 19,0
gram
7148
€ 150 - € 200
Gouden Pontiac dameshorloge, 14krt.,handwinder
7149
€ 150 - € 250
Altus Geneve dames polshorloge aan
gouden band, 14-krt, bruto 19,4 gram
7150
€ 150 - € 250
Alpina Predident Automatic heren
polshorloge in gouden kast, 18-krt.,
kastnummer 162614, handwinder
7151
€ 250 - € 500
Gouden gourmetcollier, 14-krt., met
daaraan een 14-krt. gouden solitairhanger
bezet met briljant geslepen diamantje ca.
0,08 ct., 50 cm lang
7152
€ 100 - € 150
Gouden collier,18-krt., 54 cm lang, met
daaraan een 14-krt. gouden
sterrenbeeldhanger van een kreeft, 6,5
gram
7153
€ 80 - € 120
Gouden koordcollier, 14-krt., 43 cm, 7,5
gram
7154
€ 800 - € 1.200
2 gouden chatelaines, 14-krt., 43 en 53
cm lang, 41,9 gram
7155
€ 1.000 - € 1.250
Fraaie bicolor gouden fantasiecollier, 14krt. met gematteerde schakels, 45 cm
lang, 48,5 gram
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7156
€ 200 - € 400
Cassete met 2 gouden penningen, Willem
Alexander 1985 en 5 Gulden Beatrix 1980
-1985

7173
€ 2.000 - € 2.500
Gouden fantasiearmband, 18-krt., bezet
met briljant geslepen diamant ca. 2,00 ct.,
19 cm

7157
€ 80 - € 120
Gouden staafjescollier, 14-krt., 43 cm, 7,1
gram

7174
€ 300 - € 400
Gouden schakelarmband, 14-krt., 21 cm,
23,3 gram

7158
€ 500 - € 700
Gouden staafjescollier, 14-krt., 47 cm,
36,4 gram

7175
€ 300 - € 600
Gouden schakelarmband, 14-krt., 21 cm
lang,15,3 gram

7159
Gouden Dukaat,1986

7176
€ 1.500 - € 2.000
Bicolor gouden schakelarmband, 14-krt.,
bezet met diamant ca. 2,00 ct., 19 cm

€ 80 - € 120

7160
€ 200 - € 400
Gouden filigrainhanger gemaakt van een
mutsenbel en een paar gouden filigrain
mutsenbel oorhangers, 14-krt., 12 gram
7161
€ 50 - € 75
Gouden ring, 14-krt., met gegraveerde
datum 4-12-67, 16,75 mm, 4,5 gram
7162
€ 300 - € 600
Gouden fantasiering, 18-krt., bezet met
briljant geslepen en baquette geslepen
diamant ca. 0,25 ct.,17,5 mm
7163
€ 350 - € 550
Bicolor gouden fantasiering, 18-krt., bezet
met diamant ca. 0,20 ct., 17,25 mm
7164
€ 2.000 - € 2.500
Gouden entouragering, 18-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 2,30 ct.,
17,75 mm
7165
€ 500 - € 750
Gouden fantasiering, 18-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,52 ct., 17
mm
7166
€ 100 - € 200
Paar gouden oorstekers, elk bezet met
briljantgeslepen diamant, totaal ca. 0.50
ct.
7167
€ 150 - € 200
BWG rijring, 9-krt., bezet met briljant
geslepen diamant ca. 0,18 ct., 16,75 mm
7168
€ 700 - € 900
Bicolor gouden rijring, 18-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,50 ct.,17
mm
7169
€ 700 - € 900
Gouden fantasiering,18-krt., bezet met 1
briljant geslepen diamant ca. 0,26 en 0,14
ct.,17,5 mm
7170
€ 700 - € 900
Bicolor gouden solitairring, 14-krt., bezet
met briljant geslepen diamant ca. 0,34 ct,
16,25 mm
7171
€ 500 - € 700
Bicolor gouden oorhangers, 18-krt.,
bloemmotief, bezet met briljant geslepen
diamant ca. 0,50 ct.
7172
€ 750 - € 1.000
Gouden oorhangers, 18-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca.0,80 ct., 3 cm
lang

7177
€ 200 - € 400
Gouden gourmetcollier, 50 cm, 14-krt.,
met ovale hanger bezet met
briljantgeslepen diamant ca. 0.44ct., totaal
bruto 7,6 gram
7178
€ 100 - € 200
2 paar bicolor gouden oorstekers, 14-krt.
bezet met diamantjes, bruto 9,8 gram
7179
€ 100 - € 150
Gouden fantasie oorclips, 14-krt., mat en
glanzend, 6 gram
7180
€ 275 - € 325
Rosegouden creolen, 18-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca.0,24 ct.
7181
€ 450 - € 650
Gouden entourage oorknoppen, 18-krt.,
bezet met 1 grote en diverse kleine briljant
geslepen diamant ca. 0,20 ct. en 0,20 ct.
7182
€ 200 - € 400
Gouden solitair oorknoppen, 18-krt., bezet
met briljant geslepen diamant ca. 0,16 ct.
7183
€ 200 - € 400
Gouden solitair oorknoppen, 18-krt., bezet
met briljant geslepen diamant ca. 0,20 ct.
7184
€ 200 - € 400
Gouden manchetknopen, 14-krt,
wafelmotief, 10,8 gram
7185
€ 200 - € 300
4 diverse gouden trouwringen, 14-krt.,
16,4 gram
7186
€ 1.000 - € 1.500
Gouden closed for ever armband, 14-krt.,
bezet met 15 diverse hangertjes (niet
allen met Nederlands goudkeur), 58,2
gram
7187
€ 200 - € 400
Bicolor gouden fantasie oorclips, 14-krt.,
12,7 gram
7188
€ 300 - € 600
Gouden collier, 14-krt, bezet met blauwe
saffier en vele kleine briljantgeslepen
diamantjes, 42 cm, bruto 16,7 gram
7189
€ 750 - € 1.000
Rosegouden entourage oorknoppen, 18krt., bezet met saffier ca. 1,70 ct. en
briljant geslepen diamant ca. 0,54 ct.
7190
€ 350 - € 550
Witgouden oorknoppen, 18-krt., bezet met
saffier ca. 1,70 ct. en briljant geslepen
diamant ca. 0,10 ct.
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7191
€ 500 - € 750
Paar gouden oorstekers met
veiligheidsclip, 14-krt., elk bezet met ovale
saffier en 11 grote en 10 kleine
briljantgeslepen diamanten, totaal ca. 1.4
ct.
7192
€ 350 - € 550
Witgouden slangencollier,14-krt., met
daaraan een 14-krt. witgouden
solitairhanger, bezet met briljant geslepen
diamant ca. 0,12 ct., 50 cm lang
7193
€ 400 - € 600
Gouden gourmetcollier, 14-krt., 76 cm
lang (1 tussenoogje) , 20,8 gram, met
daaraan een ovale agaathanger in 14-krt.
gouden montuur, 7x4,5 cm
7194
€ 200 - € 300
Gouden gourmetcollier, 14-krt., 59,5 cm
met een ovale hanger met opaal, bruto
20,3 gram
7195
€ 200 - € 400
Gouden collier, 14-krt., met daaraan een
gouden hanger bezet met blauwe topaas
ca. 0,80 ct. en briljant geslepen diamantje
ca. 0,06 ct.,44 cm lang
7196
€ 50 - € 100
2 paar gouden oorhangers, 14-krt., bezet
met cultive parel en 14-krt. gouden
oorhangers, bezet met saffier, bruto 3,8
gram
7197
€ 300 - € 600
Gouden oorhangers, 18-krt., bezet met
saffier ca. 1,80 ct. en briljant geslepen
diamant ca. 0,08 ct.
7198
€ 500 - € 750
Gouden entourage oorknoppen, 18-krt.,
bezet met saffier ca. 1,30 ct. en briljant
geslepen diamant ca. 0,22 ct.
7199
€ 325 - € 375
Fantasiering, 18-krt. goud en platina,
bezet met saffier en briljant geslepen
diamant ca. 0,13 ct., 16,5 mm
7200
€ 1.000 - € 1.500
Gouden markiesring, 18-krt., bezet met
saffier en briljant geslepen diamant ca.
1,30 ct., 18 mm
7201
€ 80 - € 120
Gouden rijring, 14-krt., bezet met 3
blauwe saffieren en 2 kleine
briljantgeslepen diamantjes, 17,0 mm
7202
€ 1.100 - € 1.300
Witgouden collier, 14-krt., met daaraan
een zilveren hanger, bezet met
roosdiamant ca. 1,50 ct.,50 cm lang
7203
€ 500 - € 750
Witgouden armband, 18-krt, bezet met 31
briljant geslepen diamanten, 17,5 cm,
bruto 16,7 gram
7204
€ 80 - € 120
Gouden staafbroche, 14-krt., bezet met
aquamarijn en 3 briljantgeslepen
diamantjes, 5 cm breed, bruto 4,3 gram
(met metalen speld)
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7205
€ 900 - € 1.100
Bicolor gouden oorknoppen, 18-krt., bezet
met briljant geslepen diamant ca. 0,80 ct.
7206
€ 1.800 - € 2.200
Witgouden fantasie oorhangers, 14-krt.,
bezet met briljant geslepen diamant ca.
1,50 ct.
7207
€ 75 - € 125
Oorhangers, goud met zilver, bezet met
roosdiamantjes, bruto 4,3 gram
7208
€ 325 - € 375
3 witgouden fantasieringen ineen, 14-krt.,
bezet met 8-kantig geslepen diamant ca,
0,20 ct.,18 mm
7209
€ 2.000 - € 2.500
Witgouden armband, 18-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca.2,52 ct., 18
cm lang
7210
€ 125 - € 175
Rosegouden collier, 14-krt., met daaraan
een 14-krt. gouden solitairhanger bezet
met blauwe topaas ca. 0,90 ct., 50 cm
lang
7211
€ 275 - € 325
Witgouden oorhangers, 18-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca.0,20 ct.
7212
€ 150 - € 250
Witgouden fantasiering, 14-krt., bezet met
8 saffiertjes en 1+8 briljant geslepen
diamant ca. 0,35 ct., 16 mm
7213
€ 150 - € 250
Witgouden ring, 14-krt, bezet met 17
briljantgeslepen diamanten, 18,25 mm
7214
€ 250 - € 500
Witgouden entouragering, 18-krt., bezet
met 8-kantige en 6 briljant geslepen
diamant ca. 0,27 ct.,18 mm
7215
€ 300 - € 600
Fantasiering, BWG, 10-krt., bezet met
prinses en briljant geslepen diamant ca.
0,58 ct., 17 mm
7216
€ 850 - € 1.050
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 1,05 ct.,15,5
mm
7217
€ 500 - € 750
Witgouden cross-over fantasiering, 18krt.,bezet met briljant geslepen diamant
ca. 0,60 ct.,19 mm
7218
€ 200 - € 400
Witgouden fantasiering, 14-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,15
ct.,17,75 mm
7219
€ 300 - € 600
Witgouden rijring, 14-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,50 ct., 16
mm
7220
€ 1.000 - € 1.500
Witgouden rijring, 18-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,54 ct.,
17,25

7221
€ 150 - € 250
2-delige sieradenset met cultive parels,
bestaande uit collier 63 cm en een
armband met gouden sluiting, 14-krt., 18,5
cm
7222
€ 100 - € 150
Cultive parelcollier met 2 gouden bollen
en sluiting, 14-krt., 41 cm, totaal 32,2
gram
7223
€ 400 - € 600
Lang gouden fantasiecollier, 18-krt. bezet
met o.a. pareltjes ( 5 manco), 100 cm,
bruto 23,7 gram
7224
€ 50 - € 100
Cultive parelcollier met bicolor gouden
slotje,14-krt. bezet met pareltje, 50 cm
lang
7225
€ 100 - € 200
Lang cultive parelcollier, 88 cm lang, met
daaraan een 14-krt. witgouden bolslotje,
bezet met diamantjes
7226
€ 275 - € 325
Gouden fantasie oorhangers, 14-krt.,
bezet met parel en diamant ca. 0,16 ct.
7227
€ 325 - € 375
Gouden fantasiering, 18-krt., bezet met
amethist ca. 0,70 ct. en briljant geslepen
diamant ca. 0,12 ct.,17,25 mm
7228
€ 150 - € 250
Gouden schakelcollier, 14-krt., 43 cm met
ovale hanger met bloedkoraal, totaal bruto
20,1 gram
7229
€ 150 - € 250
Gouden collier, 14-krt., 55 cm met ovale
hanger met granaat, totaal bruto 18,7
gram
7230
€ 300 - € 600
Gouden gourmetcollier, 14-krt., met
daaraan een 14-krt. gouden filigrain
hanger bezet met ovale bloedkoraal, 42
cm lang
7231
€ 150 - € 200
Gouden venetiaans collier, 14-krt., 50 cm
lang, met daaraan een ovale hanger van
gesneden camee in montuur, gemerkt
750, bruto 7,1 gram
7232
€ 150 - € 250
4-rijig bloedkoralen collier met
gegraveerde gouden sluiting, 35 cm,
diameter kralen ca. 5 mm, totaal 50,4
gram
7233
€ 50 - € 100
2-rijig granaten collier met gouden
sluiting, 43 cm lang, totaal 42,0 gram
7234
€ 125 - € 175
Witgouden oorknoppen, 14-krt., bezet met
peridoot ca. 1,50 ct.
7235
€ 50 - € 100
Fantasiering, gemerkt 18 K (geen
nederlands keur), bezet met groene
steentjes en zirkonia,17,75 mm, bruto 4,9
gram
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7236
€ 100 - € 150
Gouden heren zegelring, 14-krt, bruto
12,0 gram, 19,0 mm
7237
€ 50 - € 100
Gouden zegelring, 14-krt., bruto 7,1 gram,
21 mm
7238
€ 75 - € 125
3 colliers van carneool en amethist aan 14
-krt. gouden slotjes
7239
€ 40 - € 80
2 gouden ringen, 14-krt., bezet met
gesneden bloedkoraal, 15,5 en 16,5 mm,
samen bruto 8,3 gram
7240
€ 200 - € 400
2 gouden zegelringen, 14-krt,bezet met
onyx en bruine glittersteen, 21 mm, bruto
11,8 gram
7241
€ 30 - € 60
Gouden hanger, 14-krt., met 2 oude
ringetjes zonder keur
7242
€ 100 - € 200
6 diverse ringen waarvan 2 met NL keur
14-krt, totaal bruto 19,3 gram
7243
Handbeschilderde porseleinen broche met
afbeelding van jonge vrouw met diadeem
bezet met edelweiss, 5x6 cm, in onedel
montuur
7244
€ 50 - € 100
Glascamee in gouden montuur met
gouden speld, 14-krt., ca. 5x4 cm, bruto
31,5 gram
7245
€ 50 - € 100
Gouden solitairring, 14-krt., bezet met
ovale citrien, 18,25 mm
7246
€ 100 - € 150
3-delige gouden sieradenset, 14-krt.,
bezet met bloedkoraal en bestaande uit
broche 5,5 cm, ovale hanger 4,2x3,2 cm
en een ring, 16,25 mm
7247
€ 50 - € 100
4 diverse hangers in gouden montuur, 14krt., bezet met diverse edelstenen, totaal
bruto 15,9 gram
7248
€ 500 - € 750
Bicolor gouden entouragering, 18-krt..
bezet met saffier ca. 1,01 ct. en briljant
geslepen diamant ca. 0,26 ct., 17,25 mm
7249
€ 400 - € 600
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
saffier 0,02 ct. en briljant geslepen
diamant ca. 0,12 ct., 17,5 mm
7250
€ 600 - € 800
Gouden entouragering, 14-krt., bezet met
saffier ca. 1,10 ct. en briljant geslepen
diamant ca. 0,42 ct., 17 mm
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9.00-
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18.00 uur
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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

Vrijdag

10 juli

09.30 uur

Kleingoed
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9000
3 olieverfschillderijen en 3 koperen relief
wanddecoraties in eiken lijst
9001
Onduidelijk gesigneerd, Schelpenvisser
voor de kust, crayon 26x36 cm, roeiboten
aan rietkraag bij meer, crayon 26x36 cm
en bloemstilleven, crayon 33x28 cm
9002
Koop divers koperwerk w.o. paraplubak
en oude melkemmer
9003
Koperen akers, schalen, brassero
en bierpullen

-

9004
2 metalen vazen 47 cm hoog, 31 cm
diameter, 2 kandelaren 63 cm hoog  en
bolvaas 8 cm hoog
9005
6 diverse tafelschemerlampen, hoogste
75 cm
9006
Doos met verzilverd bestek, schalen,
fotolijst, kandelaren, snuifdoos,theepot etc
waaronder Pierard B Bohrmann Frankfurt
9007
Doos divers curiosa w.o. Herend
Hongarije

-

9008
Doos met Oosters en Afrikaans
houtsnijwerk maskers, beelden en
ornamenten

-

9009
€ 50 - € 100
5 glazen sierschalen, ca. 50 en 60 cm
breed
9010
€ 50 - € 100
6 glazen siervoorpwerpen waaronder
groene geslingerde siervaas van 61 cm
hoog
9011
€ 50 - € 100
6 glazen sierschalen, ca. 50 cm breed
9012
€ 50 - € 100
6 glazen sierschalen, ca. 50 en 60 cm
breed
9013
Doos met Satsuma aardewerken vazen,
tinnen maatkan, Gero tin, wajangpop,
zilveren lepeltjes en diverse zilveren en
plate snuisterijen
9014
Doos met Aziatica, porseleinen en
aardewerken vazen, houten beelden,
cloisonne dekselbakje en schaaltjes,
koperen Boeddhabeeldje en koperen
gong

-

9015
Doos met Chinees en Japans porseleinen
vaasjes, schotels, rijstkommetjes,
tafelschemerlampvoet, beeld en
dekselpotje, 20e eeuw
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9016
Doos met Indisch houten bestoken
beeldengroep, houten wandrekje met
verzameleing alfabet schaaltjes met
bloemen decor, stenen vogeltjes, onyx
vaaslamp etc

-

9017
Doos met antiek Chinees- en Japans
porselein (meest beschadigd, gele vaas
met perzikdecor is gaaf) en Japanse
muurrol in houten doos
9018
Doos met Chinees porselein, 20e eeuw
9019
Doos divers verzilverd, Djokja, waaronder
schaal, prikkertjes en bestek
9020
Oude glazen bruidskaraf 27 cm hoog, 6
roze en groen gekleurde glazen, Empire
porseleinen koffiepot, suikerpot, kop en
schotel, Engels Wedgwood aardewerken
roomkannetje en suikerpotje
9021
Doos b.u. 9 diverse (tabaks)potten

-

9022
2 dozen met plate bestek, dienblad etc

-

9023
Doos met porseleinen kop en schotels

-

9024
Doos met Porceleyne Fles Delft
aardewerken schaal, Rozenburg Den
Haag aardewerken vaasje, Japans
porselein, Isolde Arnhem ovaal platelen
plateau 35x25 cm, 2 marmeren coupes
van een pendulestel, porseleinen
dekselpot en Delftsblauwe vaas
9025
Doos met carbidlampjes, porseleinen en
aardewerken beelden, Zuid Holland
plateel Juliana decor, Zenith Gouda
plateel, nikkelen theepotje ontwerp Chris
vd Hoef, koperen kandelaar, 3 Wedgwood
jasperware schaaltjes en 19e eeuws
Engels porseleinen kommetje met schotel
met oosters decor
9026
Doos met Makkum 8-kantige aardewerken
schotel met polychroom decor, Delft
aardewerken plooischotel met polychroom
decor,  Rosenthal porse;leinen schotel
met fraai decor, aardewerken
gelegenheidsbeker 1898-1948 en plate
bewerkte caketang
9027
Doos divers b.u. houten collectebus met
opschrift bedenk den armen, 2 vaasjes
aardewerk en cloisonne, tinnen eierdopjes
op schaal, kunststof sierobject, paars glas
en 3 zilveren munten

9028
Doos met ovaal aardewerken dienblad
met zwiebelmusterdecor, gevat in tinnen
montuur 46x30 cm, Mitterteich 6-persoons
porseleinen mokkastelletje, 4 Leerdam
glazen op paarse voet, 2 kristallen
karaffen en Oosters porseleinen
dekselbakje 7,5 cm diameter
9029
Doos met diverse snuisterijen en doos
met bijou

-

9030
Doos met divers porseleinen kop en
schotels, 4-persoons koffiestel en Societe
Ceramique gebaksstel en Chelson
England kop en schotels
9031
Doos met Furstenberg porseleinen
serviesgoed met blauw decor Lotttine

-

9032
Doos divers aziatisch porselein w.o.
dekselpotten, 20e eeuw

-

9033
Doos met Royal Albert porseleinen kop en
schotels met decor Lavender Rose, Royal
Albert schotels met decor Victoriana Rose
en Paragon porseleinen kop en schotels
met decor Victoriana Rose
9034
Doos glaswerk b.u. sierglazen schaal en 2
vazen, 6 roemers, de Bayel wijnglas, 3
karafjes, geslepen wijnglas en Murano
lampvoet
9035
Doos met diverse Royal Albert
porseleinen kop en schotels, theepot,
schalen, roomkannetje en suikerpotje

-

9036
Doos divers w.o. aardewerken borden met
o.a. Bijbels decor, 2 aardewerken borden
w.o. met spreuk De Engelschman of t
Moffie, We wachten ze op bij de koffie....
9037
Oosters porseleinen vaas 25 cm hoog,
schaal 23 cm diameter, hengselschaal
18,5x18,5 cm en gemberpotje 12,5 cm
hoog, 20e eeuw

-

9038
Doos met kristal, porselein en aardewerk
waaronder Gouda jaren 30 vaas
9039
Doos Oosters porselein, Japans ijzeren
theepotje, Wedgwood aardewerken
kinderservies delen, ijzeren theepotje,
Porceleyne Fles aardewerken bordje,
kristallen karaf etc
9040
Doos met porselein en aardewerk
waaronder Wedgwood, Regout en Duits
9041
Doos met meest Hollands aardewerk,
waaronder kerfsnee, Ram, Pieter
Groeneveldt, antieke tegels, Zuid Holland
plateel en buitenlands aardewerk en
biscuitporselein
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9042
Doos divers curiosa w.o. mand, huisjes,
minituur in de stijl van Gerrit Rietveld
9043
Doos met Furstenberg Duits porseleinen
serviesgoed met rozendecor
9044
Doos divers w.o. verzilverd, bestek,
kapstel, miniaturen etc.

-

9045
Doos met kristallen glazen, parfumflesjes,
kristal en glas met zilveren montuur
en verzilverd theestel
9046
Doos met oude pijpen, marmeren
zijstukken van pendulestel, oude brilletjes,
altaarstukken etc.
9047
Doos divers koperwerk, pianokandelaren,
inktpot, oude greep, schaaltjes en
beeldjes
9048
€ 300 - € 600
Koop diverse zilveren voorwerpen w.o.
theepot, flessenbak, kandelaartjes,
lepelvaasjes, houders, theezeefje etc.
allen met schade, totaal 2100 gram
9049
3 dozen met antiek aardewerken
serviesgoed, gemerkt M & Co New Stone,
decor Thibet Japan
9050
Doos met Hollandse barometer, antieke
mahonie bestekbak, Zeiss Ikon box tengor
camera in lederen foedraal, houten
doosjes, beklede doos, bakelieten
onderzetters en dienblaadje, etc
9051
Doos divers w.o. Gero bestek met Haags
Lofje, stijgbeugel, houten beeld etc.
9052
Doos met divers kristallen karaffen,
schalen, dekselcoupe, stopflesjes en
glazen vogels en wereldbol

-

9053
Doos met delen van kristallen glasservies
en doos met Societe Ceramique
aardewerken kaststel met decor Vieux
Delft (met schade), sierlijke tegeltjes met
vlinder- en fruitdecor en Hutschenreuther
plate schaal 32 cm diameter

9057
€ 100 - € 200
Wedgwood Edme divers serviesgoed
bestaande uit 2 grote borden, 6 ontbijt en
6 diepe borden, 3 ovale groenteschalen,
ovale broodschaal en 2
vleeswarenschaaltjes, koffiepot met
roomstel, 8 kop en schotels, vaas,
sauskom, gebakschaal met 8 schoteltjes,
4 compoteschaaltjes en 5 bonbontips
9058
Doos divers Aziatisch porselein w.o. 2
beelde, dekselpotten en bamboe
penseelkoker

-

9059
Verzameling van 13 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9062
Koop divers b.u. Zweedse 2-delige
meditatiekruk, berken quiltstandaard en
houten schaal
9063
2 houten beschilderde dienbladen
59x35,5 cm en 57,5x37 cm, beschilderde
kist 32x24 cm en ronde metalen
beschilderde dienblad 45,5 cm diameter
9064
3 ijzeren decoratieve pinguins 29 cm, 39,5
cm en 49 cm hoog, zwaan 38 cm hoog,
gietijzeren deurstopper eend 18 cm hoog,
38,5 cm breed en 2 aluminium schalen
met olifantenversiering 46x14 cm en
47x34 cm
9065
Smeedijzeren 4-lichts tafelschemerlamp
met aardewerken medaillons 82,5 cm
hoog, messing  Joodse kandelaar 35 cm
hoog, 35 cm breed, kunststof beeld van
vrouw 51 cm hoog, rieten mand met 4
glazen flessen 33 cm hoog
9066
Oosterse houten beschilderde 9-laads
kastje 18,5 cm hoog, 27 cm breed, 20 cm
diep, gipsen Boeddhahoofd 48 cm hoog,
Mexicaans terracotta beeld 41,5 cm hoog
en oosterse waaier 81 cm hoog, 145 cm
breed
9067
Koperen aker en 19e eeuwse houten
emmer met bestek, pop, plate etc

-

9068
Divers koperwerk waaronder blokkenbak,
kandelaar bakken, vogelkooitje, rechaud,
vijzel met stampert, bloempotten etc

9054
Doos met kristallen vazen, karafje en
Swarovski dierfiguurtjes

-

9055
Doos met divers verzilverd, waaronder
een schaal, roomstel, flessenbak,
tafelkandelaren en divers bestek

-

9069
Walnotenfineer kist met intarsia in deksel
20 cm hoog, 42 cm breed, 30 cm diep en
ovale eiken theeemmer met koperen
binnenbak, hengsel en koperen ketel 34,5
cm hoog, 34x27 cm

9056
11 stuks gekleurd glas waaronder
Holmegaard, Ingrid Glas, schalen 15 cm,
24,5 cm en 31 cm diameter, vazen 7-60
cm hoog, pressepapier

9070
Antieke koperen aker met schenktuit, 30
cm hoog, kristallen karaf met stop,
inktvloeier, 2 plate taartscheppen en een
oude geldkist met sleutel
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9071
Doos met schelpen, fossielen, Ram
aardewerken dekselvaas, tegeltableau,
metalen jaren 60 Philips ultraviolet lamp,
gresaardewerken kruik met 2 oren 40 cm
hoog, houten wandelstok/kruk, gesigneerd
Pletser, Fruitstilleven, olieverf op doek en
onduidelijk gesigneerd , vinkjes, kleurets
9072
Doos diverse wanddecoraties en tegels in
lijst Tichelaar Makkum
9073
Doos met Aziatisch houtsnijwerk 50x25
cm, houten olifantenhouder met koperen
gong 33 cm hoog, 40 cm breed, benen
object en houten eendenfamilie met koper
en been versierd
9074
Doos divers b.u. Chinees porselein,
miniatuurbeeldjes steen en hout,
mineralen, bijoukabinetje, Italiaanse kan,
Hutschenreuther en Goebel beeldje van
vogels, Kantonese vaas, metalen
paraplubak en varia
9075
Gietijzeren tuinvaas 21 cm hoog, 2
marmeren wandconsoles 23 cm hoog en
witgelakte metalen 3-lichts korenaren
hanglamp 79,5 cm hoog
9076
4 ingelijste kleurenlitho's van Tierra del
Lagarto, uit de series Jungle Animals en
Indians incl. lijsten 64x51,5 cm en 57x69
cm
9077
Doos met divers tin en koperen
tafelschemerlampen

-

9078
Doos met diverse wanddecoraties
waaronder 3 werkjes van Philip Boas,
keramische tegel, tekening en litho's

-

9079
Doos met olieverfschilderijtjes, litho's en 2
spiegels
9080
Koop divers b.u. 4 glazen plafonnieres,
wereldglobe en hanglamp

-

9081
€ 100 - € 150
Koop divers bestek, plate en metaal in
originele oude doosjes
9082
Doos met Delfts aardewerk met
polychroom decor, Tichelaar Makkum
aardewerk en Zuid Holland Gouda plateel
tafelschemerlampvoeten
9083
Doos met Hollands plateel vazen met
schade, naar de Porceleyne Clauw
dekselvaas met chinoiserie decor met
schade, naar antiek model Delfts
aardewerken vaas met chinoiserie decor
met schade, Makkum 3-delig kaststelletje
met polychroom decor en 12 Societe
Ceramique aardewerken gebaksschotels
met decor Butterfly
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9084
Gesigneerd Laetita de haas, kleurets
Spring, gesingeerd Hester, De drukpers.
houtsnede geinspireerd op M C Escher en
een doos divers met 4 aardewerken
borden met de seizoenen, 2 barometers,
kunststof vogel en een metalen vogel
9085
Doos divers waaronder tafelklokje,
raamdecoraties, crucifixen etc

-

9086
2 dozen divers b.u. koperen kandelaren,
hanglamp met 3 Art Deco bollen, divers
kristal, porseleinen boeket en danseresje,
Flora Gouda dekselvaasje, plafonniere
met kristallen pegels en 2
tafelschermerlampen
9087
Koop divers b.u. kunststof corpus in
goudkleurige lijst, drie drukken van
Afrikaanse dieren, Lord Toro for the
washroom, 2 sleutels, 2 drinkbekers
met verzilverd montuur en kunststof
sculptuur van olifanten

-

9088
Grenen pijpenstandaard met kleipijpen,
beschilderde sigarenplank, bruin
geemailleerde doofpot met porseleinen
knop en 2 biljartkeus, 8 biljartballen en EF
Riley Accrington houten biljartwandrekje
puntentelling
9089
2 dozen b.u. divers koper, tin, spiegel,
hanglamp, metalen polychroom
beschilderde dienbladen met schalen en
bakjes en koperen ketel
9090
12 diverse wanddecoraties w.o.
houtsnede Jan Schonk, tekening Antoon
Markus, letterlap, affishe etc.
9091
Koperen aker, brassero, snavelkan,
bakken en doos met lantaarn, samowar,
kraantjeskan, kandelaren etc
9092
Doos diverse wanddecoraties, spiegels
met o.a. klassieke lijsten
9093
Doos met Hollands keramiek waaronder
Zaalberg, Pieter Groeneveldt, Studio Fris,
Ravelli, Mobach en Hannie Mein
9094
Doos met diverse houten kistjes

-

9095
Doos met diverse porseleinen en
aardewerken koffiepotten en theepotten
9096
Koop b.u. 18 wanddecoraties en fox
terrier beeldje

-

9097
Doos diverse wanddecoraties met honden
waaronder een karikatuur naar een
origineel van Arthur Boris Klein
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9098
Anoniem, Jezus bij het kruis, doek 65x50
cm, o9nduidelijk gesigneerd, portret van
man 50x40 cm en onduidelijk gesigneerd,
Biddende man, doek 45x32,5 cm
9099
Rotterdam spiegel der prentkunst, 30
historische prenten met expositielijst in
cassette, corpus achter glas met
rijkbewerkte lijst 52,5x42,5 cm en blauwe
glazen plooivaas 43 cm hoog
9100
Doos met Satsuma vaas, gipsen beeld,
aardewerken onderzetters,
raamdecoratie, ets, koperen gestileerd
blaadje, koperen samowar, spekstenen
vaasje en houten wanddecoratie 48x87,5
cm
9101
Doos met DE wandkoffiemolen,
wanddecoraties waaronder aquarel, bijou,
muntjes, bronzen schaal etc
9102
Doos divers w.o. groene vaas, tafelglobe
naar antiek model, deurklinken en
wandkapstokje
9103
Doos met Wood and Sons aardewerken
serviesgoed met decor Spring Fields en
doos met porselein, aardewerk en kristal
9104
5 klassieke lijsten waarvan 3 met
decoratie, grootste 76x65 cm cm

-

9105
4 wanddecoraties waaronder
olieverfschilderijtje van H Wiegman

-

9106
4 oude prenten in lijst waaronder 2 naar
een schilderij van Otto Eerelman, grootste
buitenmaat 65x79 cm
9107
Villeroy en Boch 3-delig aardewerken
kaststel met Delftsblauw decor 30,5 cm en
34,5 cm hoog (chipjes van standvoet
dekselvaas) en Villeroy en Boch Dresden
ovaal aardewerken dienblad, gevat in
metalen montuur 53x34,5 cm
9108
Kleurenets van Lia van Leeuwen 34x24
cm en 2 aquarellen met onduidelijke
signatuur 25x71 cm en 59x38 cm
9109
Koperen haardstel, koperen
vonkenscherm 60 cm hoog, 81,5 cm
breed en beschilderde metalen emmer 34
cm hoog
9110
Rvs lectuurbak 35 cm hoog, 45x24 cm en
glazen hallamp met metalen montuur 31
cm hoog
9111
Koop diverse oude voorraadblikken en
trommels

-

9112
Houten vogelkooitje met drinkflesje 25 cm
hoog, 26x20 cm, biscuitporseleinen beeld
van soldaat 34,5 cm hoog en oud Van
Melle's toffee voorraadblik 26,5 cm hoog,
25x22 cm
9113
Jugendstil koffernaaimachine

-

9114
12-persoons plate bestek in cassette

-

9115
Doos met divers bont, olieverfschilderijtjje,
koperwerk, damast etc
9116
Doos met 25 aardeweken bierpullen

-

9117
Doos met 15 gresaardewerken bierpullen
met blauw decor
9118
Doos met glazen bierpullen waaronder
met tinnen klep

-

9119
5 diverse wanddecoraties w.o.
olieverfschilderij met klaprozen

-

9120
Doos met porseleinen 19e eeuws
Mariabeeld 38,5 cm hoog (hand
gerestaureerd), porseleinen theelicht met
leeuwenmaskers op onderschotel, Villeroy
en Boch aardewerken Madonnabeeld,
Zuid Holland plateel beeld van een meisje
en porselein met blauw decor
9121
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9122
3 dozen met 2 verrekijkers, Ricoh 35 EF
camera, insteekalbums met postegels
Nederland, buitenland, olieverfschilderijtje,
oosterse wanddecoratie, diverse kunststof
beeldjes, aardewerken borden, marmeren
inktstel, crucifixen etc
9123
2 dozen met gekleurde glazen vazen

-

9124
Doos met Sola Elite en Gero Zilmeta plate
bestek, repro helm, slangenlederen tasje,
fles Klutman galnoten school schrijfinkt,
2 blauwe glazen hanglampjes, oude
microfoon etc
9125
NV de Rijn Leiderdorp vaas, 22 cm hoog,
olie en azijnstel Peter van Gelder 1941,
Leerdam glazen pindastelletje, Copier
Leerdam 8-kantig vaasje en een 19e
eeuws Boheems kristallen siervaasje
9127
2 dozen met divers porselein en
aardewerk waaronder oosters

-

9128
Doos met gipsen en kunststof beelden,
decoraties en flessenhouders

-

3

10-07 09.30 Kleingoed

Veiling juli 2020

9129
Koop divers w.o. Tichelaar Makkum koe
(schade), vijzeltje, glazen Art Deco vaas,
avondtas met onedele beugel en divers
bijou
9130
Doos divers w.o. sierschotels, bijoukistjes
en overige decoratieve zaken
9131
Doos met gipsen polychroom gekleurde
Kerststal figuren 4 cm-14 cm hoog
9132
Doos met Efsi speelgoedautootjes, Jaguar
embleem van auto, Nederlandse Juliana
muntgeld los en in album, aardewerken
tegels waaronder antieke en Tichelaar
Makkum en wanddecoraties
9133
Doos met KLM Bols porseleinen huisjes,
spekstenen paard, 3 glazen wereldbollen
gemerkt DaVis, 2 bronzen sculptures op
marmeren sokkeltjes en 2-delige
sammelalbums van Voss Kunstbilder met
plaatjes Das Tierreich
9134
Doos divers w.o. ovaal Hindeloopen
dienblaadje, orignele kopie ets naar
Rembrandt en divers aardewerk

-

9135
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9136
Doos met meest oud Engels aardewerk
en porselein
9137
2 dozen met divers glas, kristal en sierglas
9138
Doos met meest gekleurd kristallen karaf,
vazen, schalen en ovale schaal
9139
Doos met 6-persoons porseleinen mocca
kop en schotels met klassiek decor in
cassette, persglazen Tjechisch schaaltje
met ijsberen 13 cm hoog, 23 cm breed en
bruine kristallen karaf met 2 glaasjes op
zwarte glazen plateau 31x12,5 cm
9140
2 dozen met 19e eeuwse aardewerken
tegels

-

9141
2 dozen met porselein, aardewerk, tin,
wanddecoraties en strijkijzer

-

9142
Doos met Zuid Holland Gouda plateel,
aardewerk, kleedje, miniatuur krant
Rotterdamsch Nieuwsblad, boekje GEk en
Wijs tijdens Seyss etc
9143
Doos divers aardewerk, porselein en
gietijzeren koets

-

9144
3 dozen met Sarreguemines Frans
aardewerken serviesgoed

-
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9145
Doos met Bates Brown Westhead & Moor
19e eeuws aardewerken serviesgoed
9146
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9147
Doos met Thun porseleinen serviesgoed
en doos met porselein en aardewerk
waaronder Ravelli plantenhanger
9148
Doos met divers Japans porselein

-

9149
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9150
2 19e eeuwse spiegels in mahoniefineer
lijsten, 56x48 cm en 50x34 cm,
kleurenlitho van het Raadhuys te Leiden
en een Engelse prent
9151
Ronde 3-lichts jaren 60 glazen plafond
schaallamp 47,5 cm diameter, ronde 2lichts schaallamp 59 cm diameter,
vierkante 2-lichts schaallamp 34x34 cm
en vierkante 2-lichts schaallamp voor
kinderkamer 34,5x34,5 cm
9152
Petroleum hanglamp met aardewerken
pot, opalineglazen kap en 6-lichts
kaarsenhouders  66 cm diameter (1
houder los erbij, afgebroken)

-

9153
Ovaal houten dienblad met intarsia 63x34
cm, mahonie wandrekje met
jourgezaagde zijkanten 31 cm hoog, 31
cm breed, mahonie ajourgezaagde
wandconsole 16,5 cm hoog, 13,5 cm
breed, essenhouten sigarettendoosje met
intarsia 8,5 cm hoog, 12x9 cm en noten
standaard met intarsia 12 cm hoog, 15 cm
diameter
9154
Glazen 2-lichts jaren 60 schaallamp 48
cm diameter en glazen 1-lichts
plafondlamp 24,5 cm diameter

-

9155
5 sierglazen vazen en vaasjes waarvan 4
gekleurd 12,5 cm, 14,5 cm, 18 cm, 22 cm
en 21 cm hoog
9156
Junghans regulateur in notenkleur kast 84
cm hoog
9157
Doos met Afrikaans houtsnijwerk beelden,
diverse gipsen bronsgekleurde beelden
en boekensteunen en houten bestoken
en beschilderd beeld van pauw 100,5 cm
hoog
9158
3 Ravelli keramiek vazen 15 cm en 24,5
cm hoog en porseleinen jubileumschotel
van 't Konings Loo 1972-1997, 27 cm
diameter, in doos

9159
2 dozen met divers plate en hotelzilver

-

9160
5 taxidermie vogels en mol, ca. 75 jaar
oud

-

9161
Doos met tafelklokje, houten dienblad,
Indisch geweven doek 180x60 cm  met
tekst Horasmamake en Simburmagodang,
houten doosjes etc
9162
Doos met houten lectuurhouder met
kerfsnee versiering, Art Deco eiken
barometer 47 cm hoog, houten
dienblaadje met kerfsnee versiering,
draadglazen koekjespot met nikkelen
montuur, Russische verrekijker in
foedraal, blikken speelgoed en 2 Art Deco
dienblaadjes
9163
Doos divers tin w.o. fruitschaal, kraankan
etc.
9164
3 gietijzeren mijnwerkerslampen en 2
Hella metalen autolampen

-

9165
Doos met oude Engelse mijnwerkerslamp,
tafelklokje, plate, wanddecoraties, antieke
aardewerken tegels, Afrikaans houten
beeld en glazen
9166
Doos met plate bestek en doosje
postzegels

-

9167
2 dozen divers waaronder antieke
ansichtkaarten Nederland en buitenland,
verpakkingen van sigaretten WO II,
houtsnijwerk,fototoestellen, wandspiegel
met koper gedreven lijst, tin en plate
9168
Doos met 3 lederen tasjes waaronder
slangen- en krokodillenleder, gipsen
religieuze beeldjes en houten kistje met
steentjes en mineralen
9169
Doos divers koperwerk w.o.
schootkoffiemolen, theelichtje etc.

-

9170
Doos bijou, waaronder vele colliers en
knopen

-

9171
Doos met diverse tinnen voorwerpen

-

9172
2 dozen met diverse glazen waaronder
kristal

-

9173
Doos divers w.o. oude bierpullen met fraai
decor en tin
9174
Doos met 15 gekleurde en meest
geslepen glazen

-
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9175
24 flessen waaronder witte wijn, rose en
champagne uit de jaren 1989, 1990,
1992, 1993, 1994 en 1995
9176
18 flessen rode wijn waaronder 7x
Bourgogne Pinot Noir uit 1995, idem 2x uit
1992, 3x Ladoix uit 1992, 2x Chorey Les
Beaune uit 1993, 1x Savigny Les Beaune
uit 1991, 2x Volnay uit 1992 en 1x Cotes
du Marmandis uit 1990
9177
19 flessen rode wijn waaronder 9x Corton
Renardes uit 1978, 5x Chenas Domaine
des Duc uit 1994, 3x Saint Laurent pfalz
uit 1992, 1x Domaine du Colombier
Chinon uit 1993 en 1x Dieux Cardinal jaar
onbekend
9178
17 flessen rode wijn waaronder 12x
Fleurie uit 1993, 4x Touraine Amboise
pinot noir uit 1995 en 1x Anjou Rouge
Cabernet uit 1985

-

9179
20 flessen rode wijn waaronder 11x
Chateau La Duchesse Canon Fronsac uit
1990, 5x Madiran uit 1992, 2x Saumur
Rouge uit 1989, 1x Saumur Champigny
uit 1992 en 1x Cotes du Rhone uit 1995
9180
20 flessen rode wijn waaronder 6x
Chateau Divon uit 1989, 5x uit 1990, 3x
Chateau Ruat uit 1990 en 4x Chateau
Saint Andre Bellevue uit 1993 en 2x uit
1993
9181
19 flessen rode wijn waaronder 16x
Chateau L Estage Darquier grand
poujeaux moulis uit 1989, 2x Chateau
Bellevue de L Espy Bordeaux superieur
uit 1989 en 1x Domaine Chalet de
Germignau haut medoc uit 1990
9182
Wedgwood Edme Barlaston aardewerken
serviesgoed bestaande uit 12 platte
borden, 12 diepe borden, 20
ontbijtborden, 2 dekschalen, dekschaal
zonder deksel, sauskom, 13
compoteschaaltjes, 8 soepkoppenmet
schotels, gebaksschaal met 12
gebaksschotels, 2 grote ovale
vleesschalen, 2 kleine ovale
vleesschaaltjes, vierkante schaal,
botervloot, 8 eierdoppen, peper en
zoutstel, theepot, roomkannetje,
suikerpot, gemberpotje, 12 kop en
schotels, 12 kop en schotels en 12 kop en
schotels (verschillende modellen),
plateautje, cakeschaal, Wedgwood
Windsor ovale ovenschaal, rechthoekige
schaal en 11 schoteltjes met decor Moss
Rose
9183
Doos met Hollands aardewerk en plateel
waaronder Zuid Holland Gouda, de Zwing
Noordwijk, de Vier Paddenstoelen,
Mobach en KTP Velsen
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9184
2 dozen met divers glaswerk waaronder
Leerdam
9185
2 dozen met Wedgwood aardewerken
serviesgoed

-

9186
Doos met Japans imari porseleinen
schotels, Satsuma vaas, Wedgwood
jasperware schaaltje, aardewerken vazen,
schenkkan en gekleurd glazen vaasje
9187
Doos met Delftswit aardewerk

-

9188
2 dozen Japans en Chinees porselein en
houten beeld van vrouw
9189
Doos divers Aziatisch porselein w.o.
meest met blauw decor

-

9190

-

Doos diverse beeldjes, tafelbel,
inktpot etc.
9191
Doos Chinees porselein

-

9192
Doos divers Aziatisch porselein w.o. grote
schotel met schade, lepels, Satsuma
schotel etc.
9193
Doos divers porselein en aardewerk
waaronder pot met kippendeksel, Meissen
porseleinen schaal, 2 presenteerschalen
met kommetjes/schotels, 2 dekselpotten,
miniatuurbordjes en 2 borden
9194
Doos met oude tegels met decor w.o.
Perzisch

-

9195
Doos divers Aziatisch porselein w.o.
miniaturen

-

9196
Doos diverse porseleinen Oosterse
schotels, 20e eeuw

-

9197
Doos met stenen, mineralen, schelpen,
porseleinen Jugendstil schaal, Wedgwood
jasperware  etc
9198
Doos met 2 bollen met been belijmd,
metalen bronsgekleurde beeldjes,
vergrootglas, gepolijste steentjes, oude
vulpennen, tinnen soldaatjes, zakje
muntgeld Nederland en buitenlands etc
9199
Koop tegels en Makkum Tichelaar
palquette met vogelkooi (schade top)

-

9201
Doos met 25 aardewerken bierpullen

-

9202
Doos met Oosters en Afrikaans
houtsnijwerk en gipsen wandversiering

-

9203

€ 200 - € 400

Verzameling van 35 oude aardewerken
bierpullen met fraai decor en tinnen
kleppen, grootste 41 cm hoog
9204
Mason's Engels aardewerken serviesgoed
met decor Fruit Basket bestaande uit 7
platte borden, 5 diepe borden, 6
ontbijtborden, 2 dekschalen, 2 diverse
maten platte schalen, tafelstel op
plateautje, 5 kop en schotels, 2 diverse
maten theepotten, sauskom en ovaal
schaaltje
9205
Doos met Art Deco aardewerken vazen,
jardiniere, bloemenhanger,
schenkkannetje en potjes
9206
Doos met oude Underwood typmachine, 4
diverse oosterse tafelkleedjes en
herdenkingsvlag  Arnhem 1944-1994,
94x142 cm
9207
Krat en doos divers waaronder oud
gereedschap, geemailleerde schaal en
sudderbrander, plate, houten schaatsen
en Felix kattenbrood opbergblik 31,5 cm
hoog, 39,5x31,5 cm
9208
Doos met divers foto- en filmapparatuur
9209
Doos met diverse wanddecoraties
waaronder ets van Sabelpoort Arnhem
door Roodenburg en diverse kleedjes
waaronder wandgobelin

-

9210
Doos b.u. divers keramiek wo. Mobach,
Des Pots, Foreign, Ravelli en glazen
Copier vaasje
9211
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9212
2 dozen met divers koperwerk waaronder
brassero in houten rek, kruik en
hengselbakken
9213
Diverse metalen bureaulampjes en
wandlampjes jaren 70 en 80

-

9214
Doos met aardewerken boerenbont
serviesgoed

-

9200
Doos met divers plate bestek, kandelaren,
bijou, klein zilver etc
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9215
€ 50 - € 100
5 dozen met fototoestellen waaronder
Voigtlander Vito CLR, Praktica Super TL2,
Ricoh Auto 35V, Fujica Rapid S2, Canon
Canonet, Paxette IA, Yashica half 17
Rapid, Lubitel 166B, Sony Digital Mavica,
Agfa Optima 500 sensor etc etc, flitsers,
belichtingsmeters, lampen, diamateriaal,
beugels, etc.
9218
Doos met regulateur in eiken kast 65 cm
hoog, Zaanse klok in noten kast 64 cm
hoog en diverse gewichten
9219
Asus computer Intel Core i5, met VS248
monitor, Canon CanoScan Lide210 en
Canon Pixma  IP4850 printer
9220
4 koperen tafelschemerlampvoeten 2
staande asbakken en kandelaar, hoogste
86 cm

9234
Doos met lp's en singeltjes met muziek
jaren 70/80

-

9235
3 dozen met divers bijou

-

9236
Doosje met Lego, kratje met Plus Bricks
speelgoed, verzameling reclamespeldjes
jaren 60/70, Tonka blikken vliegtuigje,
blikken beer met trommel en doos met
boot van Team Delta Lloyd

9253
2 dozen porseleinen eet- en drinkservies,
Hutschenreuther Germany met decor Echt
Kobalt
9254
2 dozen met diverse postzegel(albums) uit
Nederland en wereld van diverse
jaartallen
9255
2 dozen met Oepiag Tjechisch
porseleinen eetserviesgoed

-

9237
Doos met tin, koper, plate, gemailleerd en
porselein

9256
3 dozen porseleinen eet- en drinkservies,
Figgjo Norway, market design

9238
Doos met 6 albums met geboortekaartjes

9257
Doos met diverse stripboeken waaronder
Suske en Wiske

9239
Doos met postzegels buitenland, FDC,
poststukken etc

-

9258
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9221
€ 100 - € 150
7 Duitse albums met FDC, jaren 1981 t/m
1987

9240
2 dozen met langspeelplaten en singeltjes
jaren 60/70/80

9222
€ 100 - € 200
Grote verzameling bestaande uit 13
albums met Nederlandse postzegels,
periode Willem III tot heden, deels
postfris, deels gestempeld, en doos met
losse postzegels Nederland

9241
Doos met diverse lp's en singeltjes jaren
70/80

9260
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

9242
Doos met bijou

-

9243
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9261
Doos divers tin wo. kruiken, theekannen,
pullen en schaaltjes

9223
2 dozen met Pirkenhammer en Heinrich
porseleinen serviesgoed
9224
2 dozen met Rosenthal Classic Rose
Collection porseleinen serviesgoed met
cobaltblauwe rand goudkleurig motief
9225
2 dozen met divers bijou

-

9226
5 antieke mahonie- en notenfineer met
intarsia kistjes

-

9227
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9228
Doos met Nederlandse boeken wo. Jac.
P. Thyse en A.J. van Laren voor Verkade
9229
5 antieke mahoniefineer theekistjes,
lepeldoosje en documentenkistje

-

9230
Doos met divers porselein en aardewerk
9231
Oud blik, oud kistje met inlegwerk,
lakwerk doosje en een rieten mandje met
divers bijou
9232
Doos divers verzilverd en zilver,
waaronder hengselmand en een karaf

-

9233
Doos met diverse dames- en
herenhorloges

-
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9244
Verzameling van 55 schaalmodel
autootjes waaronder collector items, deels
met doosje, deels zonder
9245
Doos met vele colliers, bijou, waaronder
barnsteen
9246
2 dozen met langspeelplaten, waaronder
popmuziek, meeste lp's jaren 70/80,
waaronder Rolling Stones

9259
Doos met diverse stripboeken en bladen
-

9262
Koopje divers textiel waaronder 2
avondtasje, kraag en kanten muts

-

9263
Doos divers plate w.o. koffiepot,
kandelaren etc.

-

9264
Koop diverse postzegels Wereld en FDC
w.o. Duitsland
9265
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9248
2 dozen b.u. diverse antieke poppen wo.
porselein

9266
Doos met divers kristal en glas en doos
met glazen plafondlampen, Hofmeister
kunststof plafond/wandlamp, Krea
kunststof wandlamp jaren 60/70 en
keramiek tafelschemerlampvoet met
gestoffeerde kap

9249
Koop van divers lego, jaren 70/80

-

9267
2 dozen vol met speelgoedautootjes

9250
Doos met 6-persoons aardewerken
serviesgoed, Dickens decor

-

9268
3 dozen vol met diverse stripboeken en
bladen

9247
4 dozen met speelgoedautootjes

-

9251
8 Engelse boeken van jaargangen Punch,
jaren 1886, 1887, 1890, 1891, 1892, 1894
en 1936
9252
Doos met 8 insteekalbums met postzegels
Nederland en Wereld, meest gestempeld,
eind 19e eeuw en 20e eeuw, diverse
enveloppenmet postzegels waaronder
FDC en enkele boeken over postzegels

-

9269
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9270
Doos met Japans porselein

-

9271
Doos met verzameling aardrijkskunde
stempels

-
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9272
7 diverse wandlampen w.o. met
korenarendecor

-

9273
3 dozen en krat met verlichting
waaronder tuinverlichting en
kerstverlichting en nieuwe
badkameraccessoires

-

9274
Koffer, krat en doos met electrisch- en
handgereedschap en toebehoren

-

9275
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9276
Doos met constructie speelgoed
waaronder KNex en Kustom, 3
posterboeken over militaire vliegtuigen in
de Tweede Wereldoorlog, Fabeltjeskrant
puzzel en kwartetspel
9277
Verzameling van 15 diverse glazen
siervoorwerpen

-

9278
Schuco metalen en kunststof baandelen,
ongemerkte kunststof vliegtuig 38 cm
lang, 49 cm breed, houten poppenstoeltje
59,5 cm hoog, porseleinen
poppenserviesje etc.
9279
3 dozen met boeken waaronder over
kunst, antiek, Snoecks, muziekbladen
jaren 70 etc

-

9280
4 Chinees porseleinen dekselpotten 27,5
cm hoog, 19 cm diameter
9281
Doos met 19e eeuws Petrus Regout
aardewerken dekschalen, fruitschaal,
dekschaaltje met lepel en Frans
aardewerken dekschaaltje

-

9282
6 dozen met verzameling meest
FoxTerrier honden beeldjes,
boekensteunen, geurlampjes etc etc van
porselein, glas, aardewerk, hout,
gietijzeren deurstoppers etc
9283
Aurora Thunderjet 500 motor stirling moss
racing set in doos, Temsi metalen
constructie speelgoed in doos, Monopoly
spel, Corgi Toys, etc
9284
Verzameling van 7 dozen met diverse
treinen, treinrails en huisjes waaronder
Marklin, Tri-ang en Hema

-

9285
Grote verzameling mineralen, stenen,
fossielen en schelpen

-
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam met ingang van 30 maart 2004 onder Nr. DS. 40530226.

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

DERKSEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DERKSEN

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken en Machinerieën.
Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.

AANVULLENDE VEILINGVOORWAARDEN
De veiling wordt gehouden volgends de in de catalogus vermelde “Veilinginformatie”. Het veilinghuis behoudt zich echter het recht voor, de volgorde te wijzigen.
De verkoop geschiedt om contant geld met een in de veilinginformatie aangegeven veilingkosten. De koper is verplicht deze koopprijs in gangbaar Nederland geld of via de
pin voor de aflevering te voldoen.
Indien bij een toewijzing van de koop twee of meer personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, als bijvoorbeeld over de uitleg
van plaatselijke gebruiken of biedingen, of vergissingen van de afslager, beslist hierover de deurwaarder en hij heeft het recht de koop terstond opnieuw te doen herveilen met
dezelfde rechten.
In afwijking van art. 6 van de Algemene voorwaarden, met betrekking tot terugname en gelijktijdige teruggave van koopprijs en opgeld bedraagt de periode waarbinnen de
koper terugname van het geveilde kan vragen niet 3 weken maar 10 dagen. De bereidheid tot terugname vervalt eveneens, als de koper het geveilde niet kan teruggeven in
dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de toewijzing bevond. Er is geen teruggave mogelijk bij technische apparaten.
Voor de schilderijen gelden de volgende omschrijvingen:
Een werk gecatalogiseerd met “Ges.” en voorzien is van de periode dat de kunstenaar geleefd heeft of geboren is, is naar onze mening een werk van de genoemde
kunstenaar.
Een werk gecatalogiseerd met “Toegeschreven aan” is naar onze mening waarschijnlijk een werk van de genoemde kunstenaar.
Een werk gecatalogiseerd met “Met signature” is naar onze mening niet van de hand van de genoemde kunstenaar.
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