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DERKSEN
ve i l i n g be drijf

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.
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VEILINGINFORMATIE FEBRUARI 2022

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
Zondag

3 februari
4 februari
5 februari
6 februari

10.00 – 16.00 uur
10.00 – 16.00 uur
10.00 – 16.00 uur
10.00 – 16.00 uur

Zaalveilingen met Live Streaming:
Maandag

7 febr 19.00 uur:

kavel

1 -

299

Meubelen & klokken

Dinsdag

8 febr 19.00 uur:

kavel

300 -

600

Kunst

Woensdag

9 febr 09.00 uur:

kavel

9000 - 9320

Kleingoed

Woensdag

9 febr 19.00 uur:

kavel

5000 - 5335

Vitrinegoederen & tapijten

Donderdag

10 febr 19.00 uur:

kavel

4000 - 4290

Aziatica & ivoor

Vrijdag

11 febr 14.00 uur:

kavel

2000 - 2310

Klein antiek

Vrijdag

11 febr 19.00 uur:

kavel

3000 - 3260

Design & Moderne kunst

Timed Online Veilingen:
Goud en zilver
Brocanteveiling

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

Amsterdamseweg 23
6814 GA ARNHEM
tel: 026-4421498
www.derksen-veilingbedrijf.nl
info@derksen-veilingbedrijf.nl

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

FEDERATIE

Kavel
Kavel

7000 – 7350 Sluiting start zaterdag 12 februari 19.00 uur
1000 – 1650 Sluiting start zondag 13 februari 19.00 uur

AFHAALTIJDEN VEILINGGOEDEREN uitsluitend op afspraak:
Dinsdag 8 februari		
Woensdag 9 februari
Donderdag 10 februari
Vrijdag 11 februari		
Maandag 14 februari
Dinsdag 15 februari
Woensdag 16 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 18 februari		

13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.00 uur
08.30 – 12.00 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

VEILINGKOSTEN:

30%

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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Column
Albert Keddeman
Het is dan eindelijk zover, we
hebben een nieuw kabinet,
nummer 4. Nee, ik bedoel
uiteraard niet één van de vier
kabinetten die in onze veiling
zijn opgenomen, maar het aantal
mannen en vrouwen op het bordes
poserend naast onze Koning.
Mannen en vrouwen… of moet ik
vrouwen en mannen zeggen?

6 13

Terugblik
vorige veiling
De veiling van november 2021 stond voor een
groot gedeelte uit een mooie collectie Design. Uit
een nalatenschap hier in de regio troffen wij in
een woning een aantal bijzondere objecten aan.
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Object
in the picture

Herman Brood werd op 5 november 1946 geboren in Zwolle.
Herman was erg intelligent, maar kwam op school niet mee. Hij had
er een hekel aan om mee te lopen in het keurslijf. Regelmatig klom
hij op school door het raam naar buiten, richting vrijheid.

Jan Zandleven
Jan Adam Zandleven zag het
levenslicht in Koog aan de Zaan voor
het eerst op 6 februari 1868. Jan Adam
Zandleven werd geboren als zoon van
een fabrikant en koopman in verf.
zijn vader had gewerkt,

Johannes Bosboom
Johannes Bosboom werd op
18 februari 1817 geboren in Den Haag
en groeide uit tot een Nederlandse
schilder en aquarellist. Hij wordt
beschouwd als belangrijkste schilder
van kerkinterieurs in de 19e eeuw

Maria Vos
Maria Vos werd op 21 december 1824
in Amsterdam geboren als dochter van
de makelaar Gerrit Vos en Gerarda
Bouwmeester. Maria kreeg onder meer
tekenles van Christiaan Andriessen en
schilderles van Petrus Kiers.

Gorge Nelson
George Nelson wordt geboren in
1908 te Hartford(Connecticut VS).
Hij studeert architectuur aan de Yale
University en vervolgens aan de
Amerikaanse Academie te Rome.

Deze uitgave is
gemaakt in opdracht van
DERKSEN veilingbedrijf,
met een beperkte oplage
van 300 stuks.
Aan deze uitgave hebben
meegewerkt:
DERKSEN veilingbedrijf
Ro-Wi print & sign
Redactieadres:
Amsterdamseweg 23
6814 GA ARNHEM
tel: 026-4421498
www.derksen-veilingbedrijf.nl
info@derksen-veilingbedrijf.nl
Vragen voor adverteren naar:
info@derksen-veilingbedrijf.nl
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Albert Keddeman
Het is dan eindelijk zover, we hebben een nieuw kabinet, nummer
4. Nee, ik bedoel uiteraard niet één van de vier kabinetten die
in onze veiling zijn opgenomen, maar het aantal mannen en
vrouwen op het bordes poserend naast onze Koning. Mannen en
vrouwen… of moet ik vrouwen en mannen zeggen? Mag ik dat
onderscheid nog wel maken? Ik wil mij namelijk niet schuldig
maken aan discriminatie of aan ongelijkheid. Voor je het weet
wordt Derksen genoemd in één van de 120 talkshows op tv of in
een podcast van Tim Hofman. Het valt mij steeds meer op dat er
bijna geen verschil meer wordt gemaakt tussen iemand van het
mannelijk of vrouwelijk geslacht. Met mijn bijna 57 jaar, ben ik
nog van een generatie die bij een dubbele “Rietberger” denkt aan
kunstschaatsen (zonder schuine schaats) en bij “Dick-pik” denkt
aan een kleine Haagse voormalige bondscoach. Ik ben van een
generatie die er ook vanuit gaat dat iemand een man of vrouw
is. Blank of donker, jong of oud, opgeleid of niet, handig is of
onhandig, veel of weinig weet, geld heeft of niet, een rijbewijs
heeft of niet, een Nederlander is of een Griek, smaak heeft of niet
en ga zo maar door. Verschil mag er denk ik niet meer zijn, we
moeten een éénheidsworst worden. In mijn paspoort staat nog
gewoon een “M” maar hoe lang zal dat nog mogen? Onlangs zat
ik tv te kijken en ik zag bij de Slimste mens een knap, aardig en
vriendelijk iemand zitten maar ik wist het even niet meer. Bij mij
komt dan toch de vraag naar boven; is dit een man of een vrouw?
Vraag mij niet waarom maar zo gaat het gewoon. Tot op de dag
van vandaag ben ik er nog niet achter. Ik zag het enige jurylid ook
onderzoekend kijken maar hij hield wijselijk zijn mond dicht. Ik
weet dat het niets uit maakt, maar toch… Even later zag ik onze
nationale brombeer in het zwart een lichte glimlach tevoorschijn
toveren naar Thorn. Oeps dacht ik nog; voorzichtig Maarten, voor
je het weet word je beschuldigd van “grensoverschrijdend gedrag”,
niet te verwarren met “grensoverschrijnend gedrag”. Voor je het
weet, ben je #BOOS. Ik denk dat het voortkomt uit het feit dat
we dagelijks zoveel keuzes moeten maken dat we eenvoudig niet
meer kunnen kiezen en als je dan non-binair bent, hoef je gewoon
minder keuzes te maken. Als je een account aanmaakt bij de veiling
hoef je dus niet te kiezen tussen “de heer” of “mevrouw”. Je hoeft
niet meer te kiezen wat je aan doet, blauwe of roze sokken draagt,
wie je hoffelijk voor laat gaan bij de draaideur van het restaurant,
ga je naar het heren- of damestoilet, wie gaat er kaartlezen op
vakantie of wie moet een band plakken of wiel verwisselen. Einde
discussie, einde keuzes maken. Het doet mij een beetje denken
aan de figuren in Star Trek, die lijken ook allemaal op wezens in
plaats van op mannen en vrouwen. Daarom ben ik stiekem toch blij
met het aantal blauwe pakken en mooie jurken die op 10 januari
naast onze Koning stonden. Wie mijn hart zeker gestolen heeft in
Ernst Kuipers. Een man uit het vak en iemand met een duidelijke
uitleg op de persconferentie hoe het met de cijfers staat. Plaatjes
tonen, duidelijk voor sommige vrouwelijke kijkers. Wat ik minder
vond, was het gebaar van de doventolk toen ze het had over Ernst
Kuipers. Niet gezien? Ik wel, maar ik ben ook een man….
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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
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Terugblik op de vorige veiling
De veiling van november 2021 stond voor een groot gedeelte uit een mooie collectie
Design. Uit een nalatenschap hier in de regio troffen wij in een woning een aantal
bijzondere objecten aan. Naast dat de objecten bijzonder waren ontdekten wij dat de
oorspronkelijke bewonder bevriend was met Gerrit Rietveld. De 2 ZigZag stoelen die
wij mochten veilen kwamen dan ook uit deze boedel. 2 stoelen die door de vorige
eigenaar zijn gekocht als cadeau voor het 10- en 20-jarig huwelijk. De stoelen werden
op de veiling verkocht voor 17.000 hamerbedrag en staan nu te pronken bij een
nieuwe verzamelaar.
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Naast de vele schilderijen met de mooiste romantische
voorstellingen hadden wij ook een werk in de veiling van de Duitse
kunstenaar Kuno Gonschior (1935-2010). Omdat wij het werk
herkenden als mooie kunst, hadden wij er een voorzichtige taxatie
aan gehangen van 1.500-2.500 euro. De hamer viel bij 4.000 euro
en werd door een Duitse kunsthandel gekocht.

Het belang van goede foto’s bleek ook in deze veiling weer. Hier ziet u een
kavel met diverse voorwerpen waaronder oude foto’s. Voor ons en menig
bezoeker een koopje met niet belangrijke zaken maar diverse Chinese
verzamelaars herkenden in onze foto’s toch bekend werk van de
Chinese fotograaf Pow Kee die eind 19e eeuw grote faam verwierf
in China. Met een taxatie van 150-250 kon onze veilingmeester
aan de gang. Hij liet de veilinghamer pas met een klap vallen en
verkocht het kavel aan een verzamelaar uit China voor 6.000 euro.

Bij de zitting van vitrinegoederen werden wij
uitermate verrast door de verkoop van een kavel
met 3 houten beelden. Traditionele ceremoniële
beelden uit West Timor met heel fijn gebrand
decor als een soort van tatoeage. De taxatie van
200-400 euro bleek toch wat te laag te zijn. De
strijd werd via de Live streaming gestreden door
2 Amerikaanse verzamelaars waarvan de laatste
bieder 7.900 euro moest betalen voor aankoop en
verzending naar Amerika.
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M a r i a Vo s
Maria Vos werd op 21 december 1824 in Amsterdam
geboren als dochter van de makelaar Gerrit Vos en
Gerarda Bouwmeester. Maria kreeg onder meer
tekenles van Christiaan Andriessen en schilderles van
Petrus Kiers. In 1847 werd zij erelid van de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Tot
1853 was Vos werkzaam als schilderes in Amsterdam.
In 1853 verhuisde zij naar Oosterbeek, waar zij een
schildersatelier huurde. Zij behoorde tot de zogenaamde
groep van het Hollandse Barbizon. In Amsterdam
had zij de schilderes Adriana Johanna Haanen leren
kennen, schoonzus van haar leermeester Petrus Kiers.
Haanen besloot rond 1863 om zich eveneens in
Oosterbeek te vestigen, bij haar partner Vos. In 1870
gaven zij de opdracht om villa Grada te bouwen,
waar zij gingen wonen en werken. Vos en Haanen
gaven daar ook schilder- en tekenlessen. Hoewel Vos
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bekendstaat als een schilderes van stillevens heeft
zij ook portretten, landschappen en stadsgezichten
geschilderd. Van haar woonplaats Oosterbeek maakte
zij veertien aquarellen. Werk van Vos werd regelmatig
geëxposeerd onder andere in Amsterdam, Antwerpen,
Arnhem, Brussel en Philadelphia. In 1973 en in 2002
werden er tentoonstellingen van haar werk gehouden
respectievelijk in het Stedelijk Museum Zutphen en in
het Historisch Museum Arnhem. Werk van Vos bevindt
zich onder meer in de collecties van het Rijksmuseum
Amsterdam, het Historisch Museum Arnhem, het
Museum Veluwezoom, Kasteel Duivenvoorde en van
de American Art Association in New York. Vos overleed
in januari 1906 op 81-jarige leeftijd in haar woonplaats
Oosterbeek. Zij werd begraven op de Nieuwe
Begraafplaats aldaar.

Maandag

7 februari

19.00 uur

Auto, meubelen, klokken
1
€ 4.000 - € 8.000
EXECUTIEVERKOOP: Personenauto
Renault Captur model 2R401E, kenteken
7-XBN-51, afgifte deel I 27-06-2014, APK
tot 02-07-2022. Auto is een inbeslagname
Deurwaarder Alkema Vloet Kuijpers te
Arnhem.Sleutels en kentekenbewijs zijn
niet aanwezig, hier dient u zelf zorg voor
te dragen. De auto is te bezichtigen op
donderdag 3 februari tussen 10.00-12.00
uur bij Houterman Autosleepdienst
Arnhem, Vlamoven 16 te Arnhem. Let op:
zij verstrekken verder GEEN informatie.
De auto zal geveild worden op maandag 7
februari 19.00 uur via ons Live Streaming
systeem. Bijkomende kosten is het opgeld
van 29%. Stalling bij Houterman tot en
met 14 februari gratis, daarna zijn de
kosten van stalling voor de koper, dit is 13
euro per dag.
2
€ 400 - € 600
Palissanderfineer barok kussenkast met
recht geprofileerde kap wo.
leeuwenkoppen, 2 deuren, lade en staand
op bolpoten, geheel voorzien van
gezwarte accenten en robbellijsten,
Holland eind 17e eeuw, 199 cm hoog, 200
cm breed en 75 cm diep
3
€ 100 - € 150
Wortelnotenfineer met grenen, mahonie
en eiken 2-delige kast met 2-deurs
bovenkast, 2 neplades en 2-laads
onderkast 210 cm hoog, 135 cm breed, 61
cm diep (sleutels manco)
4
€ 150 - € 250
Mahoniefineer op eiken Biedermeier
kabinet, 237 cm hoog, 174 cm breed, 56
cm diep
5
€ 100 - € 150
Massief eiken 2-deurs broodkast, 20e
eeuw, 173 cm hoog, 155 cm breed, 61 cm
diep
6
€ 80 - € 120
Eiken Pander bureau met steekwerk, 2
ladeblokken, groen leder ingelegd blad en
3 lades onder blad, 76 cm hoog, blad
160x90 cm (verkleuring door zonlicht)
7
€ 40 - € 80
Eiken bureaustoel met gedraaid en
getorst frame, lederen rug en zitting en
kruispootverbinding
8
€ 100 - € 150
Teakhouten empiresijl halbank, 170 cm
breed
9
€ 40 - € 80
Eiken armstoel met bestoken rugleuning
10
€ 300 - € 600
Noten met wortelnoten 2-delige pronkkast
op kruispootonderstel met in het midden
een open vak en aan beide zijden
vitrinegedeelte, 20e eeuw,
11
€ 80 - € 120
Noten met wortelnoten sidetable met 2
laden, 77 cm hoog, 107 cm breed, 46 cm
diep

maandag 7 februari 2022

Meubelen & klokken
Veiling februari 2022

12
€ 500 - € 1.000
Piano / vleugel in zwarte kast, Rud IBach
Sohn, serienummer 94082, bouwjaar
tussen 1921-1930, 162 cm lang
13
€ 80 - € 140
Barokstijl armstoel met witgelakt frame en
klassieke stoffering
14
€ 100 - € 150
Mahoniefineer Engelse sofa met
steekwerk en kunstlederen bekleding, 91
cm hoog, 203 cm breed
15
€ 80 - € 120
Notenfineer 1-deurs kast met
marqueterie, beglaasde deur, koperen
ornament, en gebogen kap, 190 cm hoog,
90 cm breed, 37 cm diep (lijstjes manco)
16
€ 100 - € 150
Jaarsma gietijzeren kachel met messing
elementen, ca. 1900, 74 cm hoog, 64 cm
breed
17
€ 150 - € 250
Bruin lederen love seat 70 cm hoog, 106
cm breed, 92 cm diep
18
€ 150 - € 250
2 zwarte lederen fauteuils van het merk
Touche, in de stijl van Gerard van den
Berg
19
€ 100 - € 150
Ronde butlerspiegel in rijk bewerkte
goudkleurige lijst, 19e eeuw, 68 cm
diameter
20
€ 150 - € 250
Ovale mahonie tafel op spinnekop, 76 cm
hoog, 142x111 cm met daarbij 4 stoelen
met gestoffeerde zitting
21
€ 50 - € 100
Academy grammofoon in mahonie
meubel, 102 cm hoog, 50x55 cm
22
€ 100 - € 150
Bronzen lantaarn naar antiek model met
glazen ruitjes, ca. 90 cm hoog
23
€ 50 - € 100
Mahoniefineer Biedermeier trumeau met
lade, Holland ca. 1850, 79 cm hoog en
bladmaat 68x36 cm
24
€ 100 - € 150
Mahoniefineer Louis Seize stijl
damesbureau met trekblad en een
notenhouten stoel met gebogen kuif
(gelijmd)
25
€ 60 - € 100
Eiken Neo Renaissance stijl paraplubak
met zinken binnenbak, 63 cm hoog, 69 cm
breed, 29 cm diep
26
€ 30 - € 60
Eiken kamergemak met rolluikdeurtje en
zinken pot, Holland ca. 1800, 72 cm hoog,
56 cm breed, 43 cm diep (stuk
achterwand manco)

27
€ 50 - € 100
Mahoniefineer Biedermeier wandtafel met
gecontourneerde rand, lade, onderschap
en bestoken frame en staand op schijf
poten, 71 cm hoog, 122 cm breed, 57 cm
diep (restauratie object)
28
€ 100 - € 200
Massief eiken karrewiel met ijzeren
beslag, mogelijk 17e/18e eeuw, 100 cm
diameter
29
€ 100 - € 200
Oosterse tafel naar antiek model met 16
laden. Vroeger gebruikte men dit soort
tafels voor het maken van fraaie
kalligrafie. 44 cm hoog, 120x170 cm
30
€ 80 - € 120
Eiken dekenkist met zadeldak, 19e eeuw,
67 cm hoog, 83 cm breed, 47 cm diep
31
€ 200 - € 400
Noten Louis Seize stijl 2-zits bank met
bestoken robbelranden, bladeren en krans
op top en rode stoffering met bloem- bladen tijgermotief, 98 cm hoog, 132 cm breed
32
€ 40 - € 80
Notenfineer klepbureau met steekwerk en
gezwarte delen, 19e eeuw, 103 cm hoog,
81 cm breed, 43 cm diep (restauratie
object)
33
€ 100 - € 150
Schapenlederen fauteuil, gemerkt
Muylaert
34
€ 100 - € 150
Eiken 2-delige buffetkast met bebogen
ruitjes in de bovenkast met daartussen
een spiegel, Holland ca. 1900, 162 cm
hoog, 120 cm breed, 49 cm diep
35
€ 100 - € 150
Mahoniefineer 7-laads chiffonnière met
marmer blad, 1 lade is een uitklapbaar
schrijfgedeelte, Holland ca. 1870, 145 cm
hoog, 105 cm breed, 47 cm diep
36
€ 80 - € 120
Bronzen 10-lichts hanglamp naar antiek
model, ca. 125 cm hoog, 73 cm diameter
37
€ 400 - € 800
Mahonie met eiken klassieke 2-delige
buffetkast met marqueterie versiering en
bronzen beslag, 4-deurs bovenkast met
facetgeslepen glas in deuren,
spiegelachterwand, tussengedeelte met
facetgeslepen spiegel, marmeren blad, 4
lades waarvan 2 hoeklades
wegdraaibaar en 4-deurs onderkast, ca.
1900, 210 cm hoog, 194 cm breed, 56 cm
diep (sleutels, 2 zijplintjes van opstand en
3 bronzen ringen van lades manco)
38
€ 80 - € 120
Mahonie Louis Seize stijl demi lune tafel
met marqueterie biesjes, 2 lades en
ajourgezaagde onderrand, 69 cm hoog,
75 cm breed, 38 cm diep

VEILINGCATALOGUS
DERKSEN |
1

9

Auto, meubelen, klokken
39
€ 200 - € 400
Eiken 4-deurs kast in barok stijl met
rechte kapregel, 6 bestoken hoofden en
leeuwenkoppen, gezwarte accenten wo.
panelen en staand op bolpoten, Holland
ca. 1880, 208 cm hoog, 151 cm breed en
67 cm diep
40
€ 300 - € 600
Vruchtenhoutfineer op eiken Hollands
kabinet, met fraai snijwerk, staand op
klauwpoten op bol, 18e eeuw, 250 cm
hoog, 192 cm breed, 65 cm diep
41
€ 800 - € 1.200
Mahoniefineer op eiken kabinet met
timpaankap met vaas op
top,gecanneleerde halfvolle zuilen, fraai
steekwerk waaronder guirlandes,
medaillons met maskers,
acanthusbladeren en ramskoppen,
koperen beslag, Holland ca. 1800, 278 cm
hoog, 195 cm breed, 72 cm diep (schade
aan afdeklijst deur, kromgetrokken deur
en paneel en enkele stukjes lijst manco,
enkele barsten in zijkanten)
42
€ 150 - € 200
Eiken Pander 2-deurs kast met steekwerk
en beglaasde deuren, 215 cm hoog, 158
cm breed, 51 cm diep
43
€ 200 - € 400
Mahoniefineer op eiken 2-deurs kast met
lade onderin, staand op bolpoten, 18e
eeuw, 192 cm hoog, 172 cm hoog, 69 cm
diep
44
€ 150 - € 250
Eikenhouten bestoken vitrinekast met
rechte kapregel wo. leeuwenkoppen,
siervaas, dolfijnen, beglaasde roogdeuren
geflankeerd door cannelures en staand op
bolpoten, Holland vroeg 20e eeuw, 200
cm hoog, 123 cm breed en 42 cm diep
45
€ 40 - € 80
Eiken bestoken bidstoel met rood velours
stoffering, 102 cm hoog (stuk hout van
zijkant bolpoot voorzijde)
46
€ 20 - € 40
Noten bestoken eetkamerstoel met hoge
webbingrug, gestoffeerde zitting en
regelverbinding tussen poten en hoef
voorpoten (schade aan webbing)
47
€ 80 - € 120
Notenfineer 1-laads salontafel staand op
stervoet, Holland eind 19e eeuw, 70 cm
hoog en bladmaat 67x58 cm
48
€ 40 - € 80
Eiken armstoel met webbing rug en rood
gestoffeerde zitting, geheel voorzien van
diverse voluten
49
€ 300 - € 600
Facetgeslepen spiegel in een klassieke
goudkleurige rijkgestoken lijst met kuif,
Holland ca. 1880, 160x90 cm
50
€ 150 - € 250
Massief eiken 2-deurs kast met recht
geprofileerde kap, inlegwerk in deuren en
staand op gezwarte bolpoten, Duitsland
18e eeuw, 183 cm hoog, 183 cm breed en
58 cm diep
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51
€ 40 - € 80
Houten beschilderde sierscherm, 20e
eeuw, 119 cm hoog, 40 cm breed
52
€ 80 - € 120
Palissander met eiken lessenaartje met
lade, ingeklapt 46 cm hoog, 53 cm breed,
39 cm diep
53
€ 50 - € 100
Notenfineer op eiken kastje met lade en
jaloeziedeurtje, 81 cm hoog, 63 cm breed,
42 cm diep
54
€ 80 - € 120
Eiken 2-delige cilinderbureau met
regelverbinding en staand op flespoten
117 cm hoog, 90 cm breed, 53 cm diep
55
€ 150 - € 200
Noten met wortelnotenfineer op eiken
klepbureau, met marqueterie versiering in
nest, staand op klauwpoten, ca. 1900, 106
cm hoog, 112 cm breed, 58 cm diep
56
€ 150 - € 200
Eiken Empireklepbureau, ca. 1800, 108
cm hoog, 109 cm breed, 56 cm diep
57
€ 150 - € 250
Massief eiken kast op sloffen, voorzien
van 1 deur, 105 cm hoog, 113 cm breed,
52 cm diep
58
€ 100 - € 200
Eiken klepbureau met 3 lades en
gezwarte gecanneleerde afgeschuinde
hoeken, Holland vroeg 19e eeuw, 113 cm
hoog, 128 cm breed, 52 cm diep
59
€ 100 - € 150
Wortelnotenfineer 3-laads dubbelgebogen
klepbureau met marqueterie bies, nest
met marqueterie schelp, rand en biesjes,
staand op klauwpoten, 20e eeuw, 100 cm
hoog, 109 cm breed, 52 cm diep (plint
rechterzijde achter gelijmd)
60
€ 150 - € 200
Notenfineer op eiken Engelse Louis Seize
stijl klepbureau met 3 laadjes bovenin,
klep met nest waarin vele laadjes, vakjes,
2 deurtjes en groen vilt ingelegd blad,19e
eeuw, 146 cm hoog, 110 cm breed, 48 cm
diep
61
€ 100 - € 200
Mahoniefineer op eiken klapbuffet met
halfvolle zuiltjes, 19e eeuw, 105 cm hoog,
119 cm breed, 51 cm diep, blad opgeklapt
148 cm hoog
62
€ 25 - € 50
Mahonie Biedermeier stoof met koperen
binnenbak en een koperen zakketel, 53
cm hoog
63
€ 50 - € 100
Notenfineer theestoof met messing
binnenbak en ketel, 52 cm hoog, 34 cm
diameter
64
€ 40 - € 80
Noten latten theestoof met koperen
binnenbak, ringetjes en knopjes, 19e
eeuw, 44 cm hoog, 33 cm diameter

65
€ 200 - € 400
Mahonie Biedermeier 2-deurs vitrinekast
met robbellijst, acanthusbladeren
ornamenten, witte binnenkast met
spiegelachterwand, 159 cm hoog, 106 cm
breed, 46 cm diep
66
€ 25 - € 50
Notenhouten latten theestoof met koperen
binnenbak en hengsel
67
€ 30 - € 60
Noten 19e eeuwse emmer met koperen
binnenbak en koperen ketel
68
€ 100 - € 150
Eiken 6-laads chiffonniere, vroeg 19e
eeuw, 154 cm hoog, 96 cm breed, 44 cm
diep
69
€ 40 - € 80
Iepenhouten miniatuur boekenpers, 51 cm
hoog, 22 cm breed en 14 cm diep
70
€ 100 - € 150
Eiken boekenpers met lade en deur
(zonder slot), 19e eeuw, 190 cm hoog, 71
cm breed, 45 cm diep
71
€ 80 - € 120
Eiken klepbureau, 19e eeuw, 157 cm
hoog, 94 cm breed, 46 cm diep
72
€ 50 - € 100
Eiken rijkbestoken kastje in Neo
Gothische stijl met klep en
regelverbinding, 100 cm hoog, 82 cm
breed, 48 cm diep (schade aan hoekjes
klep)
73
€ 100 - € 150
Eiken 3-deurs kastje in huisvorm, 104 cm
hoog, 89 cm breed, 36 cm diep (paar
stukjes lijst manco)
74
€ 30 - € 60
Eiken stoel met steekwerk in de rug,
regelverbinding en getorste voor spijl
tussen voorpoten, rug 114 cm hoog
75
€ 80 - € 120
Bronzen 8-lichts bolkroonluchter met
dubbele adelaar op top, 78 cm hoog, 83
cm diameter (geen ketting aanwezig)
76
€ 50 - € 100
4-lichts klassieke kroonluchter met glazen
pegels, 95 cm hoog, 47 cm diameter
(kapjes manco)
77
€ 70 - € 100
Bronzen 12-lichts dubbele kaarsen
bolkroon, 66 cm hoog, 66 cm diameter
78
€ 150 - € 200
Kristallen geslepen 12-lichts dubbele
kroonluchter, ca. 60 cm hoog 90 cm
diameter, incl. ketting totaal 140 cm hoog
79
€ 150 - € 200
Mahonie Biedermeier vlinderbank met
fraai steekwerk en rode velours stoffering,
staand op ijzeren wieltjes, 110 cm hoog,
158 cm breed
80
€ 30 - € 60
Messing 3-schaps etagère met decor van
vlinders, 72 cm hoog
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LUNCHEN, BORRELEN EN
LUNCHEN,
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81
€ 100 - € 150
KIassieke noten fauteuil met gestoken
frame en voorzien van geborduurde
stoffering, rugleuning 108 cm hoog

98
€ 40 - € 80
Ovale noten tafel met onderschap en
marqueterie biesjes, 70 cm hoog, blad
86x58 cm

82
€ 100 - € 200
2 noten met wortelnoten nachtkastje met
ingelegd biesje, lade, deurtje en
plateautje, binnenzijde voorzien van een
keramiek binnenkant, 71 cm hoog, 43 cm
breed, 38 cm diep

99
€ 80 - € 120
Eiken Mechelse salontafel met
rijkbestoken onderstel, leeuwenkopjes en
dolfijnpoten, 62 cm hoog, blad 100x60 cm

83
€ 150 - € 200
Noten Biedermeier gestoffeerde
vlinderbank met floraal motief, 156 cm
breed
84
€ 40 - € 80
Noten voltaire met groene mohair
stoffering, 19e eeuw
85
€ 40 - € 80
Notenfineer op eiken klepkist met
steekwerk, staand op klauwpoten, 53 cm
hoog, 46x39 cm
86
€ 100 - € 150
Spiegel in Louis Seize stijl lijst, 86x55 cm
87
€ 1.000 - € 1.500
Williams flipperkast model Road Show,
192 cm hoog, 73 cm breed en 141 cm
diep
88
€ 100 - € 150
Naar antiek model theetafel met lade en 2
uittrekplateautjes, 67 cm hoog, 80x52 cm
89
€ 100 - € 150
Lederen fauteuil met zwarte randen en
koperen kopspijkers afgewerkt
90
€ 150 - € 200
Wortelnotenfineer Engelse theetafel met
lade, opstaande gevouwen
bladrand, losse glasplaat op blad en
staand op bestoken klauwpoten 79 cm
hoog, 82 cm breed, 53 cm diep
91
€ 100 - € 150
Lederen fauteuil met zwarte randen en
koperen kopspijkers afgewerkt
92
€ 50 - € 100
Mahoniefineer demi lune wandtafel op
kolompoot, 19e eeuw, 73 cm hoog, 90 cm
breed, 50 cm diep
93
€ 30 - € 60
Vruchtenhouten kruk, 19e eeuw, 49 cm
hoog, zitting 32 cm diameter
94
€ 80 - € 120
Oosterse lampvoet met ajour decor en in
hoogte instelbaar, bij laagste stand 152
cm hoog, voet is 36 cm breed
95
€ 200 - € 400
Teakhouten bureautafel met 2 lades, 77
cm hoog, bladmaat 150x75 cm
96
€ 30 - € 60
Oosterse koperen hanglamp met
gekleurde glazen vensters, 50 cm hoog
97
€ 40 - € 80
Koperen hallamp met gekleurd glas in
lood, 90 cm hoog, 21x21 cm (1 ruitje met
barst)
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113
€ 40 - € 80
Octogonale wortelnotenfineer theestoof
met koperen binnenkant, 53 cm hoog
114
€ 100 - € 150
Messing 4-lichts hallamp met glazen kap,
180 cm hoog, 41 cm diameter

100
€ 100 - € 150
Ronde messing 5-lichts hallamp met
glazen kap, totaal met ketting 159 cm
hoog, 46 cm diameter

115
€ 180 - € 220
Eiken Mechelse 2-delige jachtkast met rijk
steekwerk en glas in lood deuren in
bovenkast, 230 cm hoog, 118 cm breed,
57 cm diep (1 ruitje defect en poten
manco)

101
€ 40 - € 80
Facetgeslepen Soester spiegel in
mahonie lijst 54,5x32 cm

116
€ 50 - € 100
Bestoken gezwart houten armstoel met
groene stoffering in Louis Seize stijl

102
€ 100 - € 150
Wortelnotenfineer 3-laads dubbelgebogen
klepbureau, 107 cm hoog, 117 cm breed,
65 cm diep

117
€ 80 - € 120
Eiken Neo Renaissance stijl tafel met
steekwerk en marqueterie biesjes, 75 cm
hoog, blad 76x54 cm

103
€ 200 - € 300
Mahonie eethoek bestaande uit ovale
kolompoottafel met biesje, 74 cm hoog,
blad 175x105 cm, met tussenblad van 60
cm, 4 stoelen en 2 armstoelen met blauwe
stoffering met motiefjes

118
€ 80 - € 120
Eiken Louis Seize demi lune wandtafel
met ajourgezaaagde opstaande rand,
blokjesrand, 1 lade en 2 rolluikdeurtjes, 79
cm hoog, 80 cm breed, 40 cm diep (1
messing knopje van deurtje manco)

104
€ 100 - € 200
Teakhouten kist met steekwerk en
polychroom kleuren, op houten wielen,
Indonesië, 19e eeuw, 80 cm hoog, 116
cm hoog, 48 cm diep

119
€ 100 - € 150
Spiegel in goudkleurige houten lijst met
rijkbestoken kuif met vogels, bloemen
en toorts, 19e eeuw, 154 cm hoog, 75 cm
breed (schadeplekjes aan lijst)

105
€ 80 - € 120
Spaanse eiken tafel met klapbladen en
smeedijzeren pootverbinding en beslag,
ingeklapt 75 cm hoog, 180x50 cm,
bladen uitgeklapt 72,5 cm hoog, 180x99
cm

120
€ 40 - € 80
2 iepenhouten armstoelen met
gestoffeerde zitting en armleggers en met
kopspijkers afgewerkte randen, 19e eeuw

106
€ 100 - € 150
6 mahonie Engelse eetkamerstoelen met
bestoken kuif en rood velours
gestoffeerde zitting, 19e eeuw
107
€ 100 - € 200
Notenfineer bibliotheektrap met 4 tredes
en messing handvat, tweede helft 20e
eeuw, 166 cm breed
108
€ 80 - € 120
Mahoniefineer op eiken tafeltje met
gecontourneerd blad, lade en steekwerk,
staand op klauwpootjes, 18e eeuw, 74 cm
hoog, 56 cm breed, 37 cm diep
109
€ 30 - € 60
Noten wangentafeltje, 57 cm hoog, totale
bladmaat 62x55 cm
110
€ 30 - € 60
2 houten beschilderde stoeltjes, vroeg 19e
eeuw
111
€ 100 - € 150
Eiken 2-laads wandmeubel met
onderschap in Georgiaanse stijl, 80 cm
hoog en bladmaat 126x49 cm
112
€ 40 - € 80
Noten bijzettafeltje met 2 klapblade, groen
ingelegd leder blad met daaronder een
lade en pootjes voorzien van metalen
ornamenten met wieltjes, uitgeklapt 54 cm
hoog, 714 cm breed, 38 cm diep

121
€ 40 - € 80
Mahoniefineer demi lune tafel, ca. 1800,
73 cm hoog, 87 cm breed, 46 cm diep
122
€ 50 - € 100
Mahoniefineer kapspiegel met steekwerk,
volle zuilen en ovale opbergruimte met
klep, 84 cm 75 cm breed
123
€ 150 - € 200
Facetgeslepen spiegel in goudkleurige
bewerkte lijst met ovaal medaillon in
bovenzijde met putti decor, 19e eeuw, 173
cm hoog, 83 cm breed
124
€ 80 - € 120
Notenfineer penantkast met lade en
rolluik, Holland ca. 1820, 93 cm hoog, 66
cm breed en 43 cm diep
125
€ 100 - € 200
Eiken rijkbestoken kast met marqueterie
biesjes, klep op bovenkant, 2 deuren en
nis, samengesteld uit hout uit de periode
18e-20e eeuw,115 cm hoog, 136 cm
breed, 50 cm diep
126
€ 150 - € 250
Mahonie Willem III eethoek bestaande uit
ovale spinnekoptafel met gecontourneerd
blad, 73 cm hoog, blad 135x96 cm en 4
krakelingstoelen
127
€ 40 - € 80
Eiken Art Deco octagonale hanglamp met
touw en franjes, 95 cm hoog, 68 cm
diameter (incompleet)

3

Herman Brood
Herman Brood werd op 5 november 1946 geboren in Zwolle. Herman was erg intelligent, maar kwam op school niet mee.
Hij had er een hekel aan om mee te lopen in het keurslijf. Regelmatig klom hij op school door het raam naar buiten,
richting vrijheid. Veel liever zat hij achter de piano en eindeloos te oefenen om zich moeilijke akkoorden eigen te maken.
Nachtenlang, het liefst in donker oefende hij met pianospelen. Altijd vergezeld door het gejank van hond Pat. Ook tekende hij
in die tijd al heel veel. Als Herman weg was, was hij vaak te vinden op een kamertje boven het magazijn van de fabriek van
zijn vader. In alle stilte zat hij daar dan te tekenen. Herman ging in 1964 naar de Kunstacademie in Arnhem en richtte daar
The Moans op. De band deed veel optredens voor Amerikaanse militairen in West-Duitsland en Brood kreeg wel eens een
pilletje toegeschoven om wakker te blijven. Zo begon zijn verslaving. In 1967 stapte hij over naar Cuby and the Blizzards. Hij
ontmoette de toenmalige Miss Groningen Tekie Buissink, met wie hij een kortstondige relatie had. Op 24 mei 1968 werd hun
zoon Marcel geboren. Toen de platenmaatschappij vernam dat hij drugs gebruikte werd hij uit de band gezet. In 1976 vond
een cruciale ontmoeting plaats. Brood speelde mee in Cuby and the Blizzards, die voor korte tijd was heropgericht, toen hij
in café ‘t Pleintje in Winschoten de naald van zijn injectiespuit in een prullenmand liet vallen. De eigenaar van het café, Koos
van Dijk, kwam binnen toen Brood in de prullenmand op zoek was naar zijn naald. In plaats van Brood buiten de deur te
zetten, keerde Van Dijk de prullenmand om en zocht ijverig mee. Vanaf dat moment trad Van Dijk op als Broods manager; hij
zou dit blijven tot Broods dood in 2001. In 1985 trad hij in het huwelijk met Xandra Jansen, samen hadden ze twee kinderen,
Lola en Holly, en een aangenomen dochter Brenda. Zijn dochter Holly zong in Kinderen voor Kinderen en Kinderen Zingen
Met Sterren. Holly speelde ook mee in de musical Ciske de Rat. In de jaren daarna waaierde zijn carrière uit. Brood acteerde
in een toneelstuk en een speelfilm, maar vooral in zijn eigen leven. Ook werd hij steeds actiever als kunstschilder. Hij werkte
op groot formaat en met felle kleuren, waarbij zijn werk stond in de traditie van de Cobra. De keuze voor primaire kleuren
kwam grotendeels voort uit noodzaak, omdat hij kleurenblind was. Vaak bracht hij met zwarte verf letters aan op zijn werk.
De handtekening ‘brood’ vormt veelal een opvallend onderdeel van het schilderij. Beroemd werd hij met zijn openlijke
uitspraken in de pers over seks en drugsgebruik. Hij genoot van alle aandacht en werd de bekendste harddrugsgebruiker
in Nederland; de ‘nationale knuffeljunk’. Door het gebruik van alle genotmiddelen was zijn lichaam tegen 2001 geheel
uitgeleefd. Pogingen om gedwongen af te kicken hadden geen succes. Toen het leek alsof hij nog maar een paar maanden te
leven had nam Brood zelf het heft in handen en pleegde zelfmoord. Op 11 juli 2001 sprong hij van het Amsterdamse Hilton
Hotel. Hij liet een afscheidsbriefje achter bij de bar met o.a. de tekst “maak er nog een groot feest van”.
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128
€ 50 - € 100
Mahoniefineer op eiken speeltafel met
lade en groen vilt ingelegd blad, 19e
eeuw, 75 cm hoog, 73 cm breed, 2x36 cm
diep
129
€ 50 - € 100
Mahonie thee lattenstoof met koperen
binnenbak, 19e eeuw, 43 cm hoog
130
€ 80 - € 120
Palissanderfineer speeltafel met bestoken
kolom, groen vilt ingelegd blad en staand
op klauwpoten, 72 cm hoog, 91 cm breed,
blad uitgeklapt totaal 91x91 cm

Veiling februari 2022
141
€ 500 - € 750
Mahoniefineer op eiken 3-laads commode
met gecontourneerd blad, gebombeerd
front, steekwerk en bronzen sierlijk
beslag, staand op klauwpoten, ca. 1750,
85 cm hoog, 113 cm breed, 61 cm diep
142
€ 400 - € 800
2 bruin lederen Chesterfield stijl clubs, 80
cm hoog, 112 cm breed, 97 cm diep
143
€ 40 - € 80
Messing 6-armige kaarsen bolkroon, 41
cm hoog, 46 cm diameter, met ketting van
55 cm

131
€ 40 - € 80
Mahonie gekuipte thee emmer met
messing band, binnenbak en hengsel, 19e
eeuw, 36 cm hoog, 30 cm diameter en

144
€ 50 - € 100
Koperen dubbele 12-lichts
bolkroonluchter, 129 cm hoog, 67 cm
diameter

132
€ 100 - € 150
Klassieke messing 6-armige hanglamp
met melkglazen kapjes, porseleinen
onderplaat met romantische voorstelling
van etende jongen met lam, 65 cm
diameter, ca. 75 cm hoog

145
€ 200 - € 400
Tafel met ovaal rijkbestoken blad en
onderstel lijkend op takken, in
Schwarzwald stijl, mogelijk Anna Palowna
Meubelenfabriek Horrix, 19e eeuw, 74 cm
hoog, bladmaat 100x78 cm

133
€ 150 - € 200
Kristallen geslepen 12-lichts kroonluchter.
65 cm hoog, 75 cm diameter, incl. ketting
totaal 178 cm hoog

146
€ 80 - € 120
4 noten bestoken eetkamerstoelen met
bruine stoffering, Frankrijk 19e eeuw

134
€ 80 - € 120
Teakhouten bank met leder gestoffeerde
zitting en koperen kopspijkers afgewerkte
rand, 20e eeuw, 58 cm hoog, 127 cm
breed, 37 cm diep
135
€ 100 - € 200
Eiken Grunderzeit bonheur, 195 cm hoog,
110 cm breed, 55 cm diep
136
€ 100 - € 150
8 mahonie eetkamerstoelen met fraai
steekwerk en groen gestreepte stoffering
137
€ 40 - € 80
Ovale mahoniefineer kolompoottafel, 76
cm hoog, blad 123x109, met 1 tussenblad
van 50 cm fineerschade aan zijkant
onderrand en kolompoot)
138
€ 40 - € 80
Eiken 4-laads kastje, 19e eeuw, 59 cm
hoog, 62 cm breed, 32 cm diep
139
€ 300 - € 600
Vermoedelijk walnotenfineer met
wortelnotenfineer op eiken klepbureau
met gebogen klep waarachter nest met
laadjes, deurtje, groen vilt ingelegde klep,
schuif met opbergruimte en geheime
laadjes, en 3 lades in gebogen onderkast,
18e eeuw 110 cm hoog, 111 cm breed, 62
cm diep (fineer schadeplekjes en stukjes
van randen lades manco)
140
€ 200 - € 400
Wortelnotenfineer Davenport met naar
boven uitschuifbare lectuurstandaard met
ajour gezaagde schotjes, staand op
porseleinen wieltjes, met groen leder
ingelegd blad, 103 cm hoog, 57 cm breed,
52 cm diep (stukje lijst op achterzijde
manco)
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147
€ 40 - € 80
Mahoniefineer tafel met klapbladen en
lade, 70 cm hoog, totale bladmaat 93x82
cm
148
€ 100 - € 150
Notenhouten armstoel met zwanen
verwerkt in armleuningen en ingelegd met
messing in front en gestreepte stoffen
bekleding
149
€ 100 - € 150
2 noten bestoken armstoelen met blauw
gestoffeerde rug en zitting met bruin
floraal motief
150
€ 100 - € 150
Eiken dekenkist met steekwerk in front,
18e eeuw, 79 cm hoog, 163 cm breed, 75
cm diep (schade aan 1 frontpaneel, stuk
hout manco)
151
€ 30 - € 60
Eiken rolluikkastje met lade, 75 cm hoog,
61 cm breed, 34 cm diep
152
€ 150 - € 200
Eiken dekenkist met kerfsnee
frontversiering, staand op slofpoten, ca.
1700, 71 cm hoog, 112 cm breed, 68 cm
diep
153
€ 100 - € 200
Spiegel in een antieke houten
goudkleurige lijst, Holland 18e eeuw,
90x80 cm. Divers schade en restauraties
en stukjes manco
154
€ 150 - € 200
Eiken met grenen 2-delige vitrinekast met
beglaasde deur in bovenkast, schelp
ornament op kap en 2 dichte deuren in
onderkast, vroeg 19e eeuw, 201 cm hoog,
137 cm breed, 30 cm diep

155
€ 80 - € 120
Noten met wortelnoten sidetable met 3
laden, 80 cm hoog, 120 cm breed, 41 cm
diep
156
€ 50 - € 100
Zwartgelakte ijzeren 3-slags haardscherm
met oosters beschilderd decor en
parelmoer oplegwerk, 93 cm hoog, 80 cm
breed (met schade)
157
€ 200 - € 400
Zwart gelakte oosterse armstoel, China
20e eeuw, 110 cm hoog, 69 cm breed
158
€ 200 - € 400
Chinese beschildering op rol van een
keizerlijk persoon, afbeelding is 157x80
cm, totale rol is 222x92 cm
159
€ 100 - € 150
Groengelakte grenen kast met 8 deurtjes
en 2 laadjes met ijzeren randen en
messing beslag, 173 cm hoog, 89 cm
breed, 49 cm diep
160
€ 200 - € 400
Zwart gelakte oosterse armstoel, China
20e eeuw, 103 cm hoog, 76 cm breed
161
€ 200 - € 400
Chinese beschildering op rol van een
keizerlijk persoon, afbeelding is 157x80
cm, totale rol is 222x92 cm
162
€ 150 - € 200
Teakhouten barmeubel, China 20e eeuw,
dicht 105 cm hoog, 89 cm breed, 56 cm
diep, open en uitgeklapt 102 cm
hoog, 177 cm breed, 56 cm diep (2
scharnieren defect van linker bovenblad)
163
€ 30 - € 60
Aziatische ingelijste linnen wanddecoratie
met voorstelling van haan, kip, bloeiende
struik en bamboe op achtergrond, 110x37
cm, incl. lijst totaal 155x57 cm
164
€ 40 - € 80
Onduidelijk teken gesigneerd, Berg in de
sneeuw, aquarel China ca. 1900, 63x32
cm, buitenmaat 93x46 cm
165
€ 200 - € 400
Rijkgestoken houten paneel, China 20e
eeuw, 99 cm hoog, 193 cm breed
166
€ 150 - € 250
Rijkgestoken houten paneel, China 20e
eeuw, 80 cm hoog, 164 cm breed
167
€ 100 - € 150
Vurenhouten kist met bolle deksel, met
leder bekleed, met floraal decor en resten
van polychroom kleuren, ijzeren beslag en
kopspijkers, vermoedelijk Indië 18e eeuw,
51 cm hoog, 81 cm breed, 45 cm diep
168
€ 100 - € 150
Eiken met grenen dekenkist met bolle
deksel en ijzeren beslag, 19e eeuw, 44
cm hoog, 94 cm breed, 52 cm diep
169
€ 60 - € 100
Teakhouten kamferkist met messing
beslag, 50 cm hoog, 101 cm breed, 51 cm
diep

4

141

285

328

Antieke commode

Pendule onder stolp

Romantisch landschap

356

2150

Tegeltableau

125

Antieke kast

Icoon Moeder Maria

513

Onduidelijk monogram

5000

37

Kussenkast / Heerde

Buffetkast
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Jan Zandleven
Jan Adam Zandleven zag het levenslicht in Koog aan de Zaan
voor het eerst op 6 februari 1868. Jan Adam Zandleven werd
geboren als zoon van een fabrikant en koopman in verf.
Nadat hij een tijd lang in de zaak van zijn vader had gewerkt,
koos hij in 1902 voor het schildersvak. Nadat zijn eerste
werk was geprezen door Paul Joseph Constantin Gabriël en
Jozef Israëls, dit zeer tegen de zin van zijn vader, groeide
hij verder uit tot een Nederlandse kunstschilder. Van belang
bij deze radicale keuze was ook zijn kennismaking met
kunsthandelaar Henk Bremmer, die hem financieel steunde
en Helene Kröller-Müller adviseerde om zijn werk te kopen.
‘Mijn leven is één passie voor de kunst’, schreef Zandleven
in 1906 aan Bremmer. In 1904 vestigde Zandleven zich in
Gorssel, in 1907/1908 vertrok hij Hengelo (Gld.) waar hij
het Snethlagehuis aan de Hofstraat huurde. In die periode
ontwikkelde hij zijn kunst sterk, mede door toedoen van
kunstkenner Henk Bremmer, die Zandleven regelmatig in
Hengelo bezocht en hem hielp bij het verkopen van zijn
werk. In 1912 bouwde Zandleven een eigen huis in ‘t bosch
bij Putten, op de Veluwe. Het liefst trok hij zich met zijn ezel
terug in het bos, soms vergezeld door Jan Carbaat. Ver weg
van het stadsgewoel maakte hij sprookjesachtige schilderijen.
Het werken op afgelegen plekken had een haast meditatieve
uitwerking op de religieuze Zandleven. De detaillistische
aandacht voor het onderwerp is daarbij duidelijk herkenbaar,
met name in de details van het hem omringende landschap:
takken, bladeren, bloemen, keien, zandhopen, bospaadjes,
paddenstoelen, boomstammen en stronken. Tussen 1916 en
1922 exposeerde Zandleven diverse malen bij Kunsthandel
Gerbrands te Utrecht, waar hij ook veel werk verkocht.
Zandleven bewoonde sinds april 1918 een bescheidener huis
aan de Hoofdstraat te Rhenen, alwaar hij in 1923 overleed op
55-jarige leeftijd. In 1929 werd een overzichtstentoonstelling
van zijn werk georganiseerd in het Stedelijk Museum te
Amsterdam. Jan overleed op 16 juli 1923 in Rhenen.
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Auto, meubelen, klokken
170
€ 100 - € 150
Teakhouten rijkbestoken kamferkist met
donkere patiné, China ca. 1900, 50 cm
hoog, 91 cm breed, 45 cm diep
171
€ 100 - € 150
Houten rijkbestoken wandconsole in
marmerstructuur geschilderd, met
marmeren blad met gecontourneerde
rand, 73 cm hoog, blad 92 cm breed, 52
cm diep (hoek marmeren blad gelijmd en
stukje van ornament onderstel manco)

Veiling februari 2022
184
€ 70 - € 100
Wortelnotenfineer 2-deurs vitrinekast met
gecontourneerd blad, staand op
klauwpoten, 136 cm hoog, 89 cm breed,
44 cm diep
185
€ 200 - € 400
2 houten panelen met Chinese tekens,
China 20e eeuw, per stuk 200x27 cm
186
€ 80 - € 120
Thangka, Tibet ca. 1900, 137x85,5 cm

172
€ 100 - € 150
2 grenen bestoken polychroom gekleurde
wandconsoles, 40 cm hoog, 44 cm breed,
30 cm diep

187
€ 50 - € 100
Antiek Oosters lakwerk tafeltje met decor,
63 cm hoog, 55 cmb reed, 37 cm diep
(restauratie object)

173
€ 100 - € 150
Vurenhouten rijkbestoken wandconsole,
56 cm hoog, 39 cm breed, 39 cm diep

188
€ 70 - € 100
Iepenhouten Windsor armstoel met
kruispootverbinding, 19e eeuw

174
€ 50 - € 100
Louis Seize stijl gecapitonneerde blauw
gestoffeerde stoel met goudgekleurd
houten frame, staand op wieltjes

189
€ 150 - € 200
Aziatisch 2-slags kamerscherm met
beschilderde lakpanelen, in rijkbestoken
frame met vogels in florale omgeving,
staand op ijzeren wieltjes, ca. 1900, 178
cm hoog, 162 cm breed

175
€ 200 - € 400
Houten bestoken beeldengroep van
Madonna met kind en omgeven met
engelkopjes, met restanten van
polychroom kleuren, vermoedelijk 19e
eeuw, 128 cm hoog (diverse barsten in
het hout door werking)
176
€ 100 - € 150
Engelse mahonie 2-delige kast met 2deurs bovenkast en 3-laads onderkast,
211 cm hoog, 122 cm breed, 47 cm diep
177
€ 100 - € 150
Eiken halbank met steekwerk en
opbergruimte onder klep zitting 135 cm
hoog, 131 cm breed, 47 cm diep
178
€ 100 - € 150
Facetgeslepen Soester spiegel in
wortelnotenfineer lijst met bestoken kuif
107x100 cm
179
€ 40 - € 80
Eiken 2-deurs wandkastje met steekwerk,
2 zuiltjes, schapje en messing beslag, 55
cm hoog, 37 cm breed, 25 cm diep
180
€ 150 - € 250
Klassiek eiken dressoir met massief front
met steekwerk op de 4 laden en 4 deuren,
107 cm hoog, 238 cm breed, 57 cm diep
181
€ 70 - € 100
Eiken rijkbestoken Dagobert stoel
182
€ 750 - € 1.000
Goudkleurige houten Quanyin met vis,
137 cm hoog, 46 kilogram (diverse
barsten en enkele delen gerestaureerd)
183
€ 150 - € 250
Wortelnotenfineer 2-delige vitrinekast met
1-deurs vitrineopstand met bestoken kuif
en 3-laads dubbelgebogen onderkast,
staand op klauwpoten, 220 cm hoog, 150
cm breed, 43 cm diep

maandag 7 februari 2022

195
€ 100 - € 150
Naar antiek model palissanderfineer op
eiken 2-deurs kussenkast met 2 lades en
staand op gezwarte bolpoten, geheel
voorzien van robbellijsten,183 cm hoog,
176 cm breed en 65 cm diep
196
€ 80 - € 120
Eiken 2-deurs kast, 19e eeuw, 210 cm
hoog, 163 cm breed, 55 cm diep
197
€ 50 - € 100
Eiken 2-deurs marriage kast met 2 lades,
162 cm hoog, 124 cm breed, 61 cm diep
198
€ 100 - € 150
Mahoniefineer op eiken Biedermeier
klepbureau, 159 cm hoog, 101 cm breed,
47 cm diep
199
€ 80 - € 120
Grunderzeit 1-deurs kast met losse kuif,
187 cm hoog, 98 cm breed, 46 cm diep
200
€ 50 - € 100
Mahonie stoel met okerkleurige stoffering,
staand op wieltjes
201
€ 50 - € 100
Noten Louis Quinze stijl armstoel met
leder bekleed
202
€ 40 - € 80
Eiken Art Deco 3-slags kamerscherm met
nieuwe stoffering, 175 cm hoog, 3x68 cm
breed
203
€ 70 - € 100
Eiken rijkbestoken wandkapstok met 5
messing haken, 29 cm hoog, 102 cm
breed, 24 cm diep
204
€ 50 - € 100
19e eeuws rooktafeltje met koper blad, 67
cm hoog, 54 cm diameter
205
€ 70 - € 100
Eiken met grenen Engelse klepbureau
met 5 lades met messing beslag, 108 cm
hoog, 95 cm breed, 55 cm diep

206
€ 100 - € 150
Mahonifineer Louis Seize klapbuffet met
gecanneleerde flanken, 2 lades en 2
deuren en staand op taps toelopende
poten, Holland ca. 1800, 164 cm hoog,
142 cm breed en 63 cm diep (deels
geschilderd in mahoniekleur)
207
€ 40 - € 80
Eiken wandkapstok met steekwerk van
maskers en ornamenten, 7 messing
haken34 cm hoog, 125 cm breed
208
€ 50 - € 100
Eiken verrijdbare boekenmolen, 96 cm
hoog, 41x41 cm
209
€ 30 - € 60
Mahoniefineer dommeknecht met 2 lades
en 2 onderschappen, 19e eeuw, 95 cm
hoog, 50 cm breed, 42 cm diep,
klapblaadjes uitgeklapt totaal 100 cm
breed (restauratie object))
210
€ 80 - € 120
Eiken Engelse bank/tafel met
gecontourneerd lijstwerk rond panelen,
blad als rug en tafelblad te gebruiken,
opbergruimte onder zitting en klep (moet
op 2 punten scharnier vastgemaakt
worden), en gekartelde onderzijde 97 cm
hoog, 157 cm breed, 57 cm diep
211
€ 100 - € 150
4 fraai bestoken notenhouten
Chippendale stijl armstoelen met schelp in
kuif, voluutvormige accenten en staand op
cabriole klauwpoten, West Europa ca.
1890
212
€ 40 - € 80
Eiken bestoken wandkapstok met 6
dubbele koperen haken, 44 cm hoog, 110
cm breed, met geweven wandkleed met
chinoiserie decor
213
€ 100 - € 150
Eiken kerkbank, ca. 1900, 105 cm hoog,
189 cm breed, 53 cm diep
214
€ 80 - € 120
iepenhouten kast met 3 schapjes en diep
open gedeelte onderin met spijlen in front,
staand op slofpoten, ca. 1800, 121 cm
hoog, 118 cm breed, 39 cm diep
215
€ 50 - € 100
Eiken wangentafel met getorst frame,
staand op wieltjes, 68 cm hoog, totale
bladmaat 105x76 cm
216
€ 40 - € 80
4 noten krakeling eetkamerstoelen met
groen gestoffeerde zitting, onderzijde
frame gemerkt Horrix s'Gravenhage
217
€ 50 - € 100
Eiken open 32-vaks kast, 224 cm hoog,
46 cm breed, 43 cm diep
218
€ 20 - € 40
Eiken nachtkastje met marmeren blad, 81
cm hoog, 38 cm breed, 38 cm diep
219
€ 80 - € 120
Art Deco eiken halbankje met zwarte
accenten, 107 cm hoog, 96 cm breed, 39
cm diep

5
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41

Louis Seize kabinet

Auto, meubelen, klokken
220
€ 20 - € 40
Notenfineer 3-laads kastje, 76 cm hoog,
73 cm breed, 40 cm diep (schadeplekjes)
221
€ 40 - € 80
Iepenhouten kinder schommelstoel met
rood velours stoffering, rugleuning 77 cm
hoog
222
€ 40 - € 80
Mahonie Engelse armstoel met groen
gestreepte stoffering
223
€ 70 - € 100
Eiken Engelse klepbureau met 4 lades
met messing beslag, nest met
postvakken, 3 laadjes en deurtje, 95 cm
hoog, 72 cm breed, 46 cm diep
224
€ 80 - € 120
Eiken Art Deco meubel met
palissanderfineer en mahoniefineer, 1
dichte deur, glazen schuifdeuren en open
schap, 105 cm hoog, 140 cm breed, 50
cm diep

Veiling februari 2022
236
€ 100 - € 150
Eiken Henri II eethoek bestaande uit tafel
77 cm hoog, blad 114x103 cm en
tussenblad van 39 cm en 4 stoelen met
blauwe stoffering met motief
237
€ 100 - € 150
Eiken dekenkist met lade, 19e eeuw, 79
cm hoog, 141 cm breed, 57 cm diep
238
€ 100 - € 150
Art Deco staand horloge met koperen
wijzerplaat in eiken kast met steerkwerk,
210 cm hoog, 69 cm breed
239
€ 30 - € 60
Hollandse barometer, 55 cm hoog
240
€ 20 - € 40
Naar antiek model barometer, 104 cm
hoog
241
€ 50 - € 100
Regulateur in notenkleur kast, 113 cm
hoog

225
€ 70 - € 100
Eiken tafel met tussenbladen, 73 cm
hoog, bladmaat totaal 158x100 cm

242
€ 20 - € 40
Schweckenbecher Duitse wandklok, 44
cm hoog

226
€ 20 - € 40
Eiken Art Deco bureaustoel met lederen
rug en zitting

243
€ 80 - € 120
Friese staartklok met maanstand, in eiken
kast, ca. 1900, 148 cm hoog

227
€ 40 - € 80
4 eiken Mechelse eetkamerstoelen met
rood- en groen gestoffeerde zitting
(restauratie nodig)

244
€ 20 - € 40
Regulateur in noten kast, 54 cm hoog

228
€ 30 - € 60
19e eeuwse mahonie armstoel met
geborduurde stoffering
229
€ 70 - € 100
Eiken bibliotheektrapje (barst in zitting)
230
€ 50 - € 100
Notenfineer eethoek b.u. tafel op
kolompoot 73 cm hoog en bladmaat
113x86 cm, en 4 stoelen met polychrome
zitting
231
€ 80 - € 120
2 eiken bestoken armstoelen met
flespoten, regelverbinding en gebloemde
stoffering
232
€ 70 - € 100
Notenfineer 2-deurs Grunderzeit kast, 134
cm hoog, 95 cm breed, 49 cm diep
233
€ 100 - € 150
Eiken 13-laads rolluikkast, 152 cm hoog,
55 cm breed, 44 cm diep (rolluikdeurtje op
2 plaatsen los, moet gelijmd worden)
234
€ 30 - € 60
Mahonie speeltafel met gezwarte
accenten en bruin vilt ingelegd blad, 19e
eeuw 75 cm hoog, 96 cm breed, 2x48 cm
diep
235
€ 20 - € 40
Mahoniefineer op eiken kastje met laadje
en aan zijkant plateautjes (deurtje manco
en plateautjes niet origineel)

maandag 7 februari 2022

245
€ 30 - € 50
Junghans regulateur in notenkleur kast,
88 cm hoog (rozetje p kap manco en knop
op top vervangen door eiken knop)
246
€ 20 - € 40
Regulateur in beukenhouten kast, 47 cm
hoog
247
€ 20 - € 40
Regulateur in notenkleur kast, 75 cm hoog
248
€ 100 - € 150
Engels staand horloge in eiken kast
met steekwerk in kap, volle zuilen,
beschilderde wijzerplaat met
dagaanduiding en adres Sam Nixon
Newcastle en marqueterie biesjes in deur,
195 cm hoog, 54 cm breed (gewichten
manco)
249
€ 25 - € 50
Hollandse barometer in mahoniefineer
kast, 19e eeuw, 96 cm hoog (restauratie
object)
250
€ 30 - € 60
Wandklok met versierde wijzerplaat, in
gecontourneerde kast, 49x43 cm
251
€ 70 - € 100
Franse comtoiseklok met naam Mamet
Carré á Macon op wijzerplaat, met
harpslinger
252
€ 50 - € 100
Messing Portugese scheepsbarometer,
20e eeuw, 93 cm hoog

253
€ 50 - € 100
Duits staand horloge in notenfineer kast,
20e eeuw, 162 cm hoog, 25 cm breed, 18
cm diep (restauratieobject)
254
€ 40 - € 80
Staand horloge in eiken kast, Interclock,
189 cm hoog
255
€ 50 - € 100
Staande klok in beschilderde
vurenhoutenkast, 19e eeuw, 207 cm hoog
(restauratie object)
256
€ 70 - € 100
Zaanse klok met maanstand, in noten
kast, 20e eeuw, 110 cm hoog
257
€ 20 - € 40
Zaans klokje in noten kast, 48 cm hoog
258
€ 25 - € 50
Naar antiek model vrijeslinger regulateur,
wijzerplaat 20 cm diameter
259
€ 30 - € 50
Friese staartklok met maanstand, in eiken
kast, 20e eeuw, 110 cm hoog (engeltjes
en blokjes op kap manco)
260
€ 25 - € 50
Regulateur in rijk bewerkte noten kast,
130 cm hoog (kuif,ornamentje en
gewichten manco)
261
€ 30 - € 60
Naar antiek model stoelklok, 47 cm hoog
(ophanging slinger defect)
262

€ 40 - € 80

Schwarzwalder koekoeksklok met
steekwerk in Neo Gothische stijl, 42 cm
hoog, 37 cm breed (stukje steekwerk van
kap manco)
263
€ 50 - € 100
Schwarzwalder koekoeksklok, 62 cm hoog
264
€ 100 - € 150
Engels staand horloge met beschilderde
wijzerplaat, maanstand en naam Knight
Stone, in eiken kast met gecanneleerde
halfvolle zuilen, 19e eeuw, 244 cm hoog
(gewichten manco)
265
€ 100 - € 150
Engels staand horloge in mahoniefineer
met eiken kast, 19e eeuw, 218 cm hoog,
53 cm breed (schade aan kast en barst in
ruit)
266
€ 100 - € 200
Engels staand horloge met beschilderde
wijzerplaat met voorstelling van de vier
jaargetijden, dag- en secondenwijzer
en adres Turnbull & Young Glasgow &
Dalry, in mahoniefineer kast, 19e
eeuw, 233 cm hoog, 58 cm breed, 25 cm
diep
267
€ 100 - € 150
Friese staartklok in eiken kast, wijzerplaat
gedecoreerd met gedreven koper
268
€ 100 - € 150
Friese staartklok in eiken kast, 19e eeuw,
148 cm hoog (engelen incompleet)
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512

2195

Antieke kussenkast

529

Ladislav Kroha

Cianon Siewert

16

Antieke kachel

Antieke pers
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79

Biedermeier sofa

59

367

2141

Klepbureau

Daniël Muehlhaus

Tegeltableau

Auto, meubelen, klokken

Veiling februari 2022

269
€ 100 - € 150
Friese kortstaartklok in eiken kast, vroeg
19e eeuw, 114 cm hoog

283
€ 50 - € 100
Duitse tafelklok in noten kast, 44 cm hoog
(diverse manco's)

270
€ 60 - € 100
Regulateur met gewichten, in noten kast,
115 cm hoog

284
€ 300 - € 600
Gehamerd koperen Amsterdamse School
tafelklok, Holland ca. 1930, 31 cm hoog
(moet nagekeken worden)

271
€ 100 - € 150
Walt staand horloge in wortelnotenfineer
kast naar antiek model, uurwerk voorzien
van kwartierslag, 184 cm hoog
272
€ 80 - € 120
Comtoiseklok met bronzen versiering,
geemailleerde wijzerplaat en vouwslinger,
19e eeuw
273
€ 80 - € 120
Friese staartklok met beschilderde
wijzerplaat, in eiken kast, 19e eeuw, 148
cm hoog
274
€ 40 - € 80
Friese staartklok met bruidskrans en
adres M. Schulman Weesp op wijzerplaat,
in eiken kast, 19e eeuw, 147 cm hoog
(beeldje manco)
275
€ 80 - € 120
Ronde schoolklok met snekuurwerk,
Engeland ca. 1900, 39 cm diameter
276
€ 100 - € 150
Franse comtoiseklok met romantisch
decor, adres Camisier á Périgieux, met
harpslinger (afdekkap van slinger los)
277
€ 100 - € 200
Friese stoelklok met zeemeerminnen aan
zijkanten en beschilderde kast, vroeg 19e
eeuw
278
€ 100 - € 150
Friese staartklok in eiken kast, 19e eeuw,
145 cm hoog (engelen incompleet)
279
€ 100 - € 150
Naar antiek model Friese stoelklok, 80 cm
hoog
280
€ 100 - € 150
Friese staartklok met beschilderde
wijzerplaat en scheepjesmechaniek, in
eiken kast, Holland ca. 1850, 150 cm
hoog (barst in zijruiten)
281
€ 1.500 - € 2.500
Staand horloge met uurwerk met fraai
gegraveerde voorstelling, maanstand,
dag- en maandstand, secondenwijzer,
gemerkt Tjeert Ratsma Harlingen in een
mahoniefineer op eiken kast, 19e eeuw,
289 cm hoog
282
€ 2.000 - € 4.000
Staand horloge met fraai uurwerk met
beschilderd front, scheepjesmechaniek,
maan-, dag-, maand- en
secondenaanduiding, gemerkt Christoffel
Abke Amsteldam op cijferring, 2 bellen,
dubbele kap met de 3 poppen Vadertje
Tijd, Mercurius en Engel op top,
in wortelnotenfineer op eiken kast met
marqueterie versiering en bestoken
ornamenten, Holland 2e helft 18e eeuw,
285 cm hoog

maandag 7 februari 2022

285
€ 50 - € 100
Franse zamak pendule, gemerkt Japy
Freres, ca. 1900, 35,5 cm hoog, 34,5 cm
breed, onder glazen stolp op houten voet,
totaal 44,5 cm hoog, 42,5 cm breed
(slinger en sleutel manco)
286
€ 40 - € 80
Ansonia Clock & Co Amerikaans
marmeren tafelklok, 30 cm hoog, 22,5 cm
breed (marmeren plint rechterzijkant voet
manco)

296
€ 100 - € 150
Warmink tafelklok met maanstand in
wortelnotenfineer kast en messing details,
24 cm hoog
297
€ 40 - € 80
Warmink tafelklok in noten kast, 24 cm
hoog
298
€ 30 - € 60
Warmink tafelklokje met maanstand, in
noten kast, 24 cm hoog
299
€ 30 - € 60
Warmink tafelklok met maanstand, in
noten kast, 26 cm hoog

287
€ 40 - € 80
Marmeren pendule met adres GM
Klumper La Haye op wijzerplaat, 24 cm
hoog, 32 cm breed
288
€ 300 - € 600
Jaeger Le Coultre & Cie nr.
109668 caliber 526-5, messing atmos
tafelklok in glazen kast, Zwitserland ca.
1950, 22,5 cm hoog
289
€ 150 - € 250
Vuurvergulde pendule met Maria met kind
en bijbel op top en afbeelding van Lam
Gods op altaar op voorzijde klok, met
adres SL Jacobs Arnhem op wijzerplaat,
35 cm hoog, 27 cm breed, onder glazen
stolp en zwartgelakte houten voet, totaal
56 cm hoog
290
€ 100 - € 200
Vuurvergulde bronzen pendule met dame
op top, uurwerk met slinger aan touwtje,
Frankrijk ca. 1830, 37 cm hoog (geen
sleutel)
291
€ 100 - € 200
Messing pendule met bronzen beeld van
paard op top, Frankrijk 19e eeuw, 45,5 cm
hoog, 29 cm breed
292
€ 100 - € 150
Franse Louis Philippe kolompendule in
rozenhoutfineer kast met fraai maqueterie
floraal motief met vogels en vlinders, ca.
1830, 46 cm hoog (fineerschade aan
randjes en wijzerplaat) met console 6,5
cm hoog, 31,5x20 cm (glazen stolp manco
en schade aan fineer)
293
€ 50 - € 100
Franse kolompendule met messing
biesjes ingelegd, gemerkt Barlot Paris,
19e eeuw, ca. 48 cm hoog (kap
kromgetrokken)
294
€ 80 - € 120
Warming tafelklok met moonphase in
eiken kast, 30 cm hoog
295
€ 40 - € 80
Warmink tafelklok in noten kast, 24 cm
hoog

7
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304

Peder Als

Dinsdag

8 februari

19.00 uur

Schilderijen

Veiling februari 2022

300
€ 2.000 - € 4.000
Herman Brood (1946-2001)
Drag y'r meat home, doek uit 1995,
120x160 cm

313
€ 200 - € 300
Adrianus Johannes Zwart (1903-1981)
Stilleven met vaas bloemen, maroufle
50x40 cm

301
€ 2.000 - € 4.000
Maria Vos (1824-1906)
Stilleven met aardewerken Delftse kan,
tinnen schaal met kreeft en garnalen,
broden, druiven op een hardstenen zuil
met kleed en takken, doek gedateerd
1868, 85x68 cm in een kapitale antieke
lijst, buitenmaat 116x99 cm (bedoekt)

314
€ 150 - € 250
Adrianus Johannes Zwart (1903-1981)
Boereninterieur met ketel boven vuur,
achterzijde notitie Interieur te Lage Mierde
Noord Brabant, doek 50x40 cm

302
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, maritieme
voorstelling naar oude meester, doek
57x76 cm
303
€ 100 - € 200
Gesigneerd Simons, Vrouwen bij de
waterput, doek 60x50 cm
304
€ 3.000 - € 5.000
Peder Als (1726-1776)
Portret van koningin Louise van Hannover
(1724-1751), eerste echtgenote van
koning Frederik V van Denemarken (1723
-1766), doek 78x64 cm gevat in een
kapitale antieke goudkleurige lijst,
buitenmaat 97x85 cm. Het in 1749
gesigneerde, in een rococo achtige stijl
opgevatte portret is zeldzaam door de
afwezigheid van symboliek die Louises
koninklijke status illustreert. Dit duidt erop
dat het hoogstwaarschijnlijk bestemd was
voor de privésfeer.
305
€ 100 - € 150
Johannes Pietersen (1893-1970)
Hollands landschap met moen aan plas
met visser in bootje, doek 45x69 cm
306
€ 200 - € 400
Martinus Josephus Nefkens (18661941)
Veluws landschap met arbeiders met
Mallejan getrokken door tweespan, doek
60x80 cm
307
€ 500 - € 700
Jan van Vuuren (1871-1941)
Achterzijde notitie Werfje te Wormerveer,
doek 60x76 cm (craquelé)
308
€ 100 - € 150
Anoniem, gezelschap in herberg naar
oude meester, doek 60x80 cm
309
€ 50 - € 100
Jacobus Bijtel (1893-1983)
Toegangspoort bij havezate, doek
40,5x35 cm
310
€ 200 - € 400
Ype Wenning (1879-1959)
Duinlandschap met rietgedekte boederij
met boer met geit, doek 45,5x70 cm
311
€ 600 - € 900
Hélène De Beauvoir (1910-2001)
La charmeuse de poissons, octobre 1981,
Goxwiller, doek 46x55 cm
312
€ 400 - € 800
Simon Nuissl (1908-2002)
Landschap met baai en ezeltjes, mogelijk
Mallorca, crayon gedateerd 1948m 63x86
cm
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315
€ 200 - € 400
Gustav Lemaitre (1862-1920)
Landschap met vrouw bij vuur, paneel
gedateerd September 1895, 24x34 cm
316
€ 200 - € 400
Henk Bellaard (1896-1975)
Hollands landschap met figuren bij
bruggetje bij boederderij met
aangemeerde roeiboot, doek 70x60 cm
317
€ 40 - € 80
Gesigneerd J F A Lansaat, Hollands
heidelandschap met boerderij en berk aan
de sloot, doek 35x53 cm
318
€ 150 - € 200
Pieter de Zwart (1880-1967)
Weiland aan duinenrand met melkende
boer, doek 20,5x39,5 cm
319
€ 300 - € 500
Johannes Huygens (1833-1910)
Platbodems op het strand van Katwijk aan
Zee, board 28x55 cm
320
€ 100 - € 150
Anoniem, ovaal portret van vrouw met
brief,ca. 1880, pastel, 65x54 cm en ovaal
portret van vrouw met parels om de nek
en hoofddoek, pastel 65x54 cm
321
€ 250 - € 350
Frans Lebret (1820-1909)
Schapen met 2 lammetjes, paneel 19e
eeuw, 15x21 cm
322
€ 40 - € 80
Gesigneerd J Habbema, stilleven
sierappel aan tak, marouflé 20x25 cm
323
€ 1.000 - € 1.500
Jan Adam Zandleven (1868-1923)
Stilleven met pot bloemen, maroufle
gedateerd 1910, 46x32 cm
324
€ 200 - € 300
Hendrik Johannes Leurs (1890-1956)
Stadsgezicht, doek 40x50 cm
325
€ 500 - € 700
Adrianus Johannes Zwart (1903-1981)
Stilleven met appels, geemailleerde kan
en blikken voorraadtrommel, doek verso
gedateerd 1945, 50x40 cm
326
€ 500 - € 700
Adrianus Johannes Zwart (1903-1981)
Bloemstilleven, board, 50x40 cm
327
€ 150 - € 200
Arnout van Gilst (1898-1981)
Straatje te Elburg met vrouw en kind,
aquarel 57x37 cm

328
€ 2.000 - € 4.000
Anoniem, landschap met dreigend weer
aan meer met op uitkijk staande herderin
met runderen, bok en ram, doek 52x83
cm in kapitale houten lijst met
goudkleurige gipsen ornamenten met
naamplaatje K Schönflug, buitenmaat
90x120 cm (bedoekt na restauratie)
329
€ 200 - € 300
Johannes Embrosius van de Wetering
de Rooij (1877-1972)
Rivierlandschap met oude steiger met
boten, doek 41x51 cm
330
€ 200 - € 300
2 antieke fragmenten van textiel met
figuraal decor, 18e eeuw, per stuk
buitenmaat 44x44 cm
331
€ 300 - € 500
Primitif Bono (1880-1955)
Rotskust, La falaise au cauchant, doek
74x93 cm
332
€ 200 - € 300
Gerard de Zoete (1879-1967)
Duinlandschap met koeien, doek 39x90
cm
333
€ 80 - € 120
Anoniem, man in bootje bij boerderij,
paneel 12x18,5 cm in een goudkleurige
Gregorslijsten lijst
334
€ 50 - € 100
2 maal Bavelaar met kurk, ca. 1920, per
stuk 22x29 cm
335
€ 80 - € 120
Jan Harm Weijns (1864-1945)
Zwolse boerderij, achterzijde notitie
Zonnig voorjaar, doek 46x36 cm
336
€ 1.000 - € 1.500
Anoniem, mythologische voorstelling van
Vertumnus als oude vrouw bij Pomona
met daarachter Cupido, doek laat 17e
eeuw, 83x121 cm. (2 gaatjes en diverse
restauraties)
337
€ 150 - € 250
Henri van Lerven (1875-1954)
Gezicht op Oosterbeek, doek 41x60 cm
338
€ 150 - € 250
Berend Jan Brouwer (1872-1936)
Hollands landschap met bruggetje over
sloot met eendenfamilie met 2 molens,
doek 41x61 cm (restauratie)
339
€ 200 - € 400
Xeno Munninghoff (1873-1944)
Landschap met heide, Veluwe, mogelijk
Wolfheze, doek 50x81 cm
340
€ 100 - € 200
Omgeving P van Schendel of een kopie
naar, Schaatsende figuur bij koek en
zopie in bevroren haven, paneel 19e
eeuw24,5x30,5 cm
341
€ 200 - € 400
Dirk Schäfer (1864-1941)
Stalinterieur met koeien en kippen, paneel
35x50 cm
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342
€ 800 - € 1.200
Met signature B C Koekkoek, Landschap
met rustende mensen met hond onder
eiken, mogelijk uit het atelier, herkomst uit
particulier bezet, doek, 19e eeuw, 45x59
cm (bedoekt)
343
€ 200 - € 400
Onduidelijk gesigneerd, portret van
Abraham Matthias Cornelis van Bommel
(1763-1821, en Catharina Barbara van
Westreenen (1767-1805), zij trouwden op
10 augustus 1788 in Utrecht, ter
gelegenheid van dit huwelijk zijn deze
portretten getekend, pastel, paneel 39x30
cm, in originele lijsten, 46x34 cm
344
€ 200 - € 400
Wilhelmus Cornelis Chimaer van
Oudendorp (1822-1873)
Poserende dame en heer, paneel 19e
eeuw, per stuk 34x27 cm
345
€ 200 - € 400
Johan Coenraad Hamburger (18091871)
2 miniatuur schilderwerkjes, portret van
een man en portret van een vrouw, ca.
1840, 8x5 cm, incl. lijst 23x19 cm
346
€ 800 - € 1.200
Anoniem, Romantische School, landschap
met vrouw met sprokkelhout en meisje
met in de verste een dorp met kerk,
hooimijt, huizen en daarachter een dorp
met kerk en molen, doek 47x63 cm
(bedoekt)
347
€ 500 - € 750
Johannes Bosboom (1817-1891)
Kerkinterieur met figuren, aquarel 44x36
cm in een fraaie mahoniefineer lijst,
buitenmaat 66x58 cm
348
€ 250 - € 450
Johannes Bosboom (1817-1891)
Kerkinterieur, toegeschreven aan,
studietekening met aquarel 30x22 cm,
buitenmaat 61x51 cm
349
€ 200 - € 400
Jacobs Frederik Sterre de Jong (18661920)
Interieur met 2 vrouwen waarvan de één
een kanten muts aan het bevestigen is,
doek 41x32 cm
350
€ 50 - € 100
G. Baxter 3 gedrukte wanddecoraties in
kleur, England 19e eeuw, grootste 6,5x10
cm
351
€ 400 - € 600
Gyula Nemeth Gyertyany (1892-1946)
Markt te Pest (Boedapest) met vele
figuren, doek 60x80 cm
352
€ 400 - € 600
Guennady Bernadsky (1956-)
Wandelende vrouw met paraplu, doek
36x83 cm
353
€ 300 - € 500
Dick Bruna (1927-)
Meisje met dwarsfluit, kleurenlitho 68/200,
45x60 cm
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354
€ 100 - € 150
Hendrik Valk (1897-1986)
Man met wandelstok, litho 66/75, 39x24
cm, buitenmaat 58x39 cm

369
€ 300 - € 400
Monogram W de St, Vrouw bij hut op
heide, paneel gedateerd 28-11-16,
23,5x32 cm

355
€ 500 - € 750
Lothar von Seebach (1853-1930)
Oude schipper op stoel, board 52x33 cm

370
€ 100 - € 150
Met signature Filarski, pot met
anemoontjes, 30x36 cm

356
€ 250 - € 500
Houten icoon met Moeder Maria te ruste
omgeven door de 11 discipelen en Jezus
Christus, met opschrift, Rusland 19e
eeuw, buitenmaat 51x46 cm en
binnenmaat 34,5x29,5 cm

371
€ 100 - € 150
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap, gedateerd 1923,
Markusnummer 445, doek 51x94 cm

357
€ 500 - € 750
Martin van Waning (1889-1972)
Landschap met duinven, doek 61x81 cm
in klassieke lijst, buitenmaat 89x109 cm
358
€ 300 - € 500
Maria Henri Mackenzie (1878-1961)
Amersfoort, Dieventoren en muurhuizen,
board 30x23 cm. Werk staat afgebeeld in
boek "van grachtenpand tot muurhuis"
bladzijde 66
359
€ 80 - € 120
Anoniem, bedrijvigheid op het water voor
de kust, paneel, 26x30 cm
360
€ 100 - € 150
Anoniem, kubistisch stilleven, doek jaren
50, 60x50 cm
361
€ 800 - € 1.200
Herbert Zangs (1924-2003)
Rechenzeichen, golfkarton op karton,
39x48 cm
362
€ 500 - € 700
Dirk Johannes van Haaren (1878-1953)
Gezicht op kerkdorp met op de voorgrond
een man met aangespannen paard
mogelijk t.b.v. trekvaart, doek 54x81 cm
(bedoekt)
363
€ 200 - € 400
Arie Martinus Luyt (1879-1951)
Arbeiders met kar met boom en 6-span,
zogenoemde Malle Jan, aquarel 31x53 cm
364
€ 100 - € 150
Anoniem, man met hoed in de stijl van
een 17e eeuwse meester, doek ca. 1900,
51x39 cm (restauratie plekje)

372
€ 40 - € 80
Anoniem, uitkijk op Capri, doek, 50x70 cm
373
€ 150 - € 250
Gesigneerd M Grenier, portret van een
vrouw, doek 81x51 cm
374
€ 100 - € 150
Adriaan Keus (1875-1955)
Stilleven met bloeiende vetplanten, board
60x50 cm
375
€ 200 - € 400
Patrick von Kalckreuth (1892-1970)
Zeegezicht, doek, 60x100 cm
376
€ 200 - € 400
Xeno Munninghoff (1873-1944)
Heidelandschap met berken en beek,
omgeving Wolfheze, doek 60x100 cm
377
€ 100 - € 200
Xeno Munninghoff (1873-1944)
Heidelandschap met stuifzand, omgeving
Wolfheze, doek 60x100 cm (2 plekjes
voor restauratie)
378
€ 50 - € 100
Roeland Larij (1855-1932)
Boeren arbeider met zak en
korenschoven, doek 35x46 cm
379
€ 80 - € 120
Willem Bos (1906-1974)
Havengezicht met vele schepen, aquarel
met crayon 48x69 cm
380
€ 200 - € 400
Klaas van Vliet (1841-1917)
2 ruiters op Friese paarden, doek 55x99
cm

365
€ 100 - € 150
Bernard Berends (1875-1941)
Stilleven met rozen in kan, doek 40x28 cm

381
€ 100 - € 200
Topografische ingekleurde gravure van
Noord Nederland, door Pierre van der Aa
(1659-1733), ca. 1700, 44x112 cm, in lijst
totaal 62,5x129 cm

366
€ 80 - € 120
Onduidelijk gesigneerd, Stadsgezicht met
straatje en gezicht op de kerk, doek 30x24
cm

382
€ 500 - € 750
Anoniem, poserend naakt in stoel,
mogelijk Lucette en geschilderd door
Kees Maks?, doek 64x77 cm (bedoekt)

367
€ 750 - € 1.250
Daniel Muehlhaus (1907-1981)
Stadsgezicht Parijs met stalletjes met
figuren langs de Seine, doek 75x100 cm

383
€ 50 - € 100
Harry Antheunis (1905-1975)
Vaas met bloesemtakken, doek 60x100
cm

368
€ 80 - € 120
Adriaan Keus (1875-1955)
Rietgedekte boerderij, maroufle 17x23 cm

384
€ 50 - € 150
Anoniem, zelfportret van Peter Paul
Rubens, doek 89x63 cm

2

George Nelson – Herman Miller

George Nelson wordt geboren in 1908 te Hartford(Connecticut VS).
Hij studeert architectuur aan de Yale University en vervolgens aan de
Amerikaanse Academie te Rome. Daar maakt hij kennis met de kunstenaars,
gebouwen en de Fmoderne kunst. Na deze tijd - circa 1935 - keert hij terug
naar Amerika. In Amerika richt hij zich op het schrijven van artikelen over
meubeldesign en architectuur.
In 1909 komt de heer De Pree in dienst bij het meubelbedrijf Michigan
Star Furniture. Hij neemt het bedrijf over in 1923 met behulp van zijn
schoonvader en zakenman: Herman Miller. Als dank hiervoor vernoemt hij
het bedrijf naar zijn schoonvader. In 1927 komt een arbeider te overlijden
door een noodlottig bedrijfsongeval. De Pree is zeer aangeslagen door dit
voorval en besluit de arbeiders voortaan te behandelen als mensen met
talent en potentie. In 1944 krijgt De Pree een artikel onder zijn ogen over
woningbouw en meubeldesigns van George Nelson. De Pree besluit na een
kennismaking dit aanstormende talent in dienst te nemen.

Al snel benoemt hij George Nelson als Design Director en staan ze aan de
wieg van een succesvolle periode: decennialang. Het bedrijfsmotto luidt:
“Vergeet de hypes, modewoorden en trends. De sleutel tot het ontwerpen
van een effectieve werkruimte ligt in een concept zo oud als het leven zelf:
balans.” Ook ontwerpers als Charles & Ray Eames , Alexander Girard, Isamu
Noguchi, Bill Stompf en vele anderen worden aangetrokken. Er wordt
tevens een licentieovereenkomst aangegaan met de familie Fehlbaum,
eigenaars van Vitra. Dit resulteert zich in een bestorming van de Europese
markt, maar ook andersom: de Amerikaanse markt maakt kennis met de
in Europa ontworpen meubelstukken. George Nelson is de grondlegger
geweest (1944) van de modulaire wandkasten en L-vormige bureau’s
die decennialang vele andere ontwerpers heeft geïnspireerd. Zijn
beroemde Coconut chair en de Marsmallowbank zijn ook niet
meer weg te denken in de ontwerpgeschiedenis van de twintigste
eeuw.
Ten slotte heten wij u graag welkom op de designveiling van
vrijdagavond 11 februari. De tijdloze meesterstukken
van Herman Miller en Vitra met ontwerpers: George
Nelson en Charles en Ray Eames - maar liefst
19 kavels – zullen onder de hamer worden
gebracht…
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385
€ 200 - € 400
Ben van Londen (1907-1987)
Lexkesveer met zeilboot op de rijn, board
gedateerd 1967, 43x87 cm

399
€ 80 - € 120
Toon Verplak (1901-1966)
Hollands landschap met sloot langs
boerderij, doek 70x100 cm

415
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1978, 5/15, 50x39 cm

386
€ 150 - € 250
Ben van Londen (1907-1987)
Landschap met zeilbootje op de Rijn,
doek gedateer 1980, 45x90 cm

400
€ 20 - € 40
Gesigneerd Letty, huis in winters
landschap, litho gedateerd 1991, 1/30,
46x61 cm, buitenmaat 72x82 cm

416
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1983, 15/15, 60x47 cm

387
€ 150 - € 250
Ben van Londen (1907-1987)
Riviergezicht bij Lexkesveer met fuiken,
board gedateerd 1980, 45x90 cm

401
€ 100 - € 150
Gesigneerd R. Goovaerts, Porte
D'allemagne, Porte Bois-le-Duc, Port
Saint Pierre, Porte de Bruxelles en
"locatie onbekend", potlood met aquarel,
46x33,5 cm

417
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1983, 15/15, 60x47 cm

388
€ 1.000 - € 1.500
Johan Mekkink (1904-1991)
Stilleven met boeken en
muziekinstrumenten, doek gedateerd
1931, 71x103 cm (kleine stukjes verf
missen)
389
€ 100 - € 150
Gesigneerd Lardinoy, Vissers in de haven
aan het werk met touwen, board 61x81 cm
390
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Hollands
landschap met huis met steiger aan
watertje met aangemeerde boot en man in
bootje bij rietkraag, maroufle 55x100 cm
391
€ 150 - € 250
Adriaan Hendrik Dros (1862-1944)
Landschap met rietsnijder in bootje, doek
73x105 cm in een goudkleurige lijst,
buitenmaat 87x120 cm
392
€ 600 - € 800
Maria Henri Mackenzie (1878-1961)
Duinafgraving IJmuiden in een Heiderijk
lijst, board achterzijde gedateerd 1933,
30x45 cm
393
€ 500 - € 1.000
Anoniem, portret van een paard, doek ca.
1900, 80x100 cm
394
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, winters landschap
met liggende man naast paard, doek,
98x68 cm (gerestaureerd)
395
€ 100 - € 200
Theo van der Horst (1921-2003)
Familie na(ar) de kermis, doek gedateerd
1958, 110x90 cm
396
€ 500 - € 750
Jan Mooy (1776-1847)
Z M Fregat Algiers gecommanendt door
den Kapitein ter Zee J A Vanderstraten bij
het uit zeijlen van de haven, tekening met
quarel 46x63 cm, buitenmaat 70x88 cm
397
€ 400 - € 800
Walter Tieman (1876-1951)
Landschap met boten en steiger, doek
onduidelijk gedateerd, vermoedelijk 1941,
50x66 cm
398
€ 100 - € 150
Willem Horsselenberg (1881-1961)
Zeilboten op rivier met korenschoven aan
de oever, doek 60x100 cm
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402
€ 100 - € 150
Harrie Schreinemachers (1946-2003)
Compositie met 2 figuren, aquarel 60x50
cm, buitenmaat 95x85 cm
403
€ 80 - € 120
Han Peter Kuipers (1946-)
Vuur toegepast op krant, 90x90 cm, inlijst
totaal 100x100 cm
404
€ 50 - € 100
Gesigneerd Boccia, stilleven bloemen op
oorvaas, marouflé, 70x50 cm

418
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1978, 14/15, 49x38 cm
419
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1981, 3/20, 49x39 cm
420
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1981, 2/20, 49x39 cm

405
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Compositie met
vrouw, crayon 68x49 cm

421
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1966, 45x36 cm

406
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1975, 10/15, 47x38 cm

422
€ 500 - € 750
Jan Toorop (1858-1928)
De Stearine Kaarsenfabriek te Gouda,
kleurenlitho gedateerd 1905, 57x48 cm

407
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1976, 8/10, 48x39 cm

423
€ 200 - € 400
Anton Heyboer (1924-2005)
Compositie met figuren in cirkels,
gouache 63x35 cm, buitenmaat 89x59 cm

408
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1972, 9/10, 45x40 cm

424
€ 50 - € 100
Gesigneerd J vd Linde, Landschap met
beuken aan sloot met bruggetje,
geinspireerd op A M Gorter, doek 95x75
cm

409
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1974, 9/10, 45x39 cm
410
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1984, 1/20, 59x44 cm
411
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1988, 10/10, 60x45 cm
412
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets 20/20,
48x39 cm (barst in glas)
413
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1978, eigen druk, 50x39 cm
414
€ 50 - € 100
Cees Kortlang (1926-2008)
Compositie zonder titel, kleurenets
gedateerd 1983, 10/15, 60x47 cm

425
€ 250 - € 350
Johannes Embrosius van de Wetering
de Rooij (1877-1972)
Achterzijde notitie bij Hoogmade met
zeilboten op de Wijde Aa of Kromme
Does, doek 43x56 cm
426
€ 300 - € 500
Leon Philippet (1843-1906)
Toegeschreven aan, dit schilderij is
onderdeel geweest van 8
panelen, herkomst ca. 1880 uit de vila van
de kunstenaar na de verhuizing van Rome
naar België, doek 120x72 cm
427
€ 100 - € 200
Antieke topografische kaart Regni Galliae
Franciae et Navarrae, Homannianos
Heredes 1741, 50x60 cm
430
€ 50 - € 100
Anoniem, heidelandschap met berken,
doek 74x132 cm (gaatje)

3
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431
€ 100 - € 200
Onduidelijk gesigneerd, stadsgezicht naar
oude Hollandse meester, doek 61x92 cm
in een goudkleurige lijst, buitenmaat
87x118 cm
432
€ 150 - € 250
Walter Buhe (1882-1958)
Landschap met molen aan meer, rustende
koeien en bootje in rietkraag, doek
71x101 cm (restauratie)
433
€ 100 - € 200
Gesigneerd J Habbema, landschap met
rotsen, doek 81x111 cm, buitenmaat
109x140 cm
434
€ 50 - € 150
Alexander Harder (1901-1985)
Landschap met vennetje, eenden en een
treurwilg, doek 70x100 cm
435
€ 40 - € 80
Anoniem, vrouw hangt de was op bij
boerderij, paneel 22x27,5 cm
436
€ 150 - € 250
Willy Sluiter (1873-1949)
Kermis Volendam, studie, aquarel 24x31
cm
437
€ 40 - € 80
Gesigneerd Prins, gedroogde
zonnebloemen in vaas, paneel 20x15 cm
438
€ 100 - € 200
Handbeschilderd perkament met
afbeelding van een Heilige bij een bron,
vermoedelijk 15e eeuw, 39x26 cm
439
€ 25 - € 50
Topografische ingekleurde Carte Des
Pays Bas Catholiques, par Guillaume de
l'Isle, 18e eeuw 52x63 cm
440
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Heide bij
Wolfheze, doek 50x70 cm
441
€ 80 - € 120
Onduidelijk gesigneerd, Stadsgezicht,
Rusland paneel 19x23 cm
442
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Stadsgezicht
Parijs, paneel 18x27 cm
443
€ 50 - € 100
Gesigneerd E Sommer Wien 1938,
Stilleven met boeken, bril,
ganzenveerpennen en globe, board
29x38 cm
444
€ 30 - € 60
Onduidelijk gesigneerd, huizen en molen
aan kanaal met trekschuit, paneel
21,5x26,5 cm
445
€ 20 - € 40
Anoniem, landschap, doek 27x41 cm
446
€ 80 - € 120
Willem Anton Alexander Knip (18831967)
Landschap met ophaalbrug, paneel
13,5x19,5 cm
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447
€ 600 - € 800
Paul Blanvillain (1891-1965)
Lager Friedrichsfeld Kreis Wesel in winter,
board 15x25 cm
448
€ 200 - € 400
Anoniem, schepen voor de kust met
rotsen in zee bij stromachtig weer, paneel
ca. 1725, 19x28,5 cm
449
€ 100 - € 200
Anton Pieck (1895-1987)
Plezierjacht in de 17e eeuw, ets, eigen
druk, 18,5x18,5 cm
450
€ 20 - € 40
Ingelijst titelblad Dominica Sexta Post
Pascha, buitenmaat 36x36 cm
451
€ 20 - € 40
Gesigneerd A Dullens, Boerderij in
landschap met opklarend weer, doek
30x50 cm
452
€ 30 - € 60
Anoniem, parkgezicht met vijver, paneel
19x28 cm
453
€ 50 - € 100
Anoniem, omgeving Hoppenbrouwers,
landschap met dennen, paneel 20x27 cm
454
€ 150 - € 200
Gesigneerd E Carrington, Liggend naakt,
doek 22x35 cm
455
€ 20 - € 40
Merklap uit 1854, incl. lijst 48,5x50,5 cm
456
€ 30 - € 60
Anoniem, havengezicht, doek 56x40 cm
457
€ 25 - € 50
Gesigneerd J Vincken, Stadsgezicht met
brug, mogelijk Brugge, paneel 38x56 cm
458
€ 80 - € 120
Onbekend monogram, Postkantoor,
aquarel 50x40 cm
459
€ 50 - € 100
Anton Jakma (1880-1967)
Wolfhezer heide, doek 30x40 cm
(restauratie en krasje)
460
€ 50 - € 100
Gesigneerd H Schallenberg, vaas met
anemoontjes, doek 40x50 cm
461
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, landschap met
stromende beek en knotwilgen, doek
51x61 cm (restauratie)
462
€ 100 - € 150
Hein Stork (1924-1993)
Gezicht op tuinen bij Sloterdijk,
achterzijde notitie Amsterdam, doek
gedateerd 1946, 40x60 cm
463
€ 250 - € 500
Mathijs Hage (1882-1961)
Stilleven met groene fles en anjer, doek
47x35 cm
464
€ 150 - € 250
Anthony Keizer (1897-1961)
't Landschap Drente, Over de heide te
Kralo, doek 40x60 cm

465
€ 80 - € 120
Onduidelijk gesigneerd, Hollands
stadsgezicht aan water met aangemeerde
boten, doek 30x39 cm, in rijk bewerkte lijst
totaal 54x60 cm (enkele
restauratieplekjes)
466
€ 100 - € 150
Sieger Baukema (1852-1936)
Gezicht op kerk, maroufle 43x36 cm
467
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Havengezicht,
doek 40x80 cm (gaatje)
468
€ 30 - € 60
Onduidelijk gesigneerd op voorzijde en
verso uitgebreid informatie, huizen in
landschap, board gedateerd 1952, 30x40
cm
469
€ 60 - € 100
Kleurenlitho naar een werk van P A
Schipperus, Stadsgezicht 22x18 cm,
buitenmaat 43x38 cm
470
€ 100 - € 150
Anoniem, poserende jongen, crayon met
houtskool, ca. 1900, 85x50 cm
471
€ 100 - € 150
Onduidelijk gesigneerd, Havengezicht met
molen, mogelijk Zierikzee, aquarel 38x48
cm
472
€ 300 - € 600
Geo Poggenbeek (1853-1903)
Hollands landschap met visser in bootje
met in de verte gezicht op kerkdorp,
paneel 34,5x45,5 cm
473
€ 150 - € 250
Johannes Embrosius van de Wetering
de Rooij (1877-1972)
Boerderij met gezicht op de Linge bij
Aquoy, paneel 20,5x28,5 cm
474
€ 80 - € 120
Wim Helder (1892-1966)
Hollands landschap met gezicht op
kerkdorp, doek 30x70 cm
475

€ 100 - € 150

Onduidelijk gesigneerd, vrouw aan het
spinnewiel, paneel gedateerd 1834,
26,5x22 cm

476
€ 300 - € 400
Ernst Weckerling (1877-1917)
Oriëntaals stadsgezicht met figuren en
ezeltjes op zonnige morgen, doek
gedateerd 1916, 29,5x47 cm
477
€ 100 - € 150
Gesigneerd Ans, gemberpotje met
bloemen, paneel 24x19 cm
478
€ 100 - € 150
Max Mayrshofer (1875-1950)
Optocht, paneel 10,5x11,5 cm (gaatje in
paneel)

4

Johannes Bosboom
Johannes Bosboom werd op 18 februari 1817 geboren in Den Haag en groeide uit tot een Nederlandse
schilder en aquarellist. Hij wordt beschouwd als belangrijkste schilder van kerkinterieurs in de 19e
eeuw waarbij we de invloed van Rembrandt terug kunnen vinden. Hij kreeg les van Bart van Hove
en Wijnand Nuijen. Tussen 1831 en 1835 volgde hij lessen aan de Haagsche Teekenacademie en van
1839 tot 1840 trad hij opnieuw toe bij deze opleiding. In 1835 maakte hij een reis in Duitsland en deed
er Keulen en Koblenz aan, samen met Salomon Leonardus Verveer. In 1837 bezocht hij Antwerpen
en in 1838 stak hij door naar Frankrijk, waar hij Rouen en Parijs aandeed, nu in het gezelschap van
Cornelis Kruseman. In zijn leertijd bij Van Hove werkte Johannes Bosboom mee aan het schilderen van
toneeldecors. Op deze wijze deed hij kennis op van de architectuur en bouwstijlen in andere landen.
Vanuit zijn interesse voor de architectuur van gebouwen en decoraties in het bijzonder, ontwikkelde
hij belangstelling voor kerkinterieurs. De waardering die hij kreeg voor zijn kerkinterieurs was voor
hem een stimulans om zich verder op dit terrein te specialiseren. Op 3 april 1851 trouwde hij met
de schrijfster Geertuida Toussaint, een bekende Nederlandse auteur. Bosboom was lid van de Pulchri
Studio, het Genootschap ‘Arti Sacrum’ te Rotterdam en de Hollandsche Teekenmaatschappij in Den
Haag. Bosboom was leraar van Marie Bilders-van Bosse en Willem Frederik de Haas. Hij is nagevolgd
door Jos Laurenty en had invloed op Johan Paul Constantinus Grolman. Hij werd in 1855 benoemd tot
erelid van het Brusselse Société Royale Belge des Aquarellistes, in 1856 gevolgd door een benoeming
tot ridder in de Leopoldsorde. Bosboom was een voorloper van de Haagse School. De meesterlijke
wijze waarop hij het impressionistische licht in zijn kerkinterieurs verwerkte, maakte hem tot een
der belangrijkste Europese schilders in dit genre. Bosboom overleed in zijn geliefde Den Haag op
14 september 1891 en werd begraven in een neorenaissancestijl grafmonument gemaakt door de
beeldhouwer Bart van Hove, de kleinzoon van de leermeester van Johannes.
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479
€ 100 - € 150
Max Mayrshofer (1875-1950)
Landschap met wolkenlucht, paneel 9x9,7
cm

495
€ 150 - € 250
Julius Smith (1885-1960)
Haven van Volendam, doek gedateerd 1417 mai 1938, 40x50 cm

480
€ 100 - € 200
Christiaan Soer (1882-1961)
Landschap met wandelaar, paneel 24x19
cm

496
€ 150 - € 250
Onduidelijk gesigneerd, landschap met
korenschoven, doek 42x60 cm

481
€ 100 - € 200
Houtsnede naar het origineel van Albrecht
Dürer (1471-1528), Vlucht naar Egypte,
gemaakt in de periode 1502-1506,
vermoedelijk gemaakt laat 19e eeur,
30x21 cm
482
€ 200 - € 400
Diana van den Berg (1923-1997)
Surrealistische voorstelling van naakte
vrouw, bootje met 2 personen bij
kathedraal, paneel rond 25 cm diameter
483
€ 80 - € 120
Gesigneerd Klaas Bruynestein, Hollands
landschap met zeilboot bij bruggetje en
molen, paneel 30x40 cm
484
€ 100 - € 150
Anoniem, Hollands landschap met figuren
en hond bij huis aan poel, paneel 19e
eeuw, 25x31 cm
485
€ 50 - € 100
3 antieke topografische kaarten in 1 lijst,
buitenmaat 35x103 cm
486
€ 150 - € 250
Harrie Koster (1943-)
Gezicht op Haamstede, doek 60x80 cm
487
€ 20 - € 40
Onduidelijk gesigneerd, Stad aan het
water, doek 40x50 cm
488
€ 50 - € 100
Gesigneerd D. Bronkhorst, straatgezicht
Batavia, paneel 57x45 cm
489
€ 200 - € 400
Fedor van Kregten (1871-1937)
Herder met kudde schapen bij de kooi,
doek 50x70 cm
490
€ 100 - € 150
Gesigneerd Bogaerts, stilleven met glazen
vaas met bloemen, doek gedateerd 1897,
77x49 cm
491
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, landschap met
boer met kippen, doek 40x60 cm
492
€ 50 - € 100
Gesigneerd Zwanenberg of Zwanenburg,
stadsgezicht met op achterzijde notitie
Steegje in Grave bij Nijmegen, doek
50x40 cm
493
€ 200 - € 400
Friedrich Engstenberg (1933-)
Compositie zonder titel, mixed media
jaren 60, 80x40 cm
494
€ 150 - € 250
Onduidelijk gesigneerd, Oosterse markt
met figuren en ezeltje, doek 40x50 cm
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497
€ 20 - € 40
Kleurgravure met voorstelling van de
aanval op de Duyvendrechtse Brug op 1
october 1787, 36x47 cm
498
€ 20 - € 40
Staalgravure met vermoedelijk een
voorstelling van de opening van de
Oranjesluizen te Amsterdam, 34x48 cm
499
€ 120 - € 180
Theo Niermeijer (1940-2005)
Compositie zonder titel, gemengde
techniek, toegeschreven aan, 70x50 cm
500
€ 80 - € 120
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap in Oosterse stijl, tekening met
aquarel gedateerd 1901, 29x43 cm,
buitenmaat 64x78 cm
501
€ 80 - € 120
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap met figuren, vermoedelijk
Bato's wijk Oosterbeek, tekening met
aquarel 39x55 cm, buitenmaat 60x75 cm
502
€ 50 - € 100
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap Frankrijk, potloodtekening
gedateerd 1909, 31x49 cm, buitenmaat
52x68 cm
503
€ 20 - € 40
Antoon Markus (1870-1955)
Bomen rooien, Waalsdorperweg,
potloodtekening gedateerd 3-2-1913,
30x41 cm
504
€ 40 - € 80
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap met schuur met varkens,
potlood aquarel gedateerd 14 september
1903 met notitie Haarlem, 30x48 cm
505
€ 40 - € 80
Antoon Markus (1870-1955)
Stadsgezicht, tekening met aquarel
gedateerd 3 september 1903 met notitie
Haarlem, 31x49 cm
506
€ 80 - € 120
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap het huisje, doek gedateerd
1928, 28x45 cm
507
€ 100 - € 200
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap Oosterbeek, doek gedateerd
1923, 31x45 cm
508
€ 100 - € 200
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap te Oosterbeek, achterzijde
gedateerd 13 januari 1932, Markus
nummer 2570, doek 50x70 cm
(restauratieplekjes)

509
€ 20 - € 40
Antoon Markus (1870-1955)
Landschap met gezicht op kerkdorp,
potloodtekening gedateerd 4 juni 1912,
24x30 cm
510
€ 50 - € 100
Anoniem, landschap met waterpartij,
figuren in de boot en man met koeien aan
het water, doek 33x42 cm (doek
gerestaureerd)
511
€ 40 - € 80
Welther, Henk (1885-1947)
Gesigneerd Henk Welther (Aris Knikker),
potje bloemen, doek 40x30 cm
512
€ 40 - € 80
Ciano Siewert (1942-)
Gezicht op Elburg, doek 30x40 cm
513
€ 200 - € 400
Onduidelijk monogram, Vissers op het
strand, mogelijk Scheveningen, paneel
gedateerd 1851, 27,5x31 cm
514
€ 40 - € 80
Topografische kaart, Sicilia Regnem,
buitenmaat 35x39 cm
515
€ 40 - € 80
Topografische kaart, Estats de Lempire
du Grand Seigner dit Sultan et Ottomans,
buitenmaat 34x38 cm
516
€ 40 - € 80
Topografische kaart van Borussia
Regnem, buitenmaat 35x39 cm
517
€ 40 - € 80
Topografische kaart Provincie Gelderland
gemeente Ede / Otterlo, buitenmaat
32x35 cm
518
€ 40 - € 80
Topografische kaart, The seven United
Provinces, buitenmaat 37x41 cm
519
€ 40 - € 80
Topografische kaart Provincie Gelderland,
gemeente Apeldoorn, buitenmaat 36x46
cm
520
€ 20 - € 40
Topografische kaart Nieuwe kaart van het
vrye landschap Drenthe MDCCXCV,
buitenmaat 34x40 cm
521
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Ferdinandbrücke
Alt Wien, aquarel 19e eeuw, 6x7,5 cm
522
€ 100 - € 150
Karel Wiggers (1916-1989)
Stilleven tafel met fles, kom, doek,
plamuurmes, citroen etc, board, ca. 60x64
cm (schadeplekjes)
523
€ 40 - € 80
Gesigneerd Honselenberg, H, dorp in
landschap, doek, 41x58 cm
524
€ 100 - € 200
Onduidelijk gesigneerd, man en vrouw,
doek 19e eeuw, per stuk 40x30 cm in
goudkleurige lijsten, buitenmaat 60x50 cm
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525
€ 300 - € 500
Hendrik Otto van Thol (1859-1902)
Hollands landschap met boerderij met
hooimijt en boerin op zandpad, doek
35,5x59 cm
526
€ 100 - € 200
Jan Adam Zandleven (1868-1923)
Herfstachtig bos met berken, maroufle
gedateerd 1914, 33x41 cm
527
€ 80 - € 120
Monogram GV, rozen in vaas, doek,
25,5x40 cm
528
€ 80 - € 120
Gesigneerd A van de Heijden, Spelende
kittens, maroufle vanwege restauratie,
42x52 cm, in een zwakke lijst
529
€ 600 - € 900
Ladislav Kroha
Hubda sen, Droommuziek, paneel 61x40
cm
530
€ 50 - € 100
Corneille (1922-2010)
Compositie van figuur met vogels,
zeefdruk, genummerd 176/200, gedateerd
1994, 30,5x21,5 cm
531
€ 40 - € 80
Onduidelijk gesigneerd, abstracte
voorstelling, olieverf 37,5x30 cm
532
€ 100 - € 150
Anton Heyboer (1924-2005)
getiteld "Wie mij niet wil is op zijn
achterhoofd gevallen" etc. zeefdruk,
37x29 cm
533
€ 150 - € 250
Anton Heyboer (1924-2005)
Spetterkip, gouache 36x40 cm
534
€ 100 - € 150
Anoniem, kleurrijke abstracte voorstelling,
pastel, 63x48 cm
535
€ 30 - € 60
Anoniem, 2 olieverfschilderijtjes van
Beagles, paneel 19x24 cm per stuk
536
€ 20 - € 40
Gesigneerd Wim van der Meij,
Uiterwaard, ets gedateerd 1990, 12,5x50
cm
537
€ 200 - € 400
Anoniem, Stilleven met vaas bloemen op
plint, olieverf op koper, 19e eeuw, 24x17,5
cm
538
€ 50 - € 100
Ingelijst titelblad van een kerkelijk boek,
vermoedelijk 16e eeuw, buitenmaat
26x19,5 cm
539
€ 300 - € 600
Jan Mankes (1889-1920)
4 muizen, ets 19,5x14,5 cm
540
€ 50 - € 100
2 wanddecoraties naar oude Hollandse
meester, poserende jongens met rode
blosjes, buitenmaat per stuk 26x25 cm
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541
€ 30 - € 60
Gesigneerd A J van Eck, Stilleven met
plant in pot, doek 30x40 cm
542
€ 25 - € 50
Gesigneerd Walter Buch, poserend
meisje, achterzijde notitie Ingeborg
Salomé (1921-1924), paneel 35,5x25 cm
543
€ 50 - € 100
Gesigneerd E Damstra, Hollands
landschap met arbeider met bootje bij
boerderij bij Reeuwijk, doek 30x40 cm
544
€ 20 - € 40
Anoniem, Heidegezicht met boerin bij
schaapskooi, paneel 18x24 cm
545
€ 20 - € 40
Engelse wanddecoratie The Hunt, doek
20x30 cm
546
€ 40 - € 80
Anoniem, stadsgezicht met ophaalbrug,
doek 29x38 cm
547
€ 25 - € 50
Andries Verleur (1876-1953)
Landschap met heide, mogelijk Posbank,
doek 30x40 cm
548
€ 50 - € 100
Gesigneerd J vd Zee, Heuvellandschap
met akkers, doek gedateerd 1966, 31x41
cm
549
€ 100 - € 150
2 Oosterse aquarellen met vele
figuren, Perzië ca. 1900, per stuk 30x23
cm
550
€ 100 - € 200
Titelpagina uit atlas, M. Seutter / A. Vindel
- Atlas Novus Sive Tabula Geographica
(...) - ca. 1740, 49x28 cm in een klassieke
lijst, buitenmaat 74x54 cm
551
€ 100 - € 200
Monogram HG, Stilleven met vis, fles en
kan, doek gedateerd 1967, 30x60 cm
552
€ 70 - € 100
Ingelijste kerkelijke textiel decoratie van
dubbel Heilige Hart, 26x48 cm
553
€ 100 - € 150
Zacharias Simons (1910-1981)
Havengezicht met vootjes en jong stel met
kind, doek 51x71 cm
554
€ 40 - € 80
Gesigneerd Turner, L, portret van een
meisje met strik in het haar, doek, 46x35
cm
555
€ 40 - € 80
Anoniem, kopie naar Raffaello, doek
48x35 cm
556
€ 80 - € 120
Ingelijste textiel wanddecoratie met boom
in landschap en vogels, China ca. 1800,
40x31 cm
557
€ 50 - € 100
Thangka, textiel, Tibet, 48x35 cm

558
€ 80 - € 120
Gesigneerd van Wassenaar, Amsterdams
stadsgezicht naar een werk van
Klinkenberg, doek 50x60 cm
559
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, moeder in kind in
klederdracht, paneel 60x36 cm
560
€ 40 - € 80
Onduidelijk gesigneerd, haven met vele
schepen, doek 50x70 cm
561
€ 40 - € 80
Gert Stegeman (1858-1940)
Beek door bos omzoomd door beuken,
doek 61x36 cm
562
€ 100 - € 200
Edzard Koning (1869-1954)
Gezicht op Elburg met de Vischpoort,
aquarel 40x52 cm, buitenmaat 67x78 cm
563
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Boerderij
te Zuidwolde, doek 60x70 cm
564
€ 350 - € 500
A J J (Alphons) Banning (1868-)
Interieur met figuren aan tafel bij haard,
aquarel gedateerd 4/2.36. 30x40 cm
565
€ 100 - € 200
Dono della Gazzetta Piemontese del
1890, Europa in Rilievo, reliëf kaart van
Europa, 44x55 cm
566
€ 40 - € 80
Piet Cornelis Kramer (1879-1940)
Stilleven met schildersattributen, paneel
24x29 cm
567
€ 50 - € 100
Piet Cornelis Kramer (1879-1940)
Stilleven met schoenen, paneel 26x42 cm
568
€ 30 - € 60
Piet Cornelis Kramer (1879-1940)
Bokkingen, board 24x36 cm
569
€ 30 - € 60
Piet Cornelis Kramer (1879-1940)
Stilleven met boeken, paneel 34x41 cm
570
€ 40 - € 80
Piet Cornelis Kramer (1879-1940)
Interieur van een boeren keuken, paneel
31x42 cm
571
€ 30 - € 60
Piet Cornelis Kramer (1879-1940)
Steegje, mogelijk Delft, schildersboard
26x18 cm
572
€ 200 - € 400
Piet Cornelis Kramer (1879-1940)
Map met ca. 100 studietekeningen en
aquarellen, merendeel van personen
573
€ 200 - € 400
Piet Cornelis Kramer (1879-1940)
Map met ca. 150 studietekeningen en
aquarellen, merendeel van personen
waaronder naakten
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574
€ 100 - € 200
Piet Cornelis Kramer (1879-1940)
Map met ca. 20 studietekeningen, olieverf
op paneel en aquarellen, merendeel van
personen waaronder zelfportret
575
€ 200 - € 300
Piet Cornelis Kramer (1879-1940)
Map met ca. 65 studietekeningen en
aquarellen, diverse onderwerpen
waaronder personen
576
€ 30 - € 60
Onduidelijk gesigneerd, Poserende vrouw,
litho in een goudkleurige lijst, buitenmaat
50x40 cm
577
€ 40 - € 80
Onduidelijk gesigneerd, Poserende dame
met rode hoed, acryl achter glas in een
goudkleurige lijst, buitenmaat 51x41 cm
578
€ 30 - € 60
Onduidelijk gesigneerd, Winters
landschap in sprookjessferen, doek 30x40
cm
579
€ 40 - € 80
Gesigneerd Vosman, Boerderij in winters
landschap, doek 24x30 cm
580
€ 30 - € 50
Andries Verleur (1876-1953)
Landschap met watertje in bos met
gezicht op kerkdorp, doek 45x51 cm

Veiling februari 2022
590
€ 20 - € 40
Jos Lussenburg (1889-1975)
Portret van Aalt Ponstein, geboren in
1898 te Oldebroek en zoon van Jan
Willem Ponstein en Geertje
Hoekert,crayon 41x31 cm
591
€ 30 - € 60
Jan Kelderman (1914-1990)
Havengezicht met vele schepen, Zuid
Europa, doek 40x50 cm
592
€ 80 - € 120
Jan Toorop (1858-1928)
2 litho's met decor Madonna met kind en
Narcissus Poeticus, 1925 en 1919,
grootste 27x22 cm
593
€ 50 - € 100
Henk Poeder (1964-)
Hollands landschap met molen, doek
33x39 cm
594
€ 80 - € 120
Willem Gerard Hofker (1902-1981)
Bierwagen op kade, Amstelbrouwerij, ets,
15x43 cm
595
€ 100 - € 200
Hendrik Valk (1897-1986)
Bos bloemen op oosterse vaas, grafiek
genummerd 6/50, 39,5x56,5 cm. Niet
ingelijst. (paar vlekjes in papier)

581
€ 30 - € 60
Anton Jakma (1880-1967)
Bos met fraaie beuk, board 43x30 cm
582
€ 40 - € 80
Anton Jakma (1880-1967)
Heide bij Wolfheze, doek 39x71 cm
583
€ 50 - € 100
Thijs Hanekamp (1954-)
Flowers, paneel gedateerd 2021, 50x40
cm
584
€ 80 - € 120
Thijs Hanekamp (1954-)
Bruggetje, paneel gedateerd 2020, 46x36
cm
585
€ 80 - € 120
Thijs Hanekamp (1954-)
Zomerdag, paneel gedateerd 2021, 40x34
cm
586
€ 20 - € 40
Gesigneerd Brobbel, Kerkinterieur te
Zwolle, kleurenlitho 29x18 cm
587
€ 20 - € 40
Anoniem, boslandschap met ven, doek,
40x50 cm, in rijk bewerkte lijst totaal
58,5x68,5 cm
588
€ 30 - € 60
Anoniem, stadsgezicht Parijs, doek 50x70
cm
589
€ 50 - € 100
19e eeuwse reliëf textiek wanddecoratie,
buitenmaat 71x61 cm
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Kleurrijke stoel

189

Oosters kamerscherm

Tapestry Frankrijk ca. 1880

306

M J Nefkens

311

Hélène De Beauvoir

2007

Antieke icoon
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1000
Jan Schonk (1889-1976)
2 paarden, eigen druk no 34-50, 26x15 cm
1001
€ 20 - € 40
Gesigneerd C M vd Woerd, zij-ingang der
Groote Kerk te Arnhem, ets genummerd
50/100, 34x23 cm en onduidelijk
gesigneerd, stadhuis Middelburg, ets,
52x41 cm
1002
€ 30 - € 60
Gesigneerd A Stengeling, Visser bij
rietkraag, ets 25x35 cm
1003
€ 150 - € 250
Johan Barthold Jongkind (1819-1891)
Haven van Honfleur, ets gedateerd 1864,
13x17,5 cm
1004
€ 30 - € 50
Onduidelijk gesigneerd, stilleven
chrysanten op vaas, crayon 57x37 cm, in
lijst totaal 76x56 cm
1005
€ 20 - € 40
Gesigneerd van Bakel, huizen aan de
weg, paneel 35x50 cm
1006
€ 40 - € 80
2 wanddecoraties met 4 gravures uit
boeken met afbeeldingen van Batavia en
Keppen Coupang), 4x 19x29 cm
1007
€ 50 - € 100
Kleurgravure Vue de la Place Capitale a
Quebeck, Franz Xaver Habermann 1775,
32x43 cm
1008
€ 50 - € 100
Gravure Urbs Domengo in Hispaniola,
Montanus 1671, 29x35 cm
1009
€ 40 - € 80
Engelse kleurenlitho naar een schilderij
van Gilbert Wright, buitenmaat 59x88 cm
1010
Pieter Hendrik Jan Jacob Ras (18571941)
Bomenlaan, Rheden, potloodtekening
gedateerd 7 juni 1888, 34x29 cm

-

1011
Pieter Hendrik Jan Jacob Ras (18571941)
Landschap met boerderij, aquarel
gedateerd 5 september 1934, 42x30 cm
1012
Pieter Hendrik Jan Jacob Ras (18571941)
Bos bij Rozendaal, potlood met
krijttekening gedateerd 25 juni 1887,
30x32 cm

-

1013
Pieter Hendrik Jan Jacob Ras (18571941)
Winters landschap, aquarel 28x39 cm

-

1015
Pieter Hendrik Jan Jacob Ras (18571941)
Velperweg 56 Arnhem, potlood met
aquarel gedateerd 20 maart 1887, 24x30
cm

1031
€ 50 - € 100
Gesigneerd B Mulder, Winters landschap
met herder met kudde schapen bij kooi,
doek 41x52 cm (craquele) in een
klassieke goudkleurige lijst met
binnenmaat 41,5x52,5 cm

1016
Pieter Hendrik Jan Jacob Ras (18571941)
Tuin Rozendaal, krijttekening gedateerd
juli 1889, 26x27 cm

1032
€ 30 - € 60
Jan Strube (1892-1985)
Haven van Veere, litho uit 1954, 41x58 cm

1017
Pieter Hendrik Jan Jacob Ras (18571941)
Boerderij, aquarel gedateerdc 4 juni 1888,
34x29 cm
1018
Pieter Hendrik Jan Jacob Ras (18571941)
Boerderij bij de Rijn, potlood met aquarel
gedateerd 5 oct 1885, 24x35 cm
1019
€ 80 - € 120
Theo van de Poel (1951-)
Arbeiders bij loskraan aan kade bij stad
met brug over rivier, doek 40x50 cm

1034
Désiré Naeyaert (1909-1990)
Stadsgezicht met veel dansende figuren
en muzikanten op podium, ets 43/100,
32x37 cm
1035
€ 30 - € 50
Roodenburg, Hendrikus Elias (18951987)
Markt te Rhenen, ets, 50x37 cm, met lijst
totaal 75x60 cm

1020
€ 80 - € 120
Onduidelijk gesigneerd, Vrouw, zittend op
trap, doek 46x40 cm

1036
€ 50 - € 100
Eugene Lucker (1876-1943)
Grote kerk van Veere, ets 20/50, 57x42
cm, buitenmaat 84x86 cm

1021
€ 40 - € 80
Gesigneerd C C van den Bosch 20e
eeuw, Landschap met koeien en riviertje,
doek 40x50 cm

1037
Eugene Lucker (1876-1943)
Grote kerk van Dordrecht, ets 63x33 cm in
een eiken lijst, buitenmaat 89x57 cm

1022
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, bloemstilleven,
gemengde techniek, 39x80 cm

1038
Betty Scheer (1941-2006)
Compositie met schaal peren, bloemkool
en vis, crayon gedateerd 1983, 48x63 cm,
buitenmaat 73x87 cm

1023
€ 40 - € 80
Gesigneerd B Woudstra, Fries landschap
met boerderijen aan meer, doek 40x80 cm
1024
€ 30 - € 60
2 ingelijste affiches tgv. 150-jarig bestaan
van de Nederlandse Spoorwegen,
beperkte oplage van 250 stuks, gedrukt in
1980, 62x40 cm en 59x36 cm
1025
€ 50 - € 100
Anoniem, stilleven met fruit naar oude
meester, paneel 52x67 cm
1026
€ 20 - € 40
Gesigneerd Gerritsen, stilleven
zonnebloemen, doek 60x40 cm
1027
€ 50 - € 100
Anoniem, Indonesische vrouw bij tempel,
doek 50x60 cm

1014
Pieter Hendrik Jan Jacob Ras (18571941)
3 aquarellen in 1 lijst, Bad Pyrmont, per
stuk 26x18 cm

1033
€ 30 - € 60
Roodenburg, Hendrikus Elias (18951987)
Utrecht met huizen aan de gracht, ets
gedateerd 1926, nr. 119, 33x40 cm

1028
€ 50 - € 100
Gesigneerd Janssen, portret van Anna
Balster, echtgenote van Antoon Markus,
tekening gedateerd 9-10-1922 met notitie
Doorwerth, 43x33 cm, buitenmaat 70x57
cm
1029
Gesigneerd Elaine Sinnel,
Chrysanthemums, kleurets 149/200,
60x38 cm, buitenmaat 77x57 cm

-

1039
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, glazen vaas met
voorjaarsbloemen, paneel 70x55 cm
1040
€ 50 - € 100
Jean Emile Oosterlynck (1915-1995)
Compositie met boten, zeefdruk 86/150,
54x46 cm, buitenmaat 80x70 cm
1041
Onduidelijk gesigneerd, overtrekkende
zwanen, kleurenets 39x54 cm, buitenmaat
61x75 cm
1042
Onduidelijk gesigneerd, binnen plaats met
fontein, doek 50x60 cm
1043
Paul Braig (1906-1972)
Dormeuse, doek 55x65 cm

€ 200 - € 400

1044
€ 80 - € 120
Gesigneerd P W Kürten, Landschap aan
meer, doek 60x80 cm
1045
Astrid von Ruedgisch (1940-)
Stilleven met Lupine, gemengde techniek,
crayon met aquarel, gedateerd 1971,
48x61 cm, buitenmaat 68x88 cm

1030
€ 100 - € 150
Anoniem, lezende man, doek 50x40 cm
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1046
€ 40 - € 80
Gesigneerd Büttuer, stilleven fruit met
mand, glazen, kruik, tafeltje en houten
schaal, doek gedateerd 1964, 80x64 cm

1063
€ 20 - € 40
Jan Kagie jr. (1907-1991)
Geaicht op water, notitie Schipluiden,
aquarel 28x50 cm

1047
€ 40 - € 80
Gesigneerd Bakker, Henny, poserend
naakt, doek gedateerd 1939, 70x50 cm

1064
Cor Noltee (1903-1967)
Bosgezicht, doek 50x30 cm

1048
€ 30 - € 60
Onduidelijk gesigneerd, Boerderij met
bloesembomen, doek 50x70 cm

1065
€ 20 - € 40
Onduidelijk gesigneerd, Stadsgezicht,
paneel 49x34 cm

1049
€ 50 - € 100
Gesigneerd Wim van Norden, Hollands
landschap met aangemeerde boot bij
boerderij, doek 60x100 cm

1066
€ 20 - € 40
Anoniem, gezicht op kerk met spitse
toren, doek 41x27 cm

1050
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Zuid Europees
meergezicht met aangemeerde zeilboten,
doek 61x81 cm
1051
€ 20 - € 40
Paul Aizpiri (1919-2016)
Franse badplaats, kleurenlitho EA, 60x90
cm, buitenmaat 90x118 cm
1052
€ 25 - € 50
Leonard Pieter Versteeg (1901-1993)
Brug over riviertje, verso Mittlach
(Vogezen), doek 51x71 cm
1053
€ 100 - € 150
Pierre Bonnard (1867-1947)
La Toilette Assise, litho genummer
40/100, 47,5x32 cm
1054
Onduidelijk gesigneerd, Fantasievogel,
kleurenlitho 127/150, 56x43 cm

-

1055
Anoniem, bosgezicht, doek 50x70 cm

-

1056
€ 30 - € 60
Gesigneerd André v. H, bloemstilleven,
jaren 60, doek 80x90 cm
1057
€ 50 - € 100
Zacharias Simons (1910-1981)
Stilleven met groene fles, koperen ketel,
kalebassen en vaas bloemen, doek 71x81
cm

€ 50 - € 100

1067
€ 30 - € 60
Henk Bellaard (1896-1975)
Gezicht op binnenplaatsje bij huis met
geraniums voor het raam, doek 60x45 cm
(lijst los)
1068
Gesigneerd vd Lee, Bos met zandpad,
paneel 24x30 cm

-

1069
€ 40 - € 80
Tilly Moes (1899-1979)
Bloemstilleven, doek, 20x15 cm
1070
€ 50 - € 100
Monogram JL (J Lucas), stilleven
druiventros in struik tegen de muur,
paneel gedateerd 2006, 40x30 cm
1071
€ 30 - € 60
Onduidelijk gesigneerd, dorpsgezicht in
berglandschap, paneel 49x39 cm
1072
€ 80 - € 120
Monogram JL (J Lucas), koe en stier in de
wei met lieveheersbeestjes en vlinder,
paneel gedateerd 2007, 30x50 cm
1073
€ 80 - € 120
Onduidelijk gesigneerd, rijtuig met man
met mand bij vrouw in deuropening,
paneel 15x21 cm in een goudkleurige
Gregorslijsten lijst
1074
Monogram AvB, morgenrit langs het
strand, paneel 12,5x17,5 cm

-

1058
€ 40 - € 80
Gesigneerd Gerritsen, bloemstilleven op
vaas, doek 60x80 cm

1075
Monogram AvB, 4 mussen op een tak,
board 9,5x14,5 cm

-

1059
€ 50 - € 100
Gesigneerd Rozemare, Vrouwen in
strandstoel op het strand, paneel 18x13
cm

1076
Monogram AvB, ezeltje rijden op het
strand, paneel 13x18 cm

-

1060
Anoniem, Moeder met kind, crayon 28x20
cm
1061
€ 25 - € 50
Studietekening van schepen, kopie naar
Mesdag, potlood 19,5x11,5 cm
1062
€ 30 - € 60
naar Gerrit Willem Dijsselhof,
onderwaterleven met vissen, board 25x35
cm
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1077
Monogram AvB, ijsvogel op tak, paneel
10x15 cm
1078
Monogram AvB, pimpelmees, paneel
8,5x8,5 cm

-

1079
Monogram AvB, roodborstje, paneel
8,5x8,5 cm

-

1080
Toegescheven aan A van Bruggen,
kwikstaart, board 6x9,5 cm

-

1081
Monogram AvB, spreeuw op tak, board
9,5x13 cm
1082
Monogram AvB, figuren op het strand,
board 15,5x21,5 cm

-

1083
Monogram AvB, ezeltje rijden op het
strand, paneel 13x18 cm

-

1084
Monogram AvB, schelpenvisser aan de
kustlijn, paneel 16,5x16,5 cm
1085
Monogram AvB, spelende kinderen op het
strand, paneel 9,5x14,5 cm
1086
Monogram AvB, winterkoninkje op paaltje,
paneel 10x15 cm
1087
Monogram AvB, vlaamse gaai op tak,
board 10x13,5 cm

-

1088
Monogram AvB, 3 papegaaien op stok,
paneel 12,5x18 cm

-

1089
€ 80 - € 120
Gesigneerd Cortez, pseudoniem van
Zajac Zayszek, mallejan in weiland,
board, 23,5x30 cm
1090
€ 30 - € 60
Onduidelijk gesigneerd, natuurlandschap
met visser in roeiboot bij brug, paneel
13x18 cm
1091
€ 20 - € 40
Paul Aizpiri (1919-2016)
Compositie met objecten op tafel,
kleurenlitho EA, 51x65 cm, buitenmaat
78x89 cm
1092
Prent in lijst naar een werk van Joop
Kropff, buitenmaat 67x78 cm

-

1093
Gesigneerd Tom Staverman, Kerkje
Dordogne, aquarel 40x60 cm

-

1094
19e eeuwse geborduurde voorstelling,
Maria met Christuskind, 45x45 cm

-

1095
Onduidelijk gesigneerd, man in harnas,
doek gedateerd 1914, 58x44 cm
1096
Gesigneerd Arend, portret, doek 49x39
cm ,en niet gesigneerd, markt in de stad,
doek 49x39 cm
1097
€ 30 - € 60
Onduidelijk gesigneerd,
gebouwencomplex, doek gedateerd 1998,
45x60 cm
1098
€ 30 - € 60
Verso gesigneerd door Russische
kunstenaar, huizen aan straat, doek
gedateerd 1993, 55x55 cm

2
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1100
Gesigneerd R Mayer, gezicht op kerkdorp,
doek 54x74 cm (restauratieplekje)
1101
€ 30 - € 60
Jan Schreurder van de Coolwijk (18681962)
Poserend naakt, crayon, studie tekening
27x39 cm in een fraai bewerkte eiken lijst,
buitenmaat 58x68 cm
1102
Rijk bewerkte schilderijlijst met 8 ingelijste
gravures van belangrijke personen uit de
18e en 19e eeuw, lijst 54x48 cm
1103
€ 20 - € 40
Gesigneerd Ton Koot, Dromen in het bos,
board gedateerd 1994, 50x60 cm
1104
€ 40 - € 80
Gesigneerd Marjolein Bos, portret van
Maxima, litho genummerd 109/1000 en
gedateerd 2002, 53x34 cm en portret van
Willem Alexander en Maxima, litho,
genummerd 66/1500 en gedateerd 2002,
53x34 cm
1105
€ 50 - € 100
Gesigneerd E Kovary, landschap met
boerderij, doek 50x70 cm

1116
€ 25 - € 50
Aat Verhoog (1933-)
Ruiter te paard, ets gedateerd 1975,
32/40, 24x35 cm, buitenmaat 72x57 cm
1117
€ 25 - € 50
Aat Verhoog (1933-)
Ruiter te paard, ets gedateerd 1975,
32/40, 24x35 cm, buitenmaat 72x57 cm
1118
€ 50 - € 100
Gesigneerd Nel Stutterheim, aardewerken
vaas met zonnebloemen, doek gedateerd
1929, 92x66 cm
1119
€ 40 - € 80
2 Engelse wanddecoraties met portretten
van T.T. Drake Esq.re en Mr. William
Long, on Bertha, jachttaferelen achter
glas, incl. lijst 56x66 cm
1120
€ 40 - € 80
7 stuks papieren knipselkunst en 4
waterverf decoraties, China 20e eeuw,
Zuid Amerikaanse geschilderde decoratie
op papier en grafiek van R. Rabeel,
genummerd 51/100
1121
€ 100 - € 150
Oscar Verpoorten (1952-2003)
Getiteld Batavia, ets genummerd 48/100,
73x51 cm

-

1122
€ 50 - € 100
Gesigneerd Johan Ebregt, geboren
Arnhem ca. 1920, Lente met bloeiende
bloesem, doek gedateerd 1991, 96x81 cm

1107
Gesigneerd Th de Leeuw, Landschap met
man bij boederij, doek 60x40 cm
(restauratieplekje)

1123
€ 50 - € 100
Gesigneerd Johan Ebregt, geboren
Arnhem ca. 1920, najaar, bloeiende
wilgenroosjes met heide, doek gedateerd
1983, 76x96 cm

1106
Gesigneerd Rangé, Plasgezicht met
berken en bootje, doek 50x70 cm

1108
€ 20 - € 40
Anoniem, stilleven klein laboratorium,
doek, 50x65 cm
1109
€ 40 - € 80
2 houten panelen met beschilderd decor
van eenden en soort zwanen, 60x40 cm
1110
€ 20 - € 40
Gesigneerd Tilly Maes, Groene vaas met
chrysanten, doek 60x40 cm
1111
€ 20 - € 40
Monogram SA, aardewerken pot met
bloemen, doek gedateerd 1939, 41x51 cm
1112
€ 30 - € 60
Jan Kelderman (1914-1990)
Vaas met kleurrijk voorjaarsboeket, doek
50x40 cm
1113
€ 20 - € 40
Gesigneerd Fia van Driel, Pot met
rhododendron, doek 40x50 cm (past niet
goed in lijst)
1114
Gesigneerd N Dijk, stilleven met fesias,
doek 40x30 cm
1115
Gesingeerd A van Beek, Vrouw op
zandpad bij avondrood, board 30x40 cm
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1124
€ 50 - € 100
Onduidelijk gesigneerd, Indonesisch
landschap met vele figuren, paneel
81x119 cm
1126
€ 30 - € 60
Beukenhouten kruidenrek met
aardewerken bakjes en deurtje, 43 cm
hoog, 60 cm breed, 15 cm diep (front van
theebakje gelijmd)
1127
€ 20 - € 40
Ronde koperen paraplubak 48 cm hoog,
25 cm diameter, 1-deurs wandkastje met
facetgeslepen spiegels, koper gedreven
versiering en borstel achter deurtje, 60x35
cm (knop van deurtje manco)

1132
€ 40 - € 80
2 kristallen bolvazen, 18 cm hoog, 20 cm
diameter
1133
€ 40 - € 80
Koperen Tiffany stijl 2-lichts
tafelschemerlamp, 37 cm hoog
1134
€ 150 - € 200
Bronzen sculptuur van een zittende beer,
op marmeren sokkel, naar Van der
Straeten, 29 cm hoog
1135
€ 30 - € 60
Bronzen vijzel met stamper, vijzel 14,5 cm
hoog, 15 cm diameter
1136
Oude General Electric naaimachine in
koffer, bamboe bewerkt beeld van een
oosterse man, 30 cm hoog, houten
wandelstok met verzilverd inlegwerk in
greep, 90 cm hoog en wandelstok met
bewerkte metalen knop, 86 cm hoog

-

1137
€ 40 - € 60
4 messing penkandelaren, 32 cm, 45 cm,
48 cm en 51 cm hoog
1138
€ 30 - € 60
3 mandjes voor het kweken van oesters
en een fuik voor aaltjes, gemaakt van
bamboe, fuik is 49 cm hoog, Filipijnen
1139
€ 100 - € 150
Christofle zwaar verzilverd dienblad met
robuuste grepen en gecontourneerde
rand, 62 cm lang en 42 cm breed
1140
€ 150 - € 200
Bronzen sculptuur van een golfster, op
marmeren sokkel, naar E Valdez, 46 cm
hoog
-

1141
2 Duitse aardewerken siervaasjes met
decor landschap, 27,5 cm hoog

1142
€ 50 - € 100
Gekleurde glazen vaas, 39,5 cm hoog
1143
€ 50 - € 100
Jydsk klassieke telefoon met opdraai
mechanisme en hoorn met bakeliet,
Denemarken ca. 1950
1144
€ 50 - € 100
Gebrandschilderd glas in lood raam met
decor van Nederlandse driemaster op zee
met schepen aan de horizon en boot met
personen, Nederland 19e eeuw, 42x33 cm

-

1145
€ 25 - € 50
Oude Japanse wandelstok met
gegraveerd decor, 91 cm lang

1129
€ 50 - € 100
2 albasten tafellampen in de vorm van
een vis, 35 cm hoog (kap manco)

1146
€ 30 - € 60
10 glaasjes ontwerp W J Rozendaal: 4
maal Traditie, 1 maal Halma, 3 maal
Omar en 2 maal Julien

1128
Douwe Egberts koffie-theeblik, 33 cm
hoog, 49x36 cm

1130
Aardewerken lamp met lava kleuren, 52
cm hoog (chip)
1131
€ 100 - € 150
Gresaardewerken kruik, Rijnland 18e
eeuw, 48 cm hoog

1147
€ 40 - € 80
2 Japanse Satsuma vazen, 20e eeuw, 30
cm hoog, vaas met blauw decor, 20e
eeuw, 17 cm hoog, gemberpot, 19e eeuw,
16 cm hoog (haarlijn), lak dienblad, 32x19
cm en lakdoos, 17x11 cm

3
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€ 30 - € 50

1149
€ 40 - € 80
2 kristallen vazen, 25,5 cm hoog
1150
€ 50 - € 100
Imperial Boosey & Hawkes fagot in koffer
met hoes
1151
€ 40 - € 80
Messing beeld van ridder, 27 cm
hoog,smid, 28 cm hoog, jongen met kruik
en staf, 33 cm hoog en messing
decoratie handschoen van ridder 34 cm
breed
1152
€ 50 - € 100
Wortelnotenfineer sigarenkist met sigaren
en toebehoren, 10,5 cm hoog, 26 cm
breed en 22 cm diep
1153
€ 80 - € 120
Geglazuurd aardewerken vaas 50 cm
hoog en geglazuurd aardewerken
tegeltableau gesigneerd J. Belarti 47x16
cm
1154
Zamak beeld van een soldaat, 56 cm
hoog, zamak beeld als
tafelschemerlampvoet, 72 cm hoog,
zamak pendule, 60 cm hoog en zamak
beeld van een soldaat, 42 cm hoog (met
schade en incompleet)
1155
Akoestische gitaar in hoes

€ 30 - € 60

1156
€ 40 - € 80
Koperen aker , 31 cm hoog, 40 cm
diameter, 2 grote appelketels en ijzeren
bewerkte brievenweger, 21 cm hoog
1157
€ 40 - € 80
Geisha grammofoon in eiken kast, 30 cm
hoog, 54x48 cm
1158
Remington schrijfmachine, vroeg 20e
eeuw
1159
Hohner accordeon in koffer

-

€ 50 - € 100

1160
€ 20 - € 40
Koperen paraplubak met gedreven decor,
82 cm hoog
1161
€ 80 - € 120
Tamtam met rinkelschalen, West Afrikca
Rebubliek Guinee, beging 20e eeuw, 84
cm hoog
1162
€ 50 - € 100
2 Wajangpoppen in houten standaard
gedecoreerd met Balinees houstnijwerk,
2doeken met oosters decor, grootste
110x165cmen rood gelakte houten
opbergkist

1163
€ 100 - € 150
Kavel met religieuze artikelen waaronder
messing bewerkte 3-luik met cloisonné en
gekleurde kralen versierd en Latijnse tekst
38 cm hoog, 51 cm breed, 2 losse
bijbehorende panelen, Russel Tiglia
aardewerken decoratie van Madonna met
kind en aardewerken stopfles,
wijwaterbakje, porseleinen beeld van
Madonna met kind, koperen
wanddecoratie en wijwaterbakje en 2
rozenkransen
1164
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen hond, 18 cm hoog, 37
cm breed
1165
€ 150 - € 200
Aardewerken schotel met 5 opstaande
punten aan rand met monochroom groen
decor, China 19e eeuw, 21 cm diameter
1166
€ 50 - € 100
Gouda plateel schenkkan 17 cm hoog en
vaasje 9,5 cm hoog , Arnhems plateel
hengselschaal 13 cm hoog, Tichelaar
Makkum aardewerken schotel met
polychroom decor 28 cm diameter en
aardewerken dienblad met metalen
montuur 44x24 cm
1167
€ 100 - € 150
Bronzen sculptuur van een vrouw in
catsuit, op marmeren sokkel, naar AJ
Dalou, 33 cm hoog
1168
€ 20 - € 40
Terracotta model van het kasteel
Castelnaud-la-Chapelle ( Zuid Frankrijk )
30x22x19 cm
1169
€ 50 - € 80
Houten beeldengroep van 2 verliefde
eenden met schoenen aan, 50 cm hoog
1170
€ 50 - € 100
Kerkelijk textiel waaronder kazuifel,
sjerps, altaarkleed en diverse kleedjes
1171
€ 40 - € 80
2 koperen 7-lichts kandelaren, 24 cm
hoog, gietijzer inkstel met glazen potjes
(schade), zamak beeld van een man met
citer, 30 cm hoog en een beeldje van een
brandweerman
1172
Ontwerp Guido Bergna voor Douwe
Egberts, 4-persoons
inox espressomachine, en cassette met 6
metalen bekers op hoge voet, 24 cm hoog
1173
€ 50 - € 100
Royal Albert porseleinen 6-persoons
theestel
1174
€ 30 - € 50
Porceleyne Fles Delft gelegenheidsbord
Nederland zal herrijzen 5 mei 1945, 22,5
cm diameter en gelegenheidsbord
geboorte Beatrix 31 januari 1938, 25,5 cm
diameter (rand gelijmd)
1175
Gero 6-persoons cassette
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1176
€ 40 - € 80
5 Gold Imari porseleinen schotels, kleinste
16 cm diameter, grootste 34 cm diameter
en 2 Gold Kabuki porseleinen vazen, 20e
eeuw, 30 cm hoog
1177

€ 40 - € 80

Gesigneerd Katok, M, voor Austin
productions, gipsen sculptuur van een
dame, getiteld Night Out, in Art Deco stijl,
gedateerd 1986, 57 cm hoog
1178
€ 40 - € 80
Koperen stolpklok met glazen stolp,
staand op houten voet, 34 cm hoog
1179
€ 40 - € 80
Heca Edam zwart metalen bureaulamp,
jaren 60, 28 cm hoog, metalen wandlamp
met opalineglazen bol, 18 cm hoog, 14
cm diep en Grolsch beugel tafellamp, 35
cm hoog
1180
€ 40 - € 80
2 Tiffany stijl tafelschemerlampen, 32 cm
hoog
1181
€ 30 - € 50
2 Westraven Utrecht aardewerken tegels
met voorstelling van figuren met vogel,
32x10 cm en monogram CH,
aardewerken vaas met druipglazuur, 25
cm hoog, 21 cm diameter
1182
€ 100 - € 150
Bronzen sculptuur van een vogel op
marmer als boekensteun, naar Francois
Pompon, 26 cm hoog
1183
€ 50 - € 100
Bausch & Lomb keratometer, serie 1211,
categorie 71-21-35, 36 cm hoog, 49 cm
breed
1184
€ 150 - € 250
Kasper Kuckelkorn (1964-)
Special "Think Twice" 1/1, hand met
wereldbol, bezet met diamantjes, 28 cm
hoog
1185
€ 30 - € 50
Duitse tafelklok in notenkleur kast, 30 cm
hoog
1186
€ 40 - € 80
Gesigneerd A. Jumelet, houten bestoken
buste van Augusta, gedateerd 1954, 42
cm hoog
1187
€ 140 - € 180
Bronzen sculptuur van een vogel, op
marmeren sokkel, naar Wilhelm K, 21 cm
hoog
1188
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen sculptuur van sportende
figuren, 37 cm hoog
1189
€ 60 - € 100
Houten kist 29x20 cm, met 8 kristallen
parfumflesjes, 7,5 cm hoog
1190
€ 50 - € 100
2 stenen Graviner Gravitom Gravel
Luxembourg gewichten en 3 messing
weegschaal gewichten, 5 kg, 1 kg en 0,2
kg

4

3011

3051

3214

Severin Hansen

3020

Lamp jaren 70

Gerd Lange

3038

Charles & Ray Eames

Michael Sodeau

3177

Charles & Ray Eames

3013

Firma van Kampen Arnhem

3071

3235

Vlinderstoel

Onbekend jaren 70
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1191
€ 50 - € 100
2 koperen beelden van olifanten, grootste
36 cm hoog, 36 cm breed

1206
€ 20 - € 40
Tafelpendule in eiken kast, 26 cm hoog
(scharnier ruitje los)

1222
€ 100 - € 150
Bronzen sculptuur van een uil naar
Picasso, op marmeren sokkel, 22 cm hoog

1192
€ 70 - € 100
Witte aluminium wand brievenbus, 46 cm
hoog, 40 cm breed, 20 cm diep

1207
€ 50 - € 100
Houten rijkbestoken paneel, 50x34 cm, en
3 coromandelhouten beelden van dames,
Indonesië 20e eeuw, 30 cm, 44 cm en 46
cm hoog

1223
€ 40 - € 80
3 replica's pistolen waaronder
donderbussen, 30 cm en 42 cm, replica
kogel met ketting en replica ploertendoder
73 cm

1208
€ 80 - € 120
Boheems geslepen kristallen okerkleur
fruitschaal met druivenranker motief, 13,5
cm hoog, 18,5 cm diameter (randchip),
glazen geslepen knijpfles, 22,5 cm hoog
met 2 glaasjes, en 8 parelmoer glans
wijnglazen met wit emaille decoratie Fritz
Häcker (enkele randchipjes)

1224
€ 30 - € 50
Gesigneerd Hebaron Z, serpentijn
sculptuur van 2 gezichte, 30 cm hoog, 27
cm breed

1209
€ 80 - € 120
Kavel met 65 papieren grachtenpanden,
reclameobjecten uit de jaren 50 van
diverse kruideniersproducten

1226
€ 20 - € 40
Lederen koffer, 57x35 cm, 17 cm diep

1193
€ 150 - € 200
Royal Albert porseleinen serviesgoed met
decor Berkeley, bestaande uit 6 platte
borden, 6 ontbijtborden, 2 dekschalen,
ovale vleesschaal, gebaksschaal met 11
gebaksschotels, 2 ovale vleesschaaltjes, 6
soepkoppen met schotels, 5 kop en
schotels klein, 2 kop en schotels groot,
melkkannetje en suikerpot
1194
€ 40 - € 80
2 groene aluminium vlaggenstokhouders,
31 cm hoog
1195
€ 25 - € 50
2 aardewerken oorvazen, jaren 60, 20,5
cm hoog en aardewerken schaal, 31 cm
diameter
1196
€ 50 - € 100
2 gekleurde glazen kraanvogels, 32 cm
hoog
1197
€ 30 - € 50
Würtemberg 12-persoons porseleinen
koffieservies met bloemetjesmotief
1198
€ 50 - € 100
Eiken wandkapstok met hertenkop en 4
pootjes als haken, 92 cm hoog, 61 cm
breed
1199
€ 40 - € 80
Mahoniefineer op eiken schrijfkist, 10 cm
hoog, 39x31 cm, mahonie tabakspot, 18
cm hoog en noten kistje met benen fiches
van kaartspel in 4 interne houten doosjes
1200
€ 40 - € 80
Klassieke marmeren tafelschemerlamp
met bronzen ornamenten en kunststof
kap, 63 cm hoog en messing 3-lichts
tafelschemerlamp met tiffany stijl kap en
metalen voet, 77 cm hoog
1201
€ 40 - € 80
Kunststof beeld van dienstmeid, 96 cm
hoog
1202
€ 40 - € 80
Messing haardscherm met gedreven
decor, 67 cm hoog, 47 cm breed en
kolenkit met gedreven romantisch decor,
47 cm hoog
1203
€ 50 - € 100
Porseleinen vaas met polychroom decor
van vele figuren en bloemen, China 20e
eeuw, 38 cm hoog
1204
€ 30 - € 50
Gesigneerd Chreles, serpentijn sculptuur
van 2 giraffes, gemaakt in Zimbabwe, 56
cm hoog
1205
€ 20 - € 40
Burton hoge hoed (maat 57), met
handschoenen en ringenkussen in doos
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1210
€ 30 - € 50
Geëmailleerde wand thermometer, 75 cm
hoog, 21,5 cm breed
1211
€ 30 - € 60
Edinburgh Crystal 5-delige kristallen
Whisky set
1212
€ 100 - € 200
Porseleinen vaas met reliëf decor van
dieren en polychroom decor van krijgers
te paard, China 20e eeuw, 31 cm hoog
1213
€ 40 - € 80
2 verzilverde tafelkandelaren, 29,5 cm
hoog
1214
€ 30 - € 50
3 diverse tafelklokken waaronder Kern en
Schatz, 19 cm, 23 cm en 25 cm hoog en
Jaeger centigrade thermorex
1215
€ 20 - € 40
2 Daalderop Art Deco
theepotten, theelicht en suikerpot, 2
koperen plateautjes 37x13 cm en houten
lepeldoosje
1216
€ 60 - € 100
Houten kist met 4 flessen rode wijn
Bordeaux par Borie Manoux, met thema
Hole In One, jaar 1990
1217
€ 30 - € 60
Gietijzeren spaarpot Baker's choice, 20
cm hoog
1218
€ 50 - € 100
2 kristallen windlichten, 22,5 cm hoog
1219
€ 100 - € 150
11 glazen voorwerpen wo. cilindervormige
vaas 31 cm hoog, Cocal Cola iriserende
fles, Boheemse karaf, drinkglas met
geëtst decor en press-papier met blauwe
boom binnenin
1220
€ 25 - € 50
Geprepareerde zonnevis, buitenmaat
22x41 cm
1221
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen vaas, 39 cm hoog

1225
€ 30 - € 50
2 diverse replica dolken, 29 cm en 33 cm
en mes uit India, 68 cm

1227
€ 30 - € 60
Houten beschilderde kist, binnenzijde klep
gesigneerd Loes Bijnals, 25 cm hoog,
40x29,5 cm
1228
€ 50 - € 100
5 serpentijnen sculpturen van figuren,
kleinste 22 cm hoog, grootste 28,5 cm
hoog
1229
Porseleinen dekselschaal emt eend op
top, 19 cm hoog

-

1230
€ 50 - € 100
2 Duitse steengoed kruiken, mogelijk
17e/18e eeuw, 18 cm en 23 cm hoog,
aardewerken beschilderde kruik, 17 cm
hoog en 2 platte Oosterse keramiek
beschilderde stopflessen, 17 cm hoog
1231
€ 30 - € 60
Klarinet in koffer, gemerkt Solist van
Ansingh Zwolle
1232
€ 40 - € 80
Verzilverde houder met hengsel en ajour
gezaagde wand en gegolfde rand, 19 cm
hoog, rijk bewerkte dekseldoos, 10 cm
hoog, 22x14,5 cm, kristallen geslepen
koekjespot met metalen montuur, 18 cm
hoog, kristallen geslepen melkkannetje
met zilveren deksel, 11 cm hoog en
metalen plaquette met decor Nachtwacht
van Rembrandt, 13,5x19 cm
1233
€ 70 - € 100
2 kristallen tafelschemerlampen met
gestoffeerde kap, 64 cm hoog
1234
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen object, 36 cm hoog
1235
€ 40 - € 80
Junghans pendule in eiken kast, 27 cm
hoog, 46 cm breed, Hollandse Jugendstil
barometer, 47x20 cm, koperen
bureaulamp met glazen kap, 40 cm hoog
en facetgeslepen tafelspiegel in koperen
waaiervormige lijst, 21 cm hoog, 39 cm
breed
1236
€ 30 - € 60
Tafelkleed met servetten uitgegeven bij
het huwelijk van Beatrix en Claus, 10
maart 1966
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1237
€ 80 - € 120
Delfts 5-delig aardewerken kaststel met
polychroom decor, ca. 1800, 22 cm en 33
cm hoog (diverse schade)
1238
€ 20 - € 40
Eerst bekende glazen strijkbout, 15e/16e
eeuw, archeologische vondst in Grave 7
cm diameter
1239
Anoniem, glazen sierobject in metalen
houder, 36 cm hoog, 21 cm breed

-

1240
Anoniem, glazen sierobject in metalen
houder, 46 cm hoog, 28 cm breed

-

1241
€ 40 - € 80
Gelria Arnhem plateel dienblad 37x31 cm
met vat met kraantje, op houten standaard
en klein vaatje met decor Speciaal
1242
Kristallen whiskyset

€ 50 - € 100

1243
Decoratief Indisch masker, 39 cm hoog

1254
€ 40 - € 60
Blauwe glazen vaas, 24 cm hoog en rode
glazen vaas, 26 cm hoog (randchip)
1255
€ 50 - € 100
2 gekleurde glazen haan bloemenbakjes,
16,5 cm hoog
1256
€ 30 - € 50
Lederen koffer, 60x38 cm, 20 cm diep
1257
€ 100 - € 150
Makkum porseleinen schotel met decor
van driemaster, 35,5 cm diameter,
Makkum porseleinen schotel met floraal
decor en bloemenmand en aardewerken
schotel met floraal decor en tafereel aan
tuinhek (schade)
1258
Miniatuur gipsen stukje Amsterdam met
10 huisjes en een boot, 47 cm breed
1259
€ 20 - € 40
Facetgeslepen spiegel in goudkleurige
bewerkte lijst, 57x67 cm

1244
€ 60 - € 100
Gekleurde glazen vaas met geplooide
rand, 50 cm hoog

1260
€ 30 - € 60
Houten paneel met geschilderd decor en
tekst Taveerne De Oude Zeerog, Vlaer &
Co De Beste Bier, 91 cm hoog, 60 cm
breed

1245
€ 100 - € 150
Bronzen sculptuur van een haan, op
marmeren sokkel, 26 cm hoog

1261
€ 25 - € 50
Spiegel in goudkleurige rijk bewerkte lijst,
72x62 cm

1246
€ 30 - € 60
Mobach Utrecht geglazuurde
aardewerken schaal, 14 cm hoog, 38 cm
diameter

1262
€ 50 - € 100
4 pendules in eiken kast waaronder 1
zonder glas en slinger, 56 cm, 68 cm en
73 cm breed, en pendule in noten kast, 53
cm breed

1247
€ 50 - € 100
2 kristallen bonbonnieres ananasmodel,
24 cm
1248
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen vaas met gezicht, 26
cm hoog
1249
€ 30 - € 60
Sierglazen schotel, gemerkt Ada Lisa
Gjeruldsen Steninge Slott, gedateerd
2008, 37 cm diameter, rond glazen
schaaltje, Malta, 19,5 cm diameter, vaasje
Murano, 16 cm hoog, bolvaasje 9 cm
hoog en blauw driehoekig schaaltje met 3
oren, 9 cm hoog
1250
€ 40 - € 80
Zwarte aluminium wandplaquette Je
Maintiendrai Hofleverancier,49x43 cm
1251
€ 30 - € 60
Verzilverde tafelschemerlampvoet van
hert bij boom, gemerkt Valenti, 58 cm
hoog (kap manco)
1252
€ 20 - € 40
Klarinet in koffer, merk onbekend en
aktetas met panfluit
1253
€ 40 - € 80
Messing vaas met gestilleerd decor,
Indonesië 19e eeuw, 33 cm hoog, 32 cm
diameter, vaas, 28 cm hoog, bolvaas 11
cm hoog, 2 geribbelde baakjes, 7 cm
hoog, 3 bekertjes, 4,5 cm hoog en 1
dekselbakje, Indonesië ca. 1900
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1263
€ 150 - € 200
Bronzen sculptuur van Hermes op de
wind, op stenen sokkel, naar Giam
Bologna, 57 cm hoog
1264
€ 50 - € 100
Kristallen 7-delige wijnset, karaf, 31 cm
hoog
1265
€ 40 - € 80
Porseleinen vaas met polychroom
voorstelling van figuren, China 20e eeuw,
25 cm diameter en dekselpot met
polychroom decor van gezelschap en
tekst, China 20e eeuw, 26 cm hoog, 21
cm diameter
1266
4 coromandel bestoken beelden, hoogste
34 cm
1267
€ 40 - € 80
Porseleinen theeservies met decor van
personen in buitentuin en Chinese
symbolen bu. theepot, 13 cm hoog,
suikerpot en melkkan
1268
€ 150 - € 200
Tichelaar Makkum, 2
aardewerken beelden van een hond en
een kat, gemerkt; MD 35 en MD 36, 8 cm
hoog (hond heeft schade)
1269
Gestoken houten oosters beeld van een
dansende vrouw op vogel, 40 cm hoog

1270
€ 50 - € 100
2 houten bestoken bustes van vrouwen,
27 cm en 32 cm hoog, 2 boekensteunen
van figuren, 20,5 cm hoog (met schade)
en Sarawak Kayan schild met steekwerk,
106x21 cm, Indonesië, 20e eeuw
1271
€ 30 - € 50
Houten paneel met rijkbestoken
voorstelling van danseressen, Indonesië
20e eeuw, 45,5x29,5 cm
1272
€ 50 - € 100
20 dvierse klassieke sierschotels in doos
van Royal Albert, Hutschenreuther en
Fürstenberg
1273
€ 60 - € 100
2 blauw/wit gekleurde glazen bolvazen
met gevouwen rand, 26 cm hoog, 23 cm
diameter
1274
€ 50 - € 100
Ruitjeskristallen 12-delig gebaksstel,
kristallen fruitschaal op verzilverde voet,
19 cm hoog, 25 cm diameter,
gembercoupe op onderschotel,
schenkkan, 2 schotels en geslepen schaal
(diverse chipjes)
1275
€ 50 - € 100
Geglazuurde aardewerken vaas met
oosters decor, China 21e eeuw, 43 cm
hoog
1276
€ 50 - € 100
Aardewerken kan met reliëf decor met
draak, China 20e eeuw, 37 cm hoog
1277
€ 40 - € 80
Rijkbestoken houten vaas, Indonesië 20e
eeuw, 21 cm hoog, 16 cm diameter (barst
in wand), dekselpot met oor, zonder
bodem, 17 cm hoog, Afrikaans houten
boot met 3 figuren, 37 cm lang en olifantje
8 cm hoog
1278
€ 80 - € 120
Porseleinen gemberpot met blauw decor,
China 19e eeuw, 25 cm hoog
1279
Porseleinen schotel in Wanli stijl 32 cm
diameter (gelijmd)

-

1280
€ 40 - € 80
2 porseleinen theepotjes met
drakendecor, theepotje met blauw decor
naar Kangxi, door Franklin Mint,
porseleinen kommetje met drakenkop 7
cm hoog, cloisonné snufbottle met
drakendecor 7 cm hoog en glazen
snufbottle 7 cm hoog
1281
€ 80 - € 120
2 Arita porseleinen schotels van
Zodiac, 30 cm diameter gelimiteerde
uitgave van 1000 exemplaren, jaar 1978,
nummer 822/1000 en jaar 1983, nummer
313/1000
1282
€ 40 - € 80
3 stuks houtsnijwerk beelden uit
Indonesië, 9 cm, 21 cm en 22 cm hoog,
batikstempel 20x21 cm en hexagonaal rijk
bewerkte varkensblaas lampenkap 33 cm
hoog, 42 cm diameter
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1283
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen fruitschaal met
geplooide rand, 15,5 cm hoog, 29 cm
diameter

1298
€ 100 - € 150
Corneille (1922-2010)
Blauwe kat, zeefdruk, genummerd 13/200
en gedateerd 1996, 42x52 cm

1284
€ 80 - € 120
Ovale porseleinen schaal met blauw
floraal decor, in bronzen montuur, 13,5 cm
hoog, 37x24 cm

1299
€ 20 - € 40
Jeanne Bieruma Oosting (1898-1995)
Haan, kleurenlitho, 54x53 cm

1285
€ 40 - € 80
Kristallen fruitschaal, 15 cm hoog, 34 cm
diameter
1286
€ 50 - € 100
Gekleurde glazen schaal, 21,5 cm hoog,
32 cm diameter
1287
€ 50 - € 100
2 porseleinen gemberpotten, China, 20e
eeuw, met oranje en goudkleurig floraal
decor, met binnendeksels, 16 en 21 cm
hoog
1288
€ 40 - € 80
Onyx schaakbord 50x50 cm met 32
schaakstukken
1289
€ 50 - € 100
Houten masker met schelpjes en
polychroom kleuren versierd, Dan/Géré
stam, grens Ivoorkust/Liberia, 30x20 cm
en bronzen schotel, gesigneerd Arik V
1500, 25 cm diameter
1290
€ 40 - € 80
Houten Boeddha masker wanddecoratie,
43 cm hoog, 36 cm breed en houten
bestoken goudkleurige olifant, 33 cm hoog
1291
€ 50 - € 100
Houten masker, Yoruba van de Geledesociety, Nigeria, ca. 1950, 21 cm hoog,
hals 25x20 cm
1292
€ 50 - € 100
Houten beeld van een vrouw, zittend op
een krukje met pot op haar hoofd, Afrika
ca. 1960, 74 cm hoog
1293
€ 50 - € 100
2 houten bestoken beelden van figuren,
28 cm en 31 cm hoog, houten beeld van
zittend figuur, 29 cm hoog en houten
bestoken schild 83x15 cm, Indonesië, 20e
eeuw
1294
Kavel met 13 topografische prenten van
o.a. Friese steden
1295
€ 50 - € 100
Anoniem, kleurrijke compositie, doek
60x70 cm
1296
€ 100 - € 150
Willem Oosterbaan (1948-)
Gezicht, paneel gedateerd 1979, 110x80
cm
1297
€ 50 - € 100
Henri Matisse (1869-1954)
Abstracte compositie, kleurenlitho
gedateerd 1952, en rechtsonder in papier
Mourlot, 66x52 cm
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1300
€ 50 - € 100
Clemens Briels (1946-)
Goddes of Communication, zeefdruk
gedateerd 2002, 43/190, 44x50 cm
1301
Michael Ryan (1953-)
Compositie zonder titel, crayon gedateerd
1989, 49x64 cm, buitenmaat 76x90 cm
1302
Gesigneerd Theo van de Kamp,
Poserende vrouwen, karton 66x67 cm

-

1303
€ 50 - € 100
Willy van Kessel, compositie zonder titel,
paneel 49x65 cm, buitenmaat 78x98 cm
1304
€ 100 - € 150
Jan Cremer (1940-)
Tulpen, kleurenlitho 1979, 4/80, 75x55
cm, buitenmaat 91x71 cm
1305
€ 80 - € 120
Jan Cremer (1940-)
Vlaams landschap, kleurenlitho 1978, EA,
53x40 cm, buitenmaat 81x61 cm
1306
€ 25 - € 50
Gesigneerd Mottier, Jan J, voorstelling
van dames in de vijver, paneel 76x96 cm,
totaal incl. lijst 85x105 cm
1307
€ 50 - € 100
Ingelijste poster Boekenweek 15-25 maart
1995, ontwerp Jan Cremer, buitenmaat
115x81 cm
1308
€ 100 - € 200
Jan Cremer (1940-)
Koninginnedag 1974, kleurenlitho
153/200, 100x72 cm, buitenmaat 117x86
cm
1309
Marjan Jaspers (1949-)
Bloemen in vaas, zeefdruk gedateerd
1992, 117x76 cm

-

1310
€ 100 - € 200
Jan Cremer (1940-)
Dutch road scene, kleurenlitho 1972, EA
2/10, 50x65 cm, 80x93 cm
1311
Robert Henricus Vermeer (1937-)
Zonder titel, doek 70x90 cm
1312
Jan Cremer (1940-)

-

€ 150 - € 250

Tulipfield V, litho gedateerd 1976, 18/20,
104x73 cm, buitenmaat 155x105 cm

1313
€ 150 - € 250
Jan Cremer (1940-)
Tulips, kleurenlitho uit 1994, 18/150,
uitgestants voor het vouwen van een doos
voor verzending, 120x80 cm, buitenmaat
138x98 cm
1314
€ 20 - € 40
Schoolkaart van skelet, 185x87 cm
1315
€ 40 - € 80
Paul Rouwette (1955-)
Clown en harlekijn, zeefdruk genummerd
82/200, 71x85 cm, met lijst totaal
99,5x112 cm
1316
€ 50 - € 100
4 diverse posters Jan Cremer, grootste
heeft buitenmaat 71x100 cm
1317
€ 200 - € 400
Anas Etan (1976-)
Poserende vrouw, achterzijde notitie: My
name Ling, doek gedateerd 2005, 90x60
cm
1318
€ 100 - € 150
Thijs Hanekamp (1954-)
4 ballonen ?... paneel gedateerd 2021,
100x50 cm
1319
€ 300 - € 500
Tom Wesselmann (1913-2004)
Compositie met vrouw en vaas rozen,
kleurenlitho 118/199, 50x50 cm,
buitenmaat 81x63 cm
1320
€ 80 - € 120
Gesigneerd Boven, FJ, zonder titel,
gemengde techniek acryl met papier,
board, gedateerd 1981, 73x101 cm,
1321
€ 80 - € 120
Kees Wit (1932-2012)
Getiteld "Beschadigd Pantser, tempera op
paneel, gemaakt in 1964, 122x100 cm
1322
€ 10 - € 20
Prent naar Wiebe van der Zee met
voorstelling van poserende koeien,
37,5x97 cm, in lijst totaal 62x122 cm
1323
€ 50 - € 100
Dr. I. Dornseiffen Het Koninkrijk Der
Nederlanden op schaal 1:425.000,
getekend door E. de Geest, Holland begin
20e eeuw, 78x68 cm
1324
€ 30 - € 60
Notenfineer 1-deurs wandvitrinekastje 55
cm hoog, 57 cm breed
1325
€ 30 - € 50
Notenfineer 1-deurs wandvitrinekastje 65
cm hoog, 66 cm breed
1326
€ 40 - € 80
2 klassieke kinderstoeltjes met
zilverkleurig frame en paars met roze
stoffering, rugleuning 70 cm hoog
-

1327
Wortelnotenfineer 1-deurs
wandvitrinekastje, 56x57 cm
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1344
€ 30 - € 60
Notenfineer theetafel met
gecontourneerde rand, 76 cm hoog,
blad 75x48 cm (fineerschade blad)

1360
Mahoniefineer schaaktafeltje op
kolompoot met klapbaar blad, 75 cm
hoog, blad 56x56 cm

-

1345
€ 30 - € 50
Eiken wandkapstok met steekwerk, ovaal
facetgeslepen spiegel en 5 dubbele
koperen haken, 28 cm hoog, 88 cm breed

1361
€ 30 - € 60
Eiken hangoortafeltje met nepladen, 69
cm hoog, bladen uitgeklapt 77x87 cm

1330
€ 20 - € 40
Vurenhouten 2-deurs wandvitrinekastje
met timpaan kap en 2 laadjes, 69 cm
hoog, 40 cm breed

1346
€ 30 - € 50
Vurenhouten bestoken kist met ronde
deksel, gestoffeerde baan en gekruist
frame, 62 cm hoog, 53x26 cm en mahonie
box met opbergruimte onder gestoffeerde
zitting, 60 cm hoog, 55x38 cm

1328

Eiken 1-deurs wandvitrinekast met groene
glazen ruitjes, 19e eeuw, 73 cm hoog, 78
cm breed
1329
Naar antiek model Windsor kinder of
poppenstoel

1331
€ 40 - € 80
Facetgeslepen spiegel in bestoken eiken
lijst, 113 cm hoog, 73 cm breed
1332
€ 40 - € 80
Duitse electrische wandklok op glasplaat,
99x52 cm
1333
€ 40 - € 80
Octogonale tiffany stijl hanglamp, kap 26
cm hoog, 45 cm diameter, ketting 101 cm
1334
€ 30 - € 60
Tiffany stijl 3-lichts hanglamp, kap 25 cm
hoog, 45 cm diameter
1335
€ 50 - € 100
2 donkerbruine lederen verrijdbare
fauteuils met handverstelbare rugleuning
1336
€ 80 - € 120
Reprodux noten verrijdbare bureaustoel
met lederen bekleding en met koperen
kopspijkers afgewerkte randen (1
kunststof afdekkapje van zwenkwiel
manco)
1337
Notenfineer halvemaans kastje met
rolluikdeuren en staand op taps
toelopende poten, 69 cm hoog, 68 cm
breed en 33 cm diep

-

1338
€ 20 - € 40
Grenen teakkleur kist met messing
beslag, 42 cm hoog, 76 cm breed, 42 cm
diep
1339
€ 50 - € 100
2 donkerbruine kunstlederen fauteuils in
Art Deco stijl (gebruikerssporen en klein
scheurtje in bovenzijde rugkussen van 1
fauteuil)
1340
€ 70 - € 100
Blauw lederen herenfauteuil en blauw
lederen damesfauteuil
1341
€ 30 - € 50
Eiken rooktafeltje met koperen blad met
gedreven decor, 64 cm hoog, 50 cm
diameter
1342
€ 20 - € 40
Ronde eiken Art Deco etagetafel, 55 cm
hoog, 53 cm diameter
1343
2 lederen fauteuils

€ 100 - € 200

1347
€ 70 - € 100
Teakhouten davenport met opstandje,
klep met leder ingelegd, 2 deuren en
gecanneleerde zuilen, 106 cm hoog, 71
cm breed, 58 cm diep
1348
€ 40 - € 80
Mahoniekleur verrijdbaar tafeltje met lade,
60 cm hoog, 65x45 cm
1349
€ 40 - € 80
Noten bureaustoel met gestoffeerde
zitting, laat 19e eeuw
1350
€ 30 - € 60
Eiken Pander bijzettafel met
regelverbinding, Holland eind 19e eeuw,
58 cm hoog en bladmaat 75x37 cm
1352
€ 20 - € 40
2 koperen hanglampen met glazen kap,
56 cm hoog, 23 cm diameter
1353
€ 40 - € 80
Tiffany stijl 3-lichts hanglamp, kap 30 cm
hoog, 50 cm diameter
1354
€ 30 - € 50
Linnen parasol met beschilderde
bovenzijde, heeft als hangend plafond
decoratie gediend, 62 cm hoog, 198 cm
diameter
1355
€ 60 - € 100
Kersenhouten salontafel met marqueterie
biesjes, ajourgezaagde opstaande rand, 4
lades, 4 uitschuifplateau's en onderschap,
50 cm hoog, 110x110 cm
1356
€ 40 - € 80
Ronde eiken salontafel met oosters
koperen ingelegd blad met rijkgegraveerd
polychroom gekleurd decor, 41,5 cm
hoog, 96 cm diameter
1357
€ 50 - € 100
Lederen oorfauteuil met koperen
kopspijkers afgewerkt
1358
€ 50 - € 100
Eiken Henri II salontafel, 56 cm hoog, blad
104x76 cm
1359
€ 40 - € 80
Eiken tafel met octagonaal blad en los
messing dienblad (61x40 cm) met
rijk gegraveerd decor, 50 cm hoog, blad
70x50 cm

1362
€ 100 - € 150
4 iepenhouten Windsor eetkamerstoelen
en 2 armstoelen
1363
€ 30 - € 60
Beukenhouten knottenmand met
gestoffeerde binnenzijde 65 cm hoog,
bovenzijde 28 cm diameter
1364
€ 30 - € 60
Art Deco eiken tafeltje met ingelegd blad,
51 cm hoog, bladmaat 49x39 cm
1365
€ 20 - € 40
2 noten wijntafeltjes met bruin en rood
leder ingelgd blad, 52 cm hoog, blad 37
cm diameter
1367
€ 40 - € 80
2 ronde tafeltjes en 1 octagonaal tafeltje
met been ingelegde voorstelling van
olifantenin landschap, herkomst India, 36
cm hoog, ca. 35 cm diameter en 38,5 cm
diameter
1368
€ 40 - € 80
Metalen 6-lichts kroonluchter, 100 cm
hoog, 72 cm diameter
1369
€ 20 - € 40
Notenkleur Louis Quinze stijl armstoel met
gobelin stoffering
1370
€ 50 - € 100
Eiken tafeltje op kolompoot, 76 cm hoog,
blad 61x38 cm
1371
€ 150 - € 250
Glas in lood 3-luik in metalen frame
voorstellende een Indonesische danseres
en danser, per stuk 125 cm hoog, 64 cm
breed, totaal 125 cm hoog, 194 cm breed
1372
€ 30 - € 50
2 ronde eiken bijzettafeltjes op kolompoot,
46 cm hoog, blad 40 cm, diameter en
eiken bankje met kelim stoffering, 44 cm
hoog, 59x32 cm
1373
€ 40 - € 80
Koperen 6-lichts bolkroonluchter met
Delftsblauw aardewerken bol
en schaaltjes, 123 cm hoog, 55 cm
diameter
1374
€ 25 - € 50
Oosters tafeltje met ruitwerk als blad, 22
cm hoog, 62x62 cm
1375
€ 40 - € 80
Messing rijk bewerkte staande 2-lichts
schemerlampvoet, 168 cm hoog
1376
€ 50 - € 100
Oosters bestoken teakhouten bijzettafeltje
met marmeren blad, 46 cm hoog en
bladmaat 41x30 cm
1377
Lederen fauteuil
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1378
€ 40 - € 80
Ronde Tiffany stijl 3-lichts hanglamp met
druiventrossen decor, 63 cm hoog, 52 cm
diameter
1379
€ 30 - € 50
Eiken 1-deurs rolluikkastje, 91 cm hoog,
44 cm breed, 34 cm diep
1380
Messing vogelkooi, 60 cm hoog

-

1381
€ 40 - € 80
Verkoperde staande schemerlampvoet
gedragen door 3 figuren aan de voet, 168
cm hoog
1382
€ 20 - € 40
Ovaal klassiek noten tafeltje met
onderschap met webbing, 64 cm hoog,
blad 45x36 cm
1383
€ 100 - € 150
Houten beschilderde 1-deurs hoekkast
met opstandje en romantisch decor, 19e
eeuw, 129 cm hoog, 33x33 cm diep

1395
Rond eiken Art Deco tafeltje met
onderblad, 62 cm hoog, 80 cm diameter
1396
€ 30 - € 50
Eiken wandkapstok met snijwerk, vroeg
20e eeuw, 28 cm hoog, 84 cm breed
1398
€ 100 - € 150
Ole Wanscher (1903-1985)
Ontwerp Ole Wanscher voor Poul
Jeppesens Mobelfabrik Denemarken,
rozenhouten armstoel met okerkleur
stoffering en blauw motiefje, jaren 60/70
1399
€ 40 - € 80
Eiken Engelse tilt-top table, 74 cm hoog,
blad 79x76 cm
1400
€ 30 - € 60
Mahonie wolwinder, 19e eeuw, 119 cm
hoog
1401
€ 50 - € 100
Anoniem, glazen wanddecoratie in
metalen frame, vogel, 70x63 cm

1384
€ 30 - € 60
Decoratief houten Aziatisch hoofd met
polychroom decor, 120 cm hoog

1402
€ 40 - € 80
Noten Louis Quinze stijl armstoel met
gestreepte stoffering

1385
€ 40 - € 80
Blauw gestoffeerde stoel met zwart
metalen frame

1403
€ 30 - € 50
Noten 3-delige mimiset met
gecontourneerd blad en sabelpoten

1386
€ 40 - € 80
Noten klepbureautje, 91 cm hoog, 70 cm
breed, 39 cm diep

1404
€ 40 - € 80
Koperen 6-armige bolkroonluchter met
aardewerken schaaltjes, bol en top, 93 cm
hoog, 64 cm diameter

1387
€ 30 - € 50
Eiken bankje met getorst onderstel en
gestoffeerde zitting, 47 cm hoog, 100 cm
breed, 40 cm diep
1388
€ 80 - € 120
Teakhouten kamferkist met bestoken
decor en losse lade binnenin, China 20e
eeuw, 58 cm hoog, 101 cm breed, 54 cm
diep
1389
Bruin lederen fauteuil

€ 40 - € 80

1390
€ 50 - € 100
Mahonie met eiken wastafel met lade,
onderschap, marmeren blad en
handdoekrekjes, 19e eeuw, 80 cm hoog,
85 cm breed, 40 cm diep
1391
€ 40 - € 80
Spiegel in goudkleurige
gecontourneerde lijst met kuif, 135 cm
hoog, 39 cm breed
1392
€ 40 - € 80
Tiffany stijl 3-lichts hanglamp, kap 29 cm
hoog, 50 cm diameter
1393
€ 50 - € 100
Notenkleur Davenport secretaire met 2
kleppen waarachter 1 nestwerk, lades aan
weerszijden en gecanneleerde zuilen, 83
cm hoog, 55 cm breed en 54 cm diep
1394
€ 30 - € 50
Messing bewerkte muziekstandaard
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1405
€ 40 - € 80
Noten getorste staande schemerlampvoet
met amandelvormig steekwerk in voet,
met gestoffeerde kap, 185 cm hoog
1406
€ 80 - € 120
Bruin lederen damesfauteuil en bruin
lederen herenfauteuil
1407
€ 30 - € 50
Noten klassieke armstoel met bestoken
kuif en groene versleten stoffering
1408
€ 70 - € 100
2 eiken Art Deco armstoelen met
steekwerk in de rug en recentelijk
gestoffeerde zittingen
1409
€ 50 - € 100
2 teakhouten opiumtafels, Indonesië 20e
eeuw, 54 cm hoog en bladmaat 70x70 cm
1410
€ 60 - € 100
2 rozenhouten armstoelen met steekwerk
in rug, gestoffeerde rug en zitting, China
20e eeuw (gespleten linker rugstijl 1
armstoel)
1411
€ 50 - € 100
Eiken 1-deurs theekastje met los dienblad
77 cm hoog, 68,5 cm breed, 47 cm diep
1412
€ 20 - € 40
2 koperen hanglampen met opalineglazen
kappen, 112 cm hoog
1413
€ 20 - € 40
Koperen hallamp met facetgeslepen
ruitjes, 64 cm hoog, 21 cm diameter

1414
Daniel Snelders (1922-1988)
Compositie zonder titel, kleurenlitho
gedateerd 1986, 51/160, 66x52 cm, ,
buitenmaat 82x61 cm

-

1415
Daniel Snelders (1922-1988)
Béatitude 3, en in mijn duister uur,
kleurenlitho gedateerd 1987, 52/100,
66x46 cm, , buitenmaat 82x61 cm

-

1416
Daniel Snelders (1922-1988)
Béatude 2, vond ik haar, door onzichtbar
licht beschenen, midden op de dag,
kleurenlitho gedateerd 1987, 2/100,
46x66 cm (barsje in glas) , buitenmaat
82x61 cm
1417
Daniel Snelders (1922-1988)
Béatitude 1, als minnaar van water,
stenen de schaterlach van vonken in
't vuur, kleurenlihto gedateerd 1987,
45/100, 46x66 cm, , buitenmaat 82x61 cm
1418
€ 40 - € 80
Phoenix STC-33 elektrische gitaar zonder
toebehoren (1 snaar manco)
1419
€ 20 - € 40
C. Giant akoestische gitaar in hoes
1420
€ 50 - € 100
Notenfineer wandmeubel met 2 deuren,
lades en beglaasde schuifdeur (1 manco),
staand op taps toelopend poten, 87 cm
hoog, 190 cm breed en 42 cm diep
1421
€ 30 - € 60
Samsung tv, type UE32J5500, scherm 80
cm, met afstandsbediening
1422
€ 50 - € 100
Panasonic tv, model TX-L39E6EK,
scherm 98 cm, met afstandsbediening
1423
€ 30 - € 60
Samsung tv, type UE40H500, scherm 101
cm, met afstandsbediening
1424
€ 40 - € 80
Grijs gestoffeerde kinder draaistoel met
vlindermodel rug, op metalen voet,
rugleuning 85 cm hoog
1425
4 metalen vloerlampen en 2 aluminium
hanglampen, kap 33 cm hoog, 39 cm
diameter

-

1426
Daniel Snelders (1922-1988)
Compositie met figuren, Le cirque des
enfants, kleurenlitho gedateerd 1986,
1/150, 3e proefdruk, 66x51 cm,
buitenmaat 82x61 cm

-

1427
Onduidelijk gesigneerd, Compositie
zonder titel, 63x62 cm, buitenmaat 84x83
cm
1428
€ 40 - € 80
Teakfineer halkapstok met spiegel en
opklapbare bank, Nederland jaren 60, 181
cm hoog, 80 cm breed en 34 cm diep
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1429
Onduidelijk gesigneerd, Compositie met
persoon in de startblokken, kleurenlitho
119/500, 40x30 cm, buitenmaat 79x67 cm

1443
€ 30 - € 60
Kavel jaren 60 b.u. 2 noten
eetkamerstoelen wo. vermoedelijk AWA
en 2 bijzettafeltjes

1460
€ 40 - € 80
Buisframe relaxstoel met bakelieten
armleggers en groene stoffering, in
Gispen stijl

1430
€ 20 - € 40
Giancarlo Piretti (1940-)
Aluminium armstoel met rode
gestoffeerde rug en zitting, ontwerp
Giancarlo Piretti voor Castelli, jaren 80,
Italië

1444
€ 80 - € 120
8 noten eetkamerstoelen met groen
gestreepte gestoffeerde zitting

1461
€ 40 - € 60
2 paspoppen, 122 cm en 149 cm hoog

1431
Theo Kuijpers (1939-)
Compositie zonder titel, kleurenlitho
gedateerd 1978, 60x75 cm, buitenmaat
77x108 cm
1432
€ 40 - € 80
Philips tv, model 32 PFK 6509/12, scherm
81 cm, met afstandsbediening
1433
€ 50 - € 100
Eikenfineer klepbureau met 2 deuren en 3
lades, staand op gezwarte taps
toelopende poten, 134 cm hoog, 100 cm
breed en 44 cm diep
1434
€ 40 - € 80
Inklapbare trolley, jaren 60, 70 cm hoog,
66x42 cm (wit dopje manco) en Hala Zeist
bruine metalen bureaulamp met flexibele
arm, jaren 70, tot 78 cm hoog en bruine
metalen 2-lichts vloerlamp met kunststof
kappen, 163 cm hoog
1435
Onduidelijk gesigneerd, Compositie
zonder titel, kleurenlitho 415/500, 40x30
cm, buitenmaat 79x67 cm
1436
€ 50 - € 100
Achterzijde notitie G Keizer, compositie
zonder titel, acryl op papier achter glas,
47x59 cm, buitenmaat 78x89 cm
1437
Teakfineer naaitafel met klep en inhoud,
staand op taps toelopende poten, 80 cm
hoog, 59 cm breed en 44 cm diep
1438
€ 50 - € 100
Thereca armstoel met eikenhouten
armleggers, latten, metalen frame en met
beige kleur skai gestoffeerde rug en
zitting, jaren 70
1439
€ 50 - € 100
Eiken 3-deurs kast met palissanderfineer
deurpanelen, onderin 3 lades, gemerkt
Pander, 248 cm hoog, 195 cm breed, 46
cm diep
1440
€ 30 - € 60
Textable Franse serveerwagen, 82 cm
hoog, 68x44 cm
1441
€ 40 - € 80
2 Artificia Exte moderne verchroomde
muurlampen met glazen kapjes en
dimmer (incompleet)
1442
Notenkleur bedombouw voor matrasmaat
van 190x130 cm
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1445
Klassieke schilderijlijst, binnenmaat 51x71
cm
1446
Klassieke schilderijlijst, binnenmaat
51,5x62 cm

-

1447
Klassieke schilderijlijst, binnenmaat
50,5x61 cm

-

1448
Klassieke schilderijlijst, binnenmaat
39,5x66 cm

-

1449
Klassieke schilderijlijst, binnenmaat
41x81,5 cm

-

1450
Klassieke schilderijlijst, binnenmaat 59x45
cm
1451
€ 20 - € 40
Paspop op beukenhouten standaard, 163
cm hoog
1452
€ 200 - € 300
2 zwarte lederen draaifauteuils op houten
stervoet, gemerkt Hjort Knudsen
1453
4 rood lederen eetkamerstoelen op
gezwart metalen frame, Arrben model
Linda, Italië jaren 70 (hoekschade)

-

1454
Witgelakte Space Age salontafel met
glazen blad, 39 cm hoog en 91 cm
diameter (fineer schade)

-

1455
€ 50 - € 100
Zwart lederen fauteuil met cremekleur
randen en knopen en ronde armleggers,
79 cm hoog, 74 cm breed, 77 cm diep
1456
€ 80 - € 120
Philippe Starck (1949-)
2 staande boxen met oplaadstation voor
Iphone , Philippe Starck voor Parrot
Zikmu, 75 cm hoog (niet compatibel met
de nieuwe Iphones)
1457
Teakfineer 3-laads ladekastje, 54 cm
breed

-

1458
€ 60 - € 100
3 diverse metalen vloerlampen, jaren
60/70, kleinste 130 cm hoog, grootste 151
cm hoog
1459
€ 100 - € 150
Zwart lederen relaxfauteuil op metalen
voet, merk Hukla, model 6532, rugleuning
handmatig in ligstand te verstellen

1462
€ 25 - € 50
2 zwart skailederen armstoelen op
metalen onderstel (div. schadeplekjes)
1463
€ 20 - € 40
Metalen lectuurstandaard met formica
blad, jaren 60, 56 cm hoog, 50x37 cm en
rode melamine asbak, ontwerp Gunnar
Larsons Gustavsberg
1464
€ 25 - € 50
Jan des Bouvrie (1942-2020)
Verchroomd metalen 5-lichts vloerlamp,
ontwerp Jan des Bouvrie voor Boxford,
Nederland eind 20e eeuw, 166 cm hoog
1465
€ 50 - € 100
Hamilton Cosco bruine metalen
verrijdbare bureaustoel met bruine skai
bekleding, jaren 50 (scheuren in
bekleding)
1466
€ 30 - € 60
Beukenhouten trolley met 2 losse
dienbladen, 57 cm hoog, 47x41,5 cm
1467
Verchroomde verstelbare buisframe
hengellamp met kunststof kap en
natuurstenen voet, 190 cm hoog (schade
bevestiging kap)
1468
€ 50 - € 100
4-delig bankje met kunstleder, 80 cm
hoog, 146 cm breed, 70 cm diep, om te
bouwen tot slaapbankje, Engeland ca.
1950
1469
€ 30 - € 60
Paars gestoffeerde draaistoel met
chromen onderstel, ca. 1980
1470
€ 20 - € 40
Metalen vloerlamp met houtstructuur
1471
€ 100 - € 150
Zwart lederen relaxfauteuil op metalen
voet, merk Hukla, model 6532, rugleuning
handmatig in ligstand te verstellen
1472
€ 50 - € 100
Teakhouten armstoel met rieten
rugleuning en zwart skai zitting, jaren 60
1473
€ 100 - € 150
Wenge houten eethoek bestaande uit
tafel met hexagonaal blad met witfineer
blad binnen wenge rand, op metalen
kolompoot, 71 cm hoog, 137 cm diameter
en 4 stoelen met biezen rug en zitting, ca.
1980
1474
Rode kunstlederen draaifauteuil op
stervoet (schade plekken achterkant)

-

1475
Moderne verchroomd metalen 2-lichts
vloerlamp, 180 cm hoog

-
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1476
€ 30 - € 60
Friese staartklok met maanstand, in noten
kast, 77 cm hoog (engeltjes incompleet)

1492
€ 30 - € 60
Zwarte metalen trunk met houten banden,
51 cm hoog, 91 cm breed, 52 cm diep

1477
€ 30 - € 60
Enraf Delft, (N.V. Nederlandsche Rontgen
Apparatenfabriek),
hoogfrequentelektrotherapie, No. M 1845,
jaren 50, 62 cm hoog, 35 cm breed, 29 cm
diep

1493
€ 30 - € 60
Groengelakte grenen dekenkist, 46 cm
hoog, 108 cm breed, 47 cm diep

1478
€ 40 - € 80
Tenzo groengelakte mdf 1-deurs kastje,
89 cm hoog, 40 cm breed, 40 cm diep
1479
€ 100 - € 150
2 grijsgelakte metalen tekenkasten,
Nederland tweede helft 20e eeuw, 37,5
en 52,5 cm hoog, 100 cm breed en 66,5
cm diep
1480
€ 100 - € 150
Sony tv, model KD55XD8005, scherm 140
cm, productiedatum 8-2016, met
afstandsbediening
1481
Dicht gevlochten rotan armstoel model
'Belse 8'

-

1482
Kavel Mid-Century meubels b.u. 4
buisframe eetkamerstoelen, flessenmand,
krukje, nachtkastje en paraplubak
1483
Witgelakt jaren 60 rotan stoeltje

-

1484
€ 80 - € 120
2 aluminium met ijzer industrieële
hanglampen, Tsjechië ca. 1970, kap 80
cm hoog, 60 cm diameter
1485
3 berkenhouten krukjes in de stijl van
Alvar Aalto, spijlenstoelen bijzettafel

-

1486
€ 40 - € 80
Chromen wandkapstok op roodgelakte
houten paneel, jaren 60, 20 cm hoog, 80
cm breed
1487
€ 40 - € 80
IJzeren industriële hanglamp met glazen
kap, 50 cm hoog
1488
€ 50 - € 100
Groene ijzeren 4-laads archiefkast, 141
cm hoog, 41 cm bred, 68 cm diep (sleutel
manco)
1489
€ 80 - € 120
Palissander rijkbestoken tafeltje met
marmeren blaadje, staand op
klauwpoten, China, ca. 1900, 45 cm hoog,
55 cm diameter (vierde deel van rand
onder blad manco en diverse schade)
1490
€ 20 - € 40
Regulateur in eiken kast met
facetgeslepen ruitjes, 76 cm hoog
1491
€ 30 - € 60
Hutkoffer met bolle deksel en houten
banden, 52 cm hoog, 73 cm breed, 48 cm
diep
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1494
€ 20 - € 40
Hutkoffer met bolle deksel, 48 cm hoog,
81 cm breed, 46 cm diep
1495
€ 30 - € 60
Hutkoffer met houten banden, 33 cm
hoog, 101 cm breed, 57 cm diep
1496
€ 30 - € 50
Hutkoffer met houten banden, 38 cm
hoog, 101 cm breed, 51 cm diep
1497
€ 50 - € 100
6 diverse koffers, kleinste 40x28 cm,
grootste 75x44 cm
1498
€ 70 - € 100
3 ijzeren industriële hanglampen met
glazen kappen, 55 cm hoog
1499
€ 40 - € 80
Schippertje in noten kast, 68 cm hoog
1500
€ 30 - € 60
Groen metalen trunk met houten banden,
37 cm hoog, 91 cm breed, 48 cm diep
1501
€ 20 - € 40
Regulateur in eiken kast met halfvolle
zuiltjes, 76 cm hoog
1502
€ 80 - € 120
Lederen Daaleman zadel op metalen
onnderstel verrijdbare en in hoogte
verstelbare kruk
1503
Witte metalen vloerlamp, 180 cm hoog,
grijze metalen pendel hanglamp, 48 cm
diameter en Luxo loeplamp, ca. 110 cm
hoog
1504
€ 80 - € 120
Kleurrijk gestoffeerde stoel op
zwartgelakte houten poten
1505
€ 80 - € 120
Kleurrijk gestoffeerde stoel op
zwartgelakte houten poten
1506
€ 30 - € 60
Manou salontafel met rookglazen blad,
Nederland jaren 50, 44 cm hoog en 97 cm
diameter
1507
2 bruine lederen armstoelen

€ 80 - € 120

1508
€ 70 - € 100
Massief eiken salontafel, boven- en
onderschap doorlopend, 37 cm hoog,
120x60 cm
1509
€ 60 - € 100
Moderne zwart kunstlederen ligstoel, 162
cm lang, 61 cm breed
1510
€ 60 - € 100
Gerard van den Berg (1947-)
Cognackleur lederen fauteuil, met metalen
frame, ontwerp Gerard van den Berg voor
Label, Nederland eind 20e eeuw

1511
€ 50 - € 100
Rotan Bauhaus armstoel met voetenbank,
geinspireerd op Erich Dieckmann
(restauratieobject)
1512
€ 50 - € 100
Berkenhout fineer eethoek bestaande uit
ovale tafel 75 cm hoog, bladmaat
140x100 cm, met 2 losse tussenbladen
van 30 cm en 4 eetkamerstoelen met roze
gestoffeerde rug en zitting (restauratie
objecten)
1513
LG LED smart TV model 42LM620S 42
inch (zonder AB)
1514
€ 30 - € 60
Kavel jaren 60 b.u. 3 buisframe krukken, 2
bijzettafeltjes en stoel
1515
€ 80 - € 120
Teakhouten tafel, 78 cm hoog, blad
185x86 cm
1516
€ 50 - € 100
6 beukenhouten eetkamerstoelen met
spijlenrug
1517
€ 100 - € 150
Groen lederen Poltrona Frau
eetkamerstoelen, Vittoria series, Italië
eind helft 20e eeuw
1518
€ 25 - € 50
Moderne beukenfineer op MDF
eetkamertafel met chromen accenten en
staand op taps toelopende poten, ontwerp
Dick Evers voor Leolux, 1993, 73,5 cm
hoog en bladmaat 182x100 cm
1519
€ 30 - € 60
Kavel jaren 60 b.u. 2 lektuurbakken, 2
buisframe stoelten en draadstalen
bijzettafel met asbak
1520
€ 100 - € 200
Gijs Papavoine (1949-)
4 verrijdbare zwart lederen
eetkamerstoelen, ontwerp Gijs Papavoine
voor Montis, model Sting, Nederland eind
20e eeuw
1521
€ 20 - € 40
Bijzettafel met facetgeslepen glasplaat op
koperen onderstel, 51 cm hoog, blad
60x60 cm
1522
€ 100 - € 150
2 rood fluwelen relaxfauteuils met gouden zwartgelakt metalen frame
1523
Moderne aluminium vloerlamp 129 cm
hoog en 2 tafellampen 35 cm hoog

-

1524
2 buisframe armstoelen met kunststof
armleggers

-

1525
€ 30 - € 60
Plexiglazen sidetable met facetgeslepen
blad, 74 cm hoog, blad 130x35 cm
(schade aan hoek glasplaat)
1526
Moderne lederen eetkamerstoel, ontwerp
Bert Plantagie eind jaren 80
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1527
Samsung TV model UE40ES7000 40 inch
met AB

1544
€ 80 - € 120
Bruin lederen 2-zits bvank van het merk
Prominent, 135 cm breed

1528
€ 40 - € 80
Eiken dekenkist met steekwerk in
frontpanelen, 20e eeuw, 62 cm hoog, 90
cm breed, 42 cm diep

1545
€ 80 - € 120
Groen lederen Poltrona Frau bureaustoel,
Italië tweede helft 20e eeuw (wielen
dienen nagekeken te worden)

1529
2 metalen en 1 geëmailleerde hanglamp,
grootste diameter 42 cm

1546
€ 100 - € 150
2 verchroomd metalen salontafels met
onderschap in Hollywood Regency stijl,
36,5 cm hoog en bladmaat 130x70 cm
(chips)

1530
€ 20 - € 40
Regulateur in eiken kast met
facetgeslepen ruitjes in deur, 78 cm hoog
1531
€ 40 - € 80
Notenfineer op grenen 3-laads commode
met gecontourneerd blad, 81 cm hoog, 92
cm breed, 50 cm diep
1532
€ 40 - € 80
2 iepenhouten kinder
armstoeltjes waarvan 1 met gevlochten
touw zitting en houten korenaar stoeltje
met bestoken rug en groen gestoffeerde
zitting, rug 58 cm hoog
1533
Notenfineer commode met los marmar
blad, 75 cm hoog, blad 111 cm breed, 58
cm diep
1534
€ 80 - € 120
Witte Loewe tv, type Connect 32 Media,
scherm 79 cm, met afstandsbediening
1535
€ 40 - € 80
Wit gelakte eiken 1-deurs Biedermeier
wandvitrine, 84 cm hoog, 80 cm breed, 32
cm diep
1536
Koperen 9-lichts dubbele kroonluchter, 93
cm hoog, 55 cm diameter en koperen 5lichts hanglamp met glazen kap, 73 cm
hoog, 53 cm diameter
1537
€ 25 - € 50
Eiken Art Deco poppenwieg met gordijntje
en pop met knuffeldier, 75 cm hoog,
59x32 cm
1538
€ 20 - € 40
Regulateur in eiken kast met
facetgeslepen ruitjes in deur, 77 cm hoog
1539
€ 30 - € 60
Homas ringspel, 7 cm hoog, 104x94 cm
1540
€ 150 - € 200
Gesloten voetbaltafel, 95 cm hoog en
bladmaat 138x78 cm
1541
€ 50 - € 100
3 geëmailleerde hanglampen, 28 cm, 37
cm en 40 cm hoog, 2 aluminium
hanglampen met glazen kap, 28 cm hoog
en 1 bakelieten hanglamp, 40 cm hoog
1542
Gestoffeerde draaibare fauteuil

-

1543
€ 80 - € 120
Berg Furniture fauteuil met gezwart
metalen frame en lederen kussens en
bijhorende voetenbank, Denemarken ca.
1980
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1547
€ 30 - € 60
Paspop op ijzeren standaard, 175 cm
hoog
1548
€ 50 - € 100
Kavel jaren 50 b.u. 3 skailederen krukjes
met beukenhouten poten en 2 teakhouten
eetkamerstoelen
1549
2 ovale eiken tafels, ca. 76 cm hoog,
118x83 cm, restauratieobjecten

-

1550
4 notenkleur stoelen met gestoken decor
en los zitvlak en kussens, naar antiek
model
1551
Noten stoel met hoge rug en gele
stoffering

-

1552
Noten bijzetstoel met gestoken frame en
groende gestreepte stoffering
1553
Engelse armstoel met spijlen in de rug,
restauratieobject

-

1554
€ 30 - € 60
Kavel jaren 60 b.u. 3 witgelakte buisframe
stoelen, HAG bureaustoel en salontafel
met formica blad
1555
€ 40 - € 80
Noten Louis Quinze stijl armstoel met
webbing bekleed en beige mohair
zitkussen
1556
€ 30 - € 60
Regulateur in eiken kast, 77 cm hoog
1557
€ 40 - € 80
Eikenhouten rolluikkast naar antiek
model, 89 cm hoog
1558
€ 40 - € 80
Noten telefoonbankje met lade, 65 cm
hoog, 45 cm breed, 75 cm diep
1559
€ 50 - € 100
Bizerba rvs weegschaal, type 0,2U1,
weegvermogen 1 kilo, jaar 1955, 65 cm
hoog
1560
€ 50 - € 100
Grenen eetkamertafel, 76 cm hoog, blad
200x75 cm
1561
€ 100 - € 150
6 iepenhouten Engelse eetkamerstoelen,
19e eeuw

1562
€ 100 - € 150
Golfkar met tas en golfclubs en 2 tassen
met golfclubs, totaal 34 stuks waaronder
de merken Spalding, Wilson, Tom
Watson, Slazenger
1563
25 golfclubs

€ 50 - € 100

1564
€ 60 - € 100
Grenen catheder met klep, lade en 2
onderschappen, 119 cm hoog, 69 cm
breed, 54 cm diep
1565
€ 20 - € 40
Regulateur in noten kast, uurwerk op
batterijen, 93 cm hoog
1566
€ 80 - € 120
Batavus Allure sportieve damesfiets met
12 versnellingen, framemaat 53 cm
1567
Gazelle damesfiets framemaat 53 cm
1568

-

€ 150 - € 250

Bikkel elektrische damesfiets, met
oplader, framemaat 50 cm
1569
€ 150 - € 250
Bikkel elektrische damesfiets, met
oplader, framemaat 50 cm
1570
€ 40 - € 80
Paars/grijze Batavus herenfiets,
framemaat 57 cm
1571
€ 70 - € 100
Zwarte Loekie Pick Up kinderfiets,
framemaat 33 cm
1572
€ 100 - € 200
Koga Miyata World Traveller Lady fiets,
framemaat 50 cm
1573
€ 100 - € 200
Koga Miyata Randonneur fiets, framemaat
47 cm (sleutel manco)
1574
€ 50 - € 100
Beige met paars RIH Sigma damesfiets,
framemaat 55 cm
1575
€ 100 - € 200
Koga Miyata City Liner herenfiets,
framemaat 56 cm
1576
€ 40 - € 80
Grijze Veeno damesfiets, framemaat 58
cm
1577
€ 80 - € 140
Gazelle Easyglider elektrische damesfiets
met acculader en gebruiksaanwijzing,
framemaat 50 cm
1578
€ 30 - € 60
Donkerbruine Astrakan bontjas met
bontkraag
1579
Bontjas maat 46

-

1580
Bontjas

-

1581
Imitatie bontjas van de Bijenkorf

-
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1582
Donkerbruine nerts bontjas, maat 44,
gekocht bij Ringer's Pelterijen 's
Gravenhage

-

1583
Lange bruine bontjas

-

1584
€ 40 - € 80
Zwarte jacquet met broek en hoed met
hoedendoos
1585
Mahoniefineer op eiken penantkast, 19e
eeuw 101 cm hoog, 103 cm breed, 45 cm
diep (fineerschade)
1586
€ 80 - € 120
Gesigneerd Bakker, P, getiteld "Various
Intended", doek, tweeluik, gedateerd
1975, 120x90 cm
1587
3 eiken bijzettafeltjes: tafeltje met
onderschap, 75 cm hoog, blad 43x43 cm,
tafeltje met getordeerde poten, 74 cm
hoog, blad 55x39 cm en een
plantentafeltje 97 cm hoog, blad 21x21 cm
1588
€ 80 - € 120
Witte rieten bank, 136 cm breed en witte
rieten stoel
1589
Onduidelijk gesigneerd, 8-delig
stripverhaal over "werken is voor de
dommen", kleurenlitho 4/100, 64x48 cm,
buitenmaat 81x61 cm
1590
€ 30 - € 60
Spiegel in noten klassieke lijst, 120 cm
hoog, 73 cm breed
1591
€ 100 - € 200
5 golftassen met totaal 52 golfclubs
waaronder de merken Panthera, Repke,
Raylor, Inesis, Cougar, Ben Sayers en
Pro Choice
1592
€ 70 - € 100
Grenen 2-deurs kast, 193 cm hoog, 164
cm breed, 51 cm diep
1593
€ 40 - € 80
Koperen beddepan met gehamerd- en
gaatjesdecor, aan houten steel, koperen
aker, 37 cm diameter en eiken gekuipte
parapluton met messing banden, 53 cm
hoog, 27 cm diameter
1594
Kavel b.u. diverse (werp)hengels en
molens

-

1595
Mahoniefineer Engelse 4-laads commode,
122 cm hoog, 107 cm breed, 51 cm diep
(restauratie object)
1596
€ 40 - € 80
Samsung tv, type UE40D8000, met
muurbevestiging, geen standaard, scherm
100 cm, met afstandsbediening
1597
€ 40 - € 80
Gesigneerd, JJ Mottier, 10 voorstellingen
van vrouwen, vissen en vogels, olieverf op
papier, 58x38 cm
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1598
15 diverse wanddecoraties

1599
€ 50 - € 100
AEG Lavamat wasmachine, bouwjaar
2008
1600
Electrolux wasmachine

€ 40 - € 80

1601
€ 50 - € 100
Bosch varioperfect exclusiv wasmaschine,
serie 4, type WAE283125
1602
Siemens wasmachine E 12-16

-

1603
€ 40 - € 80
Zanussi TT160C MX koelkast
1604
€ 50 - € 100
AEG Lavatherm Protex condensdroger
1605
€ 40 - € 80
Dutch Originals Electronics portable smart
local air conditioner 7000 BTU, 69,5 cm
hoog, met afstandsbediening

1618
Onduidelijk gesigneerd, Poserende dame,
crayon of litho gedateerd 1988, 62x42 cm,
buitenmaat 81x61 cm
1619
Onduidelijk gesigneerd, Poserende dame,
crayon of litho gedateerd 1988, 62x42 cm,
buitenmaat 87x67 cm
1620
12 diverse wanddecoraties waaronder
olieverfschilderijen en aquarellen

-

1621
€ 50 - € 100
Barmen Ibach Berlin gezwart houten
piano met serienummer 66982 , 129 cm
hoog,145 cm breed en 65 cm diep
(restauratieobject)
1622
€ 50 - € 100
Gesigneerd Bernard Hendrik Slotman
geb. 1929, Hollands landschap met
boederij, doek 60x90 cm, buitenmaat
80x110 cm

-

1623
€ 50 - € 100
Geëmailleerde reclamebord The Scout
Santa Fe, 46x92 cm

1607
€ 40 - € 80
Inventum tafelmodel koelkast, type KK500

1624
€ 40 - € 80
2 noten gueridons met steekwerk, 48 cm
en 54 cm hoog

1606
Bosch electronic 6-laads vrieskast

1608
Inventum tafelmodel koelkast

-

1609
€ 50 - € 100
AEG condensdroger, type Lavatherm
Century
1610
€ 30 - € 60
Bosch 4-laads tafelmodel vrieskastje
1611
Candy tafelmodel koelkast

-

1612
€ 100 - € 150
Miele wasmachine, type Soft Care
System, W 5993
1613
€ 50 - € 100
Murmullo, zeefdruk gedateerd 1987,
25/25, 60x90 cm
1614
€ 30 - € 60
Inklapbare bolderwagen met rode canvas
bekleding en zwart metalen frame en
opberghoes, 58 cm hoog,
1615
Houten tafeltje met marqueterie en
speelwerk, 43 cm hoog, 37x27 cm en
diverse wanddecoraties waaronder
olieverfschilderijen

-

1616
€ 30 - € 60
3 ijzeren schoenleesten, afkomstig van
een schoenmaker
1617
€ 70 - € 100
Giancarlo Piretti (1940-)
Ontwerp Giancarlo Piretti voor Castelli, 3
stapelbare stoelen met moderne
stoffering, model DSC 104/8

1625
€ 40 - € 80
2 eiken bestoken eetkamerstoelen met
lederen rug en zitting
1626
€ 200 - € 400
6 smeedijzeren tuinhekken, 104 cm hoog,
212 cm breed en 2 hekken 136 cm breed
1627
€ 75 - € 100
Zwart gietijzeren tafeltje, 69 cm hoog,
blad 35,5 cm diameter
1628
2 gietijzeren tuinstoelen

€ 20 - € 40

1629
€ 20 - € 40
Witte gietijzeren bistrotafel met marmeren
blad, 74 cm hoog, blad 60 cm diameter
1630
€ 80 - € 120
Gietijzeren tuintafel met granieten blad,
73 cm hoog, blad 140x80 cm
1631
€ 30 - € 50
Smeedijzeren inklapbare tuinstoel, ijzeren
vogeldrinkbak, 21 cm hoog, 34x27 cm en
2 keramiek tuinvazen, 41 cm hoog
1632
€ 40 - € 80
IJzeren tafel met facetgeslepen glasplaat,
73 cm hoog, blad 120 cm diameter
1633
€ 200 - € 300
2 zware rijk bewerkte witgelakte
gietijzeren tuinstoelen en rond tafeltje op
3-poot, 44 cm hoog, blad 59 cm diameter
1634
€ 40 - € 80
IJzeren inklapbare tuinbank met
witgelakte houten latten, 118 cm breed
1635
€ 60 - € 100
4 gietijzeren tuinstoelen en 1 armstoel met
witgelakte houten latten

13
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1636
€ 50 - € 100
24 gietijzeren balkonhek spijlen 64 cm
hoog
1637
€ 50 - € 100
IJzeren stok-anker van een turfschip, 115
cm hoog, 114 cm breed
1638
6 kunststof en metalen terrasstoelen

-

1639
€ 100 - € 200
Gietijzeren rijkbewerkte kruis van een
graf, 128 cm hoog, 71 cm breed
1640
€ 100 - € 200
Gietijzeren rijkbewerkte kruis van een
graf, 142 cm hoog, 74 cm breed, gewicht
52 kilo
1641
€ 100 - € 150
Smeedijzeren inklapbare tuinbank met
houten latten, 120 cm breed, inklapbare
tuintafel met houten blad, 76 cm hoog,
blad 100x66 cm, inklapbare armstoel en
stoel met houten latten
1642
€ 50 - € 100
Witgelakte metalen bistro tuinbank, 135
cm breed
1643
€ 50 - € 100
Witgelakt metalen bistro tuinset b.u. 3
stoelen en tafel, 69 cm hoog en 68 cm
diameter
1644
€ 40 - € 80
Gietijzeren deurornament, 93x71 cm
1645
€ 130 - € 160
Groene aluminium vogeldrinkbak, 60 cm
hoog, 50 cm breed
1646
€ 40 - € 80
Ovale mahonie Biedermeier spinpoottafel
met gecontourneerde rand 73 cm hoog,
bladmaat 134x99 cm
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Wanli periode

4021

Kom Amsterdams bont

4077

Famile Rose trekpotje

4002

4029

4187

Chinese schotel

4010

Imari schotel

Kangxi kom

4030

Crocusvazen

Colin Pearson Studio

4206

Japanse schotel
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VERHUIZEN MET DERKSEN STAAT GARANT VOOR KWALITEIT !

Derksen Verhuizingen BV
De Overmaat 39

6831 AE Arnhem
T 026 - 323 03 20

info@derksen.nl
www.derksen.nl
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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Klein antiek, tapijten
2000
€ 800 - € 1.200
Donderbus met bewerkte houten kolf,
metalen schacht en laadstok, gemerkt met
Tower, kroon en initialen GR, Engeland
ca. 1800, 108 cm lang
2001
€ 50 - € 100
Replica zwaard King Arthur, 118 cm lang
2002
€ 150 - € 250
2 speren voor de jacht op o.a. olifanten,
herkomst Pygmee. Nama stam Tanzania,
ca. begin 20e eeuw, 138 en 167 cm hoog
2003
€ 80 - € 120
5 visattributen voor speervissen, Nieuw
Guinea, grootste 182 cm lang
2004
€ 150 - € 250
19e eeuws houten Heiligenbeeld met
resten van polychroom, 57 cm hoog
2005
€ 150 - € 200
Icoon van Johannes de Doper, Rusland
19e eeuw, 30x26 cm
2006
€ 150 - € 200
Icoon van Maria met Jezus, Rusland 18e
eeuw, 27x22 cm (schade)
2007
€ 300 - € 600
Icoon van Theotokos, Moeder van
God, Rusland vroeg 19e eeuw, 32x26,5
cm
2008
€ 300 - € 600
Dubbelzijdig icoon van aan ene zijde
Moeder Gods van het Teken en andere
zijde Jezus Koning der Koningen, beide
kanten afgebeeld met verschillende
engelen en heilige personen, Rusland 19e
eeuw, 27x22,5 cm (sporen van houtworm)
2009
€ 150 - € 200
Houten polychroom gekleurd beeld van de
Heilige Antonius van Padua met het
Christuskind, West Europa ca. 1900, 19
cm hoog en polychroom gekleurd houten
beeld van de Heilige Maagd op
maansikkel, West Europa 19e eeuw
2010
€ 100 - € 150
Icoon met voorstelling Presentatie van
Jezus in de Tempel, Rusland 19e eeuw,
22x18 cm (schade)
2011
€ 300 - € 600
Eikenhouten casette met
gietijzeren beslag met daarin 2 portretten
van Jezus en Maria, West Europa ca.
1700, portet; 10x7,5 cm (sluiting defect)
2012
€ 30 - € 60
Metalen Koptisch kruis, 26x10 cm
2013
€ 80 - € 120
Geëmailleerd processie schild met
messing omlijsting en decor van Jezus en
Gabriel, Rusland 19e eeuw, 13x9 cm
(schade)
2014
€ 200 - € 400
Bronzen vierluik icoon met verschillende
religieuze taferelen, Rusland begin 19e
eeuw, dicht; 16,5x11 cm
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2015
€ 40 - € 80
Decoratieve messing dolk met metalen
lemmet en hoornen heft, in messing
bewerkte schede, totaal 38 cm lang
2016
€ 50 - € 100
Bronzen reisicoon met voorstelling van
verschillende heiligen en gedecoreerd met
blauw emaille, Rusland ca. 1900, 10,5x9
cm
2017
€ 100 - € 150
Icoon met voorstelling van 7 verschillende
heiligen, Rusland 19e eeuw, 17,5x14 cm
2018
€ 100 - € 150
Icoon van een donkere voorstelling van
Jezus, Rusland ca. 1900, 31x28 cm
2019
€ 80 - € 120
3 metalen Koptische kruizen, 21 cm, 23
cm en 27 cm
2020
€ 100 - € 150
Officiersdegen, Frankrijk periode 2e
keizerrijk ( Napoleon III ). Het messing
beugelgevest heeft een imperialistische
adelaar op de stootplaat. De greep is van
roggenhuid met draadwikkeling. De rechte
kling is voorzien van de makersnaam
Coulaux Freres. 98 cm lang
2021
€ 30 - € 60
Damespistooltje, 19e eeuw, 11 cm breed
2023
€ 50 - € 100
19e eeuws damespistool met
randvuurontsteking, 19 cm breed
2024
€ 150 - € 200
Bewerkt metalen percussie pistool met
gesneden kolf, West Europa 19e eeuw,
17 cm lang
2025
€ 100 - € 200
Dubbelloops 19e eeuws penvuur pistool ,
22 cm breed

2031
€ 80 - € 120
Yzerhouwer wandelsabel in schede,
M1912, Infanterie, 103 cm lang
2032
€ 40 - € 80
Indische kris met rijk bewerkte greep en
schede en lemmet, 19e eeuw, 56 cm lang
2033
€ 80 - € 120
Carl Eickhorn Solingen wandelsabel in
schede, M1912, 104 cm lang
2034
€ 50 - € 100
4 diverse dolken in fraaie schedes,
waaronder oosters en Zuid-Amerikaans,
36 cm, 42 cm en 47 cm lang
2035
€ 40 - € 80
4 diverse Indische krissen, 43 cm lang
2036
€ 40 - € 80
Böker mes, 20 cm lang, Zwitsers zakmes,
19,5 cm lang, C Jul Herbertz Aisi 420
mes, 26 cm lang in schede en een
luchtdrukpistool Record (defecti)
2038
€ 80 - € 120
Geprepareerde en opgezette kop van een
muntjak, ook wel blafhert genoemd, schild
is 25 cm hoog, neus muntjak komt 32 cm
van de muur af
2039
€ 80 - € 120
Taxidermie opgezette vos, geheel 115 cm
breed
2040
€ 100 - € 150
Eiken wagenschot met steekwerk van
paarden, polychroom gekleurd en ijzeren
beslag, 19e eeuw, 54 cm hoog, 118 cm
breed, 23,5 kilo
2041
€ 200 - € 400
Metalen zeilschip met 3 masten, ca. 120
cm hoog, 85 cm lang, 11 kilogram

2026
€ 250 - € 500
Moore London zesloops revolver
(pepperbox), Engeland 19e eeuw, 21 cm
lang

2042
€ 300 - € 500
Lothar Sell (1939-2009)
Keramiek fraai bewerkt huis met vrouw bij
het raam en zwevende engel boven het
huis, los staand op console, totaal 131 cm
hoog, 45x43 cm

2027
€ 150 - € 200
Metalen en messing percussie pistool met
bajonet en gesneden houten kolf en rijk
bewerkt messing tussenstuk, West
Europa 19e eeuw, 19,5 cm lang (ruimte
tussen kolf en tussenstuk)

2043
€ 500 - € 750
Jits Bakker (1937-2014)
Bronzen sculptuur van een bokkende stier
op stenen sokkel, 44 cm hoog en 14,
10 kilogram en stenen piedestal 100 cm
hoog en 101, 60 kilogram

2028
€ 200 - € 400
3 metalen en messing percussie pistolen
met houten kolf, West Europa 19e eeuw
en 1 onderdeel van percussie geweer,
West Europa 19e eeuw

2044
€ 80 - € 120
Schedel met hoorns, vermoedelijk van
een red hartebeest, 72 cm hoog, 29 cm
breed

2029
€ 150 - € 200
Hofdegen voor diplomaten en officieren,
Nederlad ca. 1880 met een 3-kantig
steekkling en het messing gevest met het
Nederlandse wapenschild gedecoreerd in
reliëf. Greepschalen zijn van parelmoer,
87 cm lang
2030
€ 400 - € 800
Notenhouten en metalen vuursteen
pistool met laadstok en messing beslag,
gemerkt op kolf VBC, Frankrijk 18e eeuw,
54 cm lang, loop 29mm diameter

2045
€ 400 - € 800
Monogram AM, bronzen sculptuur van
een zittende naakte vrouw met
paardenstaart en hoed, 86 cm hoog
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2046
€ 150 - € 200
Royal Albert porseleinen serviesgoed met
decor Lavender Rose, besttande uit 7
platte borden, 5 diepe borden en 6
ontbijtborden, juskom, botervloot,
gebaksschaal met 6 gebaksschotels, 2
rechthoekige vleesschalen, 6 soepkoppen
met schotels, theepot, koffiepot, 8 kop en
schotels groot, 6 kop en schotels klein, 6
schoteltjes, melkkan, suikerpot klein,
melkkan en suikerpot groot, peper en
zoutstel, ovaal schaaltje en rond schaaltje
2047
€ 80 - € 120
Eikenhouten bestoken paneel met
voorstelling van Sint Jozef met kind, met
restanten van polychroom beschildering,
83 cm hoog, 46 cm breed
2048
€ 50 - € 100
Eiken gekuipte emmer met messing
banden en hengsel, 19e eeuw, 33 cm
hoog, 34 cm diameter
2049
€ 40 - € 80
Klassieke koperen 4lichts tafelschemerlamp met geslepen
ruitjes 70 cm hoog
2050
€ 40 - € 80
Noten met wortelnoten Chippendalestijl
theestoof met koperen binnenbak, 49 cm
hoog
2051
€ 40 - € 80
Versteende houten stam, 29 cm hoog, 28
cm breed
2052
€ 100 - € 150
Bijbel met Oude en Nieuwe Testament,
gedrukt bij de Weduwe wijlen Paulus
Aertszvan Ravestyn, 160, in lederen band
en messing beslag, afmeting 43x28 cm,
13 cm dik
2053
€ 30 - € 60
2 oude wandelstokken met kunststof
greep, 84 en 89 cm lang
2054
€ 50 - € 100
Palissander schrijfkist met messing
biesjes en randen, glazen inktpotjes en
fluweel bekleedde binnenzijde, 16 cm
hoog, 43 cm breed, 27 cm diep
2055
€ 400 - € 800
Statenbijbel uit 1720, Die Ganse Heilige
Schrift, door dhr. Martin Luther, met vele
gravures, rijk bewerkte lederen kaft met
decor van personen en patronen en
messing beslag van diverse heiligen wo.
Adam & Eva en Mozes,47 cm hoog, 32
cm breed en 16 cm diep
2056
€ 50 - € 100
Mahoniehouten kistje met houder voor
een ronde bus en 2 bakjes met klep,
Holland ca. 1870, 18 cm hoog, 30x15 cm
(restauratieobject)
2057
€ 60 - € 100
2 zamak tafelschemerlampvoeten op
marmeren voet, 41 cm hoog
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2058
€ 100 - € 150
Wächtersbach aardewerken visservies,
bestaande uit 23 borden, 6 schelpborden,
9 schaaltjes, 2 dekschalen, 2 juskommen,
3 lange schalen 63 cm en 1 lange schaal
51 cm (enkele chipjes)
2059
€ 50 - € 100
2 bronzen penkandelaren, 44 en 55 cm
hoog
2060
€ 40 - € 80
2 bronzen holle beelden van zwanen, 39,5
cm en 49 cm hoog
2061
€ 100 - € 150
Klassieke tafelschemerlamp met rood
geglazuurde aardewerken vaas gevat in
bronskleurige metalen montuur met
mythologische figuren, 56 cm hoog, excl.
kapdrager gemeten (kap manco)
2062
€ 40 - € 80
Engelse palissanderfineer schrijfkist met
messing ingelegd en metalen randen aan
deksel, 12 cm hoog, 33 cm breed, 26 cm
diep
2063
€ 30 - € 60
Koperen pot op 3 pootjes, ca. 25 cm
diameter
2064
€ 100 - € 150
Art-Deco metalen Pirouette lamp,
Frankrijk ca. 1930, 31 cm hoog
2065
€ 150 - € 250
Donker gepatineerd bronzen beeld van
een zwarte panter, 29 cm hoog, 42 cm
breed, gewicht 5,2 kilo
2066
€ 80 - € 120
2 eikenhouten bestoken wanddecoraties
van man en vrouw, 56 cm hoog, 14 cm
breed
2067
€ 250 - € 450
Anoniem, marmer buste van Christus
Heilighart op natuurstenen sokkel, 37,5
cm hoog, 14,5 kilogram
2068
€ 30 - € 60
Geglazuurde witte aardewerken
kwispedoor met leeuwmaskers, 20 cm
hoog

2074
€ 100 - € 150
Anoniem, bronzen beeld van een man en
vrouw staand op een natuurstenen sokkel,
laat 20e eeuw, 34 cm hoog, 3940 gram
2075
€ 300 - € 600
Gesigneerd Z v Dyk, Brons steigerend
zwijn op stenen sokkel, 37 cm hoog en 23
kilogram (brons netto 8,5 kilogram)
2076
€ 100 - € 150
Zamak beeld van een boerin, 42 cm hoog
2077
€ 40 - € 80
2 Perzische wanddecoraties met
voorstellingen van polo en jachttafereel,
12x20 cm en 12,5x20 cm, in houten lijsten
met mozaiëk inlegwerk en Indonesische
aquarel met jachttafereel, 26x17 cm
2078
€ 50 - € 100
Fraai bestoken notenhouten
wandconsole, 26 cm hoog, 34 cm breed,
24 cm diep
2079
€ 40 - € 80
Klassieke messing 3-lichts wandluster met
melkglazen kapjes 42 cm hoog, 55 cm
breed
2080
€ 120 - € 200
Niet gemerkt, Art Deco beeld van 3 reeën
op een marmer plateau, 23 cm hoog,
51,5x21,5 cm
2081
€ 30 - € 60
2 eiken 3-laads kastjes met steekwerk, 2x
39 cm hoog, 13,5 cm breed, 36 cm diep
2082
€ 40 - € 80
Delftsblauw aardewerken schotel met
decor in Wanli stijl, 18e eeuw, 39 cm
diameter (gelijmd en randschade)
2083
€ 250 - € 300
Bronzen sculptuur van een gier, op
marmeren sokkel, 56 cm hoog
2084
€ 50 - € 100
Mahoniefineer theestoof met laadje,
messing binnenbak en beslag, Engeland
19e eeuw, 51 cm hoog, 35x35 cm
2085
€ 70 - € 100
Bronzen beeld van cupido, 51 cm hoog

2069
€ 80 - € 120
5 houten Afrikaanse bestoken beelden,
kleinste 33 cm hoog, grootste 51 cm hoog

2086
€ 80 - € 120
Satsuma 12-persoons theeservies, Japan
ca. 1900

2070
€ 50 - € 100
2 klassieke bronzen 2-lichts wandlusters

2087
€ 100 - € 150
2 klassieke sierkannen met koper montuur
en gemarmerd glas, 46 cm hoog

2071
€ 100 - € 150
Zamak beeld van een smid, getiteld
Forgeron de la paix, 71 cm hoog
2072
€ 40 - € 80
Porseleinen tafelschemerlampvoet met
fraaie beschildering, in messing montuur,
19e eeuw, 48 cm hoog
2073
€ 50 - € 100
Porseleinen tafelschemerlamp met bloemen vlinderdecor en blauw gestoffeerde
kap, op houten voet, 65 cm hoog

2088
€ 50 - € 100
2 Royal Plazuid Gouda plateel vazen met
decors Kapri en Grysanthème, model
2694, 43 cm hoog
2089
€ 50 - € 100
Serpentijn beeld van zittend figuur, 62 cm
hoog en serpentijn beeldengroep van 2
hoofden, 39 cm hoog
2090
€ 150 - € 200
Bronzen sculptuur van een pelikaan, op
marmeren sokkel, naar Edoard Bertin, 29
cm hoog
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2091
€ 100 - € 150
2 eiken wandconsoles met bronzen
ornamenten, 26 cm hoog, 33 cm breed
2092
€ 40 - € 80
Eiken paneel met bestoken voorstelling
van spelende putti met hond, gemerkt W.
Moerkens 1984, 55x80 cm
2093
€ 80 - € 120
Houten beeld van Madonna, tekst verso
Franz Bernardt Soriva, sculptor Ortisei
Italy, 103 cm hoog
2094
€ 30 - € 60
Franse gipsen beeldengroep, getiteld
Apres le danger, 47 cm hoog, 50 cm
breed (geweien gelijmd)
2095
€ 100 - € 150
Paar bronzen wandlusters zeemeermin,
met glazen kapjes, 36 cm hoog, 24 cm
diep
2096
€ 50 - € 100
Anoniem, aardewerken beeld van een
bronskleurige vrouw met fleurige jurk, 29
cm hoog
2097
Just Funda (1980-)

€ 300 - € 600

Assemblage, Wired, Mixed media
waaronder draad, canvas, rubber en
epoxy, gemaakt 2021, 60 cm hoog, 2,5
kilogram. https://youtu.be/uW2Vjxso-dM
2098
€ 100 - € 150
Zamak beeld getiteld Honor Patria, naar
ontwerp Emile Louis Picault, ca. 1900, 82
cm hoog (schade)
2099
€ 400 - € 800
Terracotta sculpture van de slapende
Hermaphroditus, onderzijde gesigneerd
Jeddaoui, 17 cm hoog, 70x37 cm
2100
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen vaas met geplooide
rand, 36,5 cm hoog, 26 cm diameter
2101
€ 20 - € 40
3-delig Aziatisch porseleinen kaststel met
polychroom bloemdecor en vlinders, 20e
eeuw, 32 cm hoog
2102
€ 50 - € 100
Kunststof beeld van man bij pilaar
(ideeënbus) met opschrift Suggestion, 66
cm hoog
2103
€ 200 - € 400
Gemerkt Richmond, gepolijst bronzen
sculptuur van gorilla schedel op gezwart
houten sokkel, 36 cm hoog
2104
€ 80 - € 120
4 oude wandelstokken met diverse
grepen, geen ivoor. Langste is 92 cm lang
2105
€ 50 - € 100
Mahoniefineer Engelse schrijfkist, 19e
eeuw, 19 cm hoog, 51,5 cm breed, 30,5
cm diep (fineerschade en messing
greepje linkerzijde manco)
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2106
€ 150 - € 200
Koperen platen gebruikt voor
verschillende druktechnieken met diverse
decoren wo. maritiem, floraal, personen,
gebouwen en landschappen, 18-/19e
eeuw, grootste 45,5x35cm
2107
€ 100 - € 150
5 gietijzeren plaquettes bu. Sint Hubertus
28,5x16 cm, ploegende boer, 19x28 cm,
vos in landschap, 26,5x26 cm, interieur
met handwerkende vrouwen, 25,5x45 cm
en korhoen in winters landschap, 27x19,5
cm, totaal 16,7 kilogram
2108
€ 40 - € 80
Aziatisch houten kruk in de vorm van een
olifant, 40 cm hoog
2109
€ 40 - € 80
Thaise kroon met bellen, op natuurstenen
sokkel, 104 cm hoog
2110
€ 20 - € 40
Betonnen hoofd van een Boeddha, 34 cm
hoog
2111
€ 150 - € 250
Schwarzwalder rijkbestoken notenhouten
sigarenkist met klep, deurtjes en laadje,
23 cm hoog, 24x19 cm
2112
€ 50 - € 100
Mahonie met esdoornfineer schrijkist met
messing beslag, 18 cm hoog, 48x29,5 cm
2113
€ 100 - € 150
Metalen platen gebruikt voor verschillende
druktechnieken met diverse decoren wo.
maritiem, personen, gebouwen, logo's en
wapens, 18-/19e eeuw, grootste 51x32,5
cm
2114
€ 100 - € 150
4 koperen en bronzen vijzels, Engeland
19e-/20e eeuw, maar waarvan 2 met
eerdere datering 17e eeuw op vijzel,
hoogste 14 cm
2115
€ 100 - € 200
Bronzen sculptuur van zoutwater krokodil
schedel op gezwart houten sokkel, 37 cm
breed
2116
€ 50 - € 100
Engelse kersenfineer bestekkist met
marqueterie versiering, 19e eeuw, 37,5
cm hoog, 24 cm breed, 29 cm diep (stuk
fineer linkerzijkant achter los)
2117
€ 50 - € 100
Eiken gekuipte bloempot met messing
banden, 25 cm hoog, 25 cm
diameter, eiken gekuipte tabakspot met
messing banden, 21 cm hoog, 18 cm
diameter en eiken krukje met steekwerk
aan zijkanten, 18e eeuw, 17 cm hoog,
22x19 cm
2118
€ 40 - € 80
Schedel van een koe, 28 cm hoog, 50 cm
breed
2119
€ 40 - € 80
Gietijzeren boekenpers met messing
grepen, 39 cm hoog, 49x26 cm

2120
€ 100 - € 150
Textielen merklap uit 1783 met decor van
vogels, verschillende personen en wapen
van Amsterdam, beschermd in plastic,
46x57 cm
2121
€ 30 - € 60
Rijkgestoken houten beeld van een
Chinees, 92 cm hoog
2122
€ 200 - € 400
Gesigneerd Dellperrier, zamak sculptuur
van een vrouw, op gipsen voet, 90 cm
hoog, 12,3 kilogram
2123
€ 100 - € 150
Monogram HJ v HW, houten bestoken
corpus aan kruis wanddecoratie, 20e
eeuw, 85 cm hoog, 55 cm breed
2125
€ 80 - € 120
Bausch & Lomb Optical toverlantaarn in
metalen koffer, USA ca. 1900, 50 cm hoog
2126
€ 100 - € 200
Didgeridoo, origineel blaasinstrument
Maori, 137 cm lang
2127
€ 50 - € 100
Houten miniatuur oorlogsschip, 112 cm
hoog, 128 cm breed (restauratie object)
2129
€ 150 - € 200
9 stenen figuren wo. Thirthankara en
Balinese god, Azië en Europa
vermoedelijk Prehistorie /Oudheid,
hoogste 29 cm
2130
€ 200 - € 400
4 aardewerken gebruiksvoorwerpen met
polychroom decor b.u. cilindervormige
vaas met pauwen, engel en Latijnse tekst
E. FE:URTIC:ROM en
CONF:ALKERM:COMPL 18 cm hoog,
bolvaas met floraal decor, jaartal 1716,
kroon en engel en onleesbare Latijnse
tekst, gemerkt onderzijde Erfurt, bolvaas
met blauw decor voorstellende een
wapenschuld met de initialen AR, gemerkt
onderzijde D.H. 1781 en vaas met floraal
decor, gemerkt onderzijde Münden en C
C C K (diverse schade)
2131
€ 600 - € 900
5 gresaardewerken baardmankruiken
waarvan 2 met medaillon en 1 met
wapenschild Amsterdam, Rijnland 17 en
18e eeuw, hoogste 20 cm
2132
€ 100 - € 150
5x gresaardewerk/steengoedb.u. 3
kruiken en 1 met opschrift Wageningen, 2
bierpullen wo. polychroom en pot met
oren, Rijnland 17e en 18e eeuw, hoogste
25 cm (div. schade)
2133
€ 100 - € 150
4 stenen ornamenten gebruikt in de
bouwkunst voor decoratie aan zuilen,
Europa vermoedelijk
Oudheid/Middeleeuwen
2134
€ 100 - € 150
2 stenen tempelleeuwen en 1 stenen
fantasiedier lijkend op een vogel, hoogste
16 cm, vermoedelijk
Oudheid/Middeleeuwen
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2135
€ 150 - € 200
5 aardewerken gebruiksvoorwerpen wo.
Porceleyne Bijl schotel, Holland 18e-/19e
eeuw, hoogste 10 cm hoog (schade wo.
gelijmd)
2136
€ 70 - € 100
9 stuks aardewerk met blauw decor
waaronder schotels, vazen en
schenkkannen, 18e en 19e eeuw (diverse
schade)
2137
€ 100 - € 150
Houtsnijwerk met decor van viermaster
die kust nadert, West Europa 19e eeuw,
22x38 cm, rijk bewerkt houten ornament
met decor wo. engelen, rozetten en
acanthusbladeren (sporen van
hourworm), antieke houtschaaf gemerkt
1882, houtsnijwerk van een eendenkop,
houtsnijwerk van een knop en
Hindeloopen rijkbwerkt lepelrek, Holland
ca. 1900, 20 cm hoog en 25 cm breed
2138
€ 100 - € 200
6 houten koekplanken/speculaasplanken,
18e/19e eeuw, kleinste 30x3,5 cm,
grootste 60x10,5 cm
2139
€ 50 - € 100
11 delig porseleinen theeservies met
gouden accenten en verschillende decors
wo. fluitspeler op rots, dame in traditionele
kleding met waaier en gitaar spelende
man, Duitsland 19e eeuw (diverse schade
wo. restauraties)
2140
€ 80 - € 120
5 bronzen en messing vijzels met 3
stampers, 18e-/19e eeuw
2141
€ 100 - € 200
Tegeltableau met 16 tegels in mangaan
kleur met Bijbelse voorstellingen,
buitenmaat 57x57 cm
2142
€ 100 - € 150
Tegeltableau met 12 Hollands
aardewerken tegels met afbeeldingen van
landschappen met huizen, molens,
ophaalbruggen en boten op zee op de
achtergrond, 18e eeuw, tegels 13x13 cm,
in eiken lijst totaal 42x92 cm
2143
€ 200 - € 300
Geglazuurd aardewerken
Jugendstil tegeltableau b.u. 16 tegels
met decor van zeilschepen, buitenmaat
101x26,5 cm (schade wo. 3 tegels
gelijmd)
2144
€ 100 - € 150
Geglazuurd aardewerken tegeltableau
met blauw wit decor van Hollands
sneeuwlandschap, 39,5x26,5 cm
2145
€ 150 - € 200
Geglazuurd aardewerken tegeltableau
met decor van 19e eeuws Hollands
sneeuwlandschap, 38,5x26 cm
2146
€ 80 - € 120
Onduidelijk gesigneerd, geglazuurd
aardewerken tegeltableau met mangaan
decor van Hollandse driemaster,
38,5x25,5 cm
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2147
€ 80 - € 120
Makkum Tichelaar, 2 geglazuurd
aardewerken tegeltableau's met decor
van kotter(s), 25,5x25,5 cm
2148
€ 150 - € 250
Kavel b.u. 28 18e en 19e eeuwse
geglazuurd aardewerken tegels en 4
tegelvelden met in totaal 15 tegels met
blauw- wit en mangaan decor van
scheepvaart/VOC (div. schade)
2149
€ 150 - € 200
8 blauw wit gekleurde aardewerken tegels
met decor van verschillende dieren,
Holland 17e-/18e eeuw
2150
€ 100 - € 150
8 blauw witte en polychroom gekleurde
tegels en tegeltableaus met verschillende
decors wo. maritiem, Perzisch en
Egyptisch, Holland en Midden-Oosten
17e-/18e-/19e eeuw
2151
€ 300 - € 600
Kavel b.u. 22 17e en 18e eeuwse
geglazuurd aardewerken tegels en
tegelveld van 9 tegels met blauw- wit en
mangaan decor van scheepvaart/VOC
(div. schade)
2152
€ 200 - € 400
9 polychroom gekleurde aardewerken
tegels met decorvan vogels en 1
polychroom gekleurd aardewerken
tegeltableau met decor van vogels,
Holland 17e-/18e eeuw
2153
€ 50 - € 100
Geglazuurd aardewerken tegeltableau
met decor van kotter in Hollands
landschap, 25,5x25,5 cm (schade hoek)
2154
€ 200 - € 400
10 polychroom en blauw wit gekleurde
tegels met floraal decor, Holland 17e-/18e
eeuw
2155
€ 150 - € 200
1 polychroom en 7 blauw wit gekleurde
aardewerken tegels met decor van
verschillende dieren, Holland 17e-/18e
eeuw
2156
€ 50 - € 100
8 Westraven Utrecht aardewerken
geëmailleere tegels met decor van
schepen, grootste 13x13 cm
2157
€ 20 - € 40
Westraven geglazuurd aardewerken tegel
van de 7 Provinciën met opschrift 'Men
kwijte aan zijn eed en volge mijn
voorbeeld - 10 juni 1666' 20x15,5 cm
(miniscule chips)
2158
€ 20 - € 40
Westraven geglazuurd aardewerken tegel
van de 7 Provinciën met opschrift 'Men
kwijte aan zijn eed en volge mijn
voorbeeld - 10 juni 1666' 20x15,5 cm
(miniscule chips)
2159
€ 80 - € 120
3 Porceleyne Fles Delft aardewerken
tegels met decor WO II (tegel VoedselVrede-Vrijheid is gelijmd), tegel Koningin
Wilhelmina 1898-1948 en Koningin
Juliana 1948

2160
€ 100 - € 150
Porceleyne Fles Delft, 8x
aardewerken cloisonne tegels met vnl.
decor scheepvaart, grootste 20x14 cm (3
met schade, 1 niet gemerkt)
2161
€ 150 - € 200
Kavel b.u. 7 tegels met verschillende
decors wo. polychroom gekleurde
boogschutter, zeilschip en bloemenvaas
met gezicht, Holland 17e-/18e eeuw
2162
€ 100 - € 150
3 geglazuurd aardewerken tegels met
decor van zeilschepen wo. Mosa en tegel
met opschrift Scheveningen, grootste
18,5x12 cm
2163
€ 150 - € 200
Plateelfabriek De Distel, 2 polychroom
gekleurde aardewerken tegels in houten
lijst, getiteld Katwijk en Vlissingen,
Holland ca. 1900, 16x16 cm
2164
€ 150 - € 200
9 blauw wit gekleurde aardewerken tegels
met decor van meerman of meermin,
Holland 17e-/18e eeuw
2165
€ 150 - € 200
6 blauw wit gekleurde aardewerken tegels
en 1 tegeltableau van ruiters te paard,
Holland 17e/-18e eeuw
2166
€ 150 - € 200
7 blauw wit gekleurde aardewerken tegels
met decor van ambachtslieden, Holland
17e-/18e eeuw
2167
€ 100 - € 150
5 blauw wit gekleurde aardewerken tegels
met decor van half dier half vis, Holland
17e-/18e eeuw
2168
€ 100 - € 150
5 blauw wit gekleurde aardewerken tegels
met decor van gevleugelde figuren wo.
Cupido, Holland 17e-/18e eeuw
2169
€ 150 - € 200
4 polychroom gekleurde tegels met decor
van ridder, aap, steigerdende eenhoorn
en man met speer, Holland 17e-/18e
eeuw
2170
€ 100 - € 150
6 blauw wit gekleurde aardewerken tegels
met decor van vis, Holland 17e-/18e eeuw
2171
€ 100 - € 150
5 blauw wit gekleurde aardewerken tegeld
met decor van mannen met zwaard,
Holland 17e-/18e eeuw
2172
€ 20 - € 40
Handgeknoopt oosters tapijt, Belouch
107x65 cm
2173
€ 100 - € 150
Handgeknoopt wollen tapijt met oosters
decor, ca. 350x245 cm
2174
€ 100 - € 150
Handgeknoopt half zijden Keshan, ca.
1900, 150x100 cm
2175
€ 2.000 - € 3.000
Zeer fraai geweven wandtapijt, tapestry,
Frankrijk ca. 1880, 189x268 cm

4

Spiegeltelescoop

5068

Meetkundig instrument

5049

Anemometer

5035

Globe met verlichting

5072

4 oude globes

5027

5041

Jos Gommans & Rob Diessen

5048

Monoculair microscoop

5050

Zonnerecorder

5066     Kistje flacons
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2176
€ 100 - € 150
Art Deco geweven wandkleed mogelijk
ontwerp Jaap Gidding, 142x97 cm
2177
€ 80 - € 120
Handgeknoopte wollen loper met Oosters
decor, Heriz, 337x83 cm
2178
€ 120 - € 180
Handgeknoopt oosters tapijt Afshar, ca.
1870, 72x50 cm
2179
€ 40 - € 80
Handgeknoopte oosters tapijt, 59x54 cm

2198
€ 20 - € 40
Oosters handgeknoopt tapijtje, 85x58 cm
2199
€ 200 - € 300
Handgeknoopte oosterse tas, Ghashgai,
ca. 1900, 56x60 cm
2200
€ 80 - € 120
Handgeknoopt zijden tapijt, 97x63 cm
2201
€ 25 - € 50
3 oosterse tapijtjes, 94x62 cm, 59x51 cm
en 55x47 cm

2180
€ 100 - € 150
Handgeknoopt oosters tapijt, 211x167 cm

2202
€ 50 - € 100
Pentjerelik 31x145 cm met daaraan nog
vele franje

2181
€ 50 - € 100
Handgeknoopt Oosters tapijt, 248x176 cm

2203
Pentjerelik 47x130 cm

2182
€ 100 - € 150
Oosters handgeknoopt tapijt, 305x210 cm

2204
€ 40 - € 80
3 handgeknoopte pendjereliks, 147x38
cm, 150x38 cm en 146x47 cm

2183
Pentjerelik 43x135 cm

€ 25 - € 50

2184
€ 100 - € 150
Handgeknoopt oosters tapijt, Mafrash, ca.
1880, 89x34 cm
2185
€ 30 - € 60
Handgeknoopt tapijt Belouch, 160x94 cm

€ 25 - € 50

2205
€ 50 - € 100
2 handgeknoopte oosterse tapijtjes,
Kurdisch, per stuk ca. 57x42 cm
2206
€ 50 - € 100
Handgeknoopt oosters tapijt, Gabbeh
Ghashgie, ca. 1900, 82x61 cm

2186
€ 50 - € 100
Handgeknoopt Oosters tapijt 291x196 cm

2207
€ 800 - € 1.000
Handgeknoopt tapijt, Ningxia China ca.
1800, 67x60 cm

2187
€ 50 - € 100
Handgeknoopt Oosters tapijt, 198x128 cm

2208
€ 100 - € 200
Handgeknoopt Oosters tapijt 310x226 cm

2188
€ 50 - € 100
Handgeknoopt Oosters tapijt, 201x146 cm

2209
€ 30 - € 60
Wandgobelin met voorstelling naar
Edouard Debat -Ponsan, 134x182 cm
(scheeur in linker bovenzijde)

2189
€ 40 - € 80
Handgeknoopt Oosters tapijt, 115x90 cm
2190
€ 1.000 - € 1.500
Handgeknoopt oosters tapijt, Heriz, ca.
1880, herkomst kasteel Duitsland,
365x305 cm
2191
€ 50 - € 100
Handgeknoopte oosters tapijt, 117x105
cm
2192
€ 100 - € 150
Handgeknoopt Oosters tapijt, Sarough,
India, 240x165 cm
2193
€ 80 - € 120
Handgeknoopt Oosters tapijt,Torba, ca.
1900, 135x35 cm
2194
€ 150 - € 250
Handgeknoopt oosters tapijt, Belouch, ca.
1880, 137x83 cm
2195
€ 300 - € 400
Handgeknoopt Oosters tapijt, Afshar, ca.
1880, 138x132 cm
2196
€ 30 - € 60
Kavel met 3 oosterse tapijten, Belouch,
kleedje 85x70 cm, 2 kussens van 52x47
cm en 40x38 cm
2197
€ 80 - € 120
Handgeknoopt tapijt / loper, Kelim,
295x87 cm
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2210
€ 40 - € 80
Oosters tapijt, Kelim 160x102 cm
2211
€ 40 - € 80
Handgeknoopt wollen pillow met oosters
decor, 65x64 cm
2212
€ 400 - € 600
Indo Batik textiel, ca. 1880, 210x160 cm
2213
€ 40 - € 80
Oosters tapijt, Kelim, 160x106 cm
2214
€ 200 - € 400
Handgeknoopte oosterse tas, Turman
Kapanok, ca. 1880 55x30 cm

2220
€ 20 - € 40
Handgeknoopt oosters tapijtje, Belouch,
53x48 cm
2221
€ 25 - € 50
Handgeknoopt tapijt, Kelim, 110x88 cm
2222
€ 50 - € 100
3 handgeknoopte kussens, Belouch
Sumak, per stuk ca. 42x40 cm
2223
€ 50 - € 100
6 Kelim kussens, afmetingen ca. 47x34
cm, 55x55 cm, 60x60 cm, 62x55 cm en
78x72 cm
2224
€ 40 - € 80
2 wollen tapijtjes met oosters motief,
79x74 cm, 143x88 cm en handgeknoopt
tapijt 127x84 cm
2225
€ 20 - € 40
Oosters handgeknoopt tapijt, 130x84 cm
2226
€ 30 - € 60
2 wollen tapijten met oosters decor,
120x85 cm en 135x87 cm
2227
€ 50 - € 100
Handgeknoopt oosters tapijt, Belouch, ca.
1880, 164x90 cm
2228
€ 50 - € 100
Handgeknoopte oosters tapijt, 130x101
cm
2229
€ 50 - € 100
Handgeknoopt tapijt, Kelim, 195x115 cm
2230
€ 80 - € 120
Sarouk figuraal handgeknoopt tapijt,
210x110 cm
2231
€ 300 - € 400
Handgeknoopt oosters tapijt, Belouch, ca.
1880, 169x94 cm
2232
€ 40 - € 80
Kelim handgeknoopt tapijt, 200x120 cm
2233
€ 40 - € 80
Handgeknoopte kelim tapijt, 218x119 cm
(gat aan zijkant bij franjes)
2234
€ 100 - € 150
Handgeknoopt tapijt, Kelim, 275x164 cm
2235
€ 350 - € 500
Handgeknoopt Oosters tapijt, Vintage
300x203 cm

2215
€ 50 - € 100
Dubbele Oosterse tas, 113x51 cm

2236
€ 300 - € 500
Handgeknoopt Oosters tapijt, Belouch,
19e eeuw, 153x100 cm

2216
€ 300 - € 500
Handgeknoopte oosterse tas, Turman
Kapanok, ca. 1880 63x28 cm

2237
€ 100 - € 150
Handgeknoopt oosters tapijt, ca. 1900,
132x102 cm

2217
€ 20 - € 40
Handgeknoopte band, Belouch 78x17 cm

2238
€ 40 - € 80
Handgeknoopt Oosters tapijt, 175x128 cm
(slijtageplekjes)

2218
€ 50 - € 100
Handgeknoopt oosters tapijt, Afshar
Sofreh, ca. 1875, 60x32 cm
2219
€ 20 - € 40
Handgeknoopt oosters tapijt, Shiraz,
54x49 cm

2239
€ 100 - € 150
Handgeknoopt wollen tapijt met oosters
decor, 213x125 cm
2240
€ 30 - € 50
Oosters handgeknoopt tapijt, 152x115 cm
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2241
€ 50 - € 100
5 wollen tapijten met oosters decor, 57x53
cm, 90x42 cm, 133x45 cm, 101x95 cm en
114x105 cm
2242
€ 100 - € 150
Handgeknoopt Oosters tapijt, Ziegler,
Turkije, 245x167 cm
2243
€ 100 - € 150
Oosters handgeknoopt tapijt, 275x156 cm
2244
€ 100 - € 200
Oosters handgeknoopt tapijt, 205x137 cm
2245
€ 20 - € 40
3 geweven tapijtjes, 42x40 cm, 120x64
cm en 113x89 cm
2246
€ 200 - € 300
Handgeknoopt Oosters tapijt, Belouch, ca.
1920, 368x108 cm
2247
€ 400 - € 500
Handgeknoopt Europees tapijt, Sumak,
ca. 1900, 160x106 cm
2248
€ 80 - € 120
Handgeknoopt Oosters tapijt / loper,
327x102 cm (schade)
2249
€ 40 - € 80
Handgeknoopt wollen tapijt met oosters
decor, Bochara 207x140 cm
2250
€ 150 - € 250
Handgeknoopt oosters tapijt, Belouch, ca.
1880, 133x81 cm
2251
€ 1.000 - € 1.200
Handgeknoopt wollen tapijt, China Ningxia
ca. 1880, 151x82 cm
2252
€ 300 - € 400
Handgeknoopt oosters tapijt, Belouch, ca.
1880, 182x102 cm
2253
€ 20 - € 40
3 handgeknoopte wollen tapijten met
oosters decor, grootste 105x96 cm
2254
€ 100 - € 150
Handgeknoopt oosters tapijt, Belouch, ca.
1880, 78x78 cm
2255
€ 100 - € 150
Handgeknoopt oosters tapijt, Belouch, ca.
1880, 92x92 cm
2256
€ 20 - € 40
Handgeknoopt wollen tapijt met oosters
decor, Kelim 125x88 cm
2257
€ 700 - € 900
Handgeknoopt Sweden tapijt, gedateerd
1925, 310x205 cm
2258
€ 150 - € 250
Handgeknoopt wollen tapijt met oosters
decor, Kelim 337x150 cm
2259
€ 20 - € 40
Kavel met 10 diverse kleedjes, Ikat en
Batik doeken
2260
€ 80 - € 120
Oosters wollen tapijt met vogelmotieven in
pastelkleuren, 344x249 cm
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2261
Oud kussen, 57x43 cm

€ 20 - € 40

2262
€ 40 - € 80
4 handgeknoopte Oosterse tapijtjes,
69x54 cm, 72x52 cm, 108x34 cm en
130x33 cm
2263
€ 40 - € 80
Oosters hangeknoopt kussen ca. 1900,
52x47 cm
2265
€ 500 - € 1.000
Half-Automaat met 9 porseleinen popjes
waarvan er 5 draaien, alles in perfecte
staat, ca. 1960, 53 cm hoog, 50x50 cm
2266
€ 40 - € 80
Verzameling van 12 diverse porseleinen
poppen, deels zonder pruiken en kleding,
kleinste pop 13 cm hoog, grootste pop 51
cm hoog
2267
€ 80 - € 140
Pop van papier- maché, glazen ogen en
originele pruik, sommige stoffen delen zijn
vernieuwd, Japan ca. 1900, lengte
2268
€ 70 - € 120
Porseleinen pop, Heubach, malnummer
250, met originele pruik en geleed lijf, ca.
1914, lengte 60 cm
2269
€ 100 - € 200
Porseleinen pop, Heinrich Handwerck,
malnummer 109, gemerkt 15 DEP,
antieke pruik en kleding, geleed lichaam,
Duitsland ca. 1900, lengte 76 cm

2278
€ 25 - € 50
Porseleinen kopje op stokje met boeket,
lengte 23 cm
2279
€ 100 - € 200
Porseleinen pop, Kämmer & Reinhard,
model Elise, met oude pruik en kleding,
ca. 1909, lengte 52 cm.
2280
€ 80 - € 140
Porseleinen popje op speeldoos, niet
gemerkt, als de muziek speelt beweegt ze
haar armen en hoofd, ca. 1970, lengte 30
cm
2281
€ 50 - € 100
Porseleinen popje, zogenaamde
Dreambaby in wiegje, Armand Marseille,
origineel, Duitsland ca. 1920, 11 cm
hoog, 18x12 cm
2282
€ 50 - € 100
Porseleinen pop, Kammer & Reinhardt,
malnummer 107, model Carl, lengte 46 cm
2283
€ 50 - € 100
Porseleinen pop met geleed lijf, Frankrijk
ca. 1970, lengte 42 cm
2284
€ 20 - € 40
Pop met porseleinen hoofd en papier
maché lijf, malnummer 3H, Frankrijk,
lengte 45 cm
2285
€ 80 - € 140
Porseleinen pop, Simon & Halbig, met
geleed lijf, Duitsland ca. 1890, lengte 51
cm

2270
€ 50 - € 100
Porseleinen pop, Bruno Schmid,
malnummer 136, met antieke kleding en
pruik, geleed lijf, Duitsland ca. 1905,
lengte 80 cm

2286
€ 50 - € 100
Porseleinen pop, Kämmer & Reinhardt,
malnummer 116A, restauratie aan de
linkerkant van haar wang, Duitsland, ca.
1911, lengte 36 cm

2271
€ 50 - € 100
Pop met porseleinen hoofd en speeldoos,
ca. 1970, lengte 40 cm

2287
€ 50 - € 100
Porseleinen pop, gemerkt KK-Toys,
gemaakt door Alt, Beck & Gottschalck,
voor Geo Borgfeld USA, lijf van textiel,
papier-maché armen en benen en
origineel gekleed, ca. 1930, lengte 52 cm

2272
€ 50 - € 100
Object in de vorm van een rieten ei aan
ring,33 cm hoog, binnenin een
porseleinen popje met glazen oogjes, ca.
1884
2273
€ 25 - € 50
Porseleinen kopje, niet gemerkt, in
papieren zakje, lengte 27 cm
2274
€ 25 - € 50
Doosje met aardewerken poppenkopje en
losse armen, ca. 1920
2275
€ 150 - € 250
Marotte, porseleinen kopje, origineel
gekleed met draaimechanisme en muziek,
Limoges Frankrijk, lengte 35 cm
2276
€ 30 - € 60
Een zogenaamde Jan in de zak, maar dan
met een clownskopje van porselein, ca.
1890, lengte 31 cm
2277
€ 50 - € 100
Marotte, niet gemerkt, geen muziek en
niet draaibaar, lengte 29 cm

2288
€ 50 - € 100
Porseleinen pop, Kämmer & Reinhardt,
malnummer 114, model Gretchen, lengte
35 cm
2289
€ 150 - € 300
Porseleinen pop, J.D. Kestner,
malnummer 221, een zogenaamde
Googly, replica, lengte 49 cm
2290
€ 100 - € 150
Verzameling van 18 porseleinen poppen,
zonder kleding en pruiken, kleinste pop 41
cm hoog, grootste pop 57 cm hoog, met
partij houten standaards
2291
Knuffelbeer, 73 cm hoog

€ 20 - € 40

2292
€ 50 - € 100
Blikken brandweerauto met ladder,
Duitsland, 3 metalen Hubley auto's,
U.S.A., Foreign blikken tank en Lehmann
Toys gnom nr. 8707 en 808, Duitsland
(diverse manco's)
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2293
€ 20 - € 40
IJzeren vrachtwagen, 21 cm hoog, 52 cm
breed, houten paard en wagen, 17 cm
hoog, 42 cm breed en verzameling
reclamespeldjes jaren 60/70
2294
€ 20 - € 40
Carrera racebaan, metalen en kunststof
schaalmodel auto's en boot waaronder
met afstandsbediening, gameplayer
en Sony playstation model SCPH-9002
2295
€ 50 - € 100
Kavel speelgoedauto's b.u. Dinky Toys
Citroen 2CV, Dinky Toys Caravan, Corgi
Toys Citroen DS19, Sabra Gamda Koor
Thunderbird, Siku Mercedes 300SL en
250, Playart Volkswagen Hong Kong, Efsi
Citroen 409 ambulance, Lesney Matchbox
Karrier Bantam Coca-Cola, Tootsie Toy
M.G. Chicago en Motor City Classics Ford
Woody
2296
€ 50 - € 100
6 metalen vliegtuigen b.u. Dinky Toys
York 704, Dinky Toys P-47 Thunderbolt,
Hubley Kiddie Toy, Arnold DBP ang
Foreign KLM PE-DFY en 2 keer zonder
merk (diverse schade)
2297
€ 40 - € 80
Kist met houten blokken en 8 stuks
opwindbaar blikken speelgoed
2298
€ 80 - € 120
14 metalen schaalmodel militairen,
Cassandra voor DEA Exclusieve Design
in verpakking
2299
€ 80 - € 120
Stereokijker met verzameling kartonnen
en glazen stereoplaatjes, in houten kist,
ca. 1900
2300
€ 150 - € 200
Basil Wolverton & Bob Kane, Circus The
Comic Riot july no 2, zeldzaam exemplaar
in de geschiedenis van de stripboeken,
USA 1938
2301
€ 250 - € 500
Oud poppenhuis met toebehoren, 70 cm
hoog, 85 cm breed, 55 cm diep in een
originele kist voor opslag of transport, 90
cm hoog, 95 cm breed, 70 cm diep,
voormalig eigendom van F O van Kregten
te Wassenaar
2302
€ 150 - € 200
Kavel speelgoedauto's voornamelijk uit
Groot Brittanië wo. Lesney, Corgi
en Matchbox
2303
€ 50 - € 100
2 dozen action figures wo. Transformers
en Turtles
2304
€ 50 - € 100
Kavel Disney figuren wo. Belle en het
Beest, Peter Pan, Pocahontas en Junge
Book
2305
€ 50 - € 100
2 dozen Batman actie figuren en
voertuigen, gemerkt DC Comics
2306
€ 40 - € 80
12 diverse porseleinen poppen en houten
miniatuur slee, 33 cm hoog, 72 cm breed
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3000
€ 25 - € 50
Eiken wandkapstok met touwverbinding
en hoedenplank, 81 cm breed

3012
€ 50 - € 100
Verstelbare bureaulamp met witgelakte
kap, Hala Zeist jaren 50, 49 cm hoog

3001
€ 60 - € 100
3 geëmailleerde reclameborden Esso,
Hancock en Mobilgas, 30 cm diameter en
30,5x32 cm

3013
€ 200 - € 400
Teakhoutfineer salonkast met klep, 2
glazen schuifdeuren, 4 lades, open vak en
1 deur, Nederland jaren 60, op
achterwand stickers merk JGS en Firma
van Kampen Arnhem, 127 cm hoog, 140
cm breed, 40 cm diep (fineerschade
zijkanten rand)

3002
€ 150 - € 250
George Nelson (1908-1986)
Bijzettafel met blad van gelaagd hout en
staand op zwartgelakte metalen stervoet,
ontwerp George Nelson voor Herman
Miller, model 5451, Verenigde Staten
jaren 60 mogelijk latere uitvoering, 57 cm
hoog en bladmaat 43 cm diameter
3003
€ 500 - € 1.000
Mario Bellini (1935-)
Witgelakte metalen vloerlamp, ontwerp
Mario Bellini voor Flos, model Chiara,
Italië jaren 60, 145 cm hoog
3004
€ 50 - € 100
Kleurenlitho naar een werk van Keith
Haring, American Music, 60x90 cm,
buitenmaat 71x101 cm
3005
€ 100 - € 200
2 jaren 60 pop up reclameborden van
Gevaert films, 138 en 165 cm hoog
3006
€ 50 - € 100
George Nelson (1908-1986)
Schuurvondst; bijzettafel met blad van
gelaagd hout en staand op witgelakte
metalen stervoet, ontwerp George Nelson
voor Herman Miller, model 5451,
VerenigdeStaten jaren 60 mogelijk latere
uitvoering, 57 cm hoog en bladmaat 43
cm diameter (restauratie object)
3007
€ 100 - € 150
Teakhouten 3-laads commode met
driehoekige handvaten, gebrandmerkt
Svensk Möbelindustri nr. 135, Zweden
jaren 50/60, 71 cm hoog, 76 cm breed en
38 cm diep
3008
€ 100 - € 150
Witte glazen tafellamp op bruin metalen 3poot , ontwerp Ludovica & Roberto
Palomba voor Foscarini Originals, model
Rituals 2, Italië 21e eeuw, 25 cm hoog, 34
cm diameter
3009
€ 40 - € 80
Walter Wirz (1947-)
Minimalistische wit gefineerde
boekenschap, toegeschreven ontwerp
Walter Wirz voor Wilhelm Renz,
Duitsland jaren 60, 100 cm breed
3010
€ 100 - € 200
Gesigneerd P. Slade, compositie zonder
titel, mixed media 45x106 cm, gekocht bij
Triton Gallery Torquay in de jaren 70,
buitenmaat 62x123 cm
3011
€ 200 - € 300
Severin Hansen (1887-1964)
Palissanderfineer mimiset op taps
toelopende poten, ontwerp Severin
Hansen voor Bovenkamp, Denemarken
jaren 50, gemerkt en gestickerd aan
onderzijde, breedste 57 cm (kringen op
bladen)
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3014
€ 40 - € 80
Adriaan Dekker (1923-1982)
Metalen wandrek met rood wit en gele
schap en gezwarte draadstalen
wandhouders, ontwerp Adriaan Dekker
voor Tomado, Nederland jaren 50, 61 cm
hoog en 48 cm breed
3015
€ 30 - € 60
Adriaan Dekker (1923-1982)
Metalen wandrek met geel, zwart en
roodgelakt schap, ontwerp Adriaan
Dekker voor Tomado, Nederland jaren 50,
77 cm hoog, 66 cm breed
3016
€ 50 - € 100
Palissanderhouten mimiset gemerkt aan
onderzijde Kwalitet Form Funktion,
Denemarken jaren 60, breedste 58,5 cm
3017
€ 50 - € 100
2-delige teakfineer Simpla Lux 4-deurs
kast met open vakgedeelte en staand op
gezwart metalen poten, 130,5 cm hoog,
80 cm breed en 36 cm diep
3018
€ 300 - € 500
Walter Wirz (1947-)
Minimalistische palissanderfineer
boekenschap, ontwerp Walter Wirz voor
Wilhelm Renz, gestickerd aan achterzijde,
Duitsland jaren 60, 240 cm breed (schade
fineer)
3019
€ 25 - € 50
Palissanderfineer mimiset met metalen
onderstel, Nederland jaren 60, grootste 43
cm hoog en bladmaat 45x45 cm
3020
€ 100 - € 150
Bruin metalen 2-lichts tafellamp met
kunststof kap, jaren 70, 54 cm hoog
3021
€ 200 - € 400
Teakfineer wandmeubel met 3 deuren en
lades, klepkast en open vakgedeelte,
Nederland jaren 60, gestickerd aan
achterwand JGS, 136 cm hoog, 200 cm
breed en 42 cm diep
3022
€ 100 - € 150
Kavel Mid-Century b.u. Koch creations
telescopisch bureaulampje, Putzler Ice
Cube tafellamp, Brionvega radio, Philips
tafellamp, OSRAM tafellamp, Luminance
wandlamp, kunststof hanglamp en
kunststof plafondlamp Martinelli Luce
(schroef manco)
3023
€ 300 - € 500
Gesigneerd J Lichtenstein, Compositie
met poserende naakte dame, kleurenlitho
21/199, 59x44 cn, buitenmaat 81x63 cm

3024
€ 300 - € 500
Gesigneerd J Lichtenstein, Compositie
met vrouw en muziek, litho 28/199, 57x44
cm, buitenmaat 81x63 cm
3025
€ 300 - € 500
Tom Wesselmann (1913-2004)
Compositie met poserend naakt,
kleurenlitho 2/199, 60x40 cm, buitenmaat
81x63 cm
3026
€ 50 - € 100
Adriaan Dekker (1923-1982)
Metalen wandrek met 3 wandhouders,
ontwerp Adriaan Dekker voor Tomado,
Nederland jaren 50, 70 cm hoog, 4
schappen, 66 cm breed, 19 cm diep en 1
schap 66 cm breed, 28 cm diep
3027
€ 1.000 - € 1.500
Charles & Ray Eames
10 glasvezel eetkamerstoelen met groen
kussen en staand op witgelakte metalen
poot eindigend in stervoet, ontwerp
Charles & Ray Eames voor Herman Miller,
model La Fonda, gemerkt V aan
onderzijde, Verenigde Staten jaren 60
3028
€ 150 - € 250
Nisse String (1917-2006)
Wandsysteem b.u. 6 witgelakte
wandhouders, 102 en 52 cm hoog, en 10
grenenhouten schappen 78x20 cm,
ontwerp String Nisse voor Strinning AB,
Zweden jaren 50
3029
€ 40 - € 80
Nisse String (1917-2006)
Wandrek onderdelen b.u. 2 witgelakte
wandhouders 76 cm hoog en 3 schappen
78 cm breed, ontwerp Nisse Strinning
voor String Nisse, Zweden jaren 50/60
3030
€ 20 - € 40
Teakhouten wandysteem met gezwarte
metalen wandlatten en schappendragers,
80 cm hoog en 80 en 123 cm breed
3031
€ 800 - € 1.200
Arne Hovmand Olsen (1919-1989)
Teakhouten dressoir met 2 schuifdeuren
en 4 lades, ontwerp Arne Hovmand Olsen
voor Mogens Kold, Denemarken jaren 60,
89 cm hoog, 280 cm breed, 50 cm diep
3032
€ 80 - € 120
Richard Sapper (1932-2015)
Zwart metalen tafellamp met
contragewichten, Richard Sapper voor
Artemide, model Tizio, Italië ontwerpjaar
1972 latere uitvoering, ca. 60 cm hoog
3033
€ 150 - € 250
Kavel Bang & Olufsen, bestaande uit
Beocentral Beovox Cona type 6345, 2x
Beovox CX50 type 6344, Beocenter 9500
type 2506, Beogram 1900 type 5701
(deksel ligt los), Beotime wandklok 29 cm
diameter en 3 afstandsbedieningen voor
Beolink 1000
3034
€ 80 - € 120
Philippe Starck (1949-)
Tafellamp met glazen kap op metalen
voet, ontwerp Philippe Starck voor Flos,
model Romeo Moon T1, Italië eind 20e
eeuw, 72 cm hoog, kap 50 cm diameter
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3035
€ 400 - € 800
Charles & Ray Eames
Verchroomd metalen draaifauteuil met
lederen bekleding, ontwerp Charles & Ray
Eames voor Herman Miller, model 222,
Verenigde Staten ontwerpjaar 1969,
latere uitvoering
3036
€ 150 - € 250
George Nelson (1908-1986)
Bijzettafel met blad van gelaagd hout en
staand op witgelakte metalen stervoet,
ontwerp George Nelson voor Herman
Miller, model 5451, Verenigde Staten
jaren 60 mogelijk latere uitvoering, 57 cm
hoog en bladmaat 43 cm diameter
3037
€ 200 - € 300
Charles & Ray Eames
Zwart lederen voetenbank op verchroomd
metalen onderstel, ontwerp Charles & Ray
Eames voor Vitra, soft pad EA223,
Zwitserland 21e eeuw, gestickerd en
gelabeld aan onderzijde
3038
€ 300 - € 500
Charles & Ray Eames
Verchroomd metalen draaifauteuil met
blauwe naugahyde bekleding en gezwarte
armleggers, toegeschreven ontwerp
Charles & Ray Eames voor Herman Miller,
model EA124 Verenigde Staten eind jaren
60/begin jaren 70
3039
€ 20 - € 40
3 groen metalen bolmodel hanglampen,
jaren 70, 17 cm diameter
3040
€ 50 - € 100
Witgelakte metalen vloerlamp, Stilnovo
Italië ca. 1980, gestickerd in kap, 140 cm
hoog
3041
€ 50 - € 100
Rotan jaren 60 armstoel, rond tafeltje met
glasplaat in blad, 49 cm hoog, blad 53 cm
diameter en rotan stoel met zwart ijzeren
frame en rond tafeltje met glasplaat in
blad en zwart ijzeren frame, 48 cm hoog,
blad 54 cm diameter
3042
€ 50 - € 100
Witgelakte metalen kapstok, gestickerd
Vitra Graeter, Zwitserland midden 20e
eeuw, 165 cm hoog
3043
€ 25 - € 50
Rotan stoel met gezwart ijzeren onderstel,
jaren 60
3044
€ 150 - € 250
Teakfineer wandkast met 3 schuifdeuren
wo. beglaasd en keramieken inlegwerk, 3
gezwarte lades en staand op taps
toelopende poten, West-Europa jaren 60,
126 cm hoog, 160 cm breed en 42 cm
diep
3045
€ 30 - € 60
Teakhouten verstelbare wandlamp met
gestoffeerde kap, Noordwest-Europa
midden 20e eeuw
3046
€ 40 - € 80
Rotan armstoel, Rohe Noordwolde,
Nederland jaren 50/60
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3047
€ 40 - € 80
Rotan armstoel en salontafel met
wolkjesglas, Rohé Noordwolde jaren 50,
50 cm hoog en bladmaat 80x48 cm
3048
€ 20 - € 40
Rotan salontafel met glazen blad en
onderschap, 50 cm hoog, 72x45 cm
3049
€ 40 - € 80
Rotan kuip- en armstoel op gezwart
metalen onderstel, ontwerp Gebr.
Jonkers/Dirk van Sliedrecht, Nederland
jaren 50
3050
€ 300 - € 500
Charles & Ray Eames
Verchroomd metalen draaifauteuil met
bruin/zwarte Hopsak stoffering, ontwerp
Charles & Ray Eames voor Herman Miller,
gestickerd en gemerkt aan onderzijde 938
-138, model EA 108, Verenigde Staten
tweede helft 20e eeuw

3060
€ 80 - € 120
Verner Panton (1926-1998)
Paarse kunststof stoel, ontwerp Verner
Panton voor Fehlbaum/Herman Miller,
model S, Zwitserland ontwerpjaar 1971
3061
€ 25 - € 50
Jan des Bouvrie (1942-2020)
Verchroomd metalen 5-lichts vloerlamp,
ontwerp Jan des Bouvrie voor Boxford,
Nederland eind 20e eeuw, 166 cm hoog
3062
€ 40 - € 80
Kunststof druppel hanglamp, ontwerp
Hopf & Wortman voor Next Design, model
Drop Liquid Light, Duitsland 21e eeuw, ca.
63 cm hoog
3063
€ 20 - € 40
Grijsgelakte metalen bureaustoel met
lederen bekleding, Okamura Japan jaren
50

3051
€ 100 - € 150
Gerd Lange
Rood gelakte houten armstoel met canvas
zitgedeelte, frame bevestigd zonder
schroeven, ontwerp Gerd Lange voor
Bofinger, model Farmer/Safari, Nederland
eind 20e eeuw

3064
€ 150 - € 250
Charles & Ray Eames
2 glasvezel eetkamerstoelen met oranje
kussen en staand op witgelakte metalen
poot eindigend in stervoet, ontwerp
Charles & Ray Eames voor Herman Miller,
model La Fonda, 1 gestickerd aan
onderzijde, Verenigde Staten jaren 60

3052
€ 200 - € 400
Charles & Ray Eames
4 glasvezel eetkamerstoelen met oranje
bekleding en staand op verchroomd
metalen onderstel, toegeschreven
ontwerp Charles & Ray Eames voor
Herman Miller, model DSX, Verenigde
Staten jaren 50

3065
€ 200 - € 400
George Nelson (1908-1986)
Minimalistische witgelakte melaminefineer
eetkamertafel op verchroomd metalen
stervoet, toegeschreven ontwerp George
Nelson voor Herman Miller, Verenigde
Staten begin jaren 70, 72 cm hoog en 107
cm diameter

3053
€ 50 - € 100
Anna Castelli (1918-2006)
Rond wit kunststof
verrijdbaar opbergkastje met schuifdeur,
ontwerp Anna Castelli voor Kartell, Milaan
ca. 1970, 44 cm hoog, 42 cm diameter

3066
€ 100 - € 150
Houten stoel naar ontwerp Gerrit Rietveld

3054
€ 80 - € 120
Wit gelamineerde eetkamertafel op 3
verchroomd metalen kokers met
verzwaarde grijze voet, Leolux model
Trias, Nederland eind 20e eeuw, 72 cm
hoog en 130 cm diameter
3056
€ 100 - € 150
Eugen Schmidt (1910-1975)
Space Age plywood eetkamerstoel met
verchroomd metalen accenten/onderstel,
ontwerp Eugen Schmidt voor Soloform,
Duitsland jaren 60
3057
€ 40 - € 80
Witgelakte verstelbare hanglamp met
glazen kap, ontwerp Heinrich Wiederhold
voor Lumina, Italië jaren 90, in hoogte
instelbaar van 118 tot 178 cm
3058
€ 20 - € 40
2 witgelakte Farstrup spijlenstoelen,
gemerkt aan onderzijde 'H'
3059
€ 25 - € 50
Moderne glazen eetkamertafel op gezwart
metalen poten, 71 cm hoog en bladmaat
150x80 cm

3067
€ 50 - € 100
Modulaire notenfineer 2-zits bankstel met
groen buffellederen patchwork kussens,
Noordwest-Europa jaren 70, 150 cm breed
3068
€ 100 - € 150
Verstelbare beukenhouten vloerlamp,
ontwerp Mario Vivaldi voor Domus,
model Pollo E27, Duitsland eind 20e
eeuw, in hoogte instelbaar van 112 tot
150 cm
3069
€ 200 - € 400
Lena Larsson (1919-2000)
2 grijsgelakte armstoelen, ontwerp Lena
Larsson voor Nesto, geïmporteerd door
Pastoe, model Grandessa, Zweden jaren
60
3070
€ 100 - € 150
Design salontafel, ontwerp A. Stam, met
fraai ingelegd natuurstenen blad in
messing randen, rustend op kolompoot,
gemaakt in 1989, 46 cm hoog, blad
120x80 cm
3071
€ 100 - € 150
Gezwart metalen vlinderstoel met
cognackleurige lederen zitting,
geïnspireerd op BKF vlinderstoel, midden
20e eeuw
3072
€ 25 - € 50
3 grijze draadstalen hanglampen, Italië
21e eeuw, breedste 110 cm

2

Design, moderne kunst

Veiling februari 2022

3073
€ 100 - € 150
Willem Hendrik Gispen (1890-1981)
2 verchroomd metalen eetkamerstoelen
met grijsgelakte rug en zitting, model 108,
en idem salontafel 59 cm hoog en 65 cm
diameter, ontwerp W.H. Gispen voor
Gispen, Nederland jaren 30

3087
€ 200 - € 400
Verner Panton (1926-1998)
Kunststof vloerlamp op trompetvoet,
ontwerp Verner Panton voor Louis
Poulsen, model Panthella genummerd
28715, Denemarken jaren 70, 130 cm
hoog (schade binnenkant)

3074
€ 30 - € 60
Teakhouten salontafel met onderschap,
Nederland jaren 60, 69 cm hoog en
bladmaat 67x39 cm

3088
€ 50 - € 100
Emanuele Ricci (1963-)
Zwartgelakte metalen verstelbare
vloerlamp, ontwerp Emanuele Ricci voor
Artemide, model Firefly, Italië jaren 90,
121 cm hoog

3075
€ 60 - € 100
3 geëmailleerde reclameborden Arizona
US 66, Phillips 66, 30x28 cm en Indian
Motorcycles, 20,5x30,5 cm
3076
€ 25 - € 50
Witgelakte verstelbare metalen vloerlamp,
onbekende fabriek, Duitsland jaren 70,
102 cm hoog
3077
€ 80 - € 120
Teakhouten armstoel met groen lederen
bekleding, G-Möbel Nassjo, Zweden jaren
70
3078
€ 50 - € 100
4 verstelbare jaren 70 vloerlampen,
hoogste 151 cm
3079
€ 20 - € 40
2 bruin glazen hanglampen gestickerd
Herda Holland en 2 koperkleurige
aluminium hanglampen
3080
€ 100 - € 150
Teakhouten armfauteuil met bruin lederen
gecapittonneerde (arm)kussens, GMöbel Zweden jaren 70
3081
€ 300 - € 500
George Nelson (1908-1986)
Walnootfineer 2-deurs schuifdeurkast met
verchroomd metalen frame en
beukenhouten lades, toegeschreven
ontwerp George Nelson voor Herman
Miller, Duitsland productiedatum 29
oktober 1968, 67 cm hoog, 169 cm breed,
47 cm diep
3082
€ 40 - € 80
Dr Pepper aluminium reclamebord,
20x138 cm
3083
€ 20 - € 40
Bruine kunststof bolvormige hanglamp,
bol 28 cm hoog, 37 cm diameter
3084
€ 40 - € 80
Verchroomd metalen 2-lichts vloerlamp
met bollen, Nederland jaren 60, 151 cm
hoog
3085
€ 150 - € 250
Charles & Ray Eames
2 glasvezel kuipstoelen met groene
stoffering en staand op 4 verchroomd
metalen poten, ontwerp Charles & Ray
Eames voor Herman Miller, model DAX,
gestickerd aan onderzijde, Verenigde
Staten jaren 60
3086
€ 50 - € 100
4 gezwart metalen eetkamerstoelen met
zwarte stoffering, ProPos Hulmefa, Nieuw
Pekela jaren 50
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3089
€ 70 - € 100
4 geëmailleerde reclameborden Sinclair,
28x20 cm, 30 cm diameter en 34x30,5 cm
3090
€ 400 - € 800
George Nelson (1908-1986)
Teakfineer 1-laads kast met porseleinen
handvat op gezwart metalen stervoet,
toegeschreven ontwerp George Nelson
voor Herman Miller, Verenigde Staten
begin jaren 70, 51 cm hoog en bladmaat
70x50 cm
3091
€ 50 - € 100
Bauhaus tafellamp, ontwerp Wilhelm
Wagenfeld voor Tecnolumen, model
WG24, 36 cm hoog (kap manco) en
Philips wandlamp met kogelgewricht
3092
€ 800 - € 1.200
Poul Cadovius (1911-2011)
Wandsysteem b.u. 8 gezwarte staanders,
14 teakhouten schappen 80,5 cm breed
en 3 kasten breedste 160 cm, ontwerp
Poul Cadovius voor CADO, Royal System,
Denemarken midden 20e eeuw
3093
€ 60 - € 100
3 geëmailleerde reclameborden Harley
Davidson, 20x30,5 cm, 28x20 cm en 30
cm diameter
3094
€ 100 - € 150
Jan Hoogervorst (1918-1984)
Verchroomd metalen en zwartgelakte
verstelbare wandlamp, ontwerp J.
Hoogervorst voor Anvia, Nederland jaren
50, ca. 80 cm
3095
€ 50 - € 100
Teakfineer 4-laads Simpla Lux commode
op gezwart metalen poten, Nederland
jaren 60, 71 cm hoog, 80 cm breed en 36
cm diep
3096
€ 25 - € 50
Teakfineer TV-tafel met onderschap,
Nederland jaren 60, 65 cm hoog en
bladmaat 72x42 cm
3097
€ 50 - € 100
Metalen wandsystemen met verschillende
afmetingen beugels en schappen,
grootste schappen 97x20 cm, Pilastro en
Tomado (incompleet), Nederland midden
20e eeuw
3098
€ 80 - € 120
Teunis Johan Wilhelm Zweers (19101987)
2 verstelbare eikenhouten harmonica/schaarlampen. ontwerp T.J.W. Zweers te
Bussum, Nederland jaren 60

3099
€ 50 - € 100
Teakfineer nachtkastje, 35 cm breed,
teakfineer naaikastje, 51 cm breed en
teakfineer lektuurbak, 45 cm breed,
midden 20e eeuw
3100
€ 50 - € 100
2 wit fineer verrijdbare salontafeltjes, met
geschreven opschrift 'Knoet,' West
Europa jaren 70, 35 cm hoog en bladmaat
80x40 cm
3101
€ 50 - € 100
Chanel kunststof presentatie materiaal,
100 cm breed
3102
€ 50 - € 100
2 vloerlampen, 2- en 3-lichts,
Nederland/Duitsland jaren 70, 174 en 155
cm hoog
3103
€ 500 - € 1.000
George Nelson (1908-1986)
3-zits legergroen gestoffeerde bank op
verchroomd metalen frame, ontwerp
George Nelson voor Herman Miller,
Verenigde staten ontwerpjaar 1963,
gestickerd op frame, 230 cm breed
3104
€ 150 - € 200
Verchroomd metalen 2-lichts vloerlamp
met kunststof kap, gefabriceerd door
Harvey Guzzini model Lucerna, Italië
jaren 60-70, 163 cm hoog
3105
€ 50 - € 100
Witgelakte metalen 6-lichts hanglamp met
opaline kappen, Frankrijk jaren 60, 107
cm hoog en 74 cm diameter
3106
€ 40 - € 80
2 rieten eetkamerstoelen op verchroomd
metalen onderstel, Rotanhuis Amsterdam,
model Italia 100
3107
€ 30 - € 60
Martin Visser (1922-2009)
Minimailistische wengefineer
eetkamertafel op verchroomd en
gezwart metalen onderstel, ontwerp
Martin Visser en Walter Antonis voor 't
Spectrum, model TE52, Nederland jaren
60, 73 cm hoog en bladmaat 160x80 cm
3108
€ 40 - € 80
Teakhouten koehoorn armstoel met
kunstlederen bekleding, ontwerp
Tijsseling voor Hulmefa, Groningen jaren
60
3109
€ 150 - € 250
4 kunststof eetkamerstoelen met rood
kussen, Pastoe model Tulip, geïnspireerd
op Eero Saarinen met toestemming van
Knoll, Nederland jaren 70
3110
€ 30 - € 60
Buisframe kantoorstoel met rood skai rug
en zitting en bakelieten
armleggers, ontwerp Gebr. De Wit
Schiedam, Nederland jaren 60
3111
€ 30 - € 60
Messing 5-lichts schaallamp, Frankrijk
jaren 60, 85 cm hoog
3112
€ 40 - € 80
Verchroomd metalen hengellamp met
bruine kap en voet, 149 cm hoog
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3113
€ 400 - € 800
Pierre Paulin (1927-2009)
Witgelakte ovale tafel met gelaagd hout
en verchroomd metalen voet, ontwerp
Pierre Paulin voor Artifort, model Circle 3,
gestickerd aan onderzijde, Nederland
ontwerpjaar ca. 1960 latere uitvoering, 74
cm hoog en bladmaat 160x120 cm
3114
€ 40 - € 80
3 bruingelakte aluminium wandlampen
met plexiglazen kap, Dijkstra lampen jaren
70, bol 30 cm diameter
3115
€ 50 - € 100
Charles & Ray Eames
Paarse kunststof eetkamerstoel op
verchroomd metalen onderstel, ontwerp
Charles & Ray Eames voor Vitra, model
DSR, 21e eeuw
3116
€ 25 - € 50
Notenhouten spijlenstoel met groen
kussen, West-Europa jaren 50
3117
€ 40 - € 80
Onbekende ontwerper, 2 teakhouten
eetkamerstoelen met bruin lederen
bekleding, Nederland jaren 60
3118
€ 50 - € 100
Teakfineer eetkamertafel met 2
uitschuifbladen (49 cm) en staand op taps
toelopende poten, Nederland jaren 50, 76
cm hoog en bladmaat 120x80 cm
3119
€ 50 - € 100
Studio movie light vloerlamp in de stijl van
Roger Tallon, jaren 70, 141 cm hoog
3120
€ 100 - € 150
4 teakfineer eetkamerstoelen met
polychrome stoffering, vermoedelijk
Scandinavië midden 20e eeuw
3121
€ 300 - € 500
Onbekende ontwerper, 2 gezwart metalen
armstoelen met witte bakelieten
armleggers, Nederland jaren 50/60
3122
€ 80 - € 120
Gezwart metalen salontafel met zwevend
palissanderfineer op teakhouten blad,
Nederland midden 20e eeuw, 37 cm hoog
en bladmaat 70x70 cm
3123
€ 300 - € 500
Martin Visser (1922-2009)
Crèmekleurig beklede slaapbank met
verchroomd metalen onderstel, ontwerp
Martin Visser voor 't Spectrum,
vermoedelijk model BZ53, Nederland
ontwerpperiode 1964-1971, 195 cm breed
3124
€ 25 - € 50
Witgelakte kunststof Dijkstra heksenhoed
hanglamp,Nederland jaren 70, 60 cm
diameter
3125
€ 100 - € 150
Gerard van den Berg (1947-)
Roze verstelbare lederen relaxfauteuil met
afneembare hoes, ontwerp Gerard van
den Berg voor Label, model Bobo,
Nederland ca. 1990
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3126
€ 200 - € 400
Teakhouten 3-zits bank met blauwe
kussens, De Ster - Gelderland,
Nederland jaren 60, 184 cm breed
3127
€ 40 - € 80
Peter Ghyczy (1940-)
RVS salontafel met Egyptische artefacten
en glazen blad, ontwerp Peter Ghyczy
voor Ghyczy, Nederland eind 20e eeuw,
46 cm hoog en bladmaat 76x71 cm
3128
€ 30 - € 60
2 witgelakte metalen jaren 60 hanglampen
wo. heksenhoed, grootste diameter 48 cm
3129
€ 40 - € 80
Teakhouten salontafel met half
omkeerbaar wit formica blad en staand op
taps toelopende poten, Nederland jaren
60, 43 cm hoog en bladmaat 118x63 cm
3130
€ 40 - € 80
Gezwarte 2-lichts boogwandlamp met
opaline kappen, 110 cm hoog
3131
€ 30 - € 60
Bruin lederen poef, 34 cm hoog, 71 cm
diameter
3132
€ 80 - € 120
Witgelakte en verchroomd metalen
booglamp met verstelbare bol,
vermoedelijk GEPO Amsterdam jaren 70,
138 cm hoog
3133
€ 40 - € 80
2 verchroomd metalen en geperforeerde
eetkamerstoelen, Arrben Italïe, model
Sultana jaren 80
3134
€ 40 - € 80
Metalen vloerlamp met opaline kap in de
stijl van Gispen, 174 cm hoog
3135
€ 50 - € 100
2 ovale geëmailleerde reclameborden
Greyhound Lines 28x42 cm
3136
€ 50 - € 100
2 geëmailleerde reclameborden Texaco,
46x30,5 cm
3137
€ 60 - € 100
3 geëmailleerde reclameborden Texaco,
30 cm diameter
3138
€ 40 - € 60
2 geëmailleerde reclameborden Used
Cars en Dog n suds root beer, 30 cm
diameter
3139
€ 30 - € 60
Mercado rehab verrijdbare bureaustoel,
Zweden tweede helft 20e eeuw (1 stang
manco)
3140
€ 80 - € 120
Teakfineer 6-laads bureau, Nederland
jaren 60, 75 cm hoog en bladmaat 110x56
cm (fineerschade)
3141
€ 20 - € 40
Metalen in hoogte verstelbare kruk,
ontwerp Maquet Duitsland, jaren 50

3142
€ 80 - € 120
Herman Theodoor Jan Anthoin
Busquet (1914-1977)
Witgelakte verstelbare metalen
bureaulamp, ontwerp Busquet voor Hala
Zeist, model 144, Nederland jaar 1932, 38
cm hoog, kap 30 cm diameter
3143
€ 50 - € 100
2 metalen hanglampen met opalineglazen
kap, in Gispen stijl, 114 cm hoog,
opalineglazen plafondlamp gevat in
metalen montuur, in Gispen stijl en losse
glazen kap
3144
€ 50 - € 100
Giotto Stoppino (1926-2011)
Zwartgelakte kunststof lektuurbak,
ontwerp Giotto Stoppino voor Kartell, Italië
jaren 70, model 4676, 40 cm breed
3145
Lena Larsson (1919-2000)

€ 50 - € 100

Beukenhouten spijlenstoel, ontwerp Lena
Larsson voor Nesto Stolfabrik,
geimporteerd door Pastoe, model
Grandessa, Zweden jaren 60
3146
€ 200 - € 400
Beukenfineer stokkenkast met 2 deuren,
ontwerp Willem Lutjens voor Gouda den
Boer, Nederland jaren 50/60, 170 cm
hoog, 126 cm breed en 31 cm diep
3147
€ 20 - € 40
Harco Loor metalen tafelschemerlamp, 49
cm hoog
3148
€ 30 - € 60
2 Philips radios in bakelieten kast,
Nederland jaren 30, 40 en 26 cm breed
3149
€ 20 - € 40
2 kunststof bureaulampen in houtkleur, 32
cm hoog
3150
€ 25 - € 50
4-lichts kunststof verstelbare spiegel,
Nederland jaren 80, 69x55 cm
3151
€ 40 - € 80
Adriaan Dekker (1923-1982)
2 metalen wandrekken met polychrome
schappen, ontwerp Adriaan Dekker voor
Tomado, 66 en 60 cm hoog
3152
€ 70 - € 100
Ernest Race (1913-1964)
Gestoffeerde fauteuil met
gecapitonneerde vlindermodel rug en
teakhouten poten, ontwerp Ernest Race
model DA2, Engeland ca. 1950
3153
€ 40 - € 80
Bruin metaal met kunststof
vloerschemerlamp met flexibele
verstelbare armen, in Dijkstra stijl, ca.
1980, 175 cm hoog en onde kunststof
hang pendellamp met koperen ring, 27 cm
hoog, 41 cm diameter
3154
€ 80 - € 120
Louis van Teeffelen (1921-1972)
Teakhouten armfauteuil met polychrome
florale bekleding, toegeschreven
ontwerp Louis van Teeffelen voor Wébé,
Nederland jaren 50/60
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3155
€ 150 - € 200
Geoffrey Harcourt (1935-)
Zwart/wit gestoffeerde draaifauteuil met
hocker, ontwerp Geoffrey Harcourt voor
Artifort, model F141, Nederland
ontwerpjaar 1972 latere uitvoering

3167
€ 80 - € 120
Antonio Citterio (1950-)
Bruin gestoffeerde armfauteuil met
verchroomd metalen onderstel, ontwerp
Antonio Citterio voor B&B Italia, eind 20e
eeuw, model Sedia Solo

3156
€ 30 - € 60
Hanglamp met opalineglazen bol, 50 cm
hoog en metalen 3-lichts hanglamp met
metalen ring met kunststof medaillons en
glazen onderkap, jaren 60, 48 cm hoog,
43 cm diameter

3168
€ 80 - € 120
Antonio Citterio (1950-)
Bruin gestoffeerde armfauteuil met
verchroomd metalen onderstel, ontwerp
Antonio Citterio voor B&B Italia, eind 20e
eeuw, model Sedia Solo

3157
€ 30 - € 60
Gezwart metalen wandrek met 3
wandlatten (96 cm hoog) en 6 schappen
72 cm breed

3169
€ 100 - € 200
Willem Hendrik Gispen (1890-1981)
Draaibare bureaustoel met bruine ribstof
en bakelieten armleggers, ontwerp W. H.
Gispen voor Gispen, model 356,
Nederland midden 20e eeuw

3158
€ 100 - € 150
Ynske Kooistra (1919-2013)
Grijsgelakte armstoel met teakhouten
armleggers en zwarte skai rug en zitting,
ontwerp Ynske Kooistra voor Marko,
model S201, Nederland ca. 1960
3159
€ 50 - € 100
Ronde metalen 3-lichts hanglamp met
glas en kunststof, jaren 60, 42 cm
diameter, bureaulamp, jaren 80, metalen
wand schaarlamp met rode kap, jaren 60,
metalen 2-lichts balklamp, 60 cm breed,
jaren 70
3160
€ 100 - € 150
Salontafel met natuurstenen blad op
chromen onderstel, West Europa jaren 60,
39 cm hoog, 120x54 cm
3161
€ 100 - € 200
Cees Braakman (1917-1995)
2 gezwart draadstalen krukken, ontwerp
Cees Braakman en Adriaan Dekker voor
Pastoe met uitvoering van Tomado, model
KM05, Nederland 1957 (1 met corrosie)
3162
€ 60 - € 100
3 geëmailleerde reclameborden Esso,
Buffalo Gasoline en Dog n suds root beer,
30 cm diameter
3163
€ 50 - € 100
2-deurs palissanderfineer toiletmeubel
met spiegelopstand en staand op taps
toelopende poten, België jaren 70, 160
cm hoog, 113 cm breed en 35 cm diep
3164
€ 80 - € 120
4 kunststof reclameborden van Chanel, 30
cm hoog, 27 cm breed
3165
€ 40 - € 80
Verchroomd metalen verstelbare
wandlamp met 2 bogen en kunststof kap,
Dijkstra lampen jaren 70, ca. 125 cm
breed
3166
€ 80 - € 120
Antonio Citterio (1950-)
Bruin gestoffeerde armfauteuil met
verchroomd metalen onderstel, ontwerp
Antonio Citterio voor B&B Italia, eind 20e
eeuw, model Sedia Solo

3170
€ 800 - € 1.200
George Nelson (1908-1986)
Witgelakte melaminefineer modulair
wandsysteem met metalen verstelbare
staanders, 6 kasten en 6 schappen wo. 2laads, ontwerp George Nelson voor
Herman Miller, Verenigde Staten eind
jaren 60 begin 70, 258/270 cm hoog,
grootste kast 86 cm breed en 49 diep cm
3171
€ 50 - € 100
6 technopolymeer kuipstoelen met
metalen onderstel, ontwerp Marco Pocci &
Claudio Dondoli van studio Archivolto voor
Pedrali, model Gliss, Italie begin 21e eeuw
3172
€ 60 - € 100
Kunststof reclamebord I love Coco
Chanel, 69x111 cm
3173
€ 150 - € 250
Partij b.u. 27 witte kunststof
eetkamerstoelen met metalen poten,
Galvano Technica, Italië eind 20e eeuw
3174
€ 40 - € 80
Kavel jaren 60 b.u. Itho FS-7 verwarming,
spiegel, 2 bureaulampen en wandlamp
3175
€ 50 - € 100
Ronde salontafel met leistenen blad op
verchroomd metalen onderstel, jaren 60,
34 cm hoog, blad 130 cm diameter
3176
€ 20 - € 40
Jan Wickelgren
Goudgekleurde metalen hanglamp met
kunststof kap, ontwerp Jan Wickelgren
voor Fagerhult, model Sonatra, Zweden
ca. 2005, 110 cm hoog
3177
€ 1.500 - € 2.500
Charles & Ray Eames
Gezwart houten loungefauteuil met
voetenbank, lederen bekleding en staand
op verchroomd metalen onderstel,
ontwerp Charles & Ray Eames voor
Herman Miller, gestickerd aan onderzijde,
Verenigde Staten eind jaren 60/begin
jaren 70 (restauratie object, schade
armleuning, scheur voorzijde, 2 knopen
manco, schade fineer)
3178
€ 50 - € 100
Verchroomd metalen wand- /vloerlamp,
ontwerp F. Bettonica & E.M. Melocchi,
Italië jaren 90, 163 cm hoog
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3179
€ 25 - € 50
Palissanderfineer bijzettafel op
verchroomd metalen stervoet, Nederland
jaren 70, 53 cm hoog en bladmaat 70x45
cm
3180
€ 300 - € 600
Charles & Ray Eames
2 massief walnoten krukken, ontwerp
Charles & Ray Eames voor Vitra/Herman
Miller, oorspronkelijk bestemd voor de
lobby in het Rockefeller Center, model A
& C, Verenigde Staten ontwerpjaar ca.
1960, 38 en 37 cm hoog
3181
€ 60 - € 100
2 notenkleur armstoelen met latten rug en
zitting en losse blauw gestoffeerd
kussens, jaren 60
3182
€ 100 - € 150
Zwart kunstlederen ligstoel op
verchroomd metalen onderstel, 153 cm
diep
3183
€ 20 - € 40
Inklapbaar buisframe stoeltje met lederen
rug en zitting
3184
€ 30 - € 60
Teakhouten verrijdbare salontafel met
nestwerk onder wit gemelamineerd blad
en onderschap, Nederland jaren 60, 42
cm hoog en bladmaat 70x60 cm
3185
€ 50 - € 100
Kunststof hanglamp met visdraad in de
stijl van Paul Secon, 43 cm hoog, 48 cm
diameter
3186
€ 20 - € 40
Eiken armstoel met gevlochten touw rug
en zitting in de stijl van Bas van der Pelt
3187
€ 100 - € 150
Metalen vloerlamp, met in hoogte
verstelbare kap, ontwerp Joan Antoni
Blanc en Pau Joan Vidal voor Metalarte,
model Sinclina, Spanje ontwerpjaar 1991,
158 cm hoog
3188
€ 40 - € 80
Wengé lattenbank in de stijl van Martin
Visser, niet gemerkt, 150 cm breed
3189
€ 25 - € 50
Fritz Haller (1924-2012)
Vermoedelijk metalen onderdeel van
modulaire kast, ontwerp Fritz Haller voor
USM Haller, Zwitserland tweede helft 20e
eeuw, 39 cm hoog, 37 cm breed en 37 cm
diep
3190
€ 200 - € 400
Niels Otto Moller (1920-1982)
4 teakhouten stoelen met papercord
zitting, ontwerp Niels Otto Moller voor J.L.
Moller, model 84, gebrandmerkt aan
onderzijde, Denemarken ontwerpjaar
1976
3191
€ 100 - € 200
Niels Otto Moller (1920-1982)
Massief teakhouten eetkamertafel staand
op taps toelopende poten, ontwerp Niels
Otto Moller voor J.L. Moller, model 24A,
Denemarken jaren 60, 74 cm hoog en
bladmaat 150x90 cm
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3192
€ 40 - € 80
Børge Mogensen (1914-1972)
Beukenhouten schommelstoel met spijlen,
ontwerp Børge Mogensen voor FDB
Møbler, Denemarken midden 20e eeuw
3193
€ 80 - € 120
Teakhouten hanglamp met katrol, Temde
Leuchten, Zwitserland jaren 60, 54 cm
breed
3194
€ 100 - € 200
Noten- met wortelnoten fineer wandkast
met 3 deuren, klep en 2 beglaasde
schuifdeuren, Nederland 1e helft 20e
eeuw, 113 cm hoog, 146 cm breed en 35
cm diep
3195
€ 100 - € 200
David Lewis (1939-2011)
Bang & Olufsen Beosound Ouverture,
ontwerp David Lewis, type 2636, 36 cm
hoog, 31,5 cm breed
3196
€ 30 - € 60
3 dozen met vintage glaswerk, Leerdam
met 6 blanke glazen, Carnaval Maastricht
met 6 diverse gekleurde glazen en
Durobor met 5 glazen
3197
€ 200 - € 400
Kristalia tafel met zwart aluminium frame
en alucompact blad, 75 cm hoog, 150x90
cm, uitschuifbaar met 2 tussenbladen tot
maximaal 225x90 cm
3198
€ 150 - € 250
Maarten van Severen (1956-2005)
6 polyurethaan-integraalschuim
mangokleur eetkamerstoelen met
staalbuis en aluminium onderstel, ontwerp
Maarten van Severen voor Vitra, model
.03, België 21e eeuw
3199
€ 200 - € 400
4 blauwe lederen
eetkamerstoelen, gefabriceerd
door Enrico Pellizzoni voor Grassi-&
Bianchi, model Pasqualina, Italië jaren 80
3200
€ 50 - € 100
Louis van Teeffelen (1921-1972)
Teakhouten kast met gezwarte staanders,
ontwerp Louis van Teeffelen voor WeBe,
incompleet, 199 cm hoog en 89 cm breed
3201
€ 200 - € 400
Teakfineer Simpla Lux wandmeubel met
houten staanders en 3 kastdelen, 188 cm
hoog, 84 cm breed en 37 cm diep en 4
teakdineer Simpla Lux losse kastdelen
zonder staanders
3202
€ 80 - € 120
Verchroomd metalen draaibare
relaxfauteuil met grijs lederen bekleding,
Skoghaug, Noorwegen jaren 70
3203
€ 30 - € 60
Teakhouten salontafel met onderschap,
jaren 60, 41 cm hoog, blad 95x50 cm en
teakfineer salontafel met gezwarte poten,
jaren 60, 54 cm hoog, blad 75x45 cm
3204
€ 60 - € 120
4 jaren 60 hanglampen, grootste diameter
51 cm
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3205
€ 300 - € 600
Gerard van den Berg (1947-)
2 oranje suède armfauteuils met
verchroomd metalen onderstel, ontwerp
Gerard van den Berg voor Montis, model
Madonna, Nederland begin 21e eeuw

3217
€ 200 - € 400
Michael Sodeau (1969-)
Rood gestoffeerde lounge fauteuil met
verchroomd metalen stervoet, ontwerp
Michael Sodeau voor Offect, model
Oyster, Zweden 21e eeuw

3206
€ 80 - € 120
2 groen lederen cocktailstoeltjes, jaren 50

3218
€ 200 - € 300
Coen de Vries (1918-2018)
Palissanderfineer wandkast met achter
rolluik archieflades en schap, staand op
gezwarte metalen poten, ontwerp Coen
de Vries & Friso Kramer voor
Eeka, Nederland eind jaren 60, 102 cm
hoog, 120,5 cm breed en 46 cm diep

3207
€ 300 - € 500
Percival Lafer (1936-)
Palissander-, jacaranda- en teakhouten
Brutalisme salontafel met fraai inlegwerk,
ontwerp Percival Lafer voor Lafer
MP, Brazilië tweede helft 20e eeuw, 37
cm hoog en bladmaat 63,5x62,5 cm
3208
€ 60 - € 100
3 geëmailleerde reclameborden Harley
Davidson 20,5x30,5 cm en 28x20 cm
3209
€ 200 - € 400
Palissanderfineer dressoir met 2
schuifdeuren, 4 lades, klep en open
vakgedeelte, West-Europa jaren 70, 70,5
cm hoog, 219 cm breed en 47,5 cm diep
(poten niet origineel)
3210
€ 100 - € 150
Beukenfineer (hang)stokkenkast, ontwerp
Willem Lutjens voor Gouda den Boer,
Nederland jaren 50/60, 125 cm hoog, 50
cm breed en 18 cm diep
3211
€ 20 - € 40
2 witgelakte metalen krukjes met gebogen
zitting, gestickerd aan onderzijde 'Raui'
3212
€ 300 - € 500
Gerard van den Berg (1947-)
2-zits bank en idem fauteuil, ontwerp
Gerard van den Berg voor Montis, model
'the Rock' Nederland jaren 70, bank 117
cm hoog, 145 cm breed, fauteuil 117 cm
hoog, 86 cm breed, beide
restauratieobjecten
3213
€ 60 - € 100
3 geëmailleerde reclameborden Indian
Gasoline, Musgo Gasoline en Johnson
Gasoline, 46x30,5 cm en 30 cm diameter
3214
€ 200 - € 400
Michael Sodeau (1969-)
Rood gestoffeerde lounge fauteuil met
verchroomd metalen stervoet, ontwerp
Michael Sodeau voor Offect, model
Oyster, Zweden 21e eeuw
3215
€ 500 - € 750
Poul Kjaerholm (1929-1980)
Minimalistische RVS salontafel met
gehard glazen blad, toegeschreven
ontwerp Poul Kjaerholm voor Kold
Christensen of Fritz Hansen, model PK61,
Denemarken ontwerpjaar 1956 latere
uitvoering, 35,5 cm hoog, 80x80 cm
3216
€ 80 - € 120
Max Sauze (1933-)
Zwartgelakte draadstalen mimiset,
ontwerp Max Sauze voor Atrow, model
Isocele, Frankrijk jaren 70, 40 cm hoog en
bladmaat 45x45 cm

3219
€ 25 - € 50
Verchroomd metalen booglamp met bol,
Gepo Nederland, en wandlampje met bol
3220
€ 200 - € 400
Roy de Scheemaker (1960-)
Grijs met beige lederen relaxfauteuil en
rode suede rugleuning, op verchroomd
metalen frame, ontwerp Roy de
Scheemaker voor Leolux, model Pallone,
Nederland eind 20e eeuw
3221
€ 50 - € 100
Giancarlo Piretti (1940-)
7 kunststof vouwstoelen met verchroomd
metalen rand, ontwerp Giancarlo Piretti
voor Castelli, model Pila, Italië
ontwerpjaar 1967, latere uitvoering (div.
schade.gebruikerssporen)
3222
€ 50 - € 100
André Cordemeyer (1924-1998)
Ontwerp Dick (André) Cordemeyer voor
Auping, 1-persoons daybed model
Cleopatra
3223
€ 50 - € 100
Claire Bataille (1940-)
Verchroomd metalen salontafel met
rookglazen blad, ontwerp Claire Bataille
voor 't Spectrum, Nederland begin jaren
70, TZ-serie, 30 cm hoog en bladmaat
66x66 cm
3224
€ 200 - € 400
Gerard van den Berg (1947-)
Cognackleur lederen 2 1/2-zits lederen
bank, ontwerp Gerard van den Berg voor
Label model Highnoon, met metalen
frame, 91 cm hoog, 200 cm breed, 80 cm
diep (verkleuring)
3225
€ 40 - € 80
2 witgelakte en 2 beukenhouten jaren 50
spijlenstoelen
3226
€ 150 - € 200
Ilmari Tapiovaara (1914-1999)
7 gezwart houten spijlenstoelen met
naturel zitting, o.a. ontwerp Ilmari
Tapiovaara en Pastoe
3227
€ 80 - € 120
Zwart lederen relaxfauteuil met
vlindermodel hoge rug en kantelbaar
mechanisme voor ligstand, rug 112 cm
hoog
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Design, moderne kunst
3228
€ 50 - € 100
Ingmar Relling (1920-2002)
Gebogen multiplex relaxfauteuil met
gecapitonneerd lederen kussen, ontwerp
Ingmar Relling voor Westnofa, model
Siësta, Noorwegen jaren 70 (hoofdkussen
bandjes los en scheur)
3229
€ 30 - € 60
Draadstoel in de kleurcombinatie
bruin/paars
3230
€ 40 - € 80
Ilmari Tapiovaara (1914-1999)
2 gezwart houten spijlenstoelen, ontwerp
Ilmari Tapiovaara voor Edsby Verken of
Artek, model Fanett, Finland midden 20e
eeuw
3231
€ 200 - € 400
Pierre Paulin (1927-2009)
Witgelakte ovale tafel met gelaagd hout
en verchroomd metalen voet, ontwerp
Pierre Paulin voor Artifort, model Circle 3,
gestickerd aan onderzijde, Nederland
ontwerpjaar ca. 1960 latere uitvoering, 37
cm hoog, 105 cm diameter
3232
€ 50 - € 100
Cees Braakman (1917-1995)
4 wengéhouten eetkamerstoelen met
blauwe stoffering, ontwerp Cees
Braakman voor Pastoe, mode SA 07,
Nederland ca. 1960
3233
€ 50 - € 100
Geoffrey Harcourt (1935-)
Grijs gestoffeerde draaifauteuil op
witgelakte metalen tulip voet, ontwerp
Geoffrey Harcourt voor Artifort, model
F140 en gemerkt aan onderzijde,
Nederland jaren 70
3234
€ 300 - € 500
Martin Visser (1922-2009)
Verchroomd metalen buisframe 3-zits
bank met bordeauxrode lederen kussens,
ontwerp Martin Visser voor 't Spectrum,
Osaka-serie t.b.v. wereldtentoonstelling
Japan, Nederland ontwerpjaar 1969-1974,
218 cm breed
3235
€ 80 - € 120
Onbekende ontwerper, bruin lederen
gecappitoneerde relaxfauteuil op gebogen
plywood frame, Noordwest-Europa jaren
70
3236
€ 100 - € 200
Martin Visser (1922-2009)
Verchroomd metalen buisframe fauteuil
met bordeauxrode lederen kussens,
ontwerp Martin Visser voor 't Spectrum,
Osaka-serie t.b.v. wereldtentoonstelling
Japan, Nederland ontwerpjaar 1969-1974
3237
€ 40 - € 80
Salontafel met natuurstenen blad en
verchroomd metalen onderstel, 31 cm
hoog en 100 cm diameter
3238
€ 100 - € 150
Ilmari Tapiovaara (1914-1999)
4 witgelakte plywood spijlenstoelen,
ontwerp Ilmari Tapiovaara model Fanett,
Finland jaren 50
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3239
€ 20 - € 40
3 jaren 60 nachtkastjes, 2 met klep en 1
met lade, breedste 50 cm
3240
€ 100 - € 150
Palissanderfineer 16-laads meubel met
schrijfblad en staand op zwenkwielen, 91
cm hoog en bladmaat 94,5x55 cm
3241
€ 100 - € 150
Adriaan Dekker (1923-1982)
2 gekleurd metalen boekenrekken met 6
schappen en boekensteunen, ontwerp
Adriaan Dekker voor Tomado, gemerkt in
schap, Holland ca. 1850, 54 cm hoog en
50 cm breed
3242
€ 50 - € 100
Teakfineer 4-laads wandkast met
aluminium accenten en staand op taps
toelopende poten, 68 cm hoog, 130 cm
breed en 42 cm diep
3243
€ 20 - € 40
2 teakfineer nachtkastjes met klep en
aluminium accenten, 48 cm breed
3244
€ 20 - € 40
Teakfineer wandmeubel met 2 staanders,
3 schappen en klepkast, Nederland jaren
50/60, 185 cm hoog en 69 cm breed
(restauratie object)
3245
€ 40 - € 80
Adriaan Dekker (1923-1982)
Metalen wandrekken met gezwarte
wandhouders en polychrome schappen,
ontwerp Adriaan Dekker voor Tomado,
Nederland jaren 50, 68 cm hoog, 69 cm
breed, 20 cm diep, en 1 wandhouder met
2 schapjes van 38 cm breed
3246
€ 25 - € 50
Industiële kruk in de stijl van Friso Kramer
en palissanderfineer lektuurbak, 48 cm
breed

3253
€ 100 - € 150
Jan Armgardt (1947-)
Organische rood lederen kuipstoel op
verchroomd aluminium 3-poot, ontwerp
Jan Armgardt voor Leolux, model
Papageno, Nederland ontwerpjaar 1993
mogelijk latere uitvoering
3254
€ 200 - € 300
Arne Jacobsen (1902-1971)
4 gekleurde eetkamerstoelen met
verchroomd metalen onderstel, ontwerp
Arne Jacobsen voor Fritz Hansen, model
Butterfly, Denemarken 2005
3255
€ 40 - € 80
2 gezwart houten stoelen met rieten
zitting, gefabriceerd door Chiavari model
Spinetto, gemerkt aan onderzijde, Italië
jaren 50
3256
€ 200 - € 300
Verstelbare messing wandlamp met rood
metalen geperforeerde kap,
toegeschreven ontwerp H. Fillekes voor
Artiforte, Nederland jaren 50
3257
€ 40 - € 80
Beukenhouten schommelstoel met
spijlenrug
3258
€ 40 - € 80
Jan des Bouvrie (1942-2020)
Verchroomd metalen buisframe
armfauteuil met zwart lederen kussens,
ontwerp Jan des Bouvrie voor Gelderland,
model 301, Nederland jaren 70
3259
€ 80 - € 120
Herman Theodoor Jan Anthoin
Busquet (1914-1977)
Gezwart metalen wandlamp,
toegeschreven ontwerp H. Busquet voor
Hala Zeist, Nederland jaren 50, ca. 70 cm

3247
€ 25 - € 50
Louis van Teeffelen (1921-1972)
2 teakhouten eetkamerstoelen met
kogelverbinding in rug en bruin
kunstlederen zitting, toegeschreven
ontwerp Louis van Teeffelen voor WéBé,
Nederland jaren 60
3248
€ 30 - € 50
Ronde tafel met wit blad op chromen
onderstel, 76 cm hoog, blad 99,5 cm
diameter
3249
€ 80 - € 120
4 bruin lederen eetkamerstoelen op
gezwart metalen frame, Arrben model
Linda, Italië jaren 70
3250
€ 30 - € 60
2 plywood schoolstoelen en teakhouten
bijzettafel, Nederland midden 20e eeuw
3251
€ 80 - € 120
4 café stoeltjes, Eros Holland, J C van
Donkelaar café en winkelinstallaties
Rotterdam
3252
€ 50 - € 100
Gijs Papavoine (1949-)
Blauw lederen fauteuil, ontwerp Gijs
Papavoine voor Montis, model Suite,
Nederland eind 20e eeuw
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3035

Charles & Ray Eames

Donderdag

10 februari

19.00 uur

Aziatica
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4000
€ 200 - € 400
Porseleinen schotel met blauw wit decor
van krekel in landschap en daaromheen
cartouches met belangrijke Chinese
symbolen wo. artemisia blad,
perkamentrollen, urn, Swastika, China
Wanli periode, 37 cm diameter (chips)
4001
€ 150 - € 300
Porseleinen Famille Rose kom met
turquoise monochroom decor en 4
verschillende draken tussen bloemen,
China 20e eeuw, 6,5 cm hoog en 15 cm
diameter
4002
€ 150 - € 200
Porseleinen schotel met gecontourneerde
rand en blauw wit floraal decor wo.
lotusbloemen en chrysanten opgedeeld in
cartouches, gemerkt aan achterkant met
Hua symbool, China 19e eeuw, 38,5 cm
diameter (chips en glazuurschade)
4003
€ 100 - € 200
Famille Rose porseleinen kom met floraal
decor van pioenrozen, lotusbloemen,
chrysanten, bloesemtakken en magnolia's
en verschillende vlinders, China ca. 1850,
5,5 cm hoog 11,5 cm diameter (1 chip
en 2 haarlijnen)
4004
€ 100 - € 150
2 porseleinen pijpvazen met paarden en
floraal decor, China 19e eeuw, 28 cm
hoog (chips en haarlijn)
4005
€ 200 - € 400
Porseleinen schotel met blauw wit decor
van ganzen in landschap en daaromheen
cartouches met belangrijke Chinese
symbolen wo. artemisia blad,
perkamentrollen, urn, China Wanli
periode, 36 cm diameter (chips)
4006

€ 150 - € 300

Porseleinen Famille Rose kom met
turquoise monochroom decor en
pioenrozen, in verschillende kleuren,
China 20e eeuw, 8 cm hoog en 17 cm
diameter
4007
€ 10.000 - € 15.000
Porseleinen dekselvaas met voorstelling
van man met pijl en boog, omringd door
zotjes, China 18e eeuw, 56 cm hoog, 37
cm diameter (vaas en deksel
gerestaureerd)
4008
€ 100 - € 150
Porseleinen vaas met blauw decor van
bloemen, vissen en boten, China ca.
1775, 23,5 cm hoog
4009
€ 80 - € 120
Kavel porselein met melk en bloed decor,
China 18e eeuw, b.u. 2 pijpvazen, 18,5
cm hoog (schade tuit, gevuld met vloeistof
en stenen), miniatuur vaas en 3 kopjes
met floraal decor
4010
€ 100 - € 150
Goudimari porseleinen schotel met decor
landschap met vaas en bamboe, 22 cm
diameter (chip)
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4011
€ 200 - € 400
Porseleinen vaas met blauw wit decor van
2 zotjes bij bij dekselpot en koekoek
tussen bloesemtakken, China 18e eeuw,
19 cm hoog
4012
€ 150 - € 200
Porseleinen Amsterdams Bont kom met
decor van cherry picker en aan weerskant
man en vrouw op bankje, China 18e eeuw
(chips en haarlijn)
4013
€ 100 - € 150
3 porseleinen klapmutsen, China 18e
eeuw, 14 cm diameter (2x gelijmd, 1x
randchipjes)
4014
€ 150 - € 200
9 porseleinen miniatuur vazen met blauw
wit floraal decor, China 18e eeuw,
hoogste 7 cm (chips)
4015

€ 200 - € 400

Porseleinen kommen met decor van 2
draken in de lucht, Guangxu gemerkt,
China ca. 1900, 6,5 cm hoog en 8,5 cm
diameter
4016
€ 400 - € 800
Porseleinen theebus met blauw wit decor
van lange lijzen gevat in cartouches en
zilveren montuur, gemerkt aan onderkant
met artemisia blad, China Kangxi periode,
20 cm hoog (schade hals)
4017
€ 200 - € 400
Porseleinen 5-delig kaststel, Wucai, ca.
1800, 17 cm en 22 cm hoog
4018
€ 100 - € 150
Porseleinen theepot met Amsterdams
bont decor, China 18e eeuw, 11 cm hoog
(gerestaureerd) en Famille Rose
porseleinen theepot met gebombeerd
oppervlak en vogel in floraal decor, China
18e eeuw (oor gerestaureerd)
4019
€ 100 - € 150
2 porseleinen klapmutsen in Wanli stijl,
China, 18e eeuw, 5 cm hoog, 14 cm en
14,5 cm diameter (randschades en 1
gelijmd)
4020
€ 400 - € 800
2 porseleinen crocusvazen met floraal
decor met vogels, ca. 1900, 23,5 cm
hoog, 18,5 cm diameter
4021
€ 80 - € 120
Porseleinen Amsterdams Bont kom met
floraal decor en gebouwen, China ca.
1800, 7 cm hoog en 14 cm diameter
4022
€ 400 - € 600
Gemerkt Wang Bing Rong stijl blauw/witte
vaas, 28 cm hoog
4023
€ 100 - € 150
Porseleinen kom met monochroom groen
decor en draak in onderglazuur, gemerkt
Chenghua, China ca. 1900, 5 cm hoog en
6,5 cm diameter

4024
€ 200 - € 400
Porseleinen kop en schotels met
gecontourneerde rand en polychroom
decor van vrouw en vogels in floraal
landschap, China 18e eeuw (randschilfers
en 3 schotels en 3 kopjes met haarlijn)
met extra schotel
4025
€ 80 - € 120
9 porseleinen kopjes en 1 porseleinen
schotel met blauw wit decor van
zeelandschap en later aangebrachte
groene en rode patronen, gemerkt aan
achterzijde, China 19e eeuw (diverse
schade wo. gelijmd)
4026
€ 150 - € 250
Bruine porseleinen schaal op 3 pootjes,
China ca. 1900, 11,5 cm hoog, 26 cm
diameter, op houten ringvoet en deksel
met ajourgezaagde versiering en jade
knop
4027
€ 80 - € 120
6 porseleinen schotels met
gecontourneerde rand en blauw wit floraal
decor met vogels, China 19e eeuw, 16,5
cm diameter
4028
€ 200 - € 400
4 porseleinen kop en schotels met
verschillend decor, China 18e eeuw) b.u.
Famille Rose met gecontourneerde rand
en bloemen opgedeeld in cartouches
(randschilfers), blauw wit met vogel in
floraal landschap, polychroom met 2
insecten tussen bloemen en polychroom
met personen in vrolijke voorstelling en
rijk bewerkte rand (randschilfers en
schotel met haarlijn)
4029
€ 100 - € 200
Porseleinen kom met decor van lange
lijzen en zotjes in tuin, met reliëf, China
Kangxi periode, 10 cm hoog, 21 cm
diameter (gelijmd/gerestaureerd)
4030
€ 400 - € 800
2 porseleinen crocusvazen met
voorstelling van strijders, ca. 1900, 24 cm
hoog, 17 cm diameter
4031
€ 50 - € 100
Porseleinen schotel met draakdecor,
China, ca. 1800, 20 cm diameter
(randchip)
4032
€ 150 - € 200
Famille Rose porseleinen kop en schotels
met floraal decor, China 18e eeuw
(diverse chips en haarlijnen) en Famille
Rose porseleinen kop en schotels met
floraal decor opgedeeld in cartouches en
rijk bewerkte rand met patroon, China 18e
eeuw (glazuurschade en diverse chips en
haarlijnen)
4033
€ 150 - € 250
2 porseleinen kommen met blauw wit
decor van landschap en vissersboot met
rijk bewerkte rand aan binnenzijde en
buitenzijde doorlopend decor van
gebouwen personen in oosters landschap,
Kangxi gemerkt, China ca. 1900, 8 cm
hoog, 20 cm diameter (schade)
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4034
€ 50 - € 100
Porseleinen Famille Verte schotel, China
18e eeuw, 22 cm diameter (haarlijn)
4035
€ 300 - € 600
Porseleinen Famille Rose theebus met
gebombeerd oppervlak en decor van
personen drinkend in park en moeder met
kinderen in boot, China 18e eeuw, 12,5
cm hoog (dop gerestaureerd), porseleinen
Famille Rose theebus met floraal decor,
China 18e eeuw, 12 cm hoog (deksel en
hals schade) en porseleinen Grisailles
theebus met floraal decor en heraldiek,
China 18e eeuw, 11,5 cm hoog (2
haarlijnen en deksel niet origineel)
4036
€ 100 - € 150
Porseleinen kom met blauwe voorstelling
van zittend figuur met halo in bodem en
figuren in cartouches en tekens op
buitenwand, onderzijde dubbele ring,
China 18e eeuw, 9,5 cm hoog, 22 cm
diameter (haarlijnen en randchipjes)
4037
€ 800 - € 1.200
10 porseleinen schotels met voorstelling
van lange lijzen, zotje bij en in huis,
China, ca. 1800, 22,5 cm diameter (alle
schotels met minuscule randchipjes, 1
schotel gelijmd, 1 schotel met haarlijn)
4038
€ 200 - € 400
7 porseleinen schotels met blauw wit
decor, China 18-/19e eeuw b.u. schotel
met gecontourneerde rand en personen in
landschap met daarom heen bloemen en
patronen in cartouches, achterzijde
gemerkt met pioenroos, 28,5 cm diameter,
schotel met reliëf en floraal decor, 2
schotels met vader en kind in
berglandschap vergezeld door 2 feniksen
in de lucht, achterzijde gemerkt met funghi
symbool en 3 schotels met decor van 2
vinders in floraal landschap, gemerkt aan
onderzijde met symbool van eer (allen
diverse schade)
4039
€ 80 - € 120
3 porseleinen schotels met blauw wit
floraal decor van pioenrozen, chrysanten,
bloesemtakken, granaatappels,
magnolia's, lotusbloemen en rijk bewerkte
rand in patroon, China ca. 1800, 24 cm
diameter (haarlijnen en chips)
4040
€ 400 - € 800
11 Famille Rose porseleinen schotels met
gecontourneerde rand en polychroom
bloemdecor wo. magnolia's, bloesem,
pioenrozen, China ca. 1800, 23 cm
diameter (allen met randschips, 4 schotels
met haarlijnen, 1 schotel gelijmd)
4041
€ 200 - € 400
4 Famille Rose porseleinen schotels met
polychroom decor van perziken en
granaatappels en daaromheen
pioenrozen, China ca. 1800, 23 diameter,
(2 schotels met haarlijnen en chips)
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4042
€ 100 - € 150
3 porseleinen schotels met floraal- en
landschapsdecor en vogels, China ca.
1800, 21,5 cm, 22,5 cm en 23,5 cm
diameter (randchipjes), kopje op
onderschotel met Lange Lijzen decor,
China, 18e eeuw (randchipje en haarlijn),
en dekselpotje met floraal decor met vogel
en vlinders, China ca. 1900, 13 cm hoog
4043
€ 600 - € 800
11 porseleinen schotels met blauw floraal
decor, China, ca. 1800, 23 cm diameter
(randchipjes, 1 schotel met haarlijnen in
bodem)
4044
€ 150 - € 200
Porseleinen theebus met blauw wit decor
van lange lijzen, China ca. 1900, 11 cm
hoog (mariage)
4045
€ 100 - € 150
Porseleinen rolvaas met blauw decor,
China ca. 1775, 31 cm hoog
4046
€ 150 - € 200
Porseleinen schotel met gecontourneerde
rand en blauw wit floraal decor wo.
lotusbloemen en chrysanten opgedeeld in
cartouches, aan de achterkant gemerkt
met Hua en Swastika symbool, China 19e
eeuw, 38 cm diameter (randschilfers en
chips aan standring)
4047
€ 40 - € 80
Porseleinen vaasje met polychroom
decor, China ca. 1900, 21 cm hoog
4048
€ 500 - € 750
Porseleinen schotel met blauw wit floraal
decor wo. granaatappels, chrysanten,
pioenrozen en patronen in rand, China
Kangxi periode, 41,5 cm diameter (haarlijn
en randschilfers)
4049
€ 100 - € 200
Porseleinen schaal met polychroom
floraal decor, vlinders en tekens, China
ca. 1800, 7 cm hoog, 18 cm diameter
(haarlijntjes)
4050
€ 150 - € 200
Porseleinen schotel met gecontourneerde
rand en blauw wit floraal decor wo.
lotusbloemen en chrysanten opgedeeld in
cartouches, gemerkt aan achterkant met
artemisia blad, China 19e eeuw, 38 cm
diameter (randschilfers)
4051
€ 150 - € 200
Famille Rose porseleinen puntvaas met
decor van vogels tussen bloemen, China
ca. 1900, 17 cm hoog
4052
€ 300 - € 600
Porsleinen miniatuur kannen,
dekselpotten en losse deksels, China
18e-/19e eeuw, hoogste 13 cm hoog
(diverse schade)
4053
€ 50 - € 100
Porseleinen schotel met blauw decor,
China ca. 1800, 33,5 cm diameter
(randchipjes)
4054
€ 200 - € 400
Geglazuurd aardewerken beeld van een
staande Quanyin, China ca. 1900, 29 cm
hoog (2 vingers en kleine overige schade)
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4055
€ 40 - € 80
2 porseleinen eierschaal kommetjes met
red dragon decor, 20e eeuw, 4 cm hoog,
10,5 cm diameter
4056
€ 200 - € 400
Porseleinen kommen met synchroon
decor in blauw onderglazuur en rode
bloemen in patroon, Guangxu gemerkt,
China c.a 1900, 4,5 cm hoog en 9,5 cm
diameter
4057
€ 80 - € 120
Groen geglazuurde porseleinen vaas,
China, 20e eeuw, 23 cm hoog
4058
€ 80 - € 120
Sang de Boeuf geflambeerde vaas,
gemerkt aan onderzijde, China ca. 1900,
16,5 cm hoog
4059
€ 50 - € 100
Celadon schaal in Song stijl met geel
gecraquelleerd decor en stempel aan
onderzijde, China 20e eeuw, 5 cm hoog,
16,5 cm diameter
4060
€ 80 - € 120
Porseleinen schotel met Imari decor,
China Kangxi periode, 23,5 cm diameter
(chip en randschilfer), porseleinen
cilindervormige vaas met decor van keizer
en wachters met daaromheen bloemdecor
en patroon, Kangxi merkteken, China 19e
eeuw, 26 cm hoog (schade) en
porseleinen cilindervormige vaas met
decor van personen en gebouwen in
oosters landschap, Kangxi merkteken,
China 19e eeuw, 20,5 cm hoog
4061
€ 100 - € 150
Porseleinen kom met blauw decor van
bloemen, China ca. 1820, 9 cm hoog, 20
cm diameter (haarlijn)
4062
€ 200 - € 400
3 porseleinen kop en schotels met
gecontourneerde rand en gebombeerd
oppervlak en decor van lange lijs,
bloemen en taferelen opgedeeld in
cartouches, China 18e eeuw (1 kop met
chip, 1 kop met haarlijn)
4063
€ 200 - € 400
Kavel Imari porselein met floraal decor,
China 18e eeuw b.u. 2 theebussen, 11,5
cm hoog (chips aan rand gerestaureerd),
theepot met gebombeerd oppervlak en
rood blauw patroon in rand (chips tuit),
theepot met gebombeerd oppervlak en
persoon in landschap (deksel manco en
chip tuit) en theepot met gebombeerd
oppervlak en diverse patronen (chip tuit
en deksel manco)
4064
€ 300 - € 400
Sang de Boeuf porseleinen vaas, China
ca. 1900, 33 cm hoog
4065
€ 40 - € 80
Porseleinen theepot met decor van
figuren spelend in tuin en moeder met
kind op Foo Dog, China 20e eeuw, 8 cm
hoog
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4066
€ 150 - € 200
3 porseleinen schotels met Imari decor
van gebouwen in berglandschap, China
ca. 1800, 22,5 cm diameter,1 porseleinen
kop en schotel (en extra schotel) met
Imari decor, kraanvogel en maanhaas in
bodem, China ca. 1800 (chips) en
porseleinen kop en schotel (en extra
schotel) met gecontourneerde rand en
Imari decor van vissersboot en gebouwen
in oosters landschap, China ca. 1800
4067
€ 80 - € 120
Porseleinen kom met blauw decor van
landschappen en florale motieven, met
gekartelde rand, China 20e eeuw, 10 cm
hoog, 25 cm diameter(stukje rand gelijmd)
4068
€ 80 - € 120
Porseleinen schotel met grijs
monochroom decor, Xuande merkteken,
China ca. 1900, 22,5 cm diameter
4069
€ 150 - € 200
3 porseleinen Famille Rose vazen met
pioenroos en sprinkhaan, China 19e
eeuw, 13 cm hoog
4070
€ 200 - € 400
4 octogonale porseleinen kop en schotels
met decor van lotusbloemen en patronen,
China 18e eeuw, 3 kopjes 3 cm hoog en 3
kopjes 4 cm hoog (randschilfers, 1 schotel
met chip, kopjes met haarlijnen) met 2
extra kopjes
4071
€ 200 - € 400
6 porseleinen kopjes met blauw wit floraal
decor, gemerkt met lotusbloem aan
onderzijde, China Kangxi periode, 5 cm
hoog en 4 porseleinen kopjes met blauw
wit floraal en visdecor, gemerkt kangxi,
China ca. 1700 (allen diverse chips en
haarlijnen)
4072
€ 300 - € 600
Porseleinen Famille Rose theepot met
decor van haan en pad in floraal
landschap met chrysanten en pioenrozen,
China 18e eeuw, 9 cm hoog (knop deksel
chip) en porseleinen Famille Rose vaas
met decor van hanen in floraal landschap,
China 18e eeuw, 14 cm hoog
4073
€ 500 - € 750
4 Oosterse porseleinen vazen waarvan 2
met deksen, China ca. 1775, rolvaas is
20,5 cm hoog (divers schade)
4074
€ 50 - € 100
Zwart geglazuurde aardewerken kom in
Song stijl, China 20e eeuw, 5 cm hoog en
10 cm diameter (barst in bodem)
4075
€ 300 - € 600
Porseleinen kom met blauw wit decor van
huis in berglandschap en met rijk
bewerkte rand aan binnenzijde en
buitenzijde jachttafereel van mannen met
speren te paard, China Kangxi periode,
9,5 cm hoog en 20,5 cm diameter (2
chips)
4076
€ 80 - € 120
Kavel van 4 diverse porseleinen schotels
met blauw decor, 16, 22, 2,5 en 23 cm
diameter (1 gelijmd, andere diverse kleine
chips)
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4077
€ 200 - € 400
Kavel Famille Rose porseleinen
theeservies met verschillend decor, China
18e eeuw, theepot 11 cm hoog (diverse
schade wo. oor theepot gerestaureerd)
4078

€ 150 - € 200

Porseleinen theeservies met blauw wit
decor, China 18e-/19e-/20e eeuw, b.u.
theepot met decor van bloemen en
planten in zeelandschap, 18 cm hoog, 3
schotels met gecontourneerde rand met
decor van 2 vogels bij roze pioenroos
(chips en haarlijnen), 6 schotels en 1
kopje met geconourneerde rand en lange
lijzen onder bloesem en daaromheen
bloemen in cartouches (diverse schade)
en 7 schotels en 1 kopje met
gecontourneerde rijk bewerkte rand van
zotje in ton en vissersboot en allemaal
verschillend decor in hart (randchips)
4079
€ 150 - € 200
4 porseleinen schotels met
gecontourneerde rand en blauw wit decor
van verschillende bloemen opgedeeld in
cartouches, China 18e eeuw, 21,5 cm
diameter (randchips en 1 schotel gelijmd)
en 3 porseleinen schotels met blauw wit
floraal decor, China 18e eeuw, 23 cm
diameter (randchips)
4080
€ 100 - € 150
3 porseleinen schotels met polychroom
floraal decor, bloemenvaas en boek,
China 18e eeuw, 21,5 cm, en 22 cm
diameter (1 schotel met haarlijn)
4081
€ 100 - € 150
4 porseleinen schotels met blauw decor
van tempel in landschap, China ca. 1800,
26,5 cm diameter (1 gelijmd, 3 met
diverse kleine chips)
4082
€ 300 - € 600
6 porseleinen schotels met blauw wit
decor van Chinese man onder bloesem
kijkend naar vissersboot en rijk bewerkte
rand van vlinders, perkamentrollen en
bloemen, China ca. 1800, 23 cm
diameter (randschilfers en 1 schotel met
haarlijn)
4083
€ 400 - € 800
5 Famille Rose porseleinen schotels met
haan in floraal decor, China 18e eeuw,
22,5 cm diameter (chips en
glazuurschade, 1 schotel gerestaureerd)
4084
€ 150 - € 200
Kavel porselein met Imari decor, China
18e-/19e eeuw, b.u. 7 schotels, 8 kopjes
en 1 deksel (diverse schade)
4085
€ 100 - € 150
Kavel Oosters porselein bu. schotel met
blauw decor van bloemen, 28 cm
diameter (chipje), diepe schotel met blauw
decor, 21,5 cm diameter (haarlijn en
chipje), diepe schotel met blauw decor
bloemen, bamboe en vogeltje, 17 cm
diameter (chipje), schotel blauw decor met
bloemrand, 13,5 cm diameter (minuscule
chip), schotel 12,5 cm diameter (2 chipjes)
en 2 kommen waarvan 1 met chip, China
17e en 18e eeuw

4086
€ 500 - € 700
10 Famille Rose porseleinen kop en
schotels met floraal decor, China ca. 1800
(diverse schade)
4087
€ 25 - € 50
Porseleinen siervaas met oren en blauw
decor, China 20e eeuw, 31 cm hoog
4088
€ 200 - € 300
2 porseleinen gemberpotten, China ca.
1900, 27 cm hoog, 27 cm diameter
4089
€ 30 - € 60
Celadonstijl vaasje, 10 cm hoog en een
geglazuurd aardewerken wierookpotje,
China 21e eeuw
4090
€ 40 - € 80
Porseleinen schotel met polychroom
decor in cartouches en gecontourneerde
rand, Japan 20e eeuw, 39,5 cm diameter
4091
€ 150 - € 300
Celadon Ghendi, ca. 1750, 19,5 cm hoog
4092
€ 200 - € 400
2 porseleinen schotels met
gecontourneerde rand en rijkelijke
versiering van gebouwen en personen in
oosters landschap en rand met
verschillende patronen en bloemen en 2
taferelen opgedeeld in cartouches, China
ca. 1800, 5,5 cm hoog en 28 cm diameter
en 4,5 en 25 cm diameter (randchips)
4093
€ 100 - € 150
3 snuifflesjes b.u. gesneden met zodiac
dieren, natuurstenen met floraal decor in
reliëf en natuurstenen met gesneden
hond, 8 cm hoog (schepje manco)
4094
€ 200 - € 400
4 porseleinen kop en schotels met blauw
wit decor van vissersboten en prieel in
zee-/berglandschap, gemerkt met
lotusbloem in kopjes, China 18e eeuw
(randchips en 1 kop en schotel met
haarlijn
4095
€ 100 - € 150
3 porseleinen schotels en 1 kopje met
blauw wit decor van krekel en
verschillende bloemen, China 18e eeuw
4096
€ 150 - € 200
3 porseleinen schotels en 1 roomkan met
polychroom decor van 3 personen op
patio in oosters landschap, China 18e
eeuw, roomkan 8,5 cm hoog (1 schotel
gelijmd en haarlijn en 1 schotel met 2
chips)
4097
€ 80 - € 120
Porseleinen kom met polychroom decor
van bloemenmanden en landschap, 11
cm hoog, 26 cm diameter (gelijmd), kom
met Amsterdams bont decor, 7 cm hoog,
14 cm diameter (gelijmd) en capucijner
kom met niet bijbehorende deksel, 14 cm
hoog, China, 18e/19e eeuw
4098
€ 50 - € 100
Celadon kom met onderglazuur decor van
een bloem, ca. 1750, 6 cm hoog, 16 cm
diameter (haarlijn en chips)
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4099
€ 50 - € 100
Celadon kom met lotusbloem in bodem en
patronen in onderglazuur, China ca. 1900,
6,5 cm hoog en 14 cm diameter
4100
€ 100 - € 150
Porseleinen kom met deksel met decor
van verschillende taferelen, China 19e
eeuw, 8 cm hoog, 12,5 cm diameter
4101
€ 250 - € 500
2 porseleinen kommen met blauw wit
decor van landschap en vissersboot met
rijk bewerkte rand aan binnenzijde en
buitenzijde doorlopend decor van
gebouwen personen in oosters landschap,
Kangxi gemerkt, China ca. 1900, 10,5 cm
hoog 36 cm diameter (1 kom met chips)
4102
€ 500 - € 750
Porseleinen kop en schotels met
zeldzaam blauw goud decor van vlinder,
krekel en sprinkhaan bij fontein, China
18e eeuw (randchips, 2 schotels met
haarlijnen, 3 kopjes met chips en-/of
haarlijnen) met extra schotel
4103
€ 100 - € 150
Kavel porseleinen kop en schotels met
Imari patroon, China 18e eeuw b.u.3
schotels me tmaanhazen in floraal decor,
10 cm diameter (glazuurschade),2 kopjes
met floraal decor en vogel en 1 met vis
(chips en haarlijnen), schotel met
synchroon decor van symbolen en
bladeren en kop en schotels (met 2 extra
kopjes) met floraal decor
4104
€ 80 - € 120
Kavel porseleinen schotels b.u. 2 blauw
wit met kapucijner achterkant, 4 met Imari
patroon en 1 kop en 1 deksel, China
18e-/19e eeuw
4105
€ 100 - € 150
2 porseleinen schotels met floraal decor,
China, ca. 1800, 23 cm diameter
(randchipjes), porseleinen schotel met
floraal decor, ca. 1800, 22 cm diameter
(randchipjes) en schotel met floraal decor
en sprinkhaan, ca. 1800, 35,5 cm
diameter (gelijmd)
4106
€ 200 - € 400
2 diepe porseleinen schotels met
landschapsdecor, China, ca. 1800, 25 cm
diameter (2 schotel met haarlijntjes,1 met
randchipje) en diepe schotel met rijk decor
van zotje bij huis en symbolische figuren,
China ca. 1800, 25 cm diameter
(randchipjes)
4107
€ 150 - € 300
Porseleinen kom met decor van pioenroos
en bamboe aan binnenzijde en buitenzijde
rijkelijk bewerkt met pioenrozen,
lotusbloemen, bloesem e.d., China 19e
eeuw, 12 cm hoog, 26,5 cm diameter
(haarlijn)
4108
€ 150 - € 200
2 schotels met blauw wit decor van 2
personen in berglandschap, gemerkt aan
achterzijde, China 19e eeuw, 23 cm
diameter

donderdag 10 februari 2022
72 | VEILINGCATALOGUS DERKSEN

Veiling februari 2022
4109
€ 50 - € 100
Porseleinen kom met blauw wit decor van
personen, kraanvogel en vlinder in
berglandschap, Wanli gemerkt, China 20e
eeuw, 10,5 cm hoog en 25,5 cm diameter
en porseleinen penselenpot met blauw wit
decor van gebouwen en pesoon in
berglandschap, China ca. 1900, 14 cm
hoog en 12 cm diameter
4110
€ 300 - € 600
Kavel porseleinen kop en schotels met
blauw wit floraal decor, China Kangxi
periode b.u. 8 schotels en 3 kopjes met
gecontourneerde rand gemerkt met Yu
symbool, 4 kop en 2 schotels met
gecontourneerde rand gemerkt met bloem
en 7 kop en 1 schotel met lotusbloem
(diverse schade)
4111
€ 200 - € 400
Kavel porseleinen theeservies met
verschillend blauw wit decor, China
18e-/19e eeuw, theepot 10,5 cm hoog
(diverse schade)
4112
€ 100 - € 150
2 porseleinen schotels met polychroom
decor van figuren en bloemen, China,
Kanton ca. 1900, 25 cm diameter (diverse
chips)
4113
€ 50 - € 100
Porseleinen schotel met floraal decor in
cartouches, China 18e eeuw, 37 cm
diameter (gelijmd), Imari schotel, 23 cm
diameter (randchipjes), 3 kommetjes met
schotels en 3 kommetjes met 3 schotels
(1 kommetje gelijmd, rest randchipjes)
4114
€ 150 - € 200
5 Famille Rose borden met floraal decor
aan rots, China ca. 1800, 23 cm diameter
(diverse schade)
4115
€ 80 - € 120
Porseleinen 3-pas schaal met figuren in
landschap, Kantonees, China ca. 1900,
28x28x28 cm en een idem lampvoet, 24
cm hoog, gelijmd
4116
€ 100 - € 150
Kavel porseleinen kommetjes en
schoteltjes met blauw decor waaronder 3
kommetjes met 5 schoteltjes en 5
kommetjes waarvan 1 met scherf en 3
schoteltjes, 18e eeuw (diverse
randchipjes), en Kantonees kop en
schotel China 19e eeuw (randchipjes))
4117
€ 100 - € 150
2 6-kantige porseleinen vazen met
polychroom decor van bloemen en
draken, China 20e eeuw, 40 cm hoog
4119
€ 400 - € 600
Geglazuurde aardewerken kom met
onderdecoratie van bloemen en vissen,
vermoedelijk China 15e / 16e eeuw, 11
cm hoog, 26,5 cm diameter
4120
€ 100 - € 150
Porseleinen kom met floraal blauw decor,
China laat 18e eeuw, 8 cm hoog, 17 cm
diameter (gerestaureerd) en porseleinen
kom met blauw decor van tempelleeuwen,
8 cm hoog en 17 cm diameter
(gerestaureerd)

4121
€ 200 - € 400
8 diverse porseleinen beelden van
vrouwen en mannen, China 20e eeuw, ca.
30 cm hoog
4122
€ 50 - € 100
Aardewerken kom met blauw wit decor
van juffer aan binnenzijde en
gecontourneerde buitenkant met celadon
decor, 5,5 cm hoog en 18 cm diameter
4123
€ 100 - € 150
Porseleinen vaas met decor van vogel in
floraal landschap, China ca. 1900, 28 cm
hoog (deksel manco)
4124
€ 50 - € 100
Yixing trekpotje op warmhoudschaal en
blauw met wit geglazuurde yixing theepot
met 5 kommetjes
4125
€ 100 - € 150
Porseleinen klapmutskom met decor van
lange lijzen in tuin aan buitenzijde en
binnenzijde gedecoreerd met huis in
berglandschap en bewerkte rand met
bloemen, gemerkt onderzijde, China ca.
1900, 7 cm hoog en 19 cm diameter
(chips), porseleinen penselenpot met
decor van verschillende personen en
paard nabij woning, China ca. 1900,
porseleinen vaas (kandelaar later
gemonteerd) met blauw wit decor van
keizer en dienaren, China 19e eeuw en
porseleinen Famille Verte vaas met 2
decoren van vrouw met kind, China 20e
eeuw
4126
€ 100 - € 150
Bronzen beeld van Boeddha op plateau,
Japan 19e eeuw, 35 cm hoog
(rechterhand los)
4127
€ 100 - € 150
4 porseleinen kopjes en deksel (en ene
losse deksel) met blauw wit decor van 2
personen in drakenboot op zee bij
wierookpot, China ca. 1900, 9,5 cm hoog
(chips en 1 haarlijn)
4128
€ 50 - € 100
5-delige Imari porseleinen stapelbare
bakjes met deksel, Japan 20e eeuw, 30
cm hoog, 18,5 cm diameter en vaas met
polychroom floraal decor met vlinders,
20e eeuw, 28 cm hoog, 23 cm diameter
4129
€ 80 - € 120
Kavel Japans en Chinees porselein uit de
18e eeuw (diverse schade), b.u. schotel
met zotjes en rijk bewerkte rand 20,5 cm
diameter, kopje met visdecor 5,5 cm
hoog, 2 schotels met bloem decor 13,5
cm diameter, Imarai schotel 13,5 cm
diameter en hexagonale schotel met
landschap 11 cm diameter
4130

€ 80 - € 120

Kavel porseleinen schotels met blauw wit
floraal decor, China 18e-/19e eeuw,
grootste 22 cm diameter (diverse schade)
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4131
€ 100 - € 150
Porseleinen gemberpot met decor van
tempelleeuwen in Ming stijl, China 19e
eeuw, 20 cm hoog, porseleinen schotel
met opstaande rand en decor van vissers
in berglandschap, China 19e eeuw
(gerestaureerd) en
aardewerken geglazuurde vaas met decor
van landschap, China 20e eeuw
4132
€ 50 - € 100
Porseleinen schotel met blauw floraal
decor, China 18e eeuw, 26,5 cm diameter
(haarlijnen en randchipjes), met zilveren
hengsel, jaarletter 1903, en porseleinen
schotel met blauw decor, Japan 19e
eeuw, 24,5 cm diameter
4133
€ 300 - € 600
Kavel porseleinen theeservies met
verschillend blauw wit lange lijzen decor,
China 18e-/19e eeuw (diverse schade)
4134
€ 100 - € 150
Kavel porselein en aardewerk, China 19
-/20e eeuw, b.u. geisha in Song stijl,
schotel met draken decor, polychroom
gekleurde pijpvaas, monochroom blauw
gekleurde vaas, Famille Rose lotusbloem
met Chinese tekens op steel en vaas in
Song stijl (schade)
4135
€ 40 - € 80
4-slags miniatuur kamerscherm met
dubbelzijdige beschilderde voorstellingen
van vrouwen en vogels in florale
omgeving, China 20e eeuw, 37,5 cm
hoog, 56 cm breed
4136
€ 200 - € 400
2 geglazuurde aardewerken schotels met
onderdecoratie van bloemen en vogels,
vermoedelijk China 15e / 16e eeuw, 5,5
cm hoog, 28,5 cm diameter
4137
€ 40 - € 80
Porseleinen neksteun, China 20e eeuw,
12 cm hoog, 40 cm breed, 18 cm diep
4138
€ 100 - € 150
Geglazuurde aardewerken schotel met
onderdecoratie van geometrische vormen,
vermoedelijk China 17e / 18e eeuw, 5 cm
hoog, 25,5 cm diameter (haarlijn)
4139
€ 100 - € 150
Geglazuurde aardewerken kan met ren en
schenktuit, China ca. 1750, 26 cm hoog
4140
€ 30 - € 50
Swatow porseleinen schotel, ca. 1900, 27
cm diameter
4141
€ 150 - € 200
2 porseleinen schotels met Imari decor
van pioenrozen in rood en goud en
blauwe takken als onderglazuur, China
ca. 1800, 27,5 cm diameter (chips en 1
haarlijn) en 3 porseleinen schotels met
Imari decor in floraal landschap, China ca.
1800, 23,5 cm diameter (randchips en 1
schotel met haarlijnen)
4142
€ 80 - € 120
Aardewerken turquoise geglazuurde
Boeddha op natuurstenen sokkel, 29 cm
hoog en brons/aardewerken Boeddha op
rood gelakt houten plateau
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4143
€ 150 - € 250
Zwaardvis slagtand met fijn
handgesneden figuur van de draak en
feniks in Feng Shui op gezwart houten
statief, 77 cm lang

4159
€ 80 - € 120
2 bronzen rijk bewerkte oorvazen, 18 cm
hoog, 2 bronzen tempelleeuwen, koperen
oorvaas staand in houder en lederen
sierraad met bronzen boeddha

4144
€ 300 - € 600
Snijwerk uit steen met decor van feniks
dat jong voert bij pieonroos aan tak, 14,5
cm hoog

4160
€ 40 - € 80
Houten tabakscontainer met snijwerk,8
cm hoog,6x3 cm, jade kraal en hertgewei
pijphouder en houten tabkscontainer 6 cm
hoog, 8x4 cm

4145
€ 100 - € 150
Perzische oliepot, 19e eeuw, 27 cm hoog
4146
€ 80 - € 120
Gesneden houten beeld van een Balinese
danseres, 31 cm hoog
4147
€ 100 - € 150
4 zilveren munten, China 19e/20e eeuw
4148
€ 50 - € 100
Bronzen beeld van zittende Ganesha 25
cm hoog
4149
€ 50 - € 100
Bronzen wierookbrander met draken
voorstelling en leeuw op deksel, China
19e eeuw, 24 cm hoog (oortje van
drakenoor manco)
4150
€ 100 - € 150
Bronzen vaas met reliëf decor van
kraanvogels, Japan, Meiji Periode ca.
1900, 27 cm hoog
4151
€ 50 - € 100
2 Yixing theepotjes, bronzen
wierookpot5,5 cm hoog, 2 ronde lakwerk
doosjes, rond cloisonné doosje, schoteltje,
ronde brons met emaille dekseldoosje en
spekstenen beeldje van een aap, 6,5 cm
hoog
4152
€ 150 - € 200
Messing met cinnaber gesneden vaas met
floraal decor en blauw geëmailleerde
binnenkant, op houten sokkel, 34 cm hoog
en 17 cm diameter
4153
€ 40 - € 80
Koperen Guanyin hanger met lederen
koord, 14x9 cm
4154
€ 80 - € 120
Shoushan stijl stempel met decor van
leeuwen en Chinese tekens, 6 cm hoog

4161
€ 200 - € 400
Bronzen beeld van een Tibetaanse
monnik op een houten plateau, 19e eeuw,
30 cm hoog
4162
€ 500 - € 750
Bronzen rechthoekige wierookbrander
met 2 oren, Kangxi gemerkt, China 19e
eeuw, 7 cm hoog, 16,5 cm breed en 9 cm
diep
4163
€ 40 - € 80
Tibetaans gebedswiel, 32 cm hoog
4164
€ 100 - € 150
Bronzen wandplaquette van een goddelijk
Aziatisch persoon met gezicht in de vorm
van een aap, 28 cm hoog, 21 cm breed en
6 cm diep
4165
€ 100 - € 200
Oosterse bronzen schotel met reliëf decor
van draken, 4 cm hoog, 31 cm diameter
4166
€ 50 - € 100
Messing opbergdoosje met floraal decor
in reliëf, messing 2 delige rondvormige
opbergkist met aan de ene kant decor van
olifanten en de andere kant leeuwen en
messing bewerkte wagen met lade
4167
€ 40 - € 80
Oosterse kwast met natuurstenen greep
met gegraveerd decor, Japan begin 20e
eeuw, 40 cm lang
4168
€ 40 - € 80
Gestoffeerde Mandarijn hoed met
gekleurde kralen in montuur op top, China
20e eeuw, 24 cm diameter
4169
€ 80 - € 120
Koperen trommel met gehamerd decor
en verschillende patronen en gietijzeren
beslag, 12 cm hoog

4155
€ 200 - € 400
Bronzen wijnvijzel met rijkelijk gesneden
decor en 4 handvatten in de vorm van
luipaarden en symbolen op de voet, China
(mogelijk Shang Dynastie), 18 cm hoog

4170
€ 80 - € 120
2 Japanse boekjes met vele afbeeldingen,
18e-/19e eeuw, 23x16 cm

4156
€ 100 - € 150
Bronzen beeld van een kreeft, 23 cm
hoog, 36 cm breed

51 fotoplaten, China vroeg 20e eeuw,
afmetingen 24x33 cm en 27,5x28 cm

4157
€ 100 - € 200
Bronzen olifanten bel met decor, China /
Tibet ca. 1850, 16 cm hoog
4158
€ 100 - € 200
Oosterse bronzen pot met 2 oren, China
ca. 1900, 16 cm hoog, 2100 gram

4171

€ 1.000 - € 1.500

Voor extra foto's drukt u op de volgende
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1_px
CPZAxq_odPlcGpyRr3iH1xoy4XIxv?
usp=sharing
4172
€ 200 - € 400
Natuurstenen beeld van een zittende
Boeddha op troon van lotusbladeren,
China ca. 1900, 37 cm hoog, 9665 gram
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4173
€ 50 - € 100
Ovale lakwerk schaal met goudkleurig
decor van figuren in landschap, 7 cm
hoog, 39x29 cm, China ca. 1900 met een
idem tafelschuier
4174
€ 100 - € 150
Rol met linnen op papier voorstelling van
spelende zotjes in schoolklas met
slapende meester, China 20e eeuw,
217x41 cm
4175
€ 100 - € 150
Rol met linnen op papier voorstelling van
spelende zotjes, China 20e eeuw, 219x41
cm
4176
€ 100 - € 150
Rond koperen Perzisch schild met rijke
versiering, 19e eeuw, 34,5 cm diameter
4177
€ 20 - € 40
Porseleinen gemberpotje met rood decor
van bloemen, China ca. 1850, 12 cm hoog
4178
€ 100 - € 150
Porseleinen kraagvaas met polychroom
decor van bloemen, gezelschappen en
reliëf draken en vogels, 19e eeuw, 42 cm
hoog (diverse schade aan vogels en
draken)
4179
€ 50 - € 100
Porseleinen vaasje, 23 cm hoog en een
idem dekselpot, 18 cm hoog, China 20e
eeuw
4180
€ 50 - € 100
Porseleinen schotel met polychroom
voorstelling van dames in de tuin, Japan
Arita, 19e eeuw, gemerkt Zoshutei
Sampo, 37 cm diameter (haarlijntjes)
4181
€ 40 - € 80
Satsuma 6 kop en schotels met floraal
decor, Japan ca. 1900
4182
€ 80 - € 120
Porseleinen Satsuma vaas met decor van
Raku draak en volgelingen aangebracht in
reliëf met emaille, Japan begin 19e eeuw,
14 cm hoog
4183
€ 80 - € 120
Satsuma vaas met rijk decor van de
onstervelijken, Japan ca. 1900, 22 cm
hoog
4184
€ 50 - € 100
Imari octogonale kom met decor van
vuurvogels en flora, gemerkt met enkele
ring aan onderzijde, 13,5 cm hoog en 29,5
cm diameter (haarlijn)
4185
€ 30 - € 60
Porseleinen beeld van een vrouw met
waaier in de hand, Japan 20e eeuw, 37
cm hoog
4186
€ 80 - € 120
Satsuma 2 vaasjes met decor van
vrouwen in landschap, 17 cm hoog en een
vaasje met decor landschap, 12 cm hoog
4187
€ 200 - € 400
Colin Pearson Studio Pottery, Oosterse
keramiek vaasje met fantasie oren met
merkteken, China ca. 1990, 16 cm hoog
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4188
€ 50 - € 100
Aardewerken Yixing vaas met decor van 2
feniksen en bloemenvaas, China ca.
1900, 20 cm hoog
4189
€ 50 - € 100
5 geglazuurde aardewerken voorwerpen
waaronder een paard, China ca. 1900, 12
cm hoog,
4190
€ 40 - € 80
2 Shiwan groengeglazuurde aardewerken
theepotjes, 13 cm hoog
4191
€ 30 - € 60
Yixing theepot met gegraveerd decor,
15,5 cm hoog
4192
€ 50 - € 100
2 aardewerken vazen met floraal decor en
kraanvogels, olifanten handgrepen en
Chinese tekens, gemerkt aan onderzijde,
China 20e eeuw, 17,5 cm hoog en Yixing
trekpot met tempelleeuw, China ca. 1900
(schade)
4193
€ 20 - € 40
2 oosterse stenen boekensteunen in de
vorm van figuren, 32 cm hoog
4194
€ 50 - € 100
Japanse lakdoos met parelmoer bewerkte
fiches in 4 doosjes, 9 cm hoog, 25x18 cm
4195
€ 50 - € 100
Houten lak dekseldoos met beschildering
en reliëf, Japan, 20e eeuw, 23 cm hoog,
40x20 cm
4196
€ 80 - € 120
Hexagonale porseleinen vaas met blauwe
vpoorstelling van krijgers op het
strijdtoneel, Japan, ca. 1900, 50 cm hoog
4197
€ 150 - € 200
Porseleinen vaas met blauw wit decor van
2 draken in de lucht, Guangxu gemerkt,
China ca. 1900, 44 cm hoog
4198
€ 80 - € 120
Porseleinen vaas met decor van vrouwen
in landschap en vele Chinese tekens,
China 20e eeuw, 43 cm hoog
4199
€ 80 - € 120
Porseleinen vaas met polychroom decor
van vele figuren bij tempel, China 20e
eeuw, 37 cm hoog
4200
€ 100 - € 150
Oosterse pot, metaal met brons en oude
restauratie, 27 cm hoog, 6400 gram
4201
€ 150 - € 200
Porseleinen schemerlamp met blauw wit
decor van phoenix in floraal decor, Japan
19e eeuw, 80 cm hoog en 2 porseleinen
vazen met blauw wit floraal decor, Japan
19e eeuw, 37 cm hoog
4202
€ 20 - € 40
Porseleinen vaas met blauw decor van
vogels in florale omgeving, Japan ca.
1900, 45 cm hoog, 23 cm diameter
4203
€ 80 - € 120
Porseleinen vaas met reliëf decor van
figuren in tuin, China 20e eeuw, 36 cm
hoog

4204
€ 200 - € 400
Porseleinen dekselvaas met blauw wit
decor van 2 kinderen in cartouches en
uitstekende leeuwenkoppen en deksel
met tempelleeuw op top, China ca. 1900,
49 cm hoog
4205
€ 100 - € 200
2 porseleien oosterse vazen met
polychroom decor met bloemen en
vlinders, China 20e eeuw, 45 cm hoog
(gelijmd)
4206
€ 100 - € 150
Porseleinen schotel met rijk decor van
landschap, zee en vogels, Japan ca.
1900, 46,5 cm diameter
4207
€ 150 - € 250
Oosterse schotel met blauw decor van
landschap, Japan ca. 1775, 8,5 cm hoog,
46 cm diameter, voorzien van restauraties
door middel van krammen
4208
€ 100 - € 150
Oud oosters miniatuur lakwerk kabinetje
met porseleinen plaquettes, ca. 1900,
37,5 cm hoog, 25 cm breed, 11 cm diep
4209
€ 150 - € 200
Bronzen beeld van een Chinese krijger,
met Chinese tekens aan achterkant en
symbool op onderkant, 40 cm hoog
(schade helm)
4210
€ 150 - € 200
Porseleinen Imari schotel met phoenix en
oosters landschap verdeeld in cartouches,
lotusbloemen in hart en rand van
vuurspuwende draken en diverse
patronen, Japan ca. 1900, 46,5 cm
diameter (schade)
4211
€ 250 - € 500
2 porseleinen dekselvazen met
polychroom floraal decor, China 20e
eeuw, 51 cm hoog
4212
€ 100 - € 200
2 geglazuurde aardewerken vazen met
polychroom decor van vele figuren, China,
Kanton ca. 1920, 45 cm hoog
4213
€ 200 - € 400
Bronzen Buddha hoofd, bodemvondst
Sukhothai, ca. 1800, 26 cm hoog, op
steen met houten console totaal 50 cm
hoog
4214
€ 80 - € 120
Houten paneel op ronde voet, China 20e
eeuw, 60 cm hoog
4215
€ 80 - € 120
Houten paneel op ronde voet, China 20e
eeuw, 64 cm hoog
4216
€ 30 - € 50
Oosters aardewerken tafeltje in de vorm
van een schildpad, 30 cm hoog, 52 cm
breed
4217
€ 800 - € 1.200
2 porseleinen vazen met polychroom
decor en rijk decor van vele figuren, China
ca. 1900, 61 cm hoog

6
VEILINGCATALOGUS DERKSEN |

75

Aziatica
4218
€ 200 - € 400
Marmer beeld van een fabeldier, Qilin, 55
cm hoog, 80 cm lang, 26 cm breed, 98
kilogram (gelijmd op diverse plekken)
4219
€ 80 - € 120
Aziatisch textiel gewaad met fleurige
motieven, ca. 1900 en rood fez hoedje
4220
€ 100 - € 200
Porseleinen Oosterse vaas met
polychroom decor en reliëf van draak, 75
cm hoog, 14,3 kilogram (diverse
restauraties)
4221
€ 50 - € 100
Thangka, Tibet ca. 1900, 91x67 cm
4222
€ 200 - € 400
Fraai gesneden spekstenen beeld van
een figuur, 60 cm hoog, 41,5 kilogram
4223
€ 300 - € 500
Jade gesneden beeld van een liggend
varken, 65 cm lang, 53,2 kilogram
4224
€ 200 - € 400
2 bronzen Moko drums, Indonesië 20e
eeuw, 55 cm hoog, 34 cm diameter
4225
€ 30 - € 60
Celadon schaal op 3 poten,
gecraquelleerd decor en 5 bakpunten aan
achterzijde, China ca. 1900, 4 cm hoog en
14 cm diameter
4231
€ 80 - € 120
Schildpad kistje, Europa ca. 1870, 5 cm
hoog, 19x14 cm, 292 gram. Met certificaat
(sleutel manco en barst in deksel)
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4251
€ 50 - € 100
Brillendoosje gemaakt van schildpad. Op
de deksel een applique met gegraveerd
decor. Europa ca. 1870, 15x4,5x2 cm,
35,6 gram. Met certificaat. Daarin als
toegift een oud brilletje
4261
€ 80 - € 120
Schildpad theekistje staand op metalen
pootjes, Europa ca. 1870, divers schade,
10 cm hoog, 12x8,5 cm, 220 gram. Met
certificaat. Hierbij nog een klein lakwerk
doosje
4263
€ 20 - € 40
Miniatuur lederen doosje met klep en
monogram BH, 6x3,5 cm
4267
€ 40 - € 80
Korkodillen bewerkte etui met rits,
gemerkt Ritsch, Europa ca. 1930,
15x10x5 cm, 126,9 gram. Met certificaat
4274
€ 20 - € 40
Lepeldoosje gemaakt van schildpad,
Europa ca. 1870, 14x9x4,5 cm, 95,5
gram. (divers schade). Met certificaat
4281
€ 80 - € 120
2 potvistanden met gegraveerd decor van
olifanten, Engeland ca. 1900, 11 en 12
cm, samen 524 gram. Met certificaat
4282
€ 40 - € 80
Oude tand van een wrattenzwijn, 18 cm,
232 gram

4235
€ 50 - € 100
Schildpad lepeldoosje, Europa ca. 1870,
16x8x14, cm, 114 gram. Met certificaat
4238
€ 80 - € 120
Gegraveerde tand van een potvis met
decor van USS Tacony, USA ca.
1890, 13,5 cm, 279,8 gram. Met certificaat
4240
€ 40 - € 80
Kavel met 10 diverse miniaturen, geen
ivoor. Divers schade
4241
€ 30 - € 60
Schildpad doosje met Djokja decor op de
deksel, Indonesie ca. 1920, 5 cm hoog,
12,5x7 cm, 72 gram. Met certificaat
4245
€ 150 - € 250
Collier gemaakt van bloedkoraal, 47 cm
lang, ca. 12 mm diameter (slot defect)
4248
€ 150 - € 250
Kistje met ronde deksel met beslag, geen
keuren aangetroffen, gemaakt van
schildpad, Nederland ca. 1775, 11 cm
hoog, 18,5 cm breed, 11,5 cm diep, 382
gram. (divers schade) Met certificaat
4249
€ 20 - € 40
Miniatuur zittende Boeddha, gesneden
potvistand, Azië ca. 1900, 7x3x2 cm, 24,3
gram. Met certificaat
4250
€ 40 - € 80
Schildpad doosje met applique op de
deksel, Europa ca. 1875, 15,5x5x2 cm,
34,7 gram. Met certificaat
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Heerde en vitrinegoederen

Heerde, vitrinegoederen
5000
€ 500 - € 750
3-delige eiken kast met getordeerde
zuilen, kussen, overstekende kap en
bolpoten aan de voorzijde in Renaissance
stijl uitgevoerd, Holland ca. 1900, 248 cm
hoog, 206 cm breed, 97 cm diep.
Herkomst gemeentehuis Heerde
5001
€ 100 - € 150
Massief eiken tafel met zichtschot met
bruin leder bekleed, 79 cm hoog, 280x78
cm, bladdikte 7 cm dik. Herkomst
voormalige raadzaal gemeentehuis
Heerde
5002
€ 100 - € 150
Massief eiken tafel met zichtschot met
bruin leder bekleed, 79 cm hoog, 260x78
cm, bladdikte 7 cm dik. Herkomst
voormalige raadzaal gemeentehuis
Heerde
5003
€ 100 - € 150
Massief eiken tafel met zichtschot met
bruin leder bekleed, 79 cm hoog, 280x78
cm, bladdikte 7 cm dik. Herkomst
voormalige raadzaal gemeentehuis
Heerde
5004
€ 100 - € 150
Massief eiken tafel met zichtschot met
bruin leder bekleed, 79 cm hoog, 280x78
cm, bladdikte 7 cm dik. Herkomst
voormalige raadzaal gemeentehuis
Heerde
5005
€ 50 - € 100
Massief eiken tafel met zichtschot met
bruin leder bekleed, 76 cm hoog, 128x78
cm, bladdikte 7 cm dik. Herkomst
voormalige raadzaal gemeentehuis
Heerde
5006
€ 100 - € 150
4 eiken stoelen met blauwe stoffering en
getordeerde poten. Herkomst voormalige
trouwzaal gemeentehuis Heerde
5007
€ 100 - € 150
4 eiken stoelen met blauwe stoffering en
getordeerde poten. Herkomst voormalige
trouwzaal gemeentehuis Heerde
5008
€ 100 - € 150
4 eiken stoelen met blauwe stoffering en
getordeerde poten. Herkomst voormalige
trouwzaal gemeentehuis Heerde
5009
€ 100 - € 150
4 eiken stoelen met blauwe stoffering en
getordeerde poten. Herkomst voormalige
trouwzaal gemeentehuis Heerde
5010
€ 100 - € 150
4 eiken stoelen met blauwe stoffering en
getordeerde poten. Herkomst voormalige
trouwzaal gemeentehuis Heerde
5011
€ 20 - € 40
Eiken eetkamerstoel met gestoken decor
en blauwe stoffering. Herkomst
voormalige trouwzaal gemeentehuis
Heerde voor afvaardiging van de pers
5012
€ 100 - € 150
6 eiken armstoelen met bruin leder.
Herkomst voormalige raadzaal
gemeentehuis Heerde
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5013
€ 100 - € 150
6 eiken armstoelen met bruin leder.
Herkomst voormalige raadzaal
gemeentehuis Heerde

5031
€ 150 - € 250
W&S Jones messing pantograaf in
mahoniehouten koffer, Engeland 18e
eeuw, 10 cm hoog en 76 cm breed

5014
€ 100 - € 150
5 eiken armstoelen met bruin leder.
Herkomst voormalige raadzaal
gemeentehuis Heerde

5032
€ 100 - € 150
Prof Dr. Krauses Handels- och
Samfärdsglob Duitstalige gipsen globe
met meridiaanring op houten voet met
compas, 55 cm hoog

5015
€ 100 - € 150
9+1 eiken armstoelen met blauwe
stoffering. Herkomst gemeentehuis
Heerde
5016
€ 500 - € 750
Gino Sarfatti (1912-1985)
30-lichts metalen kroonlamp, ontwerp
Gino Sarfatti voor Flos, Italië ontwerpjaar
1958, vermoedelijk latere uitvoering, 90
cm diameter, herkomst gemeentehuis
Heerle
5017
€ 500 - € 750
Gino Sarfatti (1912-1985)
30-lichts metalen kroonlamp, ontwerp
Gino Sarfatti voor Flos, Italië ontwerpjaar
1958, vermoedelijk latere uitvoering, 90
cm diameter, herkomst gemeentehuis
Heerle
5018
€ 50 - € 100
3M MP8745 Portable projector met
afstandbediening, snoeren, boekjes en
bijpassende verrijdbare tas. Herkomst
gemeentehuis Heerde
5019
€ 40 - € 80
2 Bosch luidsprekers, LP1-UC20E-1
F01U081414 20W/100V. Herkomst
gemeentehuis Heerde
5020
€ 50 - € 100
6 luidsprekers Bosch 3938 262 00051, 60
cm. Herkomst gemeentehuis Heerde
5025
€ 100 - € 150
Becker's Sons Brummen Nederland
apothekers weegschaal in noten kast, 46
cm hoog, 50x25 cm
5026
€ 300 - € 600
Lerebours & Secretan à Paris messing
telescoop op statief, 40 cm hoog,
maximale lengte 83 cm
5027
€ 500 - € 750
Vermoedelijk Dolland London messing
spiegeltelescoop op messing statief,
Engeland ca. 1800, 61 cm lang en 45 cm
hoog
5028
€ 200 - € 400
Dolland London messing met lederen
telescoop op zwaar messing statief,
Engeland ca. 1800, 60 cm hoog,
maximale lengte 76 cm
5029
€ 80 - € 120
Trippensee bakelieten planetarium met
kompas, Amerika ca. 1950, ca. 60 cm
lang (restauratieobject)
5030
€ 100 - € 150
Messing telescoop op houten driepoot
naar antiek model, in hoogte verstelbaar,
ca. 150 cm hoog

5033
€ 100 - € 150
Räth Staatkundige Globe, Prof. Dr. Arthur
Krause, Nederlandstalige kartonnen globe
met meridiaanring op eikenhouten voet,
60 cm hoog (slijtageplekken)
5034
€ 80 - € 120
TL Globe Nederlandstalige globe op
gietijzeren voet, 45 cm hoog
5035
€ 100 - € 150
Kunststof Columbus Duo Erdglobus, met
verlichting, op houten voet, 66 cm hoog
5036
€ 50 - € 100
TL Globe, Eerste Nederlandsche Globe
Industrie Zwolle, globe op houten voet,
jaren 50, 33 cm hoog
5037
€ 50 - € 100
Räth staatkundige globe op houten voet,
33 cm diameter
5038
€ 80 - € 120
Räth staatkundige globe, Prof. Dr. Arthur
Krausse, ca. 45 cm hoog
5039
€ 50 - € 100
Joan Blaeu Atlas Maior, "de grootste atlas
die ooit verschenen is", 45x31 cm
5040
€ 100 - € 200
Monumenta Cartographica Neerlandica
door Günter Schilder, 8 delige
boekenserie
5041
€ 1.000 - € 1.500
Jos Gommans & Rob van Diessen Grote
Atlas van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie, 7 delige boekenserie uit
2010, allen genummerd 0624/1600,
57x47 cm, circa 70 kilo
5042
€ 1.000 - € 1.500
Günter Schilder Monumenta
Cartographica Neerlandica, 9 delige serie
met vele kaarten uit 1986-2009, 41x52 cm
5043
€ 200 - € 400
Bea Brommer & Henk den Heijer Grote
Atlas van de West-Indische Compagnie, 2
delige boekenserie uit 2011, genummerd
0101/1200, 57x41 cm
5044
€ 80 - € 120
Columbus Aardglobe Nederlandstalige
kartonnen globe op houten voet, onderop
voet gemerkt: Stockman Paris, 28 cm
hoog
5045
€ 100 - € 150
J. Forest Globe Terrestre
Franstalige globe met meridiaanring op
gezwart houten voet, 36 cm hoog
5046
€ 80 - € 120
Dr. Neuses Schülerglobus globe op
notenhouten voet, 23 cm hoog
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5047
€ 150 - € 200
Messing biculair microscoop, Engeland
19e eeuw, 43 cm hoog
5048
€ 150 - € 200
Ernst Leitz Wetzlar nr. 86149,
messing microscoop met drie
objectieven, 30 cm hoog
5049
€ 80 - € 120
Georg Rosenmüller metalen anemometer
in houten kist, Duitsland vroeg 20e eeuw
5050
€ 150 - € 200
Campbell-Stokes messing met glazen
zonnerecorder op gietijzeren basis,
Engeland 19e eeuw, 19 cm hoog, 16 cm
breed en 16 cm diep
5051
€ 80 - € 120
B. Holsboer nr. 30 messing theodoliet in
houten koffer, Arnhem Holland ca. 1920, 7
cm hoog, 23 cm breed en 13 cm diep
5052
€ 150 - € 250
Messing reismicroscoop in houten kist met
diverse toebehoren, 6 cm hoog, 15 cm
breed en 15 cm diep
5053
Cenco radiometer

€ 50 - € 100

5054
€ 100 - € 150
A. Beaulieu messing Hollandse cirkel,
Nederland 18e/19e eeuw, kist 15 cm
hoog, 26,5 cm breed en 18,5 cm diep
5055
€ 100 - € 150
Messing reismicroscoop met preparaten
en diverse toebehoren in bijhorende doos,
Engeland ca. 1900, 3 cm hoog, 12 cm
breed en 10 cm diep
5056
€ 300 - € 600
Hamilton Watch Co. Lancaster maritieme
chronometer in houten kist met messing
grepen, USA ca. 1950, 14 cm hoog, 13
cm breed en 13 cm diep
5057
€ 100 - € 150
Jean Francois Richer messing theodoliet
in houten kist, Frankrijk begin 19e eeuw,
9,5 cm hoog, 22 cm breed en 13 cm diep
5058
€ 100 - € 200
D.R.G.M. weegschaal in houten kist, 10
cm hoog 34 cm breed en 15 cm diep en 2
houten kistjes met messing gewichten
(gewichten van 50g tot 1g)
5059
€ 150 - € 250
4 houten kistjes en 1 etui met roggehuid
en diverse losse navigatie
meetinstrumenten, 19e eeuw (incompleet)
5060
€ 50 - € 100
Zware koperen scheepslamp 23 cm
diameter, tafelmodel scheepsklok en
barometer (quartz uurwerk) en handzame
olielamp
5061
€ 60 - € 100
Messing kijker op standaard naar antiek
model, 30 cm hoog, in houten kist,
28,5x11,5 cm
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5062
€ 400 - € 800
Thomas Mercer Ltd. St. Albans nr. 23611
maritieme chronometer in mahoniehouten
kist, Engeland 1961, 17 cm hoog, 18 cm
breed en 19 cm diep
5063
Oude Wattmeter

€ 30 - € 60

5064
€ 200 - € 400
4 houten kwadrant / sextanten wo.
Spencer Browning & Co., Engeland 19e
eeuw, 8 cm hoog, 37 cm breed en 44 cm
diep

5076
€ 80 - € 120
Samuel Thompson messing pomp in
houten kist, Ierland ca. 1900, 4 cm hoog,
21 cm breed en 10 cm diep (slang kapot)
5077
€ 50 - € 100
C. Lewert nr. 4650 messing clinometer in
foedraal, Duitsland ca. 1900, 4 cm hoog,
19 cm breed en 11 cm diep
5078
€ 80 - € 120
John E. Hand & Sons Co. nr. 8232,
kompas in koperen omhulsel, Philadelphia
Amerika

5065
€ 80 - € 120
Messing inhoud van sluitgewicht, W&T
Avery Ltd. messing pyramide van
gewichten, Engeland ca. 1900, 9 cm hoog
en messing gewicht schijven

5079
€ 200 - € 400
Palissander kistje met set
tekengereedschap, Frankrijk ca. 1890,
kistje is 5,5 cm hoog, 23,5x15 cm, totaal
852 gram. Met certificaat (sleutel manco)

5066
€ 100 - € 150
Henry Turner & Co. Homeopathic
Chemists glazen flacons waar
scheikundige vloeistoffen in hebben
gezeten, Engeland 19e eeuw, 9 cm hoog
19 cm breed 14 cm diep (8 flacons
manco)

5080
€ 200 - € 400
19e eeuwse medische pomp / klysma met
diverse onderdelen in een noten kistje met
messing inlegwerk, T M Beanel Packham,
Engeland ca. 1875, afmeting kistje 5 cm
hoog, 35x14 cm, totaal 1505 gram. Met
certificaat

5067
€ 50 - € 100
Kleurgravure L Hydre, Le Sextant, John
Flamsteed 1776, 18x23 cm (niet ingelijst)

5081
€ 100 - € 150
Messing scheepskompas op notenhouten
basis met cardanische ophanging,
gemerkt Naurical Compass en Max Kohl
Chemnitz messing scheepskompas met
cardanische ophanging op houten met
metalen basis, 24 cm hoog

5068
€ 100 - € 200
Chimie Physique Vor Morlot-Maury,
messing natuurkundig meetinstrument
met lenzen, Frankrijk ca. 1900, 20 cm
hoog, 20 cm breed en 10 cm diep
5069
€ 50 - € 100
Reliable Series metalen globe met
meridiaanring op metalen voet, Engeland
ca. 1930, 20 cm hoog
5070
€ 50 - € 100
Globe Staatkundig SVH
Nederlandstalige globe op bakelieten
voet, 37 cm hoog
5071
€ 100 - € 200
Dr. Houdek & Hervert Praha-Letna,
messing gyroscoop globe op metalen
voet, 30 cm hoog
5072
€ 100 - € 150
G. Thomas kartonnen globe op houten
voet, 20 cm hoog (schade), Weber
Costello Co. globe op anti-tank wapen
huls, 38 cm hoog (mariage), Politischer
Erdglobu kartonnen globe op notenhouten
voet, 18 cm hoog en Sphere Terrestre
N.K. Atlas papier maché globe op houten
voet, 13 cm hoog (schade)
5073
€ 40 - € 80
Barograaf, 12 cm hoog, 21,5x12,5 cm
5074
€ 80 - € 120
G. Thomas Nederlandstalige globe op
notenhouten voet, 35 cm hoog
5075
€ 100 - € 150
3 messing staande in hoogte verstelbare
vergrootglazen, Engeland 19e eeuw,
hoogste 40 cm

5082
€ 200 - € 400
Empire wandklok met Romeinse cijfers op
wijzerplaat in notenhouten kast en
messing horloge met rijk bewerkte kloof,
gemerkt; J. van Ceule Le Jeune nr. 1349
(ook wel Johannes van Ceulen de jonge
genoemd), Den Haag ca. 1700, kast; 18
cm diameter, klok; ca. 4 cm diameter
(mariage)
5083
€ 150 - € 200
Gilbert & Gilkerson messing passerset in
foedraal van roggehuid, Engeland 18e
eeuw, 17 cm hoog
5084
€ 50 - € 100
Engelstalige globe op houten voet, 24 cm
hoog
5085
€ 200 - € 400
Reisset met tekengerei waaronder lineaal
en greep gevat in een etui bekleed met
roggenhuid, Engeland ca. 1870, 13x5x2
cm, 109,9 gram. Met certificaat
5086
€ 100 - € 200
Koperen hexagonale
kompas/zonnewijzer, ca. 1800, 7,5x7 cm
5087
€ 50 - € 100
Bronzen miniatuur zonnewijzer met
verschillende weertypen op voet,
Engeland 19e eeuw, 10 cm hoog
5088
€ 200 - € 400
Waltham Watch Co. 8 days maritieme
chronometer in mahoniehouten kist,
U.S.A. ca. 1950, 8,5 cm hoog, 13 cm
breed en 13 cm diep (ophanging manco)
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5089
€ 300 - € 600
Carpenter & Westley London messing
microscoop in mahoniehouten kist met
diverse toebehoren, Engeland ca. 1800, 9
cm hoog, 26,5 cm breed en 20 cm diep
5090
€ 80 - € 120
Noten kistje met daarin 10 diverse
linealen, Engeland ca. 1880, kistje 5 cm
hoog, 34,5x8 cm (sleutel manco)
5091
€ 50 - € 100
Metalen theebus in de vorm van een
globe met Chinese tekens, 15 cm hoog
5092
€ 80 - € 120
2 messing sluitgewichten, 500 gram,
Frankrijk 19e eeuw
5093
€ 500 - € 750
Wempe Chronometerwerke nr. 6345,
messing maritieme chronometer in
mahoniehouten kist, Duitsland vroeg 20e
eeuw, 18 cm hoog, 18 cm breed en 18 cm
diep
5094
€ 50 - € 100
8 houten, metalen en kunststof linialen
van verschillende merken wo. Smallwood
Makers, Boxwood Rabone,
Instrumentfabriek H.M Smit en Edward
Preston & Sons
5095
€ 150 - € 250
C. Reichert Wien nr. 25052, messing
microscoop, Oostenrijk ca. 1900, ca. 35
cm hoog
5096
€ 80 - € 120
Baume & Mercier Geneve Riviera tafelklok
met quartz uurwerk, Zwitserland 20e
eeuw, 16,5 cm hoog, 13 cm breed en 5
cm hoog
5097
€ 50 - € 100
Messing reismicroscoop in houten kist,
Engeland ca. 1900, 6 cm hoog, 17,5 cm
breed en 7 cm diep
5098
€ 150 - € 200
Guillaume & Moore London nr. 9473
horloge in mahoniehouten kist met
messing details, Engeland ca. 1900, 14
cm hoog 18,5 cm breed en 18,5 cm diep
5099
€ 100 - € 200
A. van Emden, messing microscoop in
houten kist, Amsterdam 19e eeuw, 7 cm
hoog, 21 cm breed en 9 cm diep
5100
€ 400 - € 800
Glashütte Sa. Gub maritieme chronometer
nr. 11332 in notenhouten kist met facet
geslepen glas, Duitsland ca. 1960, 18 cm
hoog, 20 cm breed en 18 cm diep
5101
€ 100 - € 150
Messing plaat van zonnewijzer
(incompleet), 27x27 cm, octogonale
messing zonnewijzer op geglazuurde
steen en ronde messing zonnewijzer met
tekst rondom op steen
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5102
€ 100 - € 150
Tiggers Kleyn Amsterdam
scheepskompas, Ludolph scheeskompas
gemerkt op rand C. Plath H387 Hamburg,
J. Molteni Paris scheepskompas in houten
kist en Ludolph scheepskomas met
vloeistof gemerkt Hamburg
5103
€ 100 - € 150
Bronzen tafelkanon in houten affuit,
Holland 19e eeuw, 36 cm lang
5104
€ 50 - € 100
M. Honorables EIP Paris Londrie uurwerk,
22 cm hoog, Zenith 8 jours uurwerk
en maker onbekend messing uurwerk
(restauratieobjecten)
5105
€ 80 - € 120
Kavel gewichten wo. klokgewichten en
weegschaal gewichten, hoogste 14 cm
5106
€ 200 - € 400
I.C. Keller A. Mannheim leisteen en
messing zonnewijzer, messing
zonnewijzer met decor van gezicht en
opdruk 1689 op geglazuurde steen,
Bywater & Co. Liverpool bronzen
zonnewijzer op steen en bronzen
zonnewijzer op steen
5107
€ 40 - € 80
Kleurgravure van hemellichamen,
Hemisphere Boreal C E Voisard Sculp.,
20x24 cm (niet ingelijst)
5108
€ 50 - € 100
Diverse houten meetinstrumenten uit de
19e-/20e eeuw b.u. Lorenz
Becker Hamburg schoenenmaat meter,
schuifmaat, 4 ellematen, 4 duimstokken, 4
meetlatten (1 gelijmd)
5109
€ 50 - € 100
2 messing meetlatten in inch, Engeland
19e eeuw en 3 instrumenten voor het
nemen van steekproeven uit
scheepsladingen graan en hierdoor de
kwaliteit van de diepere lagen te
controleren, langste 97 cm
5110
€ 50 - € 100
Oude wandelstok met daarin een peillood,
Engeland ca. 1900, 98 cm lang
5112
€ 750 - € 1.000
Zuid Holland Gouda plateel staande 3lichts schemerlampvoet met koperen
montuur en poten, plateelgedeelte 107
cm, totaal incl. beschilderde kap 184 cm
hoog
5113
€ 50 - € 100
Arnhemsche Fayence plateel
gelegenheidsbord, Schietvereeniging
Arnhem, opgericht 26 februari 1900,
schilder Dini Zwolsman, fabrieksmerk 2,
21 cm diameter.
5114
€ 250 - € 500
Purmerend firma Jacob Vet & Co plateel
vaas met lineair decor, ca. 1905, LV,
37/57, 21 cm hoog
5115
€ 250 - € 500
Purmerend firma Jacob Vet & Co plateel
vaas met oren en lineair decor LVM
43/87, ca. 1905, 16 cm hoog
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5116
€ 50 - € 100
Zuid Holland Gouda plateel schotel met
polychroom decor, model 1165/35,
schilder JM Bijlaart, jaar 1922, 37,5 cm
diameter
5117
€ 100 - € 150
Zuid Holland Gouda plateel orenvaas met
floraal decor, schilder AP, model 661, 36
cm hoog en Zuid Holland Gouda plateel
orenvaas met floraal decor, model 311, 36
cm hoog (oren gerestaureerd)
5118
€ 50 - € 100
Zuid Holland Gouda plateel
gelegenheidsschotel Koningin Wilhelmina
1898-1923, model 1165/40, 43 cm
diameter
5119
€ 150 - € 200
Fayence en Tegelfabriek Utrecht
aardewerken klomp en oorvaas, gemerkt
Jan Mijnlieff, Holland ca. 1900, hoogste 9
cm (oorvaas restauratie in hals)
5120
€ 150 - € 200
Porceleyne Fles Delft turquoise gekleurde
vaas met decor van herten en patronen,
Holland ca. 1900, 27 cm hoog(haarlijn),
De Porceleyne Fles Delft polychroom
gekleurde vaas, ontwerp J.A. Burghoorn,
Holland ca. 1900 (haarlijn)
5121
€ 400 - € 600
Rozenburg Den Haag eierschaal
porseleinen vaasje met floraal decor,
schilder Sam Schellink, jaarletter 1910, 12
cm hoog (hals gelijmd)
5122
€ 150 - € 200
Aardewerken vis op golf met wit glazuur,
gemerkt CH (mogelijk Cornelis Hartog) en
Delft, Holland ca. 1900, 14 cm hoog
5123
€ 150 - € 200
Arnhemse Fayencefabriek plateel oorvaas
en kom met decor Lindus (kom
gerestaureerd) en Arnhemse Fayence
plateel bolvaas en puntvaas met decor
Flora (bolvaas gerestaureerd), hoogste 27
cm
5124
€ 80 - € 120
Haagse Plateelfabriek Rozenburg
cilindervormige vaas, gemerkt met
ooienvaar, Holland ca. 1900, 13 cm hoog
5125
€ 150 - € 250
Weduwe Brandjes Purmerend, plateel
vaasje model 1020, 15 cm hoog
5126
€ 100 - € 150
Plateelfabriek De Distel aardewerken
oorvaas, putnvaas en bakje, Holland ca.
1900, hoogste 13 cm
5127
€ 20 - € 40
Zenith Gouda aardewerken schotel,
model 234, J.M decor Kauw, 19 cm
diameter
5128
€ 30 - € 60
Zuid Holland Gouda plateel schaaltje,
13,5 cm diameter en 7 schaaltjes 8 cm
diameter
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5129
€ 30 - € 60
Koninklijk Goedewaagen Gouda plateel
schotel Ter herinnering aan het 700-jarig
bestaan der stad Arnhem 1233-1933,
25,5 cm diameter

5142
€ 30 - € 60
Arnhemsche Fayence plateel
bloemenhanger met decor Automne,
model 143, schilder CH, 16 cm hoog, 22
cm diameter

5157
€ 80 - € 120
Herend Hongarije porseleinen
beeldengroep van Siberische Taling
eenden genummerd 15346, 23,5 cm
hoog, 30,5 cm lang (haarlijn bodem)

5130
€ 50 - € 100
2 Zuid Holland Gouda plateel schotels
met polychroom decor, model 1167/21,
schilder Koolmees, jaar 1923, 22 cm
diameter

5143
€ 40 - € 80
Arnhemsche Fayence plateel bloempot,
decor Tinejo, model 34, schilder KDB,
20,5 cm hoog, 29 cm diameter

5158
€ 50 - € 100
Herend Hongarije porseleinen inktstel met
vogelnest decor 10,5 cm hoog, 15x11 cm

5131
€ 200 - € 400
Tichelaar Makkum porseleinen
wandplaquette met gecontourneerde rand
en blauw wit Hollands decor van personen
in dorp met huizen met trapgevel en kerk,
Holland 19e eeuw, 56x48 cm
(randschilfers)
5132
€ 30 - € 60
2 geglazuurd aardewerken schenkkannen
met blauw decornaar 18e eeuws Delfts
voorbeeld, 20 cm hoog (oor gelijmd, div.
chips)
5133
€ 40 - € 80
2 Arnhemsche Fayence plateel schotels
met decor Arde, model 430, schilder EV
(Evert Vos) en VJ, 28,5 cm diameter
5134
€ 80 - € 120
Gouda Zuid Holland plateel kan, 19 cm
hoog, Arnhemse Fayencefabriek plateel
vaasje, plateel roomkan (haarlijn) en
Gouda Zuid Holland plateel dekselbak
5135
€ 40 - € 80
Porceleyne Fles Delft aardewerken koe,
jaarletter 1944, 14,5 cm hoog
5136
€ 40 - € 80
Porceleyne Fles Delft aardewerken huisje
met tekst In de rokende moor, op los
plateau, 14 cm hoog (chipje rechter hoek
zijkant huisje)
5137
€ 40 - € 80
Porceleyne Fles Delft aardewerken moon
vase, jaarletter 1917, 26 cm hoog
5138
€ 100 - € 150
3 aardwerken vazen met decor van
vogels, gemerkt; Plateelfabriek De Distel,
Holland ca. 1900 (1 gerestaureerd, 1
chips aan voet)
5139
€ 150 - € 250
Aardewerken schotel met blauw decor
naar Chinees voorbeeld, Holland ca.
1675, 31,5 cm diameter
5140
€ 80 - € 120
Schoonhoven plateel schaal (chip),
Koninklijk Goedewaagen Gouda kan,
Gouda Zuid Holland kan met decor Bleu
de Paris en Mobach Jugendstil
aardewerken vaas, 20 cm hoog (bakfout)
5141
€ 30 - € 60
4 Porceleyne Fles Delft aardewerken
schotels met blauw Hollands decor, jaren
1902 en 1904, schilders W van Baarsel,
PCM de Fouw en AP Guerain, 18 cm en
22 cm diameter
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5144
€ 100 - € 150
Aardewerken stoof met polychroom floraal
decor, Holland 18e eeuw, 11 cm hoog, 14
cm breed en 13 cm diep, aardewerken
kan, Engeland 18e eeuw en aardewerken
onderzetter voor kraantjeskan, Holland
18e eeuw (allen schade)
5145
€ 40 - € 80
Zuid Holland Gouda ovale jardiniere ,
model 631, jaar 1920, schilder CH, 14 cm
hoog, 42x21 cm (kleine beschadiging aan
oor)
5146
€ 20 - € 40
Porceleyne Fles Delft aardewerken
gelegenheidsschotel Koningin Wilhelmina
1880-31 augustus 1930, 25 cm diameter
5147
€ 50 - € 100
Aluminia Copenhagen Denmark
aardewerken gelegenheidsschotel Juliana
30 april 1914, 25 cm diameter en idem 30
april 1915, 25 cm diameter (1 met chip)
5149
€ 100 - € 150
2 aardewerken raamhonden, Engeland
ca. 1900, 13 cm hoog
5150
€ 250 - € 500
Porseleinen gorilla poserend op sokkel,
Pia Langelund voor Royal Copenhagen,
40 cm hoog
5151
€ 80 - € 120
Porseleinen staand hert en zittende hond,
Royal Copenhagen, hoogste 27,5 cm
5152
€ 80 - € 120
Lladro porseleinen beeld nr. 1003.3, Girl's
head (white), Cabeza Blanco, ontwerp
Fulgencio Garcia, periode 1969-1985, 26
cm hoog
5153
€ 20 - € 40
Anoniem, opalineglazen vaas met
beschilderd decor, ca. 1920, 25 cm hoog,
15 cm diameter
5154
€ 40 - € 80
Porseleinen half doll tafelschemerlamp
met textiel jurk, 38 cm hoog
5155
€ 20 - € 40
Lladro porseleinen beeld nr. 1413,
Illusion, Sirena Brazos Sobres Rodillas,
ontwerp Jose Puche, periode 1982-N/A,
18 cm hoog (schade aan haar)
5156
€ 50 - € 100
Rudolstadt Volkstedt, 6 porseleinen
beeldjes van figuren met hoeden op en
voorwerpen in de hand, ca. 7 cm hoog (4
beeldjes met chipjes)

5159
€ 30 - € 60
Lladro porseleinen beeld nr. 2056, Tall
Chinese, Chino Alto, ontwerp Jose Roig,
periode 1974-2017, 20,5 cm hoog
5160
€ 200 - € 400
Porseleinen ijsbeer in gevecht met
zeehond, Knud Kyhn voor Royal
Copenhagen, nummer 1108, 22 cm hoog
5161
€ 80 - € 120
6 Derby aardewerken beelden van putti
met bloemenmand en -krans, Engeland
19e eeuw, 10,5 cm hoog (diverse schade
wo. 2 gerestaureerd)
5162
€ 40 - € 80
Bing & Grondahl Denemarken porseleinen
beeld van een eekhoorn, 21,5 cm hoog
5163
€ 150 - € 200
Porseleinen sluipende ijsbeer, Carl J.
Bonnesen voor Royal Copenhagen,
nummer 1137, 17 cm hoog en porseleinen
beeldengroep van zeehond met pups,
Allan Therkelsen voor Royal Copenhagen
5164
€ 30 - € 60
Oud dominospel in kistje, koperen
tabaksdoos naar antiek model, 2 Oosterse
porseleinen schoteltjes, 11,5 cm diameter
en een Yixing theepotje
5165
€ 40 - € 80
Lladro porseleinen beeld nr. 5761, Out for
a romp, Jovencita con dos perros,
ontwerp Francisco Catala, periode 19911995, 21 cm hoog
5166
€ 50 - € 100
Lladro porseleinen beeld nr. 130G,
Warrior Boot (large), pre-production, 18,5
cm hoog
5167
€ 50 - € 100
Lladro porseleinen beeld nr. 5211,
Angela, Damisela Sombrilla En Alto,
ontwerp José Puche, periode 1984-2002,
21 cm hoog
5168
€ 40 - € 80
2 Lladro porseleinen beeldjes van zittende
honden, 8 cm en 9,5 cm hoog, 2 beeldjes
van ganzen 8 cm hoog en beeldje van
konijn, 9 cm hoog (chipje en haarlijntjes 2
bloemblaadjes)
5169
€ 30 - € 50
Lladro porseleinen beeld van meisje met
hoed, ontwerp Vincente Martinez, periode
1971-1985, 21 cm hoog
5170
€ 50 - € 100
Lladro porseleinen beelden b.u. nr. 6702
Nature's Observer, nr.17615 Fall bell en
nr. 5613 Sealore Pipe
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5171
€ 80 - € 120
Groene snufbottle met verzilverd montuur
en herkomst Nürnberg 5,5 cm hoog,
roodglazen snuffbottle 10 cm hoog en
Chinees porseleinen snufbottle 7 cm hoog

5188
€ 200 - € 400
Chris van der Hoef (1875-1933)
Tinnen lampenvoet, ontwerp Chris van
der Hoef voor Gero Holland, Holland ca.
1930, 20 cm hoog

5172
€ 40 - € 80
4 Lladro beelden van 2 ganzen,
staartmees en winterkoninkje, hoogste 13
cm hoog

5189
€ 150 - € 200
Koperen Amsterdamse School tafelklok,
Holland ca. 1930, 13,5 cm hoog

5173
€ 50 - € 100
4 Lladro porseleinen beelden van fee 28
cm hoog (gelijmde hand), moeder met
kind 19 cm hoog, ballerina 26 cm breed
(vingers manco) en Jozef, Maria en kindje
Jezus, 23 cm hoog
5174
€ 50 - € 100
Kavel bestaande uit 23 sjaaltjes
waaronder zijde en waaronder gemerkt
Pierre Balmain Paris, Hermes Paris, Olga
Greco, Gerry Weber, Leonardi en Idemo
5175
€ 50 - € 100
Chanel snowball, 11 cm hoog, 10 cm
diameter (doos aanwezig)
5176
€ 100 - € 150
Chanel snowball 16,5 cm hoog, 14 cm
diameter (geen doos aanwezig)
5177
€ 50 - € 100
Louis Vuitton snowball, 14 cm hoog, 9 cm
diameter (doos aanwezig)
5178
€ 50 - € 100
Chanel snowball, 11 cm hoog, 10 cm
diameter (doos aanwezig)
5179
€ 50 - € 100
Chanel snowball, 11 cm hoog, 10 cm
diameter (doos aanwezig)
5180
€ 50 - € 100
Chanel snowball, 12 cm hoog, 9,5 cm
diameter (doos aanwezig)
5181
€ 50 - € 100
Chanel snowball, 11 cm hoog, 10 cm
diameter (doos aanwezig)
5182
€ 50 - € 100
Louis Vuitton snowball, 12 cm hoog, 10
cm diameter (doos aanwezig)
5183
€ 40 - € 80
19e eeuwse lorgnet, diameter glas is 41
mm
5184
€ 100 - € 150
Zamak beeld van een olifant op maremren
plateau, 18 cm hoog en 23 cm breed en
brons verguld beeld van een olifant, 19,5
cm hoog (1 slagtand manco)
5185
€ 150 - € 250
Naar Fayral, Nouveau Dancer, bronzen
beeld op natuurstenen sokkel, 36,5 cm
hoog
5186
€ 40 - € 80
2 metalen Art Deco vogels op marmeren
sokkels, 17,5 cm hoog, 16 cm breed
5187
€ 100 - € 150
Etling Art Deco glazen vaas met decor
van wijnranken en druiventrossen,
Frankrijk ca. 1930, 13,5 cm hoog
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5190
€ 150 - € 200
Messing tabaksdoos met geheim 3 punts
slot en Romeinse cijfers, Holland ca.
1700, 9 cm diameter (huidige stand van
de wijzers is de code)
5191
€ 40 - € 80
Ovaal portret van Napoleon en ovaal
portret van Madame Récamier, porselein
5,5x4,5 cm, in Empire striklijst 8x5 cm
5192
€ 50 - € 100
Charles Hennig miniatuur metalen
pikhouweel, 19 cm lang
5193
€ 50 - € 100
Richard Rohac (1906-1965)
Danseres, brons met monogram en
stempel Austria, 8,5 cm hoog, 61,3 gram
5194
€ 40 - € 80
Walter Bosse (1904-1979)
2 bronzen beeldjes, vis het hond, 3,5 en 4
cm hoog, 77,0 gram. Niet gemerkt
5195
€ 150 - € 200
Thomas Francois Cartier (1879-1943)
Bronzen beeld van een jachthond, 9 cm
hoog, 20 cm breed en 6 cm diep
5196
€ 40 - € 80
Miniatuur boekje getiteld Kern der
kerkelyke historie enz. eerste deeltje met
figuurtjes te Dordrecht by A. Blussé, jaar
1755, afmeting boekje 4,5x3,5 cm, 2 cm
dik
5197
€ 150 - € 200
Pierre Duchesne Paris vuurverguld
messing rijkelijk bewerkt uurwerk met
Romeinse cijfers, Frankrijk 18e eeuw,
17,5 cm hoog, 15,5 cm breed en 6 cm
diep
5198
€ 100 - € 200
Sylvain Kinsburger (1855-1935)
Bronzen sculptuur van putto, op
marmeren sokkel, 119 cm hoog
(restauratie aan linkerhand bij struik en
marmeren sokkel)
5199
€ 100 - € 150
Charles Artus (1897-1978)
Bronzen Art Deco sculptuur van een
maraboe, op marmeren sokkel, 18 cm
hoog
5200
€ 100 - € 150
Koperen tabaksdoos met tekst; Betrout de
weerelt niet, bey mense is geen heyl. Sij
draagte als de wint, hout maer een uit
oog seyt, Holland 18e eeuw, 3,5 cm hoog,
15 cm breed en 5 cm diep

5201
€ 200 - € 400
Pieter Holm koperen tabaksdoos met
gravering van een kalender en diverse
teksten wo. Regt door zee, Holland ca.
1750, met documentatie, 3 cm hoog, 17
cm breed en 5 cm diep
5202
€ 50 - € 100
Gestoken religieuze voorstelling op been,
vermoedelijk 18e eeuw, 6,5 cm hoog en
staand op een plexiglas voetje, totaal
194,7 gram
5203
€ 150 - € 200
Messing reiswekker met 4 corinthische
zuilen en Zwitsers uurwerk, Engeland 19e
eeuw, 14 cm hoog
5204
€ 50 - € 100
2 klassieke groen marmeren cassolettes
met bronzen montuur, 25 cm hoog
5205
€ 20 - € 40
Parelmoer doosje met gegraveerd decor,
6,5x4,5 cm met daarin 2 miniatuur laarsjes
5206
€ 100 - € 150
Bronzen putto in Romeinse kledij met
thermometer in handen, Frankrijk 19e
eeuw, 16 cm hoog (defect)
5207
€ 80 - € 120
Gesigneerd Hubert Van der Donckt,
bronzen beeld van vrouw en kind, 17 cm
hoog
5208
€ 100 - € 150
Glazen glas met geëtst decor van
verschillende Vrijmetselarij symbolen wo.
passer en meetlat en 2 sabels, gemerkt
Br. V. D., 13 cm hoog
5209
€ 20 - € 40
2-zijdige odeurflacon met glazen stopjes
in een gestoffeerde cassette, 16 cm breed
5210
€ 50 - € 100
Bronskleurig messing beeld van liggende
leeuw, 18 cm breed
5211
€ 140 - € 180
Emmanuel Villanis (1858-1914)
Bronzen buste Ida, 20,5 cm hoog
5212
€ 100 - € 150
Gesneden en gepolijst benen figuur
voorstellende een koning "Oba" uit Benin
Nigeria, ca. 1930, 18,5 cm hoog
5213
€ 100 - € 150
Fali doll, houten vruchtbaarheidbeeld
gedecoreerd met kralen en 4 bellen aan
touw om middel op metalen statief,
Kameroen ca. 1900, 29 cm hoog
5214
€ 40 - € 80
Koperen tabaksdoos met typisch Hollands
decor op deksel en patronen onderin,
gemerkt Friesche Koper Kunst, Holland
19e eeuw, 7 cm hoog, 12 cm breed en 8
cm diep (schade)
5215
€ 40 - € 80
2 etsjes met afbeeldingen van Aagje
Deken en Betje Wolf, in striklijst, 12,5x10
cm
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5216
€ 50 - € 100
Rond miniatuur portret van een vrouw, 5
cm diameter in houten lijstje, Europa ca.
1900
5217
€ 100 - € 150
3 koperen tabaksdozen, Holland 18e-/19e
eeuw, hoogtse 5 cm
5218
€ 50 - € 100
Ivoren waaier met snijwerk, stof
beschilderd met floraal decor en met kant
afgewerkt, ca. 1900, 36 cm hoog, 61 cm
breed (schade aan stof)
5219
€ 20 - € 40
Metalen briefopener in de vorm van een
dolk met embleempje van Regiment
Infanterie Oranje Gelderland
en ingegraveerde datum 28-9-1959- 1-31962 en 45 I-B, 17 cm lang
5220
€ 100 - € 150
Rijk bewerkte bronzen vijzel met opschrift;
Anno Salutis Nostre In T Jaer 1571,
vermoedelijk van latere datum, 11 cm
hoog, 16 cm breed, met ijzeren stamper
5221
€ 50 - € 100
Gesneden parelmoer schelp met decor
van man en vrouw met visnetten,
Bretagne ca. 1900, 22x19 cm
5222
€ 100 - € 200
Rijkgestoken voorstelling van de geboorte
van Christus, Gloria in excelsis Deo
gemaakt van een schelp, 19,5x16 cm in
cassette
5223
€ 80 - € 120
Voorstelling van een vissersgezin bezig
met de netten gedecoreerd in het
parelmoer van een schelp, 20 cm hoog
5224
€ 80 - € 140
Schwarzwalder houten liggend hert met
messing gewei en inktpotje, 12 cm hoog,
27x17 cm
5225
€ 50 - € 100
2 Russische lakdozen, onderop
gesigneerd "made in USSR", grootste 4,5
cm hoog, 16,5 cm breed en 10 cm diep
5226
€ 80 - € 120
Messing kistje met florale patronen, 10 cm
hoog, ovale messing en koperen
tabaksdoos en koperen hoekige
tabaksdoos
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5231
€ 30 - € 60
2 oude brillen in foedraal en een Parker
Duofold vulpen
5232
€ 40 - € 80
Kavel koperen VOC munten, 18e eeuw,
zilveren Theresia munt uit 1780, bronzen
penning Watersnood Tuindorp Oostzaan
1960, bronzen penning Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot Maaatschappij
1856-1981 en 2 hexagonale penningen
van Habib Insurance Company in cassette
5233
€ 20 - € 40
Notenfineer bijoukistje met messing
beslag, 10 cm hoog, 20x10,5 cm (pootjes
manco)
5234
€ 150 - € 200
9 stenen of bronzen onderdelen t.b.v.
steek- of slagwapens, vermoedelijk
Prehistorie/Oudheid, langste 35 cm
5235
€ 40 - € 80
Verzameling oude brillen, brillenkokers,
diverse modellen scharen en glazen
parfumflesjes
5236
€ 40 - € 80
Cloisonné sigarettentui, ca. 1920, 9x5,5
cm
5237
€ 30 - € 60
Gietijzeren spaarpot, poppenkast, Punch
and Judy bank, 18 cm hoog
5238
IJzeren masker 29 cm hoog

€ 40 - € 80

5239
€ 30 - € 50
Bronskleurig metalen Art Deco beeld van
een vogel, op marmer met onyx voet, 15
cm hoog, 22 cm breed (stukje rand van
voet gelijmd)
5240
€ 100 - € 150
Bronzen sculptuur van een kat, op
marmeren sokkel, naar Botero, 12 cm
hoog
5241
€ 40 - € 80
2 messing blakers, 25 cm hoog, 18 cm
breed en 2 messing tafelkandelaren, 21
cm hoog
5242
€ 40 - € 80
Zamak Art Deco beeld van een hert, op
ovale marmer met onyx voet, 21 cm hoog,
40 cm breed

5227
€ 30 - € 60
2 bronzen sculptures van de denker en
verliefd stel in innige omhelzing, ca. 12 cm
hoog

5243
€ 100 - € 150
Gekleurd bronzen beeld van een
leeuwenkop op een kunststof basis, 27
cm hoog

5228
€ 100 - € 150
Bronzen kubistisch beeld van persoon in
acrobatische houding, 31 cm hoog

5244
€ 80 - € 120
9 zakhorloges in zilveren kast van
verschillende merken wo. Omega en
Ancre, gemerkt 0,800

5229
€ 40 - € 80
Van Cleef & Arpels zwarte zijden
avondtasje in originele doos
5230
€ 400 - € 800
De Nieuwe Honsel Amsterdamse School,
polychroom gebrandschilderde glas in
lood wandlamp, Holland ca. 1920, 37 cm
hoog, 11 cm diep en 7 cm diep (barst in
glas)
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5245
€ 100 - € 150
Jaeger LeCoultre Memovox reiswekker in
lederen etui, kastnummer 949242m
4,5x4,5 cm (De opwindknop heeft twee
werkingen naar links draaien voor het
uurwerk en dezelfde knop naar de andere
kant voor het opwinden van de
wekker.Het uittrekken van deze zelfde
knop kan de wektijd worden ingesteld.)

5246
€ 80 - € 120
Heren polshorloge, quartz, Alfa Romeo in
de vorm van een grill, gelimiteerde
oplage, 0129/2000 in origineel doosje
5247
€ 150 - € 200
15 zakhorloges van verschillende merken
in houten kist wo. Hamilton, Tiega, M.M. &
Co. en J.R. Ingram
5248
€ 50 - € 100
Timex heren polshorloge aan stalen band,
handwinder, wijzerplaat genummerd
26051 - 10478, kastnummer 37 mm
5249
€ 30 - € 60
Art Deco heren polshorloge aan lederen
band, kastmaat 3,2x2,5 cm
5250
€ 30 - € 60
Stührling automaat heren polshorloge aan
lederen band, kastmaat 46x41 mm
5251
€ 200 - € 400
Houten 3-laads vitrinekastje met 30
zakhorloges, kastje 12 cm hoog, 38x19
cm
5252
€ 20 - € 40
Kavel b.u. 16 pennen van div. merken wo.
Tombo, Waterman, Logart, Faber Castell,
Caran D'Ache, Rotring, Diplomat, Ronson,
Parker en Derksen
5253
€ 50 - € 100
Kavel b.u. 11 Lamy pennen en 7 Cross
pennen
5254
€ 50 - € 100
Kavel b.u. 13 Shaeffer pennen
5255
€ 50 - € 100
Kavel b.u. 20 Parker pennen
5256
€ 50 - € 100
Verzameling pennen, vulpennen,
waaronder CAW, Swan, Crown Minor,
Karos, Excelsior, Matterhorn, Union etc.
5257
€ 30 - € 60
Juwelendoos met diverse bijou
5258
€ 30 - € 60
Kristallen geslepen gembercoupe, 35 cm
hoog (enkele chipjes)
5259
€ 20 - € 40
Gepolijste 2-delige mineraal, agaat, met
fraaie kleuren, 11 cm hoog
5260
€ 40 - € 80
2 repro Arabische dolken, 42 cm lang,
repro pistool met messing en parelmoer
inlegwerk, 37 cm lang en dolk in benen
schede, 32 cm lang
5261
€ 80 - € 120
Groene glazen platte fles, 32 cm hoog, bol
flesje, 14 cm hoog, en 6 roemers, kleinste
10,5 cm en grootste13 cm hoog (2 glazen
met schade), mogelijk 18e/19e eeuw
5262
€ 400 - € 800
Ernst Leitz, Leica M4-2 analoog
fototoestel nr. 1504354, Duitsland 1957
(schade)
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5263
€ 30 - € 60
Houten boekensteun met aan beide zijden
een gesneden voorstelling met dansers
en man met os, India ca. 1890, 17 cm
hoog, 32x12,5 cm

5277
€ 600 - € 800
19 foto's van heilige plekken in Mekka AlMukarramah en pelgrims in Masjid alHaram, Medina en Muna, Azië 19e-/20e
eeuw

5264
€ 50 - € 100
8 slingerglazen met spiraal in voet, 19 cm
hoog en 8 groen gekleurde glazen met
holle voet, 16 cm hoog

5278

5265
€ 30 - € 60
Groene By Bar handtas, 14x17 cm
5266
€ 30 - € 60
Roze By-Bar handtas, 14x17 cm
5267
€ 30 - € 60
Groene By-Bar handtas, 14x17 cm
(zonder ketting)
5268
€ 40 - € 80
17 gravures met afbeeldingen van
Nederlandse stads- en dorpsgezichten en
gebouwen, 18e eeuw, ca. 17x27 cm
5269
€ 150 - € 200
Kavel voorwerpen van de Vrijmetselarij en
in het bijzonder van de Lodge
Clackmannan 1303 te Schotland wo.
folders en aantekeningen van
bijeenkomsten, wetboek, handgeschreven
correspondentie, document over de
balans en bezittingen van het jaar 1964,
algemene informatie over de
"Freemasons" en officiele textiele sjerp en
heuptas
5270
€ 2.000 - € 3.000
"The Divine Invocation off Imam Ali"
geschreven in Nastaliq kaligrafie, vewerkt
in uitklabaar boek met lederen kaft, door
"Sultan Arab", Azië 19e-/20e eeuw,
22,5x14 cm
5271
€ 400 - € 500
Afbeelding van man uit het vroegere
Ottomaanse Rijk, tekening op karton, Azië
19e/20e eeuw, 30x22 cm
5272
€ 400 - € 500
Afbeelding van Imam Ali met zwaard en
aureool en daaromheen verzen uit de
Koran en daarboven 2 engelen, tekening
op karton, Azië 19e-/20e eeuw, 29x23 cm
5273
€ 400 - € 500
Nastaliq kaligrafie schrift met floraal
decor, toegeschreven aan Ali al-Kateb,
geplakt op karton, Perzië 19e-/20e eeuw,
26x18 cm
5274
€ 400 - € 500
Nastaliq kaligrafie schrift met verzen uit de
Koran en floraal decor, geplakt op karton,
Azië 19e-/20e eeuw, 20,5x14,5 cm
5275
€ 600 - € 800
4 Nastaliq kaligrafie schriften met
vergulden elementen, Azië 19e/20e
eeuw, geplakt op karton, grootste 24,5x17
cm
5276
€ 600 - € 800
Gesigneerd Zarrin Qalam, personen,
dieren en bloemen verwerkt in Arabische
tekst, olieverf op doek, Iran 20e eeuw,
47,5x75 cm
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€ 400 - € 500

Kaligrafie schrift met floraal decor,
toegeschreven aan Ahmed Al-Nirzi,
geplakt op karton, 1114 Lunar Hijri,
25x19,5 cm
5279
€ 400 - € 500
Tekening van Surah Al-Nas in Ruq'ah
schrift verwerkt in de vorm van een kan,
geplakt op karton, Azië 19e-/20e eeuw,
24x18,5 cm

5291
€ 50 - € 100
Lladro porseleinen beeld nr. 4940, Torch
Bearer, Trofeo, ontwerp Salvador Furió,
periode 1974-1978, 43 cm hoog
5292
€ 50 - € 100
2 porseleinen mosterdpotjes met floraal
decor, Duitsland ca. 1900, 8 cm hoog
(chip deksel)
5293
€ 80 - € 120
2 porseleinen siervazen, Fürstenberg met
goudkleurige rand en bloemdecor, 19 cm
hoog
5294
€ 40 - € 80
Stoke on Trent Carlton Ware Engelse
porseleinen kom met oosters decor, 11,5
cm hoog, 25 cm diameter

5280
€ 400 - € 500
Nastaliq kaligrafie schrift, overgenomen
van het Maqsoud Tabrizi 973 lunar Hijri,
geplakt op karton, Azië 19e-/20e eeuw

5295
€ 40 - € 80
Herend Hongarije porseleinen orenvaas
op blokvoet met polychroom floraal decor
met vlinders, 24,5 cm hoog

5281
€ 400 - € 500
Getiteld Asmaa Allah, Ottomaans Naskh
kaligrafie schrift met figuraal en floraal
decor, geplakt op karton, Azië 19e-/20e
eeuw, 41x28 cm

5296
€ 40 - € 80
Herend Hongarije porseleinen bloempot
met Rothschild decor en oren, 16,5 cm
hoog, 23 cm breed (rand kalkaanslag
binnenzijde)

5282
€ 400 - € 500
Afbeelding van pelgrimstocht naar Mekka
Al-Mukarramah en getuigenis met
handtekeningen, gemaakt door een
pelgrim, tekening op papier, Azië 19e-/20e
eeuw, 43x35 cm
5283
€ 400 - € 500
Kaligrafie schrift met floraal decor en tekst
in de naam van God, toegeschreven aan
Abbas Al-Baghdadi, geplakt op karton,
1224 Lunar, Azië 20e eeuw, 47,5x34,5 cm
5285
€ 100 - € 150
Lladro porseleinen beeld nr. 1076, Court
Jester, Macero, ontwerp Salvador Furió,
periode 1969-1970, 44 cm hoog
5286
€ 100 - € 150
Porseleinen siercoupe met 2 figuren en
bloemen en bladeren, 20,5 cm hoog,
3600 gram
5287
€ 60 - € 100
Saksisch porseleinen beeldengroep van
theekransje, 15 cm hoog, 27 cm breed
5288
€ 30 - € 50
Lindner Bavaria porseleinen dekselvaas
met ramsoren en bloemdecor, 45 cm
hoog (paar randchipjes van standring
blokvoet)
5289
€ 50 - € 100
2 biscuit porsleienen beeldjes,
Wedgwood, "The dancing Hours",
gelimiteerde oplage van slechts 12.500
stuks, deze genummerd 4033 en 6455,
24,5 cm hoog
5290
€ 30 - € 60
Hutschenreuther porseleinen vaas met
floraal decor en vlinders 35,5 cm hoog en
Goebel beeld van een papegaai, 21 cm
hoog

5297
€ 200 - € 400
Johann von Schwarz
Porseleinen en geëmailleerd Jugendstil
tafelstuk gevat in tin, Johann von Schwarz
voor Norica Fayencen, Duitsland begin
20e eeuw, 3,5 cm hoog, 44 cm breed en
16 cm diep
5298
€ 50 - € 100
Empire porseleinen tafelolielamp in
Egyptische stijl, 15,5 cm hoog, 15 cm
breed (groen kopje en knopje van
dekseltje gelijmd) en porseleinen kop en
schotel met beschilderde voorstelling van
Felix Meritis Amsterdam op kopje
5299
€ 60 - € 100
KPM porseleinen orenvaas met
beschilderd decor, ca. 1900, 31cm hoog,
Volkstedt Rudolstadt porseleinen beeld,
14,5 cm hoog, biscuitporseleinen
bloembak met beeldengroepje van
moeder met kind en los beeldje van
lammetje 20 cm hoog, 24x13 cm en
Russisch porseleinen dekselbakje
(muziekdoosje) met sprookjesdecor,
8,5x6,5 cm
5300
€ 100 - € 150
Nanny Still (1926-2009)
Glazen turquoise gekleurde karaf, 33 cm
hoog
5301
€ 100 - € 150
Glazen siervaas, transparant met wit en
rood, ontwerp Adam Jablonski, 35 cm
hoog, 3200 gram
5302
€ 80 - € 120
2 gekleurde glazen vogels waaronder
gemerkt V. Nason & C, 36,5 cm en 45 cm
hoog
5303
€ 100 - € 150
Glazen siervaas met blauw en wit en een
slanke hals, ontwerp Marinke van
Zandwijk voor Leerdam, 2007, 45 cm
hoog, 3035 gram
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5304
€ 30 - € 50
2 glazen beelden van een toekan,
Murano, 11,5 cm en 28 cm hoog
5305
€ 50 - € 100
Paarse glazen siervaas met tincraquelé,
32 cm hoog
5306
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen vaas met ruwe fleurige
buitenwand, 34 cm hoog, 16 cm diameter
5307
€ 25 - € 50
Glazen octogonaal sierobject met bruine
vlekken, mogelijk Murano, 7,5 cm hoog,
14 cm diameter, 1340 gram
5308
€ 40 - € 80
Rood glazen gevlochten object, op stenen
sokkel, 15 cm hoog
5309
€ 50 - € 100
2 gekleurde glazen vogels 27,5 cm en 34
cm hoog
5310
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen kat, 28 cm hoog
5311
€ 50 - € 100
Ontwerp Floris Meydam, 2 glazen
beukenoot vaasjes 11 cm en 14,5 cm
hoog, 2 Leerdam spijkerbol vaasjes 6 cm
en 8 cm hoog en asbakje 9 cm diameter
5312
€ 80 - € 120
Bernard Heesen (1958-)
Glazen schaal, gemerkt Oude Horn 1992,
18 cm diameter en glazen vaas, gemerkt
Holmegaard 15919
5313
€ 40 - € 80
Leerdam glazen spijkerbol 8,5 cm hoog,
Swarovski kristallen kandelaartje, 10 cm
hoog, Swarovski beeldengroepje van vier
vogels op een tak, 5 cm hoog, 10 cm
breed en anoniem, beeldengroepje van 3
vogels, 10 cm hoog
5314
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen kat, 30 cm hoog
5315
€ 50 - € 100
2 gekleurde glazen vogels, 23 cm en 32,5
cm hoog
5316
€ 50 - € 100
Cylindrische glazen siervaas, transparant
met bruin, ontwerp Stefan Kovacik voor
Leerdam, 22 cm hoog, 3880 gram
5317
€ 20 - € 40
Val St Lambert, glazen object, 23 cm lang
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5321
€ 30 - € 60
Gesigneerd Nuutajärvi Finland, glazen
beeld van een vogel, 8 cm hoog, 25 cm
lang
5322
€ 80 - € 120
Glazen sierschaal met blauw en groen,
ontwerp Marinke van Zandwijk voor
Leerdam, 14 cm hoog, 33 cm diameter,
2855 gram
5323
€ 30 - € 60
Langwerpige glazen schaal met blauwe
en bruine lijnen, ontwerp Max Verboeket,
5,5 cm hoog, 38x20 cm, 1610 gram
5324
€ 50 - € 100
Glazen sierschaal met groen en bruin
craquelé, ontwerp Karl Wiedmann voor
WMF, 8 cm hoog, 37 cm diameter, 2890
gram
5325
€ 80 - € 120
Glazen 5-pas sierschaal met tincraquelé,
ontwerp W J Rozendaal voor Maastricht,
5 cm hoog, 33 cm diameter, 1485 gram
5326
€ 40 - € 80
Ontwerp Copier voor Leerdam,
rookglazen dikwandige fruitschaal, niet
gemerkt, 8 cm hoog, 34 cm diameter
5327
€ 40 - € 80
Glazen 3-kantige sierschaal met blauwe
lijnen, ontwerp Josef Dynda voor
Leerdam, 9 cm hoog, 39 cm diameter,
2675 gram
5328
€ 50 - € 100
Glazen sierschaal met groen craquelé,
ontwerp Karl Wiedmann voor WMF, 8 cm
hoog, 34 cm diameter, 3565 gram
5329
€ 100 - € 150
Stef Uiterwaal (1889-1960)
Persglazen gesatineerd beeld van
Madonna met kind, Stef Uiterwaal voor
Leerdam, 24 cm hoog
5330
€ 100 - € 150
Stef Uiterwaal (1889-1960)
Persglazen gesatineerd beeld van
Madonna met kind, Stef Uiterwaal voor
Leerdam, 24,5 cm hoog
5331
€ 80 - € 120
Lalique glazen beeld van Madonna,
Frankrijk tweede helft 20e eeuw, 25 cm
hoog

5318
€ 100 - € 150
Glazen 3-pas sierschaal met punt,
ontwerp Göran Wärff voor Kosta Boda,
genummerd 7050325, 12 cm hoog, 30 cm
diameter, 3445 gram
5319
€ 40 - € 80
Gekleurde glazen muis, 22 cm hoog
5320
€ 100 - € 150
3 kristallen gembercoupes 29 cm hoog en
een stolp op onderschotel met
waaierslijpsel, 23 cm diameter
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Vet Purmerend

5115

Vet Purmerend

Rozenburg Den Haag

5122

Delft Holland

5135

Porceleyne Fles

5152

Lladro Spanje

5328

WMF Duitsland

5114

5121

5139

Delftse schotel

5117

Zuid Holland Gouda
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7000
€ 50 - € 100
Kavel verzilverde miniaturen van dieren: 6
uilen, 5 kikkers/padden, 2 ganzen, zwaan
en een eend ( 1 oor van uil zit er los bij)
7001
€ 25 - € 50
Verzilverde warmhouder voor eieren, 20
cm hoog
7002
€ 100 - € 200
Fraai bewerkt dienblaadje, gemerkt 800,
aan 2 zijden versierd met floraal decor en
buitenzijde afgezet met parelrand, 19x27
cm, 408 gram
7003
2 zoutvaatjes, in de vorm van een
boomstam met wortels en bladmotief, 6
cm hoog
7004
Verguld metalen collier, Wohl USA, jaren
50/60, bezet met strass stenen, 41 cm
lang
7005
Lang collier, bezet met lapis lazuli bollen
(diameter 1 cm) en bollen (getoest, geen
keur) aan sierlijk slotje gemerkt 925, 80
cm lang
7006
€ 50 - € 100
Jomaz fantasiecollier met sluiting in de
vorm van een paard, ca. 80 cm lang
7007
Verguld metalen hanger / broche, Wohl
USA, jaren 50, 8 cm lang, bezet met
strass steentjes ( steentjes missen)
7008
€ 20 - € 40
Coro Craft fantasiebroche met geslepen
steen in de vorm van een hart met
daarboven een kroon, gemerkt Sterling,
6x3,5 cm
7009
Collier van bollen lapis lazuli, diameter bol
1,5 cm, 66 cm lang
7010
€ 30 - € 60
Oosterse hanger bezet met bloedkoraal
en turkoois, onedel, 75 mm diameter
7011
Metalen collier, Wohl USA, jaren 50, bezet
met strass steentjes, 38 cm lang
7012
2-rijig collier van imitatieparels, aan sierlijk
slotje, 62 cm lang
7013
Collier van amethist aan slotje gemerkt
925, 45 cm lang

-

7014
Verguld metalen collier, Kramer of New
York met gekleurde strass steenen, 41,5
cm lang
7015
Djokja peper- en zoutstel, gemerkt
800, staand op 3 pootjes en versierd met
floraal decor, 6 cm hoog, 62 gram
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7016
€ 250 - € 500
Kavel Djokja, bestaande uit: ovaal
schaaltje, bloemenvaasje staand op 3
bolpootjes, ovaal bakje met lepeltje, een
asbak, 5 onderzetters, flessenbak en een
rond bonbonmandje, 738 gram
7017
€ 200 - € 400
Ovaal Djokja schaaltje, 23x18 cm en een
Djokja dekseldoos, met houten
binnenzijde, 12x18 cm, beide versierd met
floraal decor, bruto 986 gram
7018
€ 100 - € 150
Kavel Djokja, bestaande uit theezeefje
met lekbakje, asbak, taartschep,
roomlepel, flessenopener en 4
coctailprikkers, 288 gran
7019
Gouden neusbrilletje, 14-krt. (scheurtje in
montuur) in ovale brillenkoker (geen
keuren aangetroffen)
7020
€ 50 - € 100
Rechthoekige doos met op de hoeken
fraaie gemerkte ornamenten (getoetst,
geen keur) en bewerkte scharnieren,
16x12x4,5 cm, 200 gram
7021
Kunststof dienblad met houtmotief, met
ajour gezaagde rand versierd met floraal
decor, 31x43 cm
7022
€ 150 - € 200
Djokja ovale dekseldoos met blauw
velours binnenkant en stand op 4
bolpootjes, vermoedelijk Balinees. Deksel
versierd met divers dieren (sluiting
incompleet), 10x19 cm, bruto gewicht 398
gram
7023
€ 50 - € 100
Kavel Djokja: 2 asbakjes, 3 onderzetters
en een coupe op voet, 6 cm hoog, 280
gram
7024
€ 30 - € 60
19e eeuws 2-delig trancheerstel met
bewerkte verzilverde heften in cassette
31x9 cm
7025
€ 40 - € 80
Rond formica dienblad met bewerkte
rand, gemerkt Sterling USA, versierd met
parelrand, diameter 38 cm
7026
Verzilverde theepot met een zilverkeur....?
13 cm hoog
7027
Lampvoet, gemerkt 800, korintische zuil,
33 cm hoog, met vierkante kap
7028
€ 200 - € 400
Zwaar verzilverd dienblad met florale
rand, gemerkt "oehme", 83x54 cm
7029
€ 100 - € 200
8 edelstenen: 4 maal Murion Topazes
2.68 ct., 1 maal Beryl 2.95 ct. en 4 maal
citrien 14.15 ct.
7030
Kavel bijou, waaronder vele colliers

-

-

7031
Kavel bijou, waaronder colliers,
horloges en munten

7032
€ 100 - € 200
4 diverse horloges wo. Bucherer met
broche speld en groen geëmailleerd decor
en een zakhorloge in gouden kast, 31 mm
diameter
7033
Kavel divers bijou, waaronder colliers en
armbanden en een gedeukt Engels zilver
dekseldoosje
7034
€ 20 - € 40
2 oude houders voor potlood waaronder
met dier op top, BWG, 10 en 11 cm lang
7035
Kavel diverse oosterse sieraden en
gebruiksvoorwerpen

-

7036
Kavel bijou, waaronder horloges en
colliers

-

7037
€ 150 - € 250
Kavel met 11 diverse sieraden of
onderdelen van sieraden wo. bezet met
bloedkoraal
7038
Kavel divers, 2 horloges Enzo Tempo,
parelcollier, paar manchetknopenmet
afbeelding van sterrenbeeld
Leeuw Wedgwood Engeland,
gelegenheidsmunt van de 75e verjaardag
van Beatrix en een verzilverde taartschep,
Chambly Frankrijk
7039
Kavel divers bijou, waaronder vele colliers
7040
€ 40 - € 80
2 paar manchetknopen, geen keur
7041
€ 25 - € 50
Vierkante hanger aan collier, 58x58 mm
en 2 hangers, onedel
7042
€ 50 - € 100
Koopje divers bijou waaronder gouden
collier, 14-krt, 4,5 gram
7043
€ 40 - € 80
3 horloges, 2 houders en een aansteker in
de vorm van een zakhorloge
7044
€ 40 - € 80
12 diverse broches en hangers, onedel
-

7045
Kavel bijou, waaronder colliers en
horloges

7046
€ 30 - € 60
Bloedkoralen collier, 3 broches en een
medaillonhanger
7047
€ 80 - € 120
12 diverse broches bu. 5 vlinders CC
Sporrong & Co Stockholm, 2 maal Sterling
Norway, Volmer Dahner Denmark broche
van een vrouw en een man met lader, 2
maal waterjugger niet gemerkt en 2
vlinderbroches filigrain in de vom van
vlinders, 6,5 en 7 cm breed
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7048
Kavel van diverse zilveren bedeltjes, een
zilveren collier en closed for ever armband
7050
€ 500 - € 1.000
Schuitvormig mahoniehouten dienblad
met zilveren rand en fraai bewerkte
handgrepen met ribdecor en staand op 4
zilveren bolpootjes, zilvermeester Hendrik
Smits Amsterdam, jaarletter 1834,
925/1000, 47x75 cm, 2440 gram
7051
€ 30 - € 60
Geslepen kristallen waterkaraf op voet,
met zilveren montuur en klepdeksel, Jilles
Limburg Amsterdam, jaarletter 1890, 30
cm hoog (krasjes aan onderzijde,
gebruiksschade)
7052
€ 500 - € 750
4-delig koffie- theeservies met gegraveerd
decor met monogram, Duitsland gemerkt
800, koffiepot is 23 cm hoog, totaal 1475
gram
7053
€ 40 - € 80
Karaf van draadglas, stop met zilveren
dop, 34 cm hoog (barst bij het oor), een
amandelgeslepen lepelvaasje en
bijbehorend melkkannetje met zilver
montuur versierd met parelrand, 10 cm
hoog
7054
€ 50 - € 100
2 schuitvormige zilveren bonbonmandjes,
jaarletters 1909 en 1915, ajour gezaagd
en versierd met parelfilet, 6x13 cm en
9x16 cm, 152 gram
7055
€ 200 - € 400
Schuitvormig zilveren broodmand,
Koninklijke Kempen Begeer en Vos
Voorschoten, jaarletter 1923, ajour
gezaagd, 21x34 cm, 462 gram (diverse
deukjes)
7056
€ 100 - € 200
Schuitvormig zilver bonbonmandje, Aubert
Den Haag 1958-heden, ajour gezaagd
met floraal decor en parelrand, 14x18 cm,
148 gram
7057
€ 150 - € 200
Schuitvormig zilveren broodmand,
Kempen Begeer en Vos Voorschoten,
jaarletter 1921, ajour gezaagd en versierd
met parelrand, 24x15 cm, 314 gram
7058
€ 40 - € 80
Zilveren bonbonnière met ajour gezaagde
rand en voorzien van een parelrand, M
Marcelis Schoonhoven, jaarletter 1928,
14x9 cm, 62 gram (onderzijde gravering)
7059
€ 40 - € 80
Schuitvormig zilver bonbonmandje, C F
Wever Schoonhoven, jaarletter 1927,
ajour gezaagd en versierd met parelrand,
9x15 cm, 68 gram
7060
€ 200 - € 400
Schuitvormige zilveren broodmand,
Aubert Den Haag 1958-heden, ajour
gezaagd en versierd met floraal decor en
parelrand, 20x31 cm, 434 gram
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7061
€ 150 - € 200
3-delige menageset, bestaande uit 3
geslepen kristallen potjes met zilveren
deksel versierd met koordmotief, gevat in
een zilveren menagehouder, Pieter
Gerard Petersen Amsterdam 1816-1846,
versierd met koordmotief en slang op top,
rustend op 3 bolpootjes, 17 cm hoog,
gewicht houder 254 gram
7062
€ 150 - € 200
Zilveren theepot en bijbehorend
melkkannetje, J M van Kempen en Zonen
Voorschoten, jaarletter 1888, aan boven
en onderzijde versierd met parelrand en
sierlijke knop, (theepot diverse deukjes),
14 en 8 cm, 436 gram
7063
€ 400 - € 600
12 zilveren viscouverts, A Bonebakker en
Zoon Amsterdam, jaarletter 1928,
925/1000, 21 cm lang, 1240 gram
7064
2 glazen theebussen met zilveren dop , 13
en 16 cm hoog en 2 glazen tafelstrooiers
met zilveren dop, 13 en 16 cm hoog
(diverse deukjes)
7065
€ 150 - € 250
Zilveren koffiekan op voet, J. M van
Kempen en Zonen Voorschoten, jaarletter
1874, met sierlijke hals en greep, 25 cm
hoog, 568 gram
7066
€ 200 - € 400
Zilveren gecontourneerde dekselbus,
onduidelijk meesterteken, eind 19e eeuw,
met gegraveerd familiewapen op deksel, 8
cm hoog
7067
€ 100 - € 150
Zilveren theepotjes, J M van Kempen en
Zonen Voorschoten, jaarletter 1891,
versierd met parelrand 14 cm hoog, (
deukje aan onderzijde) en een zilver
roomkannetje, A Bonebakker en Zoon en
Pieter Pieterse Amsterdam 1846-1870,
925/1000, ook versierd met parelrand, 11
cm hoog (deukje aan onderzijde), 392
gram
7068
€ 30 - € 50
2 zilveren vleesvorkjes in cassette, firma
Begeer, jaarletter 1922, 15,5 cm, 42 gram
7069
€ 80 - € 120
12 zilveren koffielepels, Bonebakker en
Zoon Amsterdam, jaarletter 1975,
925/1000, 12 cm lang, 252 gram, in
cassette
7070
€ 80 - € 120
Zilveren tafelschuier, A J Pichal
Schoonhoven, jaarletter 1908, 31,5 cm,
172 gram
7071
€ 50 - € 100
9 Franse messen met fraai bewerkt heft,
Rocaille, 6 maal dessertmes en 3 maal
tafelmes, totaal bruto 414 gram
7072
€ 400 - € 600
Kavel Hollands zilver bestek, 18e eeuws
bestaande uit 7 tafellepels, 5
dessertlepels, 3 tafelvorken en 2
dessertvorken, diverse stadskeuren, totaal
846 gram

7073
€ 40 - € 80
Zilveren lepel, Visser en Co NS Den
Bosch, jaarletter 1894, met gegraveerd
decor, 27 cm lang, 66 gram
7074
€ 40 - € 80
7 zilveren kreeftenvorken, J M van
Kempen en Zonen Voorschoten,
jaarletters 1920 en 1921, puntfilet, 18 cm
lang,136 gram
7075
€ 40 - € 80
Zilveren suikerstrooilepel, Gerrit van der
Dussen Schoonhoven, jaarletter 1868, 13
cm lang en een zilveren natfruitschep, D
H Greup Pz Voorburg 1914-1924,
jaarletter 1900, met floraal gegraveerd
decor en getorste steel, 18 cm, 70 gram
7076
€ 80 - € 120
2 zilveren groentelepels, T L Uriot en
Zoon Amsterdam, jaarletters 1872 en
1875, 164 gram
7077
€ 40 - € 80
2-delig zilveren vistrancheerset met
gegraveerd decor, J M van Kempen en
Zonen Voorschoten, jaarletter 1906, mes
is 24,5 cm, samen 132 gram in een
originele doos van J B H van Rijswijk
Juwelier te Dordrecht
7078
Zilveren geboortebeker, Kon Begeer
Voorschoten, jaarletter 1943, met
inscriptie Wina 9-3-1943,8 cm hoog, 80
gram (diverse deukjes)
7079
€ 400 - € 800
2 Zilveren kandelaars met zilveren
bobeches, Hendrik Adriaan de Meijer Den
Haag, jaarletter 1821, met dorische zuilen
en staand op fraaie voet, diameter 13 cm,
29 cm hoog, bruto gewicht 1070 gram
7080
Zilver ajourgezaagd mandje, Kempen
Begeer en Vos Voorschoten, jaarletter
1923, 9 cm hoog (deukje aan bovenzijde)
en een zilveren geboortebeker met
inscriptie, 7 cm hoog (voet gedeukt), 118
gram
7081
€ 30 - € 60
Zilveren beker met gegraveerde
naam Emelie Mauduit, 6,5 cm hoog, 46
gram
7082
€ 400 - € 600
Zilver cabaret met gecontourneerde rand
en staand op 3 klauwpoten, London
jaarletter 1908, 37 cm diameter, 1080
gram
7083
€ 75 - € 125
Gehamerd zilveren geboortebeker, Georg
Jensen Denmark 1925-1932, met oor
en bovenzijde versierd met koordfilet,
voorzien van gegraveerd monogram HLB,
6 cm hoog en een Engels zilveren
geboortebeker, 7,5 cm hoog, 150 gram
7084
€ 50 - € 100
Zilveren beker met gegraveerd decor van
een guirlande, Frankrijk ca. 1880, 8,5 cm
hoog, 132 gram
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7085
€ 800 - € 1.200
Zilveren brandewijnkom, onduidelijke
keuren, vermoedelijk ca. 1780, met
gedreven floraal decor en gedecoreerde
oren met schelpmotief, 12x24 cm, 178
gram
7086
€ 100 - € 150
Zilveren tabakspot op zwart gebeitste
houten voet, meesterteken Alexander
Mentz Leeuwarden (1843-1856) 18 cm
hoog
7087
€ 200 - € 400
Schuitvormig zilveren theebus,
meesterteken Jacobus Carrenhof,
jaarletter 1804, deksel en voet versierd
met parelrand, 10x11 cm, 294 gran
(sleuteltje manco)
7088
€ 25 - € 50
Zilveren peper- en zoutstrooier, jaarletter
1862, staand op 3 sierlijke pootjes, 10 cm
hoog, 74 gram
7089
€ 250 - € 500
3-delig zilver theestel, meesterteken B & Z
met ster, jaarletters 1835 en 1836,
925/1000, bestaande uit theepot,
suikerpot en melkkan met gedreven decor
en versierd met koordfile, houten greep en
deksel versierd met slang, bruto gewicht
1075 gram
7090
€ 300 - € 600
Zilver draadmandje, Pieter van der Kruyf
Den Haag, jaarletter 1784, rand versierd
met koordfilet, met hengsel, 10x13 cm,
126 gram
7091
€ 100 - € 200
Zilver pijpcomfoor met koperen binnenbak
(schroef manco), Hendrik Frederik Koen
Amsterdam 1821-1852, 925/1000, staand
op 4 klauwpootjes op houten voet versierd
met bladmotief, 12x15,5 cm
7092
€ 100 - € 200
Zilveren coupe op 3-poot versierd met
draken en ajour gezaagde rand,
gemerkt Duitsland 800, 13 cm hoog, 406
gram
7093
€ 300 - € 600
12 zilveren viscouverts, J M van Kempen
en Zonen Voorschoten, jaarletter 1914,
dubbelfilet en versierd met gegraveerd
decor, 18 cm lang, 1105 gram
7094
€ 50 - € 100
Kavel divers zilver: 4 pijpenwroeters,
suikerschepje, 4 lepeltjes met kabouters
op top, een kurketrekker in houder met
drinkende figuur op top en een reiscouvert
(inklapbaar), 190 gram
7095
€ 30 - € 60
12 gehamerde zilveren theelepeltjes,
Hooijkaas Schoonhoven 1924-1943, 9 cm
lang, 104 gram, in cassette
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7096
€ 200 - € 400
Kavel divers zilver, allen versierd met
roosmotief, bestaande uit: melkkannetje
staand op 4 pootjes, 12 cm hoog, 3
onderzetters, taartschep, klontjestang,
tang, briefopener, 6 coctailprikkers, 5
lepeltjes, 6 taartvorkjes, 6 taartvorkjes in
cassette en een vork met 3 tanden en een
lepel, 700 gram
7097
€ 75 - € 125
Zilveren toasttang, N Lieshout en Co
Amsterdam, jaarletter 1889, 24 cm lang,
202 gram
7098
€ 80 - € 120
2-delig slacouvert met bewerkte greep
met parelrand, Frankrijk, in originele
cassette 32x10 cm
7099
€ 100 - € 200
Zilveren slatang, wed Elize Henry de
Haas Amsterdam, jaarletter 1852,
925/1000, met sierlijke grepen, 24 cm
lang, 196 gram
7100
€ 30 - € 60
2-delig zilver gembercouvert, Gosewienus
Adrianus van Geelen Schoonhoven 18791919, met gegraveerd floraal decor, 18
cm lang, 40 gram
7101
€ 20 - € 40
2 zilveren oestervorkjes, Jillus Limburg
Amsterdam, 14,5 cm lang, 54 gram
7102
€ 50 - € 100
Zilveren soepdienlepel, D H Weissich
Middelburg, jaarletter 1820, met floraal
gegraveerd decor op steel, 23 cm lang, 76
gram
7103
€ 50 - € 100
Zilveren druivenschaar, Zaanlandse
Zilversmederij Amsterdam 1916-1920, 15
cm lang en een zilvereren gemberschep,
P Suur Schoonhoven, jaarletter 1875, met
gegraveerd floraal decor, 19 cm lang, 102
gram
7104
€ 50 - € 100
Zilveren strooilepel, vermoedelijk
meesterteken Wieger Husselman
Deventer, jaarletter 1837, (bak voorzien
van diverse deukjes), 16 cm, 30 gram
7105
€ 50 - € 100
Zilveren gelegenheidslepel, met pseudo
keuren, versierd met buste op top, 18 cm
lang, 56 gram
7106
€ 200 - € 400
Zilveren visdienschep, aangetroffen
meesterteken Jan C. Ultzen I Leiden 1735
-1776 (vermoedelijk van latere leeftijd),
schep versierd met vissen en versiering
op steel, 33 cm lang, 190 gram
7107
Zilveren punchlepel, 18e eeuws,
onduidelijke keuren, aan houten steel, 30
cm lang
7108
€ 50 - € 100
Zilveren visdienschep, J M van Kempen
en Zonen Voorschoten, jaarletter 1881,
schep versierd met gegraveerd floraal
decor, steel met parelrand, 30 cm lang,
132 gram
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7109
€ 30 - € 60
Zilveren taartschep, Kon Begeer
Voorschoten, jaarletter 1925,
palmetmotief en graveerde rand op schep,
22 cm lang, 54 gram
7110
€ 30 - € 60
Zilveren taartschep, onduidelijk
meesterteken, jaarletter 1923, schep en
steel versierd met floraal decor, 22 cm
lang, 48 gram
7111
€ 100 - € 150
12 zilveren taartvorkjes, Gerritsen en van
Kempen Zeist 1926-1961 in cassette en
een bijbehorende zilveren taartschep, Kon
Kempen en Begeer Zeist, jaarletter 1962,
314 gram
7112
€ 100 - € 150
2 zilveren tafelkandelaren, Dickhoff en
Salm Amsterdam, jaarletter 1916,
dorische zuilen op vierkante voet, 13,5 cm
hoog, 272 gram
7113
€ 50 - € 100
Zilver bloemenvaasje op voet, Kon
Kempen en Begeer Zeist, jaarletter 1994,
met binnenraster, 12 cm hoog, een
zilveren eeuwigdurende kalender, Kon
Begeer Utrecht, jaarletter 1994, 925/1000,
diameter 7 cm en een zilveren
reiskandelaar, jaarletter 1994 met kaars
7114
€ 50 - € 100
Ovaal zilver dienblaadje, B W van Eldik
Zutphen, jaarletter 1925, met ajour
gezaagde florale rand, 16x20 cm, 158
gram (scheurtje in rand en diverse
krasjes)
7115
€ 150 - € 200
2 zilveren tafelkandelaren, Dickhoff en
Salm Amsterdam, jaarletter 1916,
dorische zuilen op vierkante voet, 20 cm
hoog, 440 gram
7116
€ 50 - € 100
2 Engels zilveren tafelkandelaren op voet,
Birmingham, jaarletter 1929, Sterling, met
bobeches, (voet beschadigd,diverse
deukjes en scheef ), 16 cm hoog,
brutogewicht 264 gram
7117
€ 100 - € 150
Zilver tafelblik, A J Pichal Schoonhoven,
jaarletter 1908, 20 cm breed, 212 gram
7118
€ 500 - € 750
3-delig zilver theestel bestaande uit
theepot, Sheffield jaarletter 1909, 19 cm
hoog, suikerpot Sheffield jaarletter 1909
en roomkan, London jaarletter 1909,
totaal 1115 gram
7119
€ 75 - € 125
2 zilveren asbakken, vierkant en
driehoekig, Fa Dahlia Amsterdam,
jaarletter 1947, met gedreven decor van
figuren en ajour gezaagde rand van
floraal decor, 15x15 cm en 12 cm hoog,
290 gram
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7120
€ 100 - € 200
Zilveren schuitvormige houder,
meesterteken Willem van de Goorberg
1779-1811. Leiden, versierd met ajour
gezaagd floraal decor, 2 oren (1 oor zit los
moet gesoldeerd worden) en staand op 4
pootjes, met blauw glazen binnenbak
(diverse chipjes), 50 gram
7121
€ 40 - € 80
2 Engels zilveren houders, Birmingham,
jaarletter 1909, ajour gezaagd en versierd
met guirlandes, waarvan 1 met
blauwglazen binnenbak c.q. vaasje (1
manco), 13 cm hoog, een zoutvaatje van
blauw glas in zilveren houder, 3 cm hoog
en een amandelgeslepen kristallen
zoutvaatje op zilveren voet, 7 cm hoog
(diverse chipjes)
7122
€ 25 - € 50
Zilveren beker met inscriptie 27 Augustus
1926, Gerritsen Amsterdam / Zeist,
jaarletter 1922, 84,8 gram met een
inklapbaar kammetje, gemerkt 800
7123
€ 200 - € 400
6-delig gouden naaisetje, 14-krt.,
bestaande uit: schaartje, vingerhoed,
naaldenkoker, priem en 2 garenwinders,
in wortelnoten etui, ingelegd met koper en
parelmoer
7124
€ 30 - € 60
Puntvormige odeurflacon met glazen
stopje en zilveren dop, 21 cm lang, 106
gram
7125
Kavel divers zilver: 2-delig couvert,
jaarletter 1884,met gegraveerd decor en
monogram op achterzijde, een
suikerschepje, jaarletter 1929, met
gedreven decor van figuren, tafelborstel
met gedreven zilveren kap met het wapen
van Haarlem, jaarletter 1926 en een
tafelborstel met gedreven zilveren kap van
een zeilboot, jaarletter 1922
7126
€ 100 - € 200
Zilveren tasbeugel, Jan Oranje
Middelburg, jaarletter 1823, met
gegraveerd decor van flora en fauna en
figuren, 16 cm breed, 172 gram
7127
€ 40 - € 80
Fotolijstje gemaakt van een zilveren
beugel, een kralenbeursje en een gehaakt
beursje aan zilveren beugels, ca. 9 cm
breed
7128
€ 100 - € 200
Rijk bewerkte zilveren tasbeugel, jaarletter
1921, met afbeelding van de Nachtwacht
en floraal decor, breedte 17 cm, met
daaraan een geborduurde tas
7129
€ 100 - € 200
Zilveren bewerkte tasbeugel, vermoedelijk
Harmanus van der Heide Harlingen 18301831, 10,5 cm breed, met daaraan een
geborduurde tas en 2 broches, bezet met
bloedkoraal (afmetingen varierend tussen
4 mm en 1,6x1,4 cm)
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7130
€ 1.500 - € 2.000
Uitgebreid zilver bestek bestaande uit 12
grote vorken, 12 grote lepels, 8 kleine
vorken, 8 kleine lepels, soepdienlepel,
aardappel- en groentedienlepel,
sauslepel, Haags Lofje, firma van Kempen
en Gerritsen Zeist, diverse jaarletters
variërend van 1896 tot 1943, en 10
koffielepeltjes, 2785 gram. Hierbij 8 grote
en 8 kleine messen met zilveren heften,
firma van Kempen en gebroeders
Huisman Schoonhoven, jaarletters
variërend van 1994 tot 2000. Totaal
gewicht is 4330 gram
7131
€ 40 - € 60
12 zilveren theelepeltjes, zilveren
suikerschep en 7 zilveren moccalepeltjes,
Fa Moerkerk en Co Haarlem 1925-1952,
allen versierd met bloemen op top, 138
gram
7132
Kavel divers zilver: diverse lepeltjes,een
vork, vulpotlood, 2 zakhorloges, kristallen
karafje met zilver montuur, lederen
sigarenetui met zilver montuur en een
bijbel met zilver beslag (kaft defect)
7133
€ 50 - € 100
Zilveren couvert, Hooijkaas Schoonhoven
1906-1924, 2 zilveren specerijenlepeltjes,
6 cm lang en 11 zilveren taartvorkjes, J M
van Kempen en Zonen Voorschoten 1858
-1924, 10 cm lang, 234 gram
7134
€ 100 - € 150
Kavel divers zilver, waaronder vorken,
lepeltjes, theezeefjes en een servetband,
306 gram
7135
5 dienstbode bellen (2 met zwaardje
gemerkt, 1 met gesleten zilverkeur, 1
gemerkt 830 en 1 geen keur)

-

7136
€ 150 - € 200
Kavel divers zilver bestek, waaronder
diverse lepeltjes, vleesvork en
botermesjes, 506 gram
7137
€ 50 - € 100
Kavel divers bestaande uit: porseleinen
schoteltje op zilveren voet, bovenste
gedeelte van een Hansje in de kelder,
zilveren Biedermeier beugel voor een
presenteerschaal, porseleinen
mosterdpotje met zilveren deksel, zilveren
asbakje en een onedele of niet gekeurde
mergboor
7138
€ 50 - € 100
10 zilveren lepeltjes, Hooijkaas
Schoonhoven, met inscriptie op bak:
Jubileum 1898-1923 en wapenschild met
leeuw en kroon op top, 2 vorken en 2
lepels, 248 gram
7139
€ 50 - € 100
Kavel divers zilver: vleeswarenvorkjes,
suikerschepjes, cakeprikker, theezeefjes
met carneool heft (zit los), servetband en
kaasmesjes, bruto gewicht 284 gram

7140
€ 200 - € 400
Kavel van 12 diverse zilveren vorken en 1
zilveren lepel, jaarletters 1824,
1837,1860, 1861,1866,1877,1894, 1895
en 1928, 716 gram
7141
€ 200 - € 400
2 zilveren tafelkandelaars, Kon. Kempen
en Begeer Zeist 1961-heden, 19 cm hoog,
bruto gewicht 864 gram
7142
€ 50 - € 100
Zilveren sigarettendoos, jaarletter 1843,
met gegraveerde afbeelding van man met
paard op deksel en inscriptie 19 Juni 1924
op binnenzijde, 12x7 cm,128 gram
(diverse krasjes en deukjes) en een
houten sigarendoos met zilver montuur, A
Presburg en Zoon Haarlem, jaarletter
1962, deksel gegraveerd met vele namen,
10x10 cm
7143
€ 50 - € 100
Kavel zilver: ajour gezaagde houder voor
een maggiflesje, inktpot met glazen
binnenpotje, 2 vingerdoekringen, 3
servetbanden en een porseleinen vaasje,
Strassburg met montuur en voet
(buitenlands keur)
7144
€ 50 - € 100
Geslepen kristallen schaaltje met zilveren
beugel, jaarletter 1853,13x11 cm (diverse
chipjes), een zilveren geboortebeker,
jaarletter 1923, een zilver theezeefje met
houten steel en zilver lekbakje, een zilver
roomlepeltje en 2 zilveren botermesjes,
jaarletter 1979, gewicht zonder kristal 228
gram
7145
€ 100 - € 200
Zilveren kan met houten oor en gehamerd
decor met parelrand onder de klep,
buitenland maar NL gekeurd, 19 cm hoog,
bruto 522 gram
7146
€ 80 - € 120
Zilver lepeldoosje, met rijk gegraveerd
decor op deksel en staand op 4
klauwpootjes, met velours binnenzijde,
12,5x8 cm, 236 gram
7147
€ 50 - € 100
Zilveren plaquette van de zilverfabriek,
Gerritsen en van Kempen Zeist, jaarletter
1932, 925/1000,11x14 cm op houten
paneel
7148
€ 40 - € 80
Zilveren tafelaansteker met decor van
figuren met spel, A J Fibbe Rotterdam,
jaarletter 1956, 9,5 cm hoog, bruto 402
gram
7149
€ 100 - € 200
Zilveren chatelaine, Jacobus van den
Berg Schoonhoven, jaarletter 1820, met
daaraan een zilveren horlogesleutel, 22
cm lang
7150
€ 75 - € 125
Zilveren miniatuur van een vitrinekast met
secretaire, jaarletter 1989, staand op 4
pootjes (1scharnier van deurtje onderkast
los), 13 cm hoog, 202 gram
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7151
€ 100 - € 150
4 zilveren tafelstrooiers, 835/1000 van
een konijn, een fazant en 2 vogeltjes, 290
gram

7166
€ 25 - € 50
Zilveren rammelaar/fluitje, naar antiek
model, met gegraveerd decor (1 belletje
manco), 12 cm lang, 36 gram

7152
€ 40 - € 80
3 miniaturen, waaronder zilver: een
engeltje, gans en een sombrero

7167
€ 50 - € 100
11 zilveren taartvorkjes, Gerritsen en van
Kempen Zeist 1926-1961, 13 cm lang,
226 gram

7153
€ 200 - € 400
Zilveren miniatuur van een kwispedoor,
meesterteken Arnoldus van Geffen
Amsterdam, jaarletter 1887, 22 gram, 3
cm hoog
7154
Zilver miniatuur schepje, Utrecht, zilver
doosje met 2 wroeters, rond pillendoosje
voorzien van belastingteken NN052 en 2
zilveren reukdoosjes
7155
€ 50 - € 100
2 zilveren miniaturen van rijtuigen
getrokken door paarden, jaarletters 1980
en 1983, 192 gram
7156
€ 50 - € 100
2 zilveren miniaturen van een oude
wagen, Dartor BV Amstelveen 1975heden en een bierwagen getrokken door
2 paarden, jaarletter 1979, 162 gram
7157
€ 50 - € 100
3 zilveren miniaturen van een patrijs,
reiger en een ooievaar, 170 gram
7158
€ 150 - € 200
2 zilveren tafelstukken, 925/1000 van een
fazant en een kievit,10 en 14 cm
hoog, 348 gram
7159
€ 50 - € 100
Engels zilver tondeldoosje, Birmingham,
jaarletter 1912, met rosegouden applique
voorzien van gegraveerd monogram HH,
3,5x5 cm en een zilver pillendoosje, J H
van der Meulen en Zoon Joure, jaarletter
1975, deksel voorzien van gegraveerde
afbeelding van een paard, 4,5x6 cm, 64
gram
7160
€ 40 - € 80
Zilveren miniatuur van een roulette, 80
gram
7161
€ 50 - € 100
Zilveren miniatuur van een
engelenwagen, jaarletter 1983, 102 gram
7162
€ 50 - € 100
Zilveren bruidsbeker, Bos en Zoon
Amsterdam 1966-heden, rijkelijk versierd
met gedreven floraal decor, 14 cm hoog,
104 gram
7163
€ 30 - € 60
Zilveren boekslot, een extra gesp en een
paar breipendoppen
7164
Kavel van 5 diverse miniaturen:
pijpcomfoor, blaker, kwispedoor, stoof en
dienblaadje en 2 losse onderdelen
(onduidelijke keuren)

7168
€ 50 - € 100
12 zilveren apostellepeltjes, onduidelijke
zilverkeuren, met getorste steel, 114
gram, in cassette
7169
€ 100 - € 150
12+12 zilveren lepeltjes, Gerritsen en van
Kempen Zeist 1925-1961, 9 en 10,5 cm
lang en 6 zilveren koffielepels, Kon
Kempen en Begeer Voorschoten 1961heden, 14 cm lang, 386 gram
7170
€ 75 - € 125
11 zilveren taartvorkjes, Kon Kempen en
Begeer Voorschoten 1961-heden, met
vlam op top, 12,5 cm lang, 5 zilveren
theelepeltjes, Denmark, 925/1000, 10 cm
lang, 226 gram
7171
€ 75 - € 125
9 zilveren theelepeltjes, Wijnand
Lockhorst Utrecht, jaarletter 1834, 13 cm
lang, 102 gram
7172
€ 80 - € 120
12 zilveren theelepeltjes, David Henry
Amsterdam, jaarletter 1779, met
gegraveerde steel, 12,5 cm, 116 gram
7173
€ 40 - € 80
Duits zilveren taartschep en bijbehorende
toasttang, 835, versierd met pijnappels,
21 cm lang en 16 cm lang, 100 gram
7174
€ 50 - € 100
12 zilveren taartvorkjes, dubbelfilet,10,8
cm lang, 134 gram, in cassette
7175
€ 40 - € 80
12 zilveren lepeltjes, Hooijkaas
Schoonhoven 1906-1924, 9 cm lang en
een zilveren jamlepel, Gerritsen Zeist
1903-1924, palmetmotief, 114 gram
7176
€ 25 - € 50
Geslepen kristallen bierpul met zilveren
deksel, jaarletter 1858, een buitenlands
zilveren tafelstrooer, 16 cm hoog (diverse
deukjes en dop scheef) en een zilveren
tafelkandelaar, jaarletter 1939, met
gravering op voet, 6 cm hoog
7177
€ 100 - € 200
Zilveren visdienschep, J M van Kempen
en Zonen Voorschoten, jaarletter 1872,
schep rijkelijk versierd met gegraveerd
floraal decor en benen heft, 36 cm lang en
een porseleinen presenteerschaal met
floraal decor en ajour gezaagde rand,
diameter 22 cm, aan zilveren beugel,
jaarletter 1858

7178
€ 50 - € 100
2 kurken met zilveren dop, in cassette,
bekertje op rijk bewerkte voet, gemerkt
835, een glazen zoutvaatje met zilver
montuur in de vorm van een zwaan en
een geslepen kristallen schaal met
zilveren beugel, W Burger en Zonen
Haarlem 1952-1975, diameter 20 cm
7179
€ 1.000 - € 1.500
Zilver bestek, R Goudsmit en Citroen Den
Haag, jaarletter 1929, bestaande uit 18
grote en 10 kleine vorken, 12 grote en 10
kleine lepels, een sauslepel, 8 koffielepels
en 9 theelepels, 3500 gram
7180
€ 100 - € 150
Kavel 5 zilveren lepels: 3 grote en 2
kleine, jaarletters 1858, 1859,1905, 1911
en 1917, 268 gram
7181
7 grote lepels en 3 grote vorken, voorzien
van pseudo keuren, 580 gram
7182
5 grote lepels en 1 grote vork, voorzien
van pseudo keuren, 394 gram

-

7183
€ 100 - € 150
Zilveren vleesvork, jaarletter 1943,
zilveren groentelepel, jaarletter 1925 en
een zilveren vlalepel, jaarletter 1942, 298
gram
7184
€ 250 - € 500
Kavel zilver bestek, D van Outvorst en
Zoon Amsterdam, jaarletter 1919,
bestaande uit 11 lepels en 10 vorken, 890
gram
7185
€ 200 - € 400
9 stuks Hollands zilver bestek bestaande
uit 7 lepels en 2 vorken, 548 gram
7186
€ 200 - € 400
Kavel gehamerd zilver bestek, Hooijkaas
Schoonhoven, jaarletters vanaf 1929
tussen 1934, bestaande uit: 2 grote en 2
kleine messen met zilveren heft, 3 kleine
en 2 grote vorken, 2 kleine en grote
lepels, aardappellepel, groentelepel,
sauslepel en 2 vleeswarenvorken, gewicht
zonder de messen 798 gram, incl de
messen 1116 gram
7187
€ 400 - € 600
6 zilveren couverts, Amsterdam,
meesterteken PC, vermoedelijk Pieter
Courviel of Paul Clausen, jaarletter
1789 met gegraveerd monogram op
achterzijde steel, 820 gram
7188
€ 200 - € 400
6-persoons zilver visbestek met dubbel
filet, firma Begeer, jaarletter 1929, 250
gram
7189
€ 200 - € 400
10 zilveren grote vorken en 2 zilveren
vleeswarenvorkjes, A Bonebakker en
Zoon Amsterdam, jaarletter 1929,
925/1000, 718 gram

7165
€ 150 - € 200
3 zilveren tafelstukken, 835/100 en
925/1000 van een merel, een kolibrie en
een winterkoninkje, 326 gram
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7195
€ 500 - € 750
Gouden horlogeketting, 40 cm, 16,5 gram,
gouden schakelcollier 50 cm, 10,6 gram,
gouden schakelcollier, 14-krt., 50 cm, 6,6
gram en een schakelcollier gemerkt 750,
60 cm, 7,9 gram
7196
€ 30 - € 60
Kavel bestaande uit haarwerk armband,
collier met granaat en zoetwaterpareltjes,
verguld zilveren boeksluiting en 2 cultivé
mabé parels in doosje
7197
€ 100 - € 150
Kavel sieraden: letterbroche "L", een
creool en een hangertje bezet met
bloedkoraal, allen 14-krt. en een
markiesring met streepagaat (getoets
geen keur), bruto gewicht 7,5 gram
7198
€ 150 - € 200
Gouden 10 gulden munt 1875, 6,7 gram
7199
€ 750 - € 1.250
Lang gouden koordcollier, 14-krt., 150 cm
lang, 44,6 gram
7200
€ 250 - € 500
4 diverse broches, een van allen is
voorzien van een keur, totaal 21,6 gram
7201
€ 200 - € 300
Kavel van 4 divers ringen en 1 hanger,
geen keur, bruto 17,6 gram
7202
€ 1.250 - € 1.750
Zenith heren polshorloge, handwinder in
gouden kast en aan gouden band, 18-krt.,
kastnummer 199A987, bruto 59,1 gram,
kastmaat 34 mm. Met doosje
7203
€ 50 - € 100
Zilveren spang met daaraan een bicolor
hanger, gemerkt 585, bezet met 12 briljant
geslepen diamantjes en 2 zilveren ringen
bezet met robijn en smaragd, 16,5 mm
7204
€ 200 - € 400
Kavel sieraden: collier (defect) hanger met
2 kruisjes en een anker, 2 trouwringen,
allen 14-krt., 11,3 gram en een hanger
van een olifant en een ring (beide zonder
keur)
7205
€ 200 - € 400
Kavel met 6 diverse ringen wo.
trouwringen, geen keur, totaal bruto 15,7
gram
7206
€ 80 - € 120
5 diverse sieraden bestaande uit gouden
staafbroche, 14-krt., bezet met
zaadpareltjes, broche bezet met
edelstenen, hangertje met pareltje, broche
bezet met jaspis en een hanger / cachet
bezet met jaspis en carneool
7207
€ 100 - € 200
5 diverse broches in gouden montuur en
gemaakt van filigrain. Broche met zwarte
steen is 38x29 mm
7208
€ 250 - € 500
Relide Swiss dames polshorloge,
handwinder, kast gemerkt 18K met
inscriptie 18-10-1948, aan 14-krt. gouden
schakelband, 18 cm, bruto 24,6 gram
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7209
€ 200 - € 400
Gouden dameshorloge, 14-krt., merk
Adap Swiss, bruto gewicht 22,6 gram
(loopt niet)
7210
€ 100 - € 150
Alpina dames polshorloge, handwinder in
14-krt., gouden kast, kastnummer 256674
met double armband, kastmaat 17x16 mm
7211
€ 350 - € 550
Rosegouden ring, 18-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,20 ct. F/GVS/SI, 15,5 mm
7212
€ 200 - € 400
Rosegouden armband met
veiligheidssluiting, 14-krt. en bezet met
een vierkant geslepen diamant 5,1x5,1
mm (insluitingen), bruto 8,3 gram

7224
€ 500 - € 750
Gouden collier, 18-krt., 41 cm, 33,2 gram
7225
€ 400 - € 600
Gematteerd gouden collier, 18-krt., 45 cm
lang, 22,1 gram
7226
€ 150 - € 200
Gouden slavenband, 14-krt., binnenmaat
5x6 cm, 8,8 gram (klein deukje)
7227
€ 75 - € 125
Gouden armband, 14-krt., hamerdecor,
binnenmaat 5x5 cm, 4,8 gram
7228
€ 150 - € 200
Gouden gourmetcollier, 14-krt., met
mogelijkheid om in te korten (zit vast), 7,4
gram

7213
€ 275 - € 325
Rose gouden solitair oorknoppen, 18-krt.,
bezet met briljant geslepen diamant ca.
0,20 ct. G/H-VS/SI

7229
€ 200 - € 400
Gouden collier, 14-krt., 46 cm lang, met
daaraan een 10 Gulden munt, jaarletter
1877, in 14-krt. gouden montuur, totale
gewicht 13,1 gram

7214
€ 250 - € 500
Gouden schakelarmband, 14-krt., 18 cm
met daaraan een hanger, BWG,
bolvormig maar uitklapbaar tot kruis,
bruto 37,2 gram

7230
€ 600 - € 900
Bicolor gouden entouragering, 14-krt.,
bezet met centraal een saffier ca. 1,10 ct.
en briljant geslepen diamant ca. 0,50 ct.
G/H-VS/SI, 17,5 mm

7215
€ 275 - € 325
Rosegouden collier, 14-krt., met daaraan
een solitairhanger, gemerkt 585, bezet
met briljant geslepen diamant ca. 0,14 ct.
F/G-VS/SI, 50 cm lang

7231
€ 450 - € 650
Gouden entouragering, 18-krt., bezet met
peervormige saffier ca. 0,65 ct. en aan
entourage briljant geslepen diamant ca.
0,28 ct. F/G-VS/SI, 17,5 mm

7216
€ 175 - € 225
Rosegouden collier, 14-krt., met daaraan
een bicolor hanger, gemerkt 585, bezet
met saffier ca. 0,65 ct. en briljant geslepen
diamant ca. 0,02 ct. G/H-VS/SI, 50 cm
lang

7232
€ 500 - € 750
Gouden ring, 18-krt., bezet met saffier ca.
0,90 ct. en briljant geslepen diamant
ca.0,24 ct. F/G-VS/SI, 17,5 mm

7217
€ 75 - € 125
Rosegouden broche, 14-krt., versierd met
filigrain en floraal decor, 2,5x3 cm, 4,5
gram

7233
€ 500 - € 750
Collier, gemerkt 585, met daaraan een 14krt. gouden entourage hanger, bezet met
peervormige saffier ca. 0,70 ct. en briljant
geslepen diamant ca. 0,30 ct. F/G-VS/SI,
45 cm lang

7218
€ 100 - € 200
2 zakhorloges, gemerkt 14K, achterzijde
kast versierd met gegraveerd decor

7234
€ 80 - € 120
Gouden schakelcollier, 14-krt., 46 cm
lang, 6 gram

7219
€ 100 - € 150
Zakhorloge, kast gemerkt 14K, Union
(glas manco)

7235
€ 150 - € 200
Gouden koordcollier, 14-krt., oplopend
model, 45 cm, 14,5 gram

7220
€ 500 - € 750
Rosegouden entouragering, 18-krt., bezet
met topaas ca. 1,80 ct. en aan entourage
briljant geslepen diamant ca. 0,30 ct. F/GVS/SI, 17,5 mm

7236
€ 200 - € 300
Gouden schakelarmband, 14-krt, 21 cm
lang, 10,3 gram (veiligheidskettinkje
manco)

7221
€ 750 - € 1.000
Bicolor gouden fantasiering, 18-krt., bezet
met centraal een saffier ca. 0,70 ct. en
aan entourage briljant geslepen diamant
ca. 0,56 ct. F/G-VS/SI, 17,5 mm
7222
€ 500 - € 750
Gouden fantasiecollier, 14-krt., bezet met
blaadjes, 45 cm lang, 28,4 gram
7223
€ 500 - € 750
Gouden collier met schakels, 14-krt., 45
cm lang, 26,9 gram

7237
€ 200 - € 400
Gouden armband, gevlochten model, 18krt., 67 mm diameter, 13,8 gram
7238
€ 200 - € 400
Gouden armband, 15 mm breed, 49x69
mm, 17,3 gram (krassen en deukjes)
7239
€ 300 - € 600
Gouden solitair oorknoppen, 18-krt., bezet
met briljant geslepen diamant ca. 0,24 ct.
G/H-VS/SI
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7240
€ 350 - € 550
Bicolor gouden ring, 14-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,20 ct. F/GVS/SI, 17,25 mm
7241
€ 400 - € 600
Gouden ring, 18-krt., bezet met 4 prinses
geslepen diamantjes ca. 0,50 ct. G/HVS/SI, 16 mm
7242
€ 400 - € 800
Bicolor gouden ring, 14-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,22 ct. F/GSI, 17 mm
7243
€ 350 - € 550
Bicolor gouden rijring, 14-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,35 ct. F/GVS/SI, 17,5 mm
7244
€ 450 - € 650
Gouden fantasiering, 18-krt., bezet met
saffier en en briljant geslepen diamant ca.
0,12 ct. F/G-VS/SI, 17 mm
7245
€ 150 - € 250
Gouden fantasiering, 18-krt., gemaakt van
2 bladmotieven, bezet met 10 kleine
briljant geslepen diamantjes, 17,75 mm,
bruto 6,7 gram
7246
€ 100 - € 150
Gouden strikbroche, 18-krt, glanzend en
gematteerd, 5 cm lang, 7,7 gram
7247
€ 150 - € 200
Gouden staafbroche, 14-krt., bezet met
gouden munt Holland Bolwerk der Vrijheid
1959, 8,2 gram
7248
€ 500 - € 750
Gouden oorknoppen, 14-krt., bezet met
2x7 stuks Bolsjewiek geslepen diamant
ca.1,00 ct. G/H-SI
7249
€ 275 - € 325
Gouden solitair oorknoppen, 18-krt., bezet
met briljant geslepen diamant ca. 0,28
ct.G/H-VS/SI
7250
€ 1.250 - € 1.750
Gouden hele alliancering, 14-krt., bezet
met briljant geslepen diamant ca. 1,80 ct.
G/H-VS/SI, 18 mm
7251
€ 750 - € 1.000
Gouden bandring, 18-krt., bezet met 3
ovaal geslepen diamanten ca. 0,60 ct.
F/G-VS/SI, 16 mm
7252
€ 175 - € 225
Bicolor gouden ring, 14-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,03 ct. F/GVS/SI, 18 mm
7253
€ 250 - € 500
Bicolor gouden solitairring, 14-krt., bezet
met briljant geslepen diamant ca.0,05 ct.
F/G-VS/SI, 18 mm
7254
€ 250 - € 500
Gouden solitairring, 14-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,10 ct. F/GVS/SI, 17,75 mm
7255
€ 150 - € 250
Gouden ring, 14-krt., bezet met 3
bolsjewiek geslepen diamanten, totaal ca.
0.45 ct., 17,5 mm, bruto 4,4 gram
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7256
€ 100 - € 150
Gouden fantasiering, 14-krt., 16,5 mm, 9,2
gram
7257
€ 350 - € 550
Gouden ring, 14-krt., bezet met briljant
geslepen diamant ca. 0,05 ct. F/G-VS/SI,
17,5 mm
7258
€ 1.000 - € 1.500
Witgouden oorhangers, 18-krt., bezet met
saffier ca. 1,60 ct. en briljant geslepen
diamant ca. 0,62 ct. F/G-VS/SI
7259
€ 1.000 - € 1.500
Staafbroche, 18-krt.en Platina, bezet met
13 briljant geslepen diamanten, totaal ca.
1.6 ct., 67x7 mm, bruto 6,8 gram. Met
doosje Hendrik Weidema Juwelier,
Nieuwe Binnenweg 216 Rotterdam,
telefoon 31326
7260
€ 300 - € 600
Witgouden gourmetcollier, 14-krt., met
daaraan een bicolor gouden hanger,
bezet met single cut en briljant geslepen
diamant ca. 0,10 ct. F/G-VS/SI, 45 cm
lang
7261
€ 400 - € 800
Witgouden collier, 14-krt., met daaraan
een entouragehanger, gemerkt 585, bezet
met briljant geslepen diamant ca. 0,28 ct.
F/G-VS/SI, 44 cm lang
7262
€ 225 - € 275
Witgouden collier, 14-krt., met daaraan
een 14-krt. witgouden hanger, bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,14 ct. F/HVS/SI, 45 cm lang
7263
€ 275 - € 325
Witgouden collier, 14-krt., met daaraan
een 14-krt. witgouden hanger, bezet met
ovaal geslepen robijn ca. 1,35 ct., 45 cm
lang
7264
€ 800 - € 1.200
Witgouden oorhangers, 14-krt., bezet met
robijn ca. 2,06 ct. en briljant geslepen
diamant ca. 0,41 ct. F/G-VS/SI
7265
€ 80 - € 120
Witgouden oorhangers, gemerkt 750,
bezet met briljant geslepen diamant ca.
0,07 ct. per stuk, bruto 1,6 gram
7266
€ 250 - € 500
Witgouden entourage oorknoppen, 14krt., bezet met saffier ca. 0,56 ct. en aan
entourage briljant geslepen diamant ca.
0,14 ct. F/G-VS/SI

7270
€ 200 - € 400
Witgouden Art Deco staafbroche, 14-krt.,
bezet met 3 briljant geslepen diamanten,
totaal ca. 0.42ct., 60x7 mm, bruto 3,3
gram
7271
€ 750 - € 1.000
Witgouden oorhangers, 14-krt., bezet met
saffier ca. 2,25 ct. en single cut geslepen
diamant ca. 0,30 ct. G/H-SI
7272
€ 225 - € 275
Gouden entourage oorknoppen, 14-krt.,
bezet met saffier ca. 0,52 ct. en aan
entourage briljant geslepen diamant ca.
0,13 ct. F/G-VS/SI
7273
€ 100 - € 150
Witgouden fantasiering, 14-krt, bezet met
ovale opaal, 16,25 mm, bruto 6,7 gram
7274
€ 400 - € 800
Witgouden slangencollier, 14-krt., met
daaraan een 14-krt. witgouden hanger,
bezet met saffier ca. 0,70 ct. en briljant
geslepen diamant ca. 0,09 ct. F/G-VS/SI,
45 cm lang
7275
€ 1.000 - € 1.500
Witgouden entouragering, 18-krt., bezet
met ovale saffier en aan entourage briljant
geslepen diamant ca. 0,90 ct. F/G-VS,
17,25 mm
7276
€ 1.000 - € 1.500
Witgouden ring, 14-krt., bezet met saffier,
markies en briljant geslepen diamanten
ca. 1,00 ct. F/G-VS/SI, 17 mm
7277
€ 200 - € 400
19e eeuwse fantasiebroche met blauw
glas en bezet met centraal een
peervormig geslepen diamant met
daaromheen diverse kleine diamanten,
35x19 mm, bruto 14,7 gram
7278
€ 300 - € 600
Witgouden fantasiering, 14-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca.0,25 ct. F/GVS/SI, 20 mm
7279
€ 1.000 - € 1.500
Witgouden cross over ring, 18-krt., bezet
met briljant geslepen diamant ca. 0,50 ct.
F/G-VS/SI, 18 mm
7280
€ 1.000 - € 1.500
Witgouden fantasiering, 14-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 1,30 ct. F/GVS/SI, 17 mm

7267
€ 750 - € 1.250
Witgouden rozetring, 18-krt., bezet met
centraal een saffier ca. 0,60 ct. en aan
entourage briljant geslepen diamant ca.
0,80 ct. F/G-VS/SI, 18 mm

7281
€ 80 - € 120
Bicolor gouden staafbroche, 14-krt, bezet
met ovale geslepen saffier en 2 briljant
geslepen diamanten, elk ca. 0,35 ct.
(beide stenen schade), 7 cm lang, bruto
5,1 gram, met origineel doosje J van
Willigen Den Haag

7268
€ 100 - € 200
19e eeuwse ronde fantasiebroche bezet
met 9 roosgeslepen diamanten, 29 mm
diameter, bruto 12,4 gram

7282
€ 1.000 - € 1.500
Witgouden hele alliancering, 18-krt., bezet
met prinses geslepen diamant ca.1,35
ct.,17,5 mm

7269
€ 500 - € 750
Witgouden fantasiebroche, 14-krt., bezet
met 17 briljant geslepen diamanten, totaal
ca. 1.1 ct., 63x16 mm, bruto 9,6 gram

7283
€ 800 - € 1.200
Witgouden rijring, 14-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 1,00 ct. K/LVS/SI, 18,75 mm
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7284

€ 1.200 - € 1.400

Witgouden fantasiering, 14-krt., bezet met
robijn ca. 0,30 ct. en centraal old mine cut
geslepen diamant ca. 0,83 ct. en single
cut geslepen diamant ca. 0,10 ct. F/GVS/SI, 17 mm
7285
€ 400 - € 800
Witgouden oorknoppen, 18-krt., bezet met
smaragd ca. 1,20 ct. en briljant geslepen
diamant ca. 0,06 ct. F/G-VS/SI
7286
€ 275 - € 325
Gouden entourage oorknoppen, 14-krt.,
bezet met ovale smaragd en aan
entourage briljant geslepen diamant ca.
0,15 ct. F/G-VS/SI
7287
€ 500 - € 750
Gouden oorhangers, 18-krt., bezet met
peervormige smaragd ca. 1,20 ct. en
briljant geslepen diamant ca. 0,10 ct. F/GVS/SI
7288
€ 1.000 - € 1.500
Gouden venetiaans collier, 18 krt., met
daaraan een 18-krt. gouden hanger, bezet
met opaal, smaragd en briljant geslepen
diamant ca. 0,50 ct. F/G-VS/SI, afmeting
hanger 1,8x2,2 cm, 45 cm lang
7289
€ 300 - € 600
Witgouden ring, 14-krt., bezet met briljant
geslepen diamant ca. 0,14 ct. F/G-VS/SI,
17,25 mm
7290
€ 100 - € 200
Witgouden rijring, 18-krt., bezet met 5
briljant geslepen diamanten, totaal ca.
0.35 ct., 16,75 mm, bruto 2,4 gram
7291
€ 500 - € 750
Witgouden solitairring, 14-krt., bezet met
briljant geslepen diamant, ca. 1.25 ct.,
17,0 mm, bruto 3,1 gram
7292
Ring, (geen NL keur), bezet met turkoois,
16,75 mm
7293
€ 1.200 - € 1.400
Bicolor gouden bandring met harpmotief,
18-krt., bezet met centraal een ovaal facet
geslepen smaragd ca. 0,68 ct. en aan
entourage briljant geslepen diamanten ca.
0,79 ct. F/G-VS/SI, 17,5 mm
7294
€ 50 - € 100
Gouden slagring, 14-krt., bezet met
langwerpige groene edelsteen, 17,25 mm,
bruto 2,1 gram
7295
€ 400 - € 800
Witgouden ring, 18-krt., bezet met briljant
geslepen diamant ca.0,08 ct. F/G-VS/SI,
17,25 mm
7296
€ 600 - € 900
Witgouden fantasiering, 18-krt., bezet met
briljant geslepen diamant ca. 0,34 ct. F/GVS/SI, 17,25 mm
7297
€ 250 - € 500
Witgouden ring,14-krt., bezet met briljant
geslepen diamant ca. 0,15 ct. F/G-VS/SI,
18,25 mm
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7298
€ 100 - € 150
Collier van 36 stuks bloedkoralen bollen,
diameter ca. 1,5 cm, 54 cm lang
7299
€ 50 - € 100
3-rijig collier van bloedkoralen, diameter
ca. 3 mm, met daaraan een zilver slotje,
49 cm lang
7300
€ 150 - € 250
Barok parelcollier met sluiting gemerkt
925, 44 cm lang met daarbij 2 oorhangers
7301
€ 50 - € 100
Collier met blauwe natuurstenen bollen en
voorzien van een gouden sluiting, 14-krt.,
52 cm lang

7313
€ 100 - € 200
Gouden fantasiering, 14-krt., bezet met
centrale ronde maansteen en
daaromheen 4x amethist, 18,25 mm
7314
€ 50 - € 100
Jugenstil medaillonhanger bezet met
diverse edelsteentjes, geen keur, 4,5x3
cm
7315
€ 40 - € 80
Paar oorstekers, gouden montuur, 14-krt.,
bezet met mabé parel
7316
Fantasiering, (getoetst, geen keur), bezet
met 3 steentjes, 17 mm

7302
€ 250 - € 500
Gouden fantasiecollier, 18-krt., met 7
hangers met edelstenen, 40 cm lang,
bruto 34,8 gram

7317
€ 200 - € 400
Gouden fantasiering, 14-krt., bezet met
parel en briljant geslepen diamant ca.
0,03 ct. F/G-VS/SI, 18 mm

7303
€ 100 - € 150
Gouden venetiaans collier, 14-krt., 44 cm
lang, met daaraan een 14-krt. gouden
entouragehanger, bezet met 1 ovale
bloedkoraal 0,5x1,5 cm en daaromheen
aan entourage 12 kleine bloedkoraaltjes,
brutogewicht 5,8 gram

7318
€ 750 - € 1.000
Gouden ring in bloemvorm, 18-krt., bezet
met centraal een parel en aan entourage
briljant geslepen diamant ca. 0,20 ct. F/GVS/SI, versierd met bladmotief, 18 mm

7304
€ 80 - € 120
Solitairring, BWG, bezet met cabochon
geslepen bloedkoraal, 1,5x1 cm, 17,25
mm
7305
€ 50 - € 100
Druppelvormige granaathanger in gouden
montuur, 14-krt., totaal 50 mm x 27 mm,
bruto 10,1 gram
7306
€ 100 - € 150
Gouden gourmetcollier, 14-krt., 70 cm
lang, met daaraan een ovale hanger van
carneool in een 14-krt gouden montuur,
bruto gewicht 6,6 gram
7307
€ 375 - € 425
Gouden collier, 14-krt., met daaraan een
14-krt. gouden hanger, bezet met robijn
ca. 0,95 ct. en briljant geslepen diamant
ca. 0,15 ct. F/G-VS/SI, 45 cm lang
7308
€ 400 - € 800
Rosegouden entourage oorhangers, 18krt., bezet met robijn ca. 0,36 ct. en aan
entourage briljant geslepen diamant ca.
0,16 ct. H/I-VS/SI
7309
€ 100 - € 200
Setje sieraden, bestaande uit solitairring
BWG,17,25 mm, bezet met rookkwarts en
bijbehorende gouden oorhangers, BWG,
bezet met rookkwarts
7310
€ 150 - € 250
Gouden fantasiering, 18-krt., bezet met 11
diamanten, saffieren, smaragd en robijn,
17,0 mm, bruto 7,0 gram
7311
€ 50 - € 100
Witgouden staafjesarmband, 14-krt.,
bezet met cultive pareltjes, 19,5 cm, bruto
3,9 gram
7312
€ 100 - € 150
Gouden ring, 14-krt., bezet met witte
carneool met gegraveerd familiewapen,
17 mm, bruto 15,3 gram

7319
€ 80 - € 120
Gouden strikbroche, 14-krt., met daaraan
een cultive parel, 28 mm breed, bruto 6,2
gram
7320
€ 50 - € 100
Gouden ring, 14-krt., met ovale gesneden
camee, 17,25 mm, bruto 4,0 gram
7321
€ 50 - € 100
Ovale broche, met gesneden camee in 14
-krt. gouden montuur, met
veilingheidsketting, 3x4 cm
7322
Zegelpinkring, BWG, bezet met
familiewapen, 15,0 mm, bruto 4,8 gram
7323
€ 175 - € 225
Gouden oorknoppen, 18-krt., bezet met
bloemvorm geslepen amethist en briljant
geslepen diamant ca. 0,08 ct. G/H-VS/SI
7324
€ 500 - € 750
Rose gouden oorhangers, 14-krt., bezet
met amethist en single cut geslepen
diamant ca. 0,45 ct. G/H-VS/SI
7325
€ 20 - € 40
Rouwsieraad, hanger met applique met
zaadpareltjes, totaal 59x29 mm
7326
€ 200 - € 300
Gouden koordcollier, 14-krt., 60 cm lang,
14,8 gram met daaraan een zwarte
medaillonhanger met op de achterzijde
een roosdiamant, 46x36 cm
7327
€ 30 - € 60
Gouden staafbroche, 14-krt., bezet met
onyx en diamantje, 6 cm breed, bruto 2,0
gram
7328
€ 40 - € 80
Witgouden staafbroche, 14-krt., bezet met
onyx en 1 briljant geslepen diamantje, Art
Deco, 45 mm breed, bruto 3,8 gram
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Openingstijden
Maandag
13.00Dinsdag
9.30Woensdag 9.30Donderdag 9.30Vrijdag
9.30Zaterdag
9.00-

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

Wijnkoperij Henri Bloem

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

Elderveldplein 17
Fortunastraat 9
Geitenkamp 15
Groningensingel 955

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

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

Arnhem - Duiven - Huissen - Velp - www.hilvers.nl - E bakker@hilvers.nl - T 026-364 41 41
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9000
€ 25 - € 50
Millennium kunststof wandklok van
Heineken, 37 cm diameter, Always Coca
Cola kunststof 2-lichts
reclame wanddecoratie, 46x40 cm en
Pepsi Cola kunststof wandtelefoon,
35x20,5 cm
9001
€ 80 - € 120
Ingelijste ets van Anton Mauve, 45x65 cm,
marquetterie stadsgezicht en 2 ingelijste
schetsen waarvan 1 dubbelzijdig en
gesigneerd
9002
8 diverse lampen waaronder
bureaulampen, wandlampen en statief
lampvoet, periode 1970-2000

-

9003
Koperen kaarsenkroon aan lange ketting,
52 cm diameter, koper kroontje met
verlichting, 40 cm diameter, tafelolielamp
49 cm hoog en een koperen lampvoet, 53
cm hoog
9004
3 litho's met portretten van beroemdheden
waaronder Gustave Ricard, Franse
schilder die bekend werd om zijn
portretten waaronder de burgemeester
van Couloutre, buitenmaat per stuk 33x30
cm
9005
€ 40 - € 80
2 bonthoedjes, 2 zwarte dameshoeden en
Borselino Italiaanse herenhoed in
hoedenkoffer
9006
5 diverse dameshoedjes

€ 40 - € 80

9007
Koperen akers, ketels, brassero, theelicht
en poffertjespan
9008
Gietijzeren kookpot, 29 cm hoog, koperen
kookstandaard, 39 cm hoog smeedijzeren
4-lichts kroonlamp met aardewerken
schaaltjes en onderkap, 88 cm hoog, 50
cm diameter (schade aan aardewerken
onderkap) en blikken voorraadbus, 39 cm
hoog
9009
Zaanse klok in noten kast, 63 cm hoog

-

9010
€ 50 - € 100
5 diverse dames handtassen waaronder
leder
9011
€ 20 - € 40
Metalen wandkapstok met 6 haken en 8
kleerhangers, 20 cm hoog, 101 cm breed
9012
Kavel divers bijou, ceintuurs en bijoukist
9013
Doos b.u. diverse kandelaren

-

9014
Doos divers w.o. verzilverde lepeltjes,
vorkjes, kapstel, schaaltjes, doosjes etc.
9015
2 dozen met porselein, aardewerk en glas
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-

9016
Doos met divers porselein
9017

€ 50 - € 100

Doos divers b.u. Makkum porseleinen
fruittest, Royal Copenhagen ijsbeer
(restauratie), 19e eeuwse messing
kandelaren, Zeeuws paeremes,
Porceleyne Fles delft schotel (chips),
tinnen strooier, houten met messing
vergrootglas, gesigneerd "Marga"
beschilderd ei en Royal Goedewaagen
sierbord

9031
2 dozen met porseleinen en aardewerken
beeldjes
9032
Doos divers plate / verzilverd, tinnen kan
en glazen coupe

9018
2 dozen met kristal en glas waaronder
geslepen bowlkom met glazen, spijkerbol,
ovale koekdoos op onderschotel, karaffen,
rozenvaas, schalen, onderzetters etc.
9019
1 doos met Wedgwood porseleinen
serviesgoed met decor Hunting scenes en
1 doos met Staffordshire serviesgoed met
decor Hunting Scene
9020
Doos met Gero plate bestek en doos
divers waaronder Junghans Meister AtoMat tafelklok, divers muntgeld, plate,
kristal, Aziatische houten beeldjes etc.
9021
Doos met kristallen karaffen, plateel
sigarenpotje (schade), aardewerken
schenkkan en beelden (schade)

-

9030
2 dozen met divers bestek waaronder
Gero, Sola etc.

-

9022
Doos met meest Nederlands aardewerk
en porselein
9023
Kavel divers waaronder 4 scheerbekken,
Quimper, tin, nieuw en met blauw decor,
koperen schaaltjes, beschilderd
document, draaibare sterrenkaart voor de
tropen ontworpen en geteekend door Dr.
S W Visser en een kleurgravure van
Henricus Dux Brabantiae
9024
€ 40 - € 80
11 Porceleyne Fles Delft aardewerken
gelegenheidsschotels, periode 19141937, waaronder WO I en Koningshuis
9025
Doos met Chinees en Japans porselein
met schade, 18e-20e eeuw
9026
Doos met plate, Rosenthal porselein,
kristallen messenleggers en onderzetters

9033
Doos divers b.u. 2 houten dieren, 3
textielen wo. mogelijk met gouddraad,
onyx met metalen bureauset, lepels
gemerkt 800 met decor van wajongpop

-

9034
Doos met oosters bronskleurig beeld, 30
cm hoog, koperen borden met
aardewerken tegels, koper bestek in
houten cassette, cassette met
jaarpenningen Stichting vrienden van het
geldmuseum en metalen boekensteunen
9035
Doos met Van Kempen en Begeer Keltum
plate bestek en rechaud met pyrex glazen
binnenschaal
9036
4 dozen met Oosters porselein, lawerk
etc, 20e eeuw

-

9037
Doos met diverse bijou

-

9038
2 dozen met diverse messen en
messenslijpers met bakelieten en
kunststof heften, veel Gero

-

9039
3 dozen met divers tin

-

9040
Doos met divers porselein en aardewerk,
tin en koper
9041
2 dozen met divers aardewerk waaronder
Pieter Groeneveldt
-

9042
Doos divers wo. koperwerk, Aziatisch
houten met messing kist, snuffbottle,
aardewerken wandborden en grote
houten handschep

9043
2 dozen met divers Gero bestek, meest in
cassettes
-

9027
Kavel b.u. diverse beelden wo. teckels,
devotion sculptuur, div. vogels wo.
Goebel, Aquincom en onbekend

-

9044
2 dozen met Gero en Sola lepeltjes en
gebaksvorkjes, meest in cassettes

9028
Doos met kristal, oosters porselein etc.

-

9045
Doos divers waaronder dekselbak lijkend
op een noot, 2 houten bekers met
koperen binnenbeker, dekselbakje en
fotolijst

9029
Doos divers porselein en aardewerk wo.
borden van Maastricht en Porcelyne Fles,
plateel en beeldje Nao

-

9046
9 houten bestoken beelden, Indonesië
20e eeuw, kleinste beeld 20 cm hoog,
grootste beeld 59 cm hoog
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9047
Doos met gekleurde sierglazen schalen,
schotels, vazen en vogeltje

9063
Doos divers b.u. Corpus Christi's, linialen
en spiegel met floraal decor

9078
Krat met Duitse aardewerken vazen, jaren
60/70

9048
Aziatisch houten kist met kerfsnee
versiering 30x19 cm, Boeddhabeeld, 23
cm hoog, beeld van mediterend figuur, 16
cm hoog en zittende Boeddha, 21 cm
hoog

9064
6 wanddecoraties waaronder aquarellen
en kleurenlitho's

9079
Doos met Zaanse klok in noten kast, 45
cm hoog, tinnen theestel, wanddecoraties,
tafelklokje, bronzen beeld van Vrouwe
Justitia en cassette met Gero Zilmeta 6persoons groot- en klein bestek met
puntfilet in cassette

9049
3 dozen met divers Gero bestek

-

9050
Kavel met 15 diverse wanddecoraties

-

9051
Doos met messing 2-lichts kandelaar,
penkandelaartje, 2 globe boekensteunen,
koperen Art Deco oorvazen, ovaal
portretje, etc.
9052
€ 100 - € 200
Jos Lussenburg (1889-1975)
6 diverse werken w.o. portretten en
schepen
9053
€ 40 - € 80
Messing penkandelaren, ketels,
beddenpan, brassero, blaker, koperen
kraantjeskan en ketel aan steel
9054
Koperen hang weegschaal, staande
ijzeren weegschaal, 58 cm hoog, lamp,
wolkjesemaille stapelbare pannetjes  50
cm hoog en 2 metalen kandelaren, 40 cm
hoog
9055
Koperen blokkenbak, 30 cm hoog, 36 cm
diameter en koperen ketel
9056
€ 80 - € 120
2 incomplete Franse comtoiseklokken met
adres Augé a Conneins en J.L. Zahringer
freres Mussidan & Monpont (gewichten
manco)
9057
€ 40 - € 80
4 Japanse kleurenlitho's met
voorstellingen van figuur, vogels, bloemen
en krekel, ca. 18x13 cm, 22x23 cm, 23x24
cm en 31x21 cm
9058
Doos met divers tinnen voorwerpen en
samowar

-

9059
Doos met divers porselein en aardewerk,
grote pot, 46 cm hoog, 40 cm diameter en
gipsen Madonnabeeld, 40 cm hoog
9060
Doos met 5 zamak beelden, 22 cm, 23 cm
en 35 cm hoog
9061
Doos met porseleinen poppen, miniatuur
wandvitrinekastje, 2 metalen
Boeddhabeelden, 41 cm hoog en koffertje
met Premium class golfsetje
9062
9 metalen reproductie reclameplaten,
kleinste 20x30 cm, grootste 15x81 cm
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9065
Zenith Gouda witte aardewerken
dekselvaas, 49 cm hoog, aardewerken
schenkkan met 5 bekers, Engelse schaal
24 cm diameter, onduidelijk gesigneerd,
kleurets, getekend portret in lijst en
ingelijste diploma
9066
Doos met 3 Indische houten beelden,
Afrikaans houten buste, Pentacon en
Pentax lenzen, Canonet fototoestel,
Delftsblauw 3-deleig kaststel etc.

-

9067
Doos met diverse bronzen en koperen
voorwerpen

-

9068
Doos met kristallen en glazen karaffen,
vakkenschaal en tafelschemerlampvoet
met messing montuur, 61 cm hoog
9069
Merklap in lijst, incl. lijst 54x62 cm,
Chinese wanddecoratie met voorstelling
van 2 figuren op rijstpapier 17x19,5 cm,
Franse modeprent, gesigneerd Egmond,
kleurenlitho van een kalebas, 11x11 cm,
tinnen schotel, 19e eeuw, 43 cm diameter
en tinnen beker
9070
Doos met divers porselein en aardewerk
waaronder Flora Gouda en Westraven en
2 beschilderde kruiken, 37 cm en 43 cm
hoog

9080
Doos met messing tafelklok, 31 cm hoog,
5-lichts tafelschemerlamp, 74 cm hoog,
wandlusters, bronzen
tafelschemerlampvoet, metalen koetslamp
(diverse schade en incompleet)
9081
Kavel met 13 diverse wanddecoraties wo.
met voorstellingen van paarden
9082
5 wanddecoraties waaronder olieverf en
kleurenlitho's
9083
€ 50 - € 100
5 diverse dames handtassen
9084
2 dozen divers waaronder kunstboeken,
pop, houten doosjes,
porselein, aardewerk en glas
9085
Doos met brons, tin, koperwerk,
wanddecoratie,
barometer, psychrometer, oosters
spiegeltje en 18e eeuwse gravures van
belangrijke personen
9086
Doos met divers porseleinen serviesgoed
en aardewerken urinoir 44 cm hoog

9071
2 dozen divers waaronder porselein,
aardewerk, plate, brons, koper,
houtsnijwerk, glas etc.

-

9087
2 dozen met glazen en porseleinen
apothekerspotten, flessen, laboratorium
glas, pillendoosjes etc.

9072
2 dozen met divers koperwerk

-

9088
2 dozen met divers gekleurd glaswerk
waaronder Kristalunie Maastricht

9073
Kavel wandedecoraties wo. goudleder, 2
litho's van dames en havengezichten
9074
2 dozen met porseleinen en aardewerken
vazen, beschilderde 19e eeuwse schaal,
Zenith Gouda en Makkum schotel, engel
hanglamp en beeld (diverse schade)
9075
2 koperen penkandelaren, 2 smeedijzeren
penkandelaren, smeedijzeren kandelaar
24-59 cm hoog en 5-lichts tafelkandelaar
45 cm hoog
9076
Doos met verzameling diverse bakelieten
voorwerpen
9077
Doos b.u. zwart geglazuurd aardewerk

-

9089
4 wanddecoraties waaronder 3
etsen/kleurenlitho van P. v Roovers, Peer
van der Kruis, Joke Keulemans en
onduidelijk gesigneerd, buitenlands
olieverfschilderijtje
9090
Gesigneerd T Cox, landschap, crayon
33x85 cm, Gesigneerd Rudolf Otto, wilde
tuin, serigraphie 16/150, 47x33 cm en
onduidelijk gesigneerd, huizen aan het
water bij nacht met volle maan, kleurets
31x13 cm
9091
10 diverse metalen bureau/tafellampen

-
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9092
Nieuwe Tannoy Mercury FC loudspeaker,
black shadow, in doos, 44 cm hoog,
koperen melkbus 50 cm hoog, houten
bestoken wanddecoratie met voorstelling
van Christus met doornenkrans, 42x26 cm
en Zaans klokje in noten kast, 44 cm hoog

9109
Doos met Copier Leerdam gekleurde
glazen vaas, 15,5 cm hoog (aanslag
binnenzijde en gebruikssporen), porselein
en aardewerk waaronder Tichelaar
Makkum lekschaal op onderschotel en
Petrus Regout

9093
€ 80 - € 120
Franse comtoiseklok met harpslinger

9110
€ 80 - € 120
Rosenthal Bavaria porseleinen
serviesgoed bestaand uit 9 platte borden,
2 diepe borden, 5 ontbijtborden, ovale
soepterrine op onderschotel, ronde
vleesschaal met rooster, 2 ovale
dekselschale, ronde saladeschaal, 2
vleeswarenschaaltjes en een sauskom

9094
€ 100 - € 150
Verzameling boeken over kunst en antiek
9095
€ 50 - € 100
7 diverse dames handtassen waaronder
leder, dokterstas en avondtasjes
9096
€ 50 - € 100
5 diverse dames handtassen waaronder
leder
9097
€ 50 - € 100
5 diverse dames handtassen waaronder
leder
9098
Verzameling boeken over kunst, antiek,
cultuur en geschiedenis
9099
€ 150 - € 200
2 dozen met Wedgwood aardewerken
serviesgoed met decor Moss Rose, 2
vazen, 3 bloempotjes en schaaltje zonder
decor
9100
Doos b.u. divers (gekleurd) glaswerk

-

9101
2 dozen met Spode Copeland
aardewerken serviesgoed

-

9102
2 dozen met 12-persoons Wawel Polen
porseleinen eet- en drinkservies met
bloemdecor, Wawel Pools porseleinen
(dekseltje suikerpot manco)
9103
Doos met glazen vazen en kristallen karaf
9104
€ 100 - € 150
Rosenthal servies decor Sanssouci Grey
Rose bestaande uit 6 platte borden, 6
diepe borden, 6 ontbijt borden, 3
dekschalen, 1 sauskom, 1 kleine
vleesschaal, 1 grote vleesschaal, 1
saladeschaal, 6 kop en schotels (3
koffie/3 thee), 1 suikerpot en roomkan
9105
€ 50 - € 100
Societe Ceramique Maestricht
aardewerken serviesgoed met rood decor
Tea Drinker
9106
2 dozen met Bohemia Royal Ivory
porseleinen serviesgoed

-

9107
Doos divers glaswerk en kristal

-

9108
Doos divers verzilverd bestek, Keltum en
messen gemerkt 800
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9111
Doos divers verzilverd, waaronder
kandelaren

-

9112
€ 80 - € 120
Blue Danube 6-persoons ontbijtservies
9113
€ 50 - € 100
Doos met Wedgwood aardewerken
serviesdelen
9114
Doos divers wo. glazen stolp met
kristallen Maria, houten polychroom
gekleurde Afrikaanse dame, composiet
beeld van een man met vlag, houten
bewerkte containers, metalen
schaalmodel van een fabriek, glazen stolp
met standaard voor foto en verzilverde
miniatuur zeilboot
9115
2 dozen met Petrus Regout Maastricht
aardewerken serviesgoed met decor Lygia
9116
3 dozen met porseleinen eet-en
drinkservies, gemerkt Phoenix China,
made in Czecho Slavakia

-

9117
€ 100 - € 200
Woods Burslem England aardewerken
eetservies met blauw decor Seaforth,
bestaande uit 21 platte borden, 24 diepe
borden, 21 ontbijtborden, 2 sauskommen,
4 dekschalen, 1 soepterrine, 2
groenteschalen, gebakschaal met 15
gebakschotels, 2 ovale vleesschaaltjes, 5
soepkoppen op onderschotels, 2 ovale
platte schalen 41x33 cm, 3 ovale platte
schalen 36x29 cm en 1 ovale platte
schaal 31x24 cm (diverse schade)
9118
Doos met aardewerken tegels, meest 19e
eeuw
9119
Doos divers waaronder etsen van Joop
van Veen, houtsnijwerk, verzilverde
prikkers, bronzen penningen,
koperen Aziatische tafelschemerlamp met
gestoffeerde kap, 70 cm hoog, houten
octagonaal tafeltje, 19 cm hoog, 39 cm
diameter, koperen blad met rijk gestilleerd
decor, 58 cm diameter en 2 inklapbare
houten onderstellen voor tafeltjes

9120
Kristallen geslepen glasservies bestaande
uit 6 karaffen, 3 waterkannen en 66
glazen op getorste voet, in 8 verschillende
uitvoeringen
9121
2 dozen met Eschenbach Bavaria
porseleinen eet- en drink serviesgoed met
bijendecor
9122
Doos met porselein, aardewerk en glas
waaronder Royal Albert, beeldjes van
Goebel etc.
9123
€ 40 - € 80
Rörstrand Sweden porseleinen borden
met decor East Indies, bestaande uit 5
platte borden 23,5 cm diameter, 10 diepe
borden 24 cm diameter en 8 ontbijtborden
21 cm diameter
9124
2 dozen met divers glaswerk en persglas
waaronder Art Deco
9125
€ 80 - € 120
2 dozen met Royal Albert kop en schotels
waaronder ca. 20 sets compleet met
daarbij diverse losse schotels en losse
kopjes
9126
€ 50 - € 100
4 diverse wanddecoraties van Arnhem
waaronder een platte grond van Arnhem
begin 1900, buitenmaat 44x64 cm en een
ingekleurde topografische gravure
grondteekening der stad Arnhem 18x23
cm
9127
5 ingelijste kleurenprenten van vogels
54x34,5 cm

-

9128
Doos b.u. 4 plafonnières/hanglampen

-

€ 40 - € 80

9129
5 diverse dameshoeden

9130
2 dozen met speelgoed tollen, diabolo's,
jojo's en bromtol
-

9131
2 houten bestoken lectuurhouders,
lepelrekje, dubbele masker
wandversiering en uitklapbaar doosje,
grrotste lectuurhouder 50 cm hoog

9132
10 houten bestoken beelden, Indonesië
20e eeuw, kleinste beeld 10 cm hoog,
grootste beeld 30 cm hoog
9133
Doos b.u. diverse houten kistjes wo.
kaartspellen

-

9134
Doos met houten en metalen
rekenlinealen, passers etc.

-
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9135
Doos divers waaronder klokken, houten
doosjes, dienblad,
Zassenhaus wandkoffiemolen, Heide
Mosaic Denmark aardewerken schaal met
mozaiek decor 25 cm diameter etc.
9136
Doos met Eumig 8mm filmcamera, Kodac
77 instamatic camera, Polaroid Swinger
landcamera, model 20, Noris 16 mm
filmprojector met films en Emil Busch
Rathenow kijker
9137
Doos met miniatuur koperwerk, ijzeren
gereedschap en bronzen vijzel met
stamper

-

9138
Doos gewichten in diverse afmetingen en
van verschillende materialen
9139
€ 80 - € 120
Doos meetinstrumenten en benodigheden
wo. messing scheepskompas, Walker's
knowmasters log, Z. Hunter Junr. messing
pomp, 3 lenzen en light aiming post M14
9140
2 dozen met divers plate voorwerpen en
bestek
9141
Doos met kristal en glaswerk, Imari
porseleinen schotel, portretje in benen
lijst, houten doosje en een otoscoop,
eenmedisch instrument voor kno-arts of
huisarts
9142
2 dozen divers waaronder verzameling
gewichten, blikken, toneelkijkers, bestek,
houten en koperen knoppen van
koorduiteindes etc.
9143
Doos met meest aardewerken
archeologische vondsten

-

9144
€ 50 - € 100
Doos met oude fietslampen, jaren 60,
kilometertellers, tandwielen en dynamo's,
herkomst voormalig Banierhuis Arnhem
9145
Doos gewichten b.u. Avery de Grave
London gewichten in kist (mariage), 2
blokgewichten, 2 vijzels met 3 stampers
en 1 messing koker
9146
Doos diverse maritieme meetinstrumenten
wo. J. Sewill meter, kompas in houten
kist, US Army Square company, metalen
scheepsklok, Sovjet Uni metalen klok,
Fischer barometer, messing met lederen
verrekijker en L.J. Harri Amsterdam
scheepskompas
9147
2 dozen met divers koperwerk

-

9148
Doos met tinnen schotels, plate bestek,
bamboe plantenbak en messing
kandelaartjes

woensdag 9 februari 2022
102 | VEILINGCATALOGUS DERKSEN

9149
Doos divers b.u. koperen WMF schotel,
tinnen herdenkingsbord, 19e eeuwse
messing kandelaar, Wolf eskimo
beeldengroep, vaas gemaakt uit mortier
polychroom blik met kerstversieringen en
blikken Jozef en Maria
9150
Doos diverse kampeer benodigheden
en meetinstrumenten wo. AM Bubble
Sextant, bestek, Tag Heuer stopwatch,
microscoop lamp, houten kistje met
scalpel messen, Zwitserse zakmessen,
Wild Heerenburg passerset en 3
verrekijkers van Bresser, Jason model
1195 en Fodor coated lens
9151
Doos met koperwerk, plate bestek,
wanddecoraties, wandluster, onyx
tafelschemerlampvoet, 55 cm hoog en
barometer

-

9152
Doos divers wo. 21e eeuws globe op
metalen voet, met tekst bewerkt gewei,
meetinstrument in houten kist en metalen
werktuigen
9153
2 dozen met plate bestek, tin etc.

-

9154
Doos met divers houtsnijwerk maskers,
crucifix, geweitjes en sigarendoos
9155
Doos met Chinees en Japans porselein,
periode 18e eeuw t/m 20e eeuw
9156
7Westraven Utrecht en 1 Porceleyne Fles
Delft aardewerken cloisonné
gelegenheidstegels, meest Koninklijke en
WO II (meeste tegels hebben
schadeplekjes)
9157
Doos met divers porselein, aardewerk en
plateel waaronder, tegels, Porceleyne
Fles Delft, Petrus Regout
Maastricht, Arnhemsche Fayence met
decor Tristan, Tichelaar Makkum schotel
met spreuk etc.

9163
Doos divers porselein, Aziatisch en
Europees en een cloisonne pot zonder
bodem

-

9164
Doos met 2 Japans imari porseleinen
schotels, dekselvazen, 2 gemberpotjes en
3 Chinees imari porseleinen schoteltjes in
koperen montuur (diverse lichte schade)
9165
Doos met aardewerken schotels en
beker waaronder Porceleyne Fles Delft,
Lanooy, Goedewaagen Gouda, Oud Delft
Nijmegen etc. (diverse schade)
9166
€ 40 - € 80
5 Maastrichts aardewerken schotels met
oosters decor, Oud Delft Nijmegen
aardewerken schotel met polychroom
decor en Franklin Mint ovale porseleinen
schaal met decor Champions of the field,
by Nigel Hemming, 42x31 cm
-

9167
Kavel aardewerken en porseleinen
voorwerpen wo. plaquette met
wapenschilden, Gouda Holland
gedenkbord, KLM asbak, Gert de Rijk
schotel en beeld van jongen met
doedelzak en lam (diverse schade)

9168
Doos divers wo. houten Zeeuws
paeremes, antiek zilver, bewerkte
schelpen lamp, messing ornament,
Japans bronzen beeld (schade), messing
microscoop (schade), fossiel van vis,
scope en bajonet voor geweer
-

9169
Kavel divers porselein en aardewerk,
China en Japan, veel schade en
incompleet

9170
Doos met Aziatisch porselein, bronzen en
houten Boeddhabeelden, spekstenen
beeldje,lakwerk bijoudoos met parelmoer
inlegwerk, wanddecoratie met kurken
voorstelling en lakpanelen met been
belijmd, meest 20e eeuw
9171
Doos met aardewerken majolica vaas, 35
cm hoog, octagonale porseleinen vazen
en Belgische aardewerken vazen

9158
Doos met divers koperwerk

-

9159
2 dozen met Chinees en Japans
porselein, 19e eeuw en 20e eeuw en 2
lakwerk dozen

-

9172
€ 50 - € 100
Wedgwood 8-persoons
aardewerken theeservies met decor Briar
Rose

9160
Doos b.u. divers Chinees porselein

-

9161
9 diverse Westraven aardewerken
cloisonné tegels en 4 Porceleyne Fles
Delft aardewerken tegels (diverse met
schade)

-

9173
Doos Chinees en Japans porselein
e.d. 18-/19-/20e eeuw wo. Arita vaas
(schade), Yixing trekpot, Satstuma
drinkservies, Satsuma minaturen, Nanking
dekselpot en blauw wit dekselpot met
drakendecor en diverse schotels wo.
Lowestoft

9162
Doos met divers porselein, aardewerk,
Zuid Holand Gouda plateel tabakspot met
decor Borgu en kristal

9174
2 dozen met divers aardewerk, onyx en
gipsen voorwerpen en wandklok
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9175
Doos divers wo. hoorn des overvloeds,
Ruscha Art aardewerken dekselpot,
glazen Art Deco borrelglaasjes op
dienblad, glas in lood van de mooiste stad
van Gelderland, L.W. Goldewijk
aardwerken vaas, metalen rijwielplaatjes
in vitrine, koperen gemailleerde beker en
2 speldjes

9188
2 dozen met etsen, houtsnede, litho's,
modeprenten etc.

-

9189
Oude wandklok 60 cm hoog, tinnen
eikelkan, koperen schalen en schep,
ijzeren en koperen strijkbout, jaren 60
bureaulamp etc.

-

9176
Doos diverse benodigheden voor
meetinstrumenten wo. standaarden,
lenzen voor o.a. microscopen, messing
zonnewijzer en Schäffer en Buddenberg
kwikthermometer

9190
Doos b.u. diverse tabakspotten en
speculaasplank

-

9191
2 dozen b.u. diverse fotolijstje wo.
notenhouten caroussel fotolijst

-

9177
Doos met oosters porselein en aardewerk
uit China en Japan, cloisonné, koperwerk,
houten beeld 64 cm hoog, kunststof- en
metalen voorwerpen
9178
Doos met aardewerken vazen en
schenkkan waaronder Sphinx, Lanooy en
Mobach en kop en schotel met moderne
beschildering
9179
Kavel divers waaronder porselein, glas,
messen en een doosje
9180
Doos met Daum France kristallen houder
met messing kaarsenhouder 25 cm hoog,
paarse glazen vaas, 39,5 cm hoog, glazen
beschilderde vaas, 31 cm hoog, Droste
porseleinen kop en schotels, oosters
dekselvaasje en aardewerken beeldje met
schade
9181
Doos met meest Japans porselein, 20e
eeuw
9182
Doos met plateel schotels, vaasjes en
vakkenschaal, Regina Gouda en Zuid
Holland Gouda en aardewerken vaas met
Delftsblauw decor
9183
Doos met meest Chinees porselein,
aardewerk, roodlak ei, spekstenen
beeldjes en cloisonné

-

9184
2 dozen met divers plate voorwerpen

-

9185
Doos divers met Aziatica waaronder
porseleinen schotel, objecten die op ivoor
lijken, muziekdoosje (veer vast) en
diverse houten voorwerpen
9186
€ 50 - € 100
Doos Chinees en Japans porselein uit de
18e-, 19e- en 20e eeuw wo. Nanking
vazen, Celadon Boeddha, kop en
schotels, blauw wit met zilver hengsel,
gemberpot en Imari schotels (diverse
schade)
9187
Doos met divers porselein
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-

9192
Doos met verzameling diverse bakelieten
voorwerpen
9193
Kavel met Rosenthal classic rose
glasservies met rankendecor, bestaande
uit 6 witte wijn glazen, 6 rode wijn glazen,
6 sherry glazen en 6 borrelglazen, Eisch
irisgold gekleurde glazen vaas 25 cm
hoog, gekleurde glazen beeldje van een
haan 12 cm hoog, 4 wijnglazen op
bewerkte voet, 2 glas in lood
wanddecoraties en glazen olifantjes
9194
280 stripboeken Suske en Wiske

-

9195
4 diverse wanddecoraties bestaande uit
Het Hofje van Dam en 't Wees-Huis,
buitenmaten 44x50 cm, Admiraliteits
Magazyn te Rotterdam, 15x23 cm en
Javastraat 's Gravenhage 10x15 cm
9196
12 flessen witte wijn waaronder Chateau
Belgrave -Haut Medoc, waaronder 11x
1986 en 1x 1979 en 11 flessen wijn
Chateau Hauterive- Medoc waaronder 7x
1996 en 4x 1988

9202
20 flessen rode wijn, diverse Chateau's
waaronder Labadie, Liversan, De Lisse,
Citran Moulin, Grande Sabliere, Haut
Meyney en De Camesac
9203
13 flessen rode wijn, diverse Chateau's
waaronder Tourteau, Labegorce, Neuf Du
Pape, Fleuri en Vaisinerie
-

9204
26 flessen diverse rode wijnen

9205
37 flessen diverse witte wijnen Duitsland
-

9206
27 flessen diverse witte wijnen

9207
€ 100 - € 150
52 koperen granaathulzen, meest
bewerkt, WO I en WO II
9208
18 flessen diverse witte wijnen

-

9209
3 kunstpruiken en haarstukje

-

9210
€ 50 - € 100
Verzameling boeken over oa.
scheepvaart, geschiedenis,
meetinstrumenten en cartografie
-

9211
Doos divers keramiek wo. Maastricht

9212
Doos Bikermice From Mars actie figuren
en speelgoed raceauto's
9213
Doos met houtsnijwerk beelden, bekers
en schaal
9214
€ 50 - € 100
Doos actie figuren met verschillende
thema's wo. Middeleeuws en soldaten

9197
4 flessen witte wijn waaronder Chateau du
Moulin Rouge-Haut Medoc 1982, 5
flessen Chateau Haut Canteloup-Medoc
1981 en 5 flessen Chateau la Croix Saint
Sauveur 1982

9215
€ 50 - € 100
Märklin HO startersset in doos, nummer
29147

9198
4 flessen witte wijn Mouton-CadetBordeaux 1986, 3 flessen Mercury 1983
en 10 flessen Beaujolais Villages
1994/1997/1998 en 1999

9217
2 dozen speelgoedwagens en opleggers

9199
4 flessen witte wijn Chateau Tourcas
Dupre 1982, 4 flessen LÁbaye de StPierre 1997 en 4 flessen Courtagne Piere
Doree
9200
16 flessen rode wijn diverse Chateau's;
Seguinot, Curebon, Morgon, Marsac
Seguineau, L'Ardilat, Labegorce, Clos,
Medoc
9201
20 flessen rode wijn, diverse Chateau's
waaronder Moulis, Haut Bireau, Les
Ormes, en La Chasse

9216
€ 150 - € 250
Märklin Digitaler Premiumstart in doos,
nummer 29855

9218
Doos met divers tasjes en avondtasjes
waaronder leder, fototoestellen en
verrekijker

-

9219
Doos speelgoed poppetjes uit het Wilde
Westen wo. indianen, cowboys,
gebouwen en bomen en soldaten
9220
2 dozen met verzameling stenen en
mineralen en mappen met documentatie
9221
Doos speelgoedauto's van diverse
merken wo. Welly, Majorette, Matchbox,
Burago, Solido, Norev en Maisto
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9222
Doos glaswerk b.u. laboratoriumglas en
apothekerspotten
9223
3 kunststof bakken met Lego speelgoed
9224
3 dozen schaalmodellen in verpakking
van verschillende merken wo. Burago,
Cararama, New Ray die cast, Maisto en
Matchbox opbergdozen en diverse
brochures
9225
Doos met divers tin

-

9226
Doos met kaartspellen, map met
poeziealbum plaatjes, houten paarden en
koeien en houten poppenmeubeltjes
9227
Doos b.u. diverse rails en treinen voor
modelbouw

-

9228
2 dozen met divers porselein en
aardewerk

-

9229
2 dozen speelgoed vrachtwagens en
opleggers

-

9230
Doos met opaline glazen bowlkom op
onderschotel, blauwe glazen fruitschalen
op metalen onderstel en blauwe glazenh
suikerschaaltjes in metalen montuur
9231
2 dozen met verzameling bladen
waaronder Club Sandwich, Smilin'Ears en
Platenblad, jaren 80/90
9232
Doos divers gereedschap wo. dremel en
scalpmessen
9233
2 dozen met oude spelletjes, puzzels en
popje
9234
2 dozen speelgoedauto's en
vrachtwagens wo. Volkswagen
Transporter, diverse bussen,
graafmachines, bulldozers en diverse
Coca-Cola

-

9235
4 geweitjes en houten beeldengroep van
danspaar op stenen sokkel, 57 cm hoog
9236
2 dozen schaalmodel auto's wo. in
verpakking wo. Minister Delux, Burago,
Maisto en Welly
9237
2 dozen militaria wo. oude foto's, vlaggen,
blikken, riem met zaklamp en mes,
dwarsdoorsnede granaat, verrekijker en
Duitse helm
9238
€ 100 - € 200
Bijzondere collectors verzameling over
The Beatles waaronder boeken, bladen,
kaarten, foto's en artikelen, vanaf jaren 60
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9239
Doos speelgoedauto's en vrachtwagens
van verschillende merken wo. Siku,
Matchbox, Schuco en Solido
9240
Doos met kunstboeken

-

9241
Doos schaalmodel vrachtwagens
opleggers en containers wo. in verpakking
9242
Doos speelgoedauto's van verschillende
merken wo. Welly, Majorette, Matchbox,
Burago, Maisto en Schuco
9243
Doos divers speelgoed wo. View-Master,
kwartetspellen, Noddy auto, Looney
Tunes radio en Lufthansa schaalmodel
vliegtuig
9244
Doos met gipsen polychroom gekleurde
buste Madonna met kind, 34 cm hoog, 2
bijbehorende 2-lichts kandelaren, 34 cm
hoog en ovale wanddecoratie met
voorstelling van Heilig Hart, in koperen
lijst, 40x31 cm
9245
Kavel oud speelgoed b.u. blokpuzzels,
blikken helicopter,
grammofoonplaatspeler, dominospel,
boek De zwerftocht van de Vliegende
Hollanderen praxinoscoop

-

9252
Doos met tinnen maatkannen, klepkan,
penkandelaartjes en schotel, koperen
schuimspaan, kannen, beeldjes en houten
dienblaadje, en doos met wanddecoraties,
verrekijker in foedraal, Engels
aardewerken serviesgoed en
aardewerken dekschaal eend
9253
€ 50 - € 100
Mini Trix rails en accessoires, Trix
Gleisbild-stellpult startset 66483, 5x Piko
bouwpakketten HO 61821, 2 Faller
bouwpakketten, HO 110091 en 110092
9254
€ 50 - € 100
Verzameling speelgoed autootjes
waaronder Matchbox, Corgy, Lesney,
Dinky Toys en diverse plastic figuurtjes
-

9255
2 dozen met meest boeken over zilver

9256
€ 150 - € 250
3 dozen met Märklin HO treinrails, trafo,
wagons, digital keyboard type 6040,
booster type 6017 etc.
9257
Zinken bak 16,5 cm hoog, 53x35 cm,
ijzeren strijkbout, rvs 3-lichts tafellamp, 30
cm diameter, 2 houten bustes van man en
vrouw, 18 cm en 24 cm hoog en houten
dekselbak, 17 cm diameter
9258
4 dozen b.u. divers Hollands aardewerk

9246
Doos met speelgoed autootjes,
Westraven aardewerken tegel Je
maintiendrai, Westraven aardewerken
asbak Grenadiers met programmaboekje
van de feestelijke herdenking van het 125jarig bestaan der Grenadiers en Jagers
van 1 t/m 17 juli 1954
9247
€ 80 - € 120
18 Royal Albert porseleinen kop en
schotels en melkkan, suikerpot en ovaal
schaaltje, decors Chatelaine, Lavinia, Lily
of the Valley, Trillium, Serena, Violets,
Lenora, Ivy Glade, Michaelmas Daisy,
Fantasia en Camelot
9248
Doos speelgoedauto's met als thema
brandweer, politie en ambulance

-

9249
2 dozen b.u. Mobach aardewerk

-

9250
Doos met verzameling muziekbladen,
posters, ansichtkaarten, boeken,
comics, cd's en collector item's waaronder
Alice Cooper, periode jaren 60/80
9251
2 dozen met boeken, 18e-19e eeuw,
waaronder 4-delige serie Dictionnaire
universel et classique d"Histoire et de
Geographie, jaar 1855, met uitvouwbare
kaarten, Nederlandse, Engelse, Franse en
Duitse boeken

9259
Krat en doos met fototoestellen en
filmcamera's waaronder Pentax, Nikon,
Minolta, Sony, Canon, Olympus en 2
verrekijkers
9260
Houten model van Van Gend en Loos
wagen, 21 cm hoog, 46x22 cm, houten
ophaalbrug, 35 cm hoog, 48x14 cm en
diverse schaalmodel speelgoedautootjes
waaronder Dinky Toys, Matchbox Lesney
etc.
-

9261
Doos met Fischer Technik constructie
speelgoed

9262
Doos met diverse paar damesschoenen,
gemerkt Donna Laura Venezia, Vera
Montana, Pierre Cardin Paris, Brigitte von
Servas, Kaiser, maat 38 en 5 1/2, diverse
brillen, riem en Knirps paraplu
9263
Doos b.u. voornamelijk Engels porselein
9264
Doos met diverse houten, aardewerken
en metalen fluiten en fluitjes
-

9265
Kavel tinnen en koperen kannen en
bekers, korenschaal en
graangewichten uit de 18e-/19e eeuw

9266
4 dozen b.u. divers Hollands aardewerk
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9267
Kavel b.u. diverse flessen drank

-

9268
Doos met lp's waaronder bakelieten en
singeltjes

-

9269
Kavel met aantal langspeelplaten en
singeltjes

-

9270
Doos met singeltjes, jaren 60/70/80

-

9271
Doos divers waaronder
landkaartstempels, album met foto's WO I,
kaarten met gevarieerde knopen,
tafelschemerlampvoeten, doosjes met
Preiser miniatuurfiguren HO, paard met
leder bekleed etc.
9272
Doos met lp's, jaren 60/80, gestoffeerde 3
-laads box en 3 aardewerken borden
waaronder Petrus Regout, Delftsblauw en
Boch
9273
Doos met lp's en singeltjes, jaren 70 en
80 en Roland Cube-15X gitaarversterker
9274
2 dozen b.u. D.O.K. en Ravelli aardewerk
9275
2 dozen met divers meest oosters
koperwerk

-

9276
Haenel windbuks, model 304

€ 40 - € 80

9277
Weihrauch HW35 windbuks

€ 40 - € 80

9278
Walther windbuks, model 55

€ 40 - € 80

9279
€ 100 - € 150
Hatsan Torpedo 150, met SAS shock
absorber system, .22 caliber, met vizier 39x40 mil-dot 100 yds

9286
€ 100 - € 150
Album met 13 bronzen penningen
Hollandsche Helden, uitgave Koninklijke
Nederlandse Munt
9287
€ 30 - € 60
Wendingen, nummer 3 en 4 van de 9de
serie (1928) en gewijd aan werken in
particulier bezit door Jan Toorop, en
boekje Hein Von Essen, grafisch werk met
inleiding en karakteriseering van Albert
Plasschaert, uitgave en druk van Joh. D.
Scherft, Den Haag
9288
€ 50 - € 100
Verzameling oude ansichtkaarten en
foto's wo. Japanse en Chinese executies
en voorstellingen uit Frankrijk en doos met
glas negatieven
9289
€ 50 - € 100
Origineel boek Arnhem omstreeks het
midden der vorige eeuw met
geschiedkundige aanteekeningen door A
Markus Leeraar aan de HBS te Arnhem,
uitgave van de NV Maatschappij tot
Exploitatie der Nieuwe Arnhemsche
Courant 1907
9290
Oud fotoalbum met diverse foto's, 35x20
cm (sluiting incompleet)
9291
€ 100 - € 150
Staat Van Alle Volkeren Drenthe uit 1795,
met ca. 10 uitklabare gravures,
Geographische Beschrijving van de
Provintie Gelderland uit 1772, met 1
gekleurde gravure, Staat Van Alle
Volkeren Utrecht uit 1772, met vele
uitklapbare gravures en Historische
Beschijvinge van Culemborg uit 1752 met
1 grote en meerdere andere gravures
9292
€ 20 - € 40
Prijspenning van Koningin Emma
Regentes, ontwerp Bart van Hove, door
J.M.P. Menger en W. Schrammer en
vermaakt tot een broche.
9293
€ 100 - € 200
Een 3 gulden munt Nederland 1820,
munstslag

9280
Hatsan Striker windbuks

€ 40 - € 80

9281
Hatsan windbuks, model 85

€ 40 - € 80

9294
€ 100 - € 200
Chinese munt, Yuan Shikai de zilveren
dollar van China, 1914

9282
€ 40 - € 80
Norica windbuks, caliber 5,5/.22

9295
€ 20 - € 40
Penning van Lodewijk XVI, 10,3 cm
diameter

9283
€ 50 - € 100
Hämmer windbuks met vizier 3x-7x20
9284
€ 50 - € 100
Brown's self-interpreting Family Bible,
containing the old and new testaments,
London: John G. Murdoch, 19e eeuw, met
kleurenlitho's en in rijk bewerkte lederen
band met koperen beslag
9285
€ 50 - € 100
Lexicon Hebraicum uit 1631, Biblia
Hebraica Manvalia uit 1753, Huys-Bijbel
over de Boeken van Mozes 1e deel uit
1747 en Petri Gudelini Antecessoris
Academiae Lovaniensis uit 1643

woensdag 9 februari 2022
106 | VEILINGCATALOGUS DERKSEN

9296
€ 40 - € 80
3 zilveren tientjes 1970, 4 zilveren tientjes
Benelux 1944-1994, zilveren gulden 1956,
zilveren halve gulden 1921 en 2 zilveren
kwartjes en dubbeltjes aan elkaar
gesoldeerd, gewicht totaal 155 gram
9297
€ 50 - € 100
Kavel met 20 maal Het Manhattan Vijfje, 2
maal Het Waterloo Vijfje, 6 maal het
Ausyralië Vijfje, 2 maal Het Rembrandt
Vijfje, 1 maal Het Michiel de Ruyter Vijfje
en 1 maal het Max Havelaar Vijfje

9298
€ 100 - € 150
Kavel diverse munten waaronder zilver,
50 Gulden, 1987, 1989, 10 gulden 1973,
1975, 1994, 3 x 1995 en 1997, 12
rijksdaalders 1842, 1893, 1898 (met punt
tussen P en Pander)2 x 1930, 2 x 1932, 2
x 1933, 1938, 2 maal 1959, 1961 en
1970, 1 gulden 1892, 1930 en 1955, 5
halve guldens 1858, 1860, 1863, 1929 en
1930 en107 diverse muntjes waaronder
kwartjes
9299
€ 50 - € 100
15 diverse oude munten waaronder
Utrecht Hendrik van Vianden
Regeerperiode 1250-1267, Ruiterschelling
1688, Gelderland stuiver 1759, Utrecht 1
gulden 1765, Holland 2 stuiver
1776, Westfriesland 2 stuiver 1776 en
diverse andere munten
9300
75 zilveren guldens 1943

€ 50 - € 100

9301
€ 20 - € 40
5 USA One Dollar 1845, 1847, 1884, ,
1890, 1894, , 1906, 2 x 1922 en 1926 en
een 1/4 Dollar 1957 en een zilveren
penning 1795 en 1804
-

9302
Kavel diverse penningen en munten
waaronder rijksdaalder 1932 en 2 10
gulden munten 1970

9303
2 herdenkingsmunten, Limited Edition
VOC 1766, herdenking 400 jaar contacten
Japan met Nederland, sets 0013 en 0014
van in totaal 3.000 sets uitgegeven door
Royal Dutch Mint
9304
€ 30 - € 60
Kavel koperen halve centen uit
Nederlands Indië 1933 en 1934
9305
€ 50 - € 100
Kavel divers brief- en muntgeld wereld
9306
€ 50 - € 100
Album met 135 munten Nederland en
Nederlandse Antillen waaronder zilver
9307
€ 25 - € 50
2 herdenkingsmedailles 3-keizerperiode
1888. De medailles tonen de profielen van
de Pruisische Keizers Wilhelm I, Friedricht
III en WIlhelm II. De laatste volgede in het
jaar 1888 zowel zijn grootvader en vader
op. Zeldzaam exemplaar
9308
€ 20 - € 40
Medaille conflict Saudi Arabië, Kuwait
Liveration Commemorative, V-Class
Medal, uitgereikt in 1991. Met correct lint
en originele bewaardoos (maker Bertoni
Milaan)
9309
€ 20 - € 40
Medaille eerste Wereldoorlog: vergulde
bronzen medaille The inter allied victory
medal - Great Britain. Uitgereikt aan
corporal J Slater Royal Lancaster Rifles.
met correct lint
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9310
€ 20 - € 40
Medaille conflict Vietnam. Amerikaanse
medaille Republic of Vietnam Service.
Uitgereikt in de periode 1965-1973. Met
correct lint en origineel doosje
9311
€ 40 - € 80
Zilveren eremedaille Orde van Oranje
Nassau, in doosje en historiepenning ter
herinnering aan uw medewerking
openluchtspel Het wonderlijk uur juli-aug
1948
9312
€ 20 - € 40
2 militaire hoofddeksels, periode koude
oorlog, Russische Ushanka met Russisch
embleem in lihctmettal en een
Amerikaanse U S Air Force Officer's LTC
05 Garrison cap in nieuwstaat
9313
Ca 350 FDC Nederland zonder adres

-

9314
€ 50 - € 100
Cassette met 6 munten, 75 jaar
Bevrijdingsset
9315
€ 20 - € 40
Cassette met 44/45 Europe Remenbers
2020, uitgave Royal Dutch Mint, 2 maal
penning 65 jaar bevrijding en een Market
Garden Vijfje
9316
€ 100 - € 150
Koperen etsplaat en een ets van Jan
Uytenbogaert, predikant van
Remonstrantse kerk, postume druk en
latere koperen etsplaat 23,5x19,5 cm
9317
€ 50 - € 100
Botanische verhandelingen uit 1791
(slechte staat), met aantal gravures,
Nederlandsche Mannen en Vrouwen deel
III en IV uit 1776, Letters from an Armenia
uit 1756, De Vernieuwde Cijferring 2e deel
uit 1746, I Ruhleben Camp uit 1915,
Ladies Cabinet uit 1844 en Historie of
Verhael van Saken van Staet en Oorlogh
uit 1657 (slechte staat)
9318
3 koperen kannen 41 cm, 43 cm en 66 cm
hoog, orenvaas, 31 cm hoog en
bladvormige schaal, 38x24 cm

woensdag 9 februari 2022
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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.
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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.
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Artikel 13 foto’s en illustraties
13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen)
beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt
het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

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

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

Amsterdamseweg 23
6814 GA Arnhem
026 - 442 14 98

Internet
Email

www.derksen-veilingbedrijf.nl
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