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(bij de Leidsestraat)

Vijzelgracht

de

veilinggebouw

Taxaties:
Goederen bestemd voor veiling worden
door heel Nederland kosteloos en geheel
vrijblijvend getaxeerd.
Tevens taxeren wij voor verzekeringen,
successie, boedelscheiding, faillissementen
en andere doeleinden.

Gemakkelijk bereikbaar:
Ons veilinggebouw aan de Keizersgracht is bereikbaar
met de auto, volgens de aangegeven gele route, vanuit
de ringweg A10. Voor het parkeren van uw auto kunt u
gebruik maken van de parkeerplaatsen aan de grachten.
Wij adviseren u gebruik te maken van de 4 parkeergarages rondom ons veilinggebouw.

Inbreng en/of kosteloze taxatie:
Wij zijn in het bezit van een eigen
parkeergelegenheid voor laden en lossen,
volgens onderstaande openingstijden.

Dichtsbijzijnde parkeergarages:
• EUROPARKING
Marnixstraat 250
• Q-PARK
Museumplein / Concertgebouw
• PARKING BYZANTIUM
Tesselschadestraat 1/G
• RAAMPLEIN

Onze openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Openbaar vervoer:
Vanaf het Centraal Station neemt u tramlijn 2, 11 of 12,
halte Keizersgracht.
Fotografie: Arend Velsink
Catalogusrealisatie: Cocoon Software Technology B.V.

Orde der veiling

Live Online Veiling

Zaalveiling met beperkt publiek. Tijdens de zittingen kunt u live online meebieden vanaf uw
computer. Commissiebiedingen (dus uw maximale bod) kunt u zelf (tot een uur voor aanvang live
zitting) plaatsen middels de online catalogus. U heeft voor bieden altijd een account bij ons nodig.
Indien u nog geen account heeft bij ons maakt u deze zelf online aan. Uiterlijk 24 uur voordat u
online wil kunnen bieden, omdat wij u ook nog moeten accorderen. Telefonisch meebieden is op
verzoek ook mogelijk.
1e zitting - Woensdag 3 november 10.00 uur
Horloges................................................................................................................................ 0300-0340
Zilveren sieraden en bijous................................................................................................... 0400-0438
Moderne sieraden.................................................................................................................. 0440-0467
Collectie parfumflacons........................................................................................................ 0471-0487

45
46
48
49

2e zitting - Woensdag 3 november 13.00 uur
Juwelen en gouden sieraden.................................................................................................. 0001-0298

32

3e zitting - Woensdag 3 november 19.00 uur
Zilverwerk............................................................................................................................. 0500-0691

50

4e zitting - Donderdag 4 november 10.00 uur
Schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek.................................................................... 4774-4998

184

5e zitting - Donderdag 4 november 14.00 uur
Schilderijen, aquarellen en tekeningen................................................................................. 4500-4664

178

6e zitting - Donderdag 4 november 18.30
Moderne en hedendaagse kunst............................................................................................ 5000-5253

191

7e zitting - Vrijdag 5 november 10.00 uur
Spiegels en lampen............................................................................................................... 4000-4060
Antieke en klassieke stoelen en banken................................................................................ 8000-8064
Design meubelen................................................................................................................... 8200-8288

173
213
216

8e zitting - Vrijdag 5 november 14.00 uur
Antieke en klassieke grote meubelen.................................................................................... 6500-6645
Antieke en klassieke kleine meubelen.................................................................................. 7000-7042
Klokken, pendules en barometers......................................................................................... 7700-7741

200
207
209

Zaterdag 6 november - Ophalen van goederen (alleen op afspraak, zie online afsprakentool www.dezwaan.nl)
9e zitting - Maandag 8 november 14.00 uur
Perzische en Islamitische kunst............................................................................................ 3425-3463
Perzische tapijten.................................................................................................................. 4200-4262
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160
176

10e zitting - Dinsdag 9 november 10.00 uur
Archeologie en Pre-Colombiaans......................................................................................... 2000-2124
Boeken betreffende tribale kunst.......................................................................................... 1600-1624

88
83

11e zitting - Dinsdag 9 november 13.00 uur
Tribale objecten, schilden en wapens................................................................................... 1400-1579
Tribale kunst (Afrika)........................................................................................................... 3700-3791

77
169

12e zitting - Dinsdag 9 november 19.00 uur
Tribale kunst (Indonesië en Oceanië)................................................................................... 3500-3660

162

Woensdag 10 november - Ophalen van goederen (alleen op afspraak, zie online afsprakentool www.dezwaan.nl)
13e zitting - Donderdag 11 november 10.00 uur
Chinees porselein.................................................................................................................. 2706-2889

120

14e zitting - Donderdag 11 november 14.00 uur
Chinees porselein -vervolg-.................................................................................................. 2890-3124

129

15e zitting - Vrijdag 12 november 10.00 uur
Aziatica (Japan).................................................................................................................... 3125-3249

144

16e zitting - Vrijdag 12 november 14.00 uur
Aziatica (China en Zuidoost Azië)........................................................................................ 3250-3419

152

17e zitting - Dinsdag 16 november 10.00 uur
Particuliere collectie tegels................................................................................................... 2431-2498
Europees porselein, aardewerk en glas................................................................................. 2500-2569

106
109

18e zitting - Dinsdag 16 november 14.00 uur
Collectie Mata Hari............................................................................................................... 0900-0908
Ikonen en Religieuze kunst................................................................................................... 2125-2196
Beeldwerk, vazen ornamenten.............................................................................................. 2276-2424

62
94
98

19e zitting - Dinsdag 16 november 19.00 uur
20e Eeuwse toegepaste kunst................................................................................................ 2570-2704

113

20e zitting - Woensdag 17 november 10.00 uur
Pleet en galanterieën............................................................................................................. 1000-1259

64

21e zitting - Woensdag 17 november 14.00 uur
Pleet en galanterieën -vervolg-............................................................................................. 1260-1394
Serviesgoed........................................................................................................................... 1700-1789

72
84

Kijkdagen

Afhalen van de gekochte goederen

(Zie online afsprakentool op www.dezwaan.nl )

(alleen op afspraak, zie online afsprakentool
www.dezwaan.nl)

Laatste week oktober

Zaterdag
6 november
Woensdag 10 november
Donderdag 18 november
Vrijdag
19 november

10.00-13.00 uur
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur

Vrijdag 19 november is de laatste afhaaldag.
Voor lotnummers welke na deze datum niet zijn afgehaald kan een bedrag van € 2,50 per dag aan opslagkosten
berekend worden, met een minimum van € 25,- (ex BTW). Na deze datum kan alleen op afspraak worden
afgehaald. Voor nadere informatie m.b.t. bezorgen op versturen van pakketten: www.dezwaan.nl.
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Veil-condities

Na de toeslag kan geen reclame, welke die ook zijn, meer gemaakt worden.
De verkopers zijn buiten alle aansprakelijkheid, wanneer een koop onder ander nummer dan waarmede hij genummerd was of eerder of later dan naar volgorde moest geschieden, geveild wordt.
Voor het afhalen van de aangekochte goederen dient de betaling der kooppenningen (hamerprijs
verhoogd met 29,5% opgeld incl. BTW en indien van toepassing met verschuldigde volgrecht
binnen te zijn op rekeningnummer 69.74.12.415 t.n.v. Veilinggebouw de Zwaan. Ook kunt u
contant betalen, alsmede per pin. Betalen met creditcards is niet mogelijk.
De verkopers behouden het recht aan zich om bij de toewijzing de betaling geheel of gedeeltelijk
te vorderen; bij weigering zal die koop weder worden herveild en het bod van zodanige bieder
verder niet worden aangenomen.
Ieder wordt geacht voor zich zelf gekocht te hebben, en is aansprakelijk voor de betaling der
kooppenningen zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.
Indien meerdere personen bij de toeslag ieder voor zich menen koper te zijn, is het recht van
beslissing bij de afslager, die bij onzekerheid de kopen kan herveilen.
Voor alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zijn van toepassing de algemene
voorwaarden zoals opgesteld door de Federatie Taxateur Makelaars Veilinghouders in roerende
zaken, afgedrukt op de laatste pagina’s van deze catalogus.
In de catalogus gebruikte termen:
Adriana van Ravenswaay (1816-1872)
Naar onze mening een werk van de hand van de kunstenaar
Toegeschreven aan Adriana van Ravenswaay (1816-1872)
Naar onze mening zeer waarschijnlijk een werk van de hand van de kunstenaar
Omgeving van Ravenswaay (1816-1872)
Naar onze mening een werk uit de periode en omgeving van de kunstenaar
In de manier van van Ravenswaay
Naar onze mening een werk dat in de stijl van de kunstenaar is geschilderd, later of indien vermeld in de periode dat de kunstenaar leefde
Gesigneerd van Ravenswaay / Naar van Ravenswaay
Naar onze mening geen werk van de kunstenaar
Het tussen haakjes geplaatste cijfer, [1], is het aantal objecten in één kavelnummer
De afmetingen zijn hoogte x breedte in centimeters, tenzij anders vermeld zijn de werken ingelijst
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Highlights

Een persoonlijke collectie
van Mata Hari
‘Ik kan helemaal niet goed dansen. De mensen
kwamen naar me kijken omdat ik de eerste
was die naakt voor het publiek durfde te
verschijnen.’
Zo vertelde Margaretha Zelle, beter bekend als
Mata Hari (1876-1917), ooit haar goede vriend,
kunstschilder Piet van der Hem (1885-1961).
Beide opgegroeid in Leeuwarden, leerden Van
der Hem en Mata Hari elkaar kennen in 1914 in
Amsterdam. Zij schreven elkaar brieven en hij
portretteerde haar een aantal keren. Een getekend
portret van Mata Hari door Van der Hem bevindt
zich in het Fries Museum.
Onder grote belangstelling van (inter)
nationale musea, verzamelaars en pers, veilde
Veilinggebouw de Zwaan in 2016 en 2017 al een
aantal, uit verschillende inboedels afkomstige,
persoonlijke bezittingen van de exotische
danseres en vermeende spionne. Hieronder
bevonden zich diverse sieraden, ondergoed,
bestek en een toneelkijker. Ontroerend was
daarbij de verkoop van een broche in de vorm
van een kroontje, die Mata Hari na haar dood
wilde nalaten aan haar dochter Louise Jeanne,
roepnaam Non. De broche kwam helaas te laat
aan, dochter Non overleed in 1919 aan een
onbekende doodsoorzaak.
Deze geveilde items uit 2017, waren op 1 mei
1922, door Van der Hem, in consignatie gegeven
bij een Leeuwarder notaris. Nu 4 jaar later na
deze tweede Mata Hari veiling verschijnt er een
vervolg document, gedateerd op dezelfde dag
ondertekend door S. Molenaar en Piet van der
Hem.

900

904
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902
De achtergrond van de te veilen objecten spreekt tot de verbeelding en lijkt wel een roman. Uit de
zelfde nalatenschap ontvingen wij het bericht:
“Van de akte welke in 2017 de basis was van de veilingstukken bestaat een 2e blad met daarop een
vervolg van ingenomen spullen van Margaretha. (…) Het zijn o.a. zilveren gebruiksvoorwerpen
gemaakt in Sneek en Leeuwarden, een foto van haar (Mata Hari) 2 jaar oud uit 1879 en een foto van
haar vader als jongeman. Deze doos met spullen stond in een mand oude kleding op zolder onder
stof en de zilveren spullen zwart uitgeslagen. Het aardige hierbij vind ik kindersierraadjes van MZ
(Margaretha Zelle) als klein meisje. Ook zit er een zilveren enkel- en armband bij, bezet met half
edelstenen waar ze vermoedelijk mee heeft gedanst.”
De objecten zullen in negen kavels geveild worden, conform de akte der Notaris uit 1922; zo bevat
de teakhouten kist met uitgesneden pauwen nog exact dezelfde inhoud als 99 jaar geleden en zitten
het zilveren kinderringetje met een lieveheersbeestje nog steeds in het zilverkleurige ovale doosje met
Oud Hollandse voorstelling.
De persoonlijke objecten van Mata Hari vindt u onder onze categorie ‘Mata Hari’, onder de
lotnummers 0900 tm 0909.
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Twee uitzonderlijke meubels

2348

2347

Ons aanbod van meubelen is deze veiling goed
vertegenwoordigd met mooie en soms ook
uitzonderlijke stukken, het vroeg 19e-eeuwse
schrijfmeubel in de stijl van Charles Topino
(1742-1803) is hiervan een mooi voorbeeld. Deze
zogenaamde Bonheur du Jour is volledig ingelegd
met fijne houtsoorten welke een ensemble van
objecten vormen. Vrijwel elke zijde van dit
elegante meubel met mooie verhoudingen, is
voorzien van een ingelegd stilleven en vormen
dan ook elk haar eigen Trompe-l'oeil. Een
samenspel van een constructief goed meubel en
een fijnzinnige esthetische uitstraling wat tot een
perfecte combinatie heeft geleid (lot 7001)
De aanblik van de realistisch en lieflijk aandoende
gesneden beren welke een zitting dragen, doet
uitnodigen om een broodje op te smeren. Het is
gemaakt circa 1900 in Zwitserland. Dergelijke
meubelen staan bekend als meubelen uit het
Zwarte Woud, echter ligt de oorsprong dus
zuidelijker. Op de zitting is een snijwerk
uitgevoerd van boomstam met eikenbladeren.
De staande beertjes zijn bijzonder realistisch
uitgevoerd met een uitnodigende blik om plaats
te nemen! (Lot 2348). Overigens worden niet
enkel beren toegepast bij ‘Schwarzwalder’
meubelen, lot 2347 is een 19e-eeuwse portemanteau met een fantastisch vormgeven gems,
deze overigens niet bedreigde diersoort, is echter
wel bijzonder zeldzaam aan te treffen in deze
vorm van meubelkunst.

7001
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Een nalatenschap uit Brabant
Deze veiling bieden wij stukken aan uit
een nalatenschap uit Brabant. De overleden
eigenaar had onder meer een passie voor
religieuze (beeldhouw)kunst. Hij kocht veel bij
veilinghuizen en in de kunsthandel, vanaf de
jaren zeventig tot recent. Van diverse stukken
zijn de aankoopnota’s nog aanwezig. Onder
meer bieden we uit deze nalatenschap ter veiling
aan 17e en 18e eeuwse palmhouten Madonna’s
(lotnummer 2135 t/m 2139), een 15e eeuwse
Frans kalkstenen Madonna (2149) en Mechelse
albasten reliëfs (2144-2145), waarvan één in de
originele lijst wat zeldzaam is.
Maar ook een zogenaamde Pax ofwel kusplaquette
(lot 2143) en ebbenhouten Barok crucifix
gesigneerd Delvaux (lot 2152). Tevens legde hij
een deelverzameling aan van ruim 25 zilveren
suikerstrooilepels van de 19e eeuwse Brabantse
zilversmid Johannes Lambertus Kroymans,
werkzaam in Oss/Schijndel (lotnummers 641
tm 649). Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft
ook een suikerstrooilepel van deze zilversmid in
de collectie. Uit deze nalatenschap komen ook
meerdere aantrekkelijke schilderijen en sieraden
in deze veiling onder de hamer.

2149

641-649

2136

2139

2137
2145
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2143

2152

2135

2146

2147
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Een eeuw vol ontdekkingen; een planetarium, nocturlabium, microscoop en
zonnewijzer
Uit verschillende particuliere collecties bieden wij een aantal interessante wetenschappelijke
instrumenten aan:
Een Culpeper-type microscoop toegeschreven aan Matthew Loft, gemaakt circa 1735. Dit instrument
is hoogstwaarschijnlijk in opdracht gemaakt voor een Hollandse (amateur)-wetenschapper. Het is
fraai en vakkundig uitgevoerd en heeft een opvallend kenmerk wat dit instrument ten opzichte van
vergelijkebare microscopen, uniek maakt. De tubus is namelijk bekleed met rood leer in plaats van het
vaak gebruikte segrijn, dit zou inderdaad kunnen duiden op een in commissie gemaakte microscoop.
Compleet met originele in houtnerf geschilderde opbergkist (lot 2304).

2308

2304

2310

2306 detail
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2307

2306

Een uiterst zeldzaam nocturlabium door Jan van Call, anno 1649.
Het messing instrument is uitgevoerd met schaalplaat waar overheen
een uurschijf, de indexarm met sierlijke gravering 'Orsa Maior'.
Alles uiterst praktisch uitgevoerd maar met sympathiek decoratieve
toevoeging: een gegraveerde halve maan in de greep. Het instrumentje
werd bij nacht gebruikt door zeevaarders om hun positie op zee te
bepalen en voor tijdmeting ten opzichte van de sterren. Jan van Call,
overleden ca. 1667, was een befaamd uurwerkmaker, klokkenist,
pompenmaker, maker van draagbare zonnewijzers en landmeters.
De beroemde wetenschapper Christiaan Huygens vond hem: ‘een
eerlijck man ende een vermaert meester’. Zodoende ook dat hij er

zijn medewerking aan verleende dat in 1658 het
octrooi van het beroemde en inmiddels befaamde
slingeruurwerk niet alleen aan Salomon Coster
werd toegekend maar ook aan van Call. Dit moet
iets zeggen over de uitstekende vakman Jan van
Call…. (lot 2306).
Kavel nummer 2307 betreft een interessant
planetarium gemaakt aan het einde van
de 18e eeuw. Het charmante instrumentje is
uiterst bekwaam gemaakt en laat op schaal,
ons sterrenstelsel zien. Op de fraai verzilverde
schaalplaat zijn met sierlijke letters de
maanden, symbolen van de zodiac alsmede haar
benamingen in het Latijn aangebracht. Centraal
een zon, waaromheen alles draait natuurlijk.
Compleet met de originele ronde trommel waarin
het instrument met alle planeten teruggevouwen,
kan worden opgeborgen. Gemaakt naar ontwerp
van Giovanni Maria Cassini (1745-1824), en
vervaardigd in Holland door een bekwaam
instrumentmaker (lot 2307).

2306

2307

2307
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De zilveren Franse 18e-eeuwse zonnewijzer
(lot 2310) komt overeen met het werk van de
beroemde instrumentmaker Michael Butterfield.
De ongesigneerde zonnewijzer is uitgevoerd
met een ‘vogel’ gnomon, kenmerkend voor de
instrumenten van Butterfield. Aan de onderzijde
is een tabel met tweeëntwintig stadsnamen
met bijhorende latitudes gegraveerd. Waar
octogonale exemplaren gebruikelijk zijn, is het
door ons aangeboden instrumentje ovaal van
vorm. Bijzonder is ook het glazen met zilveren
monturen uitgevoerde opbergdoosje.

2310

Ten slotte veilen wij een kist met mineralen, rond
1880 samengesteld door de beroemde Londense
mineraloog Thomas Russell. De kist toont een
prachtige selectie mineralen met als doel het
tonen van wat moeder natuur heeft voortgebracht
(lot 2308).
Al met al een begeerlijke collectie instrumenten
om de wetenschappen thuis te ervaren, in de 18e
eeuw een bezigheid die de ware connaisseur van
nu zal bekoren.

2310 achterzijde
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Een grote collectie Nederlandse tegels uit een Amsterdamse particuliere collectie
Tegels zo ver het oog rijkt. Uit een particuliere collectie veilen wij een zeer grote hoeveelheid
Nederlandse zeventiende- en achttiende eeuwse tegels. In de verzameling bevinden zich tegels met
voorstellingen van fabeldieren, zeewezens, schepen, bloemen; zonder en met insecten, bijbeltaferelen,
beroepen, landschappen en allerhande dieren. De tegels zijn uitgevoerd in blauw wit en in polychroom.
U vindt de collectie tegels onder lotnummer 2425 en verder.
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Een collectie 20ste-eeuwse toegepaste
kunst
In de rubriek 20e-eeuwse toegepaste kunst,
kunnen wij u deze veiling weer een interessant
aanbod aanbieden met daarin verschillende
verzamelingen uit particulier bezit. Zo hebben
wij een paar vroege Unica vazen van A. D.
Copier, te vinden onder de lotnummers 2605
en 2702 en divers Frans cameo glas, afkomstig
uit een verzameling uit het zuiden des lands,
(lotnummers 2692 – 2698).
Daarnaast tonen wij uit de collectie van wijlen
een gerenommeerde Amsterdamse antiquair, een
prachtig hoofd van de ballerina Darja Collin
uitgevoerd door Chris Agterberg (lot 2591). Uit
een andere particuliere collectie veilen wij het
bronzen sculptuur ‘Badend Meisje’ vervaardigd
door Agterbergs tijdgenoot, Tjipke Visser in
1939 (lot 2661).

2605

2661
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2591

Particuliere collectie Chinees en Japans porselein uit het bezit van een Nederlands
verzamelaarsechtpaar
Een groot deel van de lotnummers Chinees porselein die we in deze veiling aanbieden zijn uit het
bezit van een dame op leeftijd. Zij en haar inmiddels overleden echtgenoot verzamelden vanaf de
jaren ’70 tot het einde van de jaren ’90 Chinees en Japans porselein. Dit verzamelaarsechtpaar stelde
in die jaren een omvangrijke verzameling samen, bestaande uit zowel blauw-wit porselein uit de
Wanli, Transitional en Kangxi periode, als ook Chinees porselein uit de nu zeer gewilde latere Qing
periodes en de 20e eeuw.

2755

2933
2920

2967

2752

2771

2753
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Een Rongkong begrafenis banier van de
Toraja, Sulawesi
Banieren zoals deze werden gebruikt
door het Sa’dan Toraja volk op het eiland
Sulawesi (Celebes), Indonesie tijdens de zeer
uitgebreide begrafenisrituelen die de cultuur
van deze bevolkingsgroep kenmerkt. Dergelijke
banieren worden gedurende de begrafenissen
van hooggeplaatsten als heilig beschouwd en
vastgemaakt aan hoge palen van bamboe.
De textielen banieren zijn gemaakt van
handgesponnen katoen en worden gekleurd
volgens de techniek ‘pelangi’ wat regenboog
betekent. Helderrood, tinten blauw en stukken
ongekleurd textiel steken af tegen een dieppaarse
tot zwarte achtergrond en stellen zo de zon en de
sterren in het universum voor.
Het centrum voor het vervaardigen van de
banieren lag in het gebied van de Rongkong van
waaruit deze werden verhandeld met de naburig
wonende volkeren.
Deze zeldzame doek komt uit een Amsterdamse
particuliere verzameling en is verzameld in de
jaren ’70 (lot 3502).

3502
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Diverse particuliere collecties moderne
en hedendaagse kunst
Uit de collectie van Ernst Kaars Sijpesteijn
(1935-2021) bieden wij in deze veiling en in die
in het voorjaar van 2022 in totaal zo’n 200 werken
aan. Het accent van de collectie ligt op kunst
van nog levende kunstenaars en is opgebouwd
vanaf de jaren ’60 met de nadruk op kunst uit
de periode 1990-2015. Ernst Kaars Sijpesteijn
kocht zowel werk van internationale kunstenaars
als Alechinsky, Morellet, Woodrow en Katz
als van in Nederlands werkende kunstenaars
als Dumas, Maulwurf, van der Puttelaar en
Armando. De collectie omvat ook werken van
Chinese hedendaagse kunstenaars alsmede first
nations werken van de Objiway uit Canada.

5107

5101
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Vernieuwer van de beeldende kunst: uit de privécollectie van Willy Boers
De Nederlandse Willy Boers (1905-1978) wordt gezien als één van de belangrijkste naoorlogse
kunstenaars. Boers, opgeleid als restaurator van schilderijen en autodidact schilder, maakt in de jaren
dertig realistische werken, geïnspireerd op de Nieuwe Zakelijkheid. Een stijl die hij na 1945 volledig
de rug toekeert.
Het naoorlogse werk van Boers kenmerkt zich
door volledige abstractie. Een ommekeer waar hij
zelf over zal zeggen: “Na de oorlog leek het voor
mij en kunstenaars in veel landen onmogelijk
om door te gaan met het beeldhouwen van de
uiterlijke vormen van de wereld om ons heen.”
Werken van Boers bevinden zich onder andere
in de collecties van het Rijksmuseum en het
Stedelijk Museum in Amsterdam en het Cobra
museum in Amstelveen.

5038
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5037

Uit de nalatenschap van de zoon van de kunstenaar, Onno Boers veilen wij 15 werken van de hand
van Willy Boers onder de lotnummers 5030-5047.
Daarnaast veilen wij diverse kunst- en design objecten afkomstig uit Onno Boers zijn eigen collectie.
Werken daaruit zijn onder andere gekocht bij de roemruchte en legendarische Avant Garde galerie van
Riekje Swart waar Onno Boers en zijn partner in de jaren ’70 graag geziene gasten waren.
Daarnaast was Onno Boers een groot kenner van Amsterdams erfgoed. Zo was hij vanaf de
oprichting bestuurslid van de VVAG, de Vereniging van Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen.
Een organisatie die al 30 jaar een veelbewogen en intensieve campagne voert om unieke historische
stenen te documenteren en voor de toekomst te bewaren. Sinds de oprichting in 1991 zijn ca. 350 oude
gevelstenen door- of door bemiddeling van de VVAG gerestaureerd.

5033
Catalogus De Zwaan / Pagina 19

Een bijzondere collectie klokken uit diverse particuliere collecties
In ons aanbod antieke klokken bieden wij twee bijzondere Nederlandse uurwerken aan die enige
toelichting niet zullen misstaan. Lot 7734 betreft een Amsterdams staand horloge gemaakt door
Wagenaar. Uurwerk uitgevoerd met vol kalender en maanstand. Een oplettende toeschouwer zal
opmerken dat de maan op de maanschijf is uitgevoerd met bewegende ogen. Het zogenaamde
‘augenwender’ mechaniek is dan ook een zeldzame toevoeging op een klok van Nederlands fabricaat.
De tafelklok van Paulus Bramer en Soon, lot 7722, is voorzien van fijne schilderingen op de wijzerplaat
maar de fraaie graveringen op de achterplatine van allegorische voorstellingen met personificaties van
de werelddelen omringd door florale decoraties maken deze klok een waar kunstwerk.

7722

7734
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7734 - detail

Italiaanse design klassiekers
In deze veiling bieden wij weer enkele
iconische twintigste -eeuwse designmeubelen
aan, waaronder deze fauteuil van de Italiaanse
ontwerper Cesare "Joe" Colombo (1930 -1971)
die hij ontwierp in 1963. De fauteuil Elda,
genoemd naar zijn vrouw, wordt gekenmerkt
door pop-art esthetiek en hightech materialen.
Zo is het de eerste stoel gemaakt met een
volledig zelfdragend frame van glasvezel. Met
zijn coconachtige zwartleren zitting en draaibare
glasvezelonderstel was de stoel een ideale troon
voor de nieuwe burger: comfortabel verbonden
met de wereld via televisie en telefoon. De Eldastoel is te zien in verschillende films, zoals de
Hunger Games, Space:1999 en diverse James
Bond films waaronder The Spy who loved me
(lot 8201).

8201

8210
Een andere Italiaanse design eyecather is de ‘Diapason’ chaise-longue. Deze comfortabele ligstoel is
ontworpen door Giovanni de Lucchi en Titi Saracino voor Elleduemila in 1970. Het is een zeldzame
stoel, uitgevoerd in beton en staal met een bruin gestoffeerde voet, passend in de gedachtegang dat
industriële producten goed gecombineerd kunnen worden met conceptueel design (lot 8210).
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Alphonse Mucha’s Ilsée, Princesse de Tripoli
Het spreekwoord zegt dat je een boek niet naar de kaft mag beoordelen, maar voor dit exemplaar
wijken we graag van dit cliché af. De prachtige leren omslag met art nouveau-motieven in reliëf
belooft een even schitterende inhoud.
En de lezer wordt niet teleurgesteld. Het verhaal
van de Ilsée, Princesse de Tripoli, dat het boek
herbergt, is door niemand minder dan Alphonse
Mucha van illustraties voorzien. Slechts een beperkt
aantal oplagen, alle uniek, zijn hiervan uitgegeven.
Onderhavig exemplaar betreft nummer 131 en is
door de uitgever gesigneerd.

2421

2421 - pagina
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In 1897 is dit prachtige boek op Hollands papier
gedrukt en van een watermerk in het papier voorzien.
Een exemplaar met dezelfde omslag is onbekend.
Ook voor wie de Franse taal niet machtig is, is het
openslaan van dit boek een feest voor het vizier. De
Ilsée, Princesse de Tripoli, is een op een toneelstuk
uit 1895 geïnspireerd liefdesverhaal, geschreven
door Robert de Flers. Een ander cliché is dat het
boek beter kan zijn dan de film. Trekken we deze
vergelijking door voor de uitgave van De Ilsée
die wij ter veiling aanbieden, dan wordt het een
spannende strijd. In ieder geval is het boek met net
zo veel liefde omgeven als geïllustreerd (lot 2421).
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Uit de nalatenschap van beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys
Constant Anton Nieuwenhuys
(1920-2005) werd geboren in
Amsterdam. Hij was beeldend
kunstenaar,
avant-gardist,
intellectueel, schrijver en
muzikant. Hij speelde viool,
gitaar en cimbaal. Samen met
Asger Jorn uit Denemarken,
Joseph Noiret en Christiaan
Dotremont uit België en
Corneille en Karel Appel richt
Constant in 1948 de Cobragroep
op. Van 1956-1974 werkt hij
aan het New Babylon project
waarmee hij een toekomstvisie
schetst voor de spelende mens.
Van 1978 tot aan zijn overlijden
in 2005 woont en werkt
Constant op de Kromme
Waal in Amsterdam. Op de
begane grond heeft hij zijn
aquarellenatelier, op de eerste
verdieping zijn huiskamer en
bibliotheek en op zolder zijn
muziekkamer. Deze kamer is
ingericht met zijn favoriete
objecten zoals Asmat schilden,
Japanse dansu kasten en een
verzameling muziekinstrumenten.
Muziek, musici en componisten
zijn eveneens een terugkerend
thema in Constants werk.

Constant met viool

fotograaf: Bram Wisman

Deze veiling bieden wij een
aantal van de bovengenoemde
persoonlijke bezittingen aan,
waaronder snaar-instrumenten
(lotnummers 1330 t/m 1336),
tribale stukken waaronder
Asmat schilden (lotnummer
3645 en 3646) en een
kirihouten Japanse dansu kast
(lot 7030).
De opbrengst van de veiling
gaat naar het project Constant
101, een multidisciplinair

Constant met Waldo in muziekkamer
fotograaf: Martijn van de Molen
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programma van projecten in
samenwerking met Nederlandse
musea, presentatie-instellingen,
archieven, opleidingen en
hedendaagse kunstenaars. De
stichting hoopt van harte dat
zijn zorgvuldig uitgekozen
meubels en met liefde gebruikte
spullen een nieuwe eigenaar
vinden.
De objecten zijn in de
verschillende rubrieken terug
te vinden onder vermelding
van ‘Provenance Constant
Nieuwenhuys’
Muziekkamer, Kromme Waal
fotograaf: Rik Klein Gotink

Atelier, Kromme Waal
fotograaf: Rik Klein Gotink

Catalogus De Zwaan / Pagina 24

1

38

45

402

81

163
Catalogus De Zwaan / Pagina 25

178

183

322

0440-0468 Moderne en Hedendaagse sieraden

0471-0487 Parfumflacons
Catalogus De Zwaan / Pagina 26

79

2300

2185

2151

2303
Catalogus De Zwaan / Pagina 27

3111

3113
3112
2754

2800
Catalogus De Zwaan / Pagina 28

3651

3654

3700

3723
Catalogus De Zwaan / Pagina 29

2659

4527

4550
Catalogus De Zwaan / Pagina 30

4570

7701

2336

2337

Catalogus De Zwaan / Pagina 31

9

Gouden broche met micromozaïk,
19e eeuw afbeelding van het Sint Pietersplein
(chips) bruto 9,0 gr., lengte 3 cm.
[1]		
€ 200/400
10 14krt. Gouden jasseron collier, waaraan een
kruishanger, 19e eeuw, versierd met cannetille
(beschadigingen, slijtage) bruto 7,6, lengte
collier 50 cm., hanger 5,5 cm. [2] € 240/280
11 Twee 14krt. roségouden broches, 19e eeuw,
één takbroche, bezet met roosdiamanten.
Andere broche in de vorm van een florale infinity, bezet met roosdiamanten bruto 11,8 gr.,
lengte 4 en 3 cm. [2]		 € 200/300
Zilveren broche, 19e eeuw, in het midden een
12 Gouden ronde medaillon, begin 19e eeuw,
rozet, waarboven een guirlande en onderaan
met miniatuur portret van een heer. Rand met
drie pampels. Geheel bezet met roosdiamanten
florale motieven bruto 5,6 gr., diam. 2,5 cm.
[1]		
€ 200/400
(reparaties) bruto 10,5 gr., lengte 3,5 cm.
€ 140/180 13 Beneden het wettelijk gehalte roségouden
[1]		
14krt. Wit- en geelgouden maanbroche,
stijve armband en een zilveren en gouden
ca. 1900, bezet met oud slijpsel geslepen
hanger aan zilveren collier. Armband aan
diamanten, totaal ca. 0,85ct. (VSI-SI / H-J)
de bovenzijde met florale gravures. Hanger in
In etui van C.J. Begeer te Utrecht, met opdruk:
het midden bezet met een opaaldoublet in een
1877 14 maart 1902 bruto 4,8 gr., lengte 4 cm.
entourage van snippers diamant (tinsoldeer)
€ 300/500
[2]		
armband netto 6,2 gr. [2]		 € 180/220
14krt. Gouden staafbroche, 19e eeuw, in het
14 Zilveren staafbroche en een gouden medailmidden een bloem bezet met oud slijpsel gelon, 19e eeuw. Broche in het midden een strikslepen diamanten, totaal ca. 0,35ct. (reparaties,
vorm, waaronder een bungelend hartje. Geheel
tinsoldeer) bruto 3,6 gr., lengte 3,5 cm.
bezet met oud slijpsel geslepen diamanten,
€ 120/180
[1]		
totaal ca. 0,75ct. (Pique) Brochering goud en
Gouden croix a la Jeanette hanger, Vlaams,
onedel, later bevestigd (tinsoldeer). Medaillon
19e eeuw, bezet met roosdiamanten. Aan
in de vorm van een boek, met florale motieven
gouden jasseron collier bruto 9,2 gr., lengte
en een kruis gegraveerd bruto 9,0 gr.,
hanger 4,5 cm., collier 33 cm. Provenance: Een
lengte 4 en 2,2 cm. [2]		 € 200/300
nalatenschap uit Brabant. [1]		 € 300/400 15 14krt. Roségouden en zilveren broche, 19e
18krt. Witgouden hanger, druppelvormig
eeuw en drie andere staafbroches Roségouen opengewerkt met krullende lijnen. Bezet
den broche bestaande uit een halve maan, waarmet een ovale oud slijpsel geslepen diamant,
door een sierlijke pijl, bezet met roosdiamanten
ca. 0,35ct. (Pique / J). Aan fijn zilveren
(reparaties) bruto 16,7 gr., lengte 37 mm.
collier bruto 5,2 gr., lengte hanger 4,2 cm.
Provenance: nalatenschap van een Amsterdam€ 100/200
[1]		
se juwelier-antiquair. [4]		 € 200/300
Zilveren en gouden ring, broche en een
16 Drie zilveren en gouden broches, 19e eeuw/
medaillon aan zilveren collier, begin 20e
begin 20e eeuw, alle bezet met roosdiamanten
eeuw, alle bezet met roosdiamanten (brochering
(chips, reparaties) bruto 20,4 gr., lengte 4 en
onedel). Hierbij een aantal kleine losse diaman2,5 cm. Provenance: nalatenschap van een
ten ringmt. 17 3/4. [3+zkj]		 € 140/180
Amsterdamse juwelier-antiquair.
[3]		
€ 180/220
Gouden en zilveren ring, 19e eeuw, de kop
17 Zilveren en gouden ring en twee zilveren
in de vorm van een bloem, bezet met vijf oud
broches, 19e/20e eeuw, alle bezet met roosslijpsel diamanten, totaal ca. 0,30ct (Pique,
diamanten (ronde broche vele reparaties)
chips) bruto 3,4 gr., ringmt. 16 1/2.
€ 100/200
bruto 24,8 gr., ringmt. 18 1/4, lengte 3,8
[1]		
Rosé- en geelgouden entouragering, 19e
en 3 cm. [3]		 € 300/500
18 Twee 14krt. gouden broches, 19e eeuw, beide
eeuw, bezet met zwarte gefacetteerde glasstebezet met zaadparels (mist één, reparaties).
nen (chips). Achterzijde met inscriptie:
Hierbij twee andere broches bruto 8,2 gr.,
Carturigh Dec 28 1821. Scheen met lijngravulengte 5 en 2,5 cm. [4]		 € 140/180
res (vernieuwd) bruto 2,9 gr., ringmt. 16.
€ 140/180
[1]		
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en gouden
sieraden

1

2

3

4

5

6

7

8

Catalogus De Zwaan / Pagina 32

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

14krt. Gouden broche en twee zilveren haar31 Twee 14krt. gouden ringen, ca. 1900. Eén in
spelden, begin 20e eeuw, stervormig en bezet
een slag en bezet met een oud slijpsel geslemet glasstenen. Achterzijde met monogram
pen diamant, ca. 0,45ct. (Pique, chips/ kleur J)
MK. (brochering gerepareerd) bruto 7,7 gr.,
Andere ring bezet met een cushion geslepen
diam. 3,2 cm. [3]		 € 140/180
diamanten, ca. 0,40ct. (SI, chip/ kleur K)
Gouden en zilveren entouragering in het
bruto 4,0 gr., ringmt. beide 16 3/4 Provenance:
midden bezet met een blisterparel, in een
nalatenschap van een Amsterdamse juwelierentourage van oud slijpsel geslepen diamanantiquair. [2]		 € 200/400
32 Platina en geelgouden staafbroche,
ten, totaal ca. 1,50ct. (SI/Pique) bruto 2,8 gr.,
Art-Nouveau, in het midden een bloem, bezet
ringmt. 17 1/4 Provenance: nalatenschap
met een oud slijpsel geslepen diamant, ca.
van een Amsterdamse juwelier-antiquair.
€ 250/450
€ 100/200
0,15ct. (chips) bruto 3,5 gr. [1]
[1]		
Beneden het wettelijk gehalte gouden ovale
33 14krt. Gouden hanger, Art-Nouveau, en een
broche aan de voorzijde bezet met een onyx.
14krt. gouden ring, Art-Deco. Hanger bezet
Achterzijde met medaillon, waarin een haarlok.
met twee zaadparels. Ring bezet met een ronde
(brochering onedel) lengte 3,5 cm.
cabochon geslepen bloedkoraal. Hierbij een
€ 220/260
[1]		
onedele clip, Art-Deco, bezet met markasiet
14krt. Roségouden broche, 19e eeuw, in het
bruto 6,7 gr., lengte hanger 4 cm., ringmt. 17
midden een cirkel met organische structuur
1/2, diam. bloedkoraal 15 mm. [3] € 160/220
34 14krt. Witgouden hanger aan zilveren collier,
en bezet met een parel. De geometrische rand
Art-Deco. Hanger triangelvormige en opengeversierd met rocailles en palmetten
werkt, bezet met een briljant geslepen diamant,
bruto 5,6 gr., lengte 3 cm. [1]		 € 280/320
Schildpad hartvormige hanger en ovale
ca. 0,10ct. (Pique) bruto 2,5 gr., lengte collier
broche, 19e eeuw, beide met piquéwerk in
48 cm. hanger 2,5 cm. [1]		 € 140/180
35 14krt. Gouden staafbroche in het midden een
florale motieven (brochering en hangoog
witgouden bloem en bezet met kleine roosonedel) lengte hanger 4,5 cm, broche 3,8 cm.
€ 200/400
diamanten. Bloemen gesneden van gematteerde
[2]		
Zilveren bloemhanger en een drierijig
agaat bruto 3,7 gr., lengte 6 cm.
[1]		
€ 240/280
granaten collier. Hanger bezet met roos36 14krt. Witgouden ring, Art-Deco, bezet met
diamanten (reparaties), aan fijn collier. Collier
een ovale gesneden jade en op de schouders
aan 14krt. gouden sluiting. Hierbij een aflopend
kleine diamanten bruto 2 gr., ringmt 16 1/2.
collier. [4]		 € 160/220
[1]		
€ 120/180
14krt. Roségouden colllier, 19e eeuw, van
37 14krt. Wit- en geelgouden hanger aan fijn
jasseron schakels, waarop een parelrand
collier, Art-Deco, bezet met een druppel
(slijtage, sluiting vervangen) bruto 6,1 gr.,
geslepen roosdiamant, ca. 0,35ct. Hierboven en
lengte 42 cm. [1]		 € 160/220
Rosé- en witgouden staafbroche bezet met
onder achtkant geslepen diamanten. Mt. BK+,
tien oud slijpsel geslepen diamanten, totaal
Fa. B. Keezer/ J Judels te Amsterdam, 1924 ca. 1,60ct. (Si/Pique, chips / kleur H-K)
1948. bruto 3 gr., lengte collier 44 cm. hanger
bruto 4,5 gr., lengte 3,5 cm. Provenance:
3 cm., roosdiamant 0,8 cm. [1]		 € 160/220
38 18krt. Gouden strikbroche tevens hanger,
nalatenschap van een Amsterdamse juwelierbestaande uit een strik, waaronder beweegbare
antiquair. 		 € 200/300
Twee fijne 14krt. gouden colliers, hanger en
guirlandes en een pampel. Pampel bezet met
een broche. Hanger versierd met cannetille.
een roosdiamant en een natuurlijke parel (kleine
(sautoir met reparaties) Hierbij een onedele
beschadigingen). Brochering afschroefbaar.
staafbroche bruto 14,9 gr. [4]		 € 160/220
Met Franse keuren, gemerkt met M.D., pampel
14krt. Gouden collier, 19e eeuw, van dubbele
genummerd 4873 bruto 10,8 gr., lengte 4 cm.
[1]		
€ 500/800
jasseron schakels netto 13,0 gr., lengte 50 cm.
€ 300/400 39 14krt. Roségouden brede armband, bestaan[1]		
Twee 14krt. gouden kapspelden, en één
de uit zes rijen half bolle schakels, glanzende
roségouden kapspeld, 19e/ begin 20e eeuw
afgewisseld met bloemgravures. (reparaties met
Roségouden speld mogelijk met een natuurlijke
tinsoldeer) bruto 64 gr., lengte 16,5 cm.
[1]		
€ 1400/1800
parel bruto 7,2 gr. [3]		 € 140/180
Rosegouden collier middenstuk waarschijnlijk van een voorhoofdsieraad, waaronder drie
kwastjes bruto 5,6 gr., lengte 38 cm.
€ 140/180
[1]		
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14krt. Roségouden collier, waaraan een
52 14krt. Rosé- en geelgouden strikbroche,
roségouden en zilveren hanger tevens broche
retro. Mt. W5E, W. Eichelberg te Amsterdam,
Hanger bezet met een ovale cabochon geslepen
1944 - 1957. bruto 6,2 gr., lengte 4 cm.
[2]		
€ 200/280
turkoois, omlijst door een guirlande, bezet met
53 14krt. Gouden balhanger gesatineerd en bezet
snippers diamant. Hierboven een roségouden
met gekleurde stenen (chips) en blister parels.
strik, bezet met kleine turkoois bruto 28,8 gr.,
Mt. MB, M. Beele te Capelle a/d IJssel,
lengte collier 44 cm. hanger 5 cm.
€ 800/1200
1963-1987 bruto 18,6 gr., diam. 3,3 cm.
[2]		
[1]		
€ 400/500
18krt. Gouden collier, 19e eeuw, middenstuk
54 Gouden armband, retro bestaande uit vijf
bestaande uit drie koraal cameeën, ieder geovale hoekige schakels. Waarop een rosé en
flankeerd door wingerdbladeren. Onderaan een
geelgouden strik, in het midden bezet met een
pampel van koraalkralen en wingerdbladeren.
trapgeslepen (imitatie) edelsteen (chips)
(middenstuk nog restanten van een brochebruto 23,5 gr., lengte 15,5 cm. [1] € 500/700
ring) bruto 14,6 gr., lengte 44 cm.
€ 300/500 55 Gouden ring en een paar bijpassende
[1]		
14krt. Roségouden sautoir, begin 20e eeuw,
oorhangers alle bezet met een synthetische
bestaande uit ruitvormige schakels, waartussen
spinel, aan weerszijde van de zetting krulballetjes versierd met granulé, geflankeerd door
vormen bruto 14,6 gr., ringmt. 16,
vierkanten. (restauraties en breukjes). Import
lengte 4,5 cm. [3]		 € 260/320
56 Gouden broche, hanger, ring en twee paren
teken van de firma Rozendaal te Hoorn, 1924oorknoppen alle bezet met trapgeslepen
1969. Mogelijk Frans meesterteken GF
imitatie edelstenen bruto 29,2 gr., ringmt. 16
netto 17,3 gr., lengte 135 cm. [1] € 600/800
14krt. Rosé- en geelgouden bloembroche,
1/4, lengte broche 4,5 cm. [7]		 € 360/420
57 Twee roségouden ringen, retro één bezet
retro, Mt. M4W, M. Werkendam te
met kleine diamanten (beschadigingen) Ander
Amsterdam, 1925 - 1944. bruto 12,0 gr.,
bezet met een blauwe trapgeslepen steen
lengte 5,5 cm. [1]		 € 400/500
Twee gouden bijenbroches één met twee
(slijtage) bruto 8,3 gr., ringmt. 17 en 15 1/2.
[2]		
€ 180/220
cabochon geslepen bloedkoralen, ander met
58 14krt. Gouden ring, retro, in het midden bezet
turkoois. Vleugels versierd met gravé
met een trapgeslepen rookkwarts (slijtage).
bruto 13,0 gr., lengte 3 cm. [2]		 € 400/600
Gouden vogelbroche mooi versierd met
Zetrand opengewerkt en op de hoeken halve
emaille, oog bezet met robijn (kleine reparaties
bollen bruto 7,4 gr., ringmt. 17.
[1]		
€ 300/500
aan de staart) bruto 8,0 gr., lengte 3,5 cm.
€ 300/500 59 14krt. Roségouden ronde broche bezet met
[1]		
Jose Hess, 18krt. gouden geribde ring waarop
een grote gefacetteerde rookkwarts, gezet in
een driehoek van tien briljant geslepen
een opengewerkte spiegelchaton bruto 10,9 gr.,
saffieren bruto 14,5 gr., ringmt. 16.
diam. 2,5 cm. [1]		 € 180/220
€ 600/800 60 Gouden cachetring met blauwe lagensteen
[1]		
Brede roségouden armband met spijltjes en
bruto 3,8 gr., mt 15 1/2.
[1]		
€ 100/200
en verspringende V-vormen. Mt SLA
netto 63,9 gr., lengte 19,5 cm. [1] € 2500/3500 61 Paar 14krt. gouden manchetknopen, eind
14krt. Rosé en geelgouden armband, retro.
19e eeuw, beide met geribde ovale vormen.
bruto 31 gr., lengte 18,5 cm.
Hierbij drie doublé boordknopen met imitatie€ 800/1200
[1]		
parel bruto 6,4 gr. [5]		 € 160/220
14krt. Roségouden collier van ovale platte
62 14krt. Gouden cachet ring en een paar
schakels netto 16,1 gr., lengte 38 cm.
manchetknopen. Ring bezet onyx (slijtage,
€ 400/600
[1]		
chips) bruto 11,4 gr., ringmt. 20 3/4.
[3]		
€ 300/500
Paar gouden oorclips, jaren '40 ieder bezet
63 Witgouden rijring bezet met drie oud slijpsel
met drie synthetische robijnen (slijtage)
€ 260/320
geslepen diamanten, totaal ca. 0,45ct. (VSI,
bruto 9,5 gr., lengte 2,5 cm. [2]		
14krt. Gouden collier middenstuk bestaande
facetten versleten / kleur H/I) Kop rechthoekig,
uit vijf scharnierende schakels, in de vorm
opengewerkt met krullen en florale motievan de Hoorn des Overvloeds en bezet met
ven bruto 2,6 gr., ringmt. 16 Provenance:
cultivé parels. Collier bestaande uit ovale
nalatenschap van een Amsterdamse juwelierschakels bruto 19,4 gr., lengte 48 cm.
antiquair. [1]		 € 160/220
€ 450/650
[1]		
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76 Gouden bolle ring bovenzijde pavé bezet met
Witgouden appliquering in het midden bezet
briljant geslepen diamanten, totaal ca. 1,0ct.
met een rechthoekige cabochon geslepen jade
Goud met organische structuur bruto 4,6 gr.,
(gekleurd). Aan weerszijde geometrische vorringmt. 16 3/4. [1]		 € 260/320
men, bezet met baguette en achtkant geslepen
77 Witgouden gevlochten ring in het midden een
diamanten bruto 6,1 gr., ringmt. 17 1/2
blisterparel, gladom gezet bruto 7,8 gr.,
Provenance: nalatenschap van een Amsterdamringmt. 15. [1]		 € 100/200
se juwelier-antiquair. [1]		 € 160/220
Witgouden ring de kop in de vorm van een
78 18krt. Gouden gevlochten armband in het
klavertje, bezet met cabochon geslepen granamidden een open markiesvorm, waarin een
ten, gefacetteerde synthetische saffier en drie
rozet, bezet met gefacetteerde saffieren (mist
markies geslepen diamanten, totaal ca. 0,45ct.
één) bruto 46,6 gr., lengte 19 cm.
[1]		
€ 2000/2500
(VSI/SI / kleur H) bruto 5,3 gr., ringmt. 16 1/2
79 18krt. Gouden broche van een Franse
Provenance: nalatenschap van een Amsterdamrevolutionair Met witgouden accenten, welke
se juwelier-antiquair. [1]		 € 160/220
14krt. Witgouden entouragering in het
bezet met achtkant geslepen diamanten. De
midden een ronde gefacetteerde smaragd, in
broche bijna geheel uit elkaar te schroeven.
een entourage van briljant geslepen diamanten,
Genummerd 386 bruto 25,9 gr., lengte 6,5 cm.
[1]		
€ 800/1200
in een driehoek gezet. bruto 4,1 gr., ringmt. 18.
€ 240/280 80 Paar gouden manchetknopen ieder met aan
[1]		
Witgouden ronde opengewerkte broche met
beide zijde ronde parelmoer en een oud slijpsel
organische structuur en bezet met lapis-lazuli
diamant, totaal ca. 0,40ct. bruto 10,4 gr.,
kralen bruto 6,4 gr., diam. 3,5 cm.
diam. 1 cm. [2]		 € 200/400
€ 180/220 81 Platina en witgouden ronde broche bezet
[1]		
Gouden ring, jaren '70 de bolle kop met
met oud slijpsel, briljant en achtkant geslepen
gematteerde bladvormen netto 10,1 gr., ringmt.
diamanten, variërend in grootte van 0,80ct naar
17. [1]		 € 300/400
0.05ct., totaal ca. 3,50ct. (VSI-Pique / H-K,
18krt. Gouden bolle opengewerkte ring
chips) Platina 850/000 bruto 10,2 gr.,
bovenop een stervorm bezet met briljant
diam. 3,2 cm Provenance: nalatenschap van
geslepen diamanten, totaal ca. 1,10ct. (chips)
een Amsterdamse juwelier-antiquair.
[1]		
€ 600/1200
bruto 6,6 gr., ringmt. 16. [1]		 € 260/320
Gouden slagring gevormd door twee bloemen,
82 14krt. Witgouden slagring bezet met
één bezet met gefacetteerde robijnen en één met
twee briljant geslepen diamanten, totaal ca.
saffieren (chips) bruto 7,8 gr., ringmt. 16.
0,55ct. bruto 2,4 gr., ringmt. 16 1/2.
€ 200/400
[1]		
€ 250/450
[1]		
Gouden ring en maanvormige broche, jaren
83 14krt. Witgouden rijring bezet met negen
'70 Broche met organische elementen, waartusbriljant geslepen diamanten, totaal ca. 0,90ct.
sen lapis-lazuli ballen. De kop van de bolle ring
(Pique, chips) bruto 3,4 gr., ringmt. 19.
[1]		
€ 180/220
opengewerkt met organische structuur, in het
84 14krt. Witgouden alliancering bezet met
midden een rozet van lapis-lazuli bruto 24,0
€ 400/600
briljant geslepen diamanten, totaal ca. 1,50ct.
gr., ringmt. 16, lengte 4 cm. [2]		
Gouden fantasiering, jaren '70 bezet met een
bruto 2,9 gr., ringmt. 17. [1]		 € 250/450
85 Witgouden rijring bezet met zes cushion
grote ovale carneool bruto 12,0 gr.,
geslepen diamanten, totaal ca. 1,0ct.
ringmt. 17 1/4. [1]		 € 280/320
Gouden broche met gematteerde organische
bruto 3,2 gr., ringmt. 16 1/4. [1] € 800/1200
86 14krt. Witgouden solitairring bezet met een
structuur. In het midden een rozet bezet met
briljant geslepen diamant, ca. 1,0ct. (Pique /
robijnen bruto 12,2 gr., lengte 5 cm.
€ 300/500
kleur H). De schouders bezet met zes aflopende
[1]		
18krt. Gouden bladbroche gematteerd en
briljant geslepen diamanten bruto 6,8 gr.,
bezet met een briljant geslepen diamant,
ringmt. 19. [1]		 € 600/800
87 Losse princess geslepen diamant, ca. 1,34ct.
ca. 0,08ct. bruto 8,5 gr., lengte 7 cm.
€ 260/320
met certificaat [2]		 € 5000/8000
[1]		
Paar gouden oorclips vleugelvormige,
88 18krt. Witgouden armband in het midden
bestaande uit gematteerde veren bruto 11,5 gr.,
een krakeling, bezet met saffieren en briljant
lengte 3 cm. [2]		 € 280/320
en achtkant geslepen diamanten, totaal ca.
0,30ct. bruto 31,3 gr., lengte 18 cm.
[1]		
€ 1800/2200
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Paar witgouden oorstekers ieder gezet met
98 Witgouden broche in de vorm Hoorn des
een oud slijpsel geslepen diamant, ca. 0,85ct.
Overvloeds. Bezet met drie briljant geslepen
(VSI, chips, licht geel van kleur). Hierondiamanten en vele achtkant geslepen diamander drie bungelende chatons, ieder gezet
ten, totaal ca. 1,40ct. (chips) bruto 12,7 gr.,
met een briljant geslepen diamant, totaal ca.
lengte 5 cm. Provenance: nalatenschap van een
0,90ct. bruto 4,2 gr. [2]		 € 600/1200
Amsterdamse juwelier-antiquair.
[1]		
€ 350/550
Witgouden rozetring in het midden bezet met
99 14krt. Witgouden bolle ring bovenzijde
een briljant geslepen diamant, ca. 0,95ct. (SI /
bezet met briljant geslepen diamanten, totaal
kleur J). In een entourage van briljant geslepen
ca. 1,0ct. bruto 9,3 gr., ringmt. 17 3/4.
diamanten, totaal ca. 0,60ct. (VSI-Pique, chips).
[1]		
€ 200/400
De kop en schouders met honingraatstructuur
100 14krt. Wit- en geelgouden ring in het midden
en bezet met roosdiamanten (chips)
bezet met een trapgeslepen smaragd (chips achbruto 5,3 gr., ringmt. 16 1/4 Provenance:
terzijde). De geschulpte kop bezet met zestien
nalatenschap van een Amsterdamse juwelierbriljant geslepen diamanten, totaal ca. 0,95ct.
antiquair. [1]		 € 600/1200
Witgouden solitairring bezet met een briljant
(ring vermaakt) bruto 7,1 gr., ringmt. 18 1/2.
[1]		
€ 400/800
geslepen diamant, ca. 1,95ct. (VS / kleur K,
101 18krt. Witgouden ring in het midden bezet
twee chips). Geflankeerd door een baguette
met een trapgeslepen smaragd (chips), in
geslepen diamant (reparaties aan het mongladom geelgouden zetting. De schouders pavé
tuur) bruto 4,0 gr., ringmt. 17 1/2.
€ 3000/4000
bezet met diamanten bruto 9,9 gr.,
[1]		
14krt. Witgouden solitairring bezet met een
ringmt. 17 1/2. [1]		 € 1600/2400
102 14krt. Gouden stijve armband bovenzijde
briljant geslepen diamant, ca. 1,50ct. (VS / H),
gekruist en bezet met carré geslepen saffieren
in gladom zetting bruto 8,8 gr., ringmt. 20.
€ 2800/3200
en twee diamanten bruto 25,5 gr., binnenmaat
[1]		
18krt. Gouden herenring bezet met een
60 x 51 mm. [1]		 € 700/900
103 14krt. Gouden ring, bijpassend bij vorige lot
briljant geslepen diamant, ca. 1,50ct. (Si/ K).
kop kruisvormig en bezet met carré geslepen
Kop bezet met vier banen van briljant geslepen
saffieren en twee diamanten bruto 6,6 gr.,
diamanten, totaal ca. 2,2 ct. bruto 28,6 gr.,
ringmt. 17 1/2. [1]		 € 240/280
ringmt. 22 1/2. [1]		 € 5000/7000
18krt. Gouden ring, kleinere versie van voor104 14krt. Gouden stijve armband van rechthoegaand nummer bezet met een briljant geslepen
kige buis. Met zilveren binnenkern bruto 26,0
diamant, ca. 1,0 ct. (Si/K). Kop bestaande uit
gr., binnenmaat 6,3 x 5,6 cm.
[1]		
€ 480/520
vier banen bezet met briljant geslepen diaman105 Carrera Y Carrera, 18krt. gouden armband
ten, totaal ca. 1,60ct bruto 19,9 gr., ringmt. 16.
€ 2500/3500
bestaande uit twaalf panter schakels. Genum[1]		
Witgouden solitairring bezet met een briljant
merd bij de sluiting 154372 bruto 31,4 gr.,
geslepen diamant, ca. 1,40ct. (Pique, kleur I)
lengte 21,5 cm. [1]		 € 800/1200
106 14krt. Geelgouden solitairring bezet met een
Hierbij een rapport van de HRD, 14 februari
briljant geslepen diamant, ca. 1,05ct. (SI / kleur
2020 bruto 4,9 gr., ringmt. 17.
€ 1000/2000
H). Schouders bezet met vijf oplopende briljant
[1]		
Witgouden fantasiering bezet met drie briljant
geslepen diamanten bruto 8,4 gr., ringmt. 19.
[1]		
€ 800/1200
geslepen diamanten briljant en oud slijpsel
107 14krt. Gouden collier, waaraan een solitairgeslepen diamanten, totaal ca. 1,10ct (SI/Pique,
hanger Hanger bezet met een briljant geslepen
chips / kleur I-K) Hieromheen krulvormen,
diamant, ca. 0,75ct. (Pique2 / kleur K)
bezet met achtkant geslepen diamanten
bruto 4,2 gr., lenget 42 cm. [1]		 € 250/450
bruto 4,7 gr., ringmt. 16 3/4 Provenance:
108 14krt. Gouden alliancering bezet met briljant
nalatenschap van een Amsterdamse juweliergeslepen diamanten, totaal ca. 1,10ct.
antiquair. [1]		 € 180/220
Witgouden fantasie slagring bezet met
bruto 5,2 gr., ringmt. 19. [1]		 € 300/600
109 14krt. Gouden stijve armband glanzend
twee oud slijpsel geslepen diamanten, totaal
(slijtage, deuken) netto 14,8 gr.,
ca. 0,65ct. (VSI/Pique, chips / kleur K) De
binnenmaat 6 x 5,3 cm. [1]		 € 200/400
krulvormen bezet met oud slijpsel geslepen
diamanten (chips) bruto 4,3 gr., ringmt. 16 1/2
Provenance: nalatenschap van een Amsterdamse juwelier-antiquair. [1]		 € 200/300
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110 18krt. Wit- en geelgouden appliquering
122 18krt. Gouden ronde broche rand met florale
rechthoekige opengewerkte kop in het midden
motieven. In het midden een graveerde bloem,
bezet met een trapgeslepen smaragd, verder
bezet met roosdiamanten. Met Franse keuren
bezet met briljant geslepen diamanten
bruto 8,7 gr., diam 3 cm. [1]		 € 450/650
bruto 8,6 gr., ringmt. 18 1/4. [1] € 400/600 123 14krt. Witgouden fantasie entourage ring,
111 14krt. Gouden collier middenstuk bestaande
bezet met een trapgeslepen smaragd in een
uit drie bloemen, bezet met blister parels
entourage van baguette en briljant geslepen
bruto 12,9 gr., lengte 40 cm. [1] € 350/450
diamanten, totaal ca. 0,60ct. (VSI/J) bruto 7
112 Roségouden speld in de vorm van een klavergr., ringmt. 17 1/4, smaragd 1,0 x 0,7 cm.
[1]		
€ 800/1200
tje vier. Blaadjes van gefacetteerde aquamarij124 14krt. Rosé- en witgouden broche, gevormd
nen bruto 3,0 gr., lengte bloem 1,6 cm.
€ 160/220
als een abstracte bloemenbos. Bezet met
[1]		
113 Cultivé parelcollier aan 14krt. gouden sluibriljant geslepen diamanten, totaal ca. 1,40ct.
ting. Hierbij bijous aan 14krt. gouden sluiting.
(mist één) bruto 9,3 gr., lengte 5 cm.
[1]		
€ 700/900
Hierbij vier Costume Jewellery broches
60/100 125 14krt. Rosé- en geelgouden armband in het
lengte 46 cm. [1+zkj]		 €
114 Gouden ring gezet met een ovale citrien, aan
midden een meandermotief bruto 15,4,
de onderzijde gefacetteerd. In fantasiezetting
lengte 18 cm. [1]		 € 400/600
126 Gouden entourage ring in het midden bezet
met hartjes bruto 4,6 gr., ringmt. 18 3/4.
€ 100/200
met een liggende ovale cabochon geslepen
[1]		
115 Paar 14krt. gouden oorclips, ieder met een
opaal. De geschulpte open omlijsting bezet met
grote gefacetteerde imitatie amethist bezet.
ronde cabochon geslepen opalen. bruto 8,5 gr.,
bruto 8,6 gr., lengte 2 cm. Provenance: nalatenringmt. 16 1/2. [1]		 € 260/320
127 14krt. Gouden fantasiering de kop met rocailschap van een Amsterdamse juwelier-antiquair.
€
80/120
les en bezet met een parel en diamanten
[2]		
116 14krt Gouden ring bezet met een ovale gesnebruto 8,3 gr., ringmt. 17 1/2. [1] € 200/400
128 14krt. Witgouden ring in het midden een baan
den jade. Omlijsting omwikkeld met roségoubezet met vijf briljant geslepen diamanten
den draad bruto 5,8 gr., ringmt. 17 3/4.
€
80/120
bruto 7,2 gr., mt 15. [1]		 € 180/220
[1]		
117 14krt. Gouden ovale broche bezet met een
129 Drie gouden staafbroches twee bezet met
gesneden nefriet (deukje in montuur)
briljant en roos geslepen diamanten. Hierbij een
bruto 11,3 gr., lengte 4,3 cm. [1] € 200/400
onedele broche bruto 8,0 gr.
[4]		
€ 200/400
118 18krt. Gouden armband bestaande uit acht
130 14krt. Gouden prinsessenring bezet met een
ovale schakels, versierd met filligrain en ieder
parel en een oud slijpsel geslepen diamant,
bezet met een ronde cabochon geslepen groene
ca. 0,25ct. Verder bezet met roosdiamanten
chalcedoon (één schakel defect)
bruto 2,5 gr., ringmt. 16 1/4. [1] € 600/800
bruto 24,2 gr., lengte 17 cm. [1] € 200/300
119 18krt. Roségouden collier van ovale schakels,
131 Gouden armband, stijf middenstuk markieswaartussen lussen van geribd draad.
vormig, bezet met vijf briljant geslepen
(versleten) netto 6,5 gr., lengte 50 cm.
diamanten, totaal ca. 0,40ct. bruto 7,9 gr.,
€ 250/450
[1]		
lengte 15 cm. [1]		 € 300/400
120 18krt. Gouden armband bestaande uit recht132 Witgouden ronde ajour broche tevens
hoekige schakels, waarop rozen, hiertussen
hanger met florale motieven, bezet met oud
ronde chatons bezet met een blisterparel. Met
slijpsel, achtkant en roosdiamanten, totaal
Franse keuren bruto 19,3 gr., lengte 19 cm.
ca. 0,20ct. (reparaties en beschadigingen).
€ 600/700
[1]		
Brochering afschroefbaar. Met Franse keuren
121 18krt. Roségouden armband en een paar
bruto 7,3 gr., diam. 2 cm. [1]		 € 300/500
133 Gouden hanger bestaande uit een rozet van
oorhangers in de zelfde stijl Armband
zaadparels en diamanten op een fond van groen
bestaande uit zeven ovale schakels, in het
en wit emaille. Hierboven jasseron kettinkjes en
midden een plaquette met geëmailleerde rozen
een rondje met groen en wit emaille, hangoog
op blauw fond. Zetting omlijst met rocailles.
bezet met zaadparels bruto 9,9 gr.,
Oorhangers bestaande uit een rozet, bezet met
lengte 6,3 cm. [1]		 € 600/1000
een parel. Waaronder een hanger, bezet met een
plaquette met geëmailleerde rozen op blauw
fond en bezet met kleine robijnen bruto 52,1
gr., lengte armband 22 cm., oorhangers 5 cm.
€ 2200/2800
[3]		
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145 Witgouden grove cocktailring Bezet met
134 14krt. Witgouden ronde broche en een
ovale cabochon geslepen turkoois in een
wit- en geelgouden strikbroche. Ronde broche
organische entourage, bezet met roosdiamanbezet met een parel en briljant en achtkant geten bruto 31,5 gr., ringmt. 18,
slepen diamanten, totaal ca. 0,40ct. Strikbroche
lengte kop 4,5 cm. [1]		 € 300/500
bezet met een opaal en oud slijpsel diamanten,
146 Beneden het wettelijk gehalte platina revers
totaal ca. 1,0 ct. (SI) bruto 11 gr., lengte 3 en
speld, bezet met briljant en achtkant geslepen
3,5 cm. [2]		 € 300/600
135 14krt. Wit en geelgouden broche, begin
diamanten, totaal ca. 1,10ct. (chips, Pique)
20e eeuw, bestaande uit twee strikvormen,
bruto 8,1 gr. Provenance: nalatenschap van een
waartussen een guirlande. Hieronde een VAmsterdamse juwelier-antiquair.
[1]		
€ 180/220
vorm, waaraan een pampel. Geheel bezet met
147 Zilveren en gouden ring kop in de vorm van
oud slijpsel en roosdiamanten, totaal ca. 0,50ct.
een ruit. In het midden bezet met een trapgesle(reparaties) bruto 7,3 gr., lengte 4,3 cm.
€ 300/400
pen saffier. Verder opengewerkt en bezet met
[1]		
136 Wit- en geelgouden ring en een paar bijpasbriljant geslepen diamanten, totaal ca. 0,70ct.
sende oorstekers ieder bezet met een parel
(Pique) bruto 4,4 gr., ringmt. 18 1/4 Prowaaromheen een wervelende cirkel, bezet met
venance: nalatenschap van een Amsterdamse
snippers diamant bruto 10,7 gr., ringmt. 17 3/4.
juwelier-antiquair. [1]		 € 120/180
€ 400/600 148 14krt. Gouden entouragering in het midden
[3]		
137 Witgouden appliquering, Art-Deco, bezet
bezet met een ovale gefacetteerde synthetische
met onyx en diamanten (reparaties, geheel wat
saffier in een entourage van briljant geslepen
scheef) bruto 5 gr., ringmt. 16 3/4.
diamanten bruto 4,2 gr., ringmt. 17 1/2.
€
80/120
[1]		
€ 120/180
[1]		
138 18krt. Rosé en witgouden harthanger
149 14krt. Witgouden ring en een bijpassende
bruto 10 gr., lengte 3,5 cm. [1]		 € 300/500
staafbroche ieder in het midden bezet me
139 Roségouden armband en bijpassende
teen ovale gefacetteerde saffier (chips) en
broche. Bestaande uit morenkopjes afgewisseld
geflankeerd door diamanten. Hierbij een paar
met ovale gefacetteerde granaten (beschadiginsolitairoorknoppen, bezet met saffier
gen) bruto 22,5 gr., lengte armband 18 cm.,
bruto 6,3 gr., ringmt. 20 1/2. [4] € 200/300
broche 4 cm. [2]		 € 400/600 150 14krt. Gouden solitairring en een witgouden
140 18krt. gouden rijring bezet met veertien
ring. Solitairring bezet met een briljant
oplopende briljant geslepen diamanten, totaal
geslepen diamant, ca. 0,30ct. (SI/ kleur I).
ca 0,35ct. (Franse keuren) bruto 3,7 gr.,
Witgouden ring bezet met twee briljant
ringmt. 18 1/4 Provenance: nalatenschap van
geslepen diamanten, totaal ca. 0,25ct. (Pique,
een Amsterdamse juwelier-antiquair.
chips) bruto 4,5 gr., ringmt. 15 3/4 en 17 1/4
€ 120/180
[1]		
Provenance: nalatenschap van een Amsterdam141 18krt. Gouden slagring bezet met zeven
se juwelier-antiquair. [2]		 € 160/220
151 14krt. Gouden ring rechthoekige kop
oplopende briljant geslepen diamanten, totaal
bestaande uit drie rijen van vijf briljant
ca. 0,40ct. (Pique) bruto 5,9 gr., ringmt. 16 1/4
geslepen diamanten, waartussen kleine briljant
Provenance: nalatenschap van een Amsterdamgeslepen diamanten gezet zijn. Totaal ca.
se juwelier-antiquair. [1]		 € 120/180
142 14krt. Wit- en geelgouden slagring bezet met
1,50ct. (VSI / kleur H-J) bruto 6,7 gr., ringmt.
een briljant geslepen diamant, ca. 0,25ct. (VSI /
16 1/4 Provenance: nalatenschap van een
kleur H) bruto 4,0 gr., ringmt. 16 1/2 ProAmsterdamse juwelier-antiquair.
[1]		
€ 260/320
venance: nalatenschap van een Amsterdamse
juwelier-antiquair. [1]		 € 140/220 152 14krt. Gouden stijve armband bovenzijde in
143 Witgouden staafbroche bezet met een briljant
het midden pavé gezet met briljant geslepen
geslepen diamant, ca. 0,95ct. (SI / K)
diamanten bruto 20,1 gr., binnenmaat 59 x 49
bruto 3,8 gr., lengte 5 cm. [1]		 € 500/800
mm Provenance: nalatenschap van een Amster144 14krt. Witgouden staafbroche, Art-Nouveau,
damse juwelier-antiquair. [1]		 € 400/800
153 Gouden ring, scheen toelopend in een sierlijke
bezet met een ovale oud slijpsel geslepen
markiesvorm, pavé bezet met briljant geslepen
diamant, ca. 0,15ct. (Pique / H) bruto 3,6 gr.,
diamanten bruto 11,8 gr., ringmt. 17.
lengte 5 cm. [1]		 € 120/180
[1]		
€ 400/600
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164 Paar 14krt. witgouden oorclips ieder bezet
154 Twee identieke gouden gourmetarmbanden
met een blister parel. Mt. Fd7W, firma de Wit te
schakels afgewisseld met briljant geslepen
Amsterdam, 1965-2008 bruto 13,4gr.,
diamanten, ieder gladom gezet in een chaton.
diam 1,7 cm. [2]		 € 180/220
Totaal aan diamant ca. 3,65ct. Armbanden zijn
165 Aflopend cultivé parelcollier van crème, licht
samen te dragen als kort collier bruto 24,4 gr.,
tot donker grijze parels, van 10 mm. naar
lengte ieder 19 cm. [2]		 € 800/1200
155 18krt. Gouden armband schakels afgewisseld
13,8 mm. Aan 14krt. witgouden bolsluiting
met ovale cabochon geslepen robijnen, saffier
lengte 41 cm. [1]		 € 400/800
166 Barok parel collier van grijze parels, bijgeen smaragd, ieder in een entourage van briljant
kleurd lengte 66 cm. [1]		 € 500/800
geslepen diamanten bruto 41,5 gr.,
lengte 17,5 cm. [1]		 € 1000/1500 167 Gübelin, 18krt. witgouden ring, bezet met een
156 Anneke Schat, 14krt. gouden ring, jaren '80,
Zuid-zee parel bruto 20 gr., ringmt. 17,
bestaande uit open gematteerde en glanzende
diam parel 1,1 cm. [1]		 € 800/1200
168 18krt. Witgouden ring in het midden een strik,
schotels, waartussen robijnen en roosdiamanpavé bezet met diamanten, waarop een roze
ten, totaal ca. 0,30ct. (chips) bruto 10,2 gr.,
parel bruto 3,2 gr., ringmt. 16 1/2.
ringmt. 18. [1]		 € 360/420
[1]		
€ 280/320
157 18krt. Gouden collier en bijpassende arm169 Moderne gouden rozetring in het midden
band, beide grof gevlochten en met een veerbezet met een parel, in een entourage van
ring bruto 84 gr., lengte 42 en 20 cm.
€ 2200/2800
topazen, peridoot, amethist en aquamarijnen
[2]		
158 Gübelin, 18krt. wit- en geelgouden choker,
bruto 6,4 gr., ringmt. 17 1/4. [1] € 260/320
170 Witgouden solitairring bezet met een briljant
aan beide zijde te dragen, met ovale bolle
geslepen diamant, ca. 0,16ct., gezet in een
schakels bruto 140 gr., lengte 41 cm.
€ 4000/6000
fantasie spiegelchaton bruto 3,0 gr.,
[1]		
159 18krt. Gouden ring bezet met een geheel
ringmt. 17 3/4. [1]		 € 160/220
171 14krt. Gouden heren cachetring ingelegd met
gefacetteerde citrien. Zetpootjes in de vorm van
onyx bruto 10,6 gr., ringmt. 20 1/4.
een vlinder. Gehele kop opengewerkt met blad[1]		
€ 180/220
motieven en bezet met kleine briljant geslepen
172 14krt. Gouden cachetring en een paar
diamanten bruto 12,0 gr., ringmt. 19.
€ 400/600
manchetknopen. Ring bezet met een ovale
[1]		
160 Paar 18krt. roségouden brede creolen
onyx. hierbij een onedel paar manchetbruto 12,5 gr., diam. 1,5 cm. [2] € 400/600
knopen bruto 17,2 gr., ringmt. 18 3/4.
[5]		
€ 400/500
161 Gubelin, witgouden choker, waaraan een
173 18krt. Gouden ring bezet met een liggende
ronde hanger, en een bijpassende ring.
trapgeslepen smaragd (chips) bruto 17,8 gr.,
Hanger bezet met een ronde cabochon geslepen
ringmt. 20. [1]		 € 2500/3500
maansteen in een entourage van briljant gesle174 14krt. Witgouden grove gourmetarmband de
pen diamanten. Bolle ring in het midden bezet
kleinere schakels ieder bezet met twee briljant
met een ovale cabochon geslepen maansteen,
geslepen diamanten, totaal ca. 0,70ct. (één
bovenzijde pavé bezet met briljant geslepen
schakel niet bezet) bruto 54 3 gr.,
diamanten bruto 35 gr., ringmt. 17, lengte
lengte 21,5 cm. [1]		 € 2000/2500
collier 40 cm., diam. hanger 2 cm.
€ 1400/1800 175 14krt. Witgouden herenring in het midden
[3]		
162 14krt. Gouden ring en een paar bijpassende
een gematteerd vierkant, mogelijkheid voor
oorstekers. Ring in de vorm van een bloem,
monogram, geflankeerd door rechthoekige gebezet met een barok zoetwaterparel en drie
slepen lapis-lazuli bruto 7,1 gr., ringmt.20 1/4.
[1]		
€ 400/600
briljant en drie achtkant geslepen diamanten.
176 Vier 14krt. gouden boordknopen ieder met
Oorclips rechthoekig en ieder bezet met een
een halve bol van lapis-lazuli, waarop een
barok zoetwaterparel en een briljant geslepen
gouden halve bol, pavé bezet met diamanten
diamant, ca. 0,10ct. bruto 15,0 gr., ringmt. 18,,
(chips) bruto 12,8 gr. [4]		 € 600/1200
lengte ring 2,2 cm., oorstekers 1,6 cm.
€ 560/620 177 18krt. Gouden slagring bezet met een druppel
[3]		
163 Gübelin, 18krt. gouden hanger, bezet met
geslepen rubeliet toermalijn, ca. 5,5ct. Buiteneen goudkleurige Zuid-zee parel, één zijde
ste banen bezet met briljant geslepen diamanpavé bezet met kleine diamanten bruto 15 gr.,
ten bruto 9,7 gr., ringmt. 20.
[1]		
€ 800/1200
lengte hanger 3 cm., parel 1,3 cm,.
€ 400/800
[1]		
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178 14krt. Gouden en zilveren ring in het midden
188 Gübelin, 18krt. gouden vossenstaartcollier,
bezet met een vierkante trapgeslepen toermawaaraan een moderne wit- en geelgouden
lijn (slijtage) in een dubbele entourage van
hanger, bezet met een triangel geslepen
roosdiamanten. Scheen opengewerkt met twee
toermalijn bruto 13 gr., lengte collier 44 cm.
bloemen bruto 11,4., ringmt 17, toermalijn
hanger 2,3 cm., steen 0,7 cm.
[2]		
€ 800/1200
13 x 13 x 7,8 mm. [1]		 € 600/1000
179 18krt. Gouden ring in het midden bezet met
189 18krt. Gouden slangencollier, waaraan een
een roze gefacetteerde ovale granaat, in sterhanger, bezet met een gefacetteerde topaas
vormige zetting. Aan weerszijde zijn vijf brilbruto 8 gr., lengte collier 42 cm., hanger
jant geslepen diamanten gezet, totaal ca. 0,10ct.
1,7 cm., steen 1 x 0,7 cm. [2]		 € 400/600
190 Gübelin, 18krt. witgouden ring, bezet met een
De scheen is taps toelopend, gesatineerd,
groene trapgeslepen toermalijn in geelgouden
randen met getordeerd draad versierd bruto
vierpootschaton bruto 13 gr., ringmt. 16 1/4.
16,5 gr., ringmt. 18 3/4, granaat 9 x 6,5 x 4 mm.
€ 1200/1600
[1]		
€ 500/800
[1]		
180 Wit en roségouden ring kop bestaande uit
191 Paar moderne gouden creolen ieder aan één
geometrische vormen, in het midden bezet met
uiteinde een kleine grijze cultivé parel bruto
een briljant geslepen diamant, ca. 0,40ct. (VSI
0,8 gr., diam. ca. 2,5 cm. [2]		 € 100/200
192 14krt. Gouden broche, 1e helft 20e eeuw, en
/ Kleur H). Verder bezet met achtkant geslepen
een paar oorstekers. Broche in het midden
diamanten bruto 9,0 gr., ringmt. 17 1/2
bezet met een ovale parelmoeren plaquette.
Provenance: nalatenschap van een Amsterdam(defect bij brochering) bruto 6,6 gr.,
se juwelier-antiquair. [1]		 € 200/300
181 14krt. gouden ring in het midden bezet met
lengte 6 cm. [3]		 € 120/180
193 14krt. Gouden stijve armband en een kraleneen cabochon geslepen saffier. De bolle schoucollier. Armband ingelegd met sodaliet. Collier
ders pavé gezet met briljant geslepen diamanvan sodalietkralen, afgewisseld met geribde
ten, totaal ca. 1,20ct (mist één) bruto 13,7 gr.,
kralen lengte 70 cm. [2]		 € 160/220
ringmt. 18 Provenance: nalatenschap van een
194 Drie 14krt. gouden ringen en een hanger
Amsterdamse juwelier-antiquair.
€ 260/320
Eén ring en hanger bezet met carneool. Eén
[1]		
182 Witgouden appliquering bezet met twee
ring met malachiet, één ring met amethist in
blauwe stenen in een entourage van oud slijpeen entourage van zaadparels (mist één)
sel geslepen diamanten (chips) bruto 9,8 gr.,
bruto 11,3 gr., ringmt. 16 1/4, 16 1/2 en 19 1/4.
[4]		
€ 200/300
ringmt. 16 1/2 Provenance: nalatenschap van
195 Gouden bolle ring, de kop opengewerkt
een Amsterdamse juwelier-antiquair.
€ 160/220
met florale motieven en bezet met vier ovale
[1]		
183 Paar witgouden oorhangers met vloeiende
gefacetteerde citrienen (slijtage) bruto 11,9 gr.,
vormen, bezet met synthetische saffieren en een
ringmt 16. [1]		 € 300/500
196 14krt. Gouden venetiaanscollier waaraan
topaas bruto 5,2 gr., lengte 4,2 gr.
€ 500/600
een hanger. Hanger bezet met een ovale
[2]		
184 14krt. Witgouden ring bezet met een grote gecabochon geslepen opaal collier netto 4,4 gr.,
facetteerde druppelvormige ametrien. Waarover
lengte 42 cm, hanger 1,8 cm. [2] € 160/180
197 14krt. Gouden drie dubbele rijring bezet met
een kruis, één baan bezet met diamanten
briljant geslepen diamanten, totaal ca. 1,30ct
bruto 12,8 gr., ringmt. 17. [1]		 € 400/600
185 14krt. Witgouden ring speels bezet met
(VSI-Pique) bruto 6,9 gr., ringmt. 19.
[1]		
€ 280/320
topazen, amethisten en witte saffieren
bruto 5,4 gr., ringmt. 17 1/4. [1] € 400/600 198 18krt. Gouden kruishanger uiteinde van
186 18krt. Witgouden jasseron collier, waaraan
rookkwarts kristallen (chips). In het midden een
een opengewerkte ei-vormige hanger, bezet
rozet van zeven briljant geslepen diamanten,
met diverse briljant geslepen diamanten, totaal
totaal ca. 0,60ct. (SI) bruto 7,7 gr.,
ca. 0,50ct. bruto 66 gr., lengte collier 75 cm.,
lengte 4,5 cm. [1]		 € 200/300
hanger 4,5 cm. [2]		 € 1800/2200 199 Roségouden kruishanger, tevens broche bezet
187 Gübelin, 18krt. roségouden collier waaraan
met parels, rond en blister (beschadigingen). De
een schelpvormige hanger, bezet met kleine
rand versierd met zwart emaille (beschadiginbriljant geslepen diamanten bruto 22 gr., lengte
gen) bruto 15,0 gr., lengte 5,5 cm.
[1]		
€ 340/380
collier 42 cm., hanger 9 cm.
€ 700/1000
[2]		
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200 Twee gouden entourageringen. Eén 18krt.
210 14krt. Gouden collier, zeven ringen en een
roségoud, bezet met een saffier in een dubbele
paar oorstekers bezet met (glas) granaten
entourage van kleine diamanten. Andere 14krt.
(diverse beschadigingen). Eén ring bezet met
witgoud en bezet met zeven briljant geslepen
een schelpcamee. Hierbij een vermaakte
diamanten, totaal ca. 0,10ct. bruto 7,8 gr.,
broche bruto 42,0 gr. Provenance: nalatenringmt. 16 3/4 en 18 Provenance: nalatenschap
schap van een Amsterdamse juwelier-antiquair.
[11]		
€ 400/600
van een Amsterdamse juwelier-antiquair.
€ 160/220 211 Gouden stijve armband en diverse onder[2]		
201 Twee gouden ringen. Eén roségoud en bezet
delen van sieraden Op de bovenzijde van de
met een uitgesneden rode steen in een entouraarmband een ornament, in het midden een oud
ge van roosdiamanten (barst en chips). Andere
slijpsel diamant, ca. 0,12ct. en versierd met
ring geelgoud en bezet met een cabochon
krullende motieven. (vele reparaties)
geslepen agaat bruto 18,8 gr., ringmt. 17 1/2 en
bruto 23 en 75 gr. Provenance: nalatenschap
17 Provenance: nalatenschap van een Amstervan een Amsterdamse juwelier-antiquair.
€ 400/600
damse juwelier-antiquair. [2]		 € 160/240
[1+zkj}]		
202 14krt. Gouden broche tevens hanger aan
212 Twee ringen, twee hangers en drie kralen
gourmetcollier broche bezet met een ovale
colliers. Eén zilveren en gouden rozetring bezet
onyx, ingelegd met een bloemen mozaïek
met roosdiamanten. Eén zilveren Zeeuwse
lengte broche 3,8 cm., collier netto 8,8 gr.,
dopring. Eén onyxhanger met aan de voorzijde
lengte 70 cm. [2]		 € 220/280
een rozet van roosdiamanten en aan de achter203 Cameebroche in 14krt. gouden montuur en
zijde een medaillon. Eén cultivé parelcollier
een aflopend bloedkoralen collier aan gouden
aan zilveren en gouden sluiting met roosbolsluiting. Broche tevens hanger bruto 14,7
diamanten [7]		 € 160/220
213 Zilveren en gouden rozetring, naar antiek
gr., lengte broche 4,5 cm., lengte collier 47 cm.
€ 260/320
voorbeeld en een appliquering. Rozetring
[2]		
204 Gouden maliënkolder beursje bruto 24,3 gr.
bezet met roosdiamanten. Appliquering met
€ 500/700
[1]		
rechthoekige kop (emaille voorstelling flink
205 Twee gouden broches ieder in de vorm van
beschadigd, reparaties) bruto 15,1 gr., ringmt.
een orchidee, één met een barokparel en de
19 1/2 en 17. [2]		 € 240/280
214 Twee trouwringen, revers speld en divers
kleinere met een imitatie bruto 17,5 gr.,
onedel Speld met Zeeuws knoopje (speld afgelengte 7 en4 cm. [2]		 € 500/700
206 18krt. Gouden trinity ring, 18krt. gouden
broken) bruto 8.1 gr. [6]		 € 160/220
215 Vierrijig bloedkoralen armband en een
strikbroche, paar beneden het wettelijk ge14krt. gouden ring bezet met een ronde bloedhalte gouden manchetknopen en twee bedels
koraal lengte 17 cm., ringmt. 16 3/4.
Eén bedel in de vorm van een buldog, gesneden
[2]		
€ 200/400
uit bloedkoraal bruto 12,3 gr.
€ 280/320 216 14krt. Gouden medaillon, broche, vinger[6]		
207 14krt. Gouden ring, begin 20e eeuw, de ronde
hoed en een dames remontoirhorloge Broche
bolle kop met cannetille en roségouden vormen
lintvormige en bezet met een cultivé parel.
[4]		
€ 260/320
versierd, gemaakt van een sluiting. (reparaties)
bruto 6,8 gr., ringmt 17. [1]		 € 180/220 217 Bloedkoralen hanger en diverse kralencol208 Gouden en zilveren ring, parelsluiting en
liers en een armband, 19e/20e eeuw. Hanger
een hanger. Sluiting bezet met oud slijpsel
in de vorm van een roos, met 22krt. gouden
diamanten, totaal ca. 1,10ct (Pique, chips, mist
montuur. Eén collier zonder sluiting
één) Ring en hanger bezet met roosdiamanten
bruto 96,4 gr. [5]		 € 180/220
218 Diverse glasgranaten sieraden, 19e/20e eeuw.
ring en sluiting bruto 10,6 gr., ringmt. 16 1/2
w.o. 14krt. gouden entourage ring, een 14krt.
Provenance: nalatenschap van een Amsterdamgouden ronde broche (brochering onedel), etc.
se juwelier-antiquair. [3]		 € 200/400
[zkj]		
€ 160/240
209 Roségouden ring en diverse gouden en
219 14krt. Gouden ring, strikbroche en een
onedele sieraden Ring bezet met een witte
zilveren parure. Parure bestaande uit: collier,
agaat bruto 7,8 gr., ringmt. 17 1/4 Provenance:
armband en twee paar oorhangers, alles bezet
nalatenschap van een Amsterdamse juweliermet glasgranaten. [8]		 € 100/200
antiquair. [1+zkj]		 € 160/220
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220 Vierrijig granaten collier en twee gouden
234 Gouden rijring bezet met vijf briljant geslepen
ringen Collier aan gouden sluiting. Ringen
diamanten, totaal ca. 0,40ct. bruto 4,8, ringmt.
vermaakt. Hierbij een staafbroche
18,5. [1]		 € 200/400
lengte 45 cm. [4]		 € 200/400 235 Gübelin, 18krt. witgouden solitairring, bezet
221 Drie 14krt. gouden ringen en een bloedmet een gefacetteerde synthetische korund.
koralen armband. Ringen bezet met (edel)
Bovenzijde scheen pavé bezet met briljant
stenen. Hierbij een zilveren broche, hanger en
geslepen diamanten bruto 5 gr., ringmt. 16 1/2.
[1]		
€ 140/180
een kompas in een agaat bruto 11,3 gr.
€ 140/180 236 18krt. Witgouden rechthoekige broche bezet
[7]		
222 Twee bloedkoralen colliers, twee takjes
met oud slijpsel geslepen diamanten, totaal ca.
koralen colliers en een armband. Hierbij
2,30ct. (VSI-SI / J-L). In het midden een gefadiverse colliers van zwarte kralen.
cetteerde groene steen (slijtage) bruto 16,8 gr.,
€
60/120
[zkj]		
lengte 6,7 cm. [1]		 € 1000/2000
223 14krt. Gouden broche, paar oorhangers en
237 18krt. Wit- en geelgouden vierkante ring aan
een tweerijig bloedkoralen collier aan 14krt.
de bovenzijde wijkend en bezet met een briljant
gouden sluiting. Broche markiesvormig en
geslepen diamant, ca. 0,22ct. (VSI / H) bruto
bezet met drie bloedkoralen. Hierbij een takjes8,8 gr., ringmt. 17 1/4. [1]		 € 800/1200
238 14krt. Gouden collier Bestaande uit aansluibloedkoralen collier lengte broche 4 cm, collier
tende gematteerde vierkanten op gouddraad
49 cm. [5]		 € 350/450
224 14krt. Gouden staafbroche waarop zeven
geregen. Middenstuk gevlochten.
draaiende bloedkoralen kaasjes (één gebarsten).
bruto 25,5 gr., lengte 45 cm. [1] € 600/800
239 Georg Lauer, 14krt. gouden medaillon,
MT J.D1, Fa. J.T. Donkers te Rotterdam,
rechthoekig, aan de voorzijde met rasterstruc1946-h bruto 7,1 gr., lengte 5,3 cm.
€ 140/180
tuur. netto 14,9 gr., lengte 4,5 cm.
[1]		
[1]		
€ 450/650
225 Schelpcamee broche in 14krt. gouden montuur
240 Gouden muntbroche en diverse gouden en
(diverse reparaties). bruto 10,8 gr.,
onedele sieraden Nederlandse munt; Juliana
lengte 4,2 cm. [1]		 € 180/220
226 Agaten camee broche en een roségouden
Koningin der Nederlanden, Holland bolwerk
broche Camee omlijst met blisterparels. In
der vrijheid, 1959. Los in montuur gezet.
gouden deels onedele montuur (reparaties).
bruto 25,4 gr. [zkj]		 € 500/800
lengte 4,2 gr. [2]		 € 140/220 241 14 krt. Gouden gevlochten armband,
227 Gouden broche Gouden broche versierd met
gematteerd netto 68 gr., lengte 18 cm.
[1]		
€ 1600/2200
Zeeuwse knopen en cannetille (reparaties,
242 Gouden broche bestaande uit twee gekrulde
beschadigingen en brochering onedel).
banen netto 9 gr., lengte 4,5 cm.
bruto 8,7 gr. 		 € 180/220
[1]		
€ 240/280
228 Paar zilveren en gouden rozetoorknoppen,
243 Gouden broche in de vorm van een lemniscaat
bezet met roosdiamanten, zettingen versleten
en versierd met acanthusblad en granulé.
bruto 3,2 gr., diam. 0,8 cm. [2]		 € 140/220
229 Twee 14krt. gouden ringen w.o. een trouwnetto 8,7 gr., lengte 3,8 cm. [1]		 € 200/300
244 14krt. Gouden slagarmband met aan de
ring, welke opgeklapt kan worden.
uiteinde puntige knoppen. bruto 27,5 gr.
bruto 7,5 gr. [2]		 € 180/220
[1]		
€ 700/900
230 Drie differente 18/14krt. gouden trouw245 India, zilveren en gouden cocktailring bezet
ringen bruto 16,9 gr., ringmt 19,5, 17 3/4, 16.
€ 360/440
met cabochon geslepen edelstenen en gefacet[3]		
231 Twee gouden hangers één bezet met een ovale
teerde granaten bruto 15,5 gr., ringmt. 18 3/4.
[1]		
€ 160/220
opaal. Hierbij een zilveren armband lengte 3,5
60/120 246 14krt. Witgouden choker, Omega schakel
en 5,5 cm. [3]		 €
232 14krt. Gouden Closed-For-Ever armband
netto 29 gr., lengte 40 cm.
[1]		
€ 600/1000
glanzende schakels afgewisseld met gevlochten
247 18krt. Gouden ring ovaal van vorm, met
schakels netto 21,5 gr., lengte 20 cm.
€ 450/650
holle bovenzijde, waarin drie banen pavé bezet
[1]		
233 Paar 14krt. gouden oorhangers ieder bestaanmet briljant geslepen diamanten bruto 9,7 gr.,
de uit twee gebogen banen van ronde chatons,
ringmt. 16 1/2. [1]		 € 400/800
248 14krt. Wit- en geelgouden collier, bestaande
bezet met een briljant geslepen diamant, totaal
uit gebogen rechthoekige schakels bruto 20 gr.,
ieder 0,80ct bruto 7,8 gr., lengte 2,3 cm.
€ 180/240
lengte 38 cm. [1]		 € 500/700
[2]		
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262 14krt. Gouden brede stijve armband en een
249 14krt. Gouden zeer lang slangencollier netto
tweerijig granaten armband Stijve armband
16,0 gr., lengte 200 cm. [1]		 € 500/700
250 Collier en een hanger. Collier met lapis-lazuli
met florale motieven gegraveerd. Hierbij een
kralen, afgewisseld met 14krt. gouden geribde
verguld zilveren stijve armband netto 19,5 gr.
[3]		
€ 400/800
ballen. Hanger bestaande uit een druppel ge263 Roségouden ring en drie gouden kinderrinslepen lapis-lazuli, 14krt. gouden montuur met
gen, twee 19e eeuw, één in de vorm van een
bloemen versierd lengte collier 97 cm., hanger
slang, bezet met een opaal bruto 4 gr., ringmt.
6,5 cm. [2]		 € 200/400
251 Twee 14krt. gouden ringen één bovenop een
18 1/2, 16, 15 1/215 1/4. [4]		 € 140/180
264 Gouden solitairring en een paar oorknoppen.
gesp, bezet met achtkant geslepen diamanten.
Ring bezet met een briljant geslepen diamant,
Ander met een cabochon geslepen aquamaca. 0,35ct. (chip, Pique / L). Oorknoppen ieder
rijn bruto 7,0 gr., ringmt. 17 1/4 en 16
bezet met een roosdiamant, ca. 0,25ct. bruto
Provenance: nalatenschap van een Amsterdam6,0 gr., ringmt. 17 1/4. [3]		 € 200/400
se juwelier-antiquair. [2]		 € 160/220
252 14krt. Gouden stijve armband netto 14 gr.,
265 Paar 14krt. gouden oorhangers met geometribinnenmaat 6,5 x 5,8 cm. [1]		 € 300/500
sche en florale vormen, bezet met turkoois
€ 240/280
253 Gouden spiraal collier, op kunststof draad
bruto 8,2 gr., lengte 6,5 cm. [2]		
bruto 8 gr., lengte 40 cm. [1]		 € 120/140 266 Twee paar 14krt. gouden oorhangers één
254 14krt. Gouden cocktailring bezet met
paar ieder met een geschulpte hanger, waarin
differente cabochon geslepen opalen (slijtage)
een hanger met turkoois. Eén paar met bloedbruto 6,1 gr., ringmt. 19. [1]		 € 120/180
koraal (defecten aan montuur) bruto 11,8 gr.,
255 14krt. Gouden cocktailring bezet met gefacetlengte 5. [4]		 € 120/180
267 Wit- en geelgouden rozetring bezet met
teerde gekleurde stenen (slijtage). Hierbij drie
briljant geslepen diamanten, totaal ca. 0,80ct.
kralen colliers en een hanger bruto 7,1 gr.,
(VSI- Pique / K-L) bruto 4,5 gr., ringmt. 17
ringmt. 18 1/4. [5]		 € 120/180
256 14krt. Gouden ring, koraal broche, houten
1/4. [1]		 € 160/220
268 Kralencollier aan 14krt. gouden sluiting.
broche en een armband in etui Ring bezet
Kralen tonvormig van gesatineerd rookkwarts
met een ovale gefacetteerde aquamarijn. Hierbij
en bergkristal, om de drie kralen een gouden
een plaquette bruto 3,3 gr., ringmt. 19.
€ 100/150
20/40
schuifje lengte 86 cm. [1]		 €
[6]		
257 Roségouden puzzelring en twee witgouden
269 14krt. Gouden ring bezet met een grote
ringen. Roségouden ring in het midden en
trapgeslepen steen. Zetting opengewerkt met
knoop bezet met briljant geslepen diamanten
bladvormen bruto 14,9 gr., ringmt. 18 1/4.
[1]		
€ 200/300
bruto 13,7 gr., ringmt. 17 1/2.
€ 200/260 270 Drie gouden broches en een paar oorhan[3]		
258 14krt. Witgouden collier in het midden drie
gers, 19e eeuw, alle met haarwerkjes. Twee
harten, twee bezet met saffier en een met
broches 14krt. (brochering defect). Eén broche
diamanten. De harten opgeklapt worden tot
vermaakt van een 18krt. gouden oorbel op
een bloem (d.m.v. een magneet) bruto 5,6 gr.,
onedele brochering bruto 12,2 gr.
[5]		
€ 200/300
lengte maximaal 46 cm. [1]		 € 400/600
259 14krt. Witgouden venetiaans collier, waar271 Witgouden sautoir en een parelarmband.
aan een rozethanger bezet met briljant gesleSautoir bestaande uit vijf witgouden strengen,
pen diamanten, totaal ca. 0,40ct. bruto 6,1 gr.,
afgewisseld met zes cultivé parels. Armband
lengte collier 44 cm. [2]		 € 160/220
aan 14krt. gouden bloemsluiting waarop een
260 14krt. Gouden collier, twee gouden armbanrozet van robijnen. Hierbij vier zoetwaterparel
den en twee cultivé parelcolliers. collier van
colliers lengte sautoir 100cm., armband 18 cm.
[6]		
€ 400/600
ankerschakels, afgewisseld met een parel. Eén
272 Oplopend natuurlijk parelcollier, 19e eeuw,
armband met blauw emaille schakels, afgeaan 14krt. gouden sluiting, bezet met drie bliswisseld met cultivé parels (beschadigingen).
ter parels (cultivé) en roosdiamanten. Parels
Eén collier oplopend en aan 14krt. witgouden
variërend van vorm, kleur en grootte, lopend
sluiting bruto 27,1 gr. [5]		 € 300/500
261 Drie cultivé parelcolliers alle aan gouden
van 3,0 mm. naar 5,3 mm. Met certificaat van
sluiting. Hierbij losse parels.
het Nederlands Edelsteen Laboratorium te
€ 100/200
[3+zkj]		
Leiden, nr. P5689, 14-10-2020 bruto 8,7 gr.,
lengte 46 cm. [1]		 € 300/500
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273 Collier van twee strengen oplopende natuur285 Acht differente gouden revers spelden
lijke parels aan aan witgouden sluiitng bezet
sommige met cannetille, één met pietra-dura
met oud slijpsel geslepen diamanten, ca. 0,50ct.
(defecten of reparaties) bruto 17,7 gr.
Parels verschillend in kleur en vorm, variërend
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[8]		
€ 280/320
van 3 naar 4,8 mm. bruto bruto 16,6 gr., lengte
39 cm. [1]		 € 700/900 286 Vier 14krt. gouden hangers, één aan veneti274 Drierijig natuurlijke parelarmband,
aans collier Drie met cannetille versieringen.
ca. 1920, aan zilveren sluiting en met vijf
(alle defecten of vermaakt). Hierbij een onedele
rechthoekige tussenstukken, ieder bezet met
kruishanger bruto 16,1 gr. Provenance: Een
drie oud slijpsel diamanten, totaal ca. 1,60ct.
nalatenschap uit Brabant. [6]		 € 300/400
287 Paar 14krt. gouden oorhangers en een
(ca. 5% van de parels zijn cultivé). Met certibijpassende broche, 19e eeuw, alle met canficaat van het Nederlands Edelsteen Laboratonetille versieringen en baardje bruto 13,6 gr.
rium te Leiden, nr P5688, 14-10-2020.
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
bruto 10,5 gr., lengte 17,5 cm. [1] € 1400/1600
[3]		
€ 400/600
275 Zilveren en gouden rozetring in het midden
288 Drie parfumflacons, drie potloden en diverse
een roosdiamant, ca. 0,40ct. in een entourage
gouden en onedele sieraden w.o. twee zilveren
van kleine roosdiamanten bruto 3,1 gr.,
chatelaines. [zkj]		 € 260/320
ringmt. 17. [1]		 € 140/180
276 Zilveren en gouden rozetring in het mid289 Kristallen parfumflacon met gouden
den bezet met een grijze zoetwaterparel in een
montuur, een vulpotlood en een collier van
entourage van roosdiamanten bruto 5,0 gr.,
barnsteen kralen. [1]		 € 260/320
ringmt. 17 3/4. [1]		 € 140/180 290 Kristallen parfumflacon met 14krt. gouden
277 Losse trapgeslepen aquamarijn, ca. 17 caraat,
montuur, begin 19e eeuw, knop baluster€ 300/600
22,8 x 15 x 8,4 mm. 3,3 gr. [1]		
vormig. Mt. XX, Jan Berend Schöne Jr. te
278 Diverse losse edelstenen en kralen colliers
Amsterdam, 1815 - 1837. [1]		 € 180/220
291 Drie kristallen parfumflacons met 14krt.
w.o. een cultivé parelcollier, kralen goudkleurig
gouden montuur, 19e eeuw, flacons met
geverfd. [zk]		 € 250/500
279 18krt. Gouden ring bezet met drie oud slijpsel
ananasslijpsel. [3]		 € 160/220
292 Drie kristallen parfumflacons met 14krt.
geslepen diamanten, ca. 1 x 0,50ct en 2x 0,25ct.
gouden montuur, 19e eeuw, alle in foedraal
Gladom gezet bruto 9,9 gr., ringmt. 19.
€ 1200/1600
(defecten of reparaties) [6]		 € 240/280
[1]		
280 Elf differente gouden revers spelden
293 Vier kristallen parfumflacons met 14krt.
sommige gezet met edelstenen en/of stras, somgouden montuur, 19e eeuw, twee in foedraal.
[4]		
€ 140/180
mige deels onedel bruto 21,8 gr. Provenance:
294 14krt. Gouden maliënkolder beursje met
Een nalatenschap uit Brabant.
€ 400/500
ballen als knoppen netto 26,1 gr.
[11]		
[1]		
€ 500/600
281 Zes differente gouden revers spelden één
295 Twee gouden vingerhoedjes, 19e eeuw, één
met een heksenhart, muis en sleutel ( alle met
14krt. goud en in foedraal, één BWG. Hierbij
defecten, onedele speld of reparaties)
een onedel broche met een kever bruto 9,7 gr.
bruto 8,3 gr. Provenance: Een nalatenschap uit
€ 200/300
[4]		
€ 200/300
Brabant. [6]		
282 Negen differente gouden revers spelden vele
296 14krt. Gouden visitekaartjeshouder, drie
bezet met roosdiamanten en/of zaadparels
potloden en een bloembroche. Gouden etui
(defecten of reparaties) bruto 13,9 gr.
met bloemgravures. Bloembroche met
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
gesatineerde blaadjes en cultivé parels. Hierbij
€ 320/380
[9]		
divers netto 98,3 gr. [zkj]		 € 1800/2200
283 Acht differente gouden revers spelden en
297 14krt. Gouden horlogeketting, 19e eeuw, aan
vier andere sommige met granaat (defecten
één uiteinde een hertenkop met gewei, oogjes
of reparaties) bruto 11,8 gr. Provenance: Een
van granaat. bruto 15,7 gr., lengte 38 cm.
nalatenschap uit Brabant. [12]		 € 200/300
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[1]		
€ 400/600
284 Vijf gouden differente revers spelden één in
298 14krt. Rosé- en geelgouden chatelaine, eind
de vorm van een vlinder, één in de vorm van
19e eeuw, met gespmotief en kwastjes
een bij en één in de vorm van een knoop. Twee
bruto 25,8 gr., lengte 33 cm. Provenance: Een
bezet met een briljant geslepen diamant
nalatenschap uit Brabant. [1]		 € 600/800
bruto 11,0 gr. Provenance: Een nalatenschap
€ 300/500
uit Brabant. [5]		
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Horloges
300

301
302

303

304

305
306

307

308

309
310

311

312 Baume en Mercier, 14krt. gouden damespolshorloge, opwind strikvormen op de
18krt. Gouden sleutelhorloge, 19e eeuw,
schouders bruto 25,2 gr., lengte 17 cm.
[1]		
€ 350/550
achterzijde met zwart emaille versierd
313 Ebel, 14krt. gouden dames polshorloge,
(binnendeksel onedel) diam 3,3 cm.
€ 160/220
opwind uurwerk verstopt achter een gesp
[1]		
18krt. Gouden sleutelhorloge, 19e eeuw,
bruto 58 gr., lengte 17,5 cm. [1] € 1400/1800
defecten diam. 5 cm. [1]		 € 220/280 314 Zenith, 14krt. gouden damespolshorloge, op14krt. Gouden horlogeketting en twee
wind. Certina, damespolshorloge, automaat.
gouden remontoirhorloges beide met onedele
Zenith aan zwart lederen band en met zwarte
binnendeksel en defect. Ketting met gourmetcijferrand. [2]		 € 160/220
315 Pontiac, Simpatico, polshorloge, diam 3 cm.
schakels (deel sluiting onedel) bruto 16,2 gr.,
[1]		
€ 100/200
lengte 28 cm. [3]		 € 450/650
Union, 14krt. roségouden remontoirhorloge
316 Baum en Mercier, stalen horloge, met blauwe
in etui en met garantiekaart. (binnendeksel
wijzerplaat (defect, zonder band).
[1]		
€ 100/200
onedel, beschadigingen kast en wijzerplaat)
€ 100/200 317 Baume en Mercier, 18krt. witgouden dame[2]		
18krt. Gouden remontoirhorloge en een
spolshorloge, opwind, met ovale kast en aan
paar beneden het wettelijk gehalte gouden
blauw lederen band (nieuw, oude gesp erbij).
[1]		
€ 300/500
manchetknopen Manchetknopen in etui.
€ 180/220 318 Must de Cartier, Tank, verguld zilveren
[4]		
14krt. Gouden remontoirhorloge met onedele
polshorloge aan zwart lederen band (kroon
binnendeksel. Hierbij een verguld horloge en
vervangen). [1]		 € 180/220
ketting. [3]		 € 120/180 319 Rolex, Oyster perpetual datejust, 18krt.
18krt. Gouden damesremontoirhorloge en
gouden damespolshorloge, ref nr 5983342
een gouden broche. Horloge met blauw emaillunette en index bezet met diamanten. Hierbij
le achterzijde en lunette bezet met zaadparels.
losse schakel en garantiebewijs (versleten).
[2]		
€ 1800/2200
Broche vermaakt van een ring. Markiesvormig,
320 Parmigiani, 18krt. gouden herenpolshorloge,
bezet met kunststof, waaronder blauwe folie.
no 2595, automaat, met open achterzijde bruHierop een urn, bezet met paste.
€ 160/220
to 83 gr., diam 4 cm.
[2]		
[1]		
€ 1400/1800
14krt. Gouden remontoirhorloge en een
321 International Watch Company, 18krt.
dames aan ketting Heren zakhorloge met
gouden herenpolshorloge, automaat, number
dichte kast (defecten). Dames remontoir met
1213183 aan groen lederen band (niet origineel)
gravure aan de achterzijde (defecten, ketting
diam. 3,5 cm. [1]		 € 600/1000
versleten). Hierbij een onedele dames remon322 International Watch Company, 18krt.
toirhorloge Provenance: Een nalatenschap uit
€ 600/1000
witgouden herenpolshorloge Wijzerplaat van
Brabant. [4]		
Zilveren sleutelhorloge Achterzijde met
onyx en bloedkoraal. Lunette tegenovergesteld
voorstelling van twee jachthonden. Aan een
bloedkoraal en onyx, boven- en onderzijde pavé
zilveren horlogeketting met potloodje, sleutel
gezet met briljant geslepen diamanten. Hieren applique met baardje Provenance: Een
bij gemaakt een paar manchetknopen en vier
50/100
nalatenschap uit Brabant. [2]		 €
boordknoopjes bruto 144 gr.
[7]		
€ 14000/18000
Twee 14krt. gouden damespolshorloges, Art323 Ducado, 14krt. gouden herenpolshorloge,
Deco, beide aan zwart stoffen band en versierd
automaat. Gevlochten band en kast zijn één
met gravures. [2]		 € 140/180
14krt. Witgouden damespolshorloge, opgeheel. bruto 82,2 gr., lengte 18 cm.
[1]		
€ 1600/2200
wind, Art-Deco, op de schouders bezet met
324 Baume & Mercier, 14krt. gouden polshorbriljant geslepen diamanten bruto 11,8 gr.
€ 200/400
loge, baumatic met datumaanduiding
[1]		
Omega, 14krt. gouden damespolshorloge,
bruto 61,5 gr., diam. kast 3,4 cm., totale lengte
opwind, met vierkante kast aan gevlochten en
19,5 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
€ 1200/1800
gematteerde band (horloge loopt niet)
Brabant. [1]		
bruto 34,9 gr., lengte 18 cm. [1] € 500/800 325 Cartier, Santos, stalen en gouden polshorloge, ref nr 119901 - 01517, quartz met
maanstand. (defect). [1]		 € 500/800
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326 Tissot, 14krt. gouden polshorloge en een
Zilveren sieraden en bijous
Quatre Fils, 14krt. witgouden polshorloge
400 Zilveren hanger, zgn. Vlaams hart, 19e eeuw
beide met gevlochten band bruto 106,2 gr.
bezet met roosdiamanten. Aan zilveren jasseron
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 1800/2200
collier bruto 27,5 gr., lengte hanger 5,5 cm.
[2]		
327 Movado, stalen polshorloge met vergulde tusProvenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[2]		
€ 140/180
senschakels. Hierbij vier onedele boordknopen.
€
80/120 401 Vijf zilveren kruishangers, drie mogelijk
[5]		
328 Vijf differente polshorloges w.o. Seiko,
Vlaams alle bezet met roosdiamant
Eternamatic, etc. [5]		 € 100/200
bruto 53,0 gr., lengte 7, 6,5 en 5,5 cm.
329 Omega, Electronic, goudkleurig polshorloge
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
80/120
[5]		
€ 400/500
met datumaanduiding. [1]		 €
330 Omega, vier differente polshorloges.
402 Laag gehalte zilveren armband, 19e eeuw,
€ 200/400
[4]		
met zeven lava cameeën in groen, bruin en wit,
331 Drie differente herenpolshorloges, w.o.
voorstellende diverse Griekse goden (kleine
Pulsar. [3]		 € 100/200
beschadigingen aan de detaillering) lengte 18
332 Alpina, 14krt. gouden polshorloge, aan zwart
cm., lengte camee 2,5 cm. [1]		 € 300/500
403 Vergulde medaillonhanger, 19e eeuw, in het
lederen band. Hierbij een zilveren Piontiac
midden een bloem van gesneden witte agaat.
armbandhorloge. [2]		 € 200/300
333 Zilveren knol en een gouden remontoirMet Weense keuren bruto 13,1 gr., lengte 5 cm.
[1]		
€ 100/200
horloge. Knol adres: Will Ranson, London.
404 Paar zilveren oorhangers, 19e eeuw, waarIn geciseleerde buitenkast. Hierbij een Daguerschijnlijk vermaakte 'mutsebellen', Cadreotypie, zilveren gesp en een buitenkast.
€ 180/220
zand lengte 9 cm. Provenance: Een nalaten[5]		
€ 100/200
334 Zilveren polshorloge, opwind en een Wittschap uit Brabant. [2]		
405 Zilver verguld medaillon welke in een
nauer, stalen damespolshorloge Zilveren horstervorm kan worden uitgeklapt.
loge met rechthoekige kast en aan zwart lederen
[1]		
€
80/120
band. [2]		 € 180/220
335 Bucherer, 18krt. gouden damespolshorloge,
406 Granaten collier aan een slot vermaakt van
quartz, band bestaande uit aflopende buisjes,
een schuifje lengte 60 cm. [1]		 € 180/220
407 'Cut steel' gesp, hanger en een broche
hierbij extra schakels. bruto 52,2 gr.
€ 1500/1800
Gesp gemerkt MB France. Hierbij een zilveren
[1]		
336 Bucherer, 18krt gouden damespolshorloge,
broche bezet met een camee (barst) lengte gesp
quartz, met parelmoeren wijzerplaat en ruit6,5 cm, hanger 5,8 cm., broche 5 cm.
[4]		
€ 160/220
vormige schakels bruto 74 gr., lengte 19 cm.
€ 1200/1800 408 Zeven stuks rouwsieraden van zwart glas.
[1]		
337 Ebel, stalen damespolshorloges, quartz met
Paar oorbellen, vijf broches en een collier
parelmoeren wijzerplaat en achtkant geslepen
(lichte beschadigingen). [7]		 € 120/140
diamanten. [1]		 € 180/220 409 19e eeuw, drie stuks gutta percha; een
338 Diverse defecten horloges en sieraden.
armband, broche en medaillon Hierbij een
€
40/80
€ 120/140
[zkj]		
kunststof choker met strass. [4]
340 Gouden Friese dukaat, 1758, vier zilveren en
410 Zilveren ring, bezet met een ovale gesneden
twee andere Dukaat tekst voorzijde: Staande
nefriet. Op de scheen rozen (vermaakt)
80/120
ridder naar rechts met zwaard en pijlbunringmt. 16, lengte nefriet 4 cm. [1] €
411 Diverse zilveren en onedele sieraden
del. CONCOR. - RESPAR. CRES WEST F.
60/120
w.o. colliers. [zkj]		 €
Tekst keerzijde: Versierd vierkant met daarin
412 Diverse zilveren en onedele sieraden w.o.
MO:ORD - PROVIN: - FOEDER: - BELG. AD
kruishangers en kralencolliers, mogelijk één
- LEG.IMP netto 3,4 gr. [7]		 € 300/500
60/120
rode amber. [zkj]		 €
413 Diverse zilveren en onedele sieraden w.o.
sieraden gemaakt van boeksluitingen, cachtes
oorbellen van keverschildjes, etc.
[zkj]		
€
40/80
414 Diverse zilveren en onedele sieraden w.o.
een filigrainbroche versierd met groen en wit
40/80
emaille. [zkj]		 €
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415 Streng aflopende witte/ licht roze koralen,
433 Mexico, Sergio Bustamante, zilveren met
turkoois collier en een broche.
kunststoffen broche in de vorm van een
€ 300/400
40/60
[3]		
zon diam 5 cm. [1]		 €
416 Grote ajour kam van imitatie schildpad.
434 Weiss, en tremblant broche en een Eissen€
40/80
80/120
[1]		
berg, broche [2]		 €
417 Diverse kralencolliers en losse kralen
435 Butler & Wilsson, Costumer Jewellery spin
50/100
w.o. Oosterse. [zkj]		 €
afgebeeld in a Collectors Guide: Costume
418 Zilveren collier en vier kralen colliers drie
Jewelley by Tracy Tolkien en Henrietta Wilkon60/80
met zilveren ornamenten. [5]		 € 100/200
son, blz. 132 lengte 9 cm. [1]		 €
419 Gezwart zilveren maliënkolder tasje op de
436 Trifari: armband, broche, broche met
drukknopen cabochon geslepen saffieren
bijpassende oorbellen alle goudkleurig.
50/100
[5]		
€ 100/200
bruto 147,1 gr. [1]		 €
420 Zilveren staafbroche in Arts and Crafts stijl
437 Boucher, choker bestaande uit ruitvormen,
met groen en blauw. Achterzijde gemerkt:
middelste baan bezet met stras lengte 36 cm.
[1]		
€ 100/200
Sterling Cymric. (brochering onedel)
lengte 4,5 cm. [1]		 € 120/180 438 Oscar de la Renta, collier en een paar bijpas421 Zilveren broche, Wiener Werkstätte met
sende oorclips met grove schelpornamenten en
florale motieven en bezet met amethist
bezet met blauwe strasstenen lengte midden80/120
lengte 3,5 cm. [1]		 €
stuk 22 cm, lengte middelste schelp 8 cm.
[3]		
€ 140/180
422 Onedele armband, ieder schakel bezet met een
50/100
kever (beschadigingen). [1]		 €
423 Hanger, broche en twee kralencolliers, jaren
'20 Colliers rond geknoopt, los hangend, met
balletjes of kwastjes. Hierbij twee defecte
40/80
colliers. [zkj]		 €
424 Paar zilveren oorbellen, in Art-Deco stijl
ieder met geometrische vormen een halve schijf
30/60
jaspis. [2]		 €
425 Noorwegen, zilveren armband, drie broches
en vier paar oorclips alle met blauw of wit
emaille (kleine beschdigingen) lengte armband
80/120
18,5 cm. [12]		 €
426 Lapponia, twee zilveren broches, serie
Labyrinth, ontwerp Björn Weckström hierbij
twee paar oorstekers. [6]		 € 240/280
427 Lapponia, twee zilveren broches gestempeld
M8. Hierbij twee paar oorknoppen.
€ 100/200
[6]		
428 Anneke Schat, zilveren hanger tevens
broche, 1986. bestaande uit overlappende
gematteerde lamellen netto 15,3 gr.,
lengte 5,5 cm. [1]		 € 100/200
429 Perzië, armband bestaande uit vijf vierkante
schakels van een laag gehalte zilver. Met
gevlochten structuur ne bezet met turkoois
(reparaties) lengte 17,5 cm.
€ 100/200
[1]		
430 Zilveren deels onedele collier middenstuk met
oplopende pampels bestaande uit strik, tulp en
druppelvormen, bezet met smaragd, spinel en
snippers diamant (mist één) lengte middenstuk31 cm. [1]		 € 300/500
431 Lot diverse Costume Jewellery w.o. Weiss,
twee armbanden bezet met stras, Napier en
Mirjam Haskell. [zk]		 € 100/200
432 N.S. Baron, armband en halsketting.
€
60/100
[3]		
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Moderne sieraden
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455 Francesco Pavan (1937, Padova, Italië), één
geometrische oorbel, ca. 1988 gemaakt in de
Sally Marsland, rode kunststof broche aangeversieringstechniek: mokume-gane van goud,
kocht bij Galerie Ra in 2005 lengte 6 cm.
zilver, koper en wit koper. Mokume-gane is
€
30/50
[1]		
een Japanse techniek en betekent houtnerfHartog & Henneman, 3-D broche in de vorm
metaal lengte ca. 4 cm. [1]		 € 1500/1800
456 Elisabeth Callinicos (UK), zilveren dubbelvan een cachetring. Met magneetsluiting.
€ 120/180
ring, ca. 2001 [1]		 € 500/700
[1]		
Katja Prins (1970), Bound by Blood, collier,
457 Tomomi Arata (1967, Japan), zilveren ring,
ca. 2007 [1]		 € 140/180
ca. 2002 gemaakt van een fusie van zilver,
Drie broches, twee kettingen en een ring één
emaille, glas en zand ringmt. 17.
[1]		
€ 300/500
hanger van Iris Eickenberg.
€
60/120 458 Fabrice Schaefer (1969, Zwitserland),
[5]		
Pauline Wiertz (1955 - 2019), porseleinen
titanium armband met bloemen en florale
ring aangekocht bij Inez Stodel. Hierbij een
gravures. Gemerkt Schaefer breed 5 cm.
[1]		
€ 400/600
grove ring en een armband.
€
60/120 459 Detlef Thomas (1959, Duitsland), 18krt.
[3]		
Pauline Wiertz (1955 - 2019), Au Bonheur
gouden ring opgebouwd uit draad. Bezet met
Des dames, porseleinen collier, ca. 2000 van
een glazen iriserende plaquette met bloemen
gebogen buis, afgewisseld met gehaakte kralen.
bruto 16,1 gr., ringmt. 18. [1]		 € 1400/1800
€ 350/450 460 Verena Sieber Fuchs, (1943, Zwitserland),
[1]		
Mecky van den Brink (1950), twee colliers en
Strooitjes collier op heel fijn koperdraad
80/120
vier andere w.o. één met gebreide lila schakels.
geweven lengte 120 cm. [1]		 €
€
60/120 461 Rhonda Zwillinger (1950-2019, USA), Keep
[6]		
Petra Hartman (1960), hanger aan fluwelen
in Touch, broche, ca. 1989 oplage van 50.
40/80
lint, hierbij een ander [2]		 €
Hierbij een catalogus en etui. Museum BoyPetra Hartman (1960), armband, broche en
mans van Beuningen heeft in 2017/2018 een
een ring, ca. 1955 broche als protest tegen het
overzichtstentoonstelling gehouden van haar
60/120
onrecht in Kosovo. [3]		 €
werk. [3]		 € 300/500
Rian de Jong (1951), collier, ca. 1997 van
462 Lynne Kirstin Murray (UK), 3-D geprinte
gezwart zilveren ringetjes, waaraan twee
oorhangers waarin een ovale parelmoeren
houten hangers. Tussendoor klein bloedkoralen
plaquette met gravure. Stekers goud
kralen lengte 100 cm., hangers ca. 10 cm.
lengte 5,8 cm. [2]		 € 220/280
€ 100/200 463 Anne Roos, Regenboog, zinken broche,
[1]		
Herman Hermsen (1953), collier en bijpasca. 1991 versierd met bladgoud diam. 11 cm.
[1]		
€
60/120
sende broche bestaande uit kunststof rechthoe464 Italië, plexiglas ring de vierkante kop,
ken, waar een edelsteenvorm uitkomt.
€ 140/180
ingeboord, in de gevormde cilinders geel/goud
[2]		
Herman Hermsen (1953), rood gelakt stalen
kleurige verfresten ringmt 18.
[1]		
€ 100/150
halssieraad, ca. 1982, met gebogen en een
rechte lijn. [1]		 € 100/200 465 Miriam Verbeek (1960), collier, 1996 vislijn
Evert Nijland (1971), Venezia, glasgeblazen
waartussen vier goud geverfde ballen.
[1]		
€
80/120
broche, ca. 2006 ontworpen door Evert Nij466 Suzanne Esser (1946), messing en stalen
land, glasblazer Edwin Dieperink lengte 8 cm.
€ 260/320
broche, ca. 1985 lengte 22cm.
[1]		
[1]		
€
80/120
Evert Nijland (1971), Fragments, zilveren
467 Jun Konishi, broche, 2004 gemaakt van het
broche, ca. 2000 Aan de achterzijde gemerkt
dopje van de legendarische Kikkoman sojasaus
E.N. 1/30 lengte 5,7 cm. [1]		 € 300/500
Robert Smit (1941), Stillife, zilveren brofles ontworpen door Kenjij Ekuan.
[1]		
€
20/40
che, 1998 met emaille voorstelling. Aan de
achterzijde signatuur. Vanaf januari 2022 is er
in het CODA Museum te Apeldoorn een grote
overzichtstentoonstelling van Robert Smit zijn
werk. lengte 8,5 cm. [1]		 € 1200/1500
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Collectie parfumflacons
471 Panthère de Cartier, twee 50 ml. parfumflacons één met gesatineerde panters aan de zijkant, één met op de bolle dop een gesatineerde
panter. Beide in etui lengte 12,5 en 12 cm.
€ 140/180
[4]		
472 So Pretty de Cartier, twee 50ml. parfumflacons één limited editie, genummerd
1171/1850. Met gesatineerde flacon i.p.v. goudkleurig. Beide in etui. Hierbij een hervulbare
goudkleurig flacon in etui. [6]		 € 300/500
473 Jaïpur Boucheron, twee parfumflacons en
een body cream één limited editie, genummerd
567/1000. Parfumflacons in etui.
€ 180/220
[5]		
474 Les Beaux Arts, no 9 Papagena, twee 100 ml.
parfumflacons, designed by Ernst Fuchs in
etuis. [4]		 € 300/500
475 Les Beaux Arts, no. 7, 100 ml. parfumflacon,
designed by Marco Pinto in etui.
€
80/120
[2]		
476 Les Beaux Arts, twee 100ml. parfumflacons
no 7 en 8 (genummerd 3083/7500). No 8
designed by Marco Pinto in etui. Hierbij de dop
van en etui van flacon no 4 designed by Bruno
Bruni. [5]		 € 280/320
477 Lalique, drie 50ml. parfumflacons, jaareditie: 1996, 1999 en 2000 alle in etui.
€ 400/800
[6]		
478 Lalique, Splash, 600ml. parfumflacon met
gesatineerde rand, met florale motieven
(beschadigingen). In etui. [2]		 € 200/400
479 Lalique, 150gr. kristallen poederdoos
gesatineerd met florale motieven. In etui.
€ 140/180
[2]		
480 Lalique pour Homme, twee 100ml parfumflacons sterrenbeelden: boogschutter en leeuw.
Beide in etui. [4]		 € 300/500
481 Kristallen parfumflacon in de vorm van een
roos [1]		 € 100/200
482 Annick Goutal, twee parfumflacons Eenmaal
Eau D Hadrien, designed by Baccarat, 70ml, in
etui. Eenmaal Passion, 100ml, in etui.
€ 140/180
[4]		
483 Aime Guerlain, 50ml parfumflacon in etui.
€ 200/300
[2]		
484 Vijf differente parfumflacons w.o. Tresor,
Dolce & Gabbana, Christiaan Dior en Nina
Ricci. Alle in etui. [10]		 € 160/220
485 Vier verstuifers en vijf parfumflacons
€ 100/200
[9]		
486 by GF Ferre, set van twee verstuivers, flacon,
60/120
dustin powder [4]		 €
487 Versace en Givency, twee showmodellen
€
50/100
[2]		
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506 Ronde soezenmand met hengsel, strak model
met filetrandversiering, scharnierend hengsel, mt. N. van Lieshout & H. C. Roosenboom
1876-1890 Amsterdam. winkelier Benten &
Zonen, 2e gehalte, h 26 cm incl hengsel,
diam 23, 5 cm, 518 gr. [1]		€ 200/260
507 Paar flessenbakken, 19e eeuw en buitenlands
blad, opstaande rand mt. J.M. van Kempen &
Zonen 1894 Voorschoten, 2e gehalte, rond blad
met geribde rand mt. CB ; en gehalte merk 833
en belastingstempel buitenlandse werken 19061953, diam 13 cm, diam 25,5 cm, totaal 580 gr.
[3]		
€ 200/240
Theepot en melkkan, Biedermeier, thee508 Duitsland, grote soepterrine met deksel, eind
pot, melkkan 2e helft 19e eeuw en blaadje,
19e eeuw/vroeg 20e eeuw, getordeerd rond
gelobde theepot en roomkan, mt. Jacobus van
en bol model op voet en twee voluutvormige
Vorst 1845-1862 Rotterdam, 2e gehalte, theepot
oren, de deksel met uivormige knop waaronder
Fa. J.M. van Kempen & Zonen. Voorschoten,
ivoren bandversiering, vergulde binnenzijde,
2e gehalte, melkkan met meesterteken, 19e
mt. Otto Hintze, vanaf 1866 Hamburg, belaseeuw, 1e gehalte, Engels blaadje met winkeliers
tingstempel ongewaarborgd oud/inlands 1906Begeer, 13 x 20 cm, 11 x 14 cm, 14,5 x 18 cm,
1953, 800st., ca. 28 x 31 x 42 cm, 3100 gr.
[1]		
€ 900/1200
9 x 12 cm, 27 x 21 cm, 1371 gr.
€ 300/500 509 Set van zes dinerlepels, in 18e eeuwse stijl,
[5]		
Buitenland, driedelig roomstel, Louis XV
met rattenstaart, pseudo keuren, 1e gehalte
stijl, 20e eeuw, blaadje, roomkan en suikerpot,
281 gr. [zkj]		 € 100/200
510 Vierdelig theeservies met parelrand, 19e
gecontourneerd licht getordeerd model, 395
eeuw, eivormig model, bestaande uit theepot,
sterling staande leeuw, 1e gehalte, 24 x 15 cm,
roomkan, suikerbakje met hengsel en lepel
h 8 cm, h 5,5 cm, 398 gr. [3]		 € 100/140
Buitenland, presenteerblad, vroeg 20e eeuw,
vaasje mt. Fa. J.M. van Kempen & Zonen 1898
met gecontourneerde opstaande rand, gemerkt
Voorschoten, met zes Biedermeier stijl lepeltjes
Lucardie, lopende leeuw naar links en twee niet
1876, alle 2e gehalte, deukjes 14 x 19 cm,
geidentificeerde keuren, vermoedelijk Engels,
8 x 11,5 cm, h 10,8 incl. hengsel, h 8,4 cm,
oud belasting stempel buitenlandse werken
diam. 12 cm, 747 gr. [10]		 € 200/400
511 Tasbeugel met tas, naaldenkoker, horloge1906-1953, 41 x 51 cm, ca. 1800 gr.
€ 500/800
sleutel, 19e eeuw en Engeland, pillendoosje
[1]		
Zevendelig theeservies, Louis XVI stijl,
Art Deco, ajour tasbeugel met haak cirkels en
bestaande uit bouilloire met brander en bijpasbloemmotieven mt. G.F. van Geelen Ez. 1853
sende dover, theepot met scharnierende deksel,
Schoonhoven, sleutel mt. J.F. Dijk 1840-1869,
suikerpot met deksel, melkkan, lepelvaasje en
Dokkum, alle 2e gehalte, pillendoos Gourdel,
theebus, met gezwart houten grepen en knopVales & Co., 1921, Birmingham, 1e gehalte,
pen, mt. Fa. J.M. van Kempen & Zonen,
h ca. 20 cm beugel en haak, br. 16 cm, br 4 cm,
diverse jaarletters 1901, 1902 en 1907 Voorh 11 cm, 7 x 5,3 cm, diam. 4,8 cm, bruto 379 gr.
schoten, 2e gehalte, defectje, theebus met
[zkj 4x]		 € 180/360
512 Engeland, sierlepel, Art & Crafts, en drie
miniem afwijkend strikdecor,
diverse opdienlepels, versierd met gravering
ca. 35 x 28 x 14 cm, 11 x 25 cm,10 x 17 cm,
en reliëf van gestileerde bloem- en bladmo7,5 x 16 cm, 8 x 6 cm, 6,5 x 12 cm, ca. 3000 gr.
€ 1000/1500
tieven en getorst steeluiteinde mt. H.C.F. niet
[7]		
Broodmand, Louis XVI stijl, gecontourneerd
geïdentificeerd, 1901 Birmingham, natfruitajour model met grepen in strikvorm, fantasie
schep mt. onduidelijk 1905, 1e gehalte en paar
keuren, 2e gehalte 12 x 23 x 31, 5 cm, 654 gr.
groentenepels mt. Fa. J. M. van Kempen &
€ 300/400
[1]		
Zonen 1917 Voorschoten, 2e gehalte,
80/120
Cabaret met parelrand, schuitvormig met lal ca. 26 cm, 365 gr. [zkj 4x]		 €
tere marquise, pseudo keuren, belastingstempel
bijltje, 4 x15 x 22 cm, 370 gr.
€ 150/220
[1]		

Zilverwerk

500

501

502

503

504

505
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523 Divers klein zilverwerk, w.o. maliënkolder513 Broodmand, 2e helft 20e eeuw, ajour ovaal
beursjes en 19e eeuws muntendoosje, voormodel met golvende rand met parelversiering
namelijk 2e gehalte, 250 gr.
en acanthusbladmotieven, import D.J. Aubert &
[zkj]		
€ 200/240
Zn. Den Haag, 2e gehalte, 9,5 x 19 x 31,7 cm,
438 gr. [1]		 € 240/280 524 Taartschep, cakevork, gelegenheislepel en
514 Duitsland, blaker, eind 19e/vroeg 20e eeuw,
brievenopener, 20e eeuw, alle bekroond door
balustervormig model gefacetteerde stam met
driemaster en ajour decoratie, l ca 26 cm,
achthoekige kaarsenhouder en schotelvormige
307 gr. [zkj]		 € 100/200
525 Diverse klein zilverwerk, 20e eeuw, w.b. ovale
voet, mt. Gebrüder Kühn Schwabisch Gmünd,
tabaksdoos met oudhollandse voorstelling van
vanaf 1860, 1e gehalte, 19 x 14 x 14 cm,
schutterij, servetringen en sierkurken, voorna225 gr. [1]		 € 200/240
515 Bonbonmandje, Empire stijl, 20e eeuw,
melijk 2e gehalte, bruto 873 gr.
[zkj]		
€ 200/400
schuitvormig ajour met twee ringdragende
526 Diverse parfumflacons met zilveren dop,
leeuwenkoppen aan weerzijden, mt. Konink19e eeuw en later, waarbij twee Boheems
lijke Nederlandse Edelmetaalbedrijven Kempen
kristallen beschilderde zakflacons met zilveren
Begeer & Vos, 1921 Den Bosch & Utrecht &
montuur, Biedermeier, één zonder dop, kleine
Voorschoten, 2e gehalte, 6 x 10 x 13 cm,
defectjes, h 12 - 7,5 cm. [zkj]		 € 200/240
119 gr. [1]		 € 100/140
516 Broodmand, 2e helft 20e eeuw, ajour ovaal
527 Divers klein zilverwerk, 20e eeuw, waarbij
model met gelobde parelrand, winkelier
suikertangen, kroketschep, herinneringslepeltje
importeur D.J. Aubert & Zn. Den Haag,
vliegtuig de Uiver 1943, diverse edel en onedel
2e gehalte, 8,5 x 22 x 27,5 cm, 400 gr.
klein schepwerk en lepeltjes en vorkjes, voor€ 240/280
[1]		
namelijk 2e gehalte, bruto 806 gr excl. onedel.
[zkj]		
€ 150/200
517 Bonbonmandje, 20e eeuw, ovaal ajour model
528 Indonesië, set van vijf theelepels, bekroond
met golvende rand met parelversiering,
met wajangfiguur, mt. PS en 800st gemerkt,
2e gehalte, 5,5 x 11 x 15,5 cm, 127 gr.
€
80/120
hierbij vijf diverse lepels waarvan drie met
[1]		
518 Dertiendelige set taartvorkjes met
bekroning van melkemmers dragende figuren
20/30
opdienvork, 1e helft 20e eeuw, met uiteinde
met juk, in etui, 127 gr. [zkj]		 €
529 Set theelepels met 'hanekam' steel uiteinde,
in diverse bloemen, mt. H. Hooijkaas, 1941
gegraveerd decor mt. W. Kruijt 1896-1941
`S-Gravenhage, 2e gehalte, hierbij een divers
Schoonhoven/Gouda met etui, 2e gehalte,
thee- en suikerschepje, 278 gr.
€
60/100
hierbij bijpassende vork 140 gr.
[15]		
[zkj]		
€
60/90
519 Zwitserland, driedelig theeservies, 20e eeuw,
530 Vier diverse fotolijstjes, drie met ajour
schuitvormig gebold model met zwart hardhourand, 23 x 18 cm, 17 x 13 cm, 16,5 x 12 cm,
ten oren, bestaande uit theepot, suikerpot met
80/120
15 x 10 cm,. [zkj]		 €
deksel en melkkan, mt. Fa. Jezler, 3e gehalte,
531 Soezenmand, 19e eeuw, gecontourneerd model
getekend firma en 800, 13 x 28 x 13 cm,
met bij aanzet ajour hengsel op ronde voet
11 x 18 x 9 cm, 7 x 7 x 13 cm, 1300 gr.
€ 500/700
versierd met zes gedreven bloemensembles,
[3]		
520 Strooibus, vroeg 20e eeuw, omgekeerd balusmt. Fa. J.M. van Kempen & Zonen 1863
tervorm op ronde voet en decoratieve bandverVoorschoten, 1e gehalte, h 7,5 cm met hengsel
€ 600/700
siering op hals, mt. Fa. J.M van Kempen & Zn.
21 cm,, diam 28 cm, 698 gr. [1]
532 Tasbeugel met kralentasje, eind 19e eeuw/
1914, Voorschoten, 2e gehalte, h 20 cm,
vroeg 20e eeuw, ajour beugel met gravering
diam 7 cm, bruto 197 gr. [1]		 € 100/140
521 Lepeldoos met diverse theelepels, 20 eeuw,
versierd, glaskralen tasje met bloemmotieven,
langwerpig model op vier pootjes met
tasje hersteld en mogelijk later, 2e gehalgravering en scharnierende greep op deksel,
te, beugel 6 x 9 cm, 16 x 9 cm, bruto 121 gr.
[zkj]		
€
50/80
twee diverse set theelepels, 2e gehalte,
3,5 x 8 x 13 cm, bruto 347 gr. [1] € 100/120 533 Kristallen soezenmand met zilveren hengsel,
522 Sets long drink lepels en diverse klein
1e helft 19e eeuw, langwerpig model met diazilverwerk, met gedraaide steel, voornamelijk
mant, ruit- en waaier slijpsel versierd, hengsel
80/140
2e gehalte, 331 gr. [zkj]		 €
mt. J. Laurensen 1834 Amsterdam, kantoorstempel 1814-1905, h 20 cm, incl. hengsel
17 x 14,5 cm. [1]		 € 160/240
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534 Duitsland, verrijdbare vruchtenschaal met
542 Frankrijk, zeefje op drie poten met benen
kristallen bak, 19e eeuw, de voluutvormige
greep, laat- Empire, vergulde binnenzijde
greep voorzien van de godin van de overvloed
en rand met bloemdecor versiering, mt. PNB
met cornucopia in haar hand aan de andere
in ruit niet, geïdentificeerd, Parijs 1819-1838
zijde een draak, houder voozien van decoratie,
800st, 18 x 11 cm, bruto 72,4 gr.
[1]		
€ 120/180
ovale schaal voorzien van o.a. waaierslijpsel,
543 Engeland, drie diverse rammelaars, laat
gemerkt 8oost, 26 x 27 x 40 cm, 7 x 23 x 31 cm
18e /19e eeuw, bewerkt en met bloedkoralen
schaal, ca. 1700 gr. [1]		 € 2000/2500
535 Paar tafelstukken in de vorm van patrijzen,
uiteinde, belletjes en fluitje en ophangoog, mt.
20e eeuw, mt. Agentor b.v. edelmetaalgieterij
John Turner 1787 Birmingham vermoedelijk,
2002 Haarlem/Zandvoort, 2e gehalte 16,5 x 12
en getekend GU in monding fluit, beide rammecm, 11 x 20 cm, 1322 gr. [2]		 € 400/600
laars met belletjes en fluiten, één met benen en
536 Tweedelige set suikerpot en roomkan,
één met hoornen uiteinde, l 12,5 cm, l 20 cm,
Empire stijl, sauskom en klontjestang, en
l 11 cm, bruto 78 gr. [zkj 3x]		 € 180/240
544 Kristallen theebus met zilveren montering,
twee fotolijstjes en stel verzilverde fotolijstlaat-Empire, ovaal model met diamant en
jes, schuitvormig met geribde banden, mt.
sterslijpsel versierd en montering met geribde
A. Begeer 1916-1921 Utrecht, 2e gehalte, kom
banden, met slotje mt. Th.G, Bentveld Amsterop driepootjes met voluutvormige greep mt.
dam 1825, 1e gehalte, chipjes, 10,5 x 7,5 x 11
GW3 niet geïdentificeerd 1930, 2e gehalte,
cm. [1]		 € 260/320
7 x 7,5 x 14,5 cm, 12 x 5,5 x 10 cm, 442 gr excl.
lijstjes. [zkj ]		 € 140/200 545 Brandewijnkom, Groningen, vroeg 19e eeuw
537 Mosterdpot met blauw glazen binnenbak,
ovaal gelobd model met opstaande voluutLouis XV stijl, ajour mt. P. van der Woude
vormige oren, mt. H. Ridder 1818 Groningen,
1905 Sneek, 2e gehalte, hierbij één extra blauw
kantoorstempel 1814-1905, met gravering
glazen binnenbakje, 9 x 7 x 9 cm, 104 gr.
E.D.B. A.H.A, onderrand verbogen,
€ 100/150
[zkj]		
12,5 x 12,5 x 24,5 cm, 207 gr. [1] € 200/300
538 Drie diverse loderein doosjes, Biedermeier
546 Loderein-, snuif-en pillendoosje, 19e eeuw,
en later, achthoekig hoog model doosjes, één
schuitvormig gegraveerd scharnierend doosje
met gouden inleg op deksel, 1866, 2e gehalte,
1829, boekvormig snuifdoosje, geen keuren
twee andere met verschillende meestertekens,
aangetroffen, rond geribd en scharnierend
2e gehalte, alle met scharnierende deksel,
pilldendoosje 1843, 2e gehalte, 3,2 x 3,5 cm,
4 x 3,3 x 4 cm, 4,2 x 4 x 4 cm, 4,5 x 3 x 4 cm,
2,5 x 3,8 cm, diam 5 cm, 55,2 gr.
[3]		
€ 120/160
83 gr. [3]		 € 120/150
539 Drie diverse pillendoosjes, 19e eeuw,
547 Divers klein zilverwerk, 19e eeuw en later,
vierkante gecontourneerde doosjes met filigrain
waarbij gegraveerde brillenkoker en bewerkt
versiering, twee met meesterteken, jaarletters
snuifdoosje, 161 gr. [zkj]		 € 200/240
548 Twee suikerstrooilepels, Empire, ajour
1860, 1871/2 of 1875 Schoonhoven, 2e gehalte,
schuitvormig model met bewerkte puntfilet
ca. 2 x 5 x 5 cm, 119 gr. [3]		 € 140/180
540 Engeland snuifdoosje, Nederland loderein
steel, mt. onduidelijk, jl. 1818, 2e gehalte, ajour
doosje, 19e eeuw, langewerpig licht gebomlangwerpig model met ebbenhouten steel, mt.
beerd gedreven versierd doosje, mt. H. Manton
J. Carrenhof 1799-1833 Amsterdam, l 14,5 cm,
1881 Birmingham, hoog versierd model mt.
br 7 cm, l 20,5, br 7 cm, bruto 55,4 gr.
[2]		
€ 160/190
onduidelijk, 1854 Schoonhoven, 2e gehalte,
549 Negen diverse gelegenheidslepels, 17e-20e
2 x 4 x 7 cm, 4 x 3 x 4 cm, 63 gr.
€ 100/150
eeuw, waarbij Groningse versierde lepel be[2]		
541 Oostenrijk-Hongarije paar kandelaren, laat
kroond met heiligenfiguur mt. Cornelis Papinck
19e eeuw, op ronde hoge voet met balustervorII 1665/66, herstellingen, diverse gehaltes,
mige stam versierd met sierlijke applique rand,
17,5 x 5,5 cm, 397 gr. [9]		 € 400/600
550 Paar koektrommels, Amsterdam, 18e eeuw,
vaasvormige kaarsenhouder, geheel gegraveerd
rond en rechthoekig model versierd met parelmet gestileerde motieven en o.a. Hebreeuwse
rand scharnierende deksel, mt. Hendrik Buysen
tekens, mt. ES niet geïdentificeerd 1872-1922,
1789 Amsterdam, klimmende leeuw, Amster2e gehalte, defectjes, h 27 cm, diam 15 cm,
dam herkeur 1795 en belastingstempel bijltje
bruto 2125 gr (voet verzwaard).
€ 400/550
1953, h 7,8 cm, diam 12,5 cm, 10,3 x 15, 4 cm,
[2]		
957 gr. [2]		 € 2000/4000
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551 Theebus, Empire, schuitvormig met geribde
558 Friese brandewijnkom en gelegenheidslepel,
bandversiering en denneappelvormige knop
18e eeuw, ovaal gedreven kom met paar ajour
met slotje (sleutel ontbreekt) mt. S.G. Hanla
grepen aan weerszijden, mt. K. Riddersma 1767
1816 Leeuwarden /Huizum, 2e gehalte,
Leeuwarden, lepel bekroond met paard mt. niet
14 x 8 x 11,5 cm, 333 gr. [1]		 € 400/600
aangentroffen jrl. Y met kroontje 1776, herstel552 Engeland, suikercoupe, 18e eeuw, ajour met
ling, 7,8 x 13 x 25,5 cm, l 19,5 cm, 254 gr.
[2]		
€ 300/400
o.a. quirlandes versierd op ronde hoge voet met
559 Geribde snuifdoos, Empire en diverse klein
hengsel en blauw kristallen binnenbak ( bijpaszilverwerk, schuitvormig model met afgesend ), mt. niet aangetroffen, 1774 London,
ronde hoeken en kanten, vergulde binnenzijde,
h 10,8 cm, h 17 cm, incl. hengsel, diam 11,5 cm,
mt. onduidelijk, 2e gehalte, w.b. ovaal snuif181 gr. excl. binnenbak. [1]		 € 250/350
553 Chocoladekan, Amsterdam, 18e eeuw,
doosje, pillendoosje en onderdeel schepwerk
gladde peervormige gehamerde chocoladekan
met oud-Hollandse voorstelling, 19e /vroeg 20
versierd met parelrand, de scharnierende deksel
eeuw, 1,5 x 4,7 x 7,8 cm, 132 gr.
[zkj]		
€ 150/200
is met dennenappelvormige knop, voluutvormig
560 Drie diverse geribde lodereindoosjes,
rozenhouten handvat, bodem voorzien van mt.
Empire, schuitvormig model met scharnierend
C. R. Stolting, 1786 Amsterdam, 1e gehalte, en
deksel en greepje mt. onduidelijk 1824, rond
onduidelijk keur mogelijk kantoorstempel,
model mt. niet geïdentificeerd 1821, 2e gehalte,
h 28 cm, bruto 829 gr. [1]		 € 1800/2200
554 Theepot en theebus, Empire, schuitvormig
langwerpig model met scharnierende deksel
model met parelrand versierd, houten voluutmt. onduidelijk, 2e gehalte, 4,5 x 4 x 3 cm,
vormige greep en knop, mt. J.H. Stellingwerff
h 3,5 cm, diam 3,5 cm, h 3,7 cm,
1805 Amsterdam, herkeurteken 1807, herstel2,1 x 2,6 x 4,7 cm, 61 gr. [3]		 € 300/400
561 Vierdelige theeset, F.G. Bentveld en Fa. J.M.
ling greep en defect knop, theebus mt. J.H.
van Kempen, Empire en Empire stijl, 19e
Stellingwerff 1812-1824, 1e gehalte, beide met
eeuw, schuitvormige model, theepot met geaan onderzijde gravure, annotatie Joh. Corn.
zwart houten greep, lepelvaasje, melkkannetje
Haakman geboren 5 maart 1814, 13 x 22 cm,
en suikerpot mt. J.M. van Kempen 1870 Voor9,5 x 12 cm, 583 gr. [2]		 € 300/600
555 Vierdelige theeset, laat Empire, versierd
schoten, 2e gehalte, theepot mt. F.G. Bentveld
met palmetrand, bestaande uit theepot met los
1831 Amsterdam 1e gehalte, 14,5 x 24 x 8 cm,
voetstuk, suikerschaaltje, mellkan, theebus, mt.
h 7,5 cm, h 11 cm, 9 x 16 cm, bruto 772 gr.
[4]		
€ 250/450
J. Carrenhof, Amsterdam winkelier Diemont,
562 Theebus, Empire, schuitvormig met versierde
1e gehalte, keur gehalte teken 1807-1812, en
band, slot met sleuteltje, mt. J. Carrehoff 1802
belastingstempel V 1814-1893, suikerschaalAmsterdam, winkelier Diemont, 1e gehalte,
tje mt. H. Smits 1807-1809, winkelier Diebelastingstempel 1814-1893, 10 x 7 x 11 cm,
mont, theebus mt. T.G. Bentveld Amsterdam
€ 200/300
255 gr. [1]		
1812/1815, 1e gehalte, 14 x 24 cm, 2,5 x 11 cm,
563 Theepot, Biedermeier, rond plat model met
13 x 11 x 15 cm, 16 x 13 cm, 11 x 12 cm,
ebbenhouten oor waarbij de aanzet versierd is
bruto 1189 gr. [5]		 € 500/800
556 Zweden, avondmaal beker, 18e eeuw,
met rozetmotief, knop van deksel in vorm van
kelkvormig model op rond geprofileerde voet
gekruld fabeldier, licht gebogen tuitje, mt. F.G.
versierd met bladmotieven en bolvormen, geBentveld 1832 Amsterdam, 1e gehalte,
geraveerde florale decoratie en letter gravures,
10 x 22 x 14 cm, 429 gr. [1]		 € 300/400
564 India, mogelijk Goa, filigrain kistje, 18e/19e
licht vergulde binnenzijde, mt. SCH 3x afgeeeuw, achtkantig model, met opstaande deksel
slagen, niet geïdentificeerd, Stockholm, keur
met greep in vorm van gestileerde lotusbloemZweden, h 22 cm, dia, 17,5 cm, 376 gr.
€ 1000/1500
knop staand op vier pootjes opgebouwd uit
[1]		
557 Duitsland, bokaal met deksel, laat 18e eeuw,
bladmotieven met uitstaande brede voetjes,
vergulde slanke kelkvormige beker op ronde
geen keuren aangetroffen, 1e gehalte, herstelopstaande voet met gedreven versiering vier
lingen aan pootjes, 15,5 x 9,5 x 14 cm, 527 gr.
[1]		
€ 950/1600
diverse gezichten omgeven door decoratieve
motieven, dekselknop in vorm van ridder met
schild en lans ( hoofd ontbreekt ), gemerkt
Neurenberg, mt. H in gecontourneerd schild,
importmerk zwaan Frankrijk, defecten,
h 30 cm, 368 gr. [1]		 € 600/800
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573 Duitsland, theepot en Nederland, trekpotje,
565 Duitsland, mosterdpot, Rococo, Augsburg,
ovaal gefacetteerd model met voluutvormig
18e eeuw, getorste buik en deksel op ronde
oor en gebogen tuit, mt. Gebrüder Kühn,
voet, met voluutvormig bewerkt oor, deksel met
Schwäbisch Gmünd, 800st, keur buitenlandse
bloemvormige knop, Mt. Abraham Streber I
werken 1906-1953, trekpotje eivormig model
1759, restauratie, h 17 cm, 216 gr.
€ 150/300
met eikelvormige knop, mt. R. Reinders 1861,
[1]		
566 Tabakspot, Amsterdam, 18e eeuw,
Leeuwarden, 2e gehalte, 15,5 x 17 cm,
gehamerde, omgekeerd balustervormig model
12 x 13,5 cm, bruto 430 gr. [2]		 € 200/300
574 Denemarken, theepotje, ca. 1910, getorst
pot versierd met medaillons en quirlandes,
model met knop in de vorm van een bloem,
gebolde opstaande deksel met geribde druppelmt. A. Dragsted, keurmeester Ch. Heise
vormige knop, vergulde binnenzijde. Mt. Gerrit
1904-1932 h. 17,5 cm, br. 17 cm, 409 gr.
Willem Angermond 1782 Amsterdam, klim[1]		
€ 150/250
mende leeuw, deukjes, rand deksel beschadigd
575 Aspergetang en theebus, Mt. Fa. J.M van
en ajour onderrand defectje, h 18 cm, diam
Kempen & Zonen 1972 Voorschoten, 2e
13,5 cm, 406 gr. Provenance: nalatenschap van
gehalte, ovale kristallen theebus met ruitslijpeen Amsterdamse juwelier-antiquair.
€ 800/1600
sel, scharnierende deksel, idem maker 1877
[1]		
567 Zes tafelcouverts, Hollands glad, 18e eeuw,
Voorschoten, 2e gehalte, l 24 cm, 8,5 x 11 cm,
mt. Jacob Groeneweg 1742 Haarlem, één vork
tang 178 gr. [2]		 € 150/180
576 Denemarken, twaalf diner- en dessertmes1739 en één lepel mt. N. Radijs 1758 Den
sen, 30er jaren, afgeronde rechthoekige heften
Haag, met letter initialen verso steel, hierbij zes
met breed filet keurmeester Johannes Siggaard
tafelmessen met pistoolheften en een esdoorn
1932-1960, 1939, 2e gehalte, bruto 1480 gr.
houten cassette, niet bijpassend, 613 gr. excl.
[24]		
€ 200/300
messen Provenance: nalatenschap van een
577 Frankrijk, brievenopener, Engeland,
Amsterdamse juwelier-antiquair.
€ 300/400
knipmes met parelmoer en diverse messen,
[18]		
568 Divers tafelzilver, vnl. 19e eeuw weegbare
19e/20e eeuw, Mt. Louis Isodore Angée
zilver 3180 gr. [zkj]		 € 900/1200
1834-1842, enkele messen met agaten heften
569 Acht dinercouverts, Haags-lof en divers klein
l 23 cm, bruto 839 gr. [zkj]		 € 100/200
578 Engeland, vierdelig koffieservies, 20e eeuw,
zilverwerk, w.b. soeplepel, rond model met
bestaande uit koffie- en theepot, suikerpot
kam, mt. Fa. J.M. van Kempen 1929 Voorschomet deksel en grepen en melkkan, omgekeerd
ten, 2e gehalte, 1676 gr. [zkj]		 € 400/600
570 Soepopdienlepel, Biedermeier stijl, 2e helft
balustervormig model met gebolde deksel met
19e eeuw, schuitvormig model met gecontourbolvormige knop, potten met ebbenhouten
neerde rand en steel met decoratieve gravure,
grepen, mt. Barker Ellis Silver Co. 1976 Birmt. J.H. Tarner 1876 Amsterdam, 2e gehalte,
mingham, 1e gehalte, 23 x 20 cm, 20 x 21 cm,
26 x 9 x 14 cm, 204 gr. [1]		 € 100/150
6,8 cm, diam 11 cm, 11 x 10 cm, bruto 2123 gr.
571 Gelobd mandje met slangengrepen, 19e
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[4]		
€ 700/1000
eeuw, mt T.G. Bentveld, 1817-1853 Amsterdam
579 Twee broodmanden en bonbonmandje, 20e
1e gehalte, winkelier Bonebakker & Zonen
eeuw, ajour schuitvormig modellen met bladAmsterdam, h 8 cm, diam 15,5 cm, 284 gr.
€ 200/400
en parelrandversiering, mt. import D. Aubert
[1]		
572 Kleine gieter met lange tuit en een wortelDen Haag, 2e gehalte, ajour bonbonmandje met
notenhouten cassette met lepelset, 19e eeuw,
vogeldecor mt. BWE 1925, 2e gehalte, 7 x 22 x
mt. G.G. Rechtdoorzee 1888-1911 Schoon27,5 cm, 8,5 x 18 x 26 cm, 5 x 9 x17 cm, 835 gr.
hoven, 2e gehalte, cassette met set van twaalf
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[3]		
€ 450/650
lepels, suiker- en theeschepje, mt. A. Kuijlen580 Spanje, coupe versierd met reiger en
burg Pzn. 1866 Schoonhoven, 2e gehalte,
eikenblad met vrucht, 20e eeuw, getorste
ovale cassette met spiegelend en paars fluweel
ronde diepe schaal op ronde voet, stam in
gestoffeerd interieur, op ronde benen pootjes,
takvorm geflankeerd door reiger en blad,
defectjes, h 16,5 cm, 25 x 8 cm, cassette
getekend ster en met vermoedelijk mt. insect,
19 x 25 cm 418 gr. [3]		 € 200/300
niet geïdentificeerd, 26,5 cm, diam 26 cm,
voet diam 14 cm,986 gr (voet verzwaard).
[1]		
€ 300/500
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581 Vierdelige koffie- en theeservies, 20e eeuw,
590 Ovaal presenteerblad, Empire stijl, 20e
bestaande uit thee- en koffiepot, suikerpot
eeuw, met opstaande rand met palmetband
met losse deksel en melkkannetje, omgekeerd
versiering, import mt. Fa. D. Aubert Den Haag,
balustervormig model, scharnierende deksel
2e gehalte, 2 x 46 x 37 cm, c. 1180 gr.
[1]		
€ 400/800
bekroond met knop in vorm van zwaan, palmet591 Drie diverse kandelaars, 20e eeuw, achtband versiering, gezwart houten voluutvormige
hoekig kandelaar, import DA+ 1e gehalte,
grepen, mt. import D. Aubert Den Haag, 2e
balustervormige kandelaar met kraag kaarsengehalte, 21 x 26 cm, 22 x 25 cm, 12 x 14 cm,
houder, Duitsland, 800st en classicistische
9,5 x 11 cm, bruto 1832 gr. [4]		 € 700/900
582 Broodmand, 1e helft 20e eeuw, ajour schuitkandelaar, mt. onduidelijk, 1974, 2e gehalte
vormig met golvend rand met parel versiering,
h 18,5 cm, h 17,5 cm, h 13, 5 cm, bruto 835 gr
mt. C. Mansvelt 1939 Rotterdam, 2e gehalte,
(voet verzwaard). Provenance: Een nalaten€ 160/280
10 x 23 x 33 cm, 652 gr. [1]		 € 300/600
schap uit Brabant. [3]		
583 Verenigde Staten, paar éénlichts kandelaren,
592 Duitsland, dekselcoupe, Empire stijl en bonronde opstaande voet slanke stam met cannebonmandje, 20e eeuw, schuitvormig met twee
lures en vaasvormige kaarsenhouder, getekend
vleugelvormige oren, mt.; 29 PO niet geïdenEmpire Silver Sterling weighted made in USA,
tificeerd, 33+(?), 800st getekend, rond gelobd
1e gehalte h 25 cm, 855 gr (verzwaarde voet)
getorst model, mt. Franz Mosgau Berlijn,
€ 200/250
[2]		
winkelierteken Diamond Center Amsterdam,
584 Vierdelig theeservies, 1e helft 20 eeuw,
1e gehalte, zwaardje, 7 x 8 x 13 cm, h 5 cm,
bestaande uit theepot, melkkan suikerpot met
diam 15 cm, 217gr. Provenance: Een nalaten€ 100/200
deksel en lepelvaasje, omgekeerd balusterschap uit Brabant. [2]		
593 Buitenlands, divers klein zilverwerk, Juvormig model met afgevlakte hoeken, ivoren
gendstil en later, waarbij drie kinderbekers,
grepen voluutvormige grepen mt. K.N.E.B,
gecontourneerd blad, mt. MI, 1e gehalte en
Fa. J.M. van Kempen, Begeer & Vos 1930
divers zilverwerk 2e/3e gehalte, 28 x 20 cm,
Voorschoten, 2e gehalte, 16 x 20 x 12 cm,
netto 433 gr. [zkj]		 € 120/180
11,4 x 11 x 8 cm, 12,5 x 12 x 9,5 cm, 8 x 7 x 7
594 Divers klein zilverwerk, 20e eeuw, w.o. paar
cm, bruto 895 gr. [4]		
zoutvaatjes, mosterdpotje, loderein doosjes,
585 Ajour dienblad en brandewijn kommetje,
voornamelijk 2e gehalte, 326 gr.
1e helft 20e eeuw, schuitvormig met twee
[zkj]		
€ 150/200
grepen, voluutvormige decoratie en parelrand,
595 Broodmand, begin 20e eeuw, ajour ovaal
mt. AL mogelijk A. Landmeter 1930 Schoonmodel met twee voluutvormige versierde
hoven, 2e gehalte, kommetje met mt. onduidegrepen en bloemguirlande appliques, staand
lijk 1963, 2e gehalte, 6 x 22 x 39 cm, 651 gr.
€ 220/420
op vier klauwpootjes, mt. Schoonhovensche
[2]		
586 Driedelig theeservies, Empire stijl, 1e helft
Zilverfab. b.v. H. Hooijkaas 1949 Schoon20e eeuw, bestaande uit theepot, suikerpot en
hoven, 2e gehalte, 11 x 23 x 40 cm, 845 gr.
[1]		
€ 400/600
melkkan, schuitvormig model met palmetband
596 Duitsland? kostbaarheden doos, 20e eeuw,
versierd op ovale voet, theepot met houten
Nederland, lepeldoos en snuifdoos, 19e eeuw,
knop, mt. Fa. J.M van Kempen & Zonen
langwerpige doos met gecontourneerde hoeken
Voorschoten, 2e gehalte, deukjes,
en ajour zijkant, op deksel grossulaar cabochon
13,2 x 24,5 7 cm, 669 gr. [3]		 € 200/400
587 Ajour mandje, 1928, schuitvormig model
met rood fluwelen interieur, gemerkt 800 en onmet vogel en acanthusblad decoratie, mt. B.W.
duidelijk keur, lepeldoos aangepaste tabaksdoos
van Eldik & A.F. van der Scheer 1917/1950
met mt. Hendrik Kuijenburg 1842 SchoonhoZutphen, 2e gehalte, 6,5 x 11,5 x 22 cm, 207 gr.
ven, snuifdoosje met later toegevoegde pootjes,
€
80/120
[1]		
met meesterteken (onduidelijk )1849,|
588 Divers klein zilverwerk, w.b. ajour asperge6,5 x 13,5 x 18,5 cm, 3 x 8 x 13 excl. greep,
€ 200/300
schep mt. J.M. van Kempen 1933, 2e gehalte,
2 x 5 x 7,2 cm, bruto 880 gr. [3]
693 gr. [zkj]		 € 200/250
589 Duitsland, paar kandelaren en een kleine
kandelaar, 20e eeuw, ovaal model versierd
met parelrand, mt. J. Grimminger Schwäbisch
Gmünd, en rond model met parelrand versierd,
geen keuren aangetroffen, deukjes, bruto 446 gr
(voet verzwaard ). [3]		 € 150/180
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597 Koektrommel met onderschotel op voetjes,
605 Duitsland, gehamerde kantige kom, Art
Fa. Bonebakker Amsterdam, rond model
Deco, op ronde voet, getekend 830S en mt. niet
versierd met parelrand en geribde banden,
geïdentificeerd, 2e gehalte, 9 x 21 x 21 cm,
scharnierende deksel, schotel met opstaande
346 gr. [1]		 € 200/220
606 Engeland, set van vier eierdoppen, Art Deco,
rand en met ronde afgeplatte pootjes, mt.
op ronde hoge voet, mt. W. Aitken 1913
Fa. A. Bonebakker Jzn, 1908 Amsterdam,
Birmingham sterling, deukjes, h 6 cm, 94 gr.
winkeliermerk A. Bonebakker & zoon, 2e ge60/100
voet verzwaard. [4]		 €
halte, bruto 637 gr., voet trommel verzwaard.
€ 200/400 607 Visschep, Jugendstil, met opengewerkte
[2]		
598 Schuitvormig ajour blaadje, vroeg 20e eeuw,
schepbak voorzien van een vis tussen waterajour doosje en snuifdoosje, eind 18e/vroeg
planten, mt. Fa. Bonebakker Jzn. 1903
19e eeuw, blad met pseudo keuren en mt. J.H.
Amsterdam, 2e gehalte, deukje, 29 x 8 cm,
80/100
Ruiter 1909 Amsterdam/Nieuwer Amstel/
126 gr. [zkj]		 €
608 Twee sets opdiencouverts, Jugendstil en Art
Groningen, 2e gehalte, ajour geurdoosje met
Deco, slacouvert mt. W. Voet & Zn. 1907
lettermonogram, gekeurd belastingteken en
1e gehalte en viscouvert met monogram, mt.
onduidelijke keur onderzijde, defectje, snuifFa. Bonenbakker & Jzn. 1921 Amsterdam,
doosje met figuratieve voorstellingen,
1e gehalte, l ca. 30 cm, 508 gr.
onduidelijke keur, 29 x 17,5 x 4,5 cm, 484 gr.
€ 150/250
[4]		
€ 200/300
[3]		
599 Bloemenvaas, Art Deco en divers zilverwerk,
609 Twee kelkvormige vazen, laat Art Deco,
gestileerd gelobde vaas mt. Fa. Gerritsen en van
gehamerd met oplopende banden en brede
Kempen 1925 Zeist, waarbij zeven orchideemond op ronde voet, stempel buitenlandse
vaasjes, voornamelijk 2e gehalte, h 12 cm,
werken 1906-1953, gefacetteerd model op idem
bruto 1699 gr. [zkj]		 € 300/400
voet, mt. sleets 1939, 2e gehalte, h 15,8 cm,
600 Driedelige mokkaset en een blaadje, Art
diam 12,5 cm, h 12 cm, diam 11 cm, 375 gr
Deco slank, hoog schuitvormig model met
(1 x voet verzwaard). Provenance: Een nalaten€ 160/200
bandgravure, theepot en kan met vleugelvorschap uit Brabant. [2]		
610 Kelkvormige vaas, Art Deco, coupe 50er
mige greep, mt. Fa. J.M. van Kempen & Zonen,
jaren en vijf diverse vaasjes, gefacetteerde
1911 Vooschoten,, blaadje mt. Pier van der
hoge vaas op ronde voet, 1923, 2e gehalte,
Woude 1919 Sneek, alle 2e gehalte 13 x 16 cm,
idem coupe, mt. Zilverfabriek Voorschoten
6 x 10 cm, 6 x 11,5 cm, 22 x 16,5 cm,
1956, drie vaasjes onedel, h 24,5 cm, h 6 cm,
bruto 635 gr. [4]		 € 150/300
601 Duitsland, dertiendelige ijsset in Amsterdiam 12 cm, h 14 cm, h 15 cm, bruto ca. 655 gr
damse cassette, Art Deco, twaalf ijslepels
(voet verzwaard), gewicht excl. onedel Proen een opdienlepel, vergulde ovale bakken en
venance: Een nalatenschap uit Brabant.
[7]		
€ 140/200
uitlopende stelen met gestileerde decoratieve
611 Duitsland, mokkapotje, greep met gevlochpatronen, getekend 830S, niet geïdentificeerd,
ten riet, 1900-1920, ovaal tapstoelopend
trapezium vormige bruine gestoffeerde cassette
model, strakke tuit, mt. letter monogram GP,
met adres S van Osenbruggen & Zoon 147
Gadebusch Postdam 800st., 16 x 17 cm, 324 gr.
Kalverstraat Amsterdam, 370 gr.
€ 200/300
[1]		
€ 140/200
[14]		
602 Afgevlakt ovaal blaadje, Art Deco, met op612 Duitsland, paar tweelichts kandelaren,
staande ajour rand, mt. J.A.B. van Zeijst/J.G.M.
Jugenstil, op langwerpig gecontourneerde voet,
van Zeijst 1913 Utrecht winkelierteken Fa. A.J.
armen met gestileerde bladmotieven versierd en
Kral, 2e gehalte, 20,5 x 10,5 x 1,2 cm, 175 gr.
middenstuk met vruchten, mt. M.H. Wilkens &
€ 100/200
[1]		
Söhne Brehmen Hemelingen, belastingstempel,
603 Dienblad, Jugendstil, ovaal en ajour met twee
Buitenlandse werken 1906-1953, 2e gehalte,
ronde uitgespaarde grepen, mt. K. Vos & Co
19,5 x 25, voet 9,5 x 15 cm, 1105 gr
1919 Haarlem, 1e gehalte, 4 x 20,2 x 34,7 cm,
(voet verzwaard). [2]		 € 300/400
464 gr. [1]		 € 200/260
604 Ajour mand met hengsel, Jugendstil, schuitvormige model met parelrand en ovale strakke
voet, mt K. Vos & Co 1915-1919 Haarlem,
2e gehalte, h 17, 5 cm. incl. hengsel,
12,5 x 18,7 cm, 280 gr. [1]		 € 180/240
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620 Oostenrijk Hongarije, twaalfdelig diner613 Denemarken, twaalfpersoons dinergarnigarnituur, ca. 1900, met rocaille- en bladtuur, 30er jaren, versierd met bloem- en
versiering, mt. onduidelijk, Budapest/Pest
bladmotieven, bestaande uit: twaalf couverts,
1867-1936, 3e gehalte, bestaande uit twaalf
veertien messen (één bijpassend ), twee diverse
dinercouverts, twaalf dessert vorken en tien
opscheplepels, slacouvert, sauslepel, opener,
lepels, twaalf viscouverts met opdiencouvert,
suikerlepel, voorsnijmes en taartschep, met
twaalf theelepeltjes, twaalf grote en twaalf kleimeesterteken, keurmeesters C.F. Heise en J.
ne messen, drie diverse dienmessen en twaalf
Siggaard, diverse jaarletter 1924, 1931- 1934,
diverse opdiencouverts en set van zes kristallen
1939 ca. 2004 gr. excl. messen.
€ 600/800
strooiers, bijna compleet garnituur, getekend
[47]		
614 Denemarken, serveerlepel en vijf diverse
oudbelasting keur, buitenlandse formaten 1906
dienlepels, met ajour versierde bekroning van
- 1953, met afsluitbare notenhouten opbergkist
steeltuiteinde, mt. C.M. Cohr, keurmeester
met twee grepen met adres aan de binnenzijde
Christian F. Heize 1904-1932, 1929 Kopenhadeksel, kist met defecten, ca. 6800 gr. excl.
gen, 2e gehalte, 17 x 5,5 cm, 277 gr.
messen, afm. kist 43 x 45 x 66 cm.
80/140
[zkj 6x]		 €
[ 129 + kist ]		 € 2400/3000
615 Taartschep, 30er jaren en vijf stuks divers
621 Zespersoons dinergarnituur, Haags-lof,
dienbestek, gesatineerd en ajour schep mt. G.
bestaande uit zes dinercouverts, vijf dinerHuisman 1930 Amsterdam, 2e gehalte,
vorken, zes dessert couverts, zes dinermessen
60/100
bruto 284 gr. [zkj]		 €
en zes dessert messen, zes taartvorkjes en kof616 Nederland en Duitsland twee paar tafelkanfielepels, vijf divers diverse opdienlepels, (niet
delaars, 30er jaren en 60er jaren, rond model
alle Haags-lof) samengesteld, 1e en 2e gehalte,
met gebold verhoogd middenstuk, mt. Fa.
hierbij divers bijpassende pleet dinergerei,
Gebr. F.J.D. & J.F. Barends 1939 Amsterdam,
2302 gr excl. messen.
2e gehalte, conische voet model mt. A. Möhrle
[2 zkj]		 € 800/1200
622 Theepot, 30er jaren, strak ovaal conisch
Schwäbisch Gmünd,1e gehalte, deukjes,
model met gebogen tuit en voluutvormig
h 8 cm, diam 8 cm, h 3,5 cm, diam 7 cm,
ebbenhouten oor, met zilveren versiering,
bruto 529 gr. verzwaarde voet. [4] € 160/200
617 Blloemenvaas, 40er jaren, hoog gefaseerd
idem houten bolvormige knop op scharnierende
gelobd kelkvormige vaas op ronde voet,
deksel, mt. K.N.E.B van Kempen Begeer & Vos
mt. W. Burger, 1941 Haarlem, 2e gehalte,
1938 Voorschoten, 2e gehalte, 15 x 22 x 10 cm,
h 18 cm, diam 7 cm, 167 gr (voet verzwaard).
bruto 518 gr. [1]		 € 200/300
€
40/80 623 Set van acht viscouverts, Fa. J.M van
[1]		
618 Paar kandelaars, 20e eeuw, op ronde voet met
Kempen, 30er jaren, rond model met kam,
kelkvormige kaarsenhouder en tapstoelopende
1931 Voorschoten, 2e gehalte, 825 gr.
[16]		
€ 250/350
stam, geen keuren aangetroffen, h 29 cm,
624 Paar kandelaars, 20e eeuw, op ronde voet
bruto 1198 gr (voet verzwaard).
€ 200/300
met uitlopende stam met cannelures en ronde
[2]		
619 Visopdienschep, 30er jaren, en divers zilverkaarsenhouders met filetversiering, geen keuren
werk, ajour met gestileerd bladmotief,
aangetroffen, deukjes, h 15,5 cm, 308 gr
mt. Fa. J.M. van Kempen 1934 Voorschoten,
(verzwaarde voet). [2]		 € 120/160
625 Moderne vierkanten schaal, Jan Nouhuys,
2e gehalte, 30 x 7,5 cm, bruto 189 gr.
€ 160/240
licht gebogen met opstaande rand versierd met
[3]		
geometrische motieven, decor Damast/Damask
IV, mt. Jan Nouhuys, 2006 Den Haag, oplage
no. 3 van 10, 1e gehalte, 25 x 25 cm, 1000 gr.
direct van de kunstenaar gekocht/
[1]		
€ 600/900
626 Engeland, paar kandelaars, 'Towle', 20e
eeuw, klokvormige voet, stam met knoop en
kelkvormige kaarsenhouder, geen keuren aangetroffen, sticker Towle the proudest name in
sterling, 11 cm, diam 9 cm, 403 gr (verzwaarde
50/80
voet). [zkj]		 €
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627 Duitsland, Chanoekia kandelaber, 20e eeuw,
638 Theebus, kristal met zilveren montering,
op ronde opstaande gefacetteerde voet, armen
19e eeuw, ovaal met diamantslijpsel versierd,
bij aanzet versierd met gestilleerde bladmotieopstaande deksel met parelrand, gemerkt
ven, in het midden een Davidster bekroning,
zwaardje, 9 x 8,5 x 10,7 cm.
[1]		
€
60/100
mt. Gayer & Krauss Schwäbisch Gmünd 1919639 Duitsland, driedelig verguld koffieservies,
1999, winkelier H+H, 1e gehalte, 25 x 29,5 cm,
19e eeuw, bestaande uit koffiepot, suikerpot
bruto 886 gr (voet verzwaard).
€ 250/500
met deksel en roomkannejte, gefacetteerd bol
[1]		
628 Verenigde staten, paar éénlichts kandelaren
model met versierde tuit en grepen, ivoren vomet galerijtje bij kaarsenhouder, 20e eeuw,
luut vormige handvaten, mt. Gebr. Friedlander,
ronde voet met knorrenband versierd, slanke
1867. Import keur van na 1884, gehalte 925.
stam met cannelures, gemerkt Oughin creation
Bijgevoegd certificaat Hemke-Kuilboer,
sterling weighted, h 18 cm, bruto 504 gr (voet
19,5 x 15,5 cm, 11 x 11 cm, 10 x 11 cm,
verzwaard). [2]		 € 150/200
bruto 968 gr. [3]		 € 400/600
629 Kandelaber in rococo stijl, getorst model,
640 Paar koektrommels, Biedermeier, geconvijflichts op ronde voet, 2e gehalte, 24,5 x 20 x
tourneerd model langwerpig en viekant, met
20 cm, bruto 762 gr (voet verzwaard).
gegraveerde versiering in de scharnierende
€ 150/300
[1]		
deksel, mt. H.W. van Riel 1854/1880, Arnhem/
630 Frankrijk, coupe met kristallen schaal en
Schoonhoven/Amsterdam, 2e gehalte, met
divers klein zilverwerk, waarbij diverse ajour
herinneringsgravure aan de onderzijde, h 8 cm,
bonbonmandjes, voornamelijk 2e gehalte,
12 x 13 cm, 12 x 15 cm, 653 gr.
[2]		
€ 400/800
coupe h 25 cm, bruto 2754 gr.
€ 250/450 641 Drie diverse suikerstrooilepels, 19e eeuw,
[zkj]		
631 Damestasje, ceintuur, parfumflesje met gouschuitvormige bak en versierde stelen, mt.
den stop en kristallen strooier met zilveren
Johannes Lambertus Kroymans, 1841, 1856,
stop. Ceintuur met filigrain versieringen (alle
1858, Oss/Schijndel, 2e gehalte, ca. 15,5 x 6 x
met defecten), bruto 795 gr.
7 cm, 90 gr. Provenance: Een nalatenschap uit
€
60/80
€ 240/360
[4]		
Brabant. [3]		
632 Divers klein zilverwerk, en divers pleet
642 Drie diverse suikerstrooilepels, Biedermeir
60/120
netto 365 gr. [2 zkjs ]		 €
en Biedermeier stijl, twee met schelpvormige
633 Duitsland, zes dinercouverts, zes diner- en
bakken en één gelobd schuitvormige bak, de
zes dessertlepels, Jugendstil, puntfilet met
steeluiteinde identiek met bladmotief versierd,
florale versiering en letter gravure, mt. R.
mt. Johannes Lambertus Kroymans, 1848, 1834
Lavin, Koch en Bergfeld Bremen, 800st,
of 1868, 1855 Oss/Schijndel, 2e gehalte,
bruto 1238 gr. [zkj]		 € 250/450
l 16 cm, l 15 cm, l 15 cm, bak ca.5 x 6,8 cm,
634 Set van twaalf apostellepels, twee diverse sets
79 gr. Provenance: Een nalatenschap uit
€ 240/360
taartvorkjes en lepelvaasje, 2e gehalte, 351
Brabant. [3]		
643 Vier diverse suikerstrooilepels, Biedermeier
gr. Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 120/240
en Biedermeier stijl, twee met bijna identiek
[zkj]		
635 Twee bonbonmandjes op pootjes, theeschuitvormige bak, één met schelpvormige bak
bus en divers klein zilverwerk, 20e eeuw,
en een met schuitvormige bak met bladmotieajour mandje, mt. H13 mogelijk P. Hoving,
ven, alle met verschillende versierde stelen,
1832/1851 en imitatiekeuren, ajour mandje,
mt. Johannes Lambertus Kroymans, 1861, 1853
winkelier Begeer stempel, theebus met fantasie1867, 1852 Oss/Schijndel, 2e gehalte, l 17 cm,
keuren, voornamelijk 2e gehalte, 6 x 13 cm,
16 cm, 6 x 7,5 cm Provenance: Een nalaten€ 320/480
7 x 14 cm, 6 x 10 cm, bruto 810 gr.
schap uit Brabant. [4]		
€ 220/320 644 Een set van vier suikerstrooilepels, Bieder[zkj]		
636 Buitenland, vier fotolijsten, rechthoekige
meier en Biedermeier stijl, schuitvormige
grote formaten en een kleinere, voornamelijk
gelobde bak en steel met ancanthus bladbekro800st, grootste formaat 26 x 20 cm, kleinste
ning, mt. Johannes Lambertus Kroymans, 1846,
formaat 12,5 x 9,5 cm. Provenance: Een nala2x 1851, 1880, Oss/Schijndel, 2e gehalte,
tenschap uit Brabant. [zkj]		€ 200/300
15 x 5 x 7 cm, 88 gr. Provenance: Een nalaten€ 320/420
637 Strooibus en divers klein zilverwerk, waarbij
schap uit Brabant. [4]		
onedel, bruto ca. 786 gr. Provenance: Een
nalatenschap uit Brabant.
€ 180/260
[zkj]		
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645 Twee diverse suikerstrooilepels en een
651 Vierdelige theeset, Empire stijl, 1e helft 20e
roomlepel, 19e eeuw, ronde bak en bewerkt
eeuw, bestaande uit theepot, suikerbakje met
licht getailleerde steel, mt. Johannes Lambertus
hengsel, melkkan en theebus, schuitvormig
Kroymans Oss/Schijndel, 1847,1861, 1847,
model met geribde banden en dennenappelvor2e gehalte, /l 16cm, diam bak 5 cm, 78 gr. /
mige knop, houten greep, mt. A.J. Besseling
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
1928-1911 Leeuwarden en J.J. Nuerdenburg
€ 240/360
[3]		
1894-1923, Utrecht/Rotterdam/Amsterdam/
646 Twee diverse suikerstrooilepels en roomlepel,
's-Gravenhage, 1e gehalte, herstelling,
19e eeuw, schuitvormige bak met voluutvor15,5 x 26 cm, 14,5 x 11 cm, 14 x 13,5 cm,
mige hoeken, steel met acanthusblad motieven
14 x 13,5 cm, bruto 1270 gr. [4] € 400/800
652 Sigarendoos, Art Deco, langwerpig model met
geen jaarletter aangetroffen, schuitvormige bak
afgeronde kanten en driekhoekige sluiting, Fa.
met s-vormige krulmotieven, roomlepel met
J.M. van Kempen & Zonen, 1920, 2e gehalte,
bak in schelpvorm en gegraveerde steel, mt.
houten interieur, 8 x 12 x 21 cm, bruto 876 gr.
Johannes Lambertus Kroymans, 1861, 1857,
[1]		
€ 150/200
Oss/Schijndel, 2e gehalte, /17 x 7x 9 cm,
653 Twee muntendoosjes, 18e/19e eeuw, deksel
16 x 5,5 x 7,5 cm, ca.17 x 6 x 8 cm, 131 gr. /
muntje Hollandia 1764 met 1/2 cent 1903,
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 240/360
deksel 1850 en vijf vijfcent muntjes 1850,
[3]		
647 Drie diverse suikerstrooilepels, Biederh 1,2 cm, diam 2 cm, h 2,5 cm, diam 1,5 cm,
meier, schuitvormige bak met bladmotieven,
14,8 gr. [2]		 € 100/200
654 Twee diverse Lodereindoosjes, Empire en
steel met acanthusblad met gebogen stengel,
later, schuitvormig geribd en scharnierend
schuitvormig met rolwerk versiering aan de
model, mt. A. Keun 1822/1837 Groningen,
rand en strakke steel met uitlopende uiteinde,
hoog doosje met gouden hartje applique op
schelpvormige bak met eenvoudig gegraveerde
deksel, mt. B 1870 Friesland, 2e gehalte,
steel, mt. Johannes Lambertus Kroymans, 1854,
2,5 x 2,1 x 3,7 cm, 4 x 3 x 4 cm, 47 gr.
1850, 1859 Oss/Schijndel, 2e gehalte, 16 x 5 x
[2]		
€ 100/150
6,5 cm, 14,5 x 6 x 7,5 cm, 13 x 6 x 6 cm, 78 gr.
655 Drie miniaturen: draagstoel met twee
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 240/360
dragers, en twee miniaturen, kanon op af[3]		
648 Een paar en een enkele stuikerstrooilepel,
fuit, vroeg 20e eeuw, geen keuren aangetrof19e eeuw, schuitvormige bak met bladmotieven
fen, affuiten beide getekend met oud belasen steel met acanthusblad motief bekroond,
tingstempel 1906-1953, één met mt. Fa. J. D.
een met letter gravure, schuitvormige bak met
Leeuw & Gieliam 1907/191 `s-Hertogenbosch,
gevlochten bandvormen en gegraveerde steel,
4,5 x 6,5 x 3 cm, ca. 3 x 7,5 cm, 116 gr.
[3]		
€ 200/400
mt. Johannes Lambertus Kroymans, 2x 1852,
656 Divers klein zilverwerk, w.b. suikerstrooi1861 Oss/Schijndel, 2e gehalte, 17 x 5 x 6,2 cm
lepels en diverse opdienlepels, voornamelijk 2e
17 x 6 x7 cm, 84 gr. Provenance: Een nalaten€ 240/360
gehalte, 1364 gr. [zkj]		 € 350/450
schap uit Brabant. [3]		
649 Paar suikerstrooilepels, Biedermeier en
657 Set van drie kandelaars, 21e eeuw, op ronde
Biedermeier stijl, schelpvormige bak en steel
opstaande voet met filet werk en kelkvormige
met acanthusblad en stengel motief, idem bak
kaarsenhouder, mt. Lyppens juwlier 2009
met gegraveerde afgeronde steel, mt. Johannes
Amsterdam, 1e gehalte h 10 cm, 291 gr
Lambertus Kroymans, 1852 en 1853, 1867,
(verzwaarde voet ). [3]		 € 120/160
658 Set van zes theelepeltjes, Fa. J.M. van KemOss/Schijndel, 2e gehalte, 17 x 6 x 6 cm,
pen, Jugendstil en divers klein zilverwerk,
16 x 6 x 6 cm, 74 gr. Provenance: Een nalaten€ 240/360
w.b. drie petit four scheppen, mokkalepeltjes,
schap uit Brabant. [3]		
650 Bowllepel en theezeefje, 19e eeuw, bak in
geëmailleerd lepeltje en set zes onedele vruchschelp vorm met getordeerd gezwart houten
tencouverts met parelmoeren heften in etui,
steel met benen knopje, zeefje in schelpvorm
voornamelijk 2e gehalte zilver, bruto 462 gr
met hengsel geen jaarletter aangetroffen, mt.
excl. fruitcouverts. [zkj]		 € 100/200
Johannes Lambertus Kroymans, 1877 Oss/
Schijndel, 2e gehalte, bruto ca. 60 gr.
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 100/120
[2]		
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659 Bonbonbakje Louis XV stijl, set van zes
670 Diverse kristallen flacons, 19e eeuw, met
koffielepels en tasbeugel met tas, ajour bakje
zilveren dop. [zkj]		 € 160/200
671 Divers klein zilverwerk, vnl. 19e eeuw, w.o.
met twee grepen, 2e gehalte, lepels ajour steel,
naaldenkoker, lodereindoosje en schepwerk.
beide met mt. Zaanlandse Zilversmederij
[zkj]		
€ 160/200
1920/1990 Haarlem/Amsterdam, ajour beugel
672 Divers klein zilverwerk deels kristal met
met o.a. vriendschaps/overeenkomst voorstel60/100
zilver montering. [zkj]		 €
ling, mt. niet aangetroffen, 1918, 2e gehalte,
673 Divers klein zilverwerk, pleet en kristal,
7 x 18 x 10 cm, 7 x 13 cm, bruto 442 gr.
€ 100/200
w.b. kristallen mosterdpot met zilveren
[zkj]		
660 Divers klein zilverwerk, 20e eeuw, w.b.
montering, bruto 2460 gr. 		 € 140/240
674 Sigarendoos met oud-Hollandse voorstelling
sauskom, reiscouvert en set theelepeltjes,
versierd en divers klein zilverwerk, houten
voornamelijk 2e gehalte, bruto 852 gr.
€ 150/250
interieur met meesterteken 1904, 2e gehalte,
[zkj]		
661 Divers klein zilverwerk, 20e eeuw, w.b.
doos 8 x 15 x 20 cm, bruto 1849 gr.
[zkj]		
€ 400/600
opdiengerei en diverse dinermessen
675 Divers klein zilverwerk, w.b. toastrekje en
(edel en onedel ) 1554 gr.excl. messen.
€ 500/600
diverse lepels, vorken en messen,
[zkj]		
662 Set van twaalf dessert couverts, Hollands
bruto 1235 gr. [zkj]		 € 250/350
676 Achtpersoons dinergarnituur, Haags-lof,
glad, mt. J.M. van Kempen 1902 Vooschoten,
bestaande uit acht dinercouverts en acht
2e gehalte, in cassette (defect) 1064 gr.
€ 400/600
dessetcouverts, soepopdienlepel, aardappellepel
[25]		
663 Set van twaalf dinercouverts, Fa. J.M. van
en groentenlepel, één dessetvork ontbreekt,
Kempen, begin 20e eeuw, model Hollands
mt. Huisman n.v 1962 Schoonhoven,
glad, 915 Voorschoten, 1e gehalte, voorzien van
2e gehalte, 1935 gr. [34]		 € 600/800
677 Set van acht dinermessen en acht dessertmonogram C.J.K. in cassette Fa. Bonebakker &
messen, Haags-lof, mt. Fa. J.M. van Kempen
Zoon Amsterdam, 1944 gr.
€ 800/1200
& Begeer 1962 Schoonhoven, hierbij acht
[25]		
664 Peru, gehamerde dienschaal met twee losse
vruchtenmesjes en vier vorkjes, bruto 1607 gr.
[zkj]		
€ 140/240
grepen, 20e eeuw, rond gecontourneerde diepe
678 Kandelaber met twee kaarsenhouders,
schaal met ovale scharnierende grepen, mt mo30'er jaren, en kristlalen pul met zilveren
gelijk RMR, gehalte 925, amano 8391 genumdeksel, gebogen armen met puntvormige
merd, h 7 diam 36 cm, 1509 gr.
€ 500/700
geribde houders en puntvormig middenstuk,
[1]		
665 Driedelig ajour set peper-zout en mosterdop ronde voet, mt A. Christian Fontani 1936
potje, Louis XVI stijl, met blauw glazen
Amsterdam, 2e gehalte, ca h 13 cm br 24 cm,
binnenbakjes, hierbij set theelepels en zuurh 17 cm, 484 gr ( voet verzwaard).
[2]		
€ 120/160
vorkjes met ajour steel uiteinde, mt. Zaanlandse
679 Collectie diverse dozen, bussen en houders
Zilversmederij 1920-1990, hierbij h ca. 8 cm,
met oud-Hollandse voorstellingen, 20e eeuw,
bruto 311 gr. [25]		 € 120/180
666 Tasbeugel met haak en fluwelen avondtasje
voornamelijk 2e gehalte, bruto 1649 gr.
[zkj]		
€ 350/650
met zilveren sluiting, hierbij de miniaturen,
680 Divers klein zilverwerk, bruto 1355 gr.
voornamelijk 2e gehalte bruto 255 gr.
€
80/140
[zkj]		
€ 200/400
[zkj]		
667 Collectie miniaturen, 20e eeuw, w.b. twee681 Twee diverse druivenscharen en twee objets
Schiphol figuren met borden, mt. J.J. Niekerk,
de vertu, w.o. geguillocheerde blauwe flacon
Schoonhoven met certificaat,, 187 gr.
en bewerkte lippenstift houder met spiegeltje,
€ 150/250
[zkj]		
voornamelijk 2e gehalte, scharen l. ca 14 cm,
668 Twee diverse filigrain miniatuur vismandjes,
h ca 6 cm objets, bruto 190 gr.
[4]		
€ 100/140
19e eeuw, een ovaal met hengsel en twee vissen
682 Denemarken kleine coupe, Georg Jensen,
in de mand en een met twee grepen en drie visgemerkt Georg Jensen, Dessin HN, 575 A
sen, geen keuren aangetroffen, 3 x 2,5 x 4 cm,
Denmark sterling, h 2,5 cm, diam 6,5 cm,
1,5 x 2,5 x 3,5 cm, 27 gr. [2]		 € 250/400
50/150
669 Collectie van zestien miniaturen, modern,
27 gr. [1]		 €
683 Paar zuilvormige kandelaars, met vierkante
voornamelijk 2e gehalte, 426 gr.
€ 200/400
stam. Mt. Fa. J.M. van Kempen 1911
[zkj]		
Voorschoten, h. 14 cm. [2]		 € 200/240
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684 Divers klein zilverwerk [zkj]		 €
80/120
685 Vijf diverse Loderein doosjes en een tondeldoosje, 19e eeuw, mandvormige doosje met
scharnierende deksel, 1861, vaasvormig doosje,
scharnierende deksel (defect)doosje in kabinet
vorm met tekst, scharnierende deksel 1888,
twee grote hoge gegraveerde doosjes, mt, R.O.
Huisingh Oude Pekela, en één mt. onduidelijk,
deukjes, Tondeldoosje mt. J. van Dam 1888
Schoonhoven, scharnier defect, alle 2e gehalte, h 4,5 cm, h 4,5 cm, h 4,5 x 3,5 cm, h 5,5 cm,
h 5 cm, 6,4 x 2,7 cm, 126 gr. [zkj]		
686 Diverse sets koffie-, thee- en mokkalepeltjes,
19e/20e eeuw, voornamelijk 2e gehalte,
696 gr. [zkj]		 € 200/300
687 Divers klein zilverwerk, w.b. houten flessenbak met ajour zilveren rand, mt. Schoonhovense zilverfabriek Hooijkaas 1931 Schoonhoven,
2e gehalte, bruto 803 gr. [zkj]		 € 150/250
688 Set taartvorkjes met bloemknop en Art Deco
messenleggers, messenlegger mt. H.M Mansvelt 1883-1922 Rotterdam, zwaardje gekeurd,
hierbij zakje divers pleet lepeltjes, 328 gr.
[2 zkjs]		 € 100/200
689 Ajour knottenmandje met hengsel, Art Deco,
druivenschaar en vaasje, mandje mt. Fa. Bonebakker & Zn. 1908 Amsterdam, 1e gehalte,
vaasje met deukje, h 11,5 cm, diam 9 cm,
l 15,5 cm, h 8 cm, 256 gr. [3]		 € 120/160
690 Divers klein zilverwerk, w.b. maliënkolder
tasjes, bowllepel en geguillocheerde servethouder, voornamelijk 2e gehalte, 446 gr.
€ 150/250
[zkj]		
691 Ajour visschep , 19e eeuw en verzilverd
koekjes schaal met steenbokvormige houder,
schep met gegraveerde vis en ebbenhouten
steel, mt. W. Canitz 1815/? Zwolle, keur
Zuiderlijke Nederlanden 1814-1831, defectje,
verbogen bij aanzetsteel, schep bruto 151 gr.
€ 100/200
[2]		
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Collectie
Mata Hari

900 Een teak houten Indonesische uitgesneden
kist met pauwen met exact dezelfde inhoud
zoals genoteerd op het overzicht ‘Copia -2- S.
Molenaar, gedateerd, mei 1922’, te weten: Een
zilveren salade diencouvert met imitatie ivoren
bak en tanden. De heften gedecoreerd met
guirlandes. Nederland, zilveren confiture lepel
met portret van een dame in een cartouche,
M.C. Bok, 1912. Nederland, een tweede gehalte
zilveren roomlepel (omschreven als suiker
lepel), 1897. Nederland, een tweede gehalte
zilveren schoengesp met motief van bloemen,
1900. Nederland, een tweede gehalte zilveren
vleesvorkje, rondfilet, Schijfsma, Sneek, 1906.
Nederland, Biedermeier, een tweede gehalte zilveren suikerschepje met gravure van een mand
met bloemen, P.Cabboes, Leeuwarden, 1856.
Nederland, een tweede gehalte zilveren theelepel, Hollands Glad, M.J. Nolet, Leeuwarden,
1890. Een zilveren broodmes met pistoolheft,
gedecoreerd met rocailles en bladmotieven,
gegraveerd met jaartal 1773 en initialen F.G.
Een zilveren brede arm- en enkelband beide
met in het midden een cartouche gezet met diverse kleurstenen waaronder turkoois, koraal en
kwarts. Een bloedkoralen takjes collier aan een
14kt geelgouden cilindervormige baksluiting.
Twee kunststoffen haarklemmen, beide met
strass en imitatie parels. Een benen briefopener
met gegraveerde Japanse krijger.
h. 5.2 x b 32 x d. 15.5 cm. [16]		 € 500/700
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901 Een tweekleurig koperen doosje met op de
bovenzijde een voorstelling van de triomf
van Bacchus, de zijkant met vele putti en de
binnenzijde bekleed met blauwe zijde met
exact dezelfde inhoud zoals genoteerd op het
overzicht ‘Copia -2- S. Molenaar, gedateerd,
mei 1922’, te weten: Een zilveren insigne van
de Koninklijke IJsclub. Leeuwarden in de vorm
van schaatsje aan een blauw-geel lint. Een zilveren geguillocheerd potloodje met zwarte dop
en een (onedel) schaartje. Een driedelig benen
necessaire met een oorlepeltje, tandenstoker en
nagelvijltje. Een priem en mesje, beide met een
parelmoeren heft. h. 5.8 x b. 11 x 8cm.
[7]		
€ 100/200
902 Een alpaca ovaal doosje met op de bovenzijde een voorstelling van een oud Hollandse
voorstelling van een feest, met exact dezelfde
inhoud zoals genoteerd op het overzicht ‘Copia
-2- S. Molenaar, gedateerd, mei 1922’, te
weten: Een paar zilveren (kinder) oorbellen met
een blad van een varen. Een getorste zilveren
ring met drie strass steentjes. Een zilveren rozet
broche met negen strass steentjes. Een goudkleurige staafbroche met een imitatie pareltje.
Een 14kt roségouden broche met drie strass
steentjes. Een 14kt roségouden broche met twee
strass steentjes. Een zilveren kinderring met
een lieveheersbeestje. Een (onedele) broche in
de vorm van de letter V, gezet met vier strass
steentjes en vijf geëmailleerde lieveheersbeestjes. h. 2.2 x b. 8.5 x d.6.3 cm.
[10]		
€ 150/250
903 Adam Zelle (1840-1910), vader van Mata
Hari, carte de visite in zilveren lijst met glas,
Leeuwarden 1858 E. Fuchs, Leeuwarden. De
foto wordt genoemd in overzicht Copia -2- S.
Molenaar, mei 1922 h. 11 x 8 cm.
[1]		
€ 150/250
904 Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917),
pseudoniem Mata Hari, carte de visite, Leeuwarden 1878, J.H. Slaterus. De foto wordt in
overzicht Copia -2-, S. Molenaar, mei 1922
€ 200/300
genoemd. h. 10,2 x 6,3 cm. [1]		
905 Nederland, zes zilveren mokkalepeltjes in
zwart etui; fa. S. Bolman & Co in goud, zilver
& uurwerken, Breedzijde Nieuwstad 134,
Leeuwarden. Het etui wordt genoemd in
overzicht Copia -2- S. Molenaar, mei 1922.
[7]		
€ 100/150
906 Indonesië, Koperen hal gong met een voorstelling van karbouwen te Melang, 1899
met houten hamer De gong en hamer worden
genoemd in overzicht Copia -2- S. Molenaar,
mei 1922 diam. 17 cm. [2]		 € 100/150

907 Rusland, officiersstok, ebbenhout met
zilveren knop en monogram, met Kokoshnik zilverkeur voor 1898-1908, waarbij een
ontvangstbewijs, gedateerd: Leeuwarden 1942,
met vermelding dat deze uit de nalatenschap
van mevrouw M. Zelle komt. h. 85cm en
h. 11.5 x 15.7cm. [2]		 € 300/500
908 Copia -2: lijst van diverse snuisterijen met
beschrijvingen van persoonlijke bezittingen
van Margaretha Zelle, gedateerd mei 1922, de
andere zijde met bericht van het Departement
van Justitie, 6 december 1918.
€
60/120
[1]		
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1011 Engeland, set van zes koperen bolvormige
50/80
gewichten, ca. 1900. [6]		 €
1012 Drie gestoken cachets, ca. 1920 twee in de
vorm van Gotische leeuwenkoppen en een met
drie vrouwlijke Heiligen. In doosje.
[1]		
€
50/80
1013 Kleine wit marmeren sculptuur van een uil.
Op losse marmeren voet. Hierbij een houten
cachet en een kleine houten gestoken buste van
man. Provenance: nalatenschap Onno Boers.
[3]		
€
50/80
1014 Glazen zilverkleurige heksenbal, ca. 1900.
50/80
diam. 18 cm. [1]		 €
Drie schildpad doosjes, 19e eeuw. w.o. thee1015 Papieren waaier en Engeland, ijzeren badoosje en lepeldoosje. Allen staande op benen
lansweegschaaltje met verguld schaaltjes,
pootjes. (deksel theedoosje gescheurd).
18e/19e eeuw, met twee gewichten in blikken
€ 150/250
[3]		
foedraal. [2]		
Wortelnotenhouten sigarenkastje, 19e eeuw.
1016 Benen geschilderde miniatuurwaaier, 19e
Met interieur van vier plankjes en een lade.
eeuw Met geschilderde voorstelling van roHierbij een notenhouten sigarenkist met inlegmantisch gezelschap. Hierbij een papier-maché
werk 'Cigares a Tabac' op de deksel.
snuifdoosje met geschilderde voorstelling van
(gebreken). [2]		 € 100/200
herten in landschap. (waaier beschadigd).
[2]		
€
80/120
Gedraaid mahoniehouten kastanjevaas en
1017 Makassar ebbenhouten kistje, begin 20e
verguld bronzen sculptuur, 19e eeuw.
eeuw, met opklapbaar front waarachter vier
Scupltuur putto met schedel en zandloper
laden, met sleutel (licht beschadigd). Hierbij
'memento mori'. Vleugel gebroken h. 24 en
2 geldkistjes h. 11, l. 22, d 15 cm.
12,5 cm. [2]		 € 100/200
[3]		
€
80/140
Diverse objects de vertu. Bestaande uit kristal20/40
1018 Divers speelgoed 		 €
len porte montre met klein zakhorloge, snuif1019 China, kunststof stempel in de vorm van een
doosje met schildering en religieus souvenir
buste; als erotische voorstelling. Met gegraboekje. (porte montre beschadigd).
€ 100/200
veerde zinken cachet en erotische voorstelling.
[3]		
[1]		
€
50/100
Vier schildpad objets de vertu, 19e eeuw,
1020 China, 2 lakwerk doosjes en eenYixing theew.o. reisnessecaire (deels beschadigd)
€ 100/160
pot, 20e eeuw, samen met een zakje bijous
[4]		
30/40
Gebedenboekje in parelmoer kaft, 19e eeuw.
h. 8,5 cm. max. [3] en [zkj]		 €
1021 China, collectie porseleinen en houten eetHIerbij een schildpad sigaren etui met florale
stokjes, modern, tien houten en zeven porseinleg decoratie in parelmoer en goud.
€ 120/160
leinen eetstokjes, samen met acht bladvormige
[2]		
30/50
Engeland, hoornen beker, zgn. hunting/
sojasausschaaltjes. [25]		 €
1022 Tibet, Thangka, 20e eeuw. Met voorstelling
shooting cup, ca. 1920. UItgevoerd met zilvevan Dharmap_la en mandala. l. 72 cm,
ren rand en schildje, glazen bodem. h. 11cm.
€
80/120
50/80
b. 43 cm. [1]		 €
[1]		
Thomason / Dowler patent kurkentrekker,
1023 Divers Aziatica [2 dzn]		 € 100/200
1024 Twee ijzeren Kulah Khud helmen naar
19e eeuw. UItgevoerd met benen handvat met
antiek voorbeeld. UItgevoerd met vogelveren
originele borstel. [1]		 € 100/150
Koperen inktstel, ca. 1900. Twee kristallen
en graveringen. h. 27 - 32 cm. [2] € 200/300
1025 China/Thailand, blauw-wit porseleinen bootiinktpotten. Decoratie van een roos met groen
vormige vijzel met schijfvormige stamper,
geëmailleerde bladeren. [{1]		 € 100/140
Geelkoperen tabaksdoos, 18e eeuw.
modern, gedecoreerd met vissen en
30/50
Uitgevoerd met florale gravering.
waterplanten l. 43 cm. [1]		 €
€
50/80 1026 China, bronzen archaïstische vaas, modern,
[1]		
Messing wandklokje, ca. 1900. Uurwerk met
gedecoreerd met maskers en geometrische
60/100
gaand werk. Geplaatst in kast met zonnestralen
motieven h. 33 cm. [1]		 €
hangend aan een strikornament. Wit emaille
wijzerplaat. h. 26 cm. [1]		 € 100/200
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1044 Grenenhouten prikslede, ca. 1800.
1027 China, blanc-de-chine 'lotus' waterkom,
Geschilderd in groen en bruin tinten. l. 67 cm,
modern, gemodelleerd als open lotusblad met
h. 68 cm. [1]		 € 100/200
bloemen aan de rand, (haarlijn, chipjes)
50/100 1045 Rond tôle peint dienblad, 19e eeuw. Uitgediam. 20,7 cm. [1]		 €
1028 China, drie porseleinen kommen en een
voerd met decoratie van rozen op groen fond,
blauwgeglazuurde vaas, 20e eeuw, de vaas
ajour gezaagde galerij. diam. 45 cm.
[1]		
€ 100/200
gemodelleerd in reliëf met kraanvogels, een
1046 Bronzen sculptuur van Fortuna, 20e eeuw.
paar kommen beschilderd met kwartels en een
Uitvoering voor Musee National France,
met jongens (een kom defect) diam.12 cm.
60/100
80/120
20e eeuw. [1]		 €
h. 22,5 cm. [4]		 €
1029 China, jadeiet snijwerk, 20e eeuw, gesneden
1047 Hydrometer in mahoniehouten kist, 19e
als een jongen zittend op een karper, tesamen
eeuw. Gemerkt op schildje 'Sikes Hydrometer
met twee figurengroepen, een scepter en een
Loftus, 146 Oxford Street, London'. (incomerotisch album (enkele beschadigingen)
pleet). Provenance: nalatenschap Onno Boers.
[1]		
€
60/100
h. 22,5 cm. [5]		 € 100/150
1030 China, lapis lazuli snijwerk; Guanyin met
1048 Canon anaolge camera met twee lenzen.
ruyiscepter en zotje h. 23 cm.
Hierbij digitale camera Minolta en diverse ac€ 100/200
[1]		
cessoires en gebruiksaanwijzing. Provenance:
1031 China, tinnen theebus en theepot met
nalatenschap Onno Boers.
[zkj]		
€
20/30
voorstellingen achter glas h. 19 en 21 cm.
€ 100/200 1049 Porseleinen schemerlamp, faux onyx decora[2]		
1032 Diverse gedraaid en gelakt houten oosterse
tie met koperen bloemornament. Geheel op
dozen [ds]		 € 100/200
hardhouten voet. Geplisseerde lampenkap.
[1]		
€
50/80
1033 Diverse gedraaid en gelakt houten oosterse
dozen [ds]		 € 160/200 1050 Collectie eieren. W.o. mineralen, houten en
1034 Diverse gedraaid en gelakt houten oosterse
beschilderde. Provenance: nalatenschap Onno
€
80/120
doosjes [ds]		 € 160/260
Boers. 		
20/40 1051 Naturalia, collectie schelpen. Provenance:
1035 Divers [ds]		 €
€
50/80
1036 China, paar groen stenen snijwerken op
nalatenschap Onno Boers. [ds]		
30/60 1052 Diverse objects de vertu. w.o. zilveren
houten voet Foenix. [4]		 €
1037 Indonesie, gestoken djattihouten sculptuur,
lodereindoosjes, beursjes en schelpendoosjes.
€
30/60
[zkj]		
€ 100/200
20e eeuw h. 40, br. 19 cm. [1]		
1038 Koperen haardscherm, uit te klappen als
1053 Duitsland, metalen tabaksdoos met voorstelwaaier. hierbij divers, w.o. weegschaal in kist,
ling 'Le marchand de balais', 19e eeuw; ge80/120
kandelaren etc. [1 + ds]		 €
merkt aan de binnenzijde Stobwasser's Nachfol1039 Stel bronzen met mahoniehouten éénlichts
ger, Meyer & Wried in Brannschweig. Hierbij
kandelaren, 19e eeuw. Hierbij een koperen
een andere metalen tabaksdoos met geschiléénlichts kandelaar op schijfvoet en een
derde scene van figuren aan de kust. (beschadikoperen tweelichts kandelaar met ornament met
gingen). l. 12,5 cm, b. 8,5 cm. Provenance: Uit
tweekoppige adelaar. h. 25 - 41 cm.
de collectie van een gegoede textielfamilie.
€ 150/250
[2]		
€ 150/250
[4]		
1040 Ovale eikenhouten stoof, ca. 1800. Uitgevoerd
1054 Vier kleine bronzen, één met initialen S W
met getorst koperen handvat.
h. 11-18 cm. [4]		 € 100/160
€
50/80 1055 Collectie bronzen penningen. w.o. Neder[1]		
1041 Houten ronde rood gelakte butte, 19e eeuw.
landse Vereniging van Bibliothecarissen door
De deksel met metalen handvat. diam. 31 cm.
Willem Noyons. [7]		 € 100/200
€
80/120 1056 Notenhouten tafelklok met wit emaille
[1]		
1042 Duitsland, ovale polychroom geschilderde
wijzerplaat, ca. 1900. Kast met koperen mon80/120
spanen doos, 19e eeuw. Floraal geschilderd en
turen. Fabrikaat Lenzkirch. [1]		 €
1057 Omega zakhorloge in Niëllo zilveren kast, ca.
met voorstelling van een wolf en ooievaar op
1910; uitgevoerd met terugkerend Omega symde deksel en de spreuk: 'Brüder met dein langen
bool op de kast. Hierbij een double zakhorloge
kragen, wohl das bein aus meinen klagen'.
aan ketting Woodford en een merklap gedateerd
h. 19 cm, b. 49 cm. [1]		 € 150/250
60/80
1043 Rood gebeitste grenenhouten kinderstoel,
1917. [3]		 €
19e eeuw. h. 108 cm, b. 52 cm.
€ 100/200
[1]		
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1058 Geweven wollen worteldoek, ca. 1900.
1071 Kwikslinger pendule in messing kast met
(enkele gaatjes) l.160 cm, b. 155 cm.
onyx basis en top, ca. 1900. h. 29 cm,
€
60/100
60/100
[1]		
b. 17 cm. [1]		 €
1059 Joop te Riele (geb. 1939), sculptuur voor1072 Diverse treenware vijzels, 19e eeuw. Veelal
stellende 'Arnhems Meisje'. Vervaardigd uit
voorzien van stamper. Provenance: nalaten80/120
een legering voor deelnemers aan de Olympischap Onno Boers. [2 krt]		 €
1073 Collectie gedraaid ebbenhouten objecten,
sche Spelen voor gehandicapten te Arnhem in
50/80
19e/20e eeuw. W.o. dekseldoosjes, ornamenten,
1980. h. 21 cm. [1]		 €
1060 Diverse poppen, ca. 1900. w.o. matroos
schaaltjes etc. HIerbij diverse rvs apotheek fles
Holland Amerca Line. Hierbij een mechanische
houders. Provenance: nalatenschap Onno
blikken tol gevormd als ballerina.
Boers. [2 krt]		 € 100/200
€
80/120 1074 Collectie 'treenware' gedraaid houten apo[zkj]		
1061 Diverse parfum flacons, 19e eeuw. Hierbij
theek fleshouders, 19e eeuw. Diverse maten en
kristallen strooiers met zilveren doppen.
houtsoorten. Provenance: nalatenschap Onno
€ 100/200
80/120
[zkj]		
Boers. [2 krt]		 €
1062 Divers objects de vertu. w.o. opiumpijp,
1075 Diverse 'treenware' gedraaid houten schaalvergootglas, celluloid doosjes, benen wandeltjes, bakjes en bekers, vnl. 19e eeuw.
stokgreep en verzilverd visbestek.
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
80/120
[ds + zkj]		 € 100/200
[2 krt]		 €
1063 Mahoniehouten tafelklok met wit emaille
1076 Collectie 'treenware' gedraaid houten
wijzerplaat, ca. 1900. Uurwerk uitgevoerd met
dekseldoosjes, 19e eeuw. Verschillende maten
gaand- en slagwerk op een gong. Inlegwerk van
en houtsoorten. Provenance: nalatenschap
schelpmotief op het front. h. 31,5 cm.
Onno Boers. [2 krt]		 € 150/250
€
80/120 1077 Collectie 'treenware' houten objecten,
[1]		
1064 Paar tôle peinte metalen éénlichts kande19e/20e eeuw. W.o. puzzels, cups en eielaars, ca. 1900. Uitgevoerd met landschapsren. Provenance: nalatenschap Onno Boers.
50/80
schilderingen en florale decoratie. op donker[1 krt]		 €
1078 Collectie muntgeld. Vnl. Nederland nikkelen
groen fond. (beschadigingen). h. 20 cm.
€ 150/200
20/30
guldens, etc. [zkj]		 €
[2]		
1065 Paar tôle peinte metalen éénlichts kande1079 Collectie Holland America line memorabilia.
laren, ca. 1900. Uitgevoerd met landschapsw.o. passagierslijst, 4 juni 1959, menukaarten,
schilderingen en florale decoratie op lichtgroen
speldjes, glazen, schotels, matroos, vormstukfond. (beschadigingen). h. 20 cm.
ken Royal Goedewaagen, 'MS Oosterdam' en
€ 200/400
[2]		
diverse catalogi en boeken mbt. HAL en cruise
1066 Koperen schemerlamp met blauw gelakte
schepen. [2 dzn]		 € 200/300
1080 Divers pleet. w.o. dienbladen, dekschaal en
metalen kap, 19e/20e eeuw. Hierbij een
suikerstrooier. Diverse manufacturen.
gepatineerd koperen schemerlamp met bruin
[ds]		
€
50/80
gelakte metalen kap. [1]		 € 100/150
1067 Duitsland, papier-maché karakterpop in
1081 Frankrijk, A. Frenais, pleet koffie-theeserpoppenstoel, 19e eeuw. [2]		 € 100/200
vies, 19e eeuw met bloem als knop en geguil1068 Frankrijk, tôle peinte ovale dienblad, 19e
locheerde ribben, bestaande uit: bouilloir,
eeuw. Met decoratie van putti inlandschap.
theepot, suikerpot, melkkan.
[4]		
€ 100/200
Grepen in de opstaande rand. (beschadigingen).
l. 73 cm, b. 59 cm. [1]		 € 100/200 1082 Pleet bouilloir en koffiepot Hierbij pleet dien1069 Diverse objects de vertu, 18e-19e eeuw. w.o.
blad met handgepen en gegraveerd monogram.
[2]		
€
80/120
zilveren penningen, tasbeugels en zakhorloge.
€ 100/200 1083 Paar pleet kandelaars en drie bekers
[zkj]		
[5]		
€
50/80
1070 Zeeofficierssabel, Model 1882. gemerkt Yzer1084 Twaalf wandelstokken, ca. 1900, w.o. met
houwer, lemmet aan beide zijde versierd met
hoornen grepen. [12]		 € 100/200
ankers, schepen en bladranken. De greep van
1085 Acht houten wandelstokken, 19e/20e eeuw.
koper met ivoor en versierd met leeuwenkop en
o.a. met zilveren grepen en montering.
anker. In koper met lederen schede. Hierbij een
[8]		
€ 100/140
zwart fluwelen marinesteek. l. 99 cm.
€ 200/400 1086 Frankrijk, groen gepatineerd bronzen
[2]		
sculptuur, 'faun', ca. 1900 h. 17,5 cm.
[1]		
€ 150/180
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1087 Gietijzeren porte montre met bolle lens,
1103 Messing microscoop in kist, ca. 1900. Hierbij
ca. 1900. HIerbij een verzilverde metalen
twee bakelieten braille rekenplankjes met loden
bonbonschaal met rococo ornamenten.
cijferblokjes. messing braille schrijfraampje,
€ 100/200
[2]		
bronzen penning, bril en laboratorium glas80/120
1088 Bruin gepatineerd galvano sculptuur
werk. [1 + 2 zkjs]		 €
1104 Bruin leren hoedendoos met hoge hoed, ca.
voorstellende een Franse officier van de
1900. Adres hoed 'J. Reichenbach, Köln'. Doos
infanterie, ges. Anfrie, 19e eeuw. Geplaatst op
80/120
met slot en sleutel. [2]		 €
een houten voet. (Charles Anfrie 1833-1905).
h. 55 cm. [1]		 € 100/200 1105 Divers naturalia. w.o. struisvogelei en fossiel
40/60
1089 Messing sculptuur van een Klassieke vrouw
van vis. [5 in ds]		 €
1106 Messing en gietijzeren olielamp met tôle
met robe en twee duiven aan haar voeten, ca.
50/100
peinte kap, 19e eeuw. Reservoir en kap in
1900. br. 25,5 cm. [1]		 €
1090 Houten Balinees sculptuur voorstellende Vis,
hoogte te verstellen. (geëlektrificeerd).
80/120
50/80
ca. 1930. [1]		 €
h. 51 cm. [1]		 €
1091 Paar bloemstukken in porseleinen vazen ge1107 Beschilderd houten standaard in de vorm
plaatst onder glazen stolp, 19e eeuw. Hierbij
van een butler, ca. 1920. Uitgevoerd met rode
glazen stolp met porseleinen madonna (één
livrei en met koperen asbak. Geheel staande op
beschadigd). h. 55 cm. [3]		 € 200/300
vierkante voet met bolpootjes. h. 88 cm.
[1]		
€
80/120
1092 Koperen pinakel in de vorm van een
dodecaëder, 19e eeuw. Vermoedelijk afkomstig 1108 Houten wandelstok met zilveren knop en
voet, ingelegd met veelkleurig parelmoer.
van de koepelkerk aan de Stadhouderskade
Voorzien van gegraveerd monogram 'DB'.
Amsterdam (gesloopt in1972). h. 101 cm.
€ 200/400
[1]		
€
80/140
[1]		
1093 Twee houten geschilderde schooltassen,
1109 Frankrijk, antieke pop, Jumeau, model
19e eeuw. [2]		 € 100/200
nummer 1907 / 10. Uitgevoerd met porselei1094 Engeland, verzilverd koffie- en theeservies.
nen hoofd en houten lijf. Haar intact, strooien
Bestaande uit koffiepot, theepot, tuitzeefje,
hoedje, met jurkje en lederen schoentjes. Op
suikerpot, melkkan en dienblad met galerij.
metalen standaard. h. 60 cm.
[1]		
€ 300/500
Adres: Viners of Sheffield. [6]		 € 100/150
1095 Frankrijk, likeurstel in houten kist met
1110 Antieke gietijzeren/houten driewieler, ca.
marqueterie, 19e eeuw. Bestaande uit vier gla1900. Uitgevoerd met paard, spaakwielen en
zen karaffen en zestien glazen, allen met florale
ketting aandrijving. h. 66 cm, l. 77 cm,
gravering. Geplaatst in een uitneembare houder.
b. 41 cm. [1]		 € 160/260
(één glas kapot). [1]		 € 200/300 1111 Zwitserse antieke cilinderspeeldoos. ca.
1096 Wortelnoten houten humidor, 20e eeuw.
1860. Met verschillende melodieën. Mechaiek
Uitgevoerd met 'Condat' hygrometer. h. 12 cm,
werkend, ongerestaureerd. l, 69 cm, b. 27 cm.
80/120
l. 30 cm, d. 21 cm. [1]		 €
cilinder l. 41,5 cm. [1]		 € 200/300
1097 Houten met wilgentenen gekuipt tabaks1112 Engeland, vierdelig koffieservies op ovaal
tonnetje, 19e eeuw. Uitgevoerd met houtnerf
blad, geribd, met zwart houten grepen h. 6-21,
decoratie. Hierbij een houten speculaasplank.
50 x 36 cm. [5]		 € 100/200
€
60/80 1113 Twee gouden kronen en diverse bijous
[2]		
[zkj]		
€
80/120
1098 Divers. w.o. houten kandelaren, schilderingen,
80/120 1114 Costume Jewellery w.o. Coro, Ronan, etc.
prentjes, en klok. [2 dzn]		 €
[zkj]		
€
80/120
1099 Gelobd glazen hang lantaarn, ca. 1930.
1115 Costume Jewellery, w.o. Art, Capri, Florenza,
Uitgevoerd in lichtbruin glas met draadwerk.
80/120
Kramer, Eugune en Karu. [zkj]		 € 100/200
h. 44 cm. [1]		 €
1100 Grote bruin gelakte koloniale vogelkooi,
1116 Costume Jewellery w.o. Dauplaise, Jeanne,
20e eeuw. Uitgevoerd als huis met vijf torens,
Monet, KJL, Lisner, Jonouille, etc.
[zkj]		
€ 100/200
verschillende compartimenten. h. 110 cm,
b. 68 cm, d. 68 cm. [1]		 € 300/500 1117 Costume Jewellery w.o. Lisner, Weiss, Kra1101 Polychroom geschilderd houten sculptuur
mer, Laguna, etc. [zkj]		 € 100/200
20/40
1118 Vier paar grove oorclips [8]		 €
van een vredesduif. Mogelijk onderdeel van
1119 Costume Jewellery, diverse colliers en paren
een beeldengroep. (beschadigingen). h. 35 cm,
80/120
30/50
oorhangers [zk]		 €
b. 48 cm. [1]		 €
1102 Divers, w.o. W.C. Brouwer, keramiek wijwater1120 Vele kralencolliers en bijous
40/80
[zk]		
€
40/60
kan. [2 dzn]		 €
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1142 Zilveren kralen, doublé sluitingen, rijgdraad
1121 Diverse zilveren en onedele sieraden w.o.
en divers Provenance: nalatenschap van een
armbanden, broches, penningen en ringen.
Amsterdamse juwelier-antiquair.
€
30/50
[zkj]		
[zkj]		
€
50/100
1122 Stel metalen groen gepatineerde urn vormige
1143 Diverse kralencolliers sommige met rijsparels
tafellampen in classicistische stijl. Op stenen
Provenance: nalatenschap van een Amsterdamvoet. h. 45 cm. [2]		 € 150/250
40/60
30/60
1123 Zak vol bijous [zk]		 €
se juwelier-antiquair. [zkj]		 €
1124 Diverse wekkers en zakhorloges Hierbij
1144 Diverse kralen colliers en losse kralen w.o
30/60
divers. [zkj]		 €
cultivé parels Provenance: nalatenschap van
1125 Diverse zilveren sieraden en bijous w.o. Arteen Amsterdamse juwelier-antiquair.
30/60
[zkj]		
€
30/60
Deco en horloges. [zkj]		 €
1126 Twintig differente sleutelhorloges sommige
1145 Diverse kralen colliers w.o. met sodaliet
met zilveren kast. Alle defect.
Provenance: nalatenschap van een Amsterdam€ 200/400
30/60
[20]		
se juwelier-antiquair. [zkj]		 €
1127 Twintig differente sleutelhorloges Sommige
1146 Diverse Nederlandse en Arabische munten,
met zilveren gegraveerde kast en versierde
vooral 19e eeuw [zkj]		
emaille wijzerplaat. Alle defect.
1147 Zwart gelakt gietijzeren haardscherm met
€ 180/220
[2]		
voorstelling van paarden br. 68 en h. 81 cm.
[1]		
€ 100/200
1128 Zeven differente sleutelhorloges, twee
1148 Metalen groen gepatineerde lampvoet met
horlogekettingen en diverse onderdelen.
ananas ornament. Met stoffen kap. h. 74 cm.
Alle defect. [9+zkj]		 € 180/220
[1]		
€
50/80
1129 Tien differente remontoirhorloges w.o. één
1149 Paar koperen tweelicht kandelaars, 20e
met niëllo versierde achterzijde, Art-Nouveau,
eeuw. uitgevoerd met zittende leeuwen en
aan zilveren ketting. [10]		 € 100/200
1130 Cadet, polshorloge en diverse gouden of
Amsterdams stadswapen. h. 25 cm.
[2]		
€
50/80
vergulde pennen/potloden Hierbij divers.
€ 200/400 1150 Twee historiepenningen, Intocht van Willem
[1+zkj]		
1131 Diverse imitatie horloges en doublé sieraden
V en Prinses Wilhelmina van Pruissen,
€
20/60
[zkj]		
Amsterdam 1768; Aansprekersoproer,
1132 Diverse zilveren gespen en ornamenten
Amsterdam 1696. Oranjeboom in tobbe
€ 100/200
[zkj]		
bestraald door zon en maan, slangenstaf en
1133 Diverse nefriet hangers, zilveren sieraden
scheepsroer tegen de stam. Kz. 11-regelige
en bijous. Nefriet hangers met 14krt. gouden
tekst. Kabelrand; Neptunus op zeewagen
hangoog. [zkj]		 € 160/220
bestraft de wind. Kz. ijsvogelnest op een kalme
1134 Lot met vergulde Oosterse sieraden en
zee. De kleine beloningspenning voor de
ornamenten vele bezet met gefacetteerde witte
Amsterdamse schutters voor het neerslaan van
saffieren. [zkj]		 € 100/200
het aansprekersoproer. 2,8; 3,9 cm/ 7,5; 24,5
1135 Diverse sieraden, w.o uit India
gr. Anoniem; Arondeaux /Provenance: nalaten€ 100/200
[zkj]		
schap Onno Boers. verticale kras
[2]		
€ 100/150
1136 Diverse zilveren sieraden en bijous
40/80 1151 Drie penningen, Beloningspenning doortocht
w.o. imitatie bloedkoraal. [zk]		 €
1137 Diverse sieraden w.o. granaten collier,
van stadhouder Willem IV in Amsterdam,
geëmailleerde hangers, etc.
1747; Liefdadigheidspenning, 1781; Pen€
60/120
[zkj]		
ning op de Verheffing van Prins Willem IV
1138 Diverse costume jewellery vele bezet met
tot stadhouder, 1747 3,1; 2,6; 3,8 cm/ 9,5; 5;
40/80
strass en/of imitatie parels. [zkj] €
13,5 gr//Marmé; Anoniem; Anoniem/Provenan1139 Diverse moderne sieraden sommige bezet met
ce: nalatenschap Onno Boers.
40/80
[3]		
€ 100/150
amethist. [zkj]		 €
1140 Diverse schildpad broches sommige bezet met
1152 Twee penningen, Toegangspenning voor
stenen of versierd met emaille. Hierbij divers.
de Hortus Medicus, Collegium Medicum,
€
40/80
[zkj]		
Amsterdam 1823; Gildepenning St. Lucas1141 Diverse zilveren en verzilverde kralen
gilde, 1727. diam. 5,2; 3,4 cm; 55,5; 21 gr.
€
20/40
[zkj]		
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
[2]		
€
80/120
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1153 Drie gedenkpenningen Amsterdamse gebou1155 Collectie van verschillende munten.
wen, Penning ter gelegenheid van de opening
16 munten van 5 cent, 1970-1980. Waarvan vier
van het nieuwe RAI gebouwencomplex, Ammunten ter gelegenheid van 35 jaar bevrijding
sterdam 1961; Penning ter gelegenheid van
met Koningin Juliana en Prins Bernhard; vier
de opening van het rooms katholieke Oude
munten ter gelegenheid van 35 jaar bevrijding
vrouwen- en mannenhuis Sint Jacob, Ammet Koningin Juliana en Prins Bernhard; vier
sterdam, 1866; Penning inwijding van het
munten ter gelegenheid van 25 jaar bevrijding
nieuwe beursgebouw in Amsterdam, diam.
met Koninginnen Juliana en Wilhelmina; vier
6; 7; 4,7 cm/ 48; 133; 55 gr//J. Elion; D. van
herdenkingsstuivers kroning 1980 met Beatrix
der Kellen. Provenance: nalatenschap Onno
en Claus. Hierbij tien 1/2 centen (1821-1938),
40/60
Boers. [3]		 €
zeven 1 centen plus noodmunt (1883-1950),
1154 Zes diverse penningen, Penning ter herdendrie 2-en-een-halve centen (1904-1941), tien
king van Pieter Huidekoper, burgemeester
5 centen (1850-1950), twee 10 centen plus
van Amsterdam 1842-1849, Amsterdam
noodmunt (1896-1943), vier kwartjes (19411850; Penning op de Internationale Koloni1992) en twee halve guldens (1929). Hierbij
ale en Uitvoerhandel Tentoonstelling,
WO-II bonnenboekjes en een speldje met de
Amsterdam 1883; Erepenning AmsterdamNederlandse en Zweedse vlag. Provenance:
sche Commissie Plan 1913; Penning viering
nalatenschap Onno Boers.
[59]		
€
80/100
50 jaar Stads Armenscholen, Amsterdam
1156 Reizigerspenning/amulet Sint Joris,
1847; Penning van Tentoonstelling van
ca. 18e/19e eeuw. Binnen een parelcirkel
bouwmaterialen, georganiseerd door de
gezeten op een steigerend paard, de H. St-Joris/
Vereeniging voor Volksvlijt, Amsterdam
Georgius in wapenuitrusting die een draak
1853; Penning van 'Vereeniging tot bevorverslaat. Tekst: S GEORGIVS EQVITVM
dering van het Vreemdelingenverkeer',
PATRONVS (St-Georgius patroonheilige van
Amsterdam 1922. Linksgewend borstbeeld.
ruiters). kz: binnen een parelcirkel een scene
Omschrift: 'Pieter Huidekoper Burgemeester
uit het evangelie van H. Marcus: De storm op
van Amsterdam 1 Februari 1842-31 December
het meer van Genesareth. Tekst: 'In tempestate
1849', kz: binnen een lauwerkrans een tekst
securitas' (veiligheid in de storm). Hierbij een
en opschrift; linksgewend portret van koning
manuscript, 1680, met 3 lakzegels aan docuWillem III met aan weerszijden linten, daarment (gebroken). Hierbij een collectie naslagonder de gekroonde wapens van Nederland
werk numismatiek, De Beeldenaar 26e jrg
en Amsterdam. kz: allegorische voorstelling,
2002 no. 5-6/ 29e jrg 2005 no. 6 Provenance:
de Faam, in cartouche gegraveerd: 'Medaille
20/40
nalatenschap Onno Boers. [7]		 €
d'Argent, Groupe IV, Classe 25'; Een om1157 Jaarset Canada 1980 met zilveren Canadese
schrift waarbinnen het gekroonde wapen van
dollar 1980. Hierbij twee zilveren munten
Amsterdam. Onder het wapen het monogram
Hongarije 1970, 100 en 50 forint; vierkante
van koninklijke Begeer Utrecht 'B.U.'. kz: een
noodmunt 50 Pfennig, Stettin 1918; munt 1
gestrikte eikenloof- lauwerkrans met een leeg
Pfennig, Duitsland 1903. 1 nikkel dollar
veld; Gekroond wapenschild van Amsterdam en
(indiaan met reiziger in een kano zoals afgejaartallen 1797 - 1847; omschrift: 'Stads-armenbeeld op de eerste Canadese dollar in 1935),
scholen/ Verbeterd onderwijs'. kz: Brandend
50 cent (gekroond wapen), 25 (kariboe),
olielampje, daaronder het opschrift: ‘Onder10 (visschoener), 5 (bever) en 1 cent brons
wijs-een schat voor-een schild tegen-armoede';
(maple leaf). De zilveren dollar met poolbeer
opschrift onder lauwerkrans met linten. Keerop ijsschots; De 100 en 50 forint ter ere van
zijde: opschrift binnen eikenkrans en omschrift;
het 25-jarig jubileum bevrijding van de nazi's.
gestileerde voormalige Amsterdamse wapen,
kz: bevrijdingsmonument in Budapest met
een koggeschip, met het omschrift: 'Sigilum
tekst: 'Magyar Népköztársaság' '1945-1970';
Opidi Aemstelredammensis Ad Causas'. kz:
Parelrand, stadsnaam boven met datum onder
omschrift: 'Vereeniging voor Vreemdelingengekroonde griffioen en '1918', kz. 'Ersatzgeldverkeer Amsterdam' in lauwerkrans. 5,7; 7;
50Pf.-Gültig bis ende 1919'; Grote Rijksade4,1; 4; 3,4; 4 cm/ 90,5; 135; 35; 37; 15,5; 26
laar, kz. 'Deutsches Reich 1903'. zilver, nikkel,
gr/brons/koper/wit metaal/Van der Kellen; A.
brons, ijzer. Provenance: nalatenschap Onno
Fisch;/Provenance: nalatenschap Onno Boers.
€ 100/150
30/50
Boers. [11]		 €
[6]		
1158 Bruin steengoed baardman kruik, 18e eeuw.
80/120
Gerestaureerd. h. 42 cm. [1]		 €
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1159 Lappenpop. Uitgevoerd met diverse soorten
1182 Glazen windlicht net gebonsd metalen
witte lapjes stof. l. 105 cm. Provenance: nalamontuur, ca. 1900. Gelobde bol met glanzen
50/80
80/120
tenschap Onno Boers. [1]		 €
vonkenvanger. [1]		 €
1160 Zeven voorraadblikken met vruchtmotief
1183 Twee polychroom geschilderde terracotta
50/80
w.o. Van Melle's Vruchtendrops Confeckoppen; man en vrouw. [2]		 €
1184 Engeland, beukenhouten rolstoel, ca. 1950,
tionary Works Breskens Holland Gekl.
60/80
met uitschuifbare voetensteun. Fabrikaat
Wijnands A. [7]		 €
1161 Tien voorraadblikken en een houten doosje
Carters Invalid Furniture. [1]		 € 200/400
50/80 1185 Frankrijk/België, paar gepatineerd metalen
met floraal motief. [11]		 €
1162 Twaalf koffie- en theeblikken
boekensteunen, ca. 1930. Voorstellende zee€
50/80
[12]		
meeuw op golf, geplaatst op marmeren basis.
[2]		
€ 100/200
1163 Koek- en snoepblikken waaronder twee
€
50/80 1186 Koperen vogel kooi met mechanische vogels,
[11]		
1164 Twee blikken Van Melle’s Confectionary
zgn. 'Singing Bird Cage', ca. 1900. Uit50/80
Works. [2]		 €
gevoerd met twee vogels in ronde kooi met
1165 vijf blikken voor chocola.
ophangoog. (mechaniek niet geheel werkend).
€
50/80
[5]		
h. 31 cm. [1]		 € 150/250
1166 Zes cacaoblikken waaronder twee Flick’s
1187 Mahoniehouten thee emmer met koperen
Cacao en Cacao Bensdorp, boeksimulant.
binnenbak, 19e eeuw. Uitgevoerd in zand€ 100/200
[6]		
loper vorm met brede spijlen, koperen hengsel.
1167 Drie blikken The Ladies’ Home Journal.
Staande op drie bolpoten. h. 40 cm.
€
40/60
[1]		
€
20/30
[3]		
1168 Van Houten blik met spiegel aan binnen1188 Schuitvormige mahoniehouten gekuipte
zijde. Hierbij cadeaublik Codorniu.
theestoof, 19e eeuw. Uitgevoerd met koperen
€
60/80
[2]		
banden, binnenbak en hengsel. h.33 cm.
[1]		
€
50/80
1169 Drie kaasblikken w.o. rondvormige H.J.
1189 Diverse klokken en wekkers, 19e/20e eeuw
Wijsman & Zonen c.a. 1910, 1 deksel.
€
30/50
[ds]		
€ 100/200
[4]		
1170 Elf blikken in vorm koffer.
1190 China, kunststof relief en kunststof (imitatie
€
80/120
[11]		
lakwerk) ronde doos. De doos gemerkt op
1171 Zeven blikken in mand- of kistvorm.
achterzijde l. 30 en diam. 30 cm.
€
40/60
[2]		
€
50/80
[7]		
60/100
1172 Drie busblikken en een tonvormig blik.
1191 Divers Aziatica [ds]		 €
€
20/30 1192 Diverse oosterse houten standaards
[4]		
[ds]		
€
50/80
1173 Drie blikken eieren met decoratie aan
1193 China, geperst lederen en twee gelakt houten
binnenzijde. Hierbij twee rondje doosjes en
30/50
dekseldozen, begin 20e eeuw
twee bordjes. [7]		 €
€
20/30
60/100
1174 Beschuit- en koekblikken. [5]		
diam. 13-35 cm. [3]		 €
1175 Theeblik koningin Wilhelmina en blik
1194 Houten doos met gestoken en vergulde
Willem Prinse van Oranje Nassau.
decoratie. hierbij twee houten leeuwenkop
€
30/50
[2]		
ornamenten, Indiaas specerijendoosje en twee
1176 Drie blikken spaarpotjes. Daarbij twee
gestoken houten ornamenten.
20/30
bordjes. [5]		 €
[6 in ds]		 € 100/200
1177 Drie voorraadblikken met landschap of
1195 Oosterse metalen pelgrimsfles. Cilindrisch
scheepsmotief. Hierbij sigarenblik Prins
van vorm, met gehamerde decoratie. Aan
30/50
20/30
Hendrik Stichting. [4]		 €
metalen ketting. [1]		 €
1178 Boek: Bertin, F. en Dardenne, Y.
1196 Diverse tinnen en koperen objecten,
‘Au bonheur des boites’ (franstalig)
19e/20e eeuw. w.o. kannen en tulbandvorm.
€
20/30
[ds]		
€
80/120
[1]		
1179 Twee doosjes met decoratie in Oosterse stijl.
1197 Antiek ijzeren lantaarnklok uurwerk,
€
20/30
[2]		
18e eeuw. Hierbij tinnen wijzerplaat, bel en
1180 Drie blikken in verschillende vormen.
loden gewichtje. h. 31 cm, b. 13 cm, d. 14 cm.
€
20/30
80/120
[3]		
[1 + zkj]		 €
1181 Drie koekblikken in de vorm van boeken
1198 Bronzen beeld voorstellende een turnatleet,
Huntley & Palmer en Waverly uit 1903.
20e eeuw. h. 64 cm. [1]		 € 100/200
€ 100/200
[3]		
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1216 Vrijmetselarij, houten ceremoniële kist,
1199 Paar glas in lood schermerlampen met
19e eeuw. De ajour gezaagde deksel uitgevoerd
verzilverde metalen voet. Kappen met Oud
met symbolen en geschilderde tekst: Derby50/80
Hollandse tegel decoratie. [2]		 €
shire, Bro. H. T. Wade. Met blauw zijde
1200 India/Tibet, twee houten deel geschilderde
interieur. l. 45 cm, b. 38 cm, h. 9 cm.
50/80
maskers, 20e eeuw. [2]		 €
[1]		
€ 200/300
1201 Divers hotelzilver. w.o. kandelaren, schalen,
1217 Vrijmetselarij, foto portret in driehoekige
theepotten. Diverse maufakturen.
lijst, ca. 1900. Met verguld passe partout met
[2 dzn]		 € 150/250
1202 Zes papieren silhouet portretten, 19e eeuw.
decoratie van vrijmetselaars symbolen.
Drie in vergulde lijst, drie in gezwarte lijst.
h. 29 cm, b. 33 cm. [1]		 € 100/150
€ 200/300 1218 Barbier uithangbord, 'scheerbekken',
[6]		
1203 Een geel koperen kraankannetje, 19e eeuw.
ca. 1920 Uitgevoerd in verchroomd staal, met
Uitgevoerd met dolfijn ornament. Hierbij een
ophanghaak. b. 54 cm, h. 55 cm.
50/80
[1]		
€ 200/300
koperen braadslee. [2]		 €
1204 Glazen jardinière met verguld metalen mon1219 Antiek zinken uithangbord voor kleertuur in Empire stijl, ca. 1900. diam. 13 cm.
maker, 'schaar', 19e eeuw. Uitgevoerd met
€
50/80
[1]		
drie ophangpunten (punt gebroken, matig
1205 Paar tôle peinte éénlichts kandelaars, ca.
gerepareerd). h. 86 cm, b. 60 cm.
[1]		
€ 200/300
1900. Hierbij een tôle peinte schaal. Allen
1220 Houten uithangbord voor slotenmaker
uitgevoerd met landschaps scenes.
€
80/120
'sleutel', ca. 1920. Uitgevoerd met ijzeren
[3]		
1206 Louis Dupuis (geb. 1842), gipsen buste; Toon,
schroefpen. l. 54 cm, h. 23 cm.
[1]		
€ 150/250
zoon van de kunstenaar. Gesigneerd Louis
1221 A collection of eight objects after the
Dupuis sc 1883, Toon Dupuis oud 6 jaar
Antiques. h. 7,5 - 22 cm. [8]		 € 100/200
h. 37 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
€
20/60 1222 A collection of twelve terracotta and metal
Brabant. [1]		
1207 Ovale butlerspiegel in verzilverde lijst
decorative idols, after the antiques.
55 x 45 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
h. 5 - 15 cm. [15]		 € 100/200
€
50/80 1223 A collection of objects after the antiques.
Brabant. [1]		
1208 Diverse grafiek, w.o.paar handgekleurde
h. 4 - 16 cm. [zkj]		 € 150/250
40/80 1224 Bactie stijl drie stenen idolen met losse hoofgravures, vruchten. [ds]		 €
1209 Twee moderne (kunst)stof sculpturen. Hierbij
den, een met metalen armen. h. 3,2 / 7,4
60/100
divers. [2 + ds]		 €
en 8,5 cm. [3]		 € 100/200
1210 Koperen vaas, Jugendstil en kandelaar
1225 Collectie van negen diverse objecten, o.a.
20/30
h. 60 cm. [2]		 €
twee Klassieke stijl bronzen beeldjes en een
1211 Gestoken houten wapenschild en zweep met
koperlegering plaquette van een schild dragenhoornen greep in vorm van leeuw (beide licht
de leeuw. l. 3 t/m 17 cm. [10]		 € 200/400
1226 Collectie diverse amuletten, zegels en obbeschadigd) h. 23, l. 73 cm.
50/80
jecten, voornamelijk modern. l. 2 tot 8 cm.
[2] ]		 €
[zkj]		
€ 100/200
1212 Parelmoer schelp met reliëf gesneden voor1227 India, stenen Shiva Lingham en Birma, rood
stelling van Maria en kind met aureool, 20e
lakwerk opbergdoos waarin twee schalen.
eeuw. Hierbij twee miniatuur gestoken benen
60/100
h. 20 en 23 cm. [2]		 €
religieuze sculpturen op marmeren basis en
1228 Diverse objecten o.a. houten appliek, klein
ingelijste prent Provenance: Een nalatenschap
retabel en smeedijzeren appliek met ophanguit Brabant. [4]		 € 150/250
50/80
1213 Divers tin, metaal en oosters koperwerk, w.o.
haken. [2]		 €
1229 Metalen kist met gehouten geschilderde
Denemarkten Stelton metalen garnituur.
€
50/80
decoratie, ca. 1900. b. 61 cm, d. 40 cm,
[ds]		
1214 Bali, vdrie houten beelden Bali, 1940h. 36 cm. [1]		 € 100/150
50/80 1230 Tibet, bronzen sculptuur in 3 delen;
1950. 19-53 cm. [3]		 €
1215 Vrijmetselarij, houten ceremoniële bijl,
Yamantaka, met zijn tantristische partner in vergedateerd g.i. 1904. Tevens gemerkt S.W.W.
eniging (Yab Yum). Hierbij bronzen haan
l. 84 cm. [1]		 € 150/250
h. 43, br 33, d 15 en h. 24 cm.
[2]		
€ 100/200
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1231 Nepal, bronzen Phurba in houten kist.
1250 Twee machinaal geweven wandtapijten
De kist met appliques en ingelegd met glasfabrikaat Metrax. Met voorstelling van Ruiter
stenen l. 35 en 45 cm. 		 € 100/200
nabij stad en de Vlaamse Gaai. h. 130 cm,
1232 Nepal, bronzen veelarmige god en China,
b. 150 cm en h. 134 cm, b. 114 cm.
[2]		
€ 200/300
houten ornament h. 20 en 40 cm.
€
60/100 1251 Bronzen sculptuur van een paard, twee kopie
[2]		
1233 China, vier stuks brons, w.o. opengewerkte
Romeinse glazen flesjes, terracotta dakpan
koro h. 18-26 cm. [4]		 € 100/200
en Westerwald een antiek steengoed flesje
1234 China, collectie snijwerken, 20e eeuw, twee
en een hoge keramische pot met hengsel.
van een kikker, een van een goudvis, een stenen
Paar met monogram A. Hierbij India bronzen
€ 100/200
bakje, een ivoren snuifflesje en een vajra.
potpouri houdeer. h. 10 tot [6]
€ 100/200 1252 Een grote collectie Egyptische stijl objecten,
[6]		
1235 Zuidoost-Azië en China, drie objecten,
Ushabtis, amuletten, bustes en figuren.
19e-20e eeuw, een kris, een verguld houten
[2 zkjs]		 € 200/400
1253 Collectie diverse Klassieke objecten naar
Boeddha en een metalen Bodhisattva
antiek voorbeeld; o.a. albasten vrouwfiguren,
h. 24,5-27 cm. / l. 49 cm. [3]		 € 100/200
1236 China, bronzen zwart gepatineerde tafelglazen kommetjes, bronzen Romeinse stijl figulamp, ca. 1900. Uitgevoerd met sculptuur van
ren en Midden Oosten stijl bronzen sculpturen
80/120
draak. h. 46 cm. [1]		 €
van paard met wagens. Hierbij Thailand Swan1237 Nepal, verguld bronzen Bodhisattva en
kalok kom en Duitsland, steengoed vaasje.
[zkj]		
€ 200/300
China, bronzen penseelpot, 20e eeuw,
h. 13 en 15 cm. [2]		 € 100/200 1254 Collectie van tien antieke diverse bronzen en
1238 Japan, kompas met eeuwigdurende kalender,
metalen potjes; o.a. mogelijke inktpotjes, twee
20e eeuw, (slijtage) 19 x 19 cm.
hengelsmandjes. h. 4,5 tot 6,5 cm.
€ 100/200
[10]		
€ 200/300
[1]		
1239 Diverse objects de vertu, 19e eeuw. Parelmoer
1255 Collectie diverse decoratieve objecten,
spyglass, palmhouten strooier, penningdoosje,
o.a. bronzen kat, geit, koperlegering belltjes en
walnootdoosje met miniatuur ivoren servies en
benen dierfiguren. h. 2,4 tot 8 cm.
[zkj]		
€ 150/200
memento mori miniatuur op ivoor.
[5 in zkj]		 € 150/250 1256 Grote collectie diverse antieke en moderne
1240 Paar koperen éénlichts kandelaren, ca. 1900;
objecten; amuletten, applieks, fragmenten,
vierkante stam en voet met decoratie van acanfiguutjres en stempels. div afm.
[zkj]		
€ 200/300
thus bladeren en portretten en profile.
h. 29,5 cm. [2]		 € 100/200 1257 Collectie diverse objecten, waarbij antiek.
1241 Bakelieten letterdoos en koperen één lichts
o.a. steenen stele's, ijzeren Chinese stijl kam,
40/60
kandelaar. [2]		 €
bronzen moderne figuurtjes h. 3 tot 17 cm.
[zkj]		
€ 100/200
1242 Divers w.o. Babushka. [ds]		
1258 Vier Aziatische objecten,; India, koperlege1243 'Paar messing tweelichts wandlusters
30/60
ring votieffiguur, China, polychroom beh. 39 cm. [2]		 €
1244 Vier tafelbellen, ca. 1900, drie geguillocheerd
schilderde tempelwachter. Houten vijfkoppige
emaille, één brons bekroond door teckel
Vishnu en een ander h. 5,5 - 22,5 cm.
[4]		
€
80/100
h. 5 cm. [4]		 € 200/300
1245 Panorama spel, 19e eeuw. 'Märchen Pano1259 Vier ceramische objecten; Zuidoost Azie,
50/80
rama'. In originele doos. [1]		 €
koperen ketel en BriFour ceramic objects;
1246 Engeland, vergulde metalen sigarettenetui,
Southeast Asia brass kettle and a Brazilian
deksel met geschilderd stilleven. Provenance:
terracotta, deocrated snake, tip of the tail
€
40/60
Een nalatenschap uit Brabant. 		
missing. Herewith a jar and a clay figure
50/80
80/120
1247 Divers, w.o. kandelaars [ds]		 €
h. 8 - 19 cm. [4]		 €
1248 Twee gestoken houten heiligenbeelden
1260 Collectie naturalia, diverse grote schelpen,
h. 62 cm. [2]		 € 100/200
strandvondsten en varia. divers. € 200/300
1249 Dante Alighieri, La divina Comedia in drie
1261 Fanfare trommel, mogelijk Afrika.
30/50
losse boeken, allen met rode kaft, uitgave
d. 36 cm. [1]		 €
1262 Twee struisvogeleieren plus Indiaas tempelA.C. Kruseman, 1867-1873. Rijk geïllustreerd
speelgoed, in de vorm van een olifant op twee
met staalgravures door Gustave Doré.
50/80
wielen, l. 16 cm; l. 14 x b. 15 cm.
h. 43 cm, b. 32 cm. [3]		 €
[3]		
€ 100/150
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1263 Porseleinen pop met hoofd en ledematen en
1275 China, bronzen tempel bel hangend in
stoffen pop. Hierbij een houten sculptuur van
standaard h. 67 en 92 voor de standaard.
[1]		
€ 200/300
een meisje met geldkistje en twee roze geëmail1276 China, set van drie ronde lakblaadjes met
leerde borsteltjes. l. 39, 38,5 en 21 cm;
decor van figuren diam. 23-28 cm.
l. 8,3 x b. 4,7 cm. [5]		 € 100/150
[3]		
€
80/120
1264 Kinderschooltas van hout met schuifdeksel,
1277 China, twee rolschilderingen Kalligrafie/Gar19e eeuw . l. 25 x b. 18,5 cm.
€
80/100
30/60
nalen [2]		 €
[2]		
1265 Collectie beschilderde glasdia’s en karton1278 China, schildering van Boeddha, 20ste eeuw,
nen dia’s voor een toverlantaarn. Hierbij
ingelijst achter glas 41 x 18,5 cm.
[1]		
€
50/100
een trommel en een Duits mechanisch blikken
1279 Hindelooper stilletje, 19e eeuw, met openkinderspeelgoedje, circa 1925. Gemerkt Gely
slaande klep. In het front een lade br. 64, h. 65
onder een boogsymbool, en 98. Gemaakt in
en d. 39 cm. [1]		 € 100/150
Duitsland, gestempeld DRGM (= Deutsches
1280 Twee gebronsd metalen sculpturen; Buste
Reichs Gebrauchmuster). diam. 36,5 cm en
Mozart/'Foucheur'. h. 28 en 35 cm.
l. 17,5 cm. Stichting Museum van het kind,
[2]		
€
60/100
Prinsengracht 261 te Amsterdam.
€
80/120 1281 Bronzen en metalen sculptuur, 20e eeuw,
[3]		
1266 Twee strohoeden, vervaardigd door het
Mercurius/Commedia dell'Arte h. 54 en 37 cm.
[2]		
€ 100/200
Italiaanse hoedenbedrijf R. Cinelli & Figli uit
1282 Twee verguld bronzen sculpturen, 20e eeuw;
Signa, Florence. Hierbij twee herdenkingspinMinstreel/Heer in Rococo kostuum h. 32 en
nen, één van de International Student Confe60/100
22 cm. [2]		 €
rence gehouden in Peru in 1959 en één van
1283 Diverse vergulde fotolijsten
voetbalvereniging LDU in Quito, Peru.
[zkj]		
€
60/100
l. 31 x b. 27,5 cm en l. 29,7 x b. 25,5 cm
1284 Drie diverse lampvoeten, één vuurverguld in
In opdracht van A. Gennaro Appiani in Peru.
€
60/100
60/100
Rococo stijl. [3]		 €
[4]		
1267 Melior, eiken drukpers 30 x 45 cm.
1285 Bali, gestoken coromandelhouten sculptuur;
€ 100/200
50/80
[1]		
Danseres h. 50 cm. [1]		 €
1268 Kathe Krusepop, begin 20e eeuw. Met rieten
1286 Pleet broodmand, vruchtenschaal op pootjes
mand met poppenkleding l. 50 cm.
en rond blad, 20 eeuw, schuitvormig ajour
€ 100/200
[2]		
model met golvende rand en twee niervormige
1269 Tien damestassen, ca. 1930, met kralen
grepen, Duits maker teken HH, 90st,
60/100
geborduurd. [zkj]		 €
12 x 22 x 34 cm, diam 36 cm, 28 x 35 cm.
[3]		
€ 100/200
1270 Monogram JK, bruin gepatineerd bronzen
1287 Zuid Amerika, drie pleet honingpotten met
sculptuur, 20e eeuw; Staande vrouw h. 70 cm.
€ 200/250
€
60/100
bijen als knop h. 11-14 cm. [3]		
[1]		
1271 Rosenthal Kobaltblauw, ontwerp Bjorn
1288 Divers, w.o. houten schaal met zilveren monte60/100
Winnblad (1918-2006) acht griil set en
ring in vorm van kip. [ds]		 €
1289 Twee messing kaarsenkronen, 19e en
fonduevorken, sla bestek en vleesbestek
20e eeuw (één bobeche en kaarsenhouder
porselein Rosenthal, ontwerp ca. 1960.
€ 200/400
los) diam. 54 en h. 49 cm; diam. 51 en
[11]		
1272 LXVI-style printed linen curtains - 2 math. 50 cm Provenance: Een nalatenschap uit
ching pairs Top edge pleated with a French
Brabant [2]		 € 100/200
1290 Indonesië, geborduurd zijden doek in kolopleat. Lined with blackout fabric. 20th century.
niaal hardhouten gestoken lijst, 19e eeuw.
Dimensions: Each panel is 266 cm height x 105
Hierbij twee gestoken houten wandlusters.
cm width. Good condition with some signs of
[3]		
€ 200/300
wear. [ds]		 € 200/400
1273 Onderdeel kruiswegstatie, ca. 1900
1291 Gebronsd stalen geëlectrificeerde vijflichts
137 x 68 cm. [1]		
kaarsenkroon diam. 47 en h. 63 cm. 		
		
€ 100/200
1274 Turks zilverlegering gesp, waarbij China,
1292 Griekenland, messing en emaille reisikoon,
twee ivoren kokertjes enTumaco la Tolita twee
60/100
ca. 1900. 14 x 12 cm. [1]		 €
aardewerk figuurtjes l. 19 tot 8 cm.
€ 100/200
[5]		
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1293 Duitsland, notenhouten 'regulateur', ca.
1311 Twee zwart lederen aktetassen, Atelier
1900. Kast uitgevoerd met ornament van paard.
D'Armancon, France. br. 42 cm.
[2]		
€ 100/200
Uurwerk met veertonnen, slinger. h. 101 cm,
50/80 1312 Bruin lederen tas en een hand
b. 39 cm, d. 19 cm. [1]		 €
1294 Spanje, paar koperen zgn. 'klauwkandebr. 55 en 29,5 cm. [2]		 € 100/200
1313 Collectie schelpen en mineralen. € 100/200
laars', ca. 1700, op vierkante voet h. 26 cm.
€ 100/150 1314 Japan, een rieten lage mand en een houten
[2]		
1295 Vijf stuks tin en koper, 18e en 19e eeuw, w.o.
opbergkist, ca. 1900. br. 85 en 52 cm.
€ 150/200
[2]		
€ 150/250
[3]		
1296 Eikenhouten (kast)paneel, 18e/19e eeuw,
1315 China, gestoken kurk perspectief snijwerk
met gestoken relief van drinkende figuren aan
van een tempel en tuin in vitrinekastje.
80/120
tafel 30 x 54 buitenmaat 41 x 65 cm.
br. 25 cm. [1]		 €
€ 300/400 1316 China, een blauw wit porseleinen theepotje,
[1]		
1297 Tinnen bokaal, vroeg 19e eeuw (deksel
18e eeuw, Hierbij een blauw wit porseleinen
80/100
ontbreekt) h. 24,5 cm. [1]		 €
kantige schotel en deksel, Qianlong. (schil€ 200/400
1298 Divers, w.o. Chinees miniatuur porseleinen
fers) h. 12 en br. 33 en 30 cm. 		
1317 Glazen presse-papier, glazen object, houten
kaststel en kristallen inktstel met zilveren dop.
€
60/80
Oosterse dekseldoos en een Persische blauw
[ds]		
1299 Zuid Oost Azie, gestoken rozenhouten
schoteltje, 20ste eeuw met decor van zonmokamerscherm, ca. 1900 met in relief voorsteltief en vissen. diam. 9, h. 22, br. 17,5 en
ling van vele figuren. [1]		 € 200/300
diam. 18 cm. [4]		 € 200/300
1300 Hong Kong, hardhouten présentoir met label
1318 Drie floretten, scherm masker en twee
onderop. George Zee & Co, Hong Kong.
hoeden. [6]		 € 100/150
br. 74, h. 81 en d. 10 cm. [1]		 € 150/250 1319 Perzie, zwaard in verweerde schede,
1301 Opalescent glazen stopflesje en glazen antieca. 1900 met hoornen greep, de gard met ingeke karaf. HIerbij zilveren Nepalese armband.
legd verguld zilveren florale patronen. Het
€
60/80
[3]		
lemmet met signatuur in Arabische tekst.
1302 Franse zijde meubel stoffering. w.b. 1653-01
Hierbij een officiers sabel. l. 105 en 116 cm.
[2]		
€ 300/400
Louis-Phillipe-Pourpre door Lelievre Paris.
50/80 1320 Hoge staande verzilverde champagne / wijn[3 in zkj]		 €
1303 Franse prent mbt schermen, Bernard
koeler, Sola. Uitgevoerd met hengsel en wijd
50/80
Direxit, 18e eeuw. hierbij een gravure platteuitlopende voet. h. 77 cm. [1]		 €
50/80 1321 India, hardhouten kist met polychroom
grond Normandië. [2]		 €
1304 Berend Bodenkamp (geb. 1942), NI 15 jaar,
decoratie. Hierbij een groen geschilderd
1975. no. 347/350 5,8 x 5,8 x ca. 3 cm.
dienblad met florale decoratie en een blikken
€ 100/200
80/120
[1]		
klimaat trommel. [3]		 €
1305 Agnus Gastmans (1939-2010), papieren werk
1322 Pleet theeservies hierbij tafelaansteker, schaal30/50
op houten basis, portret van een vrouw.
tje en notitiehouder. [7 in ds]		 €
1323 Vijf flessen Bordeaux, Grand Vin de LéoHierbij een wit keramisch modern werk
ville du Marquis de Las Cases, (Cru Classé),
30 x 23,5 en h. 16,5cm. [2]		 € 100/200
1306 Bronzen modern beeld van een abstracte
1985. [5]		 € 200/300
1324 Houten schommelpaard, ca. 1900. Met resten
zoömorfe vorm op zwart marmeren sokkel.
van schildering. h. 74 cm, b. 105 cm.
h. 22 cm. [1]		 € 200/300
[1]		
€
50/80
1307 Abstract modern bronzen beeld van Joop
1325 Amethist geode 53 x 36 cm.
van Rijs. op zwart marmeren voet. Met labal
[1]		
€ 300/500
'Liggend, '63, Joop van Rijs, Kromme Englaan
14 Bussum. br. 33,5 cm. [1]		 € 150/250 1326 Geode, amethist, doormidden gebroken,
1308 Bronzen sculptuur van een kameel.
passend. h. 68,5 cm. [1]		 € 300/500
br. 14,5 cm. [1]		 € 150/250 1327 Grote staand witte kristal met houten
1309 Carl Zeiss microscoop, 1914, in houten kast
standaard waarin verlichting h. 74 cm.
[1]		
€ 200/400
met statief 1b en een collectie preparaten in
opbergkistjes. 		 € 200/300 1328 Grote staande witte kristal met houten
1310 Schatz, drie thermo-hygrometers en Aquaris
standaard waarin verlichting h. 79 cm.
50/100
[1]		
€ 200/400
een thermometer. [4]		 €
1329 Diverse pleet bestek, Gero, Keltum. w.o. punt
filet. [ds]		 € 100/200
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1330 Hackbrett in zwarte trapeziumvormige
1345 Pleet paar kannen met zwarte grepen,
koffer Hierbij een muziekboekje Provenance
vermoedelijk Duits, vezilvering sleets,
40/60
Constant Nieuwenhuys. [1]		 € 200/300
h 22 cm. [3]		 €
1331 Viool, gelabeld A. Hoyer in leren kist Met
1346 West Germany, Ideal, papier snijmachine.
kleine scheur in het bovenblad naast de hals.
br. 80 cm. [1]		 € 100/150
1347 Polychroom beschilderd en gestoken houten
Gerestaureerd door Luthier in Parijs. Hierbij
ornament, 18e eeuw; uitgevoerd met cenrtaal
een strijkstok zonder merk en een kist met rode
een urn waaruit acanthus bladeren en tulpen, in
voering. Provenance Constant Nieuwenhuys.
€ 200/400
de hoeken schelp ornamenten. Hierbij diverse
[3]		
1332 Kroatië, Tamburitza, Domra Met ebbenandere gestoken ornamenten. h. 32 cm,
houten decoraties. Door Constant in Parijs
l. 52 cm Provenance: nalatenschap van een
gekocht. l. 59 x b. 14,5 x 4,5 cm. Provenance
Amsterdamse juwelier-antiquair.
80/120
Constant Nieuwenhuys. [1]		 €
[1+ ds]		 € 150/250
1333 Moderne Napolitaanse mandola gemaakt
1348 Divers pleet en twee taart plateau's.
[ds]		
€
20/30
door Farini e Figlios, ca. 1910 Gelabeld en
1349 Marmeren Art Deco pendule met kwikslinmet een scheur en krassen in het bovenblad
ger, ca. 1930. Uurwerk met gaand- en slagwerk
l. 72 x b. 25 x h. 19 cm. Provenance Constant
op gong. OP de kast een composiet sculptuur
Nieuwenhuys. [1]		 € 100/200
1334 Spanje, Bandurria in koffer Provenance
van knielende vrouw met vogel.
[1]		
€ 100/200
Constant Nieuwenhuys. [1]		 € 100/150
1335 Duitsland, Zhiter, ca. 1900 Zonder label,
1350 Reisnécessaire in leren koffer, Art Deco,
hierbij een stemknop l. 64 x b. 27 x h. 5 cm.
ca. 1930 Met zilveren borstels en doosjes met
Provenance Constant Nieuwenhuys.
groen guilloche geëmailleerde deksels. Koffer
€
80/150
[1]		
met linnen omslag. [1]		 € 150/250
1336 Collectie snaarinstrumenten bestaande uit
1351 Dunwandig houten schemerlampje, ca. 1930.
een Marokkaanse strijk-Rebab, een Spaanse
Uitgevoerd met twee lichtpunten. h. 37 cm.
[1]		
€
50/80
Roca uit ca. 1960, een Franse 'Maestro'
1352 Gipsen heilige beeld naar 15e eeuws voormandoline uit 1970, een Duitse 'Edelclocke'
beeld, ca. 1900 Voorstellende Maria. h. 55 cm.
Mandoline uit 1690 en een Russische Bala[1]		
€
50/80
laika voor de toeristenmarkt. De roca heeft
1353 Leren voetenbankje in de vorm van een
een scheur in het bovenblad. Het achterblad en
neushoorn. l. 82 cm. [1]		 € 100/200
de slagplaat van de 'Maestro' mandoline zitten
1354 Engeland beschilderd lederen brandemmer,
gedeeltelijk los, de 'Edelclocke' Madoline heeft
ca. 1800, decoratie van wapenschild. Hierbij
een scheur in het voorblad, een loszittend acheen roodkoperen doofpotje met geelkoperen
terblad en een gat in de zijkant en de Balalaika
80/120
deksel. h. 26 - 33 cm. [2]		 €
heeft beschadigingen in het blad. l. 54 tot 72
1355 Fles Vosne-Romanee, Jaboulet-Vercherre,
cm. Provenance Constant Nieuwenhuys.
€ 200/300
1978. Hierbij fles Bourgogne Antonine Rodet,
[5]		
50/80
1337 Divers, vnl koperwerk. [ds]		
1979. [2]		 €
1356 Twee 1er Cru Sauternes, Chateau Guiraud,
1338 Koperen penkandelaar in Barok stijl en
50/80
1978. [2]		 €
emmer h. 65 en 40 cm. [3]		 € 100/200
1339 Thailand, houten tempel eend met los hoofd
1357 Zeven flessen Bordeaux, w.o. Mouton Cadet,
en poten en resten van beschildering.
2011, 2014 en Chateau Haut-Calens 'Graves',
l. 75 cm. [1]		 € 200/300
2010. [7]		 € 120/160
1340 Mammoet ruggenwervel en een kies.
1358 Drie flessen Port, Warre's 2007 en Andresen
br. 36 en 15 cm. [2]		 € 150/250
1992. Hierbij fles Armagnac, XO, Castarede.
[4]		
€
80/120
1341 Lot met divers Europees textiel
€ 100/200 1359 Vijftien flessen diverse rode wijn.
[zkj]		
[15]		
€ 100/200
1342 Tibetaanse klankschaal, koperlegering met
1360 Mahoniehouten reisapotheek, Engeland, 19e
lange sustain diam. 29,5 cm.
€ 100/200
eeuw. Met glazen flessen, incompleet. h.24 cm,
[1]		
80/120
1343 Lot met diverse Chinese en Oosterse doeken,
b. 33 cm, d. 19 cm. [1]		 €
1361 Eikenhouten bureau brievenkastje, ca. 1900.
waarbij ca. 1900. o.a. met geborduurde voorUitgevoerd met deksel en schrijfklep, diverse
stelling van een draak. [zkj]		 € 100/200
1344 Bergkristallen geode 53 x 32 cm.
vakken en lade. h. 25cm, b. 35 cm, d. 17 cm.
€ 200/300
[1]		
€
80/120
[1]		
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1379 Diverse religieuze afbeeldingen, 18e - 19e
1362 Zwitserland, houten gekuipte karnton,
eeuw. w.o. glas in lood fragmenten, devotie60/100
19e eeuw. h. 96 cm. [1]		 €
prentjes (santje) en koperen ikoontje.
1363 Antieke galvanometer gesigneerd Kipp Delft.
[zkj]		
€ 150/250
Hierbij diverse wetenschappelijke instrumen80/120 1380 Diverse (rozenkrans) doosjes, 19e - 20e eeuw.
ten. [ds]		 €
1364 Houten stereokijker met diverse stereofoto's.
wb. schildpad, zilver en papier maché.
€
60/80
[zkj]		
€ 100/200
[2]		
1365 Divers oud Meccano. w.b. motoren, onderde1381 Divers, wo. blikken tabaksdoos.
[zkj]		
€
60/80
len, oude instructies o.a. in lange koffer.
[2 dzn + koffer]		 € 200/300 1382 Ikoon, 'Joris en de draak' 19e eeuw. Hierbij
1366 Samengestelde toverlantaarn, ca. 1900.
aardewerk kannetje met tinnen deksel.
Hierbij kist met diverse toverlantaarn plaatjes.
h. 32 cm, b. 26 cm. [2]		 € 300/400
€ 100/200 1383 Gipsen console met putti 'St. Enfant Jesus'.
[2]		
1367 Japan, Kyoto zwart lakwerk schrijfkist,
(beschadigd) h. 34cm, b. 35 cm.
[1]		
€
40/80
ca. 1900. Met parelmoer decoraties. (defect).
€
60/100 1384 Collectie kurkentrekkers, ca. 1900
l. 47 cm, b. 27 cm, h. 19 cm. [1]
1368 Japan, miniatuur zwart lakkabinet, Edo,
[zkj] ]		
19e eeuw. Decoratie van landschappen. Twee
1385 Divers, w.o. pleet, klein zilverwerk en bijous.
[ds]		
deuren waarachter interieur met vier laden.
60/80
h. 24 cm, b. 27 cm, h. 24 cm. [1] € 120/180 1386 Divers [ds]		 €
1369 China, lakwerk tafelkabinet met deur waar1387 Viool met strijkstok in kist 		 € 600/1000
1388 Ovaal houten dienblad met naaldwerk voorachter drie laatjes, ca. 1900. Scenes van
stelling, 19e eeuw. Hierbij twee dienbladen.
vogels en landschappen. (schildering
50/80
b. 58 cm, h. 35 cm. [3]		 €
bijgewerkt, restauraties) b. 31 cm, b. 34 cm,
h. 29 cm. [1]		 € 150/250 1389 Japan, bronzen cloisonne vaas met decor
1370 China, rolschildering met kaligrafie.
van kwartels. (bodem los) h. 20 cm.
[2]		
€
60/80
In houten kist (deksel manco). h. 167 cm.
€
50/80 1390 Vier bronzen sculpturen. w.o. ijsvogel door
[1]		
1371 Bauhaus design, Willem Wagenfeld en Jacob
Guus Coene h. 10 cm. [4]		 € 100/200
1391 Merklap gedateerd 1777. En Amsterdamse
Juker, tafellamp met melkglazen kap.
60/100
stadswapen. h. 57 cm, b. 39. [1] €
De glazen stam gecanneleerd, uitgevoerd met
1392 Eikenhouten bordenrek, ca. 1900
trekschakelaar. (scheurtje in de kap). h. 39 cm,
80/120
60/100
br. 120 cm. [1]		 €
diam. 17 cm. [1]		 €
1372 Bronzen vijzel naar 17e eeuws voorbeeld.
1393 Duitsland, een paar miniatuur gestoken
Lof God van al Anno 1674. Compleet met
hertjes op vruchtenhouten sokkel, ca. 1900
80/120
[2]		
€ 100/200
stamper. h. 10,5 cm. [1]		 €
1373 Divers, w.o. antieke tegels en India bel.
1394 Pii Dahmen een kunstwerk in de vorm van
€
50/80
[ds]		
een tak, 'Orion' gemaakt van polyester/brons
[1]		
€ 100/300
1374 Marmeren portretbuste van Romeinse
jongeman. Geplaatst op Sienna marmeren
sokkel, naar antiek voorbeeld. h. 16 cm.
Provenance: nalatenschap van een Amsterdamse juwelier-antiquair. [1]		 € 200/300
1375 Thailand, bronzen gepatineerde Boeddha,
ca. 1900 Resten van vergulding. h. 46 cm.
€ 200/300
[1]		
1376 Nepal, Tangka, 20e eeuw. Met voorstelling
van Yab-Yub en vele bodhisattva's. h.99 cm,
b. 65 cm. [1]		 € 100/200
1377 Divers Tin, 18e - 20e eeuw.
€
60/80
[ds]		
1378 Divers, w.o. toneelkijker, tin en tegels.
€
50/80
[ds]		
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1414 West Papua, a collection of four implements,
consisting of two Asmat cermemonial daggers
and two Highlands objects, framed.
[1]		
€ 100/200
1415 West Papua, a collection of five ornaments
consisting of shell, animal teeth and plant
fibres, framed. [1]		 € 200/300
1416 PNG, Abelam, collection of five tridacna
shell bridal rings, three mounted. One restored. diam. 10,6 - 19,7 cm. 		 € 500/700
1417 Indonesia, two purses, one wood item from
Sumba, the other made of palmleaf
[2]		
€ 100/200
Ruanda, Tutsi, a cane shield. h. 100 cm.
1418 Burkina Faso, three Mossi flutes
€ 200/400
[1]		
19-23 cm. [3]		 € 100/200
Samoa, two beaten bark cloth, tapa, one with
1419 Nigeria, two wrought iron currencies
orange colour collected before 1937 (family
63 and 68 cm. [2]		 € 150/200
1420 D.R. Congo, Ngbaka/Mbanza, two iron
information). 175 x 130 and 155 x 135 cm.
€ 200/400
currencies, mbili 42 cm. [2]		 € 200/400
[2]		
DRC., Zande, two throwing knifes and a
1421 Nigeria, Ibibio, two iron currencies
Kuba Kingdom raffia cloth, tshak.
78 and 84 cm. [2]		 € 100/150
€ 200/400 1422 D.R. Congo, iron currency, mandjong, and a
[3]		
Papua, Asmat, standing male figure, kawe,
Ngbaka iron currency 51,5 and 75,5 cm.
[2]		
€ 100/200
with an anthropomorph head and traces of
pigments l. 104,5 cm. [1]		 € 150/250 1423 D.R. Congo, a copper and a bronze
Bali, pigmented and partly painted standing
currency 11 and 14 cm. [2]		 € 100/150
1424 D.R. Congo, Nkutshu, U-shaped copper
noble figure, pre WWII. Herewith a carved
currency, a Luba Katanga cross copper
bamboo container, the lid damaged h. 34,5 and
currency and a Yoruba iron phallic shaped
41 cm. [1]		 € 150/200
Papua, Eastern Asmat, wooden shield
cult object h. 38; W 21 and 23,3 cm.
[3]		
€ 120/180
h. 158 cm. [1]		 € 300/400
Papua, Asmat, war shield, with geometrical
1425 New Ireland, face mask, with a plant fibre
patterns and raffia tassles. With pigments in red
headdress. h. 36,4 cm. on custom made stand.
[1]		
€ 200/300
and white and a tjemen on top. h. 172 cm.
€ 200/400 1426 Nigeria, Cameroon, Chad, a Mambila blade
[1]		
Papua, Asmat, standing male figure, the
shaped iron currency, a Kirdi crescent
prominent penis covered by his hands
shaped iron currency and a Sara iron
h. 77 cm. [1]		 € 500/800
currency h. 24,5; 42 and 48,5 cm.
[3]		
€ 200/400
S.E. Africa, standing male figure, the head
turned h. 28,5 cm. 		 € 120/160 1427 Cameroon, Margi or Mafa, iron throwing
S.E. Africa, two beaded armbands and a
knife l. 66 cm. on custom made stand. 		
		
€ 150/250
plant fibre beaded strap d. 12 and 19 cm. on
custom made stands. [2]		 € 100/200 1428 Cameroon and Nigeria, Matakam (Mafa)
PNG, Abelam, talapoon; consisting of a shell
iron throwing knife, leather grip and a Chad,
with a braided mounted panel with cassowary
Sara, throwing knife l. 54,5 and 71,2 cm.
[2]		
€ 200/400
feathers. h. 37. [1]		 € 100/200
PNG, Abelam, talapoon; consisting of a shell
1429 Nigeria, Chamba, iron hoe currency, three
with a mounted braided figure. h. 37,5 cm.
Chamba iron currencies with double spiral
€ 100/200
[1]		
heads and three W. African iron snake curA collection of four mounted East Indonesian
rencies h. 39,7; 11,5 - 23,3 and 34,7-46 cm.
ornaments; consisting of shell, animal teeth
first item with custom made stand
[7]		
€ 150/300
and plantfiber. 		 € 200/400
West Papua, collection of five ornaments
1430 D.R. Congo, a Ubangi region iron throwing
consting of animal teeth, shells and braided
knife and an Ekonda asymmetrical blade
plantfibres, framed. [1]		 € 200/300
weapon l. 78 and 39,7 cm.
[2]		
€ 100/120

Tribale objecten,
schilden en
wapens

1400
1401

1402
1403
1404

1405
1406

1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
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1445 Java, a bronze East-Javanese period style
1431 Mali, Dogon, two wood miniature ladders
holy water container; herewith a bronze
39 and 49 cm. [2]		 € 140/180
1432 Kenya, two iron fist knives, two finger knives
buckle, a scoop and a stand on three legs
and two copper alloy bracelets
d. 23; 8,7; l. 10,2 and d. 9,5 cm. resp.
80/120
[4]		
€ 200/400
15, 9,5; 10 and 7 cm. [6]		 €
1433 Zimbabwe, Shona, headrest, carved with
1446 Sumatra, Aceh, three wooden shields with
geometric lines and partly openworked
brass applications, ca. 1900
h. 15,2 cm. 		 € 200/300
d. 30 - 38 cm. [3]		 € 150/250
1434 P.N. Guinea, Mendi, a pair of man's armlets,
1447 Ejagham/ Ekoi style crest mask covered
sekip, engraved bamboo and plant fibre
with skin h. 24 cm. 		 € 100/200
1448 South-Africa, Zulu, cotton circular hat; hecords; and another one h. 20,5 and 25,5 cm.
€ 200/400
rewith two African plant fibre headdresses,
[3]		
1435 Wet Africa, a collection of various objects,
one Kuba d. 38, 17,5 and 18 cm. resp.
[3]		
€ 120/180
consisting of a bundle of Kissi penney, a
1449 P.N.Guinea, Maprik, a cane yam helmet
bundle of Guro iron currency, an iron bell,
mask, bapa, and two other yam masks, trces
a copper currency, two fork-shaped currenof colouring h. 33,5; 36 and 30 cm. resp.
cies, a chain and a ladle [8]		 € 200/400
[3]		
€ 200/300
1436 Melanesia, a collection of ornaments, two
1450 Namibia, Ovampo, two ivory and seven
coconut shell discs, a braided rattan armlet,
conus shell ornaments, ekipa; an Akan
sixteen arm bands of various materials, and
terracotta funerary head; a W. African bone
three fish hooks [21]		 € 150/250
1437 Papua, Asmat, six various bone nose
doll, a Nigerian copper alloy currency and a
ornaments 9,2 - 12 cm. [6]		 € 180/250
Fon glass bottle [6]		 € 500/750
1438 P.N. Guinea, Mendi, two pectoral, pakol,
1451 Nigeria/Cameroon, a Fali and a Namji doll;
made of Cymbium shell, plan fibre cords,
herewith a Baule heddle pulley and a Mali or
one with a dot pattern h. 22 and 26 cm.
Burkina Faso sling shot h. 17; 12 15,8 and
€ 300/500
[2]		
18 cm. resp. [4]		 € 200/250
1439 Timor, Atoni, three coconut shell and two
1452 West-Africa, four brass objects: a horse,
buffalo horn spoons 9 - 13,7 cm.
two seated human figures and a pot on a
€ 100/200
[5]		
string h. 12,4; 8,7; 8,8 and 18 cm. resp.
[4]		
€
80/140
1440 Indonesia, a collection of eight various
1453 Liberia, a Dan and a Kran wooden hand
spoons made of horn, shell and wood
masks, the second item with human hair
12 - 22,2 cm. [8]		 € 140/180
1441 P.N.Guinea, Sepik, two earthenware heads,
goatee, both on stand h. 11,2 and 15 cm.
[2]		
€ 200/300
a wooden miniature mask; herewith three
1454 P.N. Guinea, Central Highlands, plant fibre
Melanesian combs and a bone charm
bag decorated with strung coix seeds and
(damaged) h. 18 cm. (miniature mask).
€ 100/200
orchid stem; a coix seed purse; herewith a
[7]		
1442 Sulawesi, Toraja, eight various wooden
shell, a shell and plant fibre necklace, and an
spoons; herewith an Ambon clove boat with
Abelam bone dagger h. 52; 22; l. 42 and
three rowers 10,5 - 15 cm. and 20,5 cm.
h. 27,2 cm. resp., last item on stand.
€ 200/250
[5]		
€ 200/400
[9]		
1443 Papua, Wakda-Yamna, prow ornament, an
1455 Philippines, Ifugao, three baskets and an
Asmat top of an implement with human fiIndonesian basket [4]		 € 100/150
1456 PNG, Abelam, ceremonial bone dagger, a
gure and a Sepik area pestle l. 47; h. 52 and
cassowary scraper and Sumatra, a large
49,5 cm. resp. 		 € 100/200
1444 Melanesia, Santa Cruz, two lime gourds,
bamboo container with two different lids.
P.N. Guinea, a coconut shell penis sheath,
l. 33,5, 12,5 and 58, 12 and 7,5 cm. Provenance
a Massim miniature drum, a coconut shell
Constant Nieuwenhuys. [2]		 € 150/250
1457 PNG, Ramu, garamut slit drum. Decorated
lime gourd and two Admiralty Islands dance
with carved anthropomorphic figures and
sticks. h. 18,5; 8,3; 17,2; d. 7,9 and 47 cm.
design patterns. h 40 and l. 170 cm.
resp. [7]		 € 250/400
[1]		
€ 200/400
1458 Nusa Tenggara, two lime stone squatting
male ancestor figures, Private collection.
h. 27 and 29 cm. [2]		 € 200/300
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1459 Surinam, a collection of arrows and two
1474 Melanesia, a bone dagger, a tridacna shell
bows, some arrows with geometrical pyrograpring, a hornbill beak and a stone cult object
hic [1]		 € 100/200
with shells [11]		 € 100/200
1460 PNG, Asmat, war shield, rectangular shaped
1475 P.N. Guinea, Massim, lime stick, a Abelam(?)
with anthropomorphic figure on top, the
wood ornament and a stone blade
fngers on the top rim. h. 160 and w. 54 cm.
31; 29 cm. and 34 cm. on stands.
[3]		
€ 100/140
ca. 7 kg. [1]		 € 100/200
1461 Mentawei, fish spear and Aceh, four
1476 Solomon Islands, collection of seven combs,
lances. h. [4]		 € 300/400
made of wood, grass fibres, resin and shell,
1462 PNG, Asmat, wooden shield, red, white and
framed. 		 € 200/400
1477 Melanesia, a collection of various ornaments
black pigments, the top a face with two ear
consisting of plant fibre, boar's tusks, shell
decorations of rope and Job's tears. The back
and seeds, in two frames [2]		 € 300/500
side in dark black, the grip a simple anthorpo1478 West Africa, Burkina Faso, Bozo, painted
morphic figure. h.164 and w. 46 cm. ca. 6 kg.
€ 400/600
cock a fish suspending from its beak, poly[1]		
1463 PNG, Lower Sepik, two ancestor figures,
chrome paint covered in cloth.
Provenance Steyler Mission and private Dutch
l. 57 x w. 51 cm. [1]		 € 100/200
1479 Philippines, Ifugao, shaman's box, with two
collection. h. 16 and 19 cm.
€ 600/800
carved figures and black patina.
[2]		
1464 PNG, Cicak shield with eleborate carved
l. 45 cm. [1]		 € 300/500
1480 Ghana, Ashanti, chair; carved wooden frame
design, white, ochre and black pigments.
with aluminium details and leather seat.
Simple grip in lower middle h. 1150 and
h. 114 cm. [1]		 € 200/300
w. 46 cm. ca. 5 kg. [1]		 € 200/400
1465 Sumatra, Lampung, eight ceremonial
1481 Afrika, Nigeria, Ibo, coloured large cloth
textiles, tampan 32 x 37 - 45 x 47 cm.
with geometrical patterns, worn and restored.
€ 200/400
[8]		
l. 338 cm x w. 266 cm. [1]		 € 200/400
1466 PNG, Asmat, wooden shield, with abstract
1482 Philipinnes, Luzon, a carved wooden pig
top and bipane design, diamond shape navel.
with blackish patina. l. 17,8 cm.
[1]		
€ 300/500
Elongated anthropomorphic figure for a grip.
1483 Indonesia, Bali, carved wooden sculpture of
h. 191 and w. 55 cm.ca. 8 kg.
€ 400/600
60/100
a bird. h. 22 cm. [1]		 €
[1]		
1467 Sumatra, Batak, stopper carved with an
1484 Sumatra, Batak, beaded pouch with coins
equestrian figure, metal eyes h. 19,8 cm.
and bells and South Africa, a beaded bag
€ 800/1200
[1]		
with strap. Provenance: Constant Nieuwen1468 Papua, Kamoro, plank on a stand. A crown
huys. h. 14 and 11,5 cm without strap or
80/120
on top, geometrical and heart-shaped design
fringes. [2]		 €
1485 PNG, Sepik, food bowl, restored. Herewith a
in white, red, ochre and black. Pin shaped at
snake shaped wooden form and a gourd
the bottom, the reverse undecorated.
cylinder. The food bowl with crocodile
h. 164 and w. 27 cm. 5kg. with stand.
€ 200/400
decorations. l. 56, 24 and 52 cm. Provenance
[1]		
50/100
1469 Papua, Kamoro, elongated board with white
Constant Nieuwenhuys. [3]		 €
1486 Togo, Fon a ceremonial copper alloy
snake-like head, geometrical and heartdignitary staff, decorated with a horned
shaped design in white, red, ochre and black.
head. Herewith an East African wooden club
Eight circles in the middle, the bottom in a
with a rudimentary carved head. l. 87
point. On a stand h. 210 and w. 28 cm. ca. 8 kg.
Provenance Constant Nieuwenhuys.
incl. metal stand. [1]		 € 200/400
[2]		
€ 300/400
1470 A collection of African wooden objects 		
€ 100/150 1487 Afrika, Bamana, cult object, Boli. bull		
1471 Cameroon, three Namchi dolls and a mask,
shaped. Restored. Provenance Joop Groen,
decorated with beads and cowry.
Vlaardingen Wooden skeleton overlaid with
€ 400/600
1472 Sumatra, Lampung, a collection of seven
composed mud. [1]		
1488 PNG, Abelam, openworked wooden panel
ceremonial textiles, tampan
with polychrome figures. h. 156 cm.
37 x 38 - 47 x 48 cm. 		 € 200/400
[1]		
€ 200/300
1473 Bali, wooden carving of a female dancer, ca.
1940 h. 30,7 cm. [1]		 € 150/250 1489 Papua, Asmat, head rest with a soot patina.
l. 109 cm. [1]		 € 200/300
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1490 Mali, Bamana, horned face mask. Provenan1506 Burkina Faso, Lobi, three anthropomorphic
ce Jacques Vogelzang, Hilversum
figures, Provenance Harry Heinemans.
h. 33 cm. 		 € 200/400
h. 18,2 - 51,5 cm. [3]		 € 200/400
1491 Ghana-Togo, a collection of 12 twin figures,
1507 West Africa, four headdresses. Braided,
two dressed in cloth, Provenance Jacques
plantfibers and leather. d. 33 and 45 cm.
[4]		
€ 100/200
Vogelzang, Hilversum 17,5 - 20,5 cm.
€ 600/800 1508 Nigeria, Yoruba, carved wooden caryatid
[-12]		
1492 D.R. Congo, a Luba/Songye small ancestor
stool, the female figure in kneeling position.
figure; a Yaka amulet; Burkina Faso, Mossi
h. 84 cm. [1]		 € 200/300
1509 PNG, Lower Sepik, blackish mask with a
flute and an Ivory Coast, Senufo, spirit
long beak-like nose. h. 48,5 cm. € 200/300
figure Provenance: Jacques Vogelzang,
1510 Papua Gulf, board with an anthropomorphic
Hilversum 8,2; 6,8; 8,8 and 17,3 cm. resp.
€ 250/500
face. l. 61,5 cm. [1]		 € 100/200
[-4]		
1493 Mali, Dogon-style, brass figurine and a
1511 Ivory Coast, Baule, male and female
Bamileke beaded headdress on a wooden
figure. h. 35 and 34 cm. [2]		 € 200/400
1512 DRC, ivory horn, ca. 1900 and Pende, face
base and topped with a animal. Ex collection
mask and a miniature mask
Jacques Vogelzang h. 14,4 and diam. 20,5 cm.
€ 300/400
l. 38,5 and h. 26 and 15 cm. [3]
on stand. [2]		 € 200/300
1494 Nigeria, Nupe, carved wooden lidded box.
1513 PNG, Collingwood Bay, painted bark tree
Herewith an East African neckrest with copper
cloth. with geometrical painted patterns.
circles. diam. 13,5 and h. 14,5 cm.
90 x 155 cm. [1]		 € 150/250
€ 100/200 1514 A collection of photographs cabinet- and
[2]		
1495 Borneo, East Kalimantan, Dayak, four amustereo photo's taken in the Dutch East Indies
lets, a deer horn implement topped by a figure
in the 19th and early 20th century. Herewith
and a Batak style bone equestrian figure.
photographs taken in other area's of the world. 		
€ 150/200
		
€ 400/600
[6]		
1496 A South Seas beaten barkcloth, tapa, with
1515 Middle Sepik, earthenware head set with
geometrical painted pattern. 146 x 47 cm.
nassa shells and human hair mounted on a
€
80/120
[1]		
cassowary bone. Herewith a wooden Sepik1497 Solomon Islands, model of a boat, details in
style hook. l. 42 and 52,5 cm.
[2]		
€ 200/300
white pigment. Herewith a carved and painted
wooden head. l. 130 cm. [2]		 € 100/150 1516 Inuit, miniature pine wooden sled with a
1498 Nigeria, Ekoi, skin covered headdress, in
collection various implements and weapons.
the shape of a human head.(part missing at the
l. 41 cm. [1]		 € 200/300
1517 A collection of ten engravings of various
back) Herewith a painted wooden Ekoi headPolynesian peoples. Eight published by
dress. [2]		 € 300/400
1499 Yoruba, head altar, ile ori. covered with
Alexander Hogg, London and two French
cowry shells, an iron finial surmounted by a
engravings, ca. 1800. [10]		 € 100/200
bird. [1]		 € 100/200 1518 TImor, five bamboo lime containers, with
1500 Nigeria, Mumuye, standing figure with large
incised geometric patterns. h. 12,5 - 16,5 cm.
[5]		
€ 100/200
rectangular ears, short arms, large navel, neck1519 Papua, Asmat, two shell nose ornaments,
lace and brown to black patina. Dutch collecbipanew. Herewith seven conus shell
tion 1970's. h. 42 cm. [1]		 € 180/280
1501 Papua, Cenderawasih Bay, model of a canoe
ornaments. [7]		 € 200/300
1520 Solomon Islands, seven various shell orprow ornament, with a head and painted in
naments; two tridacna shell armlets, a shell
red, yellow and blue. l. 53,4 cm.
€ 150/250
bangle decorated with opposite carved anthro[1]		
1502 Cameroon, bronze standing male figure
pomorphic faces, two small rings and open
h. ca. 120 cm. [1]		 € 200/400
worked shell ornament. [7]		 € 400/600
1503 Ethiopia, Christian parchment scrolls, one
1521 Papua, Abelam, six bone daggers and a bone
with archangel Michael, framed. l. 187 and
spatula. all on a custom stand.
w. 12 / 196 and 22 cm. [1]		
l. 18,7 - 39,2 cm. [7]		 € 500/700
1522 Sumba, two wooden purses, Philippines,
1504 Mali, Dogon, three braided headdresses
Luzon plaited lidded box and a plaited and
diam. 44 - 61 cm. [3]		 € 150/250
1505 Tanzania, anthropomorphic figure with
bamboe cylindrical box.
[4]		
€ 100/200
separately carved arms. h. 60,5 cm. [1]
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1523 PNG, Highlands, Mendi man's shell
1540 PNG, Abelam, decorative wooden sculpture
pectoral. w. 20 cm. [1]		 € 200/300
of man and bird, polychrome pigments
80/100
1524 Papua, three green stone blades and a sacred
h.85 cm. [1]		 €
1541 Nepal, decorative standing protective figure,
green stone. h. 18,3 - 42,5 cm.
€ 400/600
the arms in front of the chest, weathered.
[4]		
€ 100/200
1525 PNG, collection of various objects, three
Wood and plaster h. 79 cm. [1]
1542 PNG, Massim, coconut container with a
Massim spatula's, a Massim comb, two coconut
knotched design of among others spiral motives
spoons, one Adzera and three coconut game
and a European crown; a Massim mortar with
discs, two plaited plantfiber armlets, a gourd
notched spiral motives; herewith a short club
and a Solomon Islands comb.
€ 200/300
with two star motives on one side. Provenance
[13]		
1526 West African wooden baboon mask with
Robert Ypes, Amsterdam. diam. 12, h. 22
teeth and Reckitt's blue pigment and a Bassa
and l. 35,5 cm. [3]		 € 200/400
80/120 1543 Surinam, a collection of nine arrows and
mask. h. 34 cm. [2]		 €
1527 Kenia, Maasai, small wooden child's shield
three bows. kept in a plantfiber bag which
l. 37 cm. [1]		 € 100/200
could be used for cassave, matapi.
[1]		
€ 200/300
1528 PNG, Abelam, two wooden birds, pigments.
1544 A collection of various Melanesian objects
The larger one with damaged tail. h. 35,5 and
comprising among others, two Abelam bone
51 cm. [2]		 € 100/200
1529 Ivory Coast, a pair of decorative Nafana
daggers, a Sepik river female figure. Provenanplank masks, with remnants of pigments.
ce Robert Ypes, Amsterdam. [9]. 		
h. 152 and 146 cm. [2]		 € 200/400 1545 PNG, hard wood ceremonial implement, and
1530 PNG decorative Sepik style orators seat.
two South-East-Asian shields. l 84, 57 and
The eyes inlaid with cowry shells. h. 142 and
99 cm. [3]		 € 200/400
d. 51 cm. [1]		 € 200/300 1546 PNG, Highlands, Modang Province,
1531 PNG, standing wooden female figure
elongated conical earthenware cooking pot.
h. 132 cm. [1]		
on a stand. Provenance Robert Ypes, Amster1532 PNG, Sepik-style, food hook-like decorative
dam h. 42 cm. [1]		 € 200/300
1547 PNG, Highlands, a stone ritual object, in the
plank figure, with crocodiles and a central
€ 100/200
shape of a animal head, Bismarck Archipelago,
ancestor figure l. 122 cm. [1]		
1533 Pakistan, Swat Valley, two chairs and a
lime stone stele with a carved face; herewith a
bridal chest. h. 82 and w. 47 cm. (2x) and
stone female figure. l. 48,5 h. 52 and 32 cm. 		
		
€ 300/500
72x52x75 cm. [3]		 € 100/200
1534 Indonesia, Sumatra, carved wooden squat1548 Congo, ivory blow horn, ca. 1920.
ting monkey holding two babies h. 23 cm.
with leather tassels. l. 36 cm. [1] € 150/250
€
50/100 1549 Collection of six Lampung textiles and a
[1]		
1535 South Africa, Zulu, two wooden stools,
Batak slendang and a textile border.
[7]		
€ 100/200
used for sitting on during milking the cows.
w. 45 and 42 cm. [2]		 € 300/400 1550 Zimbabwe, five pieces of beadwork in light
1536 Collection of three Akan dolls; painted
blue, white and black. Herewith Laos, a pouch
female figure, Ashanti Akwaba and a Mossi,
with silver coins [6]		 € 100/150
1551 Nigeria, Yoruba, two Gelede masks with
long faceless doll. h. 27,8, 36,5 and 66 cm.
€ 300/400
puppets, modern polychrome paint and local
[3]		
1537 Africa, collection of five objects; two iron
textiles. Indonesia, three Wayang golek
snakes and a carved wooden anthropomorfic
puppets; herewith two wooden sculptures.
monkey figure. Herewith a brass figure with
h.ca, 27-42 cm. [7]		
kanaga style headdress and a wooden four
1552 Various materials for restoration purposes:
faced object h. 14,6-21,5 cm.
bag of conus shell discs, bag of boar teeth,
€ 200/300
[4]		
bag with beads, dog and boar teeth, bag with
1538 Benin, bronze couple; the man a hunter with
cowry shells and Job's tears, grass seeds and
prey, the woman with a rooster. h. 35 and
some raffia. [zkj]		
38 cm. [2]		 € 100/150 1553 Indonesia, Bali, four carved mythological
1539 PNG, Middle Sepik, wooden shield carved
beings; one of coromandel wood, with small
with two anthropomorphic faces and remnants
damage, and three multi-coloured being a pair
of pigments. h. 122,5 cm. 		 € 250/500
and one head on a stand. h. 15,5 - 34,5 cm.
[4]		
€ 100/200
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1554 Indonesia, Bali, three objects; a stone temple
1567 D.R. Congo, collection of six harpoon and
guard, a wooden architectural element and a
spear tops, one axe and three lances. Wood,
polychrome mask. h. 26, 21 and 22 cm.
bamboo, iron. h.17 - 68,5 cm.
€ 150/250
[10]		
[3]		
1568 D.R. Congo, Pende, mask with long
1555 Indonesia, collection of six decorative obbeard h. 24 cm. on stand. 		 € 200/300
jects; Sumatera, Batak, a decorative sha1569 Fiji, tapa fragment with a geometric floral
man's calendar on a buffalo bone. A carved
pattern 90 x 60 cm. [1]		 € 100/200
box, a Sepik style standing figure, a knive,
1570 Borneo, Kalimantan, Dayak mandau, the
a small Wajang shadow puppet and a Batak,
scabberd with bone inlay, rattan bindings, deer
metal figurine. h. 15,5 - 45 cm.
€ 150/200
bone hilt and the blade with incised motives.
[box]		
1556 Three decorative Sepik style wooden objects;
Ex collection Beckman, a former attache of the
a mask, a canoe scoop and a souvenir.
Dutch Embassy, Jakarta, 1950's. Herewith a
Herewith three South American terracotta
Asiatic sword. h. 66,5 cm. [2]		 € 200/400
1577 Togo, Ewe, seven wooden standing figures.
figures, broken and damaged h. 20-62 cm.
€
60/80
Four females, three males, details in black
[6]		
1557 Three stone objects; Canada, a carved
paint. h. ca. 18,5 - 21 cm. [7]		 € 200/400
1579 Oceania, Indonesia; six various stone objects
figure, signed 1982 and two stone heads.
and a metal Benin style head. h.11-27 cm.
h. 18.5, 13,5 and 11 cm. [3]		
[7]		
€
50/100
1558 Asia, eight various wooden objects, Indonesia, fisherman statue and China, three
panels. Herewith four figures h. 18-27 cm.
[8]		
1559 Indonesia and India, collection of six wayang
puppets, various characters. Wood, polychrome paint and textile. h. ca. 30 cm.
€
50/100
[6]		
1560 Tanzania, Maasai, three traditional decorated milk storage gourds, one small short
blood and milk gourd; all decorated with
leather strips and beads, some with damage.
l. 88, 70, 63 and 38 cm. [4]		 € 200/300
1561 South Africa, two finely woven plant baskets
and a lid. East Africa, two wooden milk jugs
diam. 22 and 22,5 cm; l. 22 and 13 cm.
€ 100/200
[5]		
1562 Northwest Brazil, Kobeau, a bark cloth and
raffia plant fiber dance mask, painted with
a geometrical pattern and morphological face.
Ref.: Günther Hartmann, Masken südamerikanischer Naturvölker, Berlin 1967, 242, 243.
l. 122 cm. [1]		 € 100/200
1563 PNG, Sepik, three painted palm sheath
panels, h. ca. 145 cm. [3]		 € 200/300
1564 PNG, Sepik, three painted palm sheath
panels, with geometrical patterns and anthropomorphic figures ca. 107 - 160 cm.
€ 200/300
[3]		
1565 Burkina Faso, Bobo, crest mask with a beak
and horns forming a circle l. 89,5 cm. 		
€ 150/250
		
1566 South Africa, Zulu, two wooden knobkerries
on a custom stand. l. 56 and 63,5 cm.
€ 150/250
[2]		
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1609 Collection of 9 books on African Culture;
Fang, Lega, Bamana, Court Arts from Nigeria and others. English, French and Dutch. [9]
1610 Heinz Kelm, Kunst vom Sepik, Museum für
Völkerkunde Berlin, 1986 and eleven other
publications on Oceanic arts and cultures.
German, English, Italian. Two bundles. [1]
1611 Catalogue des Ibeji, Fausto Polo & Jean
David, 2001 - 2005, two ringbinders. [2]
1612 African Masters, Art from the Ivory Coast,
Eberhard Fischer, Lorenz Homberger, 2014
and Arts Primitifs, Collection Hubert Goldet,
2001. [2]		
Kipinga, throwing-Blades of Central Africa,
1613 Objets Africains, vie quotidienne, rites, arts
Marc L. Felix, publ. Fred Jahn, München
de cour, Laure Meyer, 1994 and eight other
1991, bilingual English-German. Fold-out
book concerning African art. [9]		
map, in dust cover. [1]		
1614 Various auction and museum catalogues
Collection of five books on traditional
concerning tribal art [29]		
weapons and currencies; English, German and 1615 Tribute to Africa, the photography and the
Italian. [5]		
collection of Eliot Elisofon, 1974 and four
Collection of three books; box with two voluother books and catalogues concerning tribal
mes of New Guinea Art, Masterpieces from
art. [5]		
the Jolica collection, Musee Dapper. The Arts
1616 Collection of twelve books on South Ameof the South Pacific, Jean Guiart, Golden Press
rican and Oceanic topics; Art of Northwest
and, Art of Norhwest New Guinea by Suzanne
New Guinea, Coaxing the Spirits to Dance,
Greub, Rizzoli New York. [3]		
Message in Stone, Kunst und Kunsthandwerk
Collection of four publications: Objets
aus Neuguinea and others. [16]		
Interdit, Paris, Fondation Dapper, 1989, with
1617 Collection of fiftyseven Christie's and Sotfold-out map. Two volumes in box, Forms of
heby's auction catalogues: thirty-eight on
Wonderment, the history and collections of
'Tribal' arts, seven on contemporary art and
Museum Berg en Dal, 2002. Primitivism in
twelve on Asian arts. Two bundles. [57]
20th century Art, Moma, New York, in slib
1618 Collection of seven books; two on Khmer
box and, French-Dutch 'Mains de Maitres, á la
culture, one on Haida and more English,
découverte des sculpteurs d'Afrique', Bruxelles,
French, German and Dutch. [7]		
2001. [4]		
1619 Nusantara, Highlights from Museum NuCollection of fifteen books on New Guinea;
santara Delft, Arnold Wentholt and nine
Anthony Meijer - Oceanic Art, Gerd Koch publications. [10]		
Geister in Stein, and others. English, French
1620 Lot of three boxes with ca. 70 Dutch books
and German. [15]		
on Indonesia, Papua New Guinea and the
Collection of eleven books on Oceanic Arts;
Dutch East Indies. Volk- en Landenkunde,
Anthony Meijer - Oceanic Art in two volukrijgsmacht, politiek, taalkunde en andere
mes and others. English, French, German and
onderwerpen. [3]		
Dutch. [11]		
1621 Ca. fiftyfive mostly Dutch publications, some
Collection of eight books; five on jewellery,
auction catalogues Christie's and Quittenone on African spoons, one on headrests and
baum. Ca. vijfenvijftig publicaties waaronder
one on Philippine basketry. [8]		
veilingcatalogi van Christies en Quittenbaum,
Collecttion of eight books on texiles; L'Art
VVE jaarboeken en tribale tijdschriften.
[55]		
du Tapa, Au fil de la Parole and Mbuti design.
1622 1 box 1 doos. [1]		
Anatolian Kelims, volume 1 and 2, Kilim the
1623 Collection of twelve books on African,
complete guide. Batik and Ikat, Textilien in InOceanic and South American cultures
donesien. English, French, German and Dutch.
[12]		
[8]		
1624 Collection of 11 books and various small
Collection of nine books on Indonesian Arts
publications on Australian and Oceanic
and Cultures; Court arts, Batak, Toradja,
cultures, tribal art collections.
Hindu-Javanese and others, English and Dutch.
[11]		
[9]		
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1708 Groot-Brittanië, Perthshire, glazen 'millefleurs' bolvormige presse-papier, 1976,
in groen en roze, onderzijde gesigneerd '1976
P' h. 5,5 cm. [1]		 € 100/150
1709 Petrus Regout Maastricht, aardewerk kinder
servies, model Potiche, 1894. Bestaande uit:
drie dekschalen, twee schalen op voet, drie
dienschalen, twee sauskommen, twaalf ontbijtborden, tien soepborden en vijftien dinerborden. [46]		 € 100/200
1710 Duitsland, zes porseleinen schotels en een
mand, Schumann. Met decor van bloemen.
Hierbij divers aardewerk w.o. plateel vaasjes en
Engeland, wit aardewerk servies met blauwe
glazen vaas met zilveren montuur.
[ds]		
€ 100/150
transfer print, decor 'Sydney', gemerkt W.B.
1711 Vier porseleinen groepjes, ca. 1900.
voor William Brownfield, 19e eeuw. Bestaan60/100
w.o.danseressen. [4]		 €
de uit soepterrine met lepel, drie dekschalen,
1712 Collectie van 91 KLM huisjes. Hierbij het
dertien dienschalen, zevenentwintig dinerboek 'Sterke Verhalen, alle geheimen achter de
borden en eenentwintig soepborden.
€ 200/300
gevels van de KLM huisjes'.
[66]		
Wedgwood, porseleinen theeservies decor
[3 dzn + boek]		 € 800/1200
1713 Petrus Regout, stel aardewerk waskommen,
'Moss Rose'. Bestaande uit schaal, melkkan,
decor distel. diam. 36,5 cm.
suikerpot, zes kleine schotels, zes hoge thee[2]		
€
20/30
koppen, vijf lage theekoppen en tien schotels.
€ 100/200 1714 Wilhelm Schiller & Sohn, aardewerk sier[3]		
Wedgwood, porseleinen servies decor
schotel, ca. 1900. Uitgevoerd in Egyptische
'Springfield', Georgetown Collection.
stijl, decor in relief. Gesigneerd binnenin een
Bestaande uit dekschaal, vier schalen, twee
cartouche, model nummer 5241. diam. 49 cm.
[1]		
€
50/100
sauskommen, melkkan, suikerpot, tien koppen,
1715 Petrus Regout Maastricht, drie aardewerk
negen schoteltjes en negen borden.
€ 100/200
kastkommen, decor Dragon. Hierbij diverse
[36]		
Kristallen fruitschaal en verguld porseleinen
kleine kommen Regout e.a. diam. 19 cm.
30/50
negendelig koffieservies, 19e eeuw
[3 + ds]		 €
€
40/80 1716 Stel geslepen glazen karaffen, ca. 1900. Hier[10]		
Limoges, porseleinen serviesgedeelte met
bij een kristallen geslepen buikkaraf, een stel
decor van bloemenvazen, bestaande uit: terrine,
groen glazen karaffen met tinnen montering en
dekschaal, vier dienschalen en twaalf borden.
een geknepen glazen karaf met radgravures.
€
40/80
[18]		
h. 15 - 33 cm. [6]		 € 150/250
Duitsland, porseleinen servies, Rosenthal
1717 Denemarken, Per Lütken voor Holmegaard,
Bavaria, decor Ivory. Bestaande uit vier
glazen bloemenvaas met rode draad patroon.
dekschalen, sauskom, vijf dienschalen, acht
Gesigneerd en gedateerd 1962. Hierbij een
dinerborden en zeven soepborden. Hierbij een
glazen schaal ontwerp Ladislav Palecek voor
terrine en een dienschaal, decor Goldbrokat.
Beranek, ca. 1970 en een blauw glazen schaal
€
80/120
50/80
[27]		
met spiegel, Pukeberg. [3]		 €
Engeland, porseleinen koffieservies,
1718 Maastricht, glazen schaal met gelijkmatig
Wedgwood & Barlaston, decor 'Of Etruria'.
luchtbellen patroon. Hierbij glazen bonbon
Bestaande uit koffiepot, suikerpot, melkkan,
schaal, kobalblauwe glazen vaas en kantige
vier koppen en zes schotels. Hierbij een ovaal
robijrode glazen vaas, Jean Beck.
[4]		
€
80/120
eikenhouten dienblad met intarsia. (scherf
50/80 1719 Meissen, wit porseleinen theepot met gouden
deksel koffiepot). [14]		 €
Groot-Brittanië, Perthshire, glazen 'millebies decoratie, ca. 1900. Hierbij divers porsefleurs' bolvormige presse-papier, 20e eeuw,
lein en aardewerk van verschillende manufactumet centrale bloem, centraal gesigneerd 'P'
ren. (beschadigingen). [2 dzn]		 € 100/200
h. 6 cm. [1]		 € 100/150 1720 Diverse porseleinen groepjes. Hierbij een
Delft olie en azijnstel in houder.
[6]		
€
80/120
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1733 Stel kristallen geslepen gember coupes,
1721 Harvey Craft, porseleinen vaas, 20e eeuw.
19e eeuw. Hierbij twee paren kristallen
Uitgevoerd als papieren draagtas met gedraaid
geslepen karaffen en twee differente karaffen.
papieren hengsels. Onderzijde gemerkt Harvey
(één gembercoupe met chip en twee karaffen
Craft Incorporated, Made in Canada. h. 23 cm.
€
50/80
met chips). h. 26 - 28 cm. [8]		 € 150/250
[1]		
1722 Société Céramique Maastricht, aardewerk
1734 Kristallen karaf en vijf wijnglazen
[ds]		
€
10/20
koffieservies, model Geranium, ca. 1900
1735 Divers aardewerk en porselein, 18e-20e
Bestaande uit koffiepot, suikerpot, melkkan,
50/80
eeuw. [ds]		 €
5 koffiekoppen en zes schotels. Allen met
1736 Japan, Imari schotel, Meiji periode. Hierbij
bruine decoratie op wit fond. Provenance:
€
50/80
divers Japans Imari diam. 39 cm.
nalatenschap Onno Boers. [14]
50/80
1723 China, blauw-gedecoreerde aardewerken
[1 + ds]		 €
1737 China, blauw-wit porseleinen schotel in
schaal, beschilderd met figuren op een celadon
50/100
Ming stijl. Hierbij divers diam. 38 cm.
grond diam. 34 cm. [1]		 €
60/100
1724 Delft, blauw-wit aardewerken schotel
[1 + ds]		 €
1738 Twee aardewerk wandborden diam. 36 en
(hersteld) en China, blauw-gedecoreerde
10/20
43 cm. [2]		 €
aardewerken schaal, beschilderd met draken
1739 Tsjechië, porseleinen vide poche, Royal Dux,
op een celadon ondergrond diam. 43 en
50/100
ca. 1900. Voorstellende vrouw met lammeren.
31,5 cm. [2]		 €
50/80
1725 China, paar blauw-wit aardewerken
h. 19 cm, b. 27 cm. [1]		 €
1740 Frankrijk, porseleinen bistro koffieservies,
kommen met gestileerde florale decoratie
30/50
Pillivuyt Paris. Uitgevoerd met zilveren
(defecten) diam. 12,5 cm. [2]		 €
50/80
1726 Petrus Regout / Société Céramique Maasranden. [2 dzn]		 €
1741 Divers aardewerk. w.o. theeservies met goudtricht, diverse aardewerk, 19e/20e eeuw.
20/30
gekleurde rand. [ds]		 €
W.o. dienschalen, schotel en sauskommen.
1742 Twee sculpturale aardewerk theeserviezen.
Verschillende decors. Provenance: nalaten80/120
Polychroom geschilderd en gevormd als huis en
schap Onno Boers. [2 dzn]		 €
50/80
1727 Divers wit aardewerk en porselein, 20e eeuw.
biscuit. [ds]		 €
1743 Polychroom geschilderd aardewerk sculpW.o. kannen en schalen. Verschillende fabrikaturaal theeservies. In de vorm van tulpen.
ten. Provenance: nalatenschap Onno Boers.
€
50/80
Hierbij blauw-wit porseleinen theeservies,
[ds]		
40/60
1728 Dikwandige annagroen glazen bolvaas,
Rosenthal. [ds]		 €
1744 Zeven wit aardewerk puddingvormen, ca.
20e eeuw. Hierbij een dikwandige glazen vaas
1900. w.b. gevormd als vis, fabrikaat o.a.
met rood kleurverloop en luchtbellen en een
50/80
Société Céramique. [7 in ds]		 €
bruin glazen vaas met zwarte ribben.
1745 Duitsland, porseleinen servies gedeelte, decor
h. 18 - 26 cm. Provenance: nalatenschap Onno
€ 150/250
'Parzival', Rosenthal. Bestaande uit dienBoers. [3]		
1729 KPM, porseleinen vaas met 'schwämmel'
schaal zonder deksel, deksel van terrine, vijf
decor. Uitgevoerd met vergulde rand.
schalen, zes ontbijtborden, vijf dinerborden en
50/80
40/60
h. 33 cm. [1]		 €
elf soepborden. [29]		 €
1730 China,divers porselein, deels 18e eeuw
1746 Petrus Regout Maastricht, wit aardewerk
Provenance: nalatenschap van een Amsterdamsoepterrine, 19e eeuw. Hierbij acht witte
60/100
se juwelier-antiquair. [ds]		 €
dinerborden Wedgwood en servies gedeelte
1731 Ernst Bohne & Söhne, Rudofstadt, paar
gemerkt Creative Tableware, bestaande uit vier
porseleinen groepjes van musicerend koppel,
schalen, twee dinerborden, acht ontbijtborden
50/80
ca. 1900; hierbij een paar porseleinen groepjes
en zes schotels. [29]		 €
1747 Divers Chinees porselein, 18 en 19e eeuw
van bloemenmeisjes, Fasold & Stauch en twee
(deels beschadigd). [ds]		 € 100/200
andere. (beschadigingen). h. 15 - 21 cm.
1748 Zeven porseleinen groepjes als lamp;
Provenance: nalatenschap van een AmsterdamHonden h. 15-25 cm. [7]		 € 100/200
se juwelier-antiquair. [6]		 € 160/260
1732 Japan, een set van acht blauw-wit porselei1749 Diverse goepjes; Honden.
[ds]		
€ 200/240
nen koppen en tien schotels, Meiji, gedeco1750 Acht porseleinen groepen, Honden
reerd met bloemen, met zeskarakter merken
h. 9-22 cm. [8]		 € 100/200
(een schotel gelijmd, chip, haarlijnen)
80/100 1751 Vijf porseleinen groepen; o.a. Pitbull/
diam. 13 cm. [18]		 €
Bulldog h. 15-27 cm. [5]		 € 100/200
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1752 Twee grote porseleinen groepen; Honden
1770 Paar decoratieve celadon puntvazen,
50/80
h. 28 en 41 cm. [2]		 € 100/150
20e eeuw h. 36 cm. [2]		 €
1753 Rosenthal, twee porseleinen Pop-Art schotels
1771 China, groen glazuur kalebasvormige vaas,
ontwerp Roy Liechtenstein, 1990/1996.
20ste eeuw. met decor van kraanvogels en drie
Genummerd 2221/3000 en 3000/0327. Hierbij
Boeddha figuren op de flanken. Gemerkt
Rosenthal schotel ontwerp Marcello Morandini
h. 40 cm. [1]		 € 200/300
1772 Vier stuks modern keramiek h. 7-23 cm.
en een zwart porseleinen schaal. diam 31 cm.
€ 150/250
[4]		
€
50/100
[4]		
1754 Royal Copenhagen, biscuit sculptuur
1773 Japan, Imari koffiekan naar antiek voor'Taurus', ontwerp Pia Langelund. Hierbij
beeld (deksel defect) h. 35 cm.
[1]		
€
40/60
een persglazen sculptuur met ingesloten
1774 Vijf stuks oosters porselein, w.o. blauw-wit
kleurslingers, gesigneerd 'Art by Fias '03'.
50/80
theebusje, 18e eeuw. [5]		 € 100/200
h. 22 - 27 cm. [2]		 €
1755 Houten vis snijplank met veziliverde montu1775 Delft, diverse aardewerk borden, 18e en 19e
50/80
ren. Hierbij glazen cocktailshaker, limonadekan
eeuw [ds]		 €
en vaas. [4]		 € 100/200 1776 Zweden, aardewerk servies gedeelte,
1756 Divers aardewerk. w.o. blauw-witte plaquette
Gustavsberg, decor Adria. Bestaande uit:
80/120
Porceleyne fles. [2 dzn]		 €
terrine, twee dekschalen, dienschaal, sauskom,
1757 Glazen karaf met negen geslepen glazen.
zes ontbijt-, vijf diner- en zes soepborden.
[22]		
€
50/80
Glazen voorzien van zilveren voet.
40/60 1777 Negen Franse aardewerk terrines en kope[10 in ds]		 €
1758 Vier kristallen geslepen Asbakken, w.o.
ren jam schaal. w.o. door Michel Caugant.
[10]		
€ 100/150
Baccarat. Hierbij drie glazen vormstukken;
1778 Twee steengoed kruiken en twee steengoed
halter, Val St. Lambert, everzwijn Baccarat en
potten, 19e eeuw. w.b. makelij Stedman &
otter Vicke Lindstrand. [7]		 € 200/300
1759 Royal Copenhagen, wit porseleinen koffieSeymour, New Haven, USA. h. 36 - 44 cm.
[4]		
€ 100/200
kan, Hierbij Lalique glas, porseleinen dek1779 Engeland aardewerk kan met tinnen deksel,
seldoos in de vorm van ei en een rookglazen
Thompson, 19e eeuw. Met decoratie van bamvaasje. [4]		 € 100/150
1760 Diverse porseleinen kop en schotels
boe stronken, bladeren en als twijg gevormd
€
20/40
[ds]		
handvat. Tinnen deksel gemerkt Broadheard &
1761 Regina, plateel amfoor driedelig rookstel
Atkin. h. 18,5 cm, b. 12,5 cm.
[1]		
€
80/120
(rookstel beschadigd) h. 35 cm.
40/60 1780 Divers serviesgoed [ds]		 €
30/60
[4] ]		 €
1762 Duitsland, majolica groep met iriserend
1781 Fornasetti, porseleinen bord 'Piatto Calenglazuur, begin 20e eeuw; Korhoen op boomdario' nummer 13, 1980. diam: 24 cm.
[1]		
€ 200/300
stronk. Gemerkt met blindmerk nummers
1782 Fornasetti, porseleinen bord 'Egocentrismo'
(snavel gelijmd) h. 35 cm, l. 33 cm.
€
60/100
nr 5 uit een serie van 6. diam. 26 cm.
[1]		
[1]		
€ 100/150
1763 Groen plateel groep, Art Deco; Liggend hert.
1783 Vijf stuks keramiek en glaswerk, Art Deco,
Gemerkt Frechen h. 25, l. 38 cm.
€
80/140
w.o. Maastricht, craquelé glazen vaas.
[1]		
[5]		
€
60/100
1764 Divers porselein en glas, 19e eeuw en Art
30/60 1784 Zes antieke tegels, 17 en 18e eeuw
Deco, w.o. tete a tete. [ds]		 €
[6]		
€
50/80
1765 De Porceleyne Fles, aardewerk vaas en paar
1785 Divers, w.o. vazen en mallen.
knobbelvazen, jl. 1911 en 1952 h. 29 cm.
€
80/120
[ds]		
€
20/30
[3]		
60/100 1786 Porceleyne Fles, cloisonné tegel en een Duits
1766 Divers Aziatica [ds]		 €
60/100
1767 Divers aardewerk 		 €
terracotta bord, 19e/20e eeuw, de rechthoe1768 Diverse Japanse en Chinese porseleinen
kige tegel gedecoreerd met keukenscène, het
40/80
borden [ds]		 €
bord in reliëf gemodelleerd met een jager en
1769 Porseleinen craquelé vaas, 2e helft 20e eeuw
vrouw in een keuken (bord met haarlijnen, chip
met decor van oosterse danseres. De vaas met
aan standring en enkele kleine restauraties)
twee draken en bloemmond versierd. h. 35 cm.
h. 29,5 x w. 20,5 cm. / diam. 22,5 cm.
€ 100/300
[2]		
€ 100/150
[1]		
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1787 Japan, vier diversen Imari porseleinen borden, Edo en Meji periode, een bloemvormig,
alle verschillend gedecoreerd met bloemen en
planten diam. 21,7-25 cm. [4]		 € 140/180
1788 Japan, Satsuma porseleinen vaas, ca. 1900,
de platte zijden beschilderd met verschillende
vogels in bloeiende struiken, de schouder met
twee shishi leeuwen, de onderzijde gemerkt
(kleine chips aan leeuwen) h. 25,4 cm.
€ 150/200
[1]		
1789 Japan, drie Satsuma vazen, ca. 1900, bestaande uit een paar zeskantige vazen verschillend
gedecoreerd met figuren en een enkele vaas met
geleerden (enkele kleine haarlijnen)
h. 29,5-34 cm. [3]		 € 150/300
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2009 Four possibly antique coins, two Greek silver
coins and two others. Provenance private
Amsterdam collection, 1990's diam. 2,5 3,3 cm. [4]		 € 100/200
2010 Eastern Mongolia-Southern Siberia, Ordos
Culture, ca. 600-400 BC, a bronze fine belt
buckle in the shape of a feline mother with
child and prey. Ex collection Bruno Gay, Paris.
Published in catalogue of Martin Doustar,
'A passage through Asia', june 2015, no. 20.
Private collection Amsterdam. On a custom
stand. l. 9,5 cm. [1]		 € 600/1000
2011 Roman, glass amphora amulet, 2nd century
Cyprus, limestone head of a young man, ca.
and a Greek terracotta fragment of a vase,
5th Century BC., Provenance Ancient Art
5th century BC, depicting a fragment of a
Gallery Stormbroek, 1999 and private collecwarrior. Provenance, private Amsterdam
tion Amsterdam h. 15 cm. [1]		 € 500/800
collection, 1990's. l. 2,2 and 5,6 cm.
[2]		
€ 100/200
South Italy, earthenware vase, ca. 4th-3rd
2012 A collection of various objects, from Near
century BC, with two fine handles with deEastern to European and Asian, from ca.
coration of female heads in relief. Provenance
1000 BC - 20th century. a.o. Merovingian
Kunsthandel van Stormbroek, 1999. h. 32 cm.
€ 400/800
bronze pendant, stone Near Eastern seal
[1]		
Roman terracotta oillamp, ca. 1st-3rd cendepicting a standing lion and a silver ring with
tury, with four holes for hanging. Provenance
agat stone. Provenance private collection
€ 250/400
collection Rolf Heynen, Koln, Germany.
Amsterdam. l. 2,5 - 5 cm. [zkj]
2013 Three Near Eastern antiques steatite and
Gallery Stormbroek and private collection
shell beaded necklaces, ca. 2nd Mill BC.
Amsterdam 1999. Herewith two Roman
and one strand of beads, possibly Egyptian,
terracotta oillamps, ca. 3rd century. l. 11, 9 and
Herewith three Roman glass armlets, ca. 2nd
7,5 cm. [[3]		 € 200/400
Three terracotta Corinthian alabastron's, ca.
century. l. ca. 25 and 3,5 and diam. 6,5 - 8 cm.
[7]		
€ 200/300
750-650 BC, with encised and painted decor
2014 South Italy, Greek pottery lekythos, 4th-3rd
of female siren's, animals and floral patterns.
BC, an Attic cup with handle, a small jug,
Provenance Amsterdam private collection 1999.
3rd BC and two Corintian arryballos,
h. ca. 9,5-10 cm. [3]		 € 500/800
Islamic thick green glass bottle, ca. 12th-15th
6th century BC, with encised and painted
century. h. 8,3 cm. [1]		 € 150/250
geometrical lines and scale pattern. Provenance,
Roman glass balsamarium and a flacon, 3rdthree from Gallery Stormbroek, 1999 and
4th century, balsamarium with two handles,
2001 and all private Amsterdam collection,
Provenance Ancient Art Gallery Stormbroek.
1990's. h. 8,5 till 11 cm. [5]		 € 300/400
2015 South Italy, Greek terracotta miniature
Both private Amsterdam collection 1999.
nuptial lebes, 4th - 2nd century BC and
h. 9 and 12,5 cm. [2]		 € 200/400
A fine Roman glass flacon, ca. 3rd-4th
a Greek kantharos, 5th-3rd century BC
century with handle. Provenance private
Provenance Ancient Art Gallery Stormbroek
collection Amsterdam, 1990's. h. 13,7 cm.
and private collection Amsterdam. h. 9,5 cm.
€ 150/200
[2]		
€ 100/200
[1]		
Roman bronze fragment of a woman's bust
2016 A collection of six antique terracotta pots
in relief, ca. 3rd century. Herewith two bronze
and a jug of Roman period and later. Two
figures. Provanance private collection Amsterwith lineair slib decoration. Provenance private
dam, 1990's. l. 5,2 / 5,3 and 5,5 cm.
Amsterdam collection, 1990's. h. 7,5 - 12 cm.
€ 100/200
[6]		
€ 300/400
[3]		
Roman bronze pen case, 1st-3rd century
2017 Roman a agat intaglio, 2nd century. set in
decorated with a maenad-mask applique and a
a golden ring possibly of more recent times
knob at the bottom. Provenance private AmsterProvenance private Amsterdam collection.
dam collection, 1990's. w. 4,9 and h. 4,6 cm.
l. 3 cm. [1]		 € 400/500
€ 200/400
[1]		
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2018 Roman fine agate intaglio, 2nd century, set in 2029 A collection of seven bronze antique animal
figures, of Roman Period and later. Private
a modern golden ring marked Andokara 8kt.
collection Brabant, Holland. l. 3,5 - 7,2 cm.
the intaglio depicting the crowning of Fortuna
[7]		
€ 300/400
by Mercurius. Provenance Jacques Schulman
2030 Indus Valley, a collection of five antique
BV 1986, with invoice. l. 2,5 cm.
€ 300/500
terracotta idols, ca. 2nd Mill BC. (one in two
[1]		
2019 Antique red terracotta jar, possiby Luristan,
parts) h. 4,3 - 11,5 cm. [5]		 € 300/500
2031 Egypt, bronze Osiris, Late Period. Private
the two handles in the shape of two dear heads.
collection Brabant, Holland. h. 13 cm.
Herewith a Roman terracotta jar with handle
[1]		
€ 150/250
and an antique earthenware water bottle.
2032 Egypt, three terracotta Ushabti's and an
Provenance private Amsterdam Collection.
amulet, Late Period; one with painted hyrioh. 17, 25 and 23 cm. [3]		 € 200/400
2020 Apulia, earthenware skyphos, 4th century
glyphs. Private collection Brabant, Holland.
BC, with painted figure of a running satyr with
h. 5,5 - 10,4 cm. [4]		 € 200/300
2033 Egyptian small wooden acscet, possibly
a torch and win sack in hand, on the other side
Roman Period, with a lying man in relief.
a painted figure of a maenade, a devote of
Private Brabant collection, Holland. 9 x 4,5 cm.
Dionysos. h. 13,5 cm. [1]		 € 350/500
[1]		
€ 200/300
2021 Egyptian Ptolomeic period, sculpture of a
2034 Two Roman glass bottles and a terracotta
bronze cat. Provenance Dr. F. Lauwers and
flask, 2nd-3rd century. Herewith a South
private collection The Hague. h. 7,8 cm.
€ 1500/1800
Italian terracota head. h. 6,5 - 15,5 cm.
[1]		
[4]		
€ 150/200
2022 Egypt, Coptic textile fragment of three
2035 Roman bronze head of a falcon, and a
anthropomorphic figures Herewith a book
collection of nine Roman bronze human- and
on Coptic textile: Bourguet, Pierre du, 'Musee
animal heads, ca. 1st-3rd century. Private
National du Louvre Catalogue des Etoffes
collection Brabant, Holland. h. 7 and 1,5 Coptes, I. Paris 1964. 21 x 15 cm.
€ 200/300
4,7 cm. [9]		 € 600/800
[2]		
2023 Egypt, a collection of three textile fragments,
2036 Roman bronze torso, fibula and two heads,
depicting two birds and a zoomorphic figure
ca. 2nd century. Herewith a possibly Iberian
w. 23, 11 and 12 cm. [1]		 € 200/300
Celtic bronze head. Private collection Brabant,
2024 Bronze broad armlet, Merovingian, 6th
Holland. l. 2,5 - 9,2 cm. [5]		 € 200/400
2037 Two terracotta Syrian Idols, Halaf Period,
century with engraved decoration of flower
ca. 2nd Mill BC., with painted slib decoration.
buds, semi circular indentation and thick
Private Brabant collection, Holland.
endings. Provenance E. Cuypers, Elevrijt and
h. 11 - 8,5 cm. [2]		 € 300/500
Dutch private collection. diam. 7 cm.
€ 350/500 2038 A collection of seven Syrian terracotta
[1]		
2025 Egypt, a collection of three textile fragments,
fragments of idols, 6th - 1st Mill Bc.
depicting a lion, and two floral panels.
l. 3 - 8 cm. [7]		 € 200/300
w. 9, 7,5 and 11 cm. [1]		 € 200/300 2039 Collection of Near Eastern terracotta animal
2026 A collection of ten bronze fibula and a ring,
figure, 1000-500 BC, and older. € 300/500
2040 A collection of six terracotta and four stone
Roman Period and later date. Some with
Middle Eastern idols and fragments, ca.
enamel decoration. Private collection Brabant,
1000-500 BC. Private Brabant collection,
Holland. l. 2 - 9,5 cm. [10]		 € 200/300
2027 Luristan, bronse ceremonial sword, first MilHolland. h. 2,5 - 8 cm. [10}]		 € 200/400
2041 A Greek bronze fibula, ca. 4th century BC
lenium BC. l. 40 cm. Provenance Constant
with two fine spiraling motives. Private
Nieuwenhuys. [1]		 € 200/400
2028 A collection of nine stone intaglio's, five
collection Brabant, Holland. l. 11 and
Sassinid Emprice, ca. 5th-6th century, two
h. 4,5 cm. [1]		 € 150/250
2042 Four antique terracotta jars and a bronze
Roman Period, ca. 2nd century and two
antique lidded box and a thick bronze pot.
others; glass paste with mans face, recent,
hanging on three metal chains. Private collecdefect roman ring with intaglio, Terborch, Islation Brabant, Holland. h. 5,2 - 8,5 cm.
mic glass paste with higtend seal bead, possibly
[6]		
€ 200/300
heliotope, Sassinind, 6e AC, carnelian seal bead
2043 An antique bronze figure of a cat. Private
of a horse, Sassinid, 6e AC and a seal bead of a
collection Brabant, Holland. w. 5 cm.
bull, possibly heliotope [9]		 € 500/700
[1]		
€ 150/252
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2056 A collection of fourteen various terracotta
2044 A collection of ten terracotta Near Eastern
animal figures, some of Near Eastern antiobjects, ca. 1000-500 BC. Private collection
quties, ca. 2nd Mill BC. l. 5,5 - 8,8 cm.
Brabant, Holland. h. 2 - 8,5 cm.
€ 200/400
[14]		
€ 200/400
[10]		
2045 A collection of various objects, some antique;
2057 A Greek terracotta fine head of a Satyr, ca.
two bronze vases, a stopper, an iron rectangu4th century BC. with remnants of pigment.
lar plaque with in low relief a riding warrior.
With purchase invoice, Archea, Amsterdam,
Herewith two stone bowls, a stone amulet and
2003. h. 3,5 cm. [1]		 € 250/400
2058 A collection of fifteen glass and stone small
two objects, possibly antique. l. 2,5 - 7,5 cm.
€ 200/400
bottles; copies of older Roman and Persian bot[10]		
2046 Four Ordos style applieques and a possible
tles. Some with age. l. 3,5 - 8,9 cm.
[10]		
€ 200/400
Persian bronze figure of a standing bird.
2059 Pre-Columbian, a collection of earthenware
2047 Antique bone and a stone idol and Bactria; a
beads and Peru, bronze antique needles
stone head with, possibly antique, a serl. 8,7-13 cm. [2]		 € 100/150
pentine base of later date. Private collection
2060 Egypt, faience part of a fine Ushabti, Late
Brabant, Holland. l. 17, 3,5 en 7 cm.
€ 200/400
Period, with hieroglyphics, scepter and staff.
[3]		
2048 A golden applique, possibly Mesapotamian
With green to bleu collor. Private Dutch
and a golden antique ring. The applique with
collection. Collected ca. 1970. 12,2 cm.
[1]		
€ 1000/1500
hammered decor of a stylized anthropomorphic
2061 Syria, an alabaster ceremonial object, with
figure between two animals. The ring decorated
four rams and bullheads, possibly antique.
with four holes. 4,2 x 3,5 and l. 2 cm.
€ 200/300
Herewith a painted leather container and a
[2]		
2049 Antique terracotta horse figure, two
Spanish or Portuguese earthenware antique ink
terracotta pots and a possibly antique stone
vessel. l. 7 x w. 10 cm; diam. 11,5 cm and
carved animal figure. Herewith a Maya style
l. 6 x w. 10,5 cm. [3]		 € 100/200
figure h. 5 - 16 cm. [4]		 € 200/400 2062 Keltic-Iberian bronze fibula in the shape
2050 Egypt, a stucco canvas mummy mask,
of a bird, ca. 2nd BC and a collection nine
Ptolomeic Period. with painted facial details.
antique bronze objects; of Roman period and
Private Dutch collection 1960's. l. 22 cm.
later. l. 2 - 11 cm. [10]		 € 150/250
€ 600/1000 2063 A conical stone object. h. 24 cm.
[1]		
[1]		
€ 100/200
2051 Thailand, Ban Chiang, a collection of nine
2064 Collection of antique Egyptian, Persian,
bronze objects, ca. 1500-800 BC; comprising
Near Eastern and African beads. Included are
of eight various bracelets and one with a bell
also more modern beads. [zkj]		 € 150/250
and one axe. Collected in the 1981, private
2065 Guatamala, Chichicastenango a collection of
collection. Displayed on a tray. diam. 3 - 14
antique earthenware beads; shaped in discs,
and l. 7 cm. [9]		 € 400/500
2052 Vietnam, bronze spear head, Dong Song, 200
some with geometrical decoration.
[zkj]		
€ 200/300
BC-200 AD, on a custom stand. Private
collection. h. 25 cm. [1]		 € 250/350 2066 A collection of nineteen various Idol figures,
2053 A bronze Roman candle holder, 2nd-3rd
some antique. Private collection Brabant,
century, of hourglass shape, decorated with
Holland. l. 2,4 - 8,7 cm. [19]		 € 500/800
2067 Merovingian time ring, olamide stone
bands and with a cylinder shape candle holder.
Provenance E. Cuypers, Mechelen, Belgium
Private Dutch collection. h. 10 cm.
€ 800/1200
and private Dutch collection. diam. 2,1 cm.
[1]		
[1]		
€ 150/200
2054 Egypt, Roman Period, bronze sculpture of
2068 A collection of bronze animal figures of
Harpocrates, 2nd-3rd century, with fine
various cultures, some antiques.
bronze patina. Private Dutch collection,
l. 2,8 x 7 cm. [17]		 € 300/500
1960's. h. 11,3 cm. [1]		 € 300/500
2055 A collection of nine terracotta antique Near
2069 Thailand, Ban Chiang, pot. Collected in the
Eastern idols, all on a stand. Private collection
early 1970's. (two small chips) diam. 16 cm.
[1]		
€ 100/150
Brabant, Holland. h. 3,4 - 7,5 cm.
€ 200/400 2070 A collection of various antique beads, a
[9]		
terracotta slab and a metal open ring.
[zkj]		
€
80/120
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2085 Collection of various metal and stone
2071 Collection of ca. thirty metal and stone
objects, various cultures, some antique.
objects, various cultures, some antique.
Fibulae, rings, pendants, appliques, fragments,
Various forms l. 2 - 9,5 cm.
human and animal forms. 0,5 -9,5 cm.
[ca. 30]		 € 300/500
[zkj]		
€ 100/200
2072 Collection of ca. twenty metal animal forms,
2086 Egypte, a blue faience Ushabti, possibly
various cultures, some antique. l. 3 - 4,8 cm.
antique decorated with hieroglyphs.
[ca. 20]		 € 300/500
[1]		
2073 Collection of ca. 20 metal or brass humanoid
2087 Apulia, a skyphos, 4th century BC and Indus
objects, various cultures, some antique.
Valley a bowl with painted animals and flol. 2,3 - 10 cm. [20]		 € 300/500
2074 Collection of ca. 22 metal, brass or stone
wer motifs, ca. 1500 BC. h. 5,4 and 9,5 cm.
[2]		
€ 200/400
animal figures, various cultures, some
antique. l. 3 - 5 cm. [22]		 € 300/500 2088 Colombia, three tumbaga disk shaped
2075 Collection of ca. 30 decorative objects,
pendants and one diam. 3 - 3,8 and
various cultures, mostly copies. Various forms
l. 12,4 cm. [4]		 € 200/300
2089 Colombia, a pair of tumbaga ear pendants
Stone, terracotta, wood and copper alloy.
and three circulair pendants. l. 4,2 and
3 - 15 cm. [ca. 30]		 € 200/400
2076 Egypt, faience head of Anubis, Late Period.
diam. 3,9 - 4,5 cm. [5]		 € 200/300
2091 Iran, snavelkan en Turkije, stijgbeugel
Dutch private collection. l. 4,5 cm.
€ 200/300
[2]		
€ 100/150
[1]		
2077 Egypt, earthenware mummified male God,
2092 Tairona, Colombia, animal ocarina, ca.
600 - 30 BC, Late Period, with ample traces
500-1000 AD. A grayware pottery ocarina,
of cloth and an imprint of a finger at the back.
a stylized owl-form having a tapered bulbous
With a glued perspex cilinder at the back.
body with incised bands of stippled decoration.
Private Dutch collection. Collected ca. 1970.
Repaired from five original pieces with some
h. 10 cm. [1]		 € 400/800
losses along the breaklines. 8,7 x 5,5 x 5,5 cm.
2078 Collection of fourteen objects, various
Private Pennsylvania collection, ex. Harmer
cultures, some Roman, some antique.
Rooke, NYC 1980s. US auction house 2019.
[1]		
€ 150/200
Terracotta, glass, copper alloy. 6,2 - 14,5 cm.
2093 Peru, Chancay, five various textile dolls and
[14]		
a serie of small dolls together, 20e century.
2079 Collection of 16 humanoïd forms, various
With antique textile elements, 1000-1480.
cultures, some antique, copper alloy.
€ 300/500
[6]		
€ 100/150
h. 4,5 - 9,5 cm. [16]		
2080 A collection of twenty various idol figures
2094 Costa Rica, a terracotta rattle tripod cup,
and amulets, some antique. Bone, stone and
1000-1400 with geometrical painted patterns.
other material. l. 4,2 - 12,5 cm.
Herewith a black earthenware small antique
€ 500/800
[20]		
figure, possibly Mayan. diam. 10,5 and
2081 Collection of beads, flints, axe-blades and
h. 7,3 cm. [2]		 € 200/300
2095 Maya regions, carved gray volcanic stone
other, various cultures, some antique. Stone,
hacha depicting a stylized human face
brass alloy, glass, bone and terracotta.
€ 300/400
of slender form, and relief carved facial
[zkj]		
2082 Collcetion of fifteen copper alloy animal and
features, ca. 500-800 AD. Crescent ridged
humanoïd figures, various cultures, some
forehead having a perforation at the rear of
antiques. l. 2,8 - 13 cm. [15]		 € 200/300
the head. Overall light surface encrustation,
2083 Collection of twelve copper alloy objects, one
some scattered ancient edge chips, otherwise
faience ankh, various cultures, some antique.
intact. 21 x 17 x 3 cm. Ex. Murray Korda colPins and appliques. l. 4,5 - 17,5 cm.
lection, California & Vermont, 1960s-1970s.
[13]		US auction house 2019. [1]		 € 600/1000
2084 Collection of sixteen Nord and South American objects, various cultures, some antique.
Pre-Colombian and decorative. wood,
terracotta, metal, stone and bone. h. 2,5 - 9 cm.
€ 100/200
[16]		
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2104 Colombia, Narino, red terracotta figure
2096 El Salvador, Classic Maya, molded buff
vessel, 800-1500 AD, of a seated female figure,
brown pottery seated figure holding a bowl
holding a cane, fine hairline and wearing a
in her right hand, ca. 800-1000 AD. Wearing
cape, shown in low relief. With linear painted
a large headdress, small disc ear ornaments and
paterns. h. 27 cm. [1]		 € 800/1200
tubular nose ornament. A few remaining traces
2105 Colombia, Narino, red terracotta figure
of surface pigment. Light scattered mineral devessel, 800-1500, AD of a seated coca leaf
posits. Repaired from four large original pieces
eater. With geometrical slib decoration. 27 cm.
with restoration over the breaklines.
[1]		
€ 500/700
13,5 x 9,5 x 8 cm. Private Nevade collection,
2106 Colombia, Tumaco, 600 BC - 400, two
acquired 1988 from Alan Rosen, Florida. US
€ 300/400
terracotta phaluses on on a stand. l. 19 and
auction house 2019. [1]		
2097 Colima, Mexico, a natural buff-brown
8,5 cm. [2]		 € 300/500
2107 Colombia, Tumaco, 600 BC - 400, a standing
standing figure depicted with long straited
fragment of a priet figure with a metal nose
hairdo, West Coast and Classic Period Culring and remnants of pigments. h. 22 cm.
tures, ca. 100-250 AD. Tails crossing under her
[1]		
€ 300/400
chin, holding her hands to her chest, wearing
2108 Peru, Chancay-Huari, terracotta male figure
incised decorated loincloth with a long side
with two horns, necklace and red and white
tassel. 15,5 x 8 x 2,5 cm. Private Nevada colpigments. h. 15 cm. [1]		 € 300/400
lection, ex. David Harner collection, Arkansas,
2109 Colombia, Narino, cup with slib decor of two
1950s-1960s. US auction house 2019.
€ 200/300
deers and geometrical patterns, 800-1500
[1]		
2098 Nayarit, Mexico, West Coast and Classic
AC. h. 10.5 and d. 19 cm. [1]		 € 200/400
2110 Colombia, Narino, terracotta cariatide cup,
Period cultures, solid pottery standing
800-1500 AC, with geometrical patterns and
female figure, 100-250 BC. The female
incised details h. 12,5 and d. 12 cm.
figure wearing a skirt, holding her hands to
[1]		
€ 200/400
her waistband. Painted orange, red, black and
2111 Colombia, Narino, bowl decorated with two
white highlights and details. Scattered mineral
monkeys and geometrical patterns, 800-1500
deposits on the surface, with areas of encrustaAC. h. 9,5 and d.19,5 cm. [1]		 € 300/500
tion 20 x 12 x 5 cm. Private Nevada collection,
2112 Colombia, Narino, terracotta jar with two
ex. dr. David Harner collection, Arkansas,
monkeys in relief, 800-1500 AC, decorated
1950s-1960s. US auction house 2019.
€ 200/300
with geometrical patterns h. 13,5 and d.16 cm.
[1]		
[1]		
€ 300/500
2099 Peru, a Moche textile fragment and
2113 Colombia, Narino, terracotta coupe, 800Chancay, a larger rectangular fragment,
1500 AC, the cup decorated with geometrical
with animal figures. w. 9,5 and 29 cm.
€ 150/250
patterns h. 16 and 19 cm., [1]		 € 200/300
[2]		
2100 Columbia, Quimbaya, a large seated figure,
2114 Colombia, a terracotta seated slab figure in
13th-15th century, with remnants of pigmens
Quimbaya style 20th century. h. 30 cm.
[1]		
€ 150/250
and a tumbaga nose ring. h. 36,5 and
w. 27 cm. [1]		 € 800/1500 2115 Colombia, a terracotta urn in Sinu style,
2101 Columbia, Quimbaya, red terracotta seated
20th century. with a large cilindrical urn
rattle figure, 13th-15th century. with flattened
(possibly antique) and topped with a modern
head and bent arms resting on knees
lid, topped with a seated figure. h. 42 (pot) and
h. 18,5 cm. [1]		 € 800/1200
33 (lid) cm. [1]		 € 200/400
2102 Costa Rica, Guanacaste, seated terracotta
2116 Ecuador, a large standing priest figure in
female figure, 900-1200 AD, with intricate
Tunaku style, 20th century. with raised arms
geometrical engraved decoration on her boddy.
and elaborate jewelry and clothing. With
€ 200/400
h. 18,5 cm. [1]		 € 800/1200
accents in black. h. 67 cm. [1]		
2103 Colombia, Narino, figure vessel, 800-1500
2117 A terracotta seated female figure, 20th
AD, with legs and feet in relief, broad face and
century wearing a cup on her shoulder, smiling
brown to black patina. h. 22 and w. 15,5 cm.
face and with pigments. h. 41 cm.
€ 400/600
[1]		
€ 100/200
[1]		
2118 Mexico, a Colima style red terracotta seated
figure, 20th century with a bulbous back.
h. 30 cm. [1]		 € 100/200
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2119 Colombia, three tumbaga nose pendants
w. 4 and 5 cm. 		 € 200/400
2120 Two decorative Pre-Colombian style terracotta seated figures. h. 34 and 41 cm.
€ 100/200
[2]		
2121 Colombia, Narino, a terracotta tazza,
800-1500 AC. Herewith two Precolombian
terracotta pots. diam. 20, 14,2 and 14,5 cm.
€ 100/200
[3]		
2122 Colombia, Narino, large terracotta storage
jar, 800-1500 AC, the full body painted with
geometrical patterns. h. 70 cm.
€ 800/1200
[1]		
2123 Colombia, two style Narino terracotta
figures. h. 20 and 14 cm. [2]		 € 100/200
2124 Colombia, Tumaco, two terracotta seated
figures and three fragments, possibly
1st century BC - 1st century AD. h. 21,5,
20 and 7 - 11 cm. [5]		 € 200/400
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2132 Bronzen sculptuur, Hollands, 19e eeuw;
Heilige Antonius, met boek in de hand en
wandelstok waaraan bel. De bel refereert aan
de bedeltochten van de monniken. Op zijn
habijt de letter T, embleem van de Antonieten.
De heilige Antonius werd veel aangeroepen bij
besmettelijke ziekten van mens en vee. Volgens
notitie eigenaar aangeschaft in 1978 h. 21, incl.
sokkel 25,5 cm. Provenance: Een nalatenschap
€ 300/600
uit Brabant. [1]		
2133 Vlaanderen, bronzen sculptuur, vroeg 18e
eeuw, Madonna met Christuskind op linker
arm. Christus met rijksappel in de hand. In haar
Italie, Verona-marmeren plaquette, mogerechterhand lelietak (tak mist klein deel steel).
lijk circa 1700, met gestoken voorstelling van
Vlgs notitie aangeschaft in 1998 h. 20, incl
Madonna met kind geflankeerd door pilasters.
voet 22 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
€ 500/800
€ 800/1600
[1]		
Brabant. [1]		
Limoges, emaille plaquette, 16e eeuw,
2134 Frankrijk, gestoken Ivoren sculptuur, 18e
Christus aan het kruis, geflankeerd door Jozef
eeuw; Madonna met Christuskind op rechter
en Maria. In houten met been belegde lijst.
arm, rijksappel in haar linker hand (ChrisCollectiestikker Pierre Bergé op achterzijde
tuskind met restauratie aan arm). Met Frans
7,5 x 6, lijst 12 x 9,5 cm. [1]		 € 300/500
exportdocument dd 1985 h. 9, incl. voet 12 cm.
Frontpaneel mogelijk van kunstkabinet,
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[1]		
€ 500/800
17e eeuw met later ingezette Griekse emaille
2135 Vlaanderen, fraai gestoken palmhouten
plaquette en drie Griekse houten paneeltjes,
sculptuur, 17e eeuw, Staande Madonna met
18e eeuw, o.a. met Heilige Nicolaas de WeldoeChristuskind op linker arm. Fraai gestoken
ner Charalambos. Met opschriften en datering
lange haardracht en geplooide mantel (enkele
1783 buitenmaat 15 x 30,5 cm.
€ 200/240
barstjes, achterzijde barst). Geplaatst in antiek
[1]		
Frankrijk, vier kleine emaille plaquettes,
notenhouten nis met boog en vier kolom17e/18e eeuw, één in ajour gestoken benen lijst
men. Volgens notitie eigenaar wellicht toe te
(twee beschadigd) h. 5-8 cm.
schrijven aan Maria Faydherbe, aangekocht in
€ 200/260
[4]		
1975 h. 28, 8 x 6 cm. Nis h. 35, br. 22, d 8 cm.
Vier religieuze verzamelobjecten, 18e eeuw;
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[1]		
€ 2000/2500
verguld zilveren kruishanger/schildering van
2136 Vlaanderen, palmhouten sculptuur, eind
pieta op koper als hanger/stenen plaquette/ko17e/vroeg 18e eeuw; Madonna met Christusperen plaquette. [4]		 € 200/300
Drie koperen menorah's, 18e/19e eeuw, één
kind op de linkerarm, staand met golvend haar
met opengezaagde achterwand met decor van
en geplooid gewaad op maansikkel. Christus
menorah en Hebreeuse tekst/opengezaagde
met rijksappel in de hand. Op latere voet met
tulp/hartvorm (de laastse Noord Afrika)
rolwerk (rechter hand mist, kroon met oude
h. 21-30, br 16-30 cm. [3]		 € 300/600
beschadiging, achterzijde kleine barst).
Bruin gepatineerd bronzen sculptuur, 19e
Volgens notitie aangekocht in 1980 h. 15, incl.
eeuw 'Ecce Homo'. Christus met doornenkroon,
voet 20 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
€ 1200/1800
staand met geketende handen en mantel op de
Brabant. [1]		
2137 Vlaanderen, palmhouten sculptuur, eind 17e
heup. Waarschijnlijk Zuid Nederland. Voleeuw; Madonna met bloot Chrstuskind op de
gens notitie overleden eigenaar aangeschaft in
linkerarm. Met fraai golvend opgestoken haar
1987 h. 28, diam. voet 9 cm. Provenance: Een
en geplooide mantel (de lint met oude beschadinalatenschap uit Brabant. [1]		 € 400/600
ging aan één hoek). Met aankoopnota Dick van
Leeuwen, Eindhoven, 1987 h. 19, 6 x 3,5 cm.
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[1]		
€ 1000/1500

Religieuze kunst

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131
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2138 Vlaanderen, gestoken en polychroom houten
wandconsole, Barok, 18e eeuw, in vorm van
gekroond baldakijn met draperieën gebonden
met koorden, de twee puttokopjes als plint
voor een beeld (kunnende dienen bij voorgaand
nummer). Polychromie origineel 60 x 34,
d 9 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
€ 400/800
Brabant. [1]		
2139 Frankrijk, palmhouten sculptuur, eind
17e-vroeg 18e eeuw; Jozef met Christus als
kind aan de hand. Kind met mand in hand.
Fraaie detaillering (de plint met restauratie).
Op zwart houten sokkel. Met aankoopnota
Sotheby's veiling 130, 24-4-1980 h. 13, 5 x 6,5
cm. incl. sokkel 18 cm, 10 x 7 cm. Provenance:
Een nalatenschap uit Brabant. [1] € 1000/2000
2140 Italie, bronzen plaquette, vroeg 17e eeuw,
met reliëf van de Heilige Drievuldigheid ofwel
Genadestoel; God de vader gezeten met gekruisigde Christus op schoot en duif als Heilige
Geest. De rand met rolwerk en mascarons.
Gemonteerd op omlijsting. Met aankoopnota
2003 Remco van Leeuwen Antiquair, Eindhoven 9 x 8 cm. Provenance: Een nalatenschap
€ 300/500
uit Brabant. [1]		
2141 Frankrijk, Limoges, ovale bolle emaille
plaquette, 16e eeuw Christus met paarse
mantel, rechterhand zegenend, rijksappel in de
linkerhand. In gestoffeerde lijst gemonteerd
5 x 4 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
€ 300/600
Brabant. [1]		
2142 Bronzen Corpus Christi, mogelijk 16-17e
eeuw, het kruis met doornmotieven lang de
rand, banderol met INRI, onderzijde met
doodshoofd. Gemonteerd in omlijsting
15 x 10 cm. (lijst 22 x 18 cm.) Provenance: Een
nalatenschap uit Brabant. [1]		 € 300/600
2143 Verguld en verzilverd metalen kusplaquette
ofwel 'pax', ca. 1600, in de nis Chistus aan het
kruis, geflankeerd door Maria en Johannes. De
rand versierd met rozetvormige appliques en
'fleur de lis', in de plint één ingelegde bloedkoraal. Onder het kruis op de boog reliëf met
Maria Immaculata. De achterijzde met handgreep en gegraveerde takst ESTED IOIVAJA
.VINAGRE (één pinakel mist, gaatje in de
schelpvormige achterwand) Provenance:
Sotheby's Amsterdam, 20-21-2000, lot 31
15 x 8,5, d. 4 cm. Provenance: Een nalaten€ 1800/3000
schap uit Brabant. [1]		

2144 Mechelen, albasten reliëf, 1580-1620; Christus aan het kruis, geflankeerd door twee figuren
en knielend figuur aan zijn voeten. In laag
reliëf een stad op de achtergrond. De plint deels
verguld en verguld monogram GNN (Gilles
Neyns?) In verguld houten originele lijst
(kleine beschadiging) 12,5 x 9,5 cm. de lijst
22 x 19 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
€ 1200/1800
Brabant. [1]		
2145 Mechelen, albasten reliëf, 1580-1620;
Aanbidding van de Drie Koningen, boven de
scene vier putti in wolken, de achtergrond met
zuilen. Op de plint vergulde signatuur HvH. In
vergulde lijst van latere datum 14,5 x 12 cm,
lijst 25 x 22 cm. Provenance: Een nalatenschap
€ 1500/2000
uit Brabant. [1]		
2146 Mechelen, gestoken roze albasten sculptuur (groep), 17e eeuw Christus Kruisdraging
met Christus en Simon het kruis dragend, een
omstander en Romeinse soldaat. Gemerkt
op onderzijde MA tussen gekruiste pijlen.
Provenance:Sotheby's Amsterdam 20-12-2000
lot 21 Provenance: Een nalatenschap uit
€ 1500/2000
Brabant. [1]		
2147 Zuidelijke Nederlanden, gestoken en polychroom eikenhouten sculptuur, vroeg 16e
eeuw, Zittende Madonna met kind op schoot,
met fraai geplooide mantel. deels verguld.
Polychromie grotendeels origineel. Op gestoffeerde sokkel Aangekocht 2019 bij Kunsthandel
Remco van Leeuwen, Eindhoven h. 21,
br 14, d. 5 cm. Sokkel h. 24 cm. Provenance:
Een nalatenschap uit Brabant. [2] € 2000/4000
2148 Mogelijk Brussel, gestoken notenhouten
sculptuur, vroeg 16e eeuw, Heilige Jacobus
Major, fraai gestoken gezicht, boek in zijn
linker hand (rechterhand mist, verweerd)
Provenance: Kunsthandel A.J. de Raad, Rosmalen. In latere eikenhouten nis in Gothsiche
stijl h. 36, br 12. d. 5 cm. Provenance: Een
nalatenschap uit Brabant. [1]		 € 2000/4000
2149 Noord- Frankrijk, kalkstenen 'pierre
d'Amiens' sculptuur, laat 15e eeuw; Madonna
met kind. Madonna, driekwart staand met
levendig geplooide mantel, Christuskind op
haar rechter arm. Fraai gestoken gezichten en
haardracht. De boord van de mantel met uitgekapte versiering. geplooide mantel en detaillering. Met resten van polychromie en resten van
de krijtlaag/beenderlijm voor de polychromie
(enkele restauraties aan de neus en rechtervingers van Madonna). Met taxatierapport Gerard
Delsing Antiquair 2001 h. 72, br. 39, d 23 cm.
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[1]		
€ 5000/8000
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2150 Vlaamse School, olieverf op paneel,
2157 Duitsland, paar ovale albasten plaquettes,
16e eeuw; Golgotha. Christus aan het kruis
waarschijnlijk Baunach, 19e eeuw. Voorstelgeflankeerd door beide Maria's. In deels getoflende Christus en Maria. Geplaatst in Louis
feerde en verguld houten lijst Volgens notitie
XV! stijl verguld houten lijsten. h. 13 cm,
€ 300/400
aangeschaft in 1998 h. 14 x 11,5 cm.
b. 10 cm. Prinz von Bayern. [2]
2158 Duitsland, ovale albasten plaquette ChrisProvenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 1500/2000
tus aan kruis, waarschijnlijk Baunach, 19e
[1]		
2151 Vlaamse School, op koper geschilderde
eeuw. Geplaatst in verguld houten Louis XVI
crucifix, 17e eeuw. met fraaie voorstelling van
stijl lijst. h. 24 cm, b. 16 cm. Herkomst Prinz
€ 300/500
Christus aan het kruis. Gemonteerd op houten
von Bayern. 		
2159 Spanje, kapitaal kruis, 19e eeuw, vervaardigd
kruis. Toegeschreven aan Pieter van Avont.
van acht grote polychroom tegels. Gemonteerd
Herkomst: Kunsthandel Douwes, Amsterdam.
€ 300/500
op plank. h. 122, br. 87 cm. [1]
Collectiestikker Douwes op achterzijde h. 38
en br 27 cm. [1]		 € 3000/5000 2160 Zuid Europa, eikenhouten sculptuur, Maria
2152 Vlaanderen, ebbenhouten crucifix op kantig
Tenhemelopneming, 18e/19e eeuw. Staande
ebben basement met zilveren corpus, Barok
op basement met drie engelen. (beschadigin18e eeuw. Het basement met poortvormige nis
gen). h. 49 cm. [1]		 € 200/300
2161 Frankrijk, gestoken houten sculptuur
waarin zilveren (?) madonna, geflankeerd door
voorstellende de Heilige Rochus, 18e eeuw.
zilveren dekselvazen. Het geheel bezet met
Polychroom geschilderd, uitgevoerd met
ajour zilveren appliques. Drie appliques bevatpelgrimsmantel en hond staande rechts. (beten een ovaal reliek achter glas. Onderzijde
schadigingen). h. 55 cm, b. 28 cm, d. 14 cm.
gestempeld Delvaux Herkomst: Aangekocht
[1]		
€ 200/400
Kort van der Hoef veilingen november 2006 lot
2162 Vlaanderen, eikenhouten sculptuur voorstel2197 (corpus, madonna en appliques geen
lende wenende vrouw, 16e / 17e eeuw.
keuren aangetroffen, dekselvazen met onduideMogelijk fragment van een grotere beeldenlijke keur) h. 84, br. 27, d. 14 cm. Provenance:
groep, vermoedelijk een kruisafname.
Een nalatenschap uit Brabant. [1] € 1500/1800
2153 Antiek houten triptiek of reisaltaar, leefh. 39,5 cm. [1]		 € 800/1200
2163 Zuid Amerika, kribbe Kind, 19e eeuw.
tijd onduidelijk, met repoussé zilveren (?)
(handen hersteld) l. 33 cm. [1]		 € 200/400
plaquettes centraal, in de twee deuren, de boog
2164 Notenhouten sculptuur, 16e eeuw, Zittende
en de voet, alle met voorstellingen uit leven
paus met pauselijke tiara en geplooid gewaad
van Christus. Met oude stikker van 'Appraisers
(linkerarm mist, rechterhand incompleet, voorAssociation of America'. Herkomst: Venduehuis
zijde stuk los door vermolming) h. 81, br 41,
DickHout, Maastricht 19-3-2007 lot 1766
d. 17 cm. [1]		 € 800/1500
h. 30, br 18,5, d. 6, uitgeklapt br. 22 cm.
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant. 		 2165 Frankrijk, eikenhouten gestoken sculptuur
€ 600/1000
voorstellende de Aartsengel Michaël, 17e/18e
		
2154 Plaatkoperen penkandelaar voor altaar,
eeuw. Figuur uitgevoerd met bijbel, staande op
17e/18e eeuw, met blaasknorren en acanthusduivel. h. 113 cm, b. 46 cm.
[1]		
€ 2500/3500
motieven op de balustervormige stam. Aange2166 Spanje, eikenhouten sculptuur, 16e/17e
kocht Galerie Brabant, 1981 h. 78,
eeuw; Staande vrouwlijke heilige met geplooidiam. 23 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
€ 200/400
de manten en boek in linkerhand. h. 75 cm.
Brabant. [1]		
[1]		
€ 200/300
2155 Griekenland, wassen ikoon, ca. 1900. met de
2167 Staand vruchtenhouten Heilige beeld,
voorstelling van twaalf Heiligen. (resten van
ca. 1680, met fraaie geplooide robe en haarvergulding). h. 11,5 cm, b. 7,5 cm.
€ 200/300
dracht. Met resten van beschildering. h. 67 cm.
[1]		
[1]		
€ 600/1000
2156 België, ivoren Corpus Christi, ca. 1900. Zeer
2168 Lindenhouten sculptuur, 19e eeuw; Biddende
fijn gestoken figuur, geplaatst op een ebbenhoudame (vingers missen) h. 57, br. 23. d. 15 cm.
ten kruis voorzien van ivoren schildje 'INRI'
[1]		
€ 200/240
en ivoren ophangring. Gesigneerd 'A. Leroy,
2169 Gestoken vruchthouten sculptuur, 18e eeuw;
Fabrique d'objects en ivoire, 5 bis Rue de la
Buste van 'God de Vader' (houtworm) h. 37.
Madeleine, Bruxelles'. h. 28 cm. kruis
br 43 cm. 		 € 200/240
h. 62 cm, b. 31 cm. [1]		 € 1000/1500
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2185 Gedecoreerde initiaal 'P ', afkomstig uit
2170 Mechelen, gestoken houten en polychroom
Psalter, perkament, 15e eeuw. Voorstellende
beschilderd sculptuur, 'Poupée de Malines',
Franciscus van Assisi ontvangt de stigmata.
17e eeuw. Figuur staande met in haar linker
Penwerk in rode en blauwe inkt. Miniatuur met
hand een zilveren staf, fraai gestoken haar
bladgoud, in lijst met passe-partout . h. 20 en
partij. (kleine beschadigingen, inschilderingen)
b. 11 cm. [1]		 € 500/800
h. 49 cm. [1]		 € 1800/2200
2171 Frankrijk, twee gestoken antiek houten
2186 Gedecoreerd initiaal 'H' afkomstig uit Psalcorpussen, één met aantekening op paar achterter, perkament, 15e eeuw. Voorstellende de
zijde (beide incompleet) lh. 67 en 33 cm.
geboorte van Maria. Penwerk in rode en blauwe
€ 300/400
[2]		
inkt, miniatuur met bladgoud. In lijst met passe2172 Spanje, paar gestoken houten en polychroom
partout. h. 15 en b. 14,7 cm.
[1]		
€ 500/800
sculpturen, 18e eeuw; Biddende vrouw/aan2187 Een verweerd houten corpus, 19e eeuw
biddende heer (arm mist) h. 40 cm.
€ 150/250
l. 55 cm. [1]		 € 150/250
[2]		
2173 Spanje, schildering op koper, ca. 1800;
2188 Rusland, ikoon, 19e eeuw. Met een verzilverde
Madonna met kind op de arm 24,5 x 19 cm.
metalen rizza met sierstukken in emaille.
€ 100/160
[1]		
h. 26 cm, b. 22 cm. [2]		 € 200/400
2174 Vlaamse School, paar panelen, circa 1650,
2189 Vruchthouten gestoken Heilig Hart paneel,
€ 150/200
met voorstelling van Christus/Heilige Maria
18e/19e eeuw 58 x 25 cm. [1]		
2190 Spanje, wit en verguld houten retabeldeur,
Magdalena. Provenance: Nana Philips. olieverf
18e eeuw 53 x 88 cm. [1] ]		 € 300/500
op paneel, 32 x 24 cm. lijsten 40 x 32 cm.
€ 6000/8000 2191 Eikenhouten lessenaar/preekgestoelte
[2]		
2175 Duitsland, eikenhouten hangende sculptuur
samengesteld met Laat Gotische panelen en
van putto, Barok, 18e eeuw. Uitgevoerd met
onderdelen. Met deurtje, briefpanelen en ronde
gespreide armen. Hangend aan een smeedgaten voor perkamentrollen. Op slofpoten.
ijzeren haak. l. 80 cm, b. 60 cm.
h. 153 en br. 68 cm. [1]		 € 800/1200
€ 1800/2200 2192 Rond gebrandschilderde glas in lood
[1]		
2176 Baltische Staten, elf antiek walvisbenen
voorstelling, Neo Gotisch; Saint Ambroise
kruizen h. 6-13 cm. [zkj]		 € 200/300
diam. 51 cm. [1]		 € 100/200
2177 Bronzen kusplaquette, 17e/18e eeuw en Rus2193 Gestoken en plychroom houten sculptuur,
land, ikoon, 19e eeuw 19 x 16 en 8,5 12,5 cm.
18e eeuw, Figuur in aanbidding (licht bescha€ 200/250
[2]		
digd, stukje achterzijde los) h. 60 cm.
[1]		
€ 300/600
2178 Twee gestoken ivoren heiligenbeeldjes,
2194 Zuid Europa of koloniaal gestoken en poly17e/18e eeuw h. 7 en 9 cm.
€ 100/200
chroom vruchthouten beeld, 18e/19e eeuw;
[2]		
2179 Diverse antieke vnl houten heiligenbeelden
Heer in aanbidding h. 37 cm.
[1]		
€ 200/300
3-15 cm. [zkj]		 € 200/250
2180 Diverse antiek crucifixen h. 9-18 cm.
2195 Gestoken eikenhouten en polychroom sculp€ 200/250
[zkj]		
tuur, ca. 1600; God de Vader, met rijksappel
2181 Groen gepatineerd bronzen hanger, mogelijk
in linkerhand en pauselijke tiara op het hoofd.
Visigotisch, met Malthezer kruis en ingelegd
Verankeringsoog in achtzijde. (rechterarm
met hars en bergkristal 8 x 4,5 cm.
mist) h. 77 cm. [1]		 € 2000/2000
€
60/100 2196 Italië, bronzen vijzel, mogelijk 17e eeuw; met
[1]		
2182 Diverse bronzen metalen kruishangers, deels
dierkoppen als oren. h. 22 cm. [1]		
antiek, h. circa 5 cm. [zkj]		 € 200/250
2183 Rusland, velden-Ikoon, 19e eeuw, centraal de
wederopstanding 35,5 x 31 cm. Provenance:
Een nalatenschap uit Brabant.
€ 300/600
[1]		
2184 Vaandel met goudbrokaat, 19e eeuw;
Pelikaan met jongen (Christus zelfgave)
70 x 60 cm, lijst 87 x 76 cm. Provenance: Een
nalatenschap uit Brabant. 		€ 100/150
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2286 Frankrijk, handgekleurde gravure, vroeg
19e eeuw; Spotprent Napoleon tocht naar
Erfurth. Hierbij drie perkamenten aktes
10 x 7 cm. [4]		 € 200/250
2287 Frankrijk, twee kokosnoot 'dippercups',
koloniaal, ca. 1800; met gestoken medaillons
l. 16 cm. [2]		 € 200/400
2288 Ovale portretminiatuur op ivoor, vroeg 19e
eeuw; Militair met epauletten 7 x 6,5 incl lijst
h 13 cm. [1]		 € 100/200
2289 Ovale portretminiatuur op ivoor, ca. 1820;
Heer 6 x 5 incl lijst 12 x 11 cm.
[1]		
€
60/100
Gestoken en polychroom houten wand2290 Franse school, portret miniatuur geschilderd
ornament, ca. 1800; Vogel met gespreide
op ivoor gedateerd 1833. Voorstellende een
vleugels. h. 50 cm, b. 58 cm. [1] € 200/300
dame in raampartij met duiven. Rechts onder
Vlaanderen, gobelin, 18e eeuw. Voorstelling
gesigneerd 'Ch. Beyfus Pinx 1832'. In mahonievan boslandschap met dieren. (twee stroken).
houten lijst. h. 17,5, b. 15 cm. Lijst: h. 30,5 cm,
€ 2000/3000
[1]		
b. 28 cm. [1]		 € 1000/1500
Lot van twee stokwapens; 17e eeuw; lans en
2291 Engeland, Battersea / Bilston emaille snuifsponton 207 cm. en 155 cm.
doos, ca. 1760. De serpentine gebogen doos is
€ 800/1000
[2]		
fraai beschilderd op wit fond met scenes van
Twee stokwapens; 17e/18e eeuw. een lans met
figuren in landschap. De binnenzijde voorzien
breed blad, 17e /18e eeuw en een hellebaard
van scene met kaartspelende heren in interieur.
met stempel van een wapensmid, 17e eeuw
(binnenzijde deksel met kleine chip, haarlijn207 cm. en 235 cm. [2]		 € 1500/2000
tjes). h. 4 cm, b. 13,5 cm, d. 7 cm.
[1]		
€ 300/400
Willem Grebner (1784-1866), paar portret
2292 Engeland, Battersea/Bilston emaille snuifminiaturen, ca. 1825. Geschilderd op ivoor in
doos, 18e eeuw. Serpentine gebogen front met
zwart houten met papier maché lijsten. Voorfijne schilderingen van dansende figuren met
stellende echtpaar Heyman. Hierbij drie andere
doedelzak speler in landschap. De binnenzijde
portret miniaturen. h. 6,2 cm, b. 5,5 cm.
€ 200/300
deksel met voorstelling van kaartspelend gezel[5]		
Frankrijk, wit marmeren gekapte tuinvaas,
schap. (deksel met haarlijnen). l. 14 cm,
ca. 1800. Uitgevoerd met twee portretten en
d. 7 cm, h. 4 cm. [1]		 € 250/350
2293 Duitsland, papier-maché snuifdoos, Stobwasprofile, rondom met acanthusblad. h. 64 cm,
ser, 'Die Bagatelle', ca. 1820. Uitgevoerd met
diam 45 cm. [1]		 € 1000/1500
Frankrijk, paar vuurvergulde bronzen één
geschilderde voorstelling van 'Parthie von Willichts kandelaren, Louis XV stijl, 19e eeuw.
helmshöhe bei Cassel'. Gesigneerd 'Stobwasser
UItgevoerd met decoratie van bloemen en
Fabrik' en genummerd '2375'. diam. 10 cm.
[1]		
€ 200/400
rocaille, op ronde voet. h. 20 cm.
€ 150/250 2294 Frankrijk, ebbenhouten en ivoren tafel
[2]		
Frankrijk, vergulde bronzen één lichts kansnuifdoos, ca. 1860. Cilindrisch gevormd
delaren, Louis XVI stijl,19e eeuw. Uitgevoerd
staande op standring, deksel met knop en
met kariatiden en guirlande, op ronde voet.
lepeltje. Voorzien van zilveren plaquette met
h. 23 cm. [2]		 € 150/250
gegraveerd monogram 'LH'. diam. 6,5 cm,
Frankrijk, paar bronzen vuurvergulde één
h. 7,5 cm. [1]		 € 250/350
2295 Frankrijk, twee ivoren ronde doosjes, ca.
lichts kandelaars, Rococo stijl, 19e eeuw. Met
1800. Eén met glazen deksel en bodem waarin
ronde voet staande op drie pootjes. h. 26 cm.
€ 300/500
emaille plaquette 'a l'objet ME' (chip), de ander
[2]		
Frankrijk, vuurverguld bronzen éénlichts
met munt Napaoleon Emp Francais. Beide met
kandelaar, Empire, met fijne schubmotieven
gouden montering diam. 5 en 6 cm.
[2]		
€ 300/400
op de stam, op ronde voet h. 29 cm.
€ 160/200
[1]		

Beeldwerk,
vazen en
ornamenten

2276
2277
2278
2279
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2281

2282

2283

2284

2285
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2296 Meekrab geschilderde tafel kijkkast, zgn.
2305 Nederland, parapluglobe, Uitgevers Maat'rarekiek', 18e eeuw. Uitgevoerd met enkele
schappij Elsevier, ca. 1880. Kaart op textiel
lens, compleet met set opengewerkte gravures
gedrukt, uit te klappen dmv paraplu systeem.
mbt. de visserij. Geschilderde eigenaars naam
Gesigneerd op cartouche 'De Elsevier Globe,
op zijkant 'Jan Roos'. l. 34 cm, b. 18 cm,
naar de nieuwste bronnen bewerkt onder toeh. 13 cm. [1]		 € 300/500
zicht van Dr. G. J. Dozy, gratis - premie op het
2297 Berchtesgaden 'strohkassette', miniatuur
boek der reizen en ontdekkingen, Rotterdam'.
verzamelaarskastje, 18e eeuw. Uitgevoerd als
In originele houten kist. l. 72 cm.
[1]		
€ 500/700
tweedeurs kastje waarachter een met laatjes.
2306 Messing Nocturlabium gesigneerd Jan van
Geheel opgelegd met geometrische patronen in
Call, Anno 1649. Hoofdschijf gegraveerd met
stro en metalen beslag. (beschadigingen).
dagen, maanden en sterrenbeelden waarover
h. 23 cm, b. 24 cm, d. 20 cm. [1] € 500/700
2298 Antiek diorama, zgn. 'bavelaar', 19e eeuw;
heen de uurschijf met signatuur. De indexarm
uitgevoerd in ivoor voorstellende paalwoning
met inscriptie 'Orsa Maior'. De greep uitgemet figuren in exotisch landschap. Blauw gevoerd met gravering van halve maan. Jan van
schilderde achtergrond met wolken en vogels.
Call (overl. ca. 1667) befaamd uurwerkmaker,
In eikenhouten bewerkte lijst. h. 17,5,
klokkenist, pompenmaker, maker van draagbare
b. 22 cm, d. 5,5 cm. [1]		 € 250/350
zonnewijzers en landmeters. diam. 6,8 cm.
[1]		
€ 1000/2000
2299 Teakhouten kist met VOC monogram
2307 Naar Giovanni Maria Cassini (1745-1824),
gedateerd 1738. Uitgevoerd met messing
verguld koperen miniatuur planetarium,
handvatten en sleutelentree. Binnenzijde met
Holland, 18e eeuw. Verzilverde schaalplaat
annotatie 'Komt van Vroúwe de Weduwe Oostgegraveerd met maanden, symbolen voor sterwalt. Aan de heer Jan Seijs tot.., Schravenhage'.
renbeelden en de benaming in Latijn. Op de as
(samengesteld). h. 20,5 cm, b. 28 cm, d. 28 cm.
€ 300/500
centraal geplaatst koperen bol als zon, waarom[1]		
2300 Holland, eikenhouten miniatuur kruisvoet
heen de voornaamste planeten met mechaniek.
verzamelkabinet, 18e eeuw. Uitgevoerd met
Uitvouwbare armen met Saturnus- en Jupiter
twee deuren waarachter een interieur met
met satellieten. Geheel staande op drie pootjes.
diverse vakken. Hierbij een ensemble aan
Compleet met cilindrische blikken opberg doos.
zilveren en porseleinen poppenhuis miniaturen
(drie planeten manco). diam. 12,5 cm,
en andere verzamelwaardige zaken. h. 63 cm,
h. 6,5 cm. [2]		 € 4000/6000
b. 51 cm, d. 25 cm. [29]		 € 1800/2200 2308 Engeland, mineralen collectie in kist, Tho2301 Paar struisvogel eieren gemonteerd op
mas Russell, ca. 1880. Bestaande uit 200 migeëboniseerd houten standaards, ca. 1900.
neralen en gesteenten met elke een doosje met
Hierbij twee gepolijste nautilusschelpen.
beschrijving en herkomst, onderverdeeld op
(één standaard hersteld, één schelp defect).
vier houten plateau's. Binnenzijde deksel etiket
h. 35 cm. [4]		 € 200/300
Thomas D. Russell, Minerologist, London.
2302 Antiek preparaat kogelvis, ca. 1900 l. 35 cm,
b. 39 cm, d. 26 cm, h. 17 cm. [1] € 800/1200
h. 20 cm. [1]		 € 150/250 2309 Wetenschappelijk preparaat, katten skelet,
2303 Seychellen, gepolijste coco de mer, 19e eeuw.
ca. 1920. Geplaatst op gezwart houten voet.
UItgevoerd als dekseldoos, gemonteerd op
Verkopersadres: Merkelbach & Co, Instrumenmahoniehouten standaard. (deksel het ingezet
ten, Amsterdam. Hierbij antieke schedel van
deel). h. 47 cm, b. 26 cm. [1]		 € 800/1200
een gans, met deel nekwervels. h. 25 cm,
2304 Engeland, Culpeper type microscoop met
b. 45 cm, d. 13 cm. [2]		 € 300/400
2310 Frankrijk, zilveren ovale zak 'Butterfield'
kist, mogelijk gemaakt door Matthew Loft,
zonnewijzer, 18e eeuw. Uitgevoerd met fraai
ca. 1735. Oculair gevat in lignum vitae met
gegraveerde schaalplaat en tweeëntwintig
donkerrood gelakte kartonnen tubus gedragen
steden met bijhorende latitudes. Opklapbare
door drie messing staanders met objecttafel.
gnomon met vogel ornament. Compleet met
Geheel op eikenhouten basis met lade voorzien
zilveren foedraal met geslepen ruitjes.
van vijf genummerde objectieven, preparaatl. 7,2 cm, b. 5.5 cm. [2]		 € 1200/1800
klemmen, visplaat, pincet en benen preparaatdragers. Eikenhouten kist geschilderd in
houtnerf met biezen. h. 41 cm, b. 16 cm,
d. 16 cm. [1]		 € 10000/15000
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2321 Frankrijk, verguld bronzen snuifdoos,
2311 Frankrijk, optische speelgoed: groot formaat
Rococo, 18e eeuw het deksel met ajour
Polyorama Panoptique, ca. 1840. Uitgevoerd
rocailles waarachter goudsteen paneel. h. 3 cm,
met 8 cm diam lens. Compleet met houten kist
b. 7,5 cm, d. 5,5 cm. [1]		 € 400/600
met verschillende platen. (aanpassingen en
2322 Theekist met twee zilveren theebussen,
beschadigingen). h. 29 cm, b. 36 cm, d. 18 cm.
€ 500/800
vroeg 19e eeuw. Kist uitgevoerd met lakwerk
[2]		
2312 Adolf Mang, metalen en papieren Coperdecoratie in Chinoiserie stijl, staande op vier
nicaans armilaarsfeer, ca. 1880. Houten bol
zilveren klauwpootjes, zilveren handvat en
voorstellende de aarde gemarkeerd 'N', omringd
sleutelentree. Het groene stoffen interieur heft
door metalen schijf met papieren Noord-Zuid
plaats voor twee ovale zilveren theebussen met
indeling en horizonring. Geheel staande op
parelrand. h. 16 cm, b. 25 cm, d. 14 cm.
[3]		
€ 1800/2200
metalen ronde voet. (beschadigingen).
h. 57 cm, diam. 31 cm. [1]		 € 500/700 2323 Engeland, bestekcassette overtrokken met
2313 Weens bronsje, 'kiespijn', ca. 1900.
segrijn. Compleet met zilveren bestek, 18e
Uitgevoerd met twee vergulde en deels koud
eeuw Uitgevoerd met bol front en schuine klep,
beschilderde sculptuurtjes van honden, w.v. één
koperen handvatten en sleutelentree. Zilvemet sjaal op de kop gebonden. Geheel op rood
ren bestek bestaande uit twaalf lepels, twaalf
marmeren plateau. h. 9 cm, diam. 11,5 cm.
vorken met pistoolheft en twaalf messen met
€ 200/300
[1]		
pistoolheft. (segrijn aan één zijde beschadigd).
2314 Frankrijk, bruin gepatineerd bronzen
h. 27,5 cm, b. 18 cm, d. 18 cm.
[37]		
€ 1400/1800
sculptuur voorstellende Diana, godin van de
2324 Holland, mahoniehouten bestekkist met
jacht, ca. 1900. Figuur uitgevoerd in klassiek
zilveren tafelcouverts, 19e eeuw, Sepentine
Romeins gewaad. h. 29,5 cm.
€ 300/500
gebogen front met schuine klep, staande op
[1]		
2315 Frankrijk, bronzen presse papier voorstelvier zilveren pootjes, twee zilveren handvatten
lende Mars, Empire periode. Geplaatst op een
en zilveren sluetelentree. Gecompleteerd met
porfier basis. h. 14,5 cm, b. 16,5 cm.
twaalf zilveren tafelcouverts, jl R=1851,mt.
€ 1000/1500
[1]		
JV= Jan van der Velden, Amsterdam. h. 25 cm,
2316 Frankrijk, een paar bronzen vuurvergulde
b. 24 cm, d. 15 cm. [25]		 € 800/1200
2325 Holland, mahoniehouten theekist, Louis
éénlichts kandelaren, Retour d'Egypt, EmpiXVI, ca. 1780. Serpentine gebogen met bandre periode. UItgevoerd met bruin gepatineerde
intarsia van tulpen- en berkenhout. De indeling
kariatiden. Op schijfvormige voet met decoratie
met twee koperen theebussen en mengcomparvan palmetten. h. 31 cm. [2]		 € 1800/2200
2317 Italië, Grand Tour Portoro marmeren Tazza,
timent. Messing handvat en sleutelentree.
19e eeuw. Fraai vormgegeven op balustervorb. 23 cm, h. 11 cm, d. 12,5 cm. [1] € 300/500
2326 Houten model van drankorgel, 19e eeuw.
mige stam. (kleine beschadigingen). h. 40 cm,
UItgevoerd met vier stellages waarop met
diam 51 cm. [1]		 € 2000/2500
2318 Duitsland, ei-tempera op perkament, 17e/18e
wilgentenen gekuipte tonnen in verschillende
eeuw. Voorstellende de geldweger, zijn vrouw
maten, koperen kranen. Op de top een polyen de dood. Ei-tempera op perkament,
chroom geschilderd houten figuur van een
20 x 16,5 cm. [1]		 € 300/500
drinkebroeder. h. 56 cm, l. 49 cm, b. 11 cm.
[1]		
€ 2000/3000
2319 Frankrijk, twee ivoren plaquettes, mogelijk
2327 Beschilderde houten sculptuur van een
18e eeuw. Met karikaturale voorstellingen 'Le
tabaksman, 18e/19e eeuw. Toonbankbeeld van
Champagne' en 'Le Repat'. h. 11 cm, b. 9 cm.
€ 1500/1800
Indiaan met baal tabak onder de arm, ontbloot
[2]		
2320 Gebedenboekje met schildpad kaft en
bovenlijf, hoofdtooi en rok van tabaksbladeren,
gouden slot, ca. 1900, uitgave D. Spitaels,
met een ketting met rad om de nek en een baal
Antwerpen. HIerbij een gebedenboek met
tabak onder de linkerarm. (beschadigingen).
schildpad kaft, ingelegd gouden kruis en
53 cm. [1]		 € 1500/2500
2328 Teakhouten koloniale documentenkist,
gouden slot, uitgave Brepols en Dierckx Zoon,
18e eeuw. Uitgevoerd met koperen handvaten
Turnhout. En een gebedenboek met parelmoer
en ajour gezaagde sleutelentree. Staande op vier
gestoken kaft, uitgave Edition Diamant, Paris.
vierkante pootjes. h. 16,5 cm, l. 55 cm,
h. 11 - 12,5 cm. [3]		 € 800/1200
b. 42 cm. [1]		 € 1000/1500
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2329 Engeland, vrijstaand bibliotheek globe,
2340 Engeland, mahoniehouten theekist, ca. 1830.
Newton & Son, gedateerd 1851. Uitgevoerd
Interieur met twee uitneembare houten dozen
met mahoniehouten voet, horizonring en mesen glazen mengkom. Staande op vier koperen
sing meridiaan ring. (oude beschadigingen).
bolpootjes, latoenkoperen handvatten. Gesigh. 113 cm, diam 50 cm. [1]		 € 7000/9000
neerd 'Ja. Richardson, Maker'. h. 16,5 cm,
2330 Saskia Pfaeltzer (1955), groen gepatineerde
b. 30,5 cm, d. 15 cm. [1]		 € 150/250
2341 Zwart gelakt houten guéridon, ca. 1900, met
bronzen sculptuur 'Poseidon'. h. 21 cm.
€ 200/400
drie gestoken draken (rest.) h. 100 cm.
[1]		
[1]		
€ 300/500
2331 Frankrijk, paar verguld bronzen girandoles
2342 Frankrijk, paar vuurvergulde bronzen
met spiegel, Louis XV stijl, 19e eeuw.
appliques met glazen windlichten, 19e eeuw.
Uitgevoerd met tweearmige kaarsen applique
UItgevoerd met figuren van nimpfen welke een
en kwikglazen spiegels. (één bobeche manco).
armatuur omhoog houdt. Kelkvormige glazen
h. 31 cm, b. 27 cm. [2]		 € 300/500
2332 Weens brons, 'in gebed' mogelijk Bergman,
met bronzen bekroning. (geëlektrificeerd).
ca. 1900 Figuur gehurkt op tapijt geflankeerd
h. 44 cm, b. 12,5 cm. [2]		 € 1800/2200
2343 Frankrijk, paar vierkante taps toelopende
door kameel. Koud beschilderd. h. 11 cm,
tôle peint vazen, Empire. Beide aan drie
b. 8 cm. [1]		 € 500/800
2333 Weens Bronsje, 'kleermaker', mogelijk
zijden voorzien van landschaps schilderingen.
Bergman, ca. 1900. Zittende figuur op tapijt
Staande op klauwpoten op vierkante basis.
met kleermakers atributen. Koud beschilderd.
h. 23,5 cm, b. 16 cm, d. 16 cm.
[2]		
€ 1000/1500
Geplaatst op onyx voet. (licht verf verlies).
h. 9 cm, b. 9,5 cm. [1]		 € 500/700 2344 Frankrijk, set van vijf tôle peinte éénlichts
2334 Frankrijk, bronzen vuurverguld inktstel,
kandelaars, Empire, ca. 1820. Schuitvormige
Empire, ca. 1820. Bestaande uit een houder
voet met geschilderde scenes van landschappen
met twee kristallen inktpotjes en strooier. Plaats
met figuren en huizen. Compleet met vijf losse
voor drie pennen.In het midden een zuilvormibobeches. Hierbij een tôle peinte theeketel.
ge greep met bloemenmand ornament. Geheel
(beschadigingen). h. 22 - 28 cm.
[6]		
€ 250/350
staande op drie klauwpoten. h. 20 cm,
b. 18 cm. [1]		 € 1000/1500 2345 Frankrijk, paar tôle peint met bloemen
2335 Frankrijk, verguld bronzen pièce de
opgemaakte schijn vazen, 19e eeuw. Creme
milieu, Empire stijl, ca. 1900. Uitgevoerd
gelakte urnen met vergulde accenten.
met geslepen kristallen schaal welke wordt
h. 75 cm, b. 24 cm. [2]		 € 1500/2500
2346 Frankrijk, een met zijde geborduurde
gedragen door drie dolfijnen. Geheel op drievoorstelling van een papegaai, Charles X.
kantige vergulde basis. h. 13 cm, diam 16 cm.
€ 150/250
Papegaai zittend op een boomtak, met vlinder.
[1]		
2336 Frankrijk, paar vuurvergulde bronzen
Geplaatst in een verguld houten kader.
éénlichts kandelaars, Empire. uitgevoerd met
h. 26,5 cm, b. 20 cm. [1]		 € 300/500
2347 Zwitserland, kapitale sculpturale lindengeciseleerde decoratie van lint met bladeren.
houten gestoken Schwarzwalder porteStaande op ronde voet met palmetten.
manteau, 19e eeuw. Uitgevoerd met gems
h. 24 cm. [2]		 € 400/600
2337 Paar bronzen vuur vergulde tweelichts
staande op rotspartij, boomstam met vertakkandelaars, Empire. De stam uitgevoerd
kingen en steenarend. Ovale tak uitsparing voor
met kariatiden en geciseleerde decoratie van
paraplu's met zinken lekbak en spiegeltje.
€ 8000/12000
palmetten en bloemen. Geheel geplaats op een
h. 230 cm, b. 94 cm, d. 43 cm.
2348 Zwitserland, bruin gebeitst lindenhouten
schijfvoet. (beide met rond gat in de voet, één
Schwarzwalder bankje, ca. 1900. Het zitgemet deukje in de rand). h. 36 cm, b. 26 cm.
€ 800/1200
deelte gedragen door twee realistisch gestoken
[2]		
2338 Vlaanderen, Oudenaarde geweven gobelin,
beren. zitgedeelte 81 x 30 en h. 46 cm.
[1]		
€ 1000/2000
'La Main Chaude', ca. 1690-1700
h. 280 x b. 280 cm. [1]		 € 4000/8000 2349 Duitsland, gestoken houten wand plaquette,
2339 Japan, lakwerk koperen tabaksdoos, Edo
ca. 1900. Uitgevoerd met jacht trofeën en
periode, ca. 1800. Uitgevoerd met parelmoer
eikenbladeren. h. 64 cm, b. 40 cm, d. 12 cm.
[1]		
€ 300/500
voorstelling van landschap, bloempatronen aan
de zijkanten, binnenzijde met eigenaars naam
'G Haleshoek'. (lak verlies aan de onderzijde).
l. 13,5 cm, b. 8,5 cm. [1]		 € 400/600
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2360 Frankrijk, tafelspiegel in zilveren lijst,
2350 Andenne, polychroom geschilderd terrracotRégence stijl, 19e eeuw. Fraai gedreven en
ta sculptuur, 19e eeuw. Voorstellende 'kakkergehamerde lijst met centraal een buste, blad
tje'. Gehurkte figuur met hoed en Goudse pijp
en bloem motieven. Spiegel met facetgeslepen
in de mondhoek. h. 35 cm
rand. h. 53 cm, b. 29 cm. [1]		 € 1500/2500
€ 1000/1500
[1]		
2351 Duitsland, gestoken houten Schwarzwalder
2361 Frankrijk, notenhouten naainecessaire met
omberkist, ca. 1900. Uitgevoerd met decoratie
speelwerk, ca. 1825. Klavecimbel vormige
van bloemen en bladeren. Met uitneembaar
kast met ivoren en ebben gesimuleerde toetsen.
rekje met daarin vier doosjes met parelmoer
Onder de klep een indeling met zilveren naaifiches. De deksel voorzien van ovaal needlegerei en een cilinderspeeldoosje met 'sectiowork paneel. (doosjes met missende delen,
nal comb', met bediening onderzijde. Geheel
deksel licht gebogen). h. 16 cm, b. 26 cm,
staande op vijf 'cannon barrel legs'. l. 29 cm,
d. 17 cm. [1]		 € 100/200
b. 19 cm, h. 16 cm. [1]		 € 600/800
2352 Duitsland, 'Lüsterweibchen' 19e eeuw. Uitge2362 Beschilderd papieren waaier, Hollands 18e
voerd met gestoken en polychroom geschilderd
eeuw. met in aquarel voorstelling van musicehouten figuur en gewei. l. 98 en h. 75 cm.
rend gezelschap in cartouche en landschappen.
€ 1600/2000
[1]		
Met ajour ivoren benen. In vergulde vitrine met
2353 Holland, polychroom geschilderd houten
glasplaat. l. 50 cm, h. 27 cm. Vitrine: l.64 cm,
sculptuur voorstellende 'Stadsomroeper',
h. 40 cm. [1]		 € 300/400
2363 Zwart tule waaier, 19e eeuw. Beschilderd met
eind 17e eeuw. Uitgevoerd met lange stok in
scenes van galante koppels. Geborduurd met
de hand, de andere hand in de zij. Met lange
pailletten, houten benen. In goud gelakte vitrine
jas en hoed. Staande op een houten basement.
met glasplaat. b. 55 cm, h. 29 cm.
(beschadigingen, herstellingen). h. 101 cm.
€		8000/12000
[1]		
€ 150/200
[1]		
2354 Houten pijpenkas met koperen monturen,
2364 Papieren waaier, Hollands, vroeg 18e eeuw,
gedateerd 1752. De monturen met deels florale
Uitgevoerd in aquarel met voorstelling van vergravures en voorzien van spreuk, 'Wie kan niet
loren zoon. Geen benen, gezet in glas en lood
wensen...'. (scheurtje in hout). l. 22 cm.
raam. b. 52 cm, h. 28 cm. [1]		 € 150/250
€ 150/250 2365 Stoffen bedrukte waaier gesigneerd 'M.
[1]		
2355 Frankrijk, hoornen snuifdoos gevormd als
Diago', ca. 1900. Uitgevoerd met voorstelling
Napoleon Steek, 19e eeuw. De scharnierende
van galante figuren. Met ivoren benen. Opgedeksel met voorstelling van Napoleon 'La Veilhangen in waaier vormige standaard. b. 42 cm,
80/120
lee d'Austerlitz'. l. 8 cm, h. 4,5 cm, d. 2,5 cm.
h. 24 cm. [1]		 €
€ 200/300 2366 Frankrijk, 'Egyptomania' schrijfkist, ges.
[1]		
2356 Frankrijk, gestoken houten en benen snuifDelmas, 19e eeuw. Gebogen deksel met medoos, 19e eeuw. Uitgevoerd als voet met sandaillon en in de hoeken vergulde en gepatineerdaal. De onderzijde voorzien van kijkvenstertje
de reliëf plaquettes van Farao's en profile. Het
met drie miniatuur dobbelstenen. l. 11,5 cm,
interieur uitgevoerd met blauwe zijde en ovaal
h. 5 cm. [1]		 € 150/250
miniatuur. Gesigneerd '150 Rue St. Martin 150,
2357 Beukenhouten gestoken en polychroom
Delmas, Papeterie Egenisterie'. h. 11,5 cm,
geschilderde kop van een geit, 18e eeuw; Uitb. 28,5 cm, d. 21 cm. [1]		 € 400/600
2367 Frankrijk, paar bronzen gepatineerde en
gevoerd met authentieke hoorns, smeedijzeren
deels vergulde drie-lichts kandelaars,
ophangoog. h. 40 cm, b. 18 cm, d. 18 cm.
€ 1000/1500
Japonisme, ca. 1900. Uitgevoerd als vazen met
[1]		
2358 Frankrijk, paar bronzen en vuurvergulde
florale decoratie waarop drielichts applique met
één lichts kandelaars, laat Empire, ca. 1830.
kettingen. h. 39 cm, b. 14 cm.
[2]		
€ 300/500
Uitgevoerd met gecanneleerde stam, ronde voet
met palmetten. h. 18 cm. [2]		 € 200/300 2368 Frankrijk, set van vier verguld bronzen
2359 Frankrijk, paar bronzen vuurvergulde ééntweelichts wand appliqués, Louis XVI stijl,
lichts kandelaars, 19e eeuw. Deels uItgevoerd
ca. 1900. Uitgevoerd met vaas ornament,
met blauw emaille. Staande op drie klauwpoten
geëlektrificeerd. h. 33 cm, b. 25 cm.
[4]		
€ 300/500
met acathusbladeren en vleugels. h. 17 cm.
€ 1000/1500
[2]		
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2369 Frankrijk, paar lindenhouten gestoken en
2380 Eduard Drouot (1859-1945), bruin gepavergulde twee-licht wandappliques, Louis
tineerd bronzen sculptuur 'Pax Labor',
XVI stijl, ca. 1900 Uitgevoerd met bloem en
19e eeuw. Voorstellende een mansfiguur met
blad motieven. h. 52 cm, b. 22 cm.
handploeg en zwaard met uitgetrekte arm met
€ 400/600
[2]		
maretak. Voorzien van presentatie plaquette
2370 Frankrijk, paar goud gelakte metalen tweegedateerd 1906. h. 92 cm. [1]		 € 500/800
2381 Claude Michel (1738-1814), terracotta groep,
lichts appliques, Maison Baguès, ca. 1940.
gesigneerd 'Clodion', 19e/20e eeuw. VoorstelUitgevoerd met kristallen kralen en bladelende de triomf van Bacchus. (enkele vingers
ren. h. 57 cm, b. 44 cm. [2]		 € 1000/1500
2371 Frankrijk, paar bronzen vuurvergulde en
hersteld). h. 53,5 cm, b. 31 cm, d. 27 cm.
[1]		
€ 500/800
deels groen gepatineerde cassolettes, Empire
2382 Frankrijk, groen gepatineerd bronzen sculpperiode. UItgevoerd als urnen geplaatst op
tuur, 'L'Enfant à la cage'. Naar Jean-Baptisvierkante zuilen met maskers. De bobeche is
te Pigalle (1714-1785), 19e eeuw. Gesigneerd
om te draaien. h. 31 cm. [2]		 € 2500/3500
2372 Frankrijk, paar groen gepatineerde en
op de basis 'Pigalle. P 1749'. h. 48 cm,
deels vergulde drie-lichts kandelaars, Louis
b. 40 cm, d. 20 cm. [1]		 € 2000/3000
2383 Frankrijk, terracotta sculptuur, 19e eeuw.
XV, 18e eeuw. Uitgevoerd met vrouw figuur
Voorstellende jongedame met wespentaille jurk,
met gedrapeerde jurk welke een getordeerd
fruit dragend in haar schoot. h. 115 cm.
ornament in handen heeft met aan de top een
[1]		
€ 2500/3500
drievoudig applique. Geheel staande op een
2384 Georges Malissard (1877-1942), bruin
rood marmeren cilindrische voet met vergulde
gepatineerd bronzen sculptuur, 'Valet
bronzen basis. (één arm met oude breuk).
d'écurie et Chevaux à l'entraînement'.
h. 75 cm, b. 30 cm. [2]		 € 4000/6000
2373 Italië, paar metalen en gipsen polychroom
Voorstellende twee galopperende paarden
geschilderde twee-lichts wand appliques, ca.
met verzorger. Gesigneerd 'Geo. Malissard'.
€ 5000/8000
1900. Uitgevoerd als acrobatische moren welke
l. 60 cm, h. 36 cm, d. 23 cm. [1]
2385 Paul Du Bois (1858-1938), marmeren buste
putti in draperie dragen. h. 100 cm, b. 33 cm.
€ 1500/1800
'Visage souriant', ca. 1900. Gesigneerd aan
[2]		
2374 Supra porte, 19e/20e eeuw. Uitgevoerd met
voorzijde. (beschadigingen). h. 46 cm,
gestoken houten en vergulde decoratie van
b. 27 cm, d. 20 cm. [1]		 € 1200/1600
2386 Albert-Ernest DE CARRIER BELLEUSE
guirlande op een blauw fond. h. 19,5 cm,
(1824-1887), terracotta sculptuur; Diana met
b. 102 cm. [1]		 € 200/300
2375 Eikenhouten schooltas, 18e eeuw. Deels uitgehaar jachthond. Gesigneerd op de voet. Volgens
voerd met kerfsnede decoratie. Op de deksel
aantekening aangeschaft in 1977 (de vinger is
een voorstelling van vogel. h. 55 cm, b. 25 cm,
gerestaureerd, mogelijk meer restauraties,
d. 10 cm. [1]		 € 200/300
echter niet niet zichtbaar door overschildering)
2376 Engeland, langwerpige satijnhouten kist,
h. 78, ovale voet 33 x 22 cm. Provenance: Een
ca. 1840 Afgezet met palissander biezen, met
nalatenschap uit Brabant. [1]		 € 1500/2500
2387 Auguste Rodin (1840-1917), bisquit buste,
slot en sleutel. h. 12 cm, l. 48 cm, d. 12 cm.
€ 150/250
uitvoering Compagnies des Bronzes tussen
[1]		
2377 Holland, paar verguld houten en metalen
1896-1939. 'Tete de Suzon'. Op de linkertweelichts wandappliques, Empire periode.
zijde gesigneerd A. Rodin. (strik beschadigd,
Uitgevoerd met ronde wandhouder waarop een
marmeren voet modern). Rodin maakte de
zwart gepatineerd leeuwenmasker. Een ketting
buste Suzon als eerste in gips in 1872 iets later
met houten vergulde ballen tussen de armen.
in marmer, onder invloed van zijn leermeester
(beschadigingen). h. 16 cm, b. 30 cm.
Carrier Belleuse met wie hij in tijd in Brussel
€ 400/600
[2]		
kort samenwerkte. Wegens geldgebrek verkocht
2378 Holland, mahoniehouten theestoof, 18e
hij beide bustes en de rechten in 1875 aan de
eeuw. Octogonaal uitgevoerd, staande op vier
Compagnie des Bronzes, Brussel, die zowel
bal-klauwpoten. Compleet met oorspronkelijke
bronzen als bisquit modellen vervaardigde in
koperen binnenbak. Hierbij koperen ketel en
diverse afmetingen h. 28 cm.
[2]		
€ 2000/3000
comfoor. h. 40 cm. b. 28 cm. [3] € 100/150
2379 Gekuipt houten haringtonnetje, 19e eeuw.
2388 Italië, paar houten haard ornamenten,
Voorzien van koperen banden, scharnieren en
19e eeuw. Met ornamenten van granaatappel
sluiting. h. 30 cm, diam. 22,5 cm.
en artisjok, polychroom geschilderd en deels
€ 200/300
[1]		
verguld. h. 127 cm, b. 21 cm. [2] € 400/600
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2389 Italië, Siciliaans wagenschot, 19e eeuw.
2400 Duitsland, berkenhouten miniatuur kabinet,
Gestoken en polychroom beschilderd met voorca. 1800. Uitgevoerd met vier gepaneleerde
stellingen van Ridders. b. 138 cm, h. 74 cm.
deuren. Staande op een geprofileerde plint.
€ 200/400
[1]		
h. 61 cm, b. 44 cm, d. 17 cm. [1] € 800/1200
2390 Verenigde Staten van Amerika, houten
2401 Spanje, stel gestoken en polychroom gegestoken boegbeeld, 19e eeuw. Voorstellende
schilderde houten ornamenten, 17e eeuw.
vrouwfiguur met blauwe draperie. (missende
Uitgevoerd met putti kopjes met vleugels en
delen en beschadigingen). h. 95 cm, b. 37 cm.
fruit. (beschadigingen). h. 35 cm, b. 23 cm.
€ 800/1200
[2]		
€ 600/800
[1]		
2391 Frankrijk, paar houten en vergulde twee
2402 Duitsland, polychroom geschilderde één
lichts wand appliques, Louis-XVI stijl, 19e
deurs vitrine hangkast, 18e eeuw. Uitgevoerd
eeuw. Uitgevoerd met gespiegelde adelaars,
met timpaan en gestoken ornamenten op de
pijlornamenten en acanthusblad. (één houten
hoeken. h. 67 cm, b. 57 cm, d. 26 cm.
[1]		
€ 500/700
bobeche beschadigd). h. 92 cm, b. 37 cm,
d. 22 cm. [2]		 € 400/600 2403 Gestoken houten en wit gelakte caduceus,
2392 Gietijzeren staande kapstok, 'porte man19e eeuw. De staf uitgevoerd met twee omteau', 19e eeuw; met parapluhouder en
wonden slangen, vleugels en bekroond door
lekbak. Voorstelling van jachtbuit (jachtgeweer
drietand. Hierbij een gestoken eikenhouten
manco). h. 187 cm. [1]		 € 600/800
ornament met decoratie van acanthusbladeren,
2393 Frankrijk, tôle peinte scheeps hang olielamp,
18e eeuw. (beschadigingen). h. 72 cm.
19e eeuw. Uitgevoerd met semi cardanische
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
[2]		
€ 200/300
metalen ophanging, reservoirhouder met
2404 Gipsen buste van Marianne, de personificavergulde maskers, verstelbare brander en glas,
tie van Frankrijk, 20e eeuw; uitgevoerd met
cilindrische kap met kroon ornament.
Fyrgische muts en lauwerkrans. Op meegegoten
h. 104 cm, diam. 65 cm. [1]		 € 800/1200
2394 Frankrijk, tôle peinte theepot met filter
vierkante basis. h. 88 cm. [1]		 € 200/300
2405 Gekapt zandstenen sculptuur, 'vrouwenop comfoor, 19e eeuw. Uitgevoerd met overhoofd', 19e/20e eeuw. Realistisch vormgelopende decoratie van bloemen en pauwen bij
geven met afgeplatte top. Met monogram 'B'.
fontein. h. 36 cm, b. 28 cm.
€ 200/300
Geheel geplaatst op een houten sokkel. (neus
[2]		
2395 Holland, mahoniehouten kaptafel spiegel op
hersteld). h. 19 cm, b. 17 cm. Provenance:
opstand, 18e eeuw. Uitgevoerd als een enkel
nalatenschap Onno Boers. [1]		 € 200/400
2406 Gekapt Bentheimer stenen tuinbeeld, 'Putto
gebogen klepbureau. Achter de klep een interimet luit', 18e eeuw. Figuur uitgevoerd met
eur met diverse laden. Kantelbare spiegel met
draperie, staande naast rotspartij. Geplaatst op
kwab ornament. Geheel staande op klauwpoten.
mee gekapte vierkante voet. h. 88 cm.
h. 73 cm, b. 53 cm, d. 17 cm.
€ 800/1200
[1]		
€ 4000/6000
[1]		
2396 Holland eikenhouten gestoken supra porte,
2407 Stenen tuin console, 18e eeuw. Uitgevoerd als
Rococo, ca. 1770. Uitgevoerd met centraal een
baluster. h. 86 cm, b. 25 cm, d. 25 cm.
[1]		
€ 800/1200
schild met aan weerszijden wangen met acan2408 Houten carrousel paard, vermoedelijk door
thusblad. (beschadigingen). h. 40 cm, b. 80 cm.
€ 300/500
Josef Hübner, Duitsland, 19e eeuw. Een
[1]		
2397 Italië, paar gestoken houten wand consoles,
rechtopstaande nek, glazen ogen en staart van
Louis XV stijl, 19e eeuw. Gespiegeld uitgenatuurlijk paardenhaar. Het verhoogde gebogen
voerd met kwab ornamenten en rond gebogen
deel aan de achterkant van het paardenzadel in
plateau, bruin gelakt. h. 47 cm, b. 34 cm.
de vorm van een leeuwenkop. Originele polyd. 19,5 cm. [2]		 € 1000/1500
chromie met enige overschildering.
2398 Twee terracotta balksleutels, 19e eeuw. Beide
l. 72 x b. 37 x h. 117 cm. [1]		 € 800/1200
2409 Holland, houten gedraaide en deels gestoken
wit geschilderd. h. 62, b. 21, d. 30 cm.
€ 150/250
apothekers aesculaap, ca. 1800. Uitgevoerd
[2]		
2399 Italië, houten tekenmodel 'Paard', zgn.
met geschilderde houtnerf en voorzien van
ledenpaard, 20e eeuw. Uitgevoerd met
metalen pin, mogelijk voor recepturen. Geheel
paardenharen staart, de benen, hals en hoofd te
geplaatst op mahoniehouten voet. (verfverlies,
verstellen. Geplaatst op twee messing in hoogte
beschadigingen). h. 166 cm.
[1]		
€ 600/800
te verstellen staven. Geheel op houten basis.
€ 300/500
h. 40 cm, b. 38 cm, d. 8 cm. [1]		
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2410 Paar gestoken houten figuren 'narren',
19e eeuw. Uitgevoerd met cilindrische uitsparing voor roede. (herstelling). h. 27 cm,
b. 20 cm. [2]		 € 200/300
2411 Gestoken houten putti, 18e eeuw, met resten
van polychromie en enkele defecten.
Provenance Amsterdamse kunstenaars collectie
en daarvoor Sotheby's Amsterdam. € 800/1200
2412 Duitsland, eikenhouten met notenhouten
gefineerde kist, vroeg 18e eeuw. Op de hoeken
getorste zuilen, deksel op elke hoek een leeuwenmasker, elke zijde met panelen met robbellijst. Op het deksel schuifpaneel waaronder
slot (slot ontbreekt) Binnenzijde bekleed met
handgekleurd papier, gesmeed ijzeren beslag
Interieur met smeedijzeren binnenbak. Op
balklauwpoten (lijstwerk mist bij achterpoot)
42 x 65, h 44 cm. [1]		 € 400/800
2413 Engeland, mahoniehouten met esdoornhouten belegde theekist, Sheraton, 18e eeuw.
met marqueterie van palmetten en rozetten. Het
interieur met twee orignele houten theebussen
en (latere) blauw glazen mengkom. Met
zilveren handgreep. En originele sleutel l 30,
br. 15, h. 15 cm. [1]		 € 1400/1800
2414 Zweden, paar tweelichts koperen kaarsenkandelaars met kristallen pegels, zgn. girandoles, 20e eeuw, op wit marmeren voet h. 40,
b 22, d. 8 cm. [2]		 € 250/350
2415 Frankrijk, paar albasten lampenvoeten,
ca. 1900, met reliëf van wijnranken, Bacchusmasker en bronzen montering h. 32,
incl h 47 cm. [2]		 € 300/600
2416 Lode van Boeckel (1857-1944) zwart ijzeren
wandapplique; Bloemen en lint. van Boeckel
was een Vlaamse kunstsmid, ontwierp vooral
siervoorwerpen, maar ook luchters, trapleuningen, hekken, uithangborden en kreeg onder
meer opdracht voor de balustrades van de Nationale Bank te Athene en van het Witte Huis.
l. circa 80 cm. Provenance: Een nalatenschap
€ 200/400
uit Brabant. [1]		
2417 Lode van Boeckel (1857-1944) zwart ijzeren
wandapplique; Bloemen en lint. van Boeckel
was een Vlaamse kunstsmid, ontwierp vooral
siervoorwerpen, maar ook luchters, trapleuningen, hekken, uithangborden en kreeg onder
meer opdracht voor de balustrades van de
Nationale Bank te Athene en van het Witte
Huis. Provenance: Een nalatenschap uit
€ 200/400
Brabant. [1]		

2418 Engeland, beukenhouten walnotenschaal
met zilveren sculptuur van eekhoorn, ca.
1930. Geplaatst op een ovale zilveren standring.
Gemerkt Sterling en importeursnaam Roelof
Citroen. h. 18,5 cm, b. 23 cm.
[1]		
€ 400/600
2419 Frankrijk, zinken ornament paardenhoofd,
ca. 1880. Realistisch vormgegeven met
golvende manen en gespitste oren. Resten van
polychromie schildering. Geplaatst op een
crème kleurige wandplank. h. 96 cm, b. 52 cm,
d. 49 cm. [1]		 € 1000/1500
2420 Frankrijk, wel gevormd zinken badkuip,
Empire periode, ca. 1810. Uitgevoerd met omgeslagen rand, aan de lange zijden een verguld
medaillon met kruis. Staande op twee slofpoten
met latoenkoperen decoratie. Schelp motief als
overloop. l. 185 cm, b. 75 cm, h. 71 cm.
[1]		
€ 400/600
2421 Antiquarisch werk: Flers, Robert de. Ilsée.
Princesse de tripoli. H. Piaza & Cie, Parijs,
1897. Met 132 litho's in kleur van Alphonse
Mucha. Genummerd: 131 en gesigneerd door
uitgever. Daaromheen etui. Eén van de 180
uitgaven op Hollands papier. Gebonden. In
unieke lederen band met art nouveau-decoratie
in reliëf. h. 33 cm, b. 25 cm.
[1]		
€ 3000/5000
2422 Antiquarisch werk: Boylesve, R. Nimphes
dansant avec des satirs, Eaux Fortes de
T. Polat, uitrgeverij Devambez 1930.
Losbladig met losse band in half leer en cassette. Compleet met afbeeldingen. h. 34 cm,
b. 27 cm. [1]		 € 500/800
2423 Antiquarisch werk: Gustave Flaubert, Hérodias, met illustraties van William Walcot,
uitgave: Les éditions d'art Devambez, 1928.
Losbladig in kaft met half leer en cassette.
h. 34 cm, b. 27 cm. [1]		 € 200/400
2424 Antiquarisch werk: Oscar Wilde, Salomé,
uitgeverij Devambez, 1930. Eaux forts orginales de Lobel-Riche. Losbladig in kaft met half
leer. h. 33,5 cm, b. 28 cm. [1]		 € 800/1200
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2442 Acht polychroom aardewerk dierendecor
tegels, ca. 1620-1650, Vogel. Hoekornament
Franse lelie [8]		 € 300/400
2443 Negen polychroom aardewerk dierendecor
tegels, ca. 1620-1650; Vogel. Hoekornament
Franse lelie. [9]		 € 500/700
2444 Vier polychroom aardewerk dierendecor
tegels, ca. 1620-1650; Kippen. Hoekornament
Franse lelie. [4]		 € 200/400
2445 Polychroom aardewerk bloemendecor tegel,
1620-1650; Bloem op grondje met rups.
Hoekornament Franse lelie. [1]		 € 100/200
2446 Vier polychroom aardewerk bloemendecor
Vier blauw aardewerk dierendecor tegels,
tegels, ca. 1620-1650; Bloem op grondje met
ca. 1625-1650; Aap, giraffe, gazelle, dromevlinder. Hoekornament Franse Lelie.
[4]		
€ 200/400
daris. Geschulpte omlijsting. Hoekornament
vleugelblad. [4]		 € 300/500 2447 Twee polychroom aardewerk bloemendecor
Negen blauw aardewerk dierendecor tegels,
tegels, ca. 1620-1640; Tulp met libelle, tulp.
ca. 1625-1650; Vnl. paarden. Geschulpte
Hoekornament ranse lelie. [2]		 € 100/200
2448 Vier polychroom aardewerk bloemendecor
omlijsting. Hoekornament vleugelblad.
€ 300/600
tegels, ca. 1620-1650; o.a. kievietsbloem,
[9]		
Zes blauw aardewerk dierendecor tegels,
distel. Hoekornament Franse lelie.
[4]		
€ 160/300
ca. 1625-1650; Honden. Geschulpte omlijsting.
2449 Negen polychroom aardewerk bloemendecor
Hoekornament vleugelblad.
€ 200/300
tegels, ca. 1620 - 1650; Bloem op grondje.
[6]		
Negen blauw aardewerk dierendecor tegels,
Hoekornament Franse lelie.
[9]		
€ 400/500
ca. 1625-1650; Hert, bok. Geschulpte
2450 Zes polychroom aardewerk bloemendecor
omlijsting. Hoekornament vleugelblad.
€ 300/600
tegels, ca. 1620-1650; Tulp, eikenboom,
[9]		
Vier blauw aardewerk dierdecor tegels, ca.
kievietsbloem. Hoekornament Franse lelie
[6]		
€ 300/400
1625-1650; Leeuw, dromedaris, olifant, poema.
2451 Vierentwintig polychroom aardewerk
Geschulpte omlijsting. Hoekornament vleugelbloemendecor tegels, ca. 1620 - 1650; Bloem
blad. [4]		 € 300/500
Drie blauw aardewerk dierendecor tegels,
op grondje. Hoekornament Franse lelie.
[24]		
€ 1000/2000
ca. 1625-1650; Olifanten. Geschulpte omlijs2452 Eenentwintig polychroom aardewerk tegels,
ting. Hoekornament vleugelblad.
€ 400/600
ca. 1620-1650; vogels, bloemen op grondje.
[3]		
Twaalf blauw aardewerk dierendecor tegels,
Hoekmotief: Franse lelie. ( defecten).
[21]		
€ 100/200
1625-1650; Hert, stekelvarken, ezel, beer.
2453 Vijf polychroom aardewerk bloemendecor
Hoekornament, vleugelblad.
€ 400/600
tegel in gekarteld kwadraat, ca. 1620 - 1650;
[12]		
Tien blauw aardewerk dierendecor tegels,
Bloem op grondje. Hoekornament: Franse lelie.
[5]		
€ 200/300
1625-1650, Hert, stekelvarken, vos, hond, ezel.
2454 Negen polychroom aardewerk bloemendecor
Hoekornament vleugelblad.
€ 300/400
in gekarteld kwadraat tegels, ca. 1620 - 1650;
[10]		
Twaalf blauw aardewerk dierendecor tegels,
Rood-wit-blauwe bloem op grondje.
1625-1650, vnl. hazen, herten. Hoekornament
Hoekornament: Franse lelie. [9] € 400/600
vleugelblad. [12]		 € 300/500 2455 Zestien polychroom aardewerk bloemenDertig blauw aardewerk tegels ca. 1625-1650
decor in gekarteld kwadraat tegels, ca. 1620
. Fguren/dieren. Hoekornament vleugeblad
- 1650; Bloem op grondje. Hoekornament:
(grotendeels beschadigd) [ds]		 € 100/150
Franse lelie. [16]		 € 500/800
Twaalf blauw aardewerk dierendecor tegels,
2456 Zestien polychroom aardewerk bloemen1625-1650, w.o. dromedaris, stier. Hoekornadecor in gekarteld kwadraat tegels, ca. 1620
ment Franse Lelie [12]		 € 300/500
- 1650; Bloem op grondje. Hoekornament:
Franse lelie. [16]		 € 500/800

Particuliere
collectie tegels
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2457 Vijf blauwe aardewerk bloemendecor in
2474 Twee blauw aardewerk figuurdecor tegels,
gekarteld kwadraat tegel, ca. 1620-1650;
ca. 1650; schaatsers. Hoekmotief ossenkop
Tulp. Hoekornament Franse lelie.
[2]		
€ 100/200
[5]		
€ 100/200 2475 Achtentwintig blauw aardewerk figuurde2458 Vierentwintig blauwe aardewerk bloemencor tegels, ca. 1650; beroepen, krijgsmannen.
decor in gekarteld kwadraat tegel, ca. 1620Hoekmotief ossenkop [28]		 € 320/420
2476 Zesendertig blauw aardewerk figuurdecor
1650; Tulp. Hoekornament Franse lelie.
€ 400/600
tegels, deels 17e eeuw; beroepen, krijgsman[24]		
2459 Vierentwintig blauwe aardewerk bloemennen, kinderspelen. Hoekmotief ossenkop
[36]		
€ 400/600
decor in gekarteld kwadraat tegel, ca. 16202477 Twintig blauw aardewerk tafereeldecor te1650; Tulp. Hoekornament: Franse lelie.
€ 400/600
gels, ca. 1650; schepen. Hoekmotief ossenkop
[24]		
[20]		
€ 500/700
2460 Drie blauw aardewerk figuurdecor tegels,
2478 Vierentwintig blauw aardewerk tafereelca. 1620 - 1650; Schaatser. Hoekornament:
decor tegels, ca. 1650; schepen. Hoekmotief
Franse lelie. [3]		 € 200/300
2461 Twee blauw aardewerk figuurdecor tegels,
ossenkop [24]		 € 500/700
2479 Negenentwintig blauw aardewerk tafereelca. 1620 - 1650; Schaatser. Hoekmotief: Franse
decor tegels, ca. 1650; schepen. Hoekmotief
lelie. [2]		 € 100/200
2462 Drie blauw aardwerk figuurdecor tegels,
ossenkop. Defecten [29]		 € 200/300
2480 Eenentwintig blauw aardewerk tafereeldeca. 1620 - 1650; Violist-, fluit- en castagnetten
cor tegels, 1650-1700; Schepen. Hoekmotief:
speler. Hoekornament: Franse lelie.
€ 500/800
spinne- en ossekop [21]		 € 400/600
[3]		
2463 Twee blauw aardewerk figuurdecor tegels,
2481 Tweeenveertig blauw aardewerk tafereelca. 1620 - 1650; Rokende man. Hoekornament:
decor tegels, ca. 1700; Schepen. Hoekmotief:
Franse lelie. [2]		 € 200/400
spinne- en ossekop [42]		 € 500/800
2464 Negen blauw aardewerk figuurdecor tegels,
2482 Acht blauw aardewerk dierendecor tegels,
ca. 1620 - 1650; Beroepen. Hoekornament:
ca. 1650; Vissen. Hoekmotief: ossekop
[8]		
€ 350/450
Franse lelie. [9]		 € 400/600
2465 Vier blauw aardewerk figuurdecor tegels,
2483 Acht blauw aardewerk dierdecor tegels,
ca. 1620 - 1650; Kinderspelen. Hoekornament:
1630-1650, w.o. zeehond en rog. HoekornaFranse lelie. [4]		 € 200/300
ment: osse- en spinnekop [8]		 € 300/500
2466 Vier blauw aardewerk figuurdecor tegels,
2484 Twee blauw aardewerk en twee polychroom
ca. 1620 - 1650; Krijgsman. Hoekornament:
tegels, ca. 1650, Zeewezen, schip, bloem met
Franse lelie [4]		 € 200/300
vlinder, kolobrie [4]		 € 300/500
2467 Vier blauw aardewerk figuurdecor tegels,
2485 Twintig blauw aardewerk tafereel tegels,
ca. 1620 - 1650. Krijgsman. Hoekornament:
1630-1650; Schepen. Hoekornament: ossekop
[20]		
€ 500/800
Franse lelie. [4]		 € 200/300
2468 Zestien blauw aardewerk figuurdecor tegels,
2486 Dertig blauw aardewerk tafereelt egels,
ca. 1620 - 1650; Krijgsman. Hoekornament:
1630-1650; Schepen. Hoekornament: ossekop
[25]		
€ 500/700
Franse lelie. [16]		 € 800/1200
2469 blauw aardewerk figuurdecor tegels,
2487 Acht blauw aardewerk tafereeltegels, circa
ca. 1620 - 1650; Krijgsman. Hoekornament:
1650; Schepen. Hoekornament: spinnekop
[8]		
€ 250/350
Franse lelie. [18]		 € 600/1000
2470 Negenentwintig blauw aardewerk figuurde2488 Drieënveertig blauw aardewerk tegels,
cor tegels, ca. 1650; krijgsmannen, beroepen.
ca. 1700; Molens, vogels. Hoekornament: spin
[3]		
€ 400/600
Hoekmotief ossenkop [29]		 € 600/800
2471 Eenentwintig blauw aardewerk figuurdecor
2489 Achtenzeventig blauw aardewerk tafereel
tegels, ca. 1650; vrouwfiguren. Hoekmotief
decor tegels, 18e eeuw, vnl. figuren in cirkel.
ossenkop [21]		 € 500/700
Hoekornament spin [ds]		 € 800/1200
2472 Negen blauw aardewerk figuurdecor tegels,
2490 Vierentachtig blauw aardewerk tafereel
1625 - 1650; beroepen, krijgsmannen, kindertegels, vroeg 18e eeuw, Bijbelse voorstelling in
spelen. Hoekmotief: voluut [9]		 € 260/360
cirkel. Hoekmotief: ossenkop 		 € 800/1000
2473 Vierentwintig blauw aardewerk figuurdecor
tegels, ca. 1650 - 1700 kinderspelen, beroepen,
krijgsmannen. Hoekmotief ossenkop
€ 450/650
[24]		
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2491 Achtentachtig blauw aardewerk tegels, vroeg
18e eeuw; Bijbelse voorstelling in cirkel. Hoekornament: ossenkop. Enkele mogelijk van de
hand van Cornelis Boumeester
€ 800/1000
[ds]		
2492 Tweeendertig blauw aardewerk tegels, ca.
1700; Dieren/figuren 		 € 300/600
2493 Vijfendertig blauw aardewerk tegels, circa
1700; Dieren [35]		 € 400/500
2494 Diverse tegels
2495 Diverse tegels [ds]		 € 200/300
2496 Diverse tegels [ds]
2497 Vier polychroom ornament tegels, vroeg 17e
eeuw; Tulpen en druiven met ster.
€ 100/200
[4]		
2498 Zestien polychroom aardewerk ornamenttegels, vroeg 17e eeuw; Ster met tulpen en
druiven [1]		 € 200/300
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2506 Duitsland, Meissen, vier kop en schotels,
18e eeuw. Uitgevoerd met vergulde rand en
geschilderd decor van bloemen. (goud sleets,
'één schotel chipje) h. 5 cm, diam. 13 cm.
[8]		
€ 100/200
2507 Frankrijk, paar verguld porseleinen vazen,
Empire, met geschilderd decor van figuren in
interieur, oren in vorm van zwanenhalzen (één
oor hersteld) h. 26 cm. [2]		 € 100/200
2508 Mogelijk KPM, porseleinen dienblad, 19e
eeuw. Uitgevoerd met twee kwab vormige
handvaten en voorstelling van rood geschilderde bloemen omringd door vergulde decoratie
Rosenthal, verguld porseleinen servies,
op wit fond. h. 46 cm, b. 62 cm.
[1]		
€ 400/600
'Zauberflöte', decor '20 6503 Sarastro',
2509 Frankrijk, Niderviller, porseleinen serviesontwerp Bjørn Wiinblad. Bestaande uit twee
gedeelte, 18e eeuw. Uitgevoerd met decor van
dekschalen met twee schotels, drie dienschalen,
korenbloemen. Bestaande uit theepot, drie kopéén grote schotel, zeven koffiekoppen met
pen en vijf schotels. Gemerkt 'N 302'. (één kop
schotels, zes theekoppen met schotels, theepot,
met scherf). h. 6- 13 cm, diam. 13 cm.
melkkan en suikerpot op schotel, zes soepkop[9]		
€ 100/200
pen met schotels, zeven ontbijtborden en zeven
2510 Manufactuur Oud Loosdrecht, grote
dinerborden. (één bord met haarlijn). Hierbij
porseleinen schotel, ca. 1780. Met decor van
schaal, schotel, suikerpot en bakje, decor '30
korenbloemen. (bakfout aan de rand, scherf).
6500'. [71]		 € 1500/2500
Hispano Moresque lusterglazuur schotel, 19e
diam. 43,5 cm. [1]		 € 300/400
2511 Den Haag, theebus met bietenrode met vereeuw, het plat met knorlijst waaromheen decor
gulde decoratie van bloemen op wit fond,
van heraldische wapens (bakfout) diam. 41 cm.
€ 200/400
ca. 1770. Gemerkt aan de onderzijde met
[1]		
Pseudo Sevres, 12-persoons porseleinen
ooievaar. (dekseltje hersteld). h. 12,5 cm,
80/120
theeservies, 19e eeuw, met vergulde rand en
b. 7 cm, d. 5 cm. [1]		 €
2512 Den Haag, porseleinen koffiepot. ca. 1780.
elk met geschilderd decor van een militair speUItgevoerd met schilderingen van rivier met
lend met een kind. Alle stukken met een andere
overslagplaats, buitenplaats en decoratie van
voorstelling en andere militaire kostuums.
bloemen op wit fond. De deksel met zilveren
Gemerkt en met (een kopje defect, een bord
montuur en scharnier. (voet met chip, binnenbarst) theepot h. 22 cm. [39]		 € 300/400
Royal Copenhagen, porseleinen dekselcoupe,
zijde deksel chip, bovenzijde rand chipje).
[1]		
€ 700/900
begin 20e eeuw, met geschilderd decor bloemboeketten. h. 26 cm. [1]		 € 100/150 2513 Jacobus de Caluwe, rood aardewerk trekFrankrijk, Limoges, twee porseleinen
potje, ca. 1720. Uitgevoerd met decoratie van
'Napoleon' borden, 19e eeuw, gedecoreerd
bloesemtakken. Gemerkt aan de onderzijde met
met verschillende scenes van Napoleon te
ovaal blindmerk. (handvat gelijmd, deksel niet
paard, de rand met ruitvorm en bijen
oorspronkelijk). h. 11 cm, b. 17 cm.
[1]		
€ 200/400
diam. 27 cm. Provenance: Particuliere collectie
2514 Delft, een witgeglazuurd aardewerken model
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
van een melkmeid en koe, 18e eeuw, de meid
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 100/150
zittend onder de koe op plint gemodelleerd met
[2]		
Sevres, porseleinen sierschotel, 19e eeuw.
een kikker (defecten en restauraties)
Met geschilderde en deels vergulde voorstelw. 17,5 cm. [1]		 € 140/180
2515 Delft, De Klaauw, vijfdelig blauw aardewerk
ling van geliefden met amor bij een wensput.
kaststel, 18e eeuw, bloemen decor (allen
Voorzien van een bronzen bruin gepatineerde
beschadigd, twee deksels manco). h. 32 cm.
rand. (haarscheur). Diam. 37 cm.
€ 700/900
[5]		
€ 140/200
[1]		
2516 Delft, drie aardewerk vazen, diverse manufacturen, 18e eeuw. (beschadigingen, twee
50/80
deksels manco). h. 35 cm. [3]		 €

Europees porselein,
aardewerk en glas
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2527 Royal Kopenhagen, porseleinen dekselschaal
2517 Delft, De Klaauw, driedelig blauw aaren Meissen, twee porseleinen schoteltjes,
dewerk kaststel, 18e eeuw, met decor van
20ste eeuw, .de dekselschaal met blauw-witte
figuren in landschap. (beschadigd en één deksel
bloemen, de schoteltjes met polychrome en
manco.) h. 40 cm. [3]		 € 140/200
2518 Delft, paar blauw witte alliantie schotels gepurpur decoratie van draken l. 17,5 cm. max.
[3]		
€ 100/150
dateerd 1786. UItgevoerd met de stadswapens
2528 Delft, aardewerk dekselvaas, 18e eeuw.
van Amsterdam en Delft. (randschilfers).
Onderdeel van een kaststel. Met decoratie van
diam. 22,5 cm. [2]		 € 800/1200
2519 Delft, paar blauw-wit aardewerken apobloemen. Gemerkt de Klaauw. Hierbij blauw
thekerspotten, 19e eeuw, een met inscriptie
witte schotel fragmenten, een kleine deksel'Rad: Valerian' en de ander 'Herb: Fumar', met
vaas en diverse 20e eeuwse tegels. h. 35 cm.
twee koperen deksels, gemerkt voor De LamProvenance: nalatenschap Onno Boers.
80/120
petkan (chips en frits) h. 16 cm. (incl. deksels).
[1 + ds]		 €
€ 150/250 2529 Italië, Majolica gekleurde tegel, 17e eeuw.
[2]		
2520 Aardewerken kwispedoor en een aardeUitgevoerd met polychroom decoratie van
werken theelicht, 20ste eeuw, het theelicht
dame met waaier. (beschadigingen). h. 13,5 cm,
beschilderd met boerenlandschap, de kwispeb. 13,5 cm. Provenance: nalatenschap Onno
€ 100/200
door met bloemen (schilfers, glazuurbarsten de
Boers. [1]		
2530 Frankrijk, vier commedia dell'arte aardekwispedoor ook met chips) h. 8,1-10 cm.
€ 100/150
werk figuren, 19e eeuw. Allen polychroom
[2]		
2521 Gegraveerd blank glazen wijnkan, 18e eeuw.
geschilderd.Drie zijn gemodelleerd naar figuren
Voorzien van decoratie van strikken, bloemen
uit de prentenreeks I Balli di Sfessania (1621)
guirlande en vlinders. Getorst glazen handvat.
door Jacques Callot, voorstellende Franka
Hierbij een glazen gegraveerde en geëtste wijnTrippa, Fritellino en Fracasso. Eén Covellio
fles met decoratie van wijnranken en molens.
met zwaard naar een onbekende andere reeks.
Slanke hals met twee handvatten en opgelegde
(beschadigingen). h. 18,5 - 21 cm.
[4]		
€ 500/800
ribben (beschadigd). h. 25 - 27 cm.
€ 150/250 2531 Frankrijk/ België, blauw-witte faience diepe
[2]		
2522 Frankrijk, urnvormige kristallen geslepen
geplooide Chinoiserie kom, ca. 1900, gedecovaas, 19e eeuw. Met ruitslijpsel op vierkante
reerd in Chinese stijl met elegante dames in een
voet. h. 31 cm. [1]		 € 180/240
bloementuin (frits) l. 33,5 cm.
[1]		
€ 200/300
2523 Kristallen geslepen tazza met zilveren
2532 Frankrijk, twee polychrome aardewerken
hengsel, gedateerd 1873. UItgevoerd met drie
plooiborden en een schotel, 20ste eeuw, de
portretten en profile, meanderrand, sterren en
plooiborden met Chinoiserie beschildering van
florale decoratie. Hengsel aan de binnenzijde
bloemenvazen, de schotel met vogel en
voorzien van inscriptie van verschillende
bloemen (frits) diam. 28,5-31,3 cm.
initialen en jaartal 1873. diam. 26 cm.
€
80/120
[3]		
€ 100/200
[1]		
2524 Cristallerie de Vonêche, kristallen en
2533 Duitsland, bruin steengoed kruik, 18e eeuw.
geslepen glasservies, 19e eeuw. Bestaande
Uitgevoerd met geschilderde decoratie van
uit zes karaffen, elf wijn glazen met vierkante
bloem. Hierbij twee mangaan gekleurde tegels
voet en vier champagne coupes met vierkante
en een tegelfragment met polychroom snede
voet. h. 30 cm. [21]		 € 2000/3000
decoratie Franse Lelie. (tuit kruik chip)
2525 Stel kristallen karaffen met ruit waaier
h. 24 cm. Provenance: nalatenschap Onno
€ 100/200
slijpsel, 19e eeuw. Conisch gevormd met
Boers. [4]		
2534 Elf blauwe schildpad tegels, 18e eeuw. Hierbij
puntige stoppen. Hierbij een kleiner exemplaar
zeven bruine schildpad tegels en tien mangaan
en een kristallen hengsel karaf.
tegels met ruitpatroon. h. 13 cm, b. 13 cm.
h. 17,5 - cm. 43. [4]		 € 100/120
2526 Meissen, porseleinen vormstuk van een
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
Mopshond, 1934-1945. Zittend weergegeven,
[28 in ds]		 € 100/200
2535 Negen blauw witte tegels, 18e eeuw. Met
gekrulde staart en blauwe halsband. h. 18 cm.
€ 1000/1500
decor van o.a. bloemvazen en figuren. Hierbij
[1]		
negen diverse tegels uit tableau's en mangaan
gekleurde tegel met wapen Beverwijk.
h. 13 cm, b. 13 cm. Provenance: nalatenschap
80/120
Onno Boers. [19 in ds] ]		 €
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2536 Twee mangaan gekleurde tegeltableaus,
2547 Delft, blauw-wit aardewerken Chinoiserie
pilaren, 18e eeuw. Met afbeelding van koning
schotel, 19e eeuw, naar 18e-eeuws Chinees
en krijgsman. (incompleet, beschadigd).
voorbeeld gedecoreerd met een bloementuin
h. 13 cm, b. 13 cm Provenance: nalatenschap
(chips en frits) diam. 34 cm.
[1]		
€ 100/300
Onno Boers. [15 in ds]		 € 100/200
2537 Spanje, polychroom gekleurde hoek tegel,
2548 Delft, divers blauw aardewerk, 18e eeuw,
18e eeuw. Gevormd als L-stuk. Hierbij vier
w.o. miniatuur stoof (alle beschadigd).
[ds]		
€ 100/120
tegels met Moorse decoratie. l. 18 cm.
2549 Beschilderd terracotta vormstuk in de
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
manier van Goldsheider, ca. 1900; Dog.
[5 in ds]		 € 100/200
2538 Antieke groenglazen fles, de bol gedraaid
Met ingelegd glazen ogen h. 40, br. 25 cm.
[1]		
€ 200/400
h. 18 cm. [1]		 € 100/200
2539 Val Saint-Lambert, kristallen geslepen
2550 Porseleinen koffieservies, 1e helft 19e eeuw,
glasservies, 20e eeuw. Allen uitgevoerd met
met decor van druiven, bestaande uit: koffiepot,
vierkante voet. Bestaande uit twaalf Rijnwijn
theepot (deksel hersteld), suikerpot (beschaglazen, acht heldere rode wijn en vijf witte wijn
digd), spoelkom, vier kop en schotels (een
glazen. h. 10 - 12,5 cm. [25]		 € 200/300
kopje chip) h. 9-26 cm. [12]		 € 100/200
2540 Venetië, twee sier glazen, gesigneerd Pauly,
2551 Porseleinen (samengesteld) koffieservies,
20e eeuw. Beide vrij gevormd met accenten
1e helft 19e eeuw, met vergulde banden en
in goud. Hierbij een Venetiaanse met goud
palmetten bij de oren, bestaande uit: koffiepot
besprenkelde glazen vaas met dolfijn verwerkt
(deksel hersteld) suikerpot, melkkan en zes kop
in de stam, hersteld. h. 21,5 - 30 cm.
en schotels h. 17-26 cm. [15]		 € 160/200
€ 400/600 2552 Vijf porseleinen koffiepotten, 1e helft 19e
[3]		
2541 Set van zes groen glazen wijnglazen, Biedereeuw, met vergulde banden (één beschadigd)
meier, en twee waterglazen . h. 10 en 12 cm.
h. 18-22 cm. [5]		 € 100/160
€
60/100 2553 Vijf stuks porselein, 1e helft 19e eeuw, met
[8]		
2542 Blank glazen en drie groenglazen flessen, 18e
vergulde banden, w.o. grote kop en schotel met
eeuw, één met vervaagd vergulde tekst 'Jenever'
maskaron h. 11-29 cm. [5]		 € 100/160
2554 Porseleinen koekschaal, vijflichts kandelaar
(één tuitrand beschadigd) h. 21-28 cm.
€ 160/220
en theelicht, Biedermeier, met vergulde blad[4]		
2543 Paar famille rose porseleinen vazen met
motieven. De kandelaar Plaue h. 12-38 cm. 		
		
€ 160/200
bronzen monturen, 20e eeuw, gemodelleerd
2555 Paar gekleurd porseleinen eenlichts kandemet vogels tussen bloeiende planten (beschadilaars gedragen door putti (één met gelijmde
gingen) h.29 cm. Provenance: Particuliere colvleugel, de ander gelijmde voet) h. 31 cm.
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
[2]		
€
60/90
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€
50/150 2556 Meissen, blauw-wit porseleinen dekschaal,
[2]		
2544 Delft, blauw-wit aardewerken vierdelig kastdecor Blue Orchid. Hierbij theepot en schaal.
stel, 18e eeuw, met gemodelleerde panelen en
(tuit theepot met schilfer). h. 20 - 23 cm,
beschilderd met bloemenmanden, bestaande uit
diam.23 cm. [3]		 € 100/150
een paar dekselvazen en een paar trompetvazen, 2557 Meissen, Porseleinen schaal en vaas, decor
Zwiebelmuster. Hierbij 'Red Dragon' ajour
gemerkt voor De Porcelyne Bijl (restauraties en
schaal, Weinachtsteller 1979, twee koppen en
beschadigingen) h. 22,5-32,5 cm.
€ 150/200
80/120
schotel. [7]		 €
[4]		
2545 Delft, polychroom aardewerken orangisten
2558 Samson, paar porseleinen vazen met 'Chine
bord, 18e eeuw, gedecoreerd met sinaasapde Commande' decor, 19e/20e eeuw, vermaakt
pelboom en de letters 'W V V O R' (chips,
tot lampvoet h. 38 incl kap 80 cm.
80/120
[2]		
€ 160/260
haarlijnen) diam. 22,5 cm. [1]		 €
2546 Nederland/ Frankrijk, collectie blauw-wit
2559 Tichelaar, blauw aardewerk vierdelig 20e
aardewerk, 18e-20e eeuw, bestaande uit een
eeuw, bestaande uit twee dekselvazen en twee
dekselterrine, een kraantjeskan, een schaal en
stelbeker met geschilderd decor van pauwen
twee verschillende borden (beschadigingen en
h. 41 en 28 cm. [4]		 € 100/150
2560 Delft, blauw-wit aardewerk pauwenbord
restauraties) h. 25 cm. / diam. 26,5 cm. max.
€ 200/400
en schotel en paar polychroom borden,
[5]		
18e eeuw. Hierbij twee Makkum borden
diam. 35-23 cm. [6]		 € 100/150
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2561 Bergen op Zoom, rood aardewerk bakvorm,
19e eeuw. Hierbij divers aardewerk
42 x 30 cm. [4]		 € 100/200
2562 Geslepen glazen wijnglas en Parijs, Jacob
Petit, porseleinen inktstel, 19e eeuw.
60/90
(Inktstel licht beschadigd). [1]		 €
2563 Antiek groen glazen wijnfles, 19e eeuw.
Met schildering van een oorlogsschip onder
Nederlandse vlag. h. 40 cm, diam. 24 cm.
€ 100/200
[1]		
2564 Meissen, achttien stuks porselein met blauwverguld decor van draken 'Ming Dragon'.
€ 200/400
[18]		
2565 Meissen, porseleinen dienschaal en twee
kop en schotels met zwart-verguld decor van
draken 'Ming Dragon' l. 41,5 cm, b. 31 cm.
€ 100/200
[5]		
2566 Meissen, acht stuks porselein, w.o. kop en
schotels met bloemdecor. [8]		 € 100/200
2567 Duitsland, drie steengoed klepkannen en
tinnen klepkan, 18e en 19e eeuw h. 21-27 cm.
€ 100/200
[4]		
2568 Italië, grote majolica 'istoriato' schotel, circa
1900, gedecoreerd met Romeinse krijgers te
paard, de onderzijde genummerd '426' (haarlijn,
kleine chips aan standring) diam. 51,5 cm.
€ 300/400
[1]		
2569A Duitsland, wit steengoed kan en bruin
geglazuurd steengoed kan, 17e eeuw; één
gedateerd 1623. Hierbij drie antiek aardewerk
kannen. h. 16 - 24 cm. [5]		 € 200/300
2569 Twee groen glazen roemers, 18e eeuw, één
met hoge smalle kelk, holle stam met geribbelde voet, de ander met holle stam en uitlopende
voet. h. 13,5 - 16 cm. [2]		 € 300/500
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2579 Frits Sieger I (1893-1990), keramiek (klei)
sculptuur; Staande vrouw. Gesigneerd op de
60/100
voet h. 39 cm. [1]		 €
2580 Toegeschreven aan Conraad Fehn, gedreven en gehamerde sierschaal, Amsterdamse
school, ca. 1925. Uitgevoerd in organische
vormgeving met centraal geplaatste half edelsteen. Hierbij twee rood koperen gehamerde
schaaltjes. diam. 11 - 32 cm.
[3]		
€ 150/250
2581 Drie stuks plateel; Haagse Plateelbakkerij
Rozenburg, bord, jl. 1891 schildersinitiaal JA,
Royal Doulton, vaas, Tunstall, aardewerk blad
2570 Goldscheider, model Stefan Dacon, keramiek
'Automn' diam. 24, 30 en h. 13,5 cm.
[3]		
€
60/100
groep, ca. 1930; Zittende dame met waaier.
2582 Vier stuks glaswerk, w.o. Leerdam, Copier,
Gemerkt en genummerd 5595 5 8 en met blindgeel graniver cactuspot en Frankrijk, paars
merken. Op de voet gesigneerd Dakon
persglazen vaas h. 10 en 23 cm.
h. 35, br. 23, d. 14 cm. [1]		 € 400/600
[2]		
€
60/100
2571 Borek Sipek, dubbelzijdig glas, ontwerp
2583 Plateelbakkerij Zuid-Holland, twee plateel
circa 2000. Gesigneerd. Hierbij keramiek
60/100
vazen en Goedewagen, plateel kan Eén vaas
groep h. 25 en 16 cm. [2]		 €
2572 Paar groen-bruin gepatineerde bronzen;
ontwerp en uitvoering Willem Muller en
60/100
Marabou. Gemerkt h. 16 cm.
Herman Verlee, h. 14-22 cm. [3] €
€ 150/300 2584 Drie keramiek vazen, 20e eeuw; w.o. flesvaas
[2]		
2573 R. Lalique, persglazen schaal, 1e helft
Royal Copenhagen h. 19-39 cm.
[3]		
€
60/100
20e eeuw; 'Poissons'. Gemerkt R. Lalique
France diam. 29 cm. [1]		 € 200/250 2585 Jan van der Vaart, steengoed Unica vaas.
2574 Jan Havermans (1892-1964),zwart gepaHierbij steengoed vaas en Gres Keramis vaas
tineerde bronzen sculptuur, 'De rustende
met kristalglazuur h. 27-33 cm.
[3]		
€
80/120
tuinder', 1938. Voorstellende een liggende man
2586 Chris Lanooy, vaas en kan en Cris Agtermet hoed, in de hand een schoffeltje. Onderzijberg, keramiek vaas, ca 1920, alle met lusterde gemarkeerd 'J.W. Havermans, Rijksmuseum,
glazuur. Gesigneerd C.J. Lanooy en monogram
INV. 0.51, Opdr. 101. b. 29,5 cm, h. 23,5 cm.
€ 200/300
CA (kan beschadigd) h. 22-25 cm.vaas punt[1]		
2575 Divers aardewerk, ca. 1900 - 1920. Diverse
gaaf, kan chipje aan tuit en barsten in handvat
[3]		
€ 160/200
makers w.o. Rozenburg, Lanooy en Brouwer.
(beschadigd, hersteld). [10 in ds] € 100/200 2587 N.V. Plateelbakkerij Zuid-Holland, plateel
2576 Leerdam, Floris Meydam, Unica druppelpendule, ca. 1920. Uitgevoerd met polychroom
vormige vaas en schaal. Beide gesigneerd F
geschilderde florale decoratie. h. 39 cm,
Meydam, Leerdam Unica. Genummerd AH
b. 22 cm, d. 13 cm. [1]		 € 200/300
2588 Margot Homan (geb. 1950), zwart-groen
706/MC774 H h. 28, l. 31 cm.
€ 200/300
gepatineerd bronzen sculptuur; 'Narcissus',
[2]		
2577 Leerdam, Floris Meydam, Unica glazen
knielend, op ronde stenen voet. Met documenflesvaas, 1978, paars-wit. Gesigneerd Floris
tatie en aankoopnota Kunsthandel Mark Peet
Meydam Leerdam Unica 78009 FM LL
Visser, 1997 h. 24, incl voet h. 31, diam.
(glasblazer Leendert van der Linden) h. 35 cm.
22 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
€ 300/400
€ 160/300
[1]		
Brabant. [1]		
2577A Floris Meydam (1919-2011), dikwandige
2589 Marcus Ravenswaay (1925-2003), bronzen
unica vaas 'MA 1159'. UItvoering Glasfabriek
sculptuur; Staande teenager. Gesigneerd. Met
Leerdam. (krassen) h. 20 cm.
boek en documentatie over de kunstenaar en
€ 100/200
[1]		
aankoopnota '77. h. 26, 21 x 17 cm. Provenan2578 Durk Valkema (geb. 1951), rood glazen
ce: Een nalatenschap uit Brabant.
schaal, '79 Gesigneerd en gedateerd
[1 + zkj]		 € 150/300
50/80
diam. 27 cm. [1]		 €

20e eeuwse
toegepaste kunst
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2600 K. P. C. de Bazel (1869-1923), Paars kristal2590 Phonse Gadiot van Daalen (geb. 1924),
len jaarbeker, ontwerp 1922. Tienkantige
gepatineerd bronzen groep, 2000; Drie jonbokaal op gecontouneerde voet. Voorzien van
gens als de Drie Koningen. Twee delen, los op
spreuk 'Worstelend. Waakzaam. 1924.' De rand
vierkante losse zwart stenen (arduin) voet.
en spreuk opgelegd met bladgoud. UItvoering
Gesigneerd Gekocht in 2005 van de
Glasfabriek Leerdam, 1924. Voorzien van
kunstenaar h. 40 incl voet, voet 22 x 22 cm.
monogram en genummerd '46'. h. 12 cm,
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 200/300
diam. 12,5 cm. [1]		 € 800/1200
[3]		
2591 Cris Agterberg (1883-1948), bronzen sculp2601 A. D. Copier (1901-1991), Paars glazen unica
tuur; Hoofd van de ballerina Darja Collin
vaas met omgeslagen rand, 1925. UItgevoerd
(1902-1967) Voluit gesigneerd en bronsgietermet tin craquelé en goudluster. Gesigneerd en
stempel Metaalgieterij Holland A'dam h. 24,
genummerd 'Leerdam, Unica, A. D. Copier,
br. 28, d 25 cm. Uit de privé collectie van een
984' (krassen). h. 20 cm. [1]		 € 150/250
2602 A. D. Copier (1901-1991), geel glazen
overleden Amsterdamse antiquair/
€ 3000/5000
dikwandige vrijgeblazen unica vaas, 1932.
[1]		
2592 Deels groen gepatineerd bronzen sculptuur;
UItgevoerd met twee compartimenten en regelStaand paard. Gesigneerd onderzijde buik met
matig bellenpatroon. Gesigneerd en genuminitialen K M l. 3, 40 cm. [1]		 € 300/400
merd 'Leerdam Unica, A. D. Copier, N 149.
2593 Frankrijk, houten butler, Art Deco, ca. 1930.
(kalkaanslag). h. 16 cm, b. 17 cm.
[1]		
€ 300/500
Uitgevoerd in verschillende tropische hout2603 A. D. Copier (1901-1991), Helderglazen
soorten. Rond plateau in de hand. h. 89 cm.
€ 150/250
unica vaas met lichte ossenbloed rode
[1]		
2594 Frankrijk, paar metalen tafelspiegeltjes,
opengebroken kleurlaag, 1946. Gesigneerd
Art Deco, ca. 1930. Uitgevoerd als zittend
en genummerd 'Leerdam Unica, X 643, A. D.
80/120
naakt. h. 18 cm, b. 14 cm. [2]		 €
Copier'. (twee krasjes en een grotere kras op de
2595 Archimede Suguso, Murano glazen vormbuikwand) h. 23 cm, diam. 15 cm.
[1]		
€ 150/250
stuk, 'dolfijnen' en een glazen etagere, 20e
2604 A. D. Copier (1901-1991), Grijs glazen unica
eeuw. Beide uitgevoerd in blank glas met
vaas met ingesloten luchtbellen en slingers,
bladgoud insluitsels. Gesigneerd met diamant1946. gesigneerd en genummerd Leerdampen. h. 18 - 22 cm. [2]		 € 200/300
2596 Luigi Benzoni (1956), Murano opalescent
Unica, X534, AD Copier. h. 37 cm,
glazen sculptuur 'hoofd', uitgevoerd in 2000.
diam. 19 cm. [1]		 € 1000/1500
2605 A. D. Copier (1901-1991), Groen glazen
Achterzijde gesigneerd en gedateerd. h. 25 cm,
unica vaas met tincraquelé decoratie, '716',
b. 18 cm. [1]		 € 500/800
2597 Lalique, kristallen cactusvormige parfumca. 1925. uitvoering Glasfabriek Leerdam.
flacon voor de Rotterdamse Lloyd, ca. 1928.
h. 19 cm, diam. 17 cm. [1]		 € 1000/1500
2606 Willem Heesen (1925-2007), dikwandig
UItgevoerd met ets merk 'Rotterdam Lloyd,
groen glazen schaal, 1987. Gesigneerd
Royal Dutch Mail, R.Lalique, France'.
W. Heesen en genummerd 870918. h. 18,5 cm,
h. 10 cm, diam. 8 cm. [1]		 € 100/200
2598 Frankrijk, glazen kaviaarschaal, model
diam. 28,5 cm. [1]		 € 200/300
2607 Willem Heesen (1925-2007), dikwandig wit
'Igor', Lalique, ca. 1980. Uitgevoerd met
glazen schaal, 1991. Gesigneed W. Heesen,
dolfijnen. Gesigneerd 'Lalique France'.
Oude Horn, 910919. h. 17,5 cm,
h. 25 cm. [4]		 € 400/600
2599 Frankrijk, paar groen gepatineerde metalen
diam. 26,5 cm. [1]		 € 200/300
2608 W. J. Rozendaal (1899-1971), groen glazen
boekensteunen, gesigneerd Janle, ca. 1930.
vaas, 'Tomaat', ontwerp 1929. UItvoering
Uitgevoerd als zittend naakt met draperie.
Kristalunie Maastricht. h. 16 cm, diam. 21 cm.
(één boekensteun met deukje in been en twee
[1]		
€ 100/200
deukjes hoofd, krasjes). h. 18 cm, b. 16,5 cm,
d. 7 cm. [2]		 € 200/400 2609 Chris Lanooy (1881-1948), Groen glazen
Unica vaas, 1928. UItgevoerd door glasfabriek
Leerdam, craquele decoratie in geel/bruin.
Gesigneerd en genummerd 'D 158, Leerdam
Unica, C J Lanooy'. (gebarsten). h. 23 cm.
[1]		
€ 200/300
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2619 Chris Lanooy (1881-1948), helderglazen vaas
2610 Cris Agterberg (1883-1946), rond tinnen
met irriserend oppervlak, ca. 1927. UItvoegehamerde dekseldoos, gedateerd 1926.
ring Glasfabriek Leerdam. Hierbij een blankDe deksel voorzien van een geslepen blauw
glazen fles met irriserend oppervlak. Beide
groene siersteen. diam. 7 cm, h. 3,5 cm.
€ 100/200
voorzien van geëtst monogram. h. 16,5 cm.
[1]		
[2]		
€
50/80
2611 De Distel, aardewerk polychroom geschilder2620 H. P. Berlage (1856-1934), vier meerblauw
de schotel, 1920. Ontwerp Th. Nieuwenhuis.
whiskeyglazen, 1928. Uitvoering Glasfabriek
Ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van
Leerdam. Gesigneerd dmv geëtst monogram.
het Burgerweeshuis 1520-1920. Gemerkt en
Hierbij een Anna groen rijnwijnglas uit servies
gemonogrameerd. diam. 24 cm.
€
30/50
'Ovata'. (drie whiskeyglazen met chip aan de
[1]		
2612 Plateelbakkerij Zuid-Holland, glans plateel
rand). h. 11,2 cm. [5]		 € 150/250
2621 Cornelis de Lorm (1875-1942), divers
schenkkan, 1899. Met gestileerd decor van
glaswerk. w.o. dekseldoosjes, twee vaasjes en
bloem en bladmotieven. Hierbij een siervaas
groene schaal. Uitvoering glasfabriek Leerdam.
met oren met gestileerd decor van orchideën.
Allen gesigneerd dmv geëtst monogram. (drie
Schilder D. J. C. Verhaar. (schenkkan met bak80/120
met chips). h. 4,5 - 12 cm. [6]		 €
fout). h. 22,5 - 31,5 cm. [2]		 € 150/250
2613 Plateelbakkerij Zuid-Holland, glans plateel
2622 A. D. Copier (1901-1991), drie glazen
sierschotel, 1924. Met gestileerd decor van
gelegenheidsbekers, 20er jaren. Bestaande uit
bloemen en bladeren. Hierbij een glans plateel
paars glazen Olympiadebeker, blauw glazen
siervaas en Arnhem glans plateel hengselmandJubileumbeker Wilhelmina, Paars glazen
je. (schotel met haarscheur). Diam. 30 cm.
Olympiadebeker door Kannegieter en Cuypers.
80/120
h. 13 - 28 cm. [3]		 €
Hierbij een paar glazen beker. (twee met
2614 Plateelbakkerij Zuid-Holland, glans plateel
chip). h. 12 cm. [4]		 € 100/200
2623 K. P. C. de Bazel (1869-1923), kobaltblauwe
cachepot, ca. 1920. Met gestileerd decor van
persglazen tienkantige schaal, ontwerp 1920.
bloemen en bladeren. Hierbij drie glans plateel
80/120
Hierbij een kleinere bruine persglazen tienkanpuntvaasjes. h. 16- 23 cm. [4]		 €
2615 G.D.J.Offermans mogelijk voor Sint Lukas,
tige schaal. Uitvoering Glasfabriek Leerdam.
50/80
aardewerk vaas met groen luster glazuur en
l. 14,5 - 30 cm. [2]		 €
2624 K. C. P. de Bazel (1869-1923), zeven
decor van vissen, ca. 1910. Voorzien van een
Annagroene rijnwijnglazen, uit servies 'D',
onduidelijk merk aan de onderzijde. Hierbij
ontwerp 1917. Hierbij een Annagroen glas met
twee aardewerk vazen met blauw lusterglazuur,
bolletjes steel, zeven helderglazen wijnglazen
Sint Lukas Utrecht. (decor vissen vervaagd, één
en één portglas uit servies 'D', vier helderglazen
vaas met chips aan de rand en haarscheur).
wijnglazen uit servies 'B-glad'. Allen voorzien
h. 12,5 - 28 cm. [3]		 € 100/200
2616 N.V. Haagsche Plateelfabriek Rozenburg,
van geëtst monogram. (Eén Annagroen glas en
porseleinen plaquette, 1907. Voorstellende
twee wijnglazen met chipje aan de rand).
een moeder met kind in interieur, naar B. J.
h. 12 - 15 cm. [20]		 € 200/300
2625 K. P. C. de Bazel (1869-1923), Twee helBlommers. Gesigneerd aan de achterzijde
derglazen karaffen uit servies 'C', ontwerp
Rozen burg met kroon, schilder JWR = J.W.
1917. (stoppen manco) Hierbij een heldervan Rossum. In mahoniehouten lijst. h. 51 cm,
glazen likeurkaraf uit servies 'H', ontwerp 1918
b. 40 cm. [1]		 € 400/600
2617 A. D. Copier (1901-1991), vier diverse Anna
(chipje aan de tuit), een paarglazen vaas, model
groen gebruiksglaswerk, ca. 1930. Bestaande
'S', (miniem chipje), een Annagroen glazen
uit schaal, karaf, vaasje en beker.
drijfschaal (kleine chips) en een kobaltblauwe
80/120
h. 8,5 - 21 cm, diam. 21,5 cm. [4] €
glazen vaas (chips aan de rand). Allen voorzien
2618 A. D. Copier (1901-1991), vier diverse
van geëtst monogram. h. 26 cm.
[6]		
€ 200/300
glazen vazen. w.o. blankglazen bolvaas (1928)
2626 Nic Jonk (1928-1994), groen gepatineerde
en zwartglazen cilindervaas op voet (1930).
bronzen sculptuur, 'De aarde en het water',
Hierbij een opalescent glazen schaal en vaas.
1969. h. 19 cm. [1]		 € 200/300
(cilindervaas hersteld). h. 8 - 25 cm.
€ 150/250 2627 Mitko Dinev, bruin gepatineerd bronzen
[6]		
sculptuur 'Torso', 20e eeuw. Geplaatst op een
hardhouten basis. Voorzien van etiket.
h. 15 cm, l. 40 cm, b. 23,5 cm. [1] € 200/300
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2628 Nic Jonk, (1928-1994), bronzen sculptuur
2640 Salvador Dali, 'La suite Catalane', 1954.
voorstellende 'Heracles met Hydra', ontwerp
Bestaande uit zes polychroom geschilderde en
1966. Gesigneerd op de basis Nic Jonk.
geglazuurde tegels. In originele houten kist van
h. 26 cm. [1]		 € 300/500
uitgave. (deksel ontbreekt). h. 20 cm,
2629 A. D. Copier (1901-1991), paar grijs-violet
b. 20 cm. [6]		 € 400/600
2641 Joep Nicolas (1897-1972), emaille plaquette,
whiskey karaffen, ontwerp 1927. (beide met
gemonogrameerd 'JN'. Voorstellende portret
chips aan de hals, één met barsten in de hals en
van vrouwfiguur. Gekaderd in verguld houten
vastzittende stop). Hierbij een glazen beschuitGehring lijst. h. 14,5 cm, b. 11,5 cm.
doos en vier orchidee vaasjes. (chipjes).
[1]		
€ 700/900
h. 26 cm. [7]		 € 200/300
2630 A. D. Copier, (1901-1991), twee diverse
2642 Potterie Kennemerland, Velsen, aardewerk
blankglazen karaffen. Hierbij vier blankkan met decor van vissen in geel op grijs
glazen vazen, twee schalen en twee diverse
fond. Ontwerp C. J. Gellings, ca. 1930.
wijnglazen. (chips). h. 27 cm.
Onderzijde gemerkt 'Velsen KTP Holland 133'.
€ 200/300
[10]		
h. 15 cm, diam. 13,5 cm. [1]		 € 200/300
2631 A. D. Copier (1901-1991), diverse glazen
2643 Potterie Kennemerland, Velsen. aardewerk
vazen, w.o. persglazen bolvaas, sonoor. En een
dekseldoos, ontwerp C. J. Gellings (1929groen glazen drijfschaal ontwerp 1923. (drie
1932). Deksel uitgevoerd met figuur van hert.
met chips). h. 8 - 21 cm. [7]		 € 300/400
Model 108. Hierbij een ronde dekseldoos,
€ 300/500
2632 Chris Lanooy (1881-1948), kobaltblauwe
model 103. h. 12 - 13,5 cm. [2]
2644 Potterie Kennemerland, Velsen, vier aardeglazen drijfschaal, ontwerp ca. 1920. Hierbij
werk 'blokjes' vazen, ontwerp E. Snel (1929twee diverse kobaltblauwe glazen vazen en
1932). (chips en restauraties). h. 9 - 17,5 cm.
een blankglazen vaas. (drijfschaal chip aan de
[4]		
€ 400/600
rand). diam. 18,5 cm. [4]		 € 150/200
2633 Jaap Gidding (1887-1955, groen glazen vaas,
2645 Potterie Kennemerland, Velsen. twee aardeontwerp ca. 1930. Uitvoering Glasfabriek
werk vazen, ontwerp E. Snel, (1929-1932).
Leerdam. Voorzien van geëtst monogram.
Uitgevoerd met polychroom decoratie op wit
h. 28,5 cm. [1]		 € 100/200
fond. (chips en haarlijnen). h. 13,5 -19,5 cm.
[2]		
€ 150/250
2634 Gerard Muller (1877-1943), glazen deksel
2646 Potterie Kennemerland, Velsen, twee aarcoupe met parelrand, 1926. Uitvoering Josepdewerk vaasjes, ca. 1930. UItgevoerd met
hinenhütte Schreiberhau, Silesia. (chips aan de
polychroom decoratie op wit fond.
rand). h. 20 cm. [1]		 € 100/150
50/80
2635 Daum Nancy, rookglazen likeurset, ca. 1930.
h.7,5 - 9 cm. [2]		 €
2647 Potterie Kennemerland, Velsen, twee vormBestaande uit karaf en vier glazen. Allen
stukken van vissen, ontwerp C. J. Gellings,
gesigneerd Daum Nancy. h. 7 - 19 cm.
€
50/80
ca. 1935. Uitgevoerd in groen. Ongemerkt.
[5]		
80/120
2636 Louis Majorelle en Daum Nancy, pate verre
h. 16 cm. [2]		 €
2648 Potterie Kenemerland, Velsen, aardewerk
en smeedijzeren vaas, ca. 1930. Uitgevoerd
dekselvaas, ontwerp C. J. Gellings,
met decoratie van bladgoud. Gezet in smeed(1929-1932). UItgevoerd in zwart/bruin/oranje.
ijzeren montuur, staande op vier pootjes.
Model 117. h. 22 cm, diam. 15,5 cm.
(barst aan bovenzijde hals). h. 26 cm.
€ 200/300
[1]		
€ 200/300
[1]		
2637 Val St. Lambert, bruin pâte de verre vaas,
2649 Potterie Kennemerland, Velsen, aardewerk
ca. 1900. UItgevoerd met decoratie van land'blokjes' vaas, ontwerp E. Snel (1929-1932).
schap met fabriek. Gesigneerd 'VSL'. (chips aan
Model 32. Hierbij een aardewerk blokjes
de rand). h. 20 cm. [1]		 € 200/300
vaas naar Velsen, gemerkt 'ALA Velsen Hand
2638 Frankrijk, driehoekige aardewerk dek333'. h. 13 - 15 cm.
[2]		
€ 100/200
seldoos, Longwy, Art Deco, ca. 1930. Met
2650 Potterie Kennemerland, Velsen, vier
polychroom decoratie van bloemen. Patroon
aardewerk kannen, ontwerp C. J. Gellings
nummer D. 5115. b. 12,5 cm, h. 4,5 cm.
€
50/80
(1929-1932). Allen uitgevoerd in verschillende
[1]		
2639 Oostenrijk, paars glazen vaas met zilveren
kleurstellingen. Model nummers 131 en 144.
monturen, ca. 1900. Voorzien van gestileerde
h. 15 cm. [4]		 € 200/400
voorstelling in zilver van bloemen. h. 18,5 cm.
€ 150/250
[1]		
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2651 Potterie Kennemerland, Velsen, aardewerk
2660 Paulus Reinhard, (1929), bruin gepatineerd
dekselvaas, ontwerp C. J. Gellings,
bronzen sculptuur, 'abstracte compositie'.
(1929-1932). Model 129. Hierbij een schaal
Gesigneerd 'P' in een cirkel. Geplaatst op een
met deksel, model 119. Beide uitgevoerd in
wit marmeren sokkel.
grijstinten en gemodelleerde dierfiguren.
h. 10 cm. incl. sokkel 18 cm. [1] € 150/250
2661 Tjipke Visser (1876-1955), zwart gepatineerd
(dekselvaas met chipjes en haarlijn).
bronzen sculptuur, 'Badend meisje', 1939.
h. 13 - 23 cm. [2]		 € 300/500
2652 Potterie Kennemerland, Velsen, drie
Gesigneerd dmv monogram 'TV', oplage 1 van
aardewerk vazen, ontwerp C. J. Gellings
4. Aan de onderzijde gemerkt 'Tjipke Visser',
(1929-1932). Hierbij een aardewerk schaal.
'Bergen', '3 st', 'K20' en 'Badend Meisje'.
Allen uitgevoerd met polychroom schildering
h. 37 cm. [1]		 € 3000/5000
2662 Frans Zwollo sr. (1872-1945), verguld
op wit fond. Model 160, 161, 166 en 183. (allen
zilveren liturgische set, 1926. Bestaande uit
met beschadigingen). h. 8- 18 cm.
€ 100/150
drie cilindrische dekseldoosjes met de v
[4]		
2653 Potterie Kennemerland, Velsen, paar
olgende graveringen: 'Olie der Zieken', 'Olie
aardewerk vazen, ontwerp C. J. Gellings
der catechumenen' en 'Heilig Chrisma'. Allen
(1929-1932). Hierbij een aardewerk kan. Allen
voorzien van keur 1e gehalte zilver en jl. Q. In
uitgevoerd met abstracte decoratie in pasteltinorigineel rood leren etui F. Zwollo, Edelsmid,
ten. (vazen gerestaureerd, kan met haarlijn op
Den Haag. diam. 2,9 cm. etui: h. 4,5 cm,
80/120
handvat). h. 15,5 - 19 cm. [3]		 €
b. 12 cm, d. 5 cm. [1]		 € 800/1200
2654 Potterie Kennemerland, Velsen, twee aarde2663 Han Wezelaar (1901-1984), bruin gepatiwerk cactuspotten, ontwerp C. J. Gellings
neerde bronzen buste, ca. 1940, Voorstellende
(1929-1932). Waarvan één met onderschotel.
Helene Ouwersloot. Gesigneerd 'Wezelaar' en
Hierbij twee cache pots en een kan. Allen uitgegestempeld: 'Bronsgieterij De Plastiek,
voerd met polychrome schildering op wit fond.
Bloemendaal'. h. 34 cm, b. 28 cm, d. 20 cm.
[1]		
€ 800/1200
Model 124A, 164B, 168 en 178 (beschadigin2664 Wilhelm Lehmbruck, (1881-1919), gipsen
gen; haarlijnen, chips). h. 6,5 - 17 cm.
€ 150/250
sculptuur, 'Hagener Torso'. Gesigneerd op
[5]		
2655 Potterie Kennemerland, Velsen, vier aarachterzijde 'W. Lehmbruck'. (kleine oppervlakte
dewerk vazen, ca. 1930. Hierbij aardewerk
beschadigingen, verkleuringen). h. 69 cm.
[1]		
€ 1000/2000
cactuspot. (beschadigingen).
50/80 2665 Willem Rädecker (1883-1971), teakhouten
[5 in ds]		 €
2656 Potterie Kennemerland, Velsen, twee aardeschaal, ca. 1920. Uitgevoerd met enkele greep
werk vazen, ontwerp E. Snel, (1921-1929).
gevormd als mannenkop. Voorzien van monoHierbij twee aardewerk kannen. Allen uitgegram 'WR'. l. 24 cm, b. 14 cm, h. 7,5 cm.
[1]		
€ 300/600
voerd met geschilderde horizontale streepver2666 N.V. Haagsche Plateelfabriek Rozenburg,
siering op wit fond. Model: 6, 16, 157 en 179B.
twee schotels, eind 19e eeuw. Voorstellende
(beschadigingen; haarlijnen, chips). En een
bomschuiten naar H.W.Mesdag en landschap
aardewerk gedraaide lamp voet, gemerkt De
met hooiwagen naar J vd Sande Bakhuijzen.
Zwing, Noordwijk. h. 12 - 20 cm.
€ 100/200
Beide voorzien van schilders monogram JL =
[5]		
2657 Potterie Kennemerland, Velsen, drie aarJ.K.Leurs. (beide schotels met beschadigingen)
dewerk kannen, ontwerp C. J. Gellings, ca.
diam. 40 cm. [2]		 € 150/250
2667 N.V. Haagsche plateelfabriek Rozenburg,
1930. HIerbij een aardewerk schaal. Model 39,
porseleinen schotel, eind 19e eeuw. Uitge174, 174B en 176. (één kan met restauratie).
80/120
voerd met voorstelling van molen in landschap
h. 18 - 24. diam. 28 cm. [4]		 €
2658 Potterie Kennemerland, Velsen, twee aardenaar P.J.C. Gabriël. Voorzien van schilders
werk kannen, ontwerp C. J. Gellings, ca.
teken hart met pijl= W.P. Hartgring en JL = J.K.
1930. Hierbij twee aardewerk vazen. Allen
Leurs. (beschadigingen en herstellingen).
80/120
uitgevoerd met groen/bruine decoratie. h. 12 diam. 44 cm. [1]		 €
50/80 2668 A.D. Copier (1901-1991), oranje glazen
21 cm. [4]		 €
2659 Bart van der Leck (1876-1958), geglazuurd
tin craquelé schaal, model nr. 70, ca. 1946.
aardewerk tegel, 1946. 'Geit'. Gesigneerd
Uitvoering glasfabriek Leerdam. Voorzien van
BvdL '46. Herkomst: Christie's Amsterdam,
geëtst monogram. diam. 35 cm. Provenance:
50/80
7 december 2006, lot 98. 12 x 12 cm.
nalatenschap Onno Boers. [1]		 €
€ 1000/2000
[1]		
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2669 Frankrijk, wit aardewerk vormstuk voor2678 Oostenrijk, gesatineerd gelobd blauwe glastellende lopende leeuw, 'Lion Peugeot',
zen vaas, ca. 1900. Uitgevoerd met vergulde
ca. 1930. Ontwerp toegeschreven aan LeJan.
florale decoratie. h. 15 cm, diam. 16 cm.
[1]		
€ 100/200
Ongemerkt. (Craquelé). h. 24 cm, b. 44 cm,
2679 N.V. Plateelbakkerij Zuid-Holland, drie
d. 13 cm. Provenance: nalatenschap Onno
€ 100/200
plateel schotels, ca. 1930. Uitgevoerd meet
Boers. [1]		
2670 Frankrijk, bruin/creme aardewerk vormstuk
decoartie van o.a. stadswapen Amsterdam.
van olifant 'Dolly', gemerkt LeJan,
Gemerkt Plazuid. diam. 13 cm.
[3]		
€
80/120
ca. 1930. h.29 cm, b. 42 cm, d. 13 cm.
€ 100/200 2680 N.V. Potterie Kennemerland, Velsen, aarde[1]		
2671 Eikenhouten geldkist 'Koninklijke Nederwerk kan, model 178, ca. 1930. Hierbij een
landsche Weerbaarheids Vereniging',
aardewerk reliëf tegel met voorstelling van
ca. 1905. Uitgevoerd met drie sloten, koperen
vrouw, gemerkt 'AR'. h. 10 - 16 cm. Provenanhoekstukken en ijzeren handvatten. h. 28 cm,
ce: nalatenschap Onno Boers.
[2]		
€ 100/200
b. 67 cm, d. 29 cm. [1]		 € 100/200
2672 De Porceleyne Fles, aardewerk vaas, ca.
2681 Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985),
1900. UItgevoerd met reflet metalliqué decor
blauw geglazuurde aardewerk schaal, 1946.
in blauw tinten. (haarscheur). h. 24 cm,
Uitgevoerd met decoratie van vogels. Gemerkt
diam. 22 cm. [1]		 € 100/150
'KO '46'. diam. 27,5 cm, h. 9 cm.
[1]		
€ 200/300
2673 N.V. Potterie Kennemerland Velsen, creme
2682 Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985), twee
aardewerk vaas, 1929-1932. Ontwerp C.J.
aardewerk kommen, 1950. Uitgevoerd met
Gellings, model nr. 127. h. 28 cm.
€
50/80
geometrische motieven, één gemerkt 'KO,
[1]		
2674 Duitsland, houten Jugendstil pendule,
'50'. diam. 10 - 12 cm. [2]		 € 150/250
2683 Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985), geel/
mogelijk Vereinigte Werkstätte, München,
zwart geglazuurd schaaltje, 1949. Hierbij een
ca. 1900. Uurwerk uitgevoerd met gaand en
geel geglazuurd vaasje. Gemerkt 'KO '49 Delft'
slagwerk op een gong. De rood gepolitoerde
en 'KO '54 Delft'. Diam, 13 cm, h. 16 cm.
kast voorzien van verzilverende ornamenten en
[2]		
€ 150/250
wijzerplaat. Gestileerde gezwarte stalen
2684 Plateelbakkerij Zuid-Holland, aardewerk
wijzers. Oorspronkelijke slinger. (kleine bependule, ca. 1925. Gepolychromeerde decoschadigingen). h. 40 cm, b. 21 cm, d. 16 cm.
€ 400/600
ratie. Hierbij aardewerk vaas met zelfde decor.
[1]		
2675 René Lalique (1860-1945), vier glazen kom(klein chipje, (uurwerk) vuil). h. 32 - 40 cm.
[2]		
€ 100/200
men en schotels, model 'Lotus', ca. 1923.
2685 Plateelbakkerij Zuid-Holland, aardewerk
De kommen uitgevoerd met in de bodem
pendule, ca. 1910. Uitgevoerd met polychroom
zwart emaille verf en gesigneerd dmv gravure
florale decoratie. (chips aan de voet, zijkant met
'R.Lalique'. (twee schotels met kleine chips).
scheur). h. 43 cm. [1]		 € 100/150
h. 7 cm, diam. 12 cm. schotel diam. 18 cm.
€ 400/600 2686 Oostenrijk, bronzen gepatineerde één-lichts
[8]		
2676 Emmanuel Frémiet (1824-1910), verguld
kandelaar, ca. 1900. Uitgevoerd met sculptuur
bronzen sculptuur 'Madonna del Giglio',
van jongedame een bobeche dragend op lelie19e eeuw. Gesigneerd 'E. Fremiet' en genumblad. Blindmerk van 'vaas met B, Geschützt en
merd '180'. Geplaats op een rood marmeren
4699'. h. 15 cm, b. 16 cm, d. 13 cm.
[1]		
€ 200/300
voet. (aureool manco). h. 35 cm.
€ 400/600 2687 Pierre Le Faguays (1892-1962), groen gepa[1]		
2677 Coromandelhouten brievenkastje met
tineerde metalen sculptuur, ges. Fayral, Art
perkamenten geschilderde deuren, mogeDeco. Voorstellende een vrouw met rechterarm
lijk C.A. Lion Cachet, ca. 1918. De deuren
omhoog reikend. Op geometrische getrapte
voorzien van perkament geschilderd in typische
bronzen voet. Geheel op marmeren basis.
Amsterdamse school motieven. Het interieur
h. 32 cm. [1]		 € 300/400
2688 Eugène Bernoud, verguld bronzen sculptuur
met vakken met geperforeerde patronen. Tevens
'krantenverkoper', ca. 1920. Uitgevoerd met
een alliantie familiewapen. Koperen bewerkte
gestoken ivoren hoofd en handen, gesigneerd
scharnieren. h. 29 cm, b. 35 cm, d.15 cm.
€ 1000/2000
'Bernoud'. h. 16 cm. [1]		 € 200/300
[1]		

Catalogus De Zwaan / Pagina 118

2689 Bronzen sculptuur van staande vrouw met
2700 W.J. Rozendaal (1899-1971, drie glazen
parasol en ivoren gezicht, ca. 1930 Hierbij
vazen, model tomaat, uitvoering Kristalunie
porseleinen sculptuur van flamenco danseres,
Maastricht, 1929. Uitgevoerd in paars en vert
porseleinen sculptuur van paar, gemerkt Frauchine. Model nummers '1' en '3'. h. 13 -15 cm.
[3]		
€ 200/300
reuth en een messing sculptuur van zigeunerin
2701 Chris Lanooy (1881-1948), paars glazen
met tamboerijn. h. 11 - 18 cm.
€ 200/300
vaas, ontwerp 1921. Uitvoering Glasfabriek
[4]		
2690 Eduard baron Speyart van Woerden (1924Leerdam. Gesigneerd met geëtst monogram.
80/120
2014), drie bronzen sculpturen, 70er jaren.
h. 20 cm. [1]		 €
2702 A.D. Copier (1901-1991), wijd uitlopende
Voorstellende een gorky, 11-V-'76, mopshond,
oranje glazen Unica vaas, ontwerp 1926.
29-I-'71 en wiskeyhondje 13-X-'79. Allen
Uitgevoerd met met tincraquelé en aangezette
voorzien van zegelafdruk van familiewapen.
voet. Gesigneerd 'Leerdam Unica, AD Copier,
h. 15 - 18 cm. [3]		 € 300/600
2691 Peter Leijenaar (1923), groen gepatineerd
763, 1926'. h. 17 cm, diam. 17 cm.
[1]		
€ 1000/1500
bronzen sculptuur 'Op weg'. Voorstellende
2703 Paar Amsterdamse school gebrandschilderde
drie figuren. Geplaatst op vierkante meegegoten
glas in lood lampenkappen, toegeschreven
basis. h. 112 cm, b.25 cm d. 25 cm.
€ 1500/2500
aan de Nieuwe Honsel, Den Haag, ca. 1925.
[1]		
2692 Frankrijk, rood/bruin cameo glazen vaas,
Uitgevoerd met meerkleurige abstracte deco€ 400/600
Émile Gallé, ca. 1905, Staande op standring.
ratie. h. 19 cm, diam. 8 cm. [2]
2704 Frankrijk, verzilverd koffie- en theeservies,
Uitgevoerd met decor van bloemen. h. 11,5 cm,
Art Deco, ca. 1930. Bestaande uit koffie- en
diam, 13,5 cm. [1]		 € 500/800
2693 Frankrijk, cameo glazen vaas, Daum Nancy,
theepot, suikerpot, melkkan en dienblad. Allen
ca. 1900, Uitgevoerd met decor van krokussen
uitgevoerd met palissanderhouten monturen en
in bruin, oranje en rood. Gemerkt aan de ongrepen. h. 4,5 - 16 cm, diam. 40 cm.
[5]		
€ 400/600
derzijde 'Daum Nancy' tevens met Lotharingen
kruizen. h. 14,5 cm. [1]		 € 1000/1500
2694 Frankrijk, cameo glazen vaas met emaille
decor van bloemen, Daum Nancy, ca. 1910.
Uitgevoerd met polychrome glaspasta, vierkant
gevormd. (rand met minieme chip).
h. 11,8 cm, b. 5,2 cm. [1]		 € 300/500
2695 Val Saint Lambert, cameo glazen vaas,
ca. 1910. Uitgevoerd in gele tinten met voorstelling van bloemen, opgehoogd met verguldsel. Gesigneerd met etsmerk 'VSL'. h. 36 cm.
€ 400/600
[1]		
2696 Val Saint Lambert, getrokken glazen hoge
vaas, ca. 1905. Uitgevoerd in blauw en rood
tinten. Gesigneerd met monogram 'VSL'.
h. 30 cm. [1]		 € 300/500
2697 Frankrijk, cameo glazen vaas, gesigneerd
Legras, ca. 1900. Uitgevoerd in rood en bruin
tinten met voorstelling van bladeren. h. 33 cm.
€ 200/400
[1]		
2698 Frankrijk, gelobd rood glazen schaal gezet in
bronzen montuur, gesigneerd André Delatte
Nancy, ca. 1925. Montuur uitgevoerd met
bloem en blad motieven. (resten van verzilverde decoratie). h. 17 cm, diam. 32 cm.
€ 400/600
[1]		
2699 Loetz, geslepen glazen vaas, Art Deco, ca.
1925. Uitgevoerd met geometrisch lijnendecor
in kobalt blauw en deels gesatineerd.
h. 25,5 cm. [1]		 € 300/500
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2718 China, vier famille rose Kantonese koppen
en vijf schotels, Qing dynastie, 19e eeuw, met
decor van figuren bij prieel (één kop en schotel
met haarscheuren, een andere schotel minieme
chip) diam. 13 en 9 cm. [9]		 € 160/200
2719 China, drie blauw-wit porseleinen gemberpotten, ca. 1800, twee met koperen deksel.
Hierbij divers Chinees porselein, vnl defect
h. 20 cm. [3 + ds]		 € 200/300
2720 China, drie blauw-wit porseleinen borden,
19e eeuw, elk met geschulpte rand en beschilderd met karpers, een met apocrief Kangxi
merk (haarlijnen en chips) diam. 26-28 cm.
China, blauw-wit porseleinen kantige kom
[3]		
€ 400/600
en schotel, Qianlong. De kom met decor van
2721 China, blauw-wit porseleinen miniatuurtrekbergmeer rondom (fritting, bakfoutjes). De
potje en -vaasje en een Imari kom, 18e eeuw;
schotel met druivenranken 24,5 x 24,5,
trekpotje en vaasje met zilveren montering
h. 13 en diam 35 cm. [2]		 € 300/400
(enkele beschadigingen) h. 6,8-7 cm. /
China, serie van drie famille rose borden en
diam. 17,5 cm. [3]		 € 150/200
2722 China, vier blauw-wit porseleinen gemberstrooibus, Qianlong, de borden met decor van
potten, 19e eeuw. Eén vermaakt tot lampvoet.
pioenroos, rand met cartouches (alle fritting,
Enkele gemerkt 4-karaktermerk Kangxi
schilfertjes, twee met haarscheur). De strooier
h. 9-33 cm. [4]		 € 200/400
met oor (bodem en deksel schilfertje, knop
fritting) h. 13,5, diam. 23 cm. 		 € 200/260 2723 China, negen stuks porselein, 18e eeuw, w.o.
China, famille rose theebus, 18e eeuw, met
Ming bord, blauw-wit porseleinen kom, 17e
fijn geschilderd mandarijnen decor van figuren
eeuw, Nanking Cargo en Chine de Commande
in interieur, de rand met ruitmotieven (geen
kop en schotel diam. 18 cm.
[9]		
€ 200/400
deksel) h. 11 cm. [1]		 € 200/400
China, elf blauw-wit porseleinen koppen en
2724 China, serie van drie blauw-wit porseleinen
acht schotels, 18e eeuw, met gecontourneerde
schoteltjes en serie van vier borden, Kangxi,
rand, decor in drie soorten (frittings).
met decor van krekel/bloemenvaas Gemerkt
€ 160/200
[19]		
met artemisiablad/driepoot (schoteltje standring
China, divers blauw-wit porselein, vnl.
beschadigd) diam. 11 en 21 cm.
[7]		
€ 200/400
18e eeuw (beschadigd). [ds]		 € 100/200
China, Imari schotel, Qianlong met decor van
2727 China, famille verte bord, Kangxi, met decor
scroll diam. 35 cm. [1] ]		 € 200/400
van kostbaarheden. Gemerkt met paddestoel
China, porseleinen famille rose schotel, 19e
diam. 22,5 cm. [1]		 € 100/200
2728 China, diverse blauw-wit en famille roze
eeuw, met decor van pioenrozen (frittings).
borden, vaas en kop en schotels, vnl.
diam. 41 cm. [1]		 € 200/300
China, blauw-wit porseleinen trekpotje,
Qianlong (enkele met chips, barstje).
[ds]		
€ 160/260
19e eeuw en drie famille rose kop en schotels,
2729 China, twee blauw-wit porseleinen bor18e eeuw. Eén met decor van ruiters te paard.
€ 360/460
den, Kangxi en bord, Qianlong. Eén bord
[7]		
China, yixing trekpotje, 18e/19e eeuw,
met 'Joosje te paard', gemerkt 6-karaktermerk
afgeplat model, relief van landschap, de tuit als
Cheng Hua (fritting, chipjes) diam. 21-28 cm.
[3]		
€ 200/300
draak, houten deksel (tuit gelijmd) h. 9, br. 16,
d. 5 cm. [1]		 € 400/800 2730 China, drie verschillende blauw-wit
China, poederblauw porseleinen balusterporseleinen klapmuts kommen, Kangxi, een
vormige dekselvaas, 18e eeuw, met verguld
gedecoreerd met dames en jongetjes, apocrief
decor van landschappen en kostbaarheden in
Chenghua merk, een met figuren bij paviljoens,
vakken (gerestaureerd, deksel defect) h. 48 cm.
Kangxi zeskarakter merk en een met chrysan€ 300/400
[1]		
ten (beschadigingen) diam. 15,9- 16,5 cm.
China, paar blauw-wit porseleinen borden
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
en serie van drie famille verte borden,
Japans porselein uit het bezit van een Neder18e eeuw (alle met haarscheuren en chipjes)
lands verzamelaarsechtpaar.
[3]		
€ 500/800
diam. 22 en 23 cm. [5]		 € 100/200

Chinees porselein
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2710

2711
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2717
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2738 China, bauw-wit porseleinen vaas, 17e eeuw,
2731 China, twee blauw-wit porseleinen dekselmet ingesnoerde hals en twee olifantskoppotten, Kangxi, de ovale potten verschillend
grepen, beschilderd met verschillende bloemen,
gedecoreerd met vogels en bloemen, (een dekde voet met een dubbele band van gestileerde
sel defect) h. 21 cm. Provenance: Particuliere
bladeren (chips en frits) h. 21 cm. Provenance:
collectie Chinees en Japans porselein uit het
Particuliere collectie Chinees en Japans porsebezit van een Nederlands verzamelaarsechtlein uit het bezit van een Nederlands verzamepaar. [2]		 € 400/600
2732 China, blauw-wit porseleinen gemberpotje,
laarsechtpaar. [1]		 € 300/500
2739 China, blauw-wit porseleinen 'Transition'
Kangxi, geribd en beschilderd met panelen
vaas, mid-17e eeuw, gedecoreerd met een promet antiquiteiten tussen banden met lotus, met
cessie van hoogwaardigheidsbekleders in een
houten deksel (enkele kleine chips) h. 15 cm.
rivierlandschap, de hals met gestileerde tulpen,
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
met metalen deksel (afgezaagd, haarlijn)
Japans porselein uit het bezit van een
h. 29 cm. Provenance: Particuliere collectie
Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 300/500
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
[1]		
2733 China, vijfdelig blauw-wit porseleinen
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 700/900
kaststel, Kangxi, bestaande uit een set van
2740 China, blauw-wit porseleinen 'Transition'
drie balustervazen en deksels en een paar
kan, mid-17e eeuw, gedecoreerd met jagers te
trompetvazen, elk gemodelleerd met bloemenpaard, de hals met gestileerde tulpen (handvat
panelen en met twee drakengrepen, beschilderd
gerepareerd, chips en frits) h. 23,5 cm
met bloemen (beschadigingen en dekselknop
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
gerestaureerd) h. 23,5 en 26,5 cm. Provenance:
Japans porselein uit het bezit van een NederParticuliere collectie Chinees en Japans porselands verzamelaarsechtpaar. [1] € 300/500
lein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [5]		 € 1500/2000 2741 China, blauw-wit 'kraak' porseleinen fles,
2734 China, blauw-wit porseleinen theekannetje
Wanli, de peervormige vaas gedecoreerd met
en deksel, Kangxi, het rechthoekig kannetje
panelen met vliegende paarden en bloemen
met opstaand hengsel, beschilderd met bloemen
h. 29 cm. Provenance: Particuliere collectie
(deksel vastgelijmd, frits) h. 11 cm. ProvenanChinees en Japans porselein uit het bezit van
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 800/1200
porselein uit het bezit van een Nederlands
verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 300/500 2742 China, blauw-wit ' kraak' porseleinen fles,
2735 China, blauw-wit porseleinen gemodelleerde
Wanli, de peervormige vaas gedecoreerd met
kom, 18e eeuw, de onderste rand gemodelpanelen met vliegende paarden en bloemen
leerd met bloembladeren en gedecoreerd met
(hals gerepareerd, chip) h. 28 cm. Provenance:
bloemen (barsten, kleine frits) diam. 20,5 cm.
Particuliere collectie Chinees en Japans porseProvenance: Particuliere collectie Chinees en
lein uit het bezit van een Nederlands verzameJapans porselein uit het bezit van een Nederlaarsechtpaar. [1]		 € 400/600
2743 China, blauw-wit porseleinen 'Transition'
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/300
kan en een potje, 17e eeuw, de kan gedeco[1]		
2736 China, blauw-wit porseleinen 'Transition'
reerd met een rivierlandschap onder banden
kalebasvaas, mid-17e eeuw, beschilderd met
van gestileerde bloemen, het potje in Wanli-stijl
verschillende bloemen, waaronder chrysant,
beschilderd met een vogel tussen bamboe en
prunus en lotus (gelijmd in twee delen, haarchrysant (beide gerestaureerd) h. 22,5 en
lijn) h. 33,5 cm. Provenance: Particuliere col13 cm. Provenance: Particuliere collectie
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 500/700
[2]		
€ 300/500
[1]		
2737 China, blauw-wit porseleinen 'Transition'
'qilin' pot, mid-17e eeuw, gedecoreerd met
drie fabeldieren, qilin, in een ommuurde tuin,
de bovenrand met een band gestileerde bladeren
(barst, chip) h. 25,5 cm. Provenance: Particuliere collectie Chinees en Japans porselein uit
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 400/600
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2744 China, blauw-wit porseleinen kom, Ming2751 China, grote blauw-wit porseleinen kom,
dynastie, rondom gedecoreerd met een draak
Kangxi, gemodelleerd en beschilderd met
en een feniks temidden bamboe en chrysant,
bloemenpanelen, de binnenzijde met vogels
de onderzijde met zeskarakter Chenghua merk
op bloeiende takken (gerestaureerd)
(oppervlakkige chips, rand gepolijst)
diam. 33,5 cm. Provenance: Particuliere
diam. 22,4 cm. Provenance: Particuliere
collectie Chinees en Japans porselein uit het
collectie Chinees en Japans porselein uit het
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtbezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 300/500
paar. [1]		 € 300/500 2752 China, blauw-wit porseleinen 'Transition'
2745 China, drie blauw-wit porseleinen dienschaknobbelvaas, mid-17e eeuw, gedecoreerd met
len, Qianlong, een gedecoreerd met herten, een
geleerden zittend in een ommuurde tuin, de
met bloemen en een met een dame en jongen
hals met gestileerde tulpen (frits, kleine chips,
in een landschap (kleine haarlijn) b. 31, 37 en
krasjes) h. 38 cm. Provenance: Particuliere
42,5 cm. Provenance: Particuliere collectie
collectie Chinees en Japans porselein uit het
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
bezit van een Nederlands verzamelaarsechteen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
paar. [1]		 € 4000/6000
€ 300/500 2753 China, blauw-wit porseleinen 'Transition'
[3]		
2746 China, blauw-wit porseleinen dienschoknobbelvaas, mid-17e eeuw, gedecoreerd met
tel, Qianlong, gedecoreerd met figuren in
een hoogwaardigheidsbekleder en zijn gevolg
een rivierlandschap met pagodes b. 38,5cm.
in een doorlopend landschap, de hals met gestiProvenance: Particuliere collectie Chinees en
leerde tulpen (kleine frits en chips) h. 36,5 cm.
Japans porselein uit het bezit van een Neder/Provenance: Particuliere collectie Chinees en
lands verzamelaarsechtpaar.
Japans porselein uit het bezit van een Neder€ 100/200
[1]		
lands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 4000/6000
2747 China, twee blauw-wit porseleinen ovale
2754 China, Dehua porseleinen figuur van
dienschalen, Qianlong, de een gedecoreerd
Guanyin, 18e/19e eeuw, in staande positie met
met elegante dames in een tuin, de ander met
lange gewaden, met ketting en haarornamenten,
bloemen b. 47,5-39 cm. Provenance: Particueen rolprent in haar rechterhand, de achterzijde
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
met zegelmerk h. 44 cm. Provenance: Particuhet bezit van een Nederlands verzamelaarsechtliere collectie Chinees en Japans porselein uit
paar. [2]		 € 300/500
2748 China, blauw-wit porseleinen zilvergemonhet bezit van een Nederlands verzamelaarsechtteerd kannetje, Kangxi, het getordeerde kanpaar. [1]		 € 2000/4000
2755 China, paar blauw-wit porseleinen gemodelnetje beschilderd met drie jagers te paard, met
leerde kommen, Kangxi merk en periode, elk
latere zilveren montuur en deksel, met ' jade'
gemodelleerd met bloemenpanelen, gedecomerk (haarlijn, chip) h. 15 cm. Provenance:
reerd met elegante dames die de qin beoefenen
Particuliere collectie Chinees en Japans porseen weiqi spelen, de onderzijde met zeskarakter
lein uit het bezit van een Nederlands verzameonderglazuurblauw Kangxi merk (enkele frits
laarsechtpaar. [1]		 € 300/500
2749 China, blauw-wit porseleinen achtkantige
en minimale chips) diam. 20,9 cm. Provenankom, 18e eeuw, gedecoreerd met prunus afgece: Particuliere collectie Chinees en Japans
wisseld met panelen met een vissersboot in een
porselein uit het bezit van een Nederlands
rivierlandschap (frits, kleine chips) diam. 21
verzamelaarsechtpaar. [2]		 € 4000/6000
2756 China, blauw-wit porseleinen gemodelleerde
cm Provenance: Particuliere collectie Chinees
kom, Kangxi, gemodelleerd met bloemenen Japans porselein uit het bezit van een
panelen en gedecoreerd met spelende jongens
Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 300/500
en elegante dames, de onderzijde met zes[1]		
2750 China, blauw-wit porseleinen kom, Kangxi,
karakter 'Qi yu bao ding zhi zhen' merk (enkele
gedecoreerd met figurenscenes, de bodem met
frits, randbarst, rand gepolijst) diam. 20,9 cm.
apocrief Chenghua merk (barst) diam. 21 cm.
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
Japans porselein uit het bezit van een NederJapans porselein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 2000/3000
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 400/600
[1]		
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2764 China, blauw-wit porseleinen zilvergemon2757 China, blauw-wit porseleinen gemodelleerde
teerde schotel, Kangxi, gemodelleerd met
kom, Kangxi merk en periode, gemodelleerd
panelen en beschilderd met bloemenranken,
met een rand bloembladeren, waarboven demet later 19e-eeuws zilveren hengsel (haarlijn
coratie van elegante figuren in paviljoens, met
randrestauratie) diam. 26,5 cm. Provenance:
onderglazuurblauw zeskarakter Kangxi merk
Particuliere collectie Chinees en Japans porse(kleine frits) diam. 20,5 cm. Provenance:
lein uit het bezit van een Nederlands verzameParticuliere collectie Chinees en Japans porselaarsechtpaar. [1]		 € 400/600
lein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 1500/2500 2765 China, twee blauw-wit porseleinen theepot2758 China, blauw-wit porseleinen kom, Kangxi,
ten, Kangxi, beide verschillend gedecoreerd
gedecoreerd met panelen met bamboe, met
met Antiquiteiten (handvat gerestaureerd,
apocrief Jiajing zeskarakter merk (randrestauchips, een deksel niet bijpassend) h. 13 cm.
ratie) diam. 20,4 cm. Provenance: Particuliere
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
collectie Chinees en Japans porselein uit het
Japans porselein uit het bezit van een Nederbezit van een Nederlands verzamelaarsechtlands verzamelaarsechtpaar.
[2]		
€ 500/700
paar. [1]		 € 300/500
2759 China, een paar famille verte biscuit boed2766 China, drie kleine blauw-wit porseleinen
dhistische leeuwen, Kangxi, beide gezeten op
klapmuts kommetjes, 18e en 19e eeuw, alle
een opengewerkte standaard, een met brokaten
gedecoreerd met bloemen en Antiquiteiten,
bal, de ander met jong, bedekt met oker, groene
gemerkt met 'jade' merk (een met haarlijnen en
en aubergine emailles h. 35,5 cm. Provenance:
chips) diam. 11 cm. Provenance: Particuliere
Particuliere collectie Chinees en Japans porsecollectie Chinees en Japans porselein uit het
lein uit het bezit van een Nederlands verzamebezit van een Nederlands verzamelaarsechtlaarsechtpaar. [2]		 € 1500/2500
paar. [3]		 € 300/500
2760 China, paar blauw-wit porseleinen acht2767 China, famille verte porseleinen schotel,
kantige kommen, 18e eeuw, gedecoreerd met
Kangxi merk en periode, gedecoreerd met
figuren bij een rivier (kleine restauratie en enbloemen, de rand met cartouches met bloemen
kele frits) diam. 11 cm. Provenance: Particuen vogels (restauraties, haarlijn) diam. 33,5 cm
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtJapans porselein uit het bezit van een Nederpaar. [2]		 € 200/300
lands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 500/800
2761 China, blauw-wit porseleinen geschulpt
2768 China, famille verte porseleinen vaasje, 18e
kommetje, Kangxi, gedecoreerd met elegante
eeuw, gedecoreerd met bloemen op rotsblok
dames en spelende jongetjes, met zeskarakh. 16 cm. Provenance: Particuliere collectie
ter merk (chipje en barstje) diam. 11,2 cm.
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
Japans porselein uit het bezit van een Neder[1]		
€ 200/400
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/400 2769 China, blauw-wit porseleinen 'Transition'
[1]		
2762 China, Imari porseleinen schotel, 18e eeuw
kan, mid-17e eeuw, gedecoreerd met lotus en
gedecoreerd met chrysanten en lotus
prunus (frits) h. 23 cm. Provenance: Particud. 31,5 cm. Provenance: Particuliere collectie
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechteen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
paar. [1]		 € 700/900
€ 300/500 2770 China, blauw-wit porseleinen lotusvormige
[1]		
2763 China, Imari porseleinen koffiepot en deksel,
kom, Kangxi gemodelleerd met lotuspanelen
18e eeuw, beschilderd met chrysanten en
en beschilderd met elegante dames, de binnenbamboe (chips en haarlijn) h. 26 cm.
zijde met wijsgeer, de onderzijde met apocrief
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
Chenghua merk (kleine frits, haarlijn)
Japans porselein uit het bezit van een Nederdiam. 21 cm. Provenance: Particuliere collectie
lands verzamelaarsechtpaar. [1] € 200/400
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 400/600
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2771 China, blauw-wit porseleinen 'Transition'
2779 China, grote blauw-wit porseleinen schotel,
vaas, mid-17e eeuw, rondom gedecoreerd
Qianlong, gedecoreerd met elegante dame en
met geleerden in een landschap, de hals met
jongen in een tuin, de rand met bloemen en
gestileerde bloemen (haarlijnen) h. 36 cm.
vlinders (haarscheur, kleine chips) d. 46,5 cm.
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
Japans porselein uit het bezit van een NederJapans porselein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 1500/2500
[1]		
€ 500/700
[1]		
2772 China, blauw-wit porseleinen zilvergemon2780 China, paar vierkante blauw-wit porseleinen
teerde 'Transition' schenkkan, mid-17e eeuw,
tegels, 18e eeuw, met ingesnoerde hoeken,
gedecoreerd met figuren op een terras, met
beschilderd met een cartouche waarin een
latere zilveren monturen en deksel h. 25 cm.
figuur op een brug in een rivierlandschap (en€ 2500/3000
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
kele chips) 19,5 x 19,5 cm. [2]		
2781 China, blauw-wit porseleinen 'Transition'
Japans porselein uit het bezit van een Nederkannetje, mid -17e eeuw, gedecoreerd met
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 600/1000
figuren zittend in een ommuurde tuin, de hals
[1]		
2773 China, blauw-wit porseleinen pot met witmet gestileerde bloemen (haarlijn, chipjes)
metalen deksel, Kangxi, beschilderd met twee
h. 19 cm. Provenance: Particuliere collectie
banden lotuspanelen, waartussen verschillende
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
bloemen, met witmetalen rand en deksel (stereen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 500/700
barsten) h. 26 cm. Provenance: Particuliere
2782 China, grote blauw-wit 'kraak porseleicollectie Chinees en Japans porselein uit het
nen' schotel, Wanli, beschilderd in verschilbezit van een Nederlands verzamelaarsechtlende tinten kobaltblauw met een galopperend
paar. [1]		 € 200/300
2774 China, drie blauw-wit porseleinen eivormige
paard, omgeven door panelen met perziken en
potjes en deksels, Kangxi, elk gedecoreerd
Antiquiteiten (kleine chips en frits, cracquemet elegante dames in een tuin (chips aan
lé) diam. 50 cm. Provenance: Particuliere coldeksel, een met restauratie) h. 12,5-14 cm.
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 2000/4000
Japans porselein uit het bezit van een Neder2783 China, blauw-wit porseleinen schotel, Wanli,
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 400/600
gedecoreerd met een cartouche met vogels, de
[3]		
2775 China, paar blauw-wit porseleinen dekselrand met vakindeling van perziken en symbolen
vazen, Kangxi, de balustervormige vazen ge(frits, haarlijn) diam. 31,5 cm.
[1]		
€ 400/800
modelleerd en beschilderd met bloemenpanelen
2784 China, blauw-wit 'kraak porseleinen' schaal,
(deksel beschadigd, deksel missend) h. 30 cm.
Wanli, gedecoreerd met een lotusvijver, de
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
rand met cartouches met perziken en antiquiteiJapans porselein uit het bezit van een Nederten (geplakte chip, chips en haarlijn)
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 700/900
diam. 35 cm. Provenance: Particuliere collectie
[2]		
2776 China, paar diepe blauw-witte porseleinen
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
borden, ca. 1800, gedecoreerd met dames en
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 200/300
kind in ommuurde tuin (een met randschilfers,
2785 China, set van vier Chine de Commande
een met haarlijnen) diam. 23 cm.
€ 200/300
Imari porseleinen kandelaars, 18e eeuw,
[2]		
2777 China, set van vier blauw-wit porseleinen
gemodelleerd naar een Europees zilveren
borden, Qianlong, met gelobde rand en
model, elk op achtkantige voet en met baluster
gedecoreerd met pioenrozen (randschilfers en
schacht, gedecoreerd met bloemen (een gereskleine chips) diam. 22,5 cm. [4] € 200/400
taureerd, kleine chip, frits) h. 19,5 cm.
[4]		
€ 3500/4000
2778 China, drie blauw-wit porseleinen borden,
2786 China, zes divers blauw-witte en Imari
Qianlong, verschillend gedecoreerd met bloeporseleinen theekommen en schotels,
men, tezamen met een blauw-wit porseleinen
18e eeuw, waaronder een paar, verder met
bord, ca. 1900 (chips en haarlijnen)
verschillende bloemendecoratie (enkele
diam. 23,3 cm. max. [4]		 € 100/200
beschadigingen) diam. 11 cm. max.
[12]		
€ 200/300
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2787 China, zes divers blauw-witte en Imari
2797 China, paar export Canton blauw-wit porporseleinen theekommen en schotels,
seleinen warmwaterborden, ca. 1820-1840,
18e eeuw, elke met verschillende bloemengedecoreerd met paviljoens en wilgen in een
decoratie (diverse beschadigingen)
rivierlandschap (een met sterbarst) l. 27,2 cm.
[2]		
€ 260/320
diam. 13 cm. max. [12]		 € 130/160
2788 China, zeven diverse café-au-lait porseleinen
2798 China, grote blauw-wit porseleinen schotel,
theekommen en schotels, 18e eeuw, beQianlong, met gestileerd bloemdecor, de rand
staande uit drie blauw-witte, drie Imari en een
met lotus diam. 51 cm. [1]		 € 600/800
2799 China, serie van zes blauw-wit porseleinen
famille rose kommen en schotels (beschadiginborden, ca. 1800, met decor van kraanvogels
gen) diam. 13,5 cm. max. [14]		 € 250/350
2789 China, serie van vier blauw-wit porseleinen
en bamboe (een defect, enkele chips)
theekommen en schotels, 18e eeuw, elk gemodiam. 28,2 cm. [6]		 € 800/1200
2800 China, paar blauw-wit porseleinen tonvordelleerd en gedecoreerd met bloemen (enkele
mige drankvaatjes, Kangxi, beschilderd met
zeer kleine chips) diam. 10,3 cm.
€ 150/200
bloemen (een met gerepareerde en beschadigde
[8]		
2790 China, blauw-wit porseleinen 'klapmuts'
tuit, een met chipje aan voet) h. 15,5 cm.
[2]		
€ 800/1000
kom, Kangxi merk en periode, gedecoreerd
2801 China, serie van negen blauw-wit porsemet elegante dames in een doorlopende tuin,
leinen kop en schotels, eind 18e eeuw, met
de binnenzijde met hert, met zeskarakter
bloemdecor (enkele beschadigd) diam. 13 cm.
Kangxi merk (gebroken, haarlijn, kleine chips)
[18]		
€ 500/700
diam. 20 cm. [1]		 € 800/1200
2791 China, blauw-wit porseleinen kom, midden
2802 China. serie van vijf blauw-wit porseleinen
17e eeuw, beschilderd met paviloens en
borden, Qianlong, met geschulpte rand, gedepagoda's in een ommuurde stad, de onderzijde
coreerd met een waterbuffel en paviljoen in een
met vierkarakter merk (beschadigingen)
landschap (chips, haarlijnen) diam. 22,5 cm.
[5]		
€ 400/500
diam. 17,7 cm. [1]		 € 300/500
2792 China, Imari porseleinen theepot en deksel
2803 China, blauw-wit porseleinen wijnpot,
op poederblauwe grond, Kangxi, gedecoreerd
Wanli, gedecoreerd met bloemenpanelen,
met bladvormige bloemenpanelen. Deksel
met opstaand handvat en met latere zilveren
gerestaureerd h. 12,5 cm. [1]		 € 400/500
montering (chip aan tuit, haarlijn) h. 19,5 cm.
[1]		
€ 400/600
2793 China, blauw-wit porseleinen kom, gember2804 China, blauw-wit porseleinen meiping vaas,
pot en schoteltje, Wanli periode en later,
Ming-dynastie, gedecoreerd met een gezelde klapmuts kom gedecoreerd in kenmerkende
schap te paard in een doorlopend landschap
Wanli stijl, de gemberpot met jongens in een
h. 34 cm. [1]		 € 800/1200
ommuurde tuin, apocrief Kangxi merk, het
2805 China, blauw-wit porseleinen Ming-stijl
schoteltje met jongen in tuin (Wanli kom met
vaas, late Qing-dynastie, gedecoreerd in de
defecten) diam. 14,6 cm. h. 14 cm.
€ 200/400
15e-eeuwse stijl met granaatappel, perzik en
[3]		
2794 China, famille rose porseleinen bord en
bloemen, de bodem met apocrief Qianlong
blauw-wit porseleinen wapenbord, Qianlong,
zegelmerk h. 29 cm. [1]		 € 1500/2000
2806 China, grote ijzerrood-gedecoreerde porhet famille rose bord gedecoreerd met een
seleinen Ming-stijl 'draken' kom, 19e-20ste
dame in aan paviljoen, het wapenbord met een
eeuw, gedecoreerd met draken en de vlamfamiliewapen omgeven door speerpuntranden
mende parel, de onderzijde met apocrief Jiajing
(restauraties) diam. 22,3 / 24,5 cm.
€ 200/300
merk (chips) diam. 37 cm. [1]		 € 1200/1500
[2]		
2795 China, serie van drie famille verte porselei2807 China, Sung-stijl Cizhou-type aardewerken
nen borden, 18e eeuw, met decor van riviervaas, 19e-20ste eeuw, de vaas is gesneden en
landschap, de rand met lotusbloemen (gelijmde
geglazuurd in Cizhou stijl met een band met
randchip, kleine chips, haarlijn) diam. 22,6 cm.
pioenrozen (glazuurslijtage) h. 18,5 cm.
€ 180/240
[1]		
€ 400/500
[3]		
2796 China, grisaille en verguld porseleinen
2808 China, celadon kan, Sung, fijn gevormd met
'mythologisch' bord, ca. 1745, gedecoreerd
tuit, greep en ringen h. 12 cm.
[1]		
€ 300/600
met 'de keuze van Hercules' (glazuurbarstje)
diam. 22,8 cm. [1]		 € 200/300 2809 China, blauw-wit craquelé brushwasher, mogelijk Ming, met decor van twe onsterfelijken.
Ingegrifte karakters op onderzijde h. 3,
diam. 8 cm. [1]		 € 100/200
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2810 China, celadon porseleinen schaal, Noorde2819 China, vijf celadon porseleinen kommen,
lijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, ingekerfd
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw,
met vloeiend bloemendecor, bedekt met een
elk verschillend ingekerfd met vloeiende
grijsgroen glazuur (kleine chips)
gestileerde decoratie, de glazuur variërend van
diam. 27,5 cm. Jepara scheepswrak, Javazee.
blauwgroen tot geelgroen diam. 17,2-17,7 cm.
€ 200/400
[1]		
Jepara scheepswrak, Javazee.
[5]		
€ 200/400
2811 China, drie celadon porseleinen diepe
2820 China, vier celadon porseleinen kommen,
schalen, Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, ineeuw, elk gemodelleed met opstaande rand,
gekerfd met vloeiende florale decoratie, bedekt
met centrale ovensporen, glazuur variërend van
met grijsgroen glazuur diam. 18,5 cm. Jepara
lichtblauw tot lichtgroen diam. 26 cm. Jepara
scheepswrak, Javazee. [4]		 € 150/300
scheepswrak, Javazee. [3]		 € 300/500
2812 China, collectie witgeglazuurd porselein,
2821 China, vijf celadon porseleinen kommen,
Noordelijke Song dynastie, 10e-12e eeuw,
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw,
bestaande uit een klein chrysantvormig dekegaal, bedekt met een grijsgroen tot geelgroen
seldoosje, een chrysantvormig kommetje, een
glazuur diam. 16,2-18,5 cm. Jepara scheepsschotel en twee ronde dozen (deksels ontbrewrak, Javazee. [5]		 € 200/400
2825 China, zes stuks blanc de Chine, Ming,
kend, chips) diam. 8,5-18 cm. Jepara scheepsKangxi en later 18e eeuw. w.o. pengofferwrak, Javazee. [5]		 € 300/500
2813 China, twee celadon porseleinen kommen en
bekers en vormstukken (Budai/Guanyin beide
een schotel, Noordelijke Song-dynastie, 10ebeschadigd) h. 4-21 cm. [6]		 € 250/450
2826 China, vijf porseleinen schalen, late Qing12e eeuw, de kommen ingekerfd met vloeiende
dynastie, met famille rose decor. Hierbij drie
florale decoratie, de schotel gemodelleerd als
blauw-wit porseleinen kop en schotels,
een bloemhoofd, bedekt met een zeegroen gla19e eeuw. [11]		 € 300/400
zuur (chip) diam. 16,5-17 cm. Jepara scheepswrak, Javazee. [3]		 € 300/500 2827 China, Yaozhou-stijl porseleinen vaas, moge2814 China, twee celadon porseleinen kommen en
lijk Ming-dynastie, ingekerfd in Song-stijl met
een schaal, Noordelijke Song-dynastie, 10evloeiende bloempatronen, bedekt met een groen
12e eeuw, alle met ingekerfde vloeiende florale
celadon glazuur h. 17,5 cm.
[1]		
€ 400/500
decoratie en bedekt met een grijsgroen glazuur
2828 China, celadon porseleinen Song-stijl cong
(kleine nicks) diam. 17.5-18.5 cm. Jepara
vaas, 19e-20ste eeuw, de vierkante vaas gemowrak, Javazee. [3]		 € 200/300
2815 China, vijf celadon porseleinen kommen,
delleerd met horizontale ribben in imitatie van
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw,
een neolithische cong, bedekt met een zeegroen
elk gedecoreerd met vloeiende gestileerde
glazuur, op houten standaard (glazuur gecracdecoratie, bedekt met een grijsgroen glazuur
queleerd) h. 16 cm. [1]		 € 400/500
2829 China, celadon porseleinen archaïstische
(chip, glazuurbarst) diam. 16,5-17,5 cm.
cong vaas, 20ste eeuw, de vierante vaas
Jepara scheepswrak, Javazee. [5] € 300/500
2816 China, vier celadon porseleinen kommen,
gemodelleerd met horizontale ribben en twee
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw,
olifantenkop-en-ring grepen, op houten voet
ingekerfd met vloeiende gestileerde decoratie,
h. 26,5 cm. [1]		 € 500/600
2830 China, aardewerken Swatow schaal, ca. 17e
bedekt met grijsgroen glazuur (chips)
eeuw, bedekt met een blauw glazuur en met
diam. 15,5-16 cm. Jepara scheepswrak,
ingekerfde bloemendecoratie (chips)
Javazee. [4]		 € 200/400
2817 China, vier celadon porseleinen kommen,
diam. 28 cm. [1]		 € 100/200
2831 China, twee crèmegeglazuurde kommen,
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw,
Song-dynastie, beide ondiepe kommen bedekt
ingekerfd met vloeiende florale decoratie,
met een grijsgroen crème glazuur (haarlijnen)
glazuur variërend van blauwgroen tot geelgroen
diam. 13,8 cm. [2]		 € 140/180
(glazuurbarsten, chips, frits) diam.18,5-19 cm.
2832 China, paar celadon kleine schotels, YuanJepara scheepswrak, Javazee.
€ 200/400
dynastie en celadon vaasje, Song-dynastie,
[4]		
2818 China, drie en twee celadon porseleinen
alle bedekt met een grijsgroen glazuur, de
kommen, Noordelijke Song-dynastie, 10eschotels met gelobde rand, het vaasje met vier
12e eeuw, ingekerfd met gestileerde florale
handvatten (kleine beschadigingen)
€ 200/220
decoratie, bedekt met een grijsgroen glazuur
diam. 13,5 cm. en h. 9.5 cm. [3]
(frits) diam. 16,5-16,7 cm. Jepara scheepswrak, Javazee. [5]		 € 200/400
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2841 China, famille verte porseleinen 'draak en
2833 China, koperrood geglazuurd diep porsefeniks' kom, 19e eeuw, gedecoreerd met draakleinen bord, late Qing-dynastie, bedekt met
en feniksmedaillons, de binnenzijde met een
een egaal bruinrood 'sang-de-boeuf' glazuur, de
shou-karakter en vijf vleermuizen, de onderonderzijde met Qianlong zegelmerk
zijde met Jiaqing zegelmerk diam. 15,7 cm.
diam. 20,4 cm. [1]		 € 400/600
2834 China, zwartgeglazuurde en vergulde porseMet label: A.C. Beeling & Zn., Leeuwarden.
[1]		
€ 1000/1500
leinen vaas, 20e eeuw, met vergulde decoratie
2842 China, twee porseleinen polssteunen, 20ste
van hanen en vlinders in een bloementuin
eeuw, een famille rose polssteun gedecoreerd
(slijtage) h. 44,5 cm. [1]		 € 150/250
2835 China, flambé-geglazuurde porseleinen
met vogels op een prunustak, zegelmerk, de
vaas, 20e eeuw, bedekt met een koperrood en
andere met kalligrafie l.17,1-20,4 cm.
[2]		
€ 400/500
donkerbruin gestreept glazuur, met vierkarakter
2843 China, porseleinen waterpotje met kallizegelmerk (craquelé) h. 18,5 cm. Provenance:
grafie, Qianlong merk, rondom gedecoreerd
Particuliere collectie Chinees en Japans porsemet kalligrafie en zegels, de onderzijde met
lein uit het bezit van een Nederlands verzame80/120
Qianlong zegelmerk h. 3,8 cm.
laarsechtpaar. [1]		 €
[1]		
€ 1500/2000
2836 China, famille rose porseleinen vaas,
2844 China, famille rose porseleinen diep bord,
20e eeuw, navettevormig, gedecoreed met palate Qianlong periode, gedecoreerd met
nelen met boeddhistische symbolen, met twee
bloemen, samen met een defect famille rose
maskergrepen (frits) h. 20,5 cm. Provenance:
70/90
bord diam. 23,4 cm. [2]		 €
Particuliere collectie Chinees en Japans porse2845 China, famille rose porseleinen bord, Qianlein uit het bezit van een Nederlands verzame80/120
long periode, gedecoreerd met bloemenvazen
laarsechtpaar. [1]		 €
2837 China, twee Imari porseleinen dienschalen,
en schrijftafelobjecten, omgeven door een
18e eeuw, de een ovaal, de ander achtkantig,
gevormde rand met lotus en chrysant
beide gedecoreerd met bloeiende planten
diam. 23,2 cm. [1]		 € 100/150
2846 China, drie blauw-wit porseleinen kopjes,
l. 32 en 33,7 cm. Provenance: Particuliere
19e eeuw, beschilderd met bloemenhoofden
collectie Chinees en Japans porselein uit het
boven gestileerde golven (een afwijkend,
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtminieme chips) diam. 8-8,5 cm.
paar. [2]		 € 100/150
[3]		
€ 100/150
2838 China, paar grisaille en vergulde mythologi2847 China, een paar Imari 'Parasoldames'
sche borden, Qianlong, beschilderd met Diana
borden en twee blauw-wit porseleinen
met haar pijl en boog bij een buste 'Terminus'
borden, voornamelijk 20e eeuw, het paar
en een god (een bord met drie kleine randImari borden naar een ontwerp van Cornelis
chips) d. 23 cm. Provenance: Particuliere colPronk, een blauw-wit bord gedecoreerd met
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
qylin en een blauw-wit bord met vogels en
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 500/700
bloemen (haarlijn, kleine chip)
[2]		
2839 China, twee famille rose porseleinen 'Oordiam. 22,5-31 cm. [4]		 € 300/400
2848 China, blauw-wit porseleinen bord, 20e
deel van Paris' borden, Qianlong, elk gedeeeuw, gedecoreerd met een optocht van
coreerd met Paris die de appel aan Aphrodite
jongens, omgeven door draken op de rand
geeft, terwijl Athene en Hera toekijken, het
diam. 31 cm. [1]		 € 100/150
ene bord met rocaille rand en het andere met
2849 China, famille rose bruingegronde porseleispeerpunten (een met kleine chip) d. 22,8 cm.
nen balustervaas, 20ste eeuw, gedecoreerd
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
met chrysanten en antiquiteiten, de hals met
Japans porselein uit het bezit van een Nedertwee grepen in de vorm van een draak, met
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 500/700
apocrief Qianlong merk, op houten standaard
[2]		
2840 China, famille rose porseleinen model van
h. 43 cm. [1]		 € 500/600
2850 China, een koperrood- en een flambé-geglatwee jongens, Republiek, gemodelleerd als
zuurde porseleinen puntvaas, 20ste eeuw, een
een jongen die een kleinere jongen op zijn rug
vaas bedekt met egaal koperrood glazuur, de
draagt h. 26,5 cm. [1]		 € 300/400
ander met paars, lichtgroen en rood gevlekt
glazuur, beide met apocrief vierkarakter merk
h. 36 cm. [2]		 € 200/400
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2851 China, café-au-lait-geglazuurde meiping
2862 China, collectie porselein, Qing-dynastie en
vaas, Republiek, ca. 1940, met twee lingzhilater, bestaande uit een blauw-wit achtkanvormige oren, bedekt met een iriserend glazuur,
tig Kangxi vaasje gemonteerd als lamp, een
met zeskarakter merk (kleine chips) h. 25 cm.
geelgegronde cilindervaas gedecoreerd met
€ 400/600
[1]		
bloemen en shou-karakters, en twee kommen
2852 China, famille rose porseleinen gordelhaak,
verschillend gedecoreerd met lotus en planten
18e-19e eeuw, gedecoreerd op een groene on(kleine restauraties, frits and chips) h. 28,5 cm.
dergrond met lotus en vleermuizen, de haak in
max. [4]		 € 200/400
2863 China, famille rose porseleinen dekselvaas,
de vorm van een drakenkop, de achterzijde met
ca. 1900, de bolle zijden gedecoreerd met een
verguld Qianlong zegelmerk l. 8.5 cm.
€ 600/800
optocht van jongens en een Onsterfelijke
[1]		
2853 China, famille rose porseleinen theekom
gezeten op een qilin h. 22.5 cm.
[1]		
€ 200/300
en een Imari porseleinen theekom, 18e-19e
2864 China, famille rose porseleinen dekselvaas,
eeuw, de famille rose kom gedecoreerd met een
ca. 1900, beschilderd met een boer met olifant
jongen op een waterbuffel, de onderzijde met
in gesprek met een hoogwaardigheidsbekleder
Daoguang zegelmerk, de Imari theekom met
€ 450/500
(gebarsten) h. 31 cm. [1]		 € 100/200
bloemen diam. 6,1-6,5 cm. [2]		
2854 China, famille rose porseleinen 'festival'
2865 China, famille rose porseleinen dekselpot
kom, 20ste eeuw, rondom gedecoreerd met een
en theepot, ca. 1900 en later, de dekselpot
optocht van musicerende jongetjes, met vierkagedecoreerd met een fazant tussen chrysanten,
€ 400/500
rakter merk diam. 19,5 cm. [1]		
de theepot met vogels en pioenrozen
2855 China, grote famille rose porseleinen stemh. 8-10,5 cm. [2]		 € 100/150
2866 China, paar famille rose porseleinen
cup, ca. 1950, beschilderd met jongens, de
schoteltjes, dekseldoosje en enkel schoteltje,
binnenzijde met qylin en lotus, met apocrief
€ 100/200
ca. 1900, het paar schoteltjes en dekseldoosje
Qianlong merk h. 21,2 cm. [1]		
2856 China, porseleinen 'draken' vaas gemongedecoreerd met een optocht van jongens en
teerd als kaarsenhouder, 20e eeuw, gedecoeen Onsterfelijke op een qilin, het enkele schoreerd in rode en rose emailles met een draak
teltje met figuren in een tuin diam. 14 cm. en
en de vlammende parel tussen wolken op een
h. 5,5 cm. [4]		 € 150/250
2867 China, famille rose porseleinen theepot en
turquoise grond, met apocrief Yongzheng merk
twee dekseldoosjes, ca. 1900, de theepot en
h. 19,5 cm. [1]		 € 300/400
2857 China, blauw-wit porseleinen model van
vierdelig dekseldoosje gedecoreerd met bloeeen dame, Republiek, de dame gekleed in een
men, en een rose-gegrond geurpotje beschilderd
gebloemde jurk en gezeten op een rots
met kalebassen en figurenpanelen (beschadiginh. 20,5 cm. [1]		 € 400/500
gen en herstellingen) h. 6,5-11,5 cm.
[3]		
€ 100/200
2858 China, famille rose porseleinen 'honderd
2868 China, rose-Imari porseleinen vaas gemonherten' hu vaas, 20ste eeuw, gedecoreerd
teerd als tafellamp, 19e eeuw en later, de vaas
met herten in een bergachtig landschap, met
beschilderd met figuren in een paviljoen in een
hertenkopgrepen, de onderzijde met apocrief
rivierlandschap, de andere zijde met vogels en
Qianlong merk, op houten standaard (greep met
bloemen, met latere verguld metalen monturen
chip) h. 27 cm. [1]		 € 1000/1500
2859 China, paar porseleinen figuren van arbeih. 56,5 cm. [1]		 € 200/300
2869 China, famille verte porseleinen gelobde
ders, tweede helft 20e eeuw, de man en vrouw
'landschap' kom, 19e eeuw, de buitenzijde
beide in communistische dracht, gemodelleerd
gedecoreerd met paviljoens in een bergachtig
naar propagandafiguren h. 27,5-31,5 cm.
€ 160/200
landschap, met inscriptie, de binnenzijde bedekt
[2]		
2860 China, grote famille rose 'winterlandschap'
met een turquoise glazuur, de onderzijde met
balustervaas, ca. 1960, met decoratie van temJiaqing zeskarakter zegelmerk diam. 18 cm.
[1]		
€ 350/400
pel en prunus in een weids bergachtig winter2870 China, drie porseleinen kommen, 19e-20ste
landschap, met kalligrafie en gemerkt 'Ya wan
eeuw, een blauw-witte kom gedecoreerd met
zhen cang' h. 62 cm. [1]		 € 400/500
2861 China, twee famille rose cilindervazen en een
feniksen, een famille verte kom met jongetjes
flesvormige vaas, 20e eeuw, de cilindervazen
en apocrief Qianlong merk en een famille verte
verschillend gedecoreerd met figuren, beide
kom met prunus en chrysant (defecten)
met inscriptie, de flesvormige vaas met vogels
diam. 11,5-12,5 cm. [3]		 € 120/150
en chrysanten, met apocrief Jiaqing merk (chip)
h. 28,5-38 cm. [3]		 € 300/500
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2871 China, famille rose porseleinen bord, late
2883 Japan, rose-Imari porseleinen schotel, Meiji
Qing-dynastie, gedecoreerd met een elegante
periode, gedecoreerd met panelen met vrouwen
dame en twee jongetjes in een interieur met
en een rivierlandschap diam. 37 cm.
[1]		
€
80/120
antiquiteiten, de achterzijde met ruby glazuur
(haarlijn) diam. 24,7 cm. [1]		 € 450/500 2884 Japan, paar Imari porseleinen bekervaasjes,
2872 China, famille verte porseleinen 'landschap'
18e eeuw beide gedecoreerd met bloemen
kom, 20e eeuw, gedecoreerd met vissers in een
(vergulding vervaagd, een met defecte bodem)
80/160
bergachtig rivierlandschap, met kalligrafie en
h. 16,5 cm. [2]		 €
2885 Japan, drie Imari porseleinen chrysantvorzegelmerken, de onderzijde met apocrief
mige borden, Meiji periode, met gelobde
Qianlong merk (chipje) diam. 16,8 cm.
€ 100/150
randen en gedecoreerd met bloemen (een
[1]		
2873 China, famille rose geelgegronde porseleinen
gerestaureerd) diam. 21,5-24,4 cm.
[3]		
€
20/40
kom, 20e eeuw, de buitenzijde gedecoreerd met
2886 Japan, Imari porseleinen kom, vroeg 18e
shou-karakters, vleermuizen en perziken, de
eeuw, gedecoreerd met vogels in een bloemenonderzijde met Guangxu merk diam. 14,5 cm.
€ 300/400
tuin diam. 19,2 cm. [1]		 € 200/400
[1]		
2874 China, paar famille rose porseleinen borden,
2887 Japan, polychrome porseleinen kom,
20ste eeuw, met afbeelding van Li Bai, de
ca. 1800, met decor van vlinders en irissen
dronken dichter, slapend naast een wijnvat
diam. 24,5 cm. [1]		 € 200/400
diam. 22,5 cm. [2]		 € 600/800 2888 Zuidoost-Azië, paar celadon aardewerken
2875 China, famille verte porseleinen vaas, ca.
dekselvazen, 19e-20e eeuw, elk gemodelleerd
1900, gedecoreerd met krijgers te paard in een
met ring-en-masker grepen en chilong, de
landschap en een paneel met kalligrafie
deksel met hond, bedekt met een gecracqueh. 38 cm. [1]		 € 200/300
leerd lichtgroen glazuur (deksels met chips)
2876 China, twee famile rose porseleinen borden,
h. 26,5 cm. [2]		 € 100/200
2889 China, famille rose porseleinen schotel,
Qianlong, een gedecoreerd met een centrale
Qianlong, gedecoreerd met lotus en bloemenpioenroos, de rand met de 'sanduo', de ander
mand diam. 34 cm. Provenance: Particuliere
met pauwen nabij een chrysant (randchips)
collectie Chinees en Japans porselein uit het
diam. 22,8 cm. [2]		 € 300/400
2877 China, paar Imari porseleinen schotels,
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht18e eeuw, gedecoreerd met prunus en gestileerpaar. [1]		 € 400/600
2890 China, twee famille rose porseleinen borden,
de bloemen (enkele chips) diam. 31,3 cm.
€ 300/500
Qianlong, een gedecoreerd met dames nabij
[2]		
2878 China, serie van vijf Imari porseleinen
een lotusvijver, de andere ruby-back met figuborden, Qianlong, met decor van chrysant en
ren bij een paviljoen (een beschadigd)
pioenroos (enkele chips en haarlijnen)
diam. 22,2-22,8 cm. [2]		 € 400/500
diam. 23 cm. [5]		 € 200/300 2891 China, famille rose porseleinen schotel,
2879 China, Imari porseleinen bord, 18e eeuw,
Qianlong, gedecoreerd met bloemenvaas en
met decor van granaatappel en perziken (enkele
chrysant (gelijmd, haarlijn, chips) hierbij twee
50/80
chips) diam. 25,5 cm. [1]		 €
theekoppen famille rose. Haarlijnen
80/120
2880 Japan, serie van twaalf rose-Imari porsediam, 23,5 cm. [1]		 €
2892 China, famille rose porseleinen dekselkom,
leinen borden, Meiji periode, gedecoreerd
19e-20ste eeuw, gedecoreerd met bamboemet bloemen en panelen met de Fujiberg en
scheuten, met apocrief Jiaqing merk
bloemen (enkele chips) diam. 21 cm.
€ 200/300
h. 18,5 cm. [1]		 € 400/600
[12]		
2881 Japan, Fukugawa verte-Imari porseleinen
2893 China, famille rose porseleinen theepot en
schaal, Meiji periode, op hoge ronde voet,
deksel, ca. 1735-1740, gedecoreerd met een
gedecoreerd met panelen met kraanvogels en
jongen op een os, staande op bloemenranken
prunus, met vierkarakter merk, samen met een
(beschadigde tuit, haarlijn en defecten)
gelobde schotel beschilderd met bloemen
h. 11,5 cm. Provenance: Particuliere collectie
diam. 26 cm. [2]		 € 100/150
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
2882 Japan, Fukugawa Imari en Satsuma porseeen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 300/500
leinen schotel, Meiji periode, gedecoreerd met
vlinders nabij chrysanten, de Imari rand met
gestileerde bloemen, met ingekerfd merk
80/120
diam. 30,5 cm. [1]		 €
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2894 China, famille rose porseleinen theepot en
2903 China, drie porseleinen vazen, bestaande uit
deksel, Qianlong, beschilderd met pioenen
een lichtblauw geglazuurd vaasje, een gecrac(chips aan tuit en handvat) h. 11 cm. Provenanqueleerd celadon vaasje en een Jun-stijl vaas
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans
(gebroken) h. 14,5-16,5 cm.
[3]		
€ 300/400
porselein uit het bezit van een Nederlands
verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 150/300 2904 China, celadon schaaltje en twee famille
2895 China, famille rose porseleinen theepot en
rose porseleinen kommen, 19e/20e eeuw, een
deksel, 18e eeuw, gedecoreerd met dames en
Guan-stijl chrysantvormig schaaltje en twee
spelende jongens in een interieur (deksel met
latere kommen met decoratie van pauw en landchipje) h. 16 cm. Provenance: Particuliere colschap diam. 10,5 cm. [3]		 € 150/200
2905 China, blauw-wit porseleinen Ming-stijl
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
bord, gedecoreerd met karpers in een lotusvan een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 500/700
vijver, de achterzijde bedekt met een koperrood
[1]		
2896 China, serie van drie famille rose porseleiglazuur, met apocrief Xuande merk (defect)
nen 'Mandarijnenpatroon' dienschalen, 18e
diam. 26,6 cm. [1]		 € 100/150
2906 China, blauw-wit porseleinen samengestelde
eeuw, de kantige rechthoekige schalen beschilaltaarset, 19e eeuw, bestaande uit een paar
derd met figuren rondom een hoogwaardigconische wierookhouders en een wierookvat,
heidsbekleder b. 28,5 cm. Provenance:
alle beschilderd met figuren en shou-symbolen
Particuliere collectie Chinees en Japans porse(enkele kleine chips) h. 37 en 41 cm.
lein uit het bezit van een Nederlands verzameProvenance: Particuliere collectie Chinees en
laarsechtpaar. [3]		 € 300/600
2897 China, kleine famille rose porseleinen dekselJapans porselein uit het bezit van een Nederterrine, 18e eeuw, gedecoreerd met Antiquilands verzamelaarsechtpaar. [3] € 800/1200
2907 China, driedelig blauw-wit porseleinen
teiten en bloemen, met twee chilong grepen
kaststel, 19e-20e eeuw, bestaande uit een paar
(chips) h. 12,5 cm. Provenance: Particuliere
trompetvazen en een balustervaas en deksel,
collectie Chinees en Japans porselein uit het
beschilderd met bloemenranken (deksel bebezit van een Nederlands verzamelaarsechtschadigd, randchips en frits) h. 25,5-30,5 cm.
paar. [1]		 € 200/400
2898 China, paar famille verte porseleinen vaasProvenance: Particuliere collectie Chinees en
jes, 19e eeuw, elk gedecoreerd met geleerden
Japans porselein uit het bezit van een Nederdie muziekinstrumenten bespelen (een gereslands verzamelaarsechtpaar.
[3]		
€ 150/300
taureerde chip) h. 15 cm. Provenance: Particu2908 China, blauw-wit porseleinen achtkantige
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
vaas met deksel, 19e eeuw, de baluster zijden
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtbeschilderd met elegante dames in een ompaar. [2]		 € 300/500
2899 China, paar blauw-wit porseleinen borden
muurde tuin (hals en deksel beschadigd)
gedecoreerd met een konijn, 19e-20e eeuw,
h. 23 cm. Provenance: Particuliere collectie
elk met gecontourneerde rand en in KangxiChinees en Japans porselein uit het bezit van
stijl gedecoreerd met een konijn, de rand met
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 100/200
medaillons met planten en vogels (enkele
chipjes) diam. 21 cm. [2]		 € 260/340 2909 China, blauw-wit porseleinen vierkante
2900 China, blauw-wit porseleinen 'draken' fles,
vaas, 19e eeuw, Kangxi-stijl, gemodelleerd met
modern, gedecoreerd met een draak en de
panelen en beschilderd met bloemen en ruyi
vlammende parel, met apocrief Yongzheng
(randchip) h. 23,5 cm//Provenance: Particu50/100
merk h. 38,5 cm. [1]		 €
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
2901 China, paar blauw-wit porseleinen puntvahet bezit van een Nederlands verzamelaarsechtzen, 19e/20ste eeuw, elk gedecoreerd in laat
paar. [1]		 € 100/150
2910 China, famille rose porseleinen vierkante
17e-eeuwse stijl met bloemenpanelen, de hals
vaas op donkerroze grond, 20e eeuw een
met opstaande bladeren, apocrief Kangxi merk
zijde beschilderd met draak, de ander met
(haarlijnen) h. 25,5 cm. [2]		 € 200/400
2902 China, blauw-wit porseleinen balustervaas
feniks, tussen wolken en vleermuizen, met
en deksel, 19e eeuw, de achtkantige vaas geolifanten-en-ring grepen, met apocrief Qianlong
decoreerd met bloemenpanelen (herstelde chip,
merk (hals en schouder gerestaureerd, chips)
haarlijn) h. 29 cm. Provenance: Particuliere
h. 30 cm. Provenance: Particuliere collectie
collectie Chinees en Japans porselein uit het
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
bezit van een Nederlands verzamelaarsechteen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 1500/2500
paar. [1]		 € 100/150
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2917 China, famille rose porseleinen ' Manda2911 China, famille rose porseleinen 'Onsterfelijrijnenpatroon' vaas, 19e eeuw, gedecoreerd
ken' vaas, 20e eeuw, gedecoreerd met de Acht
met figuren en dieren in een paviljoen, op een
Onsterfelijken op een boot voor een paviljoen
vergulde bloemengrond (gebarsten) h. 37,5 cm.
met figuren, met kalligrafie en apocrief QianProvenance: Particuliere collectie Chinees en
long merk h. 30 cm. Provenance: Particuliere
Japans porselein uit het bezit van een Nedercollectie Chinees en Japans porselein uit het
lands verzamelaarsechtpaar.
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht[1]		
€ 100/150
paar. [1]		 € 300/500
2912 China, famille rose porseleinen bruinge2918 China, famille rose porseleinen 'Shoulao'
gronde peervormige vaas, 20e eeuw, gedecovaas, 20e eeuw, gedecoreerd met Shoulao met
reerd met panelen met elegante dames, op een
zijn staf en perzik, een dame met vaas naast
donkerbruine grond met vergulde bloemendehem, de onderzijde met zegelmerk h. 34 cm.
coratie, met twee dubbele drakengrepen, met
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
apocrief Qianlong merk h. 26,5 cm. ProvenanJapans porselein uit het bezit van een Nederce: Particuliere collectie Chinees en Japans
lands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 200/400
porselein uit het bezit van een Nederlands
verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 100/200 2919 China, famille rose porseleinen dekselvaas,
2913 China, famille rose porseleinen vaas, 20e
20e eeuw, gedecoreerd met panelen met dames,
eeuw, gedecoreerd met landschapsmedaillons
op een gele grond met bloemen, met apocrief
in blauw-wit, op een roze ondergrond met
Qianlong merk (deksel beschadigd) h. 40 cm.
bloemen, met twee gestileerde ring grepen, met
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
apocrief Qianlong merk h. 31 cm. Provenance:
Japans porselein uit het bezit van een NederParticuliere collectie Chinees en Japans porselands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 150/200
lein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 400/600 2920 China, famille rose porseleinen 'honderd
2914 China, famille rose porseleinen geelgegronde
herten' hu-vaas, 20e eeuw, gedecoreerd met
balustervaas, 20e eeuw, gedecoreerd met
herten in een bergachtig landschap, met twee
panelen met vogels, prunus en pioenen, op een
ijzerrode grepen, met apocrief Qianlong merk
gele grond met bloemenhoofden h. 45,5 cm.
(frits) h. 45 cm. Provenance: Particuliere colProvenance: Particuliere collectie Chinees en
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
Japans porselein uit het bezit van een Nedervan een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 4000/6000
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/400 2921 China, famille rose porseleinen 'negen perzi[1]		
2915 China, paar famille rose porseleinen turquoiken' vaas, 20e eeuw, gedecoreerd met perziken
se-gegronde vazen, 20e eeuw, elk gedecoaan bloeiende takken, met apocrief Qianlong
reerd met panelen met jongetjes en dames met
merk h. 29 cm. Provenance: Particuliere colverschillende attributen, op turquoise grond met
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
bloemenranken, met twee olifant-en-ring grevan een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 200/300
pen, met apocrief Qianlong merken (frits, een
2922 China, famille rose porseleinen dekselpot,
met gelijmde schilfer) h. 26,5 cm. Provenance:
20e eeuw, gedecoreerd met geleerden aan een
Particuliere collectie Chinees en Japans porsetafel, de bolle deksel met jongen, met apocrief
lein uit het bezit van een Nederlands verzameGuangxu merk h. 27,5 cm. Provenance: Parlaarsechtpaar. [2]		 € 1500/2500
2916 China, famille rose porseleinen lampionticuliere collectie Chinees en Japans porselein
vormige vaas, 20e eeuw, gedecoreerd met
uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsfigurenpanelen op een turquoise ondergrond geechtpaar. [1]		 € 800/1200
2923 China, famille rose porseleinen ' honderd
decoreerd met bloemen, met apocrief Qianlong
herten' balustervaas, 20e eeuw, beschilderd
merk h. 23 cm. Provenance: Particuliere colmet herten in een bergachtig landschap, met
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
apocrief vierkarakter merk (barst, chip)
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 300/500
h. 63 cm. Provenance: Particuliere collectie
[1]		
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 1000/2000
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2924 China, paar famille verte porseleinen zwart2931 China, famille rose porseleinen balustervaas,
gegronde vazen, 20e eeuw, elk gedecoreerd
20e eeuw, gedecoreerd met figurenpanelen, op
met feniksen temidden van chrysanten op een
een gele ondergrond gedecoreerd met bloemen,
zwarte grond, elk met apocrief Qianlong merk
met apocrief Qianlong merk h. 62 cm.
(randschade en restoratie) h. 39 cm. ProvenanProvenance: Particuliere collectie Chinees en
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans
Japans porselein uit het bezit van een Nederporselein uit het bezit van een Nederlands
lands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 700/900
verzamelaarsechtpaar. [2]		 € 400/600
2925 China, famille rose porseleinen tazza,
2932 China, famille rose porseleinen 'Shoulao en
19e eeuw, gedecoreerd met pioenroos, lotus,
Liu Hai' vaas, 19e/20e eeuw, gedecoreerd met
chrysant en prunus, de achterzijde met drie
Shoulao op een vlot, naast hem in de golven
vleermuizen diam. 18,5 cm. Provenance:
zijn hert en Liu Hai op een kalebas met zijn
Particuliere collectie Chinees en Japans porsepad h. 33 cm. Provenance: Particuliere collein uit het bezit van een Nederlands verzamelectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
laarsechtpaar. [1]		 € 300/500
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 400/600
2926 China, famille rose porseleinen balustervaas,
2933 China, famille rose porseleinen geelgegronde
20e eeuw, gedecoreerd met dames in een
'Honderd Antiquiteiten' vaas, 19e eeuw,
interieur met bloemenvaas (bakbarstje aan
gemodelleerd in hoog reliëf met verschillende
rand) h. 46 cm. Provenance: Particuliere colAntiquiteiten, waaronder een wierookbrander,
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
vaas met perziken, bloemenvazen en jardinières
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/300
op een heldergele grond (randrestauratie)
[1]		
2927 China, famille rose porseleinen 'kraanvogel
h. 45 cm. Provenance: Particuliere collectie
en perzik' vaas, 20e eeuw, gedecoreerd met
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
kraanvogels onder takken met perziken
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 800/1200
h. 44,5 cm. Provenance: Particuliere collectie
2934 China, famille rose en blauw-witte porseleiChinees en Japans porselein uit het bezit van
nen vaas, 20e eeuw, gedecoreerd met famille
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 400/600
rose panelen met figuren en bloemen, op een
[1]		
2928 China, twee famille rose porseleinen badichte florale blauw-witte ondergrond
lustervazen, 20e eeuw, elk gedecoreerd met
(afgezaagd) h. 37 cm Provenance: Particuliere
dames in een interieur met bloemenvaas
collectie Chinees en Japans porselein uit het
(beschadigingen en reparaties) h. 45 cm.
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtProvenance: Particuliere collectie Chinees en
paar. [1]		 € 300/500
2935 China, famille rose porseleinen vaas,
Japans porselein uit het bezit van een Neder19e eeuw, gedecoreerd met krijgers, de onderlands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/400
zijde met apocrief vierkarakter merk h. 26 cm.
[2]		
2929 China, Canton famille rose porseleinen
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
balustervaas, 19e eeuw, gedecoreerd met
Japans porselein uit het bezit van een Nederpanelen met fazanten en hanen in een bloelands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 200/300
mentuin, op een grond van vlinders, vruchten,
2936 China, famille rose porseleinen kom,
bloemen en Antiquiteiten, met twee vergulde
19e eeuw, rondom gedecoreerd met een hoogdrakengrepen (chips aan grepen) h. 62,5 cm.
waardigheidsbekleder en zijn gevolg nabij een
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
olifantenhoeder, de binnenzijde en onderzijde
Japans porselein uit het bezit van een Nederbedekt met een turquoise glazuur, met
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 600/1200
Daoguang zegelmerk h. 9,5 cm. Provenance:
[1]		
2930 China, famille rose porseleinen balustervaas,
Particuliere collectie Chinees en Japans porse19e/20e eeuw, gedecoreerd met dames die de
lein uit het bezit van een Nederlands verzameqin bespelen, op een gele grond gedecoreerd
laarsechtpaar. [1]		 € 150/250
met bloemen, met apocrief Qianlong merk
h. 61 cm. Provenance: Particuliere collectie
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 1000/1500
[1]		
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2943 China, een set van drie famille rose por2937 China, twee famille rose porseleinen
seleinen kommen en een paar borden, 20e
kommen, 19e-20e eeuw, een zeskantig en
eeuw, de kommen gedecoreerd in zachte tonen
gedecoreerd met een hoogwaardigheidsmet pioenrozen, met apocrief Hongxian merk,
bekleder en zijn gevolg, de ander gemodelleerd
het bord met bloemen en vlinders, met zegelmet bloembladeren en beschilderd met bloemen
merk diam. 12,5-18,5 cm. Provenance:
en vlinders, beide met turquoise glazuur aan
Particuliere collectie Chinees en Japans porsede binnenzijde en apocrief zegelmerk
lein uit het bezit van een Nederlands verzame(slijtage) diam. 18 en 18,5 cm. Provenance:
laarsechtpaar. [5]		 € 300/500
Particuliere collectie Chinees en Japans porse2944 China, twee famille rose porseleinen borden,
lein uit het bezit van een Nederlands verzamemogelijk 18e eeuw en later, een gedecoreerd
laarsechtpaar. [2]		 € 150/300
2938 China, famille rose porseleinen 'draak en
in Yongzheng stijl met elegante dames in een
feniks' kom, laat 19e-20e eeuw, gedecoreerd
tuin, de ander in Meissen stijl met figuren in
met een draak en feniks tussen wolken, de onaan haven (kleine chips, haarlijn)
derzijde met een ijzerrood Guangxu zeskarakter
diam. 22,5 cm. Provenance: Particuliere colmerk diam. 16 cm. Provenance: Particuliere
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
collectie Chinees en Japans porselein uit het
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[2]		
€ 150/200
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 300/500 2945 China, paar famille rose porseleinen borden
2939 China, famille rose porseleinen koraalgeen twee enkele famille rose borden, Qiangronde kom, 20e eeuw, gedecoreerd met vier
long, het paar gedecoreerd met kraanvogels
panelen met verschillende vogels op een koraalbij een ommuurde bloementuin, een bord met
kleurige grond met vergulde bloemen, apocrief
dame en haan en een bord met een scene uit
Qianlong merk (haarlijn)
de 'Romance of the Western Chamber' (kleine
diam. 16,5 cm. Provenance: Particuliere colchips en frits) diam. 22-23 cm. Provenance:
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
Particuliere collectie Chinees en Japans porsevan een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
lein uit het bezit van een Nederlands verzame€ 200/300
[1]		
laarsechtpaar. [4]		 € 400/600
2940 China, famille rose porseleinen 'Wu Shuang
2946 China, drie famille rose porseleinen vaasjes,
Pu' koppen en schotels, 19e eeuw, bestaande
modern, bestaande uit een paar flesjes in spieuit twee kommen en drie schotels, gedecoreerd
gelbeeld gedecoreerd met een lezende dame, en
met figuren en inscripties uit het verhaal 'Wu
een vaasje met twee elegante dames in een tuin,
Shuang Pu', zegelmerken diam. 8-14,5 cm.
apocrief Qianlong merken (een klein vaasje met
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
barst en beschadiging aan de rand)
Japans porselein uit het bezit van een Nederh. 17-20,5 cm. Provenance: Particuliere collands verzamelaarsechtpaar.
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
€ 300/500
[5]		
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[3]		
€ 200/300
2941 China, famille rose porseleinen 'draak en
2947 China, twee famille rose porseleinen vazen,
feniks' theepot en deksel, 20e eeuw,
modern, een gedecoreerd met fazanten, de
beschilderd met een draak en een feniks tussen
ander met een geleerde aan zijn schrijftafel,
de wolken, met maskervormige tuit, apocrief
apocriefe Qianlong merken (een chip)
Qianlong merk (deksel met chipje) h. 13 cm.
h. 21,5 en 22 cm. Provenance: Particuliere colProvenance: Particuliere collectie Chinees en
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
Japans porselein uit het bezit van een Nedervan een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 100/200
[2]		
€ 200/400
[1]		
2942 China, famille rose porseleinen theekannetje
2948 China, paar famille rose porseleinen geribde
en deksel, 19e eeuw, het peervormige kannetje
kommen, 18e eeuw, gemodelleerd met geribde
gedecoreerd met figuren (frits aan dekselzijden en gedecoreerd met chrysanten en pioenknop) h. 13,5 cm. Provenance: Particuliere
rozen (beide gerestaureerd) diam. 25,5 cm.
collectie Chinees en Japans porselein uit het
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtJapans porselein uit het bezit van een Nederpaar. [1]		 € 150/200
lands verzamelaarsechtpaar.
[2]		
€ 150/200
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2956 China, famille rose porseleinen bord, 19e
2949 China, ijzerrood-gedecoreerde porseleinen
eeuw, gedecoreerd met figuren, de rand met
kom, 18e eeuw, in Meissen stijl gedecoreerd
perziken en vlinders (haarlijn) diam. 23 cm.
met landschappen (gerestaureerde barst en
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
chip) diam. 26,5 cm. Provenance: Particuliere
Japans porselein uit het bezit van een Nedercollectie Chinees en Japans porselein uit het
lands verzamelaarsechtpaar.
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht[1]		
€
80/120
paar. [1]		 € 150/200
2950 China, famille rose porseleinen dekselterri2957 China, paar famille rose porseleinen borden,
ne, Qianlong, de ovale terrine gedecoreerd met
Qianlong, gedecoreerd met vogels en pioebloemen, met ijzerrode grepen en fruitvormige
nen (restauratie, haarlijnen) diam. 27,5 cm.
dekselknop (chip en frit aan dekselknop)
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
h. 18,5 cm. Provenance: Particuliere collectie
Japans porselein uit het bezit van een NederChinees en Japans porselein uit het bezit van
lands verzamelaarsechtpaar.
[2]		
€ 150/250
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/300 2958 China, famille rose porseleinen vaas, mo[1]		
2951 China, famille rose porseleinen 'Mandarijdern, gedecoreerd met elegante dames in een
nenpatroon' sauskom, 19e eeuw, naar een
tuin, met kalligrafie, apocrief Qianlong merk
Europees zilveren model, gedecoreerd met
h. 30,5 cm. Provenance: Particuliere collectie
figurenpanelen (chip) l. 22,5 cm. Provenance:
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
Particuliere collectie Chinees en Japans porseeen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 100/150
lein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 100/150 2959 China, drie famille rose porseleinen vaas2952 China, famille rose porseleinen ' Mandarijjes, modern, een gedecoreerd met katten,
nenpatroon' kom, 19e eeuw, gedecoreerd met
een met vogels en een met figuren, elk met
figurenpanelen (barst) diam. 26 cm. Provenanapocrief Qianlong merk (chipje) h. 14-20,5 cm.
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
porselein uit het bezit van een Nederlands
Japans porselein uit het bezit van een Nederverzamelaarsechtpaar. [1]		 € 100/200
lands verzamelaarsechtpaar.
[3]		
€ 100/150
2953 China, paar kleine famille rose porseleinen
2960 China, twee famille rose porseleinen jardekselterrines met onderschotels, laat 18edinières, 20e eeuw, beide rechthoekig en
19e eeuw, de ovale terrines gedecoreerd met
gedecoreerd met vogels en bloemen, met apobloemen, met bloemvormige dekselknoppen
crief Qianlong merk, tezamen met een ronde
(frits) l. 18 cm. Provenance: Particuliere coljardinière met kraanvogels l. 23,5-24,5 cm.
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/400
Japans porselein uit het bezit van een Neder[2]		
2954 China, famille rose porseleinen vaas,
lands verzamelaarsechtpaar. [3] € 200/400
2961 China, een set van twaalf famille rose pormodern, gedecoreerd met goudfazanten en
seleinen theekommen en schotels, Qianlong,
pioenen bij een lotusvijver, met kalligrafie
beschilderd met een dame omgeven door
h. 32 cm. Provenance: Particuliere collectie
bloemenpanelen (enkele beschadigingen)
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
diam. 10,5 cm. Provenance: Particuliere coleen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 300/500
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
[1]		
2955 China, twee paar en een enkel famille rose
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[24]		
€ 200/400
porseleinen bord, Qianlong, een paar gedeco2962 China, collectie Imari, famille verte en
reerd met bloemen, een diep achtkantig paar
famille rose porseleinen theekommen en
beschilderd met figuren in een haven en een
schotels, 18e-19e eeuw, bestaande uit een set
achtkantig floraal bord (haarlijnen, chipje)
van vijf Imari kommen en schotels, een set van
diam. 22-22,5 cm. Provenance: Particuliere
vier famille verte en café-au-lait 'lotus' kommen
collectie Chinees en Japans porselein uit het
en schotels, een paar famille rose kommen en
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtschotels en vier famille rose kommen en drie
paar. [5]		 € 350/500
schotels (enkele beschadigingen)
diam. 12,5 cm. Provenance: Particuliere collectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[29]		
€ 200/400
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2963 China, collectie famille rose porseleinen
2970 China, polychrome porseleinen vaas, mokommen, 19e-20e eeuw, vier verschillend
dern, met erotische voorstelling en kalligrafie,
gedecoreerd met figuren, vier met vogels en
met vierkarakter merk h. 19 cm. Provenance:
bloemen, tezamen met een vierkant bakje met
Particuliere collectie Chinees en Japans porseturquoise binnenzijde (chip, haarlijn)
lein uit het bezit van een Nederlands verzamediam. 10 cm. Provenance: Particuliere collectie
laarsechtpaar. [1]		 € 100/200
2971 China, famille rose porseleinen 'robin's egg'
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
gemberpot en deksel, 19e eeuw, gedecoreerd
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 100/150
met vlinders, lotus, chrysant en pioen op een
[9]		
2964 China, zeven Imari, famille verte en
gespikkelde blauwe ondergrond, met apocrief
famille rose porseleinen borden, 18e eeuw
Qianlong merk (frit) h. 19,5 cm. Provenance:
en later, bestaande uit twee famille rose florale
Particuliere collectie Chinees en Japans porseborden, een bord met pauwen, een met haan,
lein uit het bezit van een Nederlands verzameeen famille verte bord met jongetjes en twee
laarsechtpaar. [1]		 € 300/500
2972 China, ijzerrood en blauwgeglazuurd porverte-Imari borden (defecten) diam. 21-26 cm.
seleinen 'draken' bord, 20e eeuw, gedecoProvenance: Particuliere collectie Chinees en
reerd met vier drakenmedaillons, met ijzerJapans porselein uit het bezit van een Nederrood zeskarakter Guangxu merk d. 18,5 cm.
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/300
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
[7]		
2965 China, export Meissen-stijl grisaille porseJapans porselein uit het bezit van een Nederleinen bord, 18e eeuw, gedecoreerd met een
lands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 200/400
amoureuze scene, met inscriptie 'LEAU'
2973 China, paar famille rose porseleinen
diam. 20 cm. Provenance: Particuliere collectie
koraalgegronde vazen, late Qing-dynastie,
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
in spiegelbeeld gedecoreerd met Shoulao, met
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/400
gevolg op een egale koraalkleurige ondergrond,
[1]		
2966 China, famille rose porseleinen gemberpot
apocriefe Qianlong merken (een gerestaumet deksel, late Qing-dynastie, gedecoreerd
reerd) h. 34 cm. Provenance: Particuliere
met vogels in een bloementuin (frits) h. 22 cm.
collectie Chinees en Japans porselein uit het
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtJapans porselein uit het bezit van een Nederpaar. [2]		 € 300/500
2974 China, famille verte biscuit opengewerkte
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 300/500
vaas, 19e eeuw, gemodelleerd met de Acht
[1]		
2967 China, paar famille rose porseleinen gemberOnsterfelijken op een opengewerkte wolkenpotten, 18e eeuw, in spiegelbeeld gedecoreerd
grond, de hals met vleermuizen h. 30 cm.
met antiquiteiten en pioenen met latere houten
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
deksels (deksels beschadigd, kleine haarlijn)
Japans porselein uit het bezit van een Nederh. 25 cm. Provenance: Particuliere collectie
lands verzamelaarsechtpaar. [1] € 300/500
2975 China, paar celadon porseleinen vazen, 20e
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
eeuw, de peervormige vazen met twee prunuseen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 1000/2000
vormige grepen, bedekt met een zachtgroen
[2]		
2968 China, paar famille rose porseleinen balusglazuur h. 21 cm. Provenance: Particuliere
tervazen, late Qing-dynastie, gedecoreerd met
collectie Chinees en Japans porselein uit het
panelen met pioenrozen (haarlijn) h. 25 cm
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtProvenance: Particuliere collectie Chinees en
paar. [2]		 € 150/250
2976 China, blauwgeglazuurd porseleinen vaasje,
Japans porselein uit het bezit van een Neder20e eeuw, bedekt in een lavendelblauw glazuur,
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 150/250
met twee draak-en-ringgrepen, met apocrief
[2]		
2969 China, twee famille rose porseleinen vazen,
Yongzheng merk h. 11,5 cm. Provenance:
modern, een gedecoreerd met vogels op
Particuliere collectie Chinees en Japans porsebloesemtak, de ander met een dame en jongens
lein uit het bezit van een Nederlands verzamein een tuin, met apocriefe zegelmerken
laarsechtpaar. [1]		 € 300/500
h. 20-24 cm. Provenance: Particuliere collectie
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 150/250
[2]		
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2984 China, blauw-wit porseleinen pelgrimsfles,
2977 China, koperrood en blauw-wit porseleinen
19e eeuw, gedecoreerd met elegante dames in
stemkom, 20e eeuw, gedecoreerd met
een interieur, met twee drakengrepen (kleine
granaatappel en perzik, met apocrief Yongzrandchip, glazuurfrits) h. 30,5 cm. Provenance:
heng merk h. 11,3 cm. Provenance: ParticuParticuliere collectie Chinees en Japans porseliere collectie Chinees en Japans porselein uit
lein uit het bezit van een Nederlands verzamehet bezit van een Nederlands verzamelaarsechtlaarsechtpaar. [1]		 € 200/400
paar. [1]		 € 800/1200
2978 China, celadon porseleinen archaïstische
2985 China, blauw-wit porseleinen pelgrimsfles,
vaas, 20e eeuw, de zeskantige vaas gemodel19e eeuw, gedecoreerd met bloemenpatroon,
leerd met gestileerde chilong en bloemen, met
met twee drakengrepen h. 25,5 cm. Provenanapocrief Qianlong merk h. 28,5 cm. Provenance: Particuliere collectie Chinees en Japans
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans
porselein uit het bezit van een Nederlands
porselein uit het bezit van een Nederlands
verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 150/250
verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 1000/1500 2986 China, blauw-wit porseleinen pelgrimsfles,
2979 China, blauw-wit porseleinen 'prunus op
19e eeuw, gedecoreerd met een figurenscène,
ijs' kom, 19e eeuw, gedecoreerd met prunusmet twee drakengrepen h. 31,5 cm. Provenanbloesem op een blauwe ondergrond, apocrief
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans
Kangxi merk (kleine chips en frits)
porselein uit het bezit van een Nederlands
diam. 26 cm. Provenance: Particuliere collectie
verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 200/400
2987 China, twee blauw-wit porseleinen pelChinees en Japans porselein uit het bezit van
grimsflessen, 19e-20e eeuw, een gedecoreerd
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 100/200
met draken, de ander met boeddhistische
[1]		
2980 China, blauw-wit porseleinen theebusje,
leeuwen h. 21-27 cm. Provenance: Particuliere
19e eeuw, gedecoreerd met figuren op een
collectie Chinees en Japans porselein uit het
brug in een rivierlandschap, apocrief Chenghua
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtmerk, met houten deksel (kleine randchip)
paar. [2]		 € 200/400
2988 China, blauw-wit porseleinen 'draken' vaas,
h. 14 cm. Provenance: Particuliere collectie
19e-20e eeuw, de balustervaas gedecoreerd met
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
twee draken met de vlammende parel (frits,
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 100/200
chips, bakbarsten) h. 46 cm. Provenance:
[1]		
2981 China, blauw-wit porseleinen zeskantige
Particuliere collectie Chinees en Japans porsedekseldoos, 19e eeuw, gedecoreerd met vissers
lein uit het bezit van een Nederlands verzameomgeven door panelen met mythologische
laarsechtpaar. [1]		 € 100/200
2989 China, blauw-wit porseleinen krokusvaas,
dieren, met apocrief Wanli merk (chip aan
20e eeuw, gemodelleerd als vijf aaneengesloten
onderrand) diam. 21 cm. Provenance: Particuvaasjes rondom een hoge stam, gedecoreerd
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
met twee draken en de vlammende parel (kleine
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtchips, haarlijn) h. 25 cm. Provenance: Particupaar. [1]		 € 300/500
2982 China, blauw-wit porseleinen vaas, 19e/20e
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
eeuw, gedecoreerd met twee figuren (barst,
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtfrits) h. 31 cm. Provenance: Particuliere colpaar. [1]		 € 200/400
2990 China, een paar en een enkel blauw-wit
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
porseleinen gemberpotje, 19e eeuw, het paar
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€
80/120
gedecoreerd met de Acht Onsterfelijken, het
[1]		
2983 China, blauw-wit porseleinen trompetvaas,
enkele potje met kinderen (deksels ontbreken)
20e eeuw, gedecoreerd met de Onsterfelijken
h. 13 cm. Provenance: Particuliere collectie
staande op zeedieren in de golven, apocrief
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
Kangxi merk (haarlijn) h. 35,5 cm. Provenaneen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[3]		
€ 150/200
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans
2991 China, blauw-wit porseleinen 'qilin' bord,
porselein uit het bezit van een Nederlands
19e eeuw, gedecoreerd met het mytische dier
verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 100/200
op een gemodelleerde ondergrond, de onderzijde met apocrief Chenghua merk diam. 24 cm.
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
Japans porselein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 200/300
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2999 China, blauw-wit porseleinen schotel, Wanli,
2992 China, blauw-wit porseleinen vaasje,
gedecoreerd met vogel op rotsblok, omringd
Kangxi, gedecoreerd met dames en jardinières
door panelen met bloemen, perzik en granaat(gerestaureerd) h. 22 cm. Provenance: Particuappel (barsten) diam. 30 cm. Provenance: Parliere collectie Chinees en Japans porselein uit
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtuit het bezit van een Nederlands verzamelaarspaar. [1]		 € 300/500
2993 China, blauw-wit porseleinen ecuelle en
echtpaar. [1]		 € 150/200
3000 China, twee paar blauw-wit porseleinen
deksel, Kangxi, gedecoreerd met bloemen en
borden, Kangxi, met gemodelleerde randen,
rotspartijen, met twee grepen (deksel beschahet ene paar beschilderd met figuren, ruiter en
digd, chipje) b. 18 cm. Provenance: Particurolstoel, de ander met twee elegante dames in
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
een tuin (haarlijnen en randbeschadigingen)
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtdiam. 27,5-28 cm. Provenance: Particuliere
paar. [1]		 € 500/700
2994 China, blauw-wit porselein zilvergemonteercollectie Chinees en Japans porselein uit het
de schaal, Kangxi, gedecoreerd met ruiters,
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtmet later zilveren hengsel, met Kangxi zeskapaar. [4]		 € 1000/1500
3001 China, blauw-wit porseleinen zilvergemonrakter merk, samen met een Wanli zilvergemonteerde schotel, 18e eeuw, gedecoreerd met
teerd kommetje (defecten) diam. 14-16,5 cm.
lotus, gemonteerd met later Hollands zilveren
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
hengsel (haarlijnen) diam. 27,5 cm. ProvenanJapans porselein uit het bezit van een Nederce: Particuliere collectie Chinees en Japans
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 150/200
porselein uit het bezit van een Nederlands
[2]		
80/120
2995 China, blauw-wit porseleinen kom, Qianverzamelaarsechtpaar. [1]		 €
3002 China, blauw-wit en famille rose dekselkanlong, gedecoreerd met een fazant in een doornetje, 18e/19e eeuw, gedecoreerd met een
lopende bloementuin (haarscheur)
Onsterfelijke en hert in een ommuurde tuin,
diam. 28 cm. Provenance: Particuliere collectie
tussen onderglazuurblauwe banden (kleine
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
chips en haarlijnen, deksel niet bijpassend)
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/300
h. 16,5 cm. Provenance: Particuliere collectie
[1]		
2996 China, twee blauw-wit porseleinen schalen,
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
Wanli en later, beide gedecoreerd met bloeeen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 100/200
men en panelen met perziken en antiquiteiten
3003 China, blauw-wit porseleinen geribd deksel(kleine randbeschadigingen) diam. 21,5-24 cm.
kommetje, Kangxi, op drie voetjes, gedecoProvenance: Particuliere collectie Chinees en
reerd met bloeiende planten en kraanvogels
Japans porselein uit het bezit van een Neder(deksel met chips) diam. 12 cm. Provenance:
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 100/200
Particuliere collectie Chinees en Japans porse[2]		
2997 China, blauw-wit porseleinen hoge 'kraailein uit het bezit van een Nederlands verzamekom', Wanli, de buitenzijde gedecoreerd met
laarsechtpaar. [1]		 € 300/400
3004 China, blauw-wit porseleinen schotel, late
bloemenpanelen, de binnenzijde met vogel
Ming-dynastie, beschilderd met een dame in
(randchip, frits) diam. 14 cm. Provenance:
een jongen in een tuin met lotus (haarscheuParticuliere collectie Chinees en Japans porseren, kleine restoratie, chips) diam. 30 cm.
lein uit het bezit van een Nederlands verzameProvenance: Particuliere collectie Chinees en
laarsechtpaar. [1]		 € 300/500
2998 China, blauw-wit porseleinen kom, late
Japans porselein uit het bezit van een NederMing-dynastie, gedecoreerd met bloemen
lands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 150/200
onder een band met galopperende paarden
3005 China, blauw-wit porseleinen schotel,
(frits) diam. 17 cm. Provenance: Particuliere
19e eeuw, gedecoreerd met lotus (frits)
collectie Chinees en Japans porselein uit het
diam. 35,2 cm. Provenance: Particuliere
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtcollectie Chinees en Japans porselein uit het
paar. [1]		 € 200/300
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 200/300
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3006 China, twee blauw-wit porseleinen schotels,
3015 China, vier Yixing aardewerk en een houten
18e/19e eeuw, beide gedecoreerd met lotus
theepotje, Qing-dynastie en later, bestaande
(een gerestaureerd, chips) diam. 33-34,7 cm.
uit een theepot gemodelleerd met bladeren, een
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
met draken, een met ruyi en een glad Yixing
Japans porselein uit het bezit van een Nedertheepotje, het houten potje gesneden met
lands verzamelaarsechtpaar.
krekels (enkele beschadigingen) h. 5-9 cm.
€ 300/500
[2]		
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
3007 China, grote blauw-wit porseleinen schaal,
Japans porselein uit het bezit van een Neder19e/20e eeuw, gedecoreerd met herten onder
lands verzamelaarsechtpaar.
[5]		
€ 400/600
een pijnboom, omgeven door panelen met
3016 China, paar blauw-wit porselein vazen
granaatappel en perzik (chips) diam. 42 cm.
gemonteerd als lampen, Kangxi, met
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
gemodelleerde zijden en beschilderd met
Japans porselein uit het bezit van een Nederbloemen, samen een achtkantige vaas gemonlands verzamelaarsechtpaar.
€ 250/400
teerd als lamp (restauraties) h. 26-33,5 cm.
[1]		
3008 China, famille verte porseleinen wijnkan,
(de vazen) Provenance: Particuliere collectie
19e eeuw, hierbij paar Amsterdams bont komChinees en Japans porselein uit het bezit van
men en kopje en twee celadon schotels, 20e
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[3]		
€ 500/800
eeuw h. 19 cm / diam. 9 - 26 cm.
€ 200/400 3017 China, drie porseleinen vazen gemonteerd
[6]		
3009 China, blauw-wit porseleinen zilvergemonals lampen, 19e-20e eeuw, een Imari, een
teerde theepot, late Qing-dynastie, gedecofamille verte en een blauw-wit (enkele kleine
reerd met draken, de zilveren montering met
beschadigingen) h. 22-26 cm. Provenance:
draken, kikkers, leeuwenkop en aapje, zilver
Particuliere collectie Chinees en Japans porsemet vierkarakter merk (slijtage, zilver met
lein uit het bezit van een Nederlands verzamereparaties) h. 10 cm. [1]		 € 200/300
laarsechtpaar. [3]		 € 300/400
3010 China, blauw-wit porseleinen kom, Kangxi,
3018 China, paar blauw-wit porseleinen borden,
gemodelleerd en beschilderd met bloemen20e eeuw, gedecoreerd in 18e-eeuwse stijl met
panelen, de onderzijde met 'yu' merk (kleine
bloemen diam. 29 cm. [2]		 € 300/380
randchip) diam. 21,4 cm. [1]		 € 800/1200 3019 China, set van drie blauw-wit porseleinen
3011 China, twee blauw-wit porseleinen geborden, Kangxi, gedecoreerd met bloemvorribde theepotten en deksels, 18e eeuw, beide
mige panelen met bloemen diam. 21,5 cm.
[3]		
€ 360/420
peervormig met geribde zijden en verschillend
3020 China, blauw-wit porseleinen schaal, Kanggedecoreerd met rivierlandschappen (een
xi, gedecoreerd met een dame te paard en twee
deksel gelijmd, bakbarsten) h. 10,5 cm.
€ 600/800
bediendes, de rand met panelen met dames en
[2]		
3012 China, blauw-wit porseleinen kwispedoor,
bloemen, de bodem met zeskarakter Kangxi
20e eeuw, gedecoreerd in Kangxi stijl met
merk (haarlijnen, fits, kleine chips)
Shoulao, geleerden en jongetjes in een
diam. 34 cm. [1]		 € 800/1200
€ 150/200 3021 China, blauw-wit porseleinen schaal,
ommuurde tuin h. 14,5 cm. [1]		
3013 China, blauw-wit porseleinen kom, Kanxgi
19e eeuw, gedecoreerd met Onsterfelijken,
merk en periode, gedecoreerd met elegante
waaronder Shoulao, in een ommuurde tuin, de
dames in paviljoen en tuin, de binnenzijde met
rand met vleermuizen tussen wolken, de onderspelende jongetjes, met zeskarakter Kangxi
zijde met apocrief Kangxi merk diam. 37 cm.
[1]		
€ 600/800
merk (twee haarlijnen) diam. 16 cm.
€ 300/500 3022 China, Imari porseleinen bord en 'Amster[1]		
3014 China, famille rose porseleinen paneel gedams bont' kom, 18e eeuw, het bord gedecomonteerd als tafelscherm, 20e eeuw, gedecoreerd met pagodes in een rivierlandschap, de
reerd met vogels en chrysant, met kalligrafie en
kom overgedecoreerd met kersenplukkers scene
zegel, gemonteerd in houten standaard
(haarscheurtjes, chips, frits) diam. 22,9 en
80/160
h. 34 cm. x b. 34 cm. (scherm) Provenance:
14,7 cm. [2]		 €
3023 China, Imari porseleinen theepot en deksel,
Particuliere collectie Chinees en Japans porse18e eeuw, gedecoreerd met chrysanten in een
lein uit het bezit van een Nederlands verzameommuurde tuin, met metalen monturen
laarsechtpaar. [1]		 € 200/400
(haarlijn) h. 11,5 cm. [1]		 € 150/200
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3024 China, paar Imari porseleinen chocolade3035 China, collectie van twaalf blauw-wit porsekoppen en schotels, 18e eeuw, beschilderd met
leinen miniatuurvaasjes, 18e eeuw, verschilbloemen, samen met een ovale geribde pattipan
lend van vorm, gedecoreerd met bloemen en
(een schotel hersteld) diam. 13 cm. / l. 14,9 cm.
figuren (vijf gerestaureerd) h. 3,5-7,4 cm.
€ 200/300
[12]		
€ 400/600
[5]		
3025 China, Imari porseleinen theepot en deksel,
3036 China, rolschildering, inkt op papier, met
18e eeuw, gedecoreerd met waaiervormige
voorstelling van figuren bij een paviljoen in
panelen en bloemen (kleine chip aan tuit)
een berglandschap, met inscriptie en zegel
h. 13 cm. [1]		 € 500/700
89 x 32,5 cm. [1]		 € 100/200
3026 China, drie Imari porseleinen borden en een
3037 China, rolschildering, inkt op papier, met
soepbord, 18e eeuw, elk verschillend gedecovoorstelling van een haven, met inscriptie en
reerd met planten en bloemen (enkele chipjes)
zegel (enkele vlekken) 47,5 x 67,5 cm.
80/120
[1]		
€ 100/200
22,5-24,7 cm. [4]		 €
3027 China, collectie natuurstenen hangers, 20e
3039 China, famille rose porseleinen bord,
eeuw w.o. met decoratie van dieren, vruchten
18e eeuw, gedecoreerd met pioenrozen, de rand
en figuren. h. 3 - 6 cm.
met ruyi-vormige panelen met pioenrozen en
[21 in zkj]		 € 150/250
granaatappels, met vierkarakter merk (haarlijn,
3028 China, famille rose porseleinen theepot en
chipje) diam. 22,5 cm. [1]		 € 500/700
3040 China, set famille rose porseleinen achtkandeksel, ca. 1900, gedecoreerd met pioenrozen,
tige borden en schotels, Qianlong, bestaande
lotus en prunus (kleine chip aan deksel)
80/120
uit achttien borden en acht schotels, elk gedecoh. 12,5 cm. [1]		 €
3029 China, set acht blauw-wit en café-au-lait-gereerd met een rolschildering en pioenrozen, de
glazuurde koppen en vier schotels, 19e eeuw,
rand met prunus en bamboe (kleine randbeschagedecoreerd met lotusranken, de buitenzijde
digingen, sterbarst) 22,5 en 36 cm. [26]
bedekt met een koffiekleurig glazuur, met apo3041 China, divers blauw-wit porselein, 18e/19e
80/120
crief vierkarakter merk (haarlijnen en chips)
eeuw. w.b. Japans porselein. [ds] €
diam. 12,8 cm. [12]		 € 400/600 3042 China, set van drie Canton famille rose
3030 China, set van drie famille rose en café-auporseleinen borden, ca. 1900, gedecoreerd en
lait geglazuurde porseleinen koppen en schoverguld met pioenrozen, vlinders en insecten
tels, Qianlong, gedecoreerd met bladvormige
(chipjes) diam. 25 cm. [3]		 € 400/600
3043 China, Chine de Commande polychroom
panelen met pioenrozen (enkele chips)
porseleinen wapenbordje voor de Nederlanddiam. 12,2 cm. [6]		 € 300/500
3031 China, set van vier ijzerrood en café-au-laitse markt, ca. 1725-1730, gedecoreerd met de
geglazuurde porseleinen koppen en schotels,
wapens van Scholten en Hogenberg, omgeven
Qianlong, gedecoreerd met gevormde panelen
door decoratieve banden
met rivierlandschap en bloemen, op een
diam. 15 cm. Een theekom en schotel van dit
koffiekleurige ondergrond (enkele chipjes)
servies zijn afgebeeld in Jochem Kroes,
diam. 13,4 cm. [8]		 € 400/600
'Chinese Armorial Porcelain for the Dutch
3032 China, twee sets famille rose en café-au-laitMarket', 2007, blz. 123, nr. 24. [1] € 500/700
3044 China, collectie van tien porseleinen schotels,
geglazuurde porseleinen koppen en schotels,
18e-19e eeuw, w.o. paar blauw-wit Qianlong
Qianlong, elk gedecoreerd met bladvormige
met waaiermotief in middenpaneel. (wb. bes)
panelen met bloemen op een koffiekleurige onl. 18 cm. / diam 21 - 26 cm. [10] € 200/400
dergrond, bestaande uit een set van vier grotere
3045 China, aardewerken figuur van een man,
koppen en schotels en een set van elf kleimogelijk Han-dynastie, rechtopstaand en
nere koppen en zeven schotels (enkele kleine
bedekt met pigmenten, in kunststof koker
chips) diam. 10,2-11,7 cm. [26] € 500/700
3033 China, set van een famille rose porseleinen
(enkele restauraties) h. 60 cm. [1] € 200/300
3046 China, groengeglazuurde aardewerken
kop en twee schotels en een enkele kop,
'heuvel' wierookbrander en deksel,
Qianlong, de set gedecoreerd met vaas met
Han-dynastie, op drie voetjes, gemodelleerd
vaas met lotus en pioen, de enkele kop met
met een band met gestileerde draken en
panelen met herten (chips en haarlijn)
80/120
maskers, de deksel gemodelleerd als een
diam. 11,7 cm. [4]		 €
3034 China, rolschildering, inkt op papier, met
heuvel, bedekt met een groene, deels iriserend
decor van pruimenbloesem, met kalligrafie en
glazuur (enkele beschadigingen, restauratie)
zegels, porseleinen rollereinden
h. 25 cm. [1]		 € 400/600
h. 128 x b. 62 cm. [1]		 € 100/150
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3057 China, celadon geglazuurd wierookvat,
3047 China, Yixing aardewerken theepot en dekMing-dynastie, op drie klauwpootjes, de bolle
sel, 20ste eeuw, gemodelleerd als een tak, de
zijden ingekerfd met vloeiende lijnen, bedekt
deksel met prunus, gesigneerd aan onderzijde,
met een gecraqueleerd lichtgroen glazuur
handvat en deksel, inclusief bewaardoos
(chips) diam. 25 cm. [1]		 € 400/600
h. 7,5 cm. [1]		 € 100/200
3048 China, twee Yixing aardewerken theepotjes,
3058 China, collectie blauw-wit porseleinen schoQing-dynastie en later, een gemodelleerd met
teltjes, Ming- en Qing-dynastie, bestaande
draken, de niet bijbehorende deksel met vlinder,
uit een paar vierkante schaaltjes gedecoreerd
de ander glad, beide gemerkt aan onderzijde
met hert, een schoteltje met hert en aap en een
(enkele beschadigingen) h. 4,5-6,5 cm.
paar schoteltjes met lotuspatroon en Yongzheng
€ 500/700
[2]		
merken (chips en haarlijnen) diam. 16,5 cm.
3049 China, Yixing aardewerken theepot en
max. [5]		 € 300/500
3059 China, lichtblauw geglazuurde Song-stijl
stoof, Qing-dynastie of later, de theepot glad,
vaas, 20e eeuw, gelobde zijden en met twee
gemerkt aan onderzijde, de stoof met opengegevleugelde oren h. 19,5 cm.
werkt deksel, de zijkant ingekerfd met kalligra[1]		
€ 200/300
fie (dekselknop geplakt, enkele chips)
h. 12 / diam. 15 cm. [2]		 € 400/600 3060 China, witgeglazuurde porseleinen Song-stijl
3050 China, Yixing aardewerken theepot en dekwaterkan, 20e eeuw, ingekerfd met bloemensel, 18e eeuw, de rechthoekige pot met platte
patronen h. 30 cm. [1]		 € 200/300
3061 China, paar diepe blauw-wit porseleinen
deksel met knop in de vorm van boeddhisti'Joosje te paard' borden, 19e eeuw, gedecosche leeuw met bewegende bal (enkele kleine
reerd met jagers te paard, de rand met bloemenchips) h. 14 cm. [1]		 € 400/600
3051 China, twee Yixing aardewerken theepotten
panelen diam. 23,5 cm. [2]		 € 400/600
3062 China, paar blauw-wit porseleinen 'Joosje
en deksels, 18e eeuw, de een rond en gemote paard' borden, 19e eeuw, gedecoreerd met
delleerd met feniksen, de ander zeshoekig en
jagers te paard, de rand met bloemenpanelen
gemodelleerd met draken (defecten)
(chips en haarlijn) diam. 23,5 cm.
h. 8,5-10,5 cm. [2]		 € 400/600
[2]		
€ 500/700
3052 China, platte gemodelleerde Yixing aarde3063 China, blauw-wit porseleinen achtkantig
werken theepot en deksel, 18e eeuw, de platte
bord, 19e eeuw, gedecoreerd met eenden in een
zijden gemodelleerd met chrysanten, de greep
lotusvijver (nicks) diam. 25,5 cm.
met gestileerd drakenhoofd en de deksel met
[1]		
€ 150/200
vogels (nicks, haarlijn) h. 10,5 cm.
€ 500/800 3064 China, grote blauw-wit porseleinen dek[1]		
3053 China, cilindrische Yixing aardewerken
selpot, 19e eeuw, de balusterpot gedecoreerd
theepot, 18e eeuw, gemodelleerd met bloemenmet paviljoens in een bergachtig landschap, de
ranken en boeddhistische symbolen (defecten)
dekselknop in de vorm van een boeddhistische
h. 13,5 cm. [1]		 € 300/500
leeuw, op verguld houten sokkel (kleine rand3054 China, collectie bruingeglazuurde kommen,
restauratie, deksel met chip) h. 64 cm.
[1]		
€ 4000/6000
Song-dynastie en later, waarvan twee met
3065 China, verte-Imari porseleinen figuur van
hazenvel glazuur, elk bedekt met een verschilGuanyin, 19e/20e eeuw, gemodelleerd in
lende tint bruin glazuur (slijtage, een met kleine
staande positie met een rolprent in haar handen,
randrestauratie) diam. 9,8-14,2 cm.
€ 300/500
gekleed in lange gewaden (glazuurbarst)
[6]		
3055 China, collectie zwartgeglazuurde kommen
h. 48 cm. Provenance: Particuliere collectie
en een vaas, Song-dynastie, alle bedekt met
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
verschillend hazevel, schildpad of effen zwart
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 150/200
glazuur (twee met randrestauraties, slijtage)
diam. 8,7-12,3 / h. 11 cm. [7]		 € 300/600 3066 China, famille verte porseleinen figuur van
3056 China, collectie bruin- en zwartgeglazuurde
Guanyin,19e/20e eeuw, staande op lotustroon,
kommen, Song-dynastie, elk verschillend
de lange gewaden gedecoreerd met bloemen
bedekt met hazevel, schildpad en effen bruin
en kraanvogels, met zegelmerk h. 50,5 cm.
en zwart glazuur, samen met vier zegels (alle
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
€ 200/300
defect) diam. 10-12,5 cm. [16]		
Japans porselein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 300/500
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3067 China, famille rose porseleinen figuur van
3075 China twee blauw-wit porseleinen borden,
Guanyin,19e/20e eeuw, gemodelleerd in
18e eeuw en later, gedecoreerd met florale
staande positie met mand met karper in haar
motieven diam. 25- 27,5 cm. Provenance: Parhand, de lange turquoise gewaden gedecoreerd
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein
met draken en feniks h. 50 cm. Provenance:
uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsParticuliere collectie Chinees en Japans porseechtpaar. [2]		 € 200/300
3076 China, drie sets blauw-wit porseleinen borlein uit het bezit van een Nederlands verzameden, 18e eeuw, bestaande uit een set van zes
laarsechtpaar. [1]		 € 200/400
3068 Zuidoost-Azië, blauw-wit porseleinen waborden gedecoreerd met konijn op blad, een set
tervaas, gedecoreerd met Shoulao, jongens en
van drie borden met antiquiteiten en een set van
vleermuizen (slijtage) h. 41 cm. Provenance:
drie diepe borden met pioenen (kleine beschaParticuliere collectie Chinees en Japans porsedigingen) diam. 23 cm. Provenance: Particulein uit het bezit van een Nederlands verzameliere collectie Chinees en Japans porselein uit
laarsechtpaar. [1]		 € 200/300
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht3069 China, famille rose porseleinen bordje en
paar. [12]		 € 200/300
3077 China, collectie blauw-wit porseleinen
blauw-wit porseleinen kom, Qianlong en
schalen, 18e eeuw, bestaande uit een set van
later, het bordje gedecoreerd met gestrooide
drie schalen gedecoreerd met wilgen en lotus en
bloemen, de kom met ruyi-vormige panelen
drie verschillend gedecoreerde schalen (enkele
met lotus diam. 16,2 en 12,7 cm.
€
80/120
kleine randbeschadigingen) diam. 24-32 cm.
[2]		
3070 China, famille rose porseleinen schotel,
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
Qianlong, gedecoreerd met centrale bloemenJapans porselein uit het bezit van een Nedervaas omgeven door bloempanelen (barsten,
lands verzamelaarsechtpaar.
[6]		
€ 200/300
slijtage) diam. 35 cm. [1]		 € 100/200
3071 China, collectie blauw-wit porseleinen
3078 China, collectie blauw-wit porseleinen
schotels, Qianlong, bestaande uit een paar
borden, 18e eeuw en later, bestaande uit
gedecoreerd met visser, drie met Magu en een
vijf borden gedecoreerd met zotjes, drie met
grotere met Magu (minimale randbeschadiginOnsterfelijken en een paar met antiquiteiten
gen) diam. 28,4-31 cm. Provenance: Particu(randbeschadigingen) Provenance: Particuliere collectie Chinees en Japans porselein uit
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechthet bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [6]		 € 200/400
paar. [10]		 € 250/300
3072 China, blauw-wit porseleinen servies3079 China, blauw-wit porseleinen gebombeerd
gedeelte, 19e/20e eeuw, gedecoreerd met
garnituur, Qianlong, laat 18e eeuw, met decor
lotuspatroon, bestaande uit zes diepe borden,
van bergmeer, bestaande uit: dekschaal, dientwee diepe schalen, twee schalen en een bord
schaal en paar sauskommen (alle fritting, schaal
(randschades en barsten) diam. 23,5-28,5 cm.
schilfer) l. 18-33 cm. [4]		 € 400/500
3080 China, diverse porseleinen kop en schotels,
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
vnl. 18e eeuw (grotendeels beschadigd). 		
Japans porselein uit het bezit van een Neder		
€ 100/200
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 150/200 3081 China, diverse porseleinen borden en vazen,
[11]		
3073 China, Imari porseleinen geribd bord, 18e
vnl. 18e eeuw (veelal beschadigd). € 100/200
3082 China, blauw-wit porseleinen zilvergemoneeuw, met gestileerd bloempatroon, samen met
teerde theebus, Kangxi, gemodelleerd met
een Japans Imari bord (frits) d. 23,5-30 cm.
getorste panelen beschilderd met bloemen, met
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
latere Hollandse zilveren monturen en
Japans porselein uit het bezit van een Nederdeksel h. 22 cm. [1]		 € 500/700
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/400 3083 China, paar blauw-wit porseleinen ' lotus'
[2]		
3074 China, collectie blauw-wit porseleinen
schotels, Kangxi, beide gedecoreerd met lotusborden, 18e-20e eeuw, verschillend gedecobloemen rondom een centrale lotus, de randen
reerd met bloemen, landschappen en figuren
met panelen met bloemen en een rand van
(restauraties en defecten) diam. 12,5-28,5 cm.
golven (haarlijn, kleine randchips)
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
diam. 36 cm. [2]		 € 800/1200
Japans porselein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/300
[19]		
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3084 China, zes blauw-wit porseleinen koppen
3095 China, blauw-wit porseleinen 'lotus' pot,
en een schotel, Kangxi, elk met accoladevor17e eeuw, gedecoreerd met lotusranken onder
mige rand en gemodelleerd met bloemvormige
decoratieve banden (krassen) h. 31,5 cm.
[1]		
€ 1200/1600
panelen, verschillend gedecoreerd met figuren
3096 China, blauw-wit porseleinen Wanli-stijl
en bloemen (chip, kleine nicks) diam. 9,5 cm.
€ 500/700
vaas, 20e eeuw, gemodelleerd met vier knop[7]		
3085 China, blauw-wit porseleinen theebus en
pen op de schouder, gedecoreerd in Wanli stijl
deksel, 18e eeuw, .de achtkantige zijden
met panelen met bloemen, perzik en symbolen
gedecoreerd met bloemen (frits) h. 10 cm.
h. 22 cm. [1]		 € 200/400
€ 150/250 3097 China, paar blauw-wit porseleinen vazen,
[1]		
3086 China, collectie blauw-witte en gekleurde
20e eeuw, beide gedecoreerd met een tuin met
porseleinen koppen en schotels, 18e eeuw en
pijnboom en pioenrozen, beide met apocrief
later, bestaande uit een set van zes blauw-witte
Guangxu merk h. 25,5 cm. [2]		 € 150/200
3098 China, blauw-wit porseleinen vaas, 20e eeuw,
koppen en schotels, een set van zes ijzerrode
gedecoreerd in Kangxi stijl met Shoulao en
en vergulde koppen en een paar famille rose
jongens in een ommuurde tuin h. 22 cm.
schoteltjes gedecoreerd met herten (enkele
[1]		
€
80/120
beschadigingen) diam. 10,5 cm. max.
€ 200/300 3099 China, blauw-wit porseleinen ' Shoulao'
[20]		
3087 China, verte-Imari wierookvaatje, begin 20e
bordje, 19e/20e eeuw, gedecoreerd met Shoueeuw, gedecoreerd met geleerden en bloemen,
lao met staf en kalebas binnen een dubbele
de deksel bekroond met boeddhistische
cirkel diam. 15 cm. [1]		 € 100/150
leeuw h. 9,5 cm. [1]		 € 100/150 3100 China, twee blauw-wit porseleinen bord3088 China, grisaille en ijzerrood gedecoreerde
jes, Kangxi, een gedecoreerd met vogels en
porseleinen kom, 20e eeuw, beschilderd met
pioenen, de ander met kraanvogels en rondom
vogels op bloesemtakken, met kalligrafie, de
met antiquiteiten en bloemen, zilveren hengsel
onderzijde met apocrief Tongzhi merk
(chips, kleine randrestauratie, haarlijnen)
diam. 15,4 cm. [1]		 € 150/300
diam, 22,2 cm Provenance: nalatenschap van
3089 China, famille rose porseleinen chocoladeeen Amsterdamse juwelier-antiquair.
[2]		
€ 160/240
kan en deksel, 18e eeuw, gedecoreerd met
3101 China, negen stuks blauw-wit porselein,
bloemen en twee monogrammen (handvat
18e eeuw, met Amsterdams Bont decor (één
gerestaureerd) h. 22 cm. [1]		 € 150/200
3090 China, paar famille rose porseleinen dekselbord hersteld, één bord haarscheurtje, kom
potten, circa 1900, gedecoreerd met hoogminieme fritting) diam. 15 cm. Provenance:
waardigheidsbekleders in een interieur, op een
nalatenschap, Enschede. [9]		 € 100/200
3102 China, paar geribde porseleinen dekselkomcraquelé ondergrond h. 45,5 cm.
€ 400/800
men op losse standring, laat Qing dynastie,
[2]		
3091 China, famille rose porseleinen ' draken'
met famille rose-verte decor van figuren bij
balustervaas, 19e eeuw, gedecoreerd met twee
prieel (één ring met flinters) diam. 13 cm.
draken tussen bloemen op een turquoise onderProvenance: nalatenschap, Enschede.
[6]		
€ 160/200
grond (gerestaureerd) h. 60 cm.
€ 100/200 3103 China, een famille rose porseleinen krekel[1]		
3092 China, famille rose porseleinen balustervaas,
doosje, 19e eeuw, met opengewerkte zijden,
19e eeuw, gedecoreerd met dames en jongens
de bovenzijde beschilderd met vogels en
in een interieur en kalligrafie, de schouder met
chrysanten l. 13,2 cm. [1]		 € 100/160
3104 China, een blauw-wit porseleinen serviestwee masker-en-ring-grepen (frits) h. 57,5 cm.
€ 500/700
gedeelte, laat Qing-dynastie, gedecoreerd met
[1]		
3093 China, paar famille rose roodgeglazuurde
een jachtscène, bestaande uit twee ronde schaporseleinen vazen, midden 20e eeuw, beide
len, vier borden in verschillende afmetingen,
gemodelleerd en beschilderd met vogels en
drie kleinere schotels, een paar opengewerkte
pioenrozen op een dieprode ondergrond, beide
mandjes, een sauskom, een mosterdpot en een
met apocrief Qianlong merk, met houten
dekselkom (reparaties en defecten)
€ 200/400
standaards (frit) h. 22,5 cm. [2]
diam. 29 cm. max. [14]		 € 400/460
3094 China, blauw-wit en bruingeglazuurde porseleinen meiping vaas, 20e eeuw, gemodelleerd en beschilderd met vlinders en bloemen,
met apocrief Qianlong merk, op houten
standaard h. 26,5 cm. [1]		 € 150/200
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3105 China, een set van drie famille rose
3116 China, set van dertien blanc-de-chine wijnporseleinen kopjes en een paar verte-Imari
kopjes, 18e eeuw, elk op hoge voet en gemoporseleinen schoteltjes, Qianlong, de kopjes
delleerd met prunus (chips, haarlijnen)
gedecoreerd in Meissen-stijl met een pijproh. 5-6,5 cm. [13]		 € 400/800
3117 China, collectie blanc-de-chine en witgekende Chinese figuur, de schoteltjes geschulpt
glazuurd porselein, Song-dynastie en later,
en met bloemendecor (kleine chips)
bestaande uit een dekselpot bedekt met een
diam. 10,4 cm. max. [5]		 € 150/200
3106 China, yixing trekpotje, mogelijk laat Qing
grijswit glazuur, een bloemvormig kommetje,
dynastie. Gemerkt met zegelmerk
een kommetje en twee wijnkommen (haarlijh. circa 7 cm. [1]		 € 200/300
nen, chips) h. 3,2-10 cm. [5]		 € 300/500
3107 China, een famille rose porseleinen terrine
3118 China, een witgeglazuurde en een biscuit
en sauskom, Qianlong, beide beschilderd met
vaas, mogelijk Song-dynastie en later, de witbloemen, de terrine met dekselknop in de vorm
geglazuurde vaas conisch van vorm, de biscuit
van een granaatappel (terrine met haarlijn,
vaas met witgeglazuurde hals en met ingekerfd
chips) l. 25 cm. max. [2]		 € 200/300
merk (kleine chips) h. 21,5-24,5 cm.
[2]		
€ 300/500
3108 China, porseleinen trompetvaas, begin 20e
3119 China, drie Qingbai-geglazuurde kommen,
eeuw, met deels geschilderd en deels gespoten
Song-dynastie, bestaande uit twee kommen
decor en tekst (bakfoutje) h. 57 cm.
€ 200/400
met ingekerfde florale decoratie en een kom op
[1]		
3109 China, een blauw-wit rechthoekig schaaltje,
hoge voet met gestileerde ingekerfde decoratie,
18e eeuw, met opstaande rand en gedecoreerd
met twee dozen (slijtage) diam. 7-16,3 cm.
[3]		
€ 400/800
met een bergachtig rivierlandschap (minieme
chip, frits) w. 15,1 cm. [1]		 € 140/220 3120 China, vier Qingbai en witgeglazuurde
3110 China, een blauw-wit en een famille verte
cosmetica dekseldozen, Song-dynastie,
porseleinen geribde theepot, Kangxi, beide
bestaande uit een Qingbai doos gemodelleerd
beschilderd met bloemen (chips, frits, haarlijn,
met bloemenhoofden, een grijswit geglazuurde
de famille verte theepot met restauratie aan tuit
doos met gestileerde bloemenhoofden, een
en dekselknop) h. 10,5 cm. max.
celadon met bloem en een witgeglazuurde met
€ 220/280
[2]		
bloemenhoofd, een opbergdoos (barsten, chips,
3111 China, blanc-de-chine figuur van Guanslijtage) diam. 5,4-7,2 cm. [4]		 € 400/800
3121 China, collectie Qingbai en celadon geglayin op standaard, Ming-dynastie, de godin
zuurde kommen, Song-dynastie, bestaande
gezeten met kind op haar knie en gekleed in
uit vijf kommen met gekamde decoratie, twee
lange gewaden en ketting, met losse standaard
kommen met florale decoratie en vier egaal
bestaande uit blanc-de-chine lotustroon op
geglazuurde kommen (een met restauratie, een
celadon en blauwgeglazuurde standaard (chips)
met barst, chips) diam. 9,2-18,5 cm.
h. 31 cm. [2]		 € 2000/3000
[11]		
€ 300/600
3112 China, blanc-de-chine figuur van een On3122 China, collectie celadon geglazuurde komsterfelijke, 18e/19e eeuw, gemodelleerd in
men, Song-dynastie, bestaande uit een kom
staande positie op een rotsbodem, gekleed in
gemodelleerd als bloemenhoofd, een gemodellange openvallende gewaden die zijn ribben
leerd met florale decoratie, alle geglazuurd in
ontbloten, met perzik in zijn rechterhand, de
verschillende tinten grijs tot celadon (haarlijachterzijde met blindmerk h. 33,5 cm.
€ 2000/3000
nen, chips) diam. 14,5-17,4 cm.
[1]		
[10]		
€ 300/600
3113 China, blanc-de-chine figuur van Guandi en
3123 China, collectie Qingbai en celadon gevan Guanyin, laat Qing-dynastie, Guandi
glazuurde kommen en schoteltjes, Songgezeten op stoel, met lange gewaden en strenge
dynastie, bestaande uit zeven kommen en
gezichtsuitdrukking, Guanyin met losse gewazeven schoteltjes, verschillend geglazuurd van
den en vaas in haar hand (barst, chips)
grijsblauwe tot crème en celadon tinten (enkele
h. 9-15,5 cm. [2]		 € 300/500
3114 China, witgeglazuurd porseleinen wierookchips en haarlijnen) diam. 11-17 cm.
[14]		
€ 300/600
vat, 18e eeuw, het ronde vat met twee masker3124 China, collectie celadon en witgeglazuurde
grepen, de bovenrand ingekerfd met ruyihoofkommen en schotels, Song-dynastie en later,
den (barsten) h. 8,5 cm. [1]		 € 200/400
3115 China, witgeglazuurd porseleinen model van
verschillend geglazuurd in celadon, crème en
een schildpad en een hond, 18e/19e eeuw, de
grijswitte tinten (defecten) diam. 13-20 cm.
[11]		
€
200/30
schildpad met slang op zijn rug (kleine chips en
frits) l. 9-15 cm. [2]		 € 200/400
Catalogus De Zwaan / Pagina 143

3131 Japan, Satsuma porseleinen vaas, laat
19e eeuw, gedecoreerd met elegante dames in
een bloementuin met blauwe regen nabij een
rivierlandschap h. 30 cm. Provenance: Particuliere collectie Chinees en Japans porselein uit
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 150/250
3132 Japan, twee Satsuma balustervazen, laat 19e
eeuw, verschillend gedecoreerd met scenes met
Samurai krijgers (barsten) h. 58 cm. Provenance: Particuliere collectie Chinees en Japans
porselein uit het bezit van een Nederlands
verzamelaarsechtpaar. [2]		 € 200/300
Japan, Satsuma porseleinen wierookbrander, 3133 Japan, Satsuma porseleinen schaal, 20e
19e/20e eeuw, rechthoekig, op vier voetjes en
eeuw, gedecoreerd met geisha's onder een
met twee leeuwenkop grepen, fijn beschilderd
blauwe regen, de Fujiberg op de achtergrond,
80/120
met bloemen, met opengewerkte deksel
gemerkt diam. 30,2 cm. [1]		 €
3134 Japan, paar Satsuma porseleinen vazen,
h. 17,5 cm. Provenance: Particuliere collectie
19e/20e eeuw, gedecoreerd met een paar
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
pauwen in een bloementuin (een met chip,
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 100/200
barsten) h. 33,5 cm. Provenance: Particuliere
[1]		
Japan, twee Satsuma porseleinen gemodelcollectie Chinees en Japans porselein uit het
leerde vaasjes, 20e eeuw, beide gemodelleerd
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtmet draak tussen chrysanten, samen met een
paar. [2]		 € 200/300
3135 Japan, metalen okimono van zilverkleurige
Satsuma vaas beschilderd met figuren (haarhavik op groen gepatineerde rots, Taisho
lijnen) h. 16-22 cm. Provenance: Particuliere
periode, gesigneerd op onderzijde havik
collectie Chinees en Japans porselein uit het
h. 42,5 cm. [1]		 € 300/400
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [3]		 € 200/300 3136 Japan, bronzen scuptuur van een olifant,
Japan, Satsuma porseleinen vaas gemon19e/begin 20e eeuw, het beest aangevallen door
teerd als lamp, laat 19e eeuw, beschilderd met
twee tijgers h. 32 cm. [1]		 € 200/400
3137 Japan, bronzen groen gepatineerde okimono
hoogwaardigheidsbekleders in een interieur,
van een pauw, 20e eeuw, inclusief originele
met verguld metalen monturen h. 49 cm. (vaas)
gesigneerde houten opbergdoos l. 33,5 cm.
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
[1]		
€ 200/300
Japans porselein uit het bezit van een Neder3138 Japan, ivoren netsuke, laat Meiji periode.
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 300/400
Uitgevoerd als heer in komino gedurende thee[1]		
Japan, Imari porseleinen figuur van een
ceremonie. HIerbij een hertshoorn foedraal met
geisha, 19e/20e eeuw, gekleed in met bladedecoratie van vogel en een wandelstokgreep
ren gedecoreerde kimono, obi, met waaier en
met decoratie van schildpad. l. 4,5 - 21,5 cm.
[3]		
€ 150/250
haarsieraden (reparatie) h. 47 cm. Provenance:
3139 Japan, ijzeren tsuba, Edo periode, 18e eeuw.
Particuliere collectie Chinees en Japans porseUitgevoerd met decoratie van een draak, opgelein uit het bezit van een Nederlands verzamelegd met goud, gesigneerd met twee karakter
laarsechtpaar. [1]		 € 200/400
Japan, twee Imari borden, Edo periode
teken. Hierbij een ijzeren tsuba met voorstelling
diam. 21-25 cm. [2]		 € 150/250
van een kraanvogel en schildpad. h. 7 cm,
Japan, Satsuma porseleinen kom, 20e eeuw,
b. 6,5 cm. [2]		 € 300/500
3140 Japan, lakwerk inro, laat 19e eeuw, gedecode binnenzijde gedecoreerd met paviljoens met
reerd in goudblad en groene schelp met geomede berg Fuji op de achtergrond, de buitenzijde
trische motieven, met agaten manju en ojime
met een bergachtig rivierlandschap
(enkele beschadigingen) h. 6,5 cm.
diam. 18 cm. Provenance: Particuliere collectie
[1]		
€ 160/280
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€
80/120
[1]		

Aziatica (Japan)
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3141 Japan, zwart lakwerk inro met ivoren net3152 Japan, Kurisaki Tsugio (b. 1945), bronzen
suke, late 19e eeuw, gedecoreerd in goud, met
vaas met goud en rood gevlamd patina,
ivoren waaiervormige netsuke en ojime in de
Showa periode, gesigneerd aan de onderzijde,
vorm van een doodshoofd (enkele beschadigininclusief originele houten bewaardoos
gen) h. 6,4 cm. [1]		 € 160/280
h. 22 cm. [1]		 € 200/300
3142 Japan, witbronzen okimono van twee fa3153 Japan, grote bronzen vaas met roze gevlamd
zanten, Showa periode, gesigneerd, de twee
patina, Showa periode, de onderzijde
losse fazanten op sokkel van zwart lakwerk,
gesigneerd Terubumi Abe, met originele houten
met originele gesigneerde houten bewaardoos
bewaardoos (slijtage aan oppervlakte)
(lakwerk met kleine krasjes) 5 x 39,5 x 25,5 cm
h. 33 cm. [1]		 € 200/300
€ 250/300 3154 Japan, Suga Shoun (1898 –1967), goudkleu(sokkel) [1]		
3143 Japan, gietijzeren tetsubin, Meiji periode,
rig gepatineerde bronzen toortsvormige
19e eeuw. Uitgevoerd met koperen deksel,
vaas, onderzijde gesigneerd, inclusief originele
inlegwerk op handvat met koper en zilver.
houten bewaardoos h. 24 cm.
[1]		
€ 250/350
Gesigneerd aan binnenzijde deksel. h. 22 cm.
€
80/120 3155 Japan, bruin gepatineerde bronzen steelvaas
[1]		
3144 Japan, ivoren okimono van visser met pedmet reliëfdecor van karpers, Meiji periode,
del en mandje, Meiji periode, gesigneerd op
de ogen van karpers ingelegd in zilver en goud,
onderzijde (enkele beschadigingen en reparaonderzijde gesigneerd h. 29 cm.
[1]		
€ 200/300
ties) h. 16 cm. [1]		 € 200/300
3145 Japan, ivoren penseelbeker, Meiji periode,
3156 Japan, Tsuda Eiju (1915-2001), bruin gepa19e eeuw. Uitgevoerd met decoratie van vaas
tineerd bronzen steelvaasje, Showa periode,
en bloemen in Shibayama techniek. Geplaatst
gesigneerd aan onderzijde h. 21 cm.
[1]		
€ 200/300
op een hardhouten voet. h. 26,5 cm.
€ 1800/2200 3157 Japan, Hara Masuo (b. 1934), bronzen ellips[1]		
3146 Japan, zwart laqué houten reisaltaar 'zushi',
vormige vaas, met bruinpaars gevlamd patina,
Edo periode, vroeg 18e eeuw, met de twee
onderzijde gesigneerd, inclusief originele gesigopenslaande deuren met fraai verguld bronzen
neerde houten bewaardoos h. 27,3 cm.
[1]		
€ 200/300
beslag. In het altaar een zwart en gestoken
3158 Japan, Saegusa Soutarou (1911-2006),
houten Bodhisattva; 'Amida Bosatzu', staande
bronzen okimono van gestileerde Akita
op vergulde lotustroon, zijn rechterhand in
hond, gesigneerd, inclusief originele gesig'abhayamudra'. Met losse bronzen juwelen en
neerde houten bewaardoos h. 19 cm.
vergulde aureool 'prabha'. Hierbij taxatierapport
[1]		
€ 300/400
Polak Works of Art. h. 52 cm, b. 23 cm,
€ 2000/3000 3159 Japan, bronzen okimono van gestileerde
d. 17 cm. [2]		
3147 Japan, lakwerk omberdoos, ca. 1900.
zittende kat, Showa periode h. 25,5 cm.
[1]		
€ 150/200
Uitgevoerd met decoratie van kraanvogels,
3160 Korea, celadon aardewerken met slib ingelotusbloemen en landschap. Het interieur met
legde kom, Goryeo-dynastie, 12e-13e eeuw,
vier dekseldoosjes en vier schaaltjes. Gesigde binnenzijde ingelegd met drie bloemenhoofneerd met vijf karakter merk. (beschadigingen).
den diam. 19,5 cm. [1]		 € 100/200
h. 10,5 cm, b. 36 cm, d. 30 cm.
€ 150/250 3161 Japan, paar bronzen bruin gepatineerde
[1]		
3148 Japan, collectie Surimono's, Meiji periode,
sier vazen, Meiji periode. Met decoratie van
19e eeuw. [10]		 € 100/200
pioenrozen en vogels. Twee gestileerde vissen
3149 Japan, Hara Naoki (1906 - 1994), zwart geals handvatten. Hierbij een bronzen sier vaas
patineerde bronzen puntvaas, gesigneerd aan
met decoartie van vogels en bloemen, twee
onderzijde, inclusief originele houten bewaarhandvatten met vleermuizen. h. 30 cm.
[3]		
€ 200/300
doos (krasjes) h. 18 cm. [1]		 € 150/200
3150 Japan, bruin gepatineerde bronzen bolvaas,
3162 Japan, paar bruin gepatineerde bronzen sier
met roodbruine patina, gesigneerd aan ondervazen, Meiji periode, ca. 1900. Uitgevoerd
zijde 'Makoto' h. 17 cm. [1]		 € 200/300
met decoratie van vogels en bloemen.
3151 Japan, Tetsutaro Nagai (b. 1936), groen geh. 48 cm. [3]		 € 300/500
patineerde bronzen zandlopervormige vaas,
gesigneerd aan onderzijde h. 26 cm.
€ 100/200
[1]		
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3170 Japan, Arita blauw-wit porseleinen kraan3163 Japan, twee blauw-wit porseleinen schotels,
tjeskan, Edo periode, laat 17e eeuw, rustend
19e-20e eeuw, een gedecoreerd in grijs met
op drie pootjes, de conische zijden beschilderd
karper onder kersenbloesem, de andere gelobde
met een rustende en een vliegende feniks in een
schaal met vogels tussen chrysanten (barsten)
bloementuin, gemonteerd met metalen kraan
diam. 41-45,5 cm. Provenance: Particuliere
en dekselknop (deksel met chips) h. 32 cm.
collectie Chinees en Japans porselein uit het
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtJapans porselein uit het bezit van een Nederpaar. [2]		 € 150/250
3164 Japan, blauw-wit en vergulde porseleinen
lands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 1500/2000
schaal, Meiji periode, gedecoreerd met een3171 Japan, twee Arita blauw-wit porseleinen
den onder een bloeiende boom diam. 46 cm.
'Kraak-stijl' schotels, Edo periode, laat 17e
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
eeuw, beide in de Wanli stijl gedecoreerd, een
Japans porselein uit het bezit van een Nedermet bloemenmand en de ander met vogels
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 100/150
(kras) diam. 31,5-38,5 cm. Provenance: Par[1]		
3165 Japan, blauw-wit porseleinen balustervaas,
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein
Meiji periode, 19e eeuw, gedecoreerd met pruuit het bezit van een Nederlands verzamelaarsnus, chrysanten, pioenrozen en lotus (gerestauechtpaar. [2]		 € 400/600
3172 Japan, Arita blauw-wit porseleinen 'Kraak
reerde chip aan voet, sterbarst, craquelé)
stijl' bord, Edo periode, laat 17e eeuw,
h. 48 cm. Provenance: Particuliere collectie
gedecoreerd in de Chinese Kraak stijl met een
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
bloemenvaas omgeven door bloemenpanelen
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 500/700
(chipje) diam. 27,3 cm. Provenance: Particu[1]		
3166 Japan, paar Arita blauw-wit porseleinen
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
dekselschalen, 19e eeuw, gedecoreerd met
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpanelen met rivieren en met vogels op bloeipaar. [1]		 € 100/200
3173 Japan, twee blauw-wit porseleinen kannen,
ende takken, met gestileerde florale grepen
Edo periode, laat 17e eeuw, verschillend
w. 34 cm. Provenance: Particuliere collectie
gedecoreerd in de Chinese 'Transition' stijl met
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
figurenpanelen en gestileerde bloemen, een
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 400/600
gemonteerd met metalen deksel (barsten, kleine
[2]		
3167 Japan, ikebanamand van gevlochten tijgerchips) h. 21,5-25,5 cm. Provenance: Particubamboe, 20ste eeuw, gesigneerd, met bamboe
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
binnenvaasje (lichte slijtage) h. 25 cm.
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht€
50/100
[1]		
paar. [2]		 € 500/700
3168 Japan, Arita achtkantige blauw-wit porse3174 Japan, Arita blauw-wit porseleinen 'Kraakleinen vaas, 19e eeuw, de zijden beschilderd
stijl' schotel, Edo periode, laat 17e eeuw, gemet bloemen en planten groeiend op rotsen
decoreerd in de Chinese Kraak stijl met vogels
(craquelé, randchipje) h. 33 cm. Provenance:
omgeven door bloemenpanelen (krasjes)
Particuliere collectie Chinees en Japans porsediam. 36 cm. Provenance: Particuliere collectie
lein uit het bezit van een Nederlands verzameChinees en Japans porselein uit het bezit van
laarsechtpaar. [1]		 € 100/200
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 200/400
3169 Japan, Arita blauw-wit porseleinen fles,
3175 Japan, Arita blauw-wit porseleinen 'KraakEdo periode, laat 17e eeuw, gedecoreerd met
stijl' schotel, Edo periode, laat 17e eeuw,
figuren op een brug in een bloementuin met
gedecoreerd in de Chinese Kraak stijl met
prunus h. 28,5 cm. Provenance: Particuliere
vogels omgeven door bloemenpanelen (beschacollectie Chinees en Japans porselein uit het
digd) h. 38,5 cm. Provenance: Particuliere
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtcollectie Chinees en Japans porselein uit het
paar. [1]		 € 300/500
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 100/150
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3182 Japan, blauw-wit porseleinen Kakiemon
3176 Japan, twee Arita blauw-wit porseleibord, circa 1700, gedecoreerd met een genen 'Kraak-stijl' borden, 19e eeuw, beide
leerde en zijn student staande op een brug nabij
gedecoreerd in de Chinese Kraak stijl, de een
een paviljoen met figuren, de onderzijde met
met bloemenvaas, de ander met eenden diam.
mogelijk Johanneum-merk N:468 (gerestau31,5-36 cm. Provenance: Particuliere collectie
reerd) diam. 24,5 cm. Provenance: Particuliere
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
collectie Chinees en Japans porselein uit het
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/400
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht[2]		
3177 Japan, Arita blauw-wit porseleinen kan,
paar. [1]		 € 200/400
3183 Japan, paar blauw-wit porseleinen Namban
Edo periode, laat 17e eeuw, gedecoreerd in
schotels, 19e eeuw, gedecoreerd met Hollande Chinese ' Transition' stijl met figuren in een
ders en op een terras (beide met randrestauradoorlopend landschap, de hals met gestileerde
tie) diam. 19,5 cm. Provenance: Particuliere
bloemen (handvat geplakt, haarlijn) h. 23 cm.
collectie Chinees en Japans porselein uit het
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtJapans porselein uit het bezit van een Nederpaar. [2]		 € 100/200
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 150/250 3184 Japan, Imari porseleinen Namban kom,
[1]		
3178 Japan, drie Arita blauw-wit porseleinen
19e eeuw, de binnen- en buitenzijde gedecoborden, Edo periode, 18e-19e eeuw, twee
reerd met schepen en Hollanders (barst)
verschillend gedecoreerd in de Chinese Kraak
d. 25,5 cm. Provenance: Particuliere collectie
stijl, de derde met visser in rivierlandschap
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
(krasjes) diam. 28-31,5 cm. Provenance: Pareen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 150/200
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein
3185 Japan, Imari porseleinen Namban kom,
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars19e eeuw, gedecoreerd aan de binnen-en
echtpaar. [3]		 € 200/400
3179 Japan, set van acht blauw-wit porseleinen
buitenzijde met Hollanders en schepen
Nabeshima borden, 19e eeuw, elk op hoge
diam. 25 cm. Provenance: Particuliere collectie
voet en gedecoreerd met bloemen groeiend
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
op rotsen (enkele randchips) d. 20,5 cm.
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 200/300
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
3186 Japan, paar en set van zes blauw-wit porseJapans porselein uit het bezit van een Nederleinen Kakiemon-stijl borden, 19e eeuw, het
lands verzamelaarsechtpaar. [8] € 1000/2000
3180 Japan, collectie blauw-wit porseleinen
paar zeskantig van vorm en gedecoreerd met
schotels, 19e eeuw, bestaande uit een set van
vlinder en bloemen en een set van zes borden
vier Nebeshima-stijl schotels met draak, een
gedecoreerd met een vogel vliegend boven
set van vijf kleine schoteltjes met vogel en een
prunus (chip) diam. 20,6-22,5 cm. Provenance:
ovale diepe schotel met schelpen
Particuliere collectie Chinees en Japans porsediam. 10,3-18 cm. / w. 23,5 cm. Provenance:
lein uit het bezit van een Nederlands verzameParticuliere collectie Chinees en Japans porselaarsechtpaar. [8]		 € 400/600
3187 Japan, twee porseleinen Kakiemon-stijl
lein uit het bezit van een Nederlands verzameborden en een kom, 18e-19e eeuw, een bord
laarsechtpaar. [10]		 € 500/800
3181 Japan, blauw-wit bord porseleinen Kakiegedecoreerd met beest in een tuin, een met
mon-stijl bord, Edo periode, beschilderd met
vogels in een bloementuin met bamboe en
twee feniksen in een landschap met bloemen,
prunus en een kom gedecoreerd met prunus en
de rand met bloemenranken, de onderzijde met
bamboe (bord met haarlijn) diam. 15,7-23 cm.
merk diam. 30 cm. Provenance: Particuliere
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
collectie Chinees en Japans porselein uit het
Japans porselein uit het bezit van een Nederbezit van een Nederlands verzamelaarsechtlands verzamelaarsechtpaar.
[3]		
€ 200/400
paar. [1]		 € 200/400
3188 Japan, set van drie porseleinen Kakiemonstijl borden, 19e eeuw, gedecoreerd met
takken met granaatappels, met apocrief Tianqi
merk diam. 21,5 cm. Provenance: Particuliere
collectie Chinees en Japans porselein uit het
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [3]		 € 200/400
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3196 Japan, drie Imari porseleinen schotels,
3189 Japan, paar Imari porseleinen gemodel19e-20e eeuw, een met geplooide zijden, alle
leerde flessen, circa 1700, de zijden gedecoverschillend gedecoreerd met kraanvogels en
reerd met figuren onder gemodelleerde prunus
pauwen (barst) diam. 46-46,5 cm. Provenance:
en chrysant, met zilveren montering h. 28 cm.
Particuliere collectie Chinees en Japans porseProvenance: Particuliere collectie Chinees en
lein uit het bezit van een Nederlands verzameJapans porselein uit het bezit van een Nederlaarsechtpaar. [3]		 € 200/300
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 600/1000 3197 Japan, drie Imari porseleinen schotels,
[2]		
3190 Japan, paar Imari porseleinen flesjes,
19e-20e eeuw, een gedecoreerd met draak en
18e eeuw, de peervormige flesjes gedecoreerd
feniks, een met paarden en een met waaier
met chrysanten en bloesem (een met barst)
(haarlijn) diam. 40,5-45,5 cm. Provenance:
h. 23,5 cm. Provenance: Particuliere collectie
Particuliere collectie Chinees en Japans porseChinees en Japans porselein uit het bezit van
lein uit het bezit van een Nederlands verzameeen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
laarsechtpaar. [3]		 € 200/300
€ 300/500 3198 Japan, Imari porseleinen kom, 18e eeuw,
[2]		
3191 Japan, Imari porseleinen chrysantvomige
gedecoreerd met panelen met chrysanten (randkom, Edo periode, begin 18e eeuw,
chip) diam. 26 cm. Provenance: Particuliere
gedecoreerd en gemodelleerd met chrysanten
collectie Chinees en Japans porselein uit het
en bloemenpanelen d. 21,5 cm. Provenance:
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht80/120
Particuliere collectie Chinees en Japans porsepaar. [1]		 €
3199 Japan, Imari porseleinen bloemvormige
lein uit het bezit van een Nederlands verzameschaal, Meiji periode, 19e eeuw, gedecoreerd
laarsechtpaar. [1]		 € 400/600
3192 Japan, paar Imari porseleinen balustervazen
met pioenen, chrysanten en verschillende
en deksels, Meiji periode, 19e eeuw, gedecobloemenpanelen diam. 35,5 cm. Provenance:
reerd met dansende dames in een tuin (haarlijn,
Particuliere collectie Chinees en Japans porserestauraties aan deksels) h. 28 cm. Provenance:
lein uit het bezit van een Nederlands verzameParticuliere collectie Chinees en Japans porselaarsechtpaar. [1]		 € 300/500
3200 Japan, Imari porseleinen fles, Meiji periode,
lein uit het bezit van een Nederlands verzame19e eeuw, de bolle zijden gedecoreerd met
laarsechtpaar. [2]		 € 200/300
3193 Japan, Imari porseleinen schotel, Meiji
panelen met feniksen en bloemen, de lange hals
periode, laat 19e eeuw, met geschulpte rand en
met bloemen h. 39,5 cm. Provenance: Particugedecoreerd met chrysanten, de onderzijde met
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
tienkarakter merk (gepolijste chip)
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtdiam. 56,5 cm. Provenance: Particuliere colpaar. [1]		 € 300/500
3201 Japan, Kutani porseleinen balustervaas en
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
deksel, 19e eeuw, gedecoreerd met figuren
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/400
die een theeceremonie houden, verschillende
[1]		
3194 Japan, drie Imari porseleinen schotels, Meiji
bloemenpanelen en kraanvogels h. 62 cm.
periode, alle verschillende gedecoreerd met
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
bloemenvaas, gestileerde feniksen en fo-honden
Japans porselein uit het bezit van een Neder(een met chip aan standring) diam. 45-47 cm.
lands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 300/500
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
3202 Japan, twee Imari porseleinen figuren van
Japans porselein uit het bezit van een Nederacteurs, 18e eeuw, beide in staande positie en
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 300/400
gekleed in lange gewaden (retouches, bescha[3]		
3195 Japan, drie Imari porseleinen schotels,
digingen) h. 32 cm. Provenance: Particuliere
19e-20e eeuw, elk verschillend gedecoreerd
collectie Chinees en Japans porselein uit het
met elegante dames diam. 45,5-46,5 cm.
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtProvenance: Particuliere collectie Chinees en
paar. [2]		 € 600/800
3203 Japan, een paar Imari porseleinen vazen en
Japans porselein uit het bezit van een Nedereen gemberpot, 20e eeuw, alle gedecoreerd
lands verzamelaarsechtpaar. [3] € 200/300
met shishi-leeuwen h. 24-32 cm. Provenance:
Particuliere collectie Chinees en Japans porselein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [3]		 € 200/300

Catalogus De Zwaan / Pagina 148

3204 Japan, collectie blauw-wit en Kakiemon-stijl
3211 Japan, collectie Imari porselein, 19e eeuw,
porselein, 19e-20e eeuw, bestaande uit een
bestaande uit een vierkante kom, een ronde
set van drie bordjes met draken en feniks, een
kom gedecoreerd met kraanvogels, een kom
dekselkom met landschap, vier blauw-witte
met draak en feniks en een dekseldoosje (kleine
kommen, waaronder een met draak, en twee
beschadigingen) d. 13-24,5 cm. Provenance:
florale kommen (dekselkom en drakenkom met
Particuliere collectie Chinees en Japans porsebarst) diam. 10-21 cm. Provenance: Particulein uit het bezit van een Nederlands verzameliere collectie Chinees en Japans porselein uit
laarsechtpaar. [4]		 € 150/250
3212 Japan, collectie Kutani porselein, 19e-20e
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechteeuw, bestaande uit een paar baluster dekselpaar. [10]		 € 350/500
3205 Japan, verte-Imari porseleinen cachepot,
vazen, een paar kandelaars en een kom, alle
19e eeuw, gedecoreerd met kraanvogels tussen
gedecoreerd met vogels en bloemen (een dekwolken h. 21,5 cm. Provenance: Particuliere
sel met chips) h. 15,5-35 cm. / diam. 20 cm.
collectie Chinees en Japans porselein uit het
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
bezit van een Nederlands verzamelaarsechtJapans porselein uit het bezit van een Nederpaar. [1]		 € 200/300
lands verzamelaarsechtpaar.
[5]		
€ 100/200
3206 Japan, vier Kutani porseleinen schotels,
3213 Japan, collectie blauw-wit en Imari
19e eeuw, drie in Iidaya stijl gedecoreerd met
porselein, 19e-20e eeuw, bestaande uit drie
figuren tegen een rode en vergulde achtergrond
verschillende vazen, een tazza en een penseen een met Samurai (alle met kleine randrestaulenpot, alle gedecoreerd met florale motieven
raties) diam. 34-36.5 cm. Provenance: Particu(enkele kleine beschadigingen) h. 13-27,5 cm.
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtJapans porselein uit het bezit van een Nederpaar. [4]		 € 200/300
3207 Japan, vier Kutani porseleinen schalen,
lands verzamelaarsechtpaar.
[5]		
€ 250/350
19e eeuw, drie gedecoreerd met figurenpanelen
3214 Japan, verguld en gebronsd koperen
en een met Onsterfelijken op een rode onderschaaltje, Meiji periode, in reliëf gemodelgrond (beschadigingen) diam. 35,5-40,5 cm.
leerd met een geisha met waaier, omgeven door
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
chrysanten en irissen (kleine randbeschadiginJapans porselein uit het bezit van een Nedergen) diam. 19,5 cm. Provenance: Particuliere
lands verzamelaarsechtpaar.
€ 200/300
collectie Chinees en Japans porselein uit het
[4]		
3208 Japan, vier Kutani porseleinen schotels,
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht19e eeuw, bestaande uit een paar schotels
paar. [1]		 € 100/200
3215 Japan, miniatuur lakkabinet op onderstel,
beschilderd met dansende vrouwen onder de
Meiji periode, 19e eeuw. Uitgevoerd met
kersenbloesem en twee schotels verschillend
decoratie van roofvogels, de ogen ingelegd met
gedecoreerd met figuren in een landschap (sterglas. Twee deuren met daar achter een interieur
barst, restauratie) diam. 30-36 cm. Provenance:
met laden. h. 88 cm, b. 49 cm, d. 30 cm.
Particuliere collectie Chinees en Japans porse[1]		
€ 500/700
lein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [4]		 € 200/300 3216 Japan, Satsuma aardewerk theeservies,
3209 Japan, paar en een enkele Imari porseMeiji periode, ca. 1900. Met verguld decor
leinen vazen en deksels, 19e-20e eeuw, het
van theeceremonie op blauw fond, gesigneerd.
paar gedecoreerd met vogels tussen prunus en
Bestaande uit vijf kop- en schotels, suikerpot,
chrysanten, de enkele met geisha's in een tuin
melkkan en theepot. (deksel suikerpot hersteld).
[13]		
€ 200/300
met kersenbloesem (een vaas gerestaureerd)
3217 Japan, paar cloisonné geëmailleerde
h. 26-31 cm. Provenance: Particuliere collectie
vazen, 20e eeuw, gedecoreerd met vliegende en
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
rustende kraanvogels in een bloementuin in een
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 100/200
bergachtig landschap h. 26 cm. /Provenance:
[3]		
3210 Japan, paar gemodelleerde porseleinen
Particuliere collectie Chinees en Japans porsevazen, 19e-20e eeuw, gemodelleerd met dames
lein uit het bezit van een Nederlands verzame80/120
met kinderen (kleine beschadigingen) h. 33 cm.
laarsechtpaar. [2]		 €
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
Japans porselein uit het bezit van een Nederlands verzamelaarsechtpaar. [2] € 200/400
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3227 Japan, gesneden ivoren dekseldoosje, Meiji
3218 Japan, paar cloisonné vazen, 20e eeuw,
periode, 19e eeuw. Deksel en onderzijde
gedecoreerd met bloemenranken op een turvoorzien van 'Lanca' karakters, de binnenzijde
quoise achtergrond h. 31 cm. Provenance:
met fijn gestoken figuren van Boeddha en
Particuliere collectie Chinees en Japans porseBodhisattva, beide gezeten op lotustroon en
lein uit het bezit van een Nederlands verzamevoorzien van zaadpareltje in het voorhoofd.
laarsechtpaar. [2]		 € 100/150
3219 Japan, collectie Imari porselein, 18e-19e
Gesigneerd. diam. 5,5 cm, h. 2,5 cm.
[1]		
€ 300/500
eeuw, bestaande uit een paar kalebasvormige
3228 Japan, verguld lakwerk 'Takamaki-e'
vazen met drakenmedallions, een bord en een
vijfdelige inro, Edo/Meiji periode, met fraai
dekselkom (een vaas defect, kom met chip en
decor van Samurai met jachthond in zilver,
barst) h. 30 cm. diam. 14,5-30 cm. Provenance:
andere zijde met jager met geschoten wild aan
Particuliere collectie Chinees en Japans porsestok in zilver. Gesigneerd. Met defect koord en
lein uit het bezit van een Nederlands verzameivoren netsuke 8,5 x 5,5 cm. [3] € 300/400
laarsechtpaar. [4]		 € 250/400
3220 Japan, bronzen cache-pot, ca. 1920 met decor
3229 Japan, drie collectables, Meiji periode, Twee
van dieren en landschappen. Gemerkt op ondertabakspijpen met bamboe steel en vruchthou50/80
zijde h. 24 cm. [1]		 €
ten-gelakte nap aan koord met benen netsuke
3221 Miniatuur theater masker van een demon
l. 34,30 en diam 9 cm. [3]		 € 160/200
3230 JApan, zwart lakwerk kist, Ede/Meiji perimet glazen, beweegbare ogen, ca. 1920 Iets
ode, met fraai decor van Maki-e verguld decor
haar aan de slapen. Beschadiging lakwerk aan
50/100
van figuren bij waterkant en zilveren maan
de kin l. 5,5 cm. [1]		 €
3222 Japan, een shunga rolschildering, 20e eeuw,
(randen deksel gelijmd) 40 x 31, h. 14 cm.
[1]		
€ 300/400
met vijftien scenes en inscripties, in houten
doos 600 x 30 cm. [1]		 € 200/300 3231 Japan, zwart lakwerk reisaltaar 'zushi', Edo/
3223 Japan, cloisonné emaille hangende bloemMeiji periode, in het altaar een voorstelling
pot, 20e eeuw, gedecoreerd met een vogel
van de acht onsterfelijken in berglandschap
zittend op kersenbloesem (slijtage) h. 20 cm.
(paradijs) van boomstronk. Het vierkante altaar
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
met verguld 'mons' h. 43, br 24, d 19 cm.
[1]		
€ 600/800
Japans porselein uit het bezit van een Neder3232 Japan, Imari porseleinen dekselvaas, Edo
lands verzamelaarsechtpaar.
€
80/120
periode, begin 18e eeuw, gedecoreerd met
[1]		
3224 Japan, Imari porseleinen vaas, 20e eeuw,
panelen met pioenrozen, chrysanten en granaatgemodelleerd en gedecoreerd met prunus
appels, de deksel bekroond met bijin (dekselh. 30 cm. Provenance: Particuliere collectie
knop hersteld) h. 29,5 cm. [1]		 € 150/200
3233 Japan, set van zes Imari borden, 19e eeuw,
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
elk gedecoreerd met bloemenmand, de geribde
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€
80/120
randen met bloemen (chips en haarlijn)
[1]		
3225 Japan, bronzen vaas, 19e eeuw, gedecoreerd
diam. 21,5 cm. [6]		 € 250/300
3234 Japan, Imari porseleinen gelobde kom,
en ingelegd in zilver met figuren, met twee
19e eeuw, gedecoreerd met bloemenpanelen,
masker-en-ring-grepen h. 35,5 cm. Provenantezamen met een paar Imari chocoladekopjes
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans
l. 26,8 cm. [3]		 € 100/200
porselein uit het bezit van een Nederlands
verzamelaarsechtpaar. [1]		 € 400/800 3235 Japan, Yashima Boshu (1925-2001), getorste
3226 Japan, paar Imari porseleinen schalen,
bronzen vaas, met gevlamd rood patina,
19e/20e eeuw, gedecoreerd met kraanvogels,
bodem met zegelmerk (kleine deukjes)
samen met een schaal gemodelleerd met
h. 30 cm. [1]		 € 400/600
3236 Japan, shino keramische theekom, chawan,
pioenen diam. 30 cm. Provenance: Particuliere
begin 20e eeuw, met monogram op onderzijde,
collectie Chinees en Japans porselein uit het
ex collectie J.W.N. van Achterbergh, Amstelbezit van een Nederlands verzamelaarsecht€ 150/200
veen (label) diam. 11,7 cm. [1]		
paar. [3]		 € 100/150
3237 Japan, diverse schilderingen en houtsnedes,
19e en 20e eeuw. [vds]		 € 100/200
3238 Japan, diverse houtsnedes
[map]		
€
60/100
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3239 Japan, bronzen figuur van Daruma, begin
20e eeuw, de godheid zittend op een tempelbel en gekleed in lange gedrapeerde gewaden
(enkele krasjes) h. 20 cm. [1]		 € 400/500
3240 Japan, gepatineerd bronzen figuur van een
Oni, circa 1900, met grote knuppel over zijn
schouder, met fijn gedetailleerde kleding en
gezicht (enkele krasjes) h. 22,4 cm.
€ 400/600
[1]		
3241 Japan, paar bronzen penkandelaars, 18e
eeuw, elk op zeskantige voet met figuur van een
Oni die de pen draagt (slijtage, een met kleine
beschadigingen) h. 26 cm. [2]		 € 1500/2000
3242 Japan, houten Shibayama-stijl dekseldoos,
laat 19e eeuw, de gevormde doos ingelegd op
de deksel in brons, lak, ivoor en parelmoer met
boeddhistische symbolen (enkele beschadigingen) l. 17 cm. [1]		 € 150/250
3243 Japan, aardewerken tabakspot, laat 19e
eeuw, gemodelleerd met maskers (kleine chips,
slijtage) h. 16,5 cm. [1]		 € 300/500
3244 Japan, klein houten maskertje van Okame,
19e eeuw, het lachende gezicht gesneden met
volle wangen, achterzijde gesigneerd, op standaard (klein chipje) h. 10 cm.
€ 300/500
[1]		
3245 Japan, rolschildering op zijde, ca. 1900. met
voorstelling van Kabuki acteur, gesigneerd
(enkele beschadigingen) 98 x 28 cm.
€ 200/300
[1]		
3246 Japan, bronzen opengewerkte lantaarn,
19e/20e eeuw, met cloisonné chrysanten en
pioenen (beschadigd) h. 24,5 cm.
50/100
[1] ]		 €
3247 Japan, bronzen figuur van Amida Boeddha,
20e eeuw, gezeten met handen in dhyanamudra,
met serene gezichtsuitdrukking, op standaard
h. 25 cm. [1]		 € 200/400
3248 Waarschijnlijk Japan, zeskantige bronzen
wierookbrander, 20e eeuw, op drie masker
en klauwpoten en met twee grepen, de zijden
bewerkt met geometrische motieven (gerestaureerd) h. 28 cm. [1]		 € 100/200
3249 Japan, ladenkastje, Meiji periode met drie
laden en intarsia vlakken 14 x 14 cm. h, 18 cm.
€ 200/300
[1]		
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3256 China, collectie lakwerk en geëmailleerde
snuifflesjes, 19e-20e eeuw, bestaande uit een
cinnabar lakwerk flesje gesneden met dames
in een tuin, met apocrief Qianlong merk,
twee Canton geëmailleerde flesjes, een flesje
beschilderd met een Onsterfelijke en twee met
parelmoer ingelegde zwart lakwerk flesjes
(enkele chips) h. 6-8 cm. [6]		 € 300/400
3257 China, collectie hardstenen snuifflesjes,
19e-20e eeuw, bestaande uit een turquoise
flesje, twee gesneden lapis lazuli flesjes en twee
verschillende hardstenen flesjes h. 4,5-9 cm.
[5]		
€ 300/400
China, vier glazen snuifflesjes, 19e-20e eeuw,
3258 China, collectie hardstenen snuifflesjes,
een paar roodglazen flesjes met reliëfdecoratie
19e-20e eeuw, bestaande uit twee jasper flesjes,
van chilong, twee flesjes met verschillende geeen agaat flesje gesneden met maker en ring
kleurde reliëfdecoratie van vissen en vleermuigrepen en twee verschillende hardstenen flesjes
zen h. 6,5-6,9 cm. [4]		 € 150/200
waarvan een gesneden met karakters en lotus
China, collectie glazen snuifflesjes, 20e eeuw,
h. 5,4-6 cm. [5]		 € 300/400
3259 China, collectie snuifflesjes, 19e-20e eeuw,
bestaande uit twee beschilderde flesjes en vier
bestaande uit een wit jade flesje in de vorm van
faux stenen flesjes h. 5-8 cm.
€ 150/200
Boeddha's hand, een agaat flesje gesneden met
[6]		
China, twee porseleinen snuifflesjes, 20e
vogel op magnoliatak, een rookglazen dubeeuw, het ronde flesje in biscuit en gemodelbelflesje, een achtkantig gemonteerd flesje en
leerd met een paviljoen aan de ene en een viseen agaat flesje gesneden met grepen (enkele
sersboot aan de andere zijde, het rechthoekige
beschadigingen) h. 3,7-6 cm.
[5]		
€ 300/400
flesje blauwgeglazuurd en gedecoreerd met
bloemen h. 7,5-8,3 cm. [2]		 € 100/150 3260 China, collectie snuifflesjes, 19e-20e eeuw,
China, vier famille rose porseleinen snuifbestaande uit een haarkristallen flesje, een agaat
flesjes, 19e-20e eeuw, een gedecoreerd met
flesje, een rozenkwarts flesje met bloemdecofiguren in een tuin, een met erotische voorstelratie, twee verschillende stenen flesjes en een
lingen, een met figuren bij een altaar en een met
imitatiestenen flesje h. 5,2-6,7.
[6]		
€ 200/300
jongetjes, de laatste twee met apocrief Qianlong
3261 China, collectie snuifflesjes, 19e-20e eeuw,
merk (kleine chips) h. 4,4-6,5 cm.
€ 200/300
bestaande uit een ivoren meloenvormig flesje,
[4]		
China, vier porseleinen snuifflesjes, 19e-20e
een ivoren kalebasvormig flesje, een imitatie
eeuw, een gedecoreerd met een vaas en vleeramber fruitvormig flesjes en drie verschillende
muizen, vierkarakter merk, de onderzijde met
parelmoeren flesjes (enkele beschadigingen)
perzik, een gedecoreerd in koperrood en blauw
h. 5,5-7,5 cm. [6]		 € 200/300
3262 China, collectie ivoren snuifflesjes, 19e-20e
met een draak tussen de wolken, een blauweeuw, bestaande uit een flesje gesneden met
wit kalebasvormig flesje beschilderd met een
jongens in een landschap, drie flesjes met
bergachtig rivierlandschap, vierkarakter merk,
reliëfdecoratie van figuren en twee flesjes met
en een kalebasvormig flesje met roze cracquele
beschilderde decoratie (kleine chips)
h. 6,5-9,8 cm. [4]		 € 300/400
China, twee cloisonné geëmailleerde snuifh. 5,3-7 cm. [6]		 € 400/500
3263 China, collectie snuifflesjes, 19e-20e eeuw,
flesjes, 19e-20e eeuw, de een gedecoreerd met
bestaande uit twee metalen flesjes, een cloisonde acht boeddhistische symbolen op een gele
né-gedecoreerd en een beschilderd flesje, een
ondergrond, de ander met bloemen, beide met
houten flesje in de vorm van een karper, een
bijpassende stopper h. 5-6,7 cm.
€ 400/600
paar vruchtvormige houten flesjes en een paar
[2]		
zilver-ingelegde houten balusterflesjes
h. 5-7 cm. [9]		 € 200/300
3264 China, groen stenen snuifflesje, 20ste eeuw,
mogelijk malachiet, met ingekerfde en vergulde
decoratie van elegante dames en inscripties,
jadeite stopper h. 9 cm. [1]		 € 100/300
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3265 Drie stuks Aziatica, w.o. scolarstone en houten
3278 China, ronde cloisonné emaille dekseldoos,
penseelpot h. 10,17 en 33 cm.
19e eeuw, gedecoreerd in rode, groene en
[3]		
€
60/100
blauwe emaille met een gestileerd lotuspatroon
3266 China, serie van vijf gestoken hardhouten
rondom een shou-karakter op vergulde onderfiguren, 19e/20e eeuw; Immortals h. 32 cm.
grond, de binnen- en onderzijde bedekt met
€ 100/200
[5]		
blauwe emaille (vergulding versleten)
3267 China, drie houten 'Feng Shui markers'
diam. 10,7 cm. [1]		 € 300/500
3279 China, gemodelleerde inkttablet, 19e eeuw,
ofwel timmermansgereedschap (schietloden),
in de vorm van een altaartafel, met vergulde
met katrol en inktreservoir. Gedecoreerd met
reliëfdecoratie van hoogwaardigheidsbekleders,
dieren l. 26 cm. [3]		 € 160/220
3268 Twee zitanhouten kommen en wortelhouten
de onderzijde met vierkarakter merk, samen
potje, Qing dynastie (deksel van pot ontmet een spekstenen figuur van een monnik
breekt) diam. 6 en 9 en l. 7 cm.
(craquelé, figuur met chipje) l. 22,5 cm.
€ 200/260
[3]		
(inksteen) / h. 17,5 cm. (figuur).
[2]		
€ 300/500
3269 China, acht collectables, deels Qing dynastie,
3280 China, gelakt bronzen figuur van Boeddha,
w.o. rood-verguld houten cachet.
€ 160/260
Boeddha in Ming stijl gemodelleerd zittend in
[8]		
3270 China, bronzen plengofferbeker 'Jüe' in
lotushouding op een dubbele lotustroon, zijn
archaïsche stijl, Qing dynastie, mogelijk
handen in dharmachakramudra, restanten van
17e eeuw. Gemerkt met 10 karakters in vak
lakwerk h. 20 cm. [1]		 € 150/200
h. 15, l. 14, d. 8 cm. [1]		 € 200/300 3281 China, album met prints van waaierschil3271 China, bamboe ruyi-scepter, late Qingderingen, uitgegeven door Shanghai Mudynastie, gemodelleerd als bamboe l. 29 cm.
seum, 1982 met herdrukken van kalligrafische
€ 500/600
[1]		
schilderingen op waaiers van bekende Chinese
3272 China, Ming-stijl mammoetivoren figuur van
meesters uit de Ming- en Qing-dynastie.
[1]		
€ 150/200
een geleerde, ca. 1900, gesneden in staande
3282 Thailand, terracotta buste van Boeddha,
positie (enkele beschadigingen) h. 18,5 cm.
€ 160/200
mogelijk 18e-19e eeuw, met groene patina
[1]		
3273 China, bronzen wierookvat en koperlegering
(beschadigingen en restoraties) h. 19,5 cm. 		
		
€ 300/500
inktstel, 20e eeuw, het wierookvat gemodel3283 Thailand, bronzen hoofd van Boeddha,
leerd met draken en qylin, het ovale inktstel
Ayutthaya, mogelijk 17e eeuw, (beschadiginmet bloemenranken en shishi (retouches)
60/100
gen) h. 16 cm. Christie's Amsterdam,
h. 30 cm. l. 21 cm. [2]		 €
3274 China, bronzen archaïstische vaas, mogelijk
5 december 1989, lot 262/ 		 € 400/600
3284 China, zwarte stenen inktsteen, 19e eeuw,
19e eeuw, gegoten met horizontale band met
gesneden met draak, onderzijde gesneden met
gestileerde feniksen, de hals met twee maskerkaraktermerk (krasjes) l. 17,3 cm.
en-ring grepen, met inscriptie h. 27 cm.
€ 200/400
[1]		
€ 300/500
[1]		
3275 China, staande houten figuur van Boeddha,
3285 China, bruids hoofddeksel met latoenko19e eeuw, staande op een lotussokkel, met staf
peren decoratie, laat 19e eeuw. (verkleurd,
en bedelnap in zijn handen (enkele beschadisleets). h. 25 cm, diam. 20 cm.
[1]		
€ 100/200
gingen) h. 21 cm. [1]		 € 100/150
3276 China, gietijzeren koro, ca. 1900. Uitgevoerd
3286 China, bronzen strijdwagenbel, mogelijk
als fo-hond. h. 15 cm, l. 12 cm, b. 8 cm.
Oostelijk Zhou-dynastie, opengewerkt met
€
80/120
[1]		
losse kogel, op houten standaard (slijtage)
3277 China, spekstenen polssteun en hoornen
h. 18 cm. Aangekocht bij Art Treasures Gallery,
ruyi-scepter, 20ste eeuw, de polssteun ingeHong Kong, jaren '90. [1]		 € 400/600
3287 China, bronzen hellebaard, mogelijk Oostekerfd met chysant, de ruyi-scepter gesneden
lijke Zhou-dynastie, het rechthoekig handvat
met een karper in de golven l. 14,5-15,5 cm.
€ 200/300
gegoten met gestileerde patronen, op perspex
[2]		
standaard (slijtage) l. 21 cm. Aangekocht bij
Art Treasures Gallery, Hong Kong, jaren '90.
[1]		
€ 500/700
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3288 China, vergulde bronzen gordelhaak,
3300 China, een paar biscuit figurengroepen,
mogelijk Tang-dynastie, gegoten met figuren
ca. 1900, Bestaande uit een groep van een
en paarden, op perspex standaard (slijtage)
vrouw met meisje en van een man met jongen
l. 7,5 cm. Aangekocht bij Art Treasures Gallery,
(enkele beschadigingen) h. 22 cm. Provenance:
Hong Kong, jaren '90. [1]		 € 500/700
nalatenschap van een Amsterdamse juwelier3289 China, twee bronzen pijlpunten, mogelijk
antiquair. [2]		 € 100/200
3301 China, drie bronzen-cloisonne vazen, begin
Han-dynastie, op perspex standaard (slijtage)
20e eeuw, elk met olifantskoppen als oor
l. 4-6 cm. Aangekocht bij Art Treasures Gallery,
80/120
24-30 cm. [7]		 € 100/200
Hong Kong, jaren '90. [2]		 €
3290 China, kleine bronzen gordelhaak, mogelijk
3302 China, drie bronzen-cloisonne koro's, 1e
Warring States periode, gemodelleerd als
helft 19e eeuw, een met houten deksel en jade
gestileerde draken, op perspex standaard
knop h. 12,5-25 cm. [3]		 € 100/200
3303 China, klein jadekleurig stenen wierookvat,
(slijtage) l. 3,7 cm. Aangekocht bij Art Treasu20e eeuw, op drie voetjes, met leeuwenkopres Gallery, Hong Kong, jaren '90.
€ 300/500
en-ring grepen en deksel met boeddhistische
[1]		
3291 China, spekstenen figuur van Luohan en
leeuw, op houten standaard (enkele chips)
twee bronzen figuurtjes van Boeddha, late
h. 12,5 cm. Provenance: Particuliere collectie
Qing-dynastie, de Luohan gesneden met
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
kralenketting en leeuwenwelp, de twee Boedeen Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 300/400
dha's gegoten in zittende positie (zeer kleine
3304 China, ronde cinnabar lakwerk dekseldoos,
beschadigingen) h. 5-5,5 cm.
€ 200/300
Qing-dynastie, in reliëf gesneden met wijzen
[3]		
3292 China, bronzen driepotige wierookbrander,
in een landschap, de onderzijde met Qianlong
19e eeuw, gemodelleerd met twee handvatten,
merk (chip, kleine beschadigingen)
de onderzijde gegoten met apocrief Xuande
diam. 14,3 cm. Provenance: Particuliere colmerk h. 8 cm. [1]		 € 200/300
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
3293 China, ivoren tablet, hu, met zijden hoes,
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 800/1200
19e eeuw, met zilveren en geëmailleerde fitting,
3305 China, bronzen wierookbrander, 19e/20e
de hoes geborduurd met bloemen en vlinders
eeuw, vierkante vorm, de zijden in reliëf
(slijtage) l. 27,3 cm. [2]		 € 200/300
3294 China, ovale jade plaque, 19e-20e eeuw,
gemodelleerd met kalligrafie, de opengewerkte
opengewerkt en gesneden met ganzen tussen
deksel met boeddhistische leeuw h. 14 cm.
bloemen, de steen met een romige witte kleur
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
(kleine chips) h. 9,8 x b. 14,3 cm.
Japans porselein uit het bezit van een Neder€ 200/300
[1]		
lands verzamelaarsechtpaar.
[1]		
€ 150/200
3295 China, ovale jade zilvergemonteerde plaque,
3306 China, drie spekstenen snijwerken, 19e-20e
19e-20e eeuw, opengewerkt en gesneden met
eeuw, een van een hond, een van een dame
kraanvogels en lotus, de steen met een grijzige
met bloem en een van een vruchtdragende
celadon kleur (kleine chips) h. 12 x b. 6,7 cm.
€ 200/300
plant (enkele beschadigingen) h. 13-18 cm.
[1]		
3296 China, ronde jade zilvergemonteerde plaque,
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
19e-20e eeuw, opengewerkt en gesneden
Japans porselein uit het bezit van een Nedermet feniksen, de steen een lichte celadon
lands verzamelaarsechtpaar.
[3]		
€ 150/200
kleur diam. 5,5 cm. [1]		 € 200/300
3297 China, drie bronzen penselenhouders,
3307 China, twee spekstenen tempelleeuwen,
19e-20e eeuw, een gemodelleerd als twee
19e/20e eeuw, in spiegelbeeld gesneden, beide
chilong, de andere twee als bloesemtakken
met brokaten bal (kleine chips) h. 18 cm.
b. 5,5-12 cm. [3]		 € 200/300
Provenance: Particuliere collectie Chinees en
3298 China, paar bronzen cloisonné vazen, begin
Japans porselein uit het bezit van een Neder20e eeuw, beide met olifantskoppen als oren
lands verzamelaarsechtpaar.
[2]		
€
80/120
h. 31 cm. [2]		 € 100/150
3299 China, een paar bronzen kaarsenhouders in
de vorm van kraanvogels, 20e eeuw, beide op
ruitvormige standaard, de vogels met kaarsenhouder in hun snavel (een houder defect)
h. 44,5 cm. [2]		 € 400/600
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3308 China, twee spekstenen tempelleeuwen en
3317 China, stenen (ws honing calciet) hoofdsteun.
een zegel, 19e/20e eeuw, de tempelleeuwen
h. 11. br 23, d 8 cm. [1]		 € 100/200
3318 Jade 'gezondheids'kussen. l.15, h. 9 cm.
in spiegelbeeld gesneden, het zegel met leeuw
[1]		
€ 100/120
(kleine chips) h. 11-15 cm. Provenance: Par3319 Antiek jade hanger en jade broche, de laatste
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein
met gouden montering l. 7 en 5 cm.
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars80/120
[2]		
€ 100/120
echtpaar. [3]		 €
3309 China, twee Sancai-geglazuurde en vergulde
3320 Stalen polshorloge, automaat Ter viering dat
porseleinen boeddhistische leeuwen, 20e
het Verenigd Koninkrijk de soevereiniteit over
eeuw, beide in sluipende houding h. 17,5 en
het Brits afhankelijke gebied Hong Kong terug31 cm. Provenance: Particuliere collectie
gaf aan China in 1997. In etui.
[2]		
€ 400/600
Chinees en Japans porselein uit het bezit van
3321 Stalen damespolshorloge, automaat Ter
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 400/600
viering in 1997 dat het Verenigd Koninkrijk de
[2]		
3310 China, Sancai-geglazuurde en vergulde
soevereiniteit over het Brits afhankelijke gebied
boeddhistische leeuw, 20e eeuw, gemodelleerd
Hong Kong teruggaf aan China. In etui welke
in zittende positie h. 20 cm. Provenance:
bij opening muziek speelt. [2]		 € 360/460
3322 China, een paar opengewerkte cremekleuParticuliere collectie Chinees en Japans porserige jade plaquettes, gestoken met draken,
lein uit het bezit van een Nederlands verzamede steen in een creme en bruine kleur (kleine
laarsechtpaar. [1]		 € 100/200
3311 China, paar turquoise geglazuurde porseleichips) diam. 6,9 cm. [2]		 € 100/160
3323 China, een gestoken stenen archaïstische
nen tempelleeuwen, 20e eeuw, beide zittend
plaquette, gestoken met gestileerde draak,
op een plint, de een met jong, de ander met
lingzhi en vogels, de steen met een diepbruine
brokaten bal, semen met een vaas in reliëf
40/60
kleur diam. 7 cm. [1]		 €
gemodelleerd met draken (vaas geplakt)
3324 China, paar bronzen 'chilong' knobbelvaash. 29,5-31 cm Provenance: Particuliere coljes, 18e eeuw, beide gemodelleerd met chilong
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
klauterend om de hals (lichte slijtage)
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
€ 150/250
h. 17,5 cm. [2]		 € 200/300
[3]		
3312 China, twee houten figuren van Budai,
3325 China, paar archaïstische bronzen vaasjes,
19e/20e eeuw, de een in liggende houding,
'gu', 18e eeuw, elk gemodelleerd met gestileerde ander met kruik en kinderen (een met
de taotie-maskers en verticale randen (slijtage,
scheurtjes) h. 17-27 cm. Provenance: Particuenkele deukjes) h. 17,5 cm.
[2]		
€ 200/300
liere collectie Chinees en Japans porselein uit
3326 China, twee jade duimringen, de steen met
het bezit van een Nederlands verzamelaarsechteen celadon kleur l. 3,8 cm.
paar. [2]		 € 100/150
[2]		
€
40/60
3313 China, een metalen 'Mao' inktpot en twee
3327 China, twee stenen zegels en een hanger, late
Qing dynastie inktpotjes, de eerste met portret
Qing-dynastie, bestaande uit een bruine viervan Mao en inscriptie '1949.01.10', de andere
kante zegel, een jade zegel en een hanger met
twee met bloemen en inscripties w. 9,7 cm.
80/100
decoratie van berglandschap en inscriptie (alle
max. [3]		 €
3314 China, een paar stenen stempels met boedmet kleine chips) h. 2,5-5 cm.
[3]		
€ 160/260
dhistische leeuwen en een kleine 'kylin' zegel,
3328 China (Hongkong), messing balans in houten
20e eeuw, een leeuw met bal, de ander met
kist, begin 20e eeuw. de kist met twee laden.
jong, alle op rechthoekige standaard (kleine
Met karakters op de waag. Hierbij drie bronzenchips en herstellingen) h. 6,5-16,5 cm.
€
50/80
cloisonne vazen met dierkoppen als oor
[3]		
3315 China, bronzen 'trick-cup' en ovale bronzen
kist h. 38 en 19 cm. 		 € 100/200
3329 China, paar verguld bronzen sculpturen, 20e
wierookbrander en deksel, Ming/Qingeeuw; Bodhisatva gezeten op kylin en olifant
dynastie, de ' trick-cup' met centraal figuur
h. 29, l. 20, d. 11 cm. [2]		 € 100/200
van een Onsterfelijke, de wierookbrander met
3330 China, twee bronzen sculpturen, 20e eeuw;
floraal opengewerkt deksel (slijtage, enkele
Luipaard en paard. [2]		 € 100/140
beschadigingen) h. 9 cm. w. 12 cm.
€ 120/160 3331 China, wortelhouten snijstuk, 19e/20e eeuw;
[2]		
3316 China, Pekingglas vaas met reliëf van draken
Lohan met bedelnap (twee delen) h. 51, l. 20,
h. 21 cm. [1]		 € 400/450
d 18 cm. [2]		 € 160/260
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3332 China, vier spekstenen cachets, Qing dynas3346 China, paar cloisonné emaille vazen, 20e
tie, alle met tekst 3-5 cm. [4]		 € 200/240
eeuw, gedecoreerd met lotus, met olifanten
3333 China, vier speksteen snijwerken, w.o. als
grepen h. 30 cm Provenance: Particuliere colcachet (figuur gelijmd) h. 3-6 cm.
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit
€
60/100
[4]		
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.
[2]		
€ 100/150
3334 China/Tibet, staande bronzen figuur van
3347 India, zandstenen sculptuurtje van twee
Boeddha, mogelijk ca. 1800, staande op een
godheden, mogelijk 18e eeuw, samen met een
dubbele lotus, in zijn linkerhand een lotus en
Indiaas stenen figuur van een Siddharta en een
gekleed in lange gewaden h. 20 cm.
€ 300/500
Tibetaans zegel (beschadigingen en reparaties)
[1]		
3335 China, cloisonné dekselkop en schotel, begin
h. 9-12,5 cm. [3]		 € 200/400
3348 Zuid India, bronzen beeldengroep van een
20e eeuw, gedecoreerd met lotuspatroon
80/120
staande Krishna met twee dakini's, 19e
diam. 8 cm. [2]		 €
3336 China/Tibet, bronzen figuur van Tara,
eeuw. h. 11,7 cm. [1]		 € 800/1200
3349 India, koperen plaquette 'Shiva als Viraca. 19e eeuw, gezeten in lalitasana op een
bhadra'; Shiva, Daksha en dochter Sati, 16e
dubbele lotustroon met haar linkerhand in vitareeuw, linksboven Nandi en rechtsboven Shiva
kamudra en haar rechterhand in varadamudra,
Lingam 16,5 x 23 cm. [1]		 € 100/140
een lotusbloem op haar schouder en gekleed in
3350 China, bronzen lansuiteinde, mogelijk
gewaden en juwelen h. 12,5 cm.
€ 100/200
Warring States periode, gemodelleerd met
[1]		
3337 Zuidoost-Azië, bronzen figuur van Boeddha,
gestileerd dierenfiguur, op perspex standaard
met vlakke achterzijde, resten van vergulding
(slijtage) h. 8,2 cm. Aangekocht bij Art
h. 24 cm. [1]		 € 200/300
Treasures Gallery, Hong Kong, jaren '90.
[1]		
€ 400/600
3338 China, famille rose Canton geëmailleerde
3351 China, paar bronzen handgrepen, mogelijk
theepot, 19e eeuw, gedecoreerd met figuren in
Han-dynastie, gemodelleerd als gestileerde
een rivierlandschap met opstaand handvat
maskers met ringen, op perspex standaard (slij(deksel ontbreekt, restauraties) h. 17,5 cm.
€ 150/200
tage) h. 10 cm. Aangekocht bij Art Treasures
[1]		
3339 China, twee jade figuurtjes, 20e eeuw, de een
Gallery, Hong Kong, jaren '90.
[2]		
€ 600/800
gesneden als een jongen met een lotusblad, de
3352 Birma, zittende wit marmeren Boeddha,
ander als een figuur naast een plant (natuurlijke
Shan-stijl bhumisparsha mudra.
lijnen) h. 5,5-6 cm. [2]		 € 200/300
[1]		
€ 500/800
3340 China, acht bronzen munten, een met
3353 Thailand, bronzen zittende Boeddha figuur
Tongzhi merk, drie met Guangxu merk en vier
modern h. 78 cm. [1]		 € 400/600
gemerkt Zhonghua Minguo (slijtage en bescha3354 Birma, Shan-stijl stenen gezeten Boeddha
digingen) diam, 2-3 cm. Particuliere collectie,
virasana zithouding, de handen in gebaar van
Heidelberg, Duitsland. [8]		 € 100/200
3341 China, vier stuks textiel, begin 20e eeuw 		
meditatie. Goud verf. h. 58 cm.
€
60/100
[1]		
€ 300/500
		
3342 China, album met zes tekstbladen (gedich3355 China, marmeren Boeddha hoofd de neus
ten) en zes schilderingen op zijde, 18e eeuw
beschadigd h. 64 cm. [1]		 € 200/400
€ 700/900 3356 Birma, marmeren staande Boeddha
[1]		
3343 China, rolschildering op zijde, 20e eeuw;
h. 105,5 cm. [1]		 € 200/300
3357 China/Tibet, blauw wollen handgeknoopt
Bloemen/Libellen en teksten. Gegisneerd
tapijt, ca 1900, met decor van herten
Xie Zhi Liu. [1]		
62 x 120 cm. [1]		 € 100/140
3344 China, twee bronzen sculptuurtjes van een
3358 Birma, wit marmeren staande boeddha
jongen, 19e eeuw, beide staande op een
handen langs het lichaam. [1]		 € 200/400
lotustroon, daarbij een verguld houten figuur
3359 Thailand, koperlegering staande Boeddha,
van Boeddha (beschadigingen en slijtage)
op basement van lotus, de handen gekruist voor
h. 11-14,5 cm. [3]		 € 100/200
3345 China, albasten scultpuur van een Onsterfede borst h. 112 cm. [1]		 € 300/400
3360 India, bronzen sculptuur van Krishna
lijke, 19e eeuw, in staande positie en gekleed in
Nataraj dansende Shiva h.82 cm.
lange gewaden, op houten standaard (beschadi[1]		
€ 400/600
gingen en reparaties) h. 19,5 cm.
€ 100/200
[1]		
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3373 China, bronzen zodiac kop, 19e eeuw, gemo3361 Thailand, bronzen hand, mogelijk 14e eeuw,
delleerd als een van de dieren uit de Chinese
fragment, op standaard (beschadigingen en
dierenriem, een aap, de onderzijde verzegeld en
restauraties) l. 23 cm. Christie's Amsterdam,
gemerkt met vierkarakter merk (oxidatie)
€ 200/300
21 november 1990, lot 477. [1]		
h. 20 cm. [1]		 € 2500/3000
3362 Thailand, bronzen hand, mogelijk Sukothai
3374 China/ Tibet, geweven wollen paardendeperiode, 14e eeuw, fragment, op standaard
ken, 20e eeuw, met patroon van vlinders en
(beschadigingen en reparaties) h. 22 cm. Chrispioenen 113 x 74 cm. China/ Tibet, woven wool
tie's Amsterdam, 21 november 1990, lot 478.
€ 200/300
horse blanket, 20th century, with pattern of
[1]		
3363 Cambodja, Khmer zandstenen gedeelte van
butterflies and peonies. [1]		 € 100/200
3375 Birma, houten Shan-stijl figuur van Boedeen torso, mogelijk 11e-12e eeuw, het onderste
dha, 19e eeuw, gezeten op hoge troon in
gedeelte, gekleed in sampot, op standaard
dubbele lotushouding, zijn handen in bhumis(beschadigingen en slijtage) h. 21,5 cm. Chrisparsamudra (enkele beschadigingen) h. 78 cm.
tie's Amsterdam, 5 december 1989, lot 292.
€ 200/300
[1]		
€ 200/400
[1]		
3364 Thailand, verguld bronzen figuur van Shiva
3376 Nepal, klein houten figuur van een Bodhiop zijn rijdier, Rattanakosin periode, eind
sattva, 18e-19e eeuw, op lotustroon en met
19e eeuw, de god zittend met meerdere armen
mandorla, op standaard h. 6,7 cm.
[1]		
€ 400/600
met attributen op zijn stier (beschadigingen
3377 China, gelakt houten Ming-stijl figuur van
en reparaties) h. 34 cm. Galerie Jaap Polak,
Guanyin, 19e eeuw, gezeten in 'Royal Ease'
Spiegelstraat, Amsterdam [1]		 € 300/500
3365 China en Japan, drie gesneden ivoren figuop rotswerk, gekleed in gedrapeerde gewaden
ren, ca.1900, bestaande uit twee dames en een
en met tiara op haar hoofd (beschadigingen en
Luohan, elk op houten standaard (enkele bereparaties) h. 51,5 cm. [1]		 € 600/800
3378 China, geborduurd zijden fragment, ca.
schadigingen). ex lot Sotheby's Amsterdam, lot
1920, in gouddraad en gekleurde draad ge392, 22 october 1996. h. 23-23,5 cm. Sotheby's
borduurd met een olifant in een bloementuin
Amsterdam [3]		 € 1000/1500
3366 China, roze kwarts en twee jade snijwerken,
(enkele defecten en verkleuringen) 62 x 47 cm.
[1]		
€ 200/300
20e eeuw h. 19-28 cm. [3]		
3379 China, geborduurd zijden altaardoek, ca.
3367 China, agaten kom, 20e eeuw, in een door1900, op rode zijde in gouddraad en gekleurde
schijnende lavendelkleur, op houten standaard
draad geborduurd met gestileerde draken,
diam. 12,6 cm. [1]		 € 100/150
3368 China, paar jade kommen, 20e eeuw, in gevleermuizen en lingzhi, de randen met bloemen
vlekte groene kleur, beide op houten standaard
(slijtage) 163 x 51 cm. [1]		 € 300/500
3380 China, geborduurd zijden sprei, 20e eeuw,
(een met randchip) diam. 10 cm.
€ 150/300
de lichtgroene zijde geborduurd met fazanten
[2]		
3369 China, agaten ruyi-scepter, 20e eeuw, het
en bloemen (slijtage, waterschade)
handvat gesneden met bundels lingzhi fungus,
ca. 240 x 170 cm. [1]		 € 200/300
3381 China, geborduurde zijden mantel, ca.
de kleur van de steen variërend van creme tot
1950, de bruine zijde geborduurd met insecten,
donkeroranje l. 25 cm. [1]		 € 200/400
3370 China, gesneden agaten dekselvaas, 20e
vruchten en bloemen (enkele beschadigingen,
eeuw, gesneden met bloemen en ring grepen
slijtage) l. 101 cm. [1]		 € 300/500
(kleine chips) h. 24 cm. [1]		 € 300/500 3382 China, schist stenen stele y/y type met gekerf3371 China, collectie jade en stenen snijwerken,
de tekst betreffende een 'aankoop van land in de
19e-20e eeuw, bestaande uit een lichtgroen jade
onderwereld voor een gouverneur uit provincie
snijwerk van Liu Hai op zijn pad, een van een
Unan 62 x 31, d 2 cm. [1]		 € 700/900
3383 China, bronzen wierookbrander en deksel,
celadon jade paard en drie snijwerken van qilin
19e eeuw, op drie pootjes, de zijden met draen een van een varken l. 4,5-7 cm.
€ 200/400
kenoren en de deksel opengewerkt met draken,
[6]		
3372 China, bronzen zegelstempel, Qing-dynastie,
de onderzijde met apocrief Xuande merk
het vierkante stempel gegoten met draak en de
h. 19 cm. [1]		 € 200/300
3384 China, spekstenen groep van twee Onstervlammende parel 6,4 x 8,2 / h. 9,6 cm.
€ 150/200
felijken, 18e eeuw, voorstellende Cao Guojiu
[1]		
met zijn castagnetten en Zhang Guolao met zijn
bamboe trom (kleine chipjes) h. 12,5 cm.
[1]		
€ 120/160
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3385 China, bronzen wierookbrander en deksel,
3395 Tibet, grote 'tsogshin' thangka, begin 20e
19e eeuw, op drie voetjes gemodelleerd als
eeuw, pigmenten en goud op textiel, gemonvruchtdragende takken, het ronde vat en openteerd als rolschildering met zijden gordijntje,
gewerkte deksel in de vorm van een vrucht
Tsongkapa is in het midden afgebeeld met
h. 14 cm. [1]		 € 150/200
lama's, siddha's en godheden gegroepeerd op
3386 China, houten figuur van de Onsterfelijke
een boom, geflankeerd door Boeddha en BodhiZhongli Quan, 18e eeuw, gesneden drinkend
sattva's, de donor is rechtsonder afgebeeld
uit een kalebas en met een perzik in zijn linker89 x 118 cm. [1]		 € 1000/1500
hand h. 23,5 cm. [1]		 € 100/200 3396 China, gestoken houten zittende Boeddha,
3387 China, bronzen figuur van Shoulao en kind
20ste eeuw, met fraaie oorbellen, robe en zitop hert, 18e eeuw, de Onsterfelijke gekleed in
tend op lotustroon. h. 83 cm. [1] € 200/300
3397 India, paar olielampen in bewerkt ijzeren
lange gewaden met perzik in zijn hand, het kind
tempel hekwerken. Met decoratie oa van olimet rolschildering en het hert met een lingzhi in
fanten, vogels en harten. h. 193 cm, b. 182 cm.
zijn bek h. 18 cm. [1]		 € 200/400
[2]		
€ 800/1200
3388 China, bronzen figuur van een jongen
3398 China, Terracotta manshoge soldaat, 20e
gezeten op buffel, 18e eeuw, de buffel staande
eeuw. (kopie naar exemplaren uit 8e eeuw).
op bergachtig basement, de jongen met hoed
h. 218 cm, b. 54 cm, d. 42 cm. ca. 250 kg.
h. 14,2 cm. [1]		 € 200/300
[1]		
€ 3000/4000
3389 China, bronzen figuur van Shoulao en hert,
3399 Thailand, verguld en gelakt bronzen BoedMing-dynastie, de Onsterfelijke gezeten op
dha Ratnakosin stijl, 19e eeuw h. 21 cm.
zijn hert met een rolprent in zijn rechterhand
[1]		
(enkele beschadigingen, slijtage, kleine reparaties) h. 20,5 cm. [1]		 € 300/400 3400 China, drie sancai geglazuurde aardewer3390 China, zeskantig bronzen vaasje voor wieken offertafels, Ming-dynastie, twee tafels
rookattributen, Ming/ Qing-dynastie, op drie
gemodelleerd met draperieën en een altaartafel
voetjes, de zijden gemodelleerd met bloemen
(slijtage en beschadigingen) 13 x 26 x 16,5
(chipje, slijtage) h. 14,2 cm. [1] € 100/150
cm. / 13 x 17,4 x 10,5 cm. Aangekocht bij Art
3391 China, twee bronzen vaasjes, Ming/ QingTreasures Gallery, Hong Kong, jaren '90.
[3]		
€ 500/700
dynastie, een knobbelvaasje en een peervormig
3401 China, vijf sancai geglazuurde aardewerken
vaasje gemodelleerd met twee oren (slijtage,
offergiften, Ming-dynastie, bestaande uit ofenkele deukjes) h. 15-16,5 cm.
€ 100/150
fergiften van verschillende vruchten en brood
[2]		
3392 China, bronzen wierookhouder, Ming(slijtage en kleine beschadigingen) h. 6-6,5 cm.
dynastie, gemodelleerd als bamboe, met ratten
Aangekocht bij Art Treasures Gallery, Hong
en salamander (slijtage) h. 13,5 cm. Afgebeeld
Kong, jaren '90. [5]		 € 150/200
3402 China, groen geglazuurd aardewerken
in 'Objects for the Scholar's Studio', tentoonmodel van een huis, Ming-dynastie, gemodelstellingscatalogus Benajamin Stein, Amsterleerd met deur en twee ramen, het gebogen dak
dam, 2018, nr. 34. [1]		 € 300/500
3393 China, vier bronzen presse-papiers, 17e-18e
groen geglazuurd (slijtage en kleine beschadieeuw, een gemodelleerd als Budai, een als
gingen) 39 x 26 x 13 cm. Aangekocht bij Art
Shoulao, een als een boeddhistische leeuw en
Treasures Gallery, Hong Kong, jaren '90.
[1]		
€ 600/800
een als rustende jongen (kleine beschadigingen,
3403 China, bruin geglazuurd aardewerken model
slijtage) h. 7 cm. max. Afgebeeld in ' Objects
van een waterput, Ming-dynastie, realisfor the Scholar's Studio', tentoonstellingscatatisch gemodelleerd en open aan de onderzijde,
logus Benjamin Stein, Amsterdam, 2018, nrs.
€ 200/400
bedekt met een egaal bruin glazuur (slijtage
5,6, 12 en 39. [4]		
3394 China, vier verschillende objecten voor de
en enkele beschadigingen) 8,5 x 12 x 11,5 cm.
schrijftafel, Song, Ming en Qing-dynastie,
Aangekocht bij Art Treasures Gallery, Hong
bestaande uit een yingmu houten penselenwasKong, jaren '90. [1]		 € 100/200
3404 China, sancai geglazuurde aardewerken moser, een bronzen zegelwasdoos, gemodelleerd
del van een geldkist, Ming-dynastie, staande
met feniks en draak, een Guan geglazuurd potje
op hoge poten, bedekt met een vervaagd groen
en een celadon waterdruppelaar (slijtage, kleine
en oker glazuur (slijtage en kleine beschadiginbeschadigingen) h. 4,5-8 cm. Afgebeeld in
gen) 10,5 x 8,5 x 6,5 cm. Aangekocht bij Art
'Objects for the Scholar's Studio', tentoonstelTreasures Gallery, Hong Kong, jaren '90.
lingscatalogus Benjamin Stein, Amsterdam,
[1]		
€ 120/160
2018, nrs. 31 en 45. [4]		 € 100/200
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3413 China, lichtgeel geglazuurd aardewerken
3405 China, groen geglazuurd aardewerken
model van een os en kar, mogelijk Sui- of
model van een kledingstandaard, MingTang-dynastie, bestaande uit een os en een
dynastie, gemodelleerd met panelen en florale
wagen met twee wielen, op houten standaard
uiteinden (slijtage en kleine beschadigingen)
(beschadigingen en reparaties) h. 20 cm. (os)
15 x 13,7 x 5,5 cm. Aangekocht bij Art TreasuAangekocht bij Art Treasures Gallery, Hong
res Gallery, Hong Kong, jaren '90.
€
80/120
Kong, jaren '90. [1]		 € 1800/2200
[1]		
3406 China, turquoise en aubergine geglazuurd
3414 China, zwart aardewerken koets met vijf
aardewerken model van een bed, Mingpaarden en begeleider, Yuan-dynastie, de
dynastie, gemodelleerd met geornamenteerde
paarden op rechthoekig basement, de koets met
ombouw (slijtage en kleine beschadigingen)
separate wielen, houten standaard (beschadi34 x 33,5 x 20 cm. Aangekocht bij Art Treasures
gingen en reparaties), koets en een paard met
Gallery, Hong Kong, jaren '90.
thermoluminescentietest van the University
€ 500/700
[1]		
of Hong Kong, 17 maart 1997, nr. 97A11 en
3407 China, groen geglazuurde aardewerken
97A12 h. 26 cm. (begeleider) Aangekocht bij
model van een graansilo, Han-dynastie, op
Art Treasures Gallery, Hong Kong, jaren '90.
[7]		
€ 3500/4000
drie pootjes en gemodelleerd met geribd dak
3415 China, hardhouten vouwbare 'Jiaoyi'
(slijtage en kleine beschadigingen) h. 30 cm.
hoefijzer-fauteuil, laat Qing Dynastie, met
Aangekocht bij Art Treasures Gallery, Hong
gestoken rugstijl, zitting van gevlochten touw,
Kong, jaren '90. [1]		 € 300/600
3408 China, groen geglazuurde aardewerken
voetensteun en messing beslag.
[1]		
€ 1000/1500
'heuvel' wierookvat, Han-dynastie, op drie
3416 Thailand, verguld bronzen staande Boedvoeten, het ronde vat gemodelleerd met band
dha, Rattanakosin periode, 1e kwart 19e
met gestileerde draken, de deksel gemodelleerd
eeuw. De handen Abhaya Mudra, fraaie kroon,
als een heuvel (slijtage en enkele beschadiginrobe. Geheel staand op kantige troon met lotus.
gen) h. 24 cm. / diam. 19,5 cm. Aangekocht bij
Achterzijde met veranker ring. h. 57 cm.
Art Treasures Gallery, Hong Kong, jaren '90.
€ 600/800
[1]		
€ 500/800
[1]		
3409 China, aardewerk figuur van een paard, mo3417 Thailand, verguld bronzen zittende Boedgelijk Han-dynastie, gemodelleerd in staande
dha, Rattanakosin periode, 1e kwart 19e
positie, met restanten van pigmenten, met
eeuw. Rechterhand in bhumisparsha mudra,
perspex standaard (slijtage en herstellingen)
linkerhand met offerhouder in schoot. Gezeten
h. 27 cm. Aangekocht bij Art Treasures Gallery,
op lotustroon versierd met spiegeltjes. Aan de
Hong Kong, jaren '90. [1]		 € 800/1200
achterzijde veranker ringen. Voorzien van label
3410 China, aardewerken model van een soldaat,
met zegel en collectielabel. h. 33 cm.
[1]		
€ 800/1200
mogelijk Han-dynastie, gemodelleerd in
3418 China, grote aardewerken ' kokon' vaas,
staande positie, zijn jas met oranjerode pigmenwaarschijnlijk Han-dynastie, de brede kokonten (beschadigingen en reparaties) h. 44 cm.
vormige vaas beschilderd met geometrische
Aangekocht bij Art Treasures Gallery, Hong
motieven h. 40 cm. [1]		 € 600/1000
Kong, jaren '90. [1]		 € 800/1200
3411 China, aardewerken model van een ruiter,
3419 China, houten uithangbord met gestoken
mogelijk Han-dynastie, de ruiter gekleed in
karakters, 1e helft 20e eeuw; resten van
lange gewaden, het paard in staande positie,
vergulding. h. 106 cm, b. 225 cm.
[1]		
€ 200/300
met restanten van pigmenten (beschadigingen
en reparaties) h. 33 cm. Aangekocht bij Art
Treasures Gallery, Hong Kong, jaren '90.
€ 500/700
[1]		
3412 China, groot groen geglazuurd aardewerken model van een graansilo, Han-dynastie,
rechthoekig van vorm, bedekt met een iriserend
groen glazuur (beschadigingen en reparaties)
h. 43 cm. Aangekocht bij Art Treasures Gallery,
Hong Kong, jaren '90. [1]		 € 1000/1500
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3434 Iran, Koranblad, 19e eeuw, in het handschrift
van al-Muhaqqaq (slijtage, kleine beschadigingen, verkleuringen) h 30,5 x w 26 cm., incl.
passe-partout 34 x 28,7 cm.
[1]		
€ 400/600
3435 Iran, Qajar, manuscript, 18e eeuw, over de
aritmetica, Bahaa al-Din al-Amili, gebonden in
leer (slijtage en verkleuringen)
h 21,3 x w 14,9 cm. [1]		 € 200/300
3436 Iran, Qajari, astronomische kalender, 'zij',
19e eeuw, beschrijvende de dagen en maanden
van het jaar, gedecoreerd met goudkleurige
tabellen, geschreven in zwart, rood en blauw,
Perzië, houten kist met Khatamkari ingebonden in roodleren kaft (slijtage, verkleurinlegwerk, ca. 1900. Uitgevoerd met been en
gen) h. 20,5 and w. 13,5 cm.
[1]		
€ 600/2000
fijnhout soorten in geometrisch patroon. Hierbij
3437 Turkije, Ottomaanse tughra, 19e eeuw,
twee kistjes met Khatamkari inlegwerk. (betoegeschreven aan kalligrafist Haqqi (slijtage,
schadigingen, slot manco). h. 15 cm, b. 27 cm,
verkleuringen) h 15,2 x w. 18,5 cm., incl.
d. 17 cm. [3]		 € 100/200
Perzië, Khatamkari ingelegde houten kist,
passe-partout 28 x 26,5 cm.
[1]		
€ 200/300
ca. 1950. Uitgevoerd met geometrisch inge3438 Turkije, gedrukte uitgave van Dala'il
legd ster patroon en benen bieswerk. Interieur
al-Khayrat, 1906, de gebeden voor de profeet
ook voorzien van inlegwerk. Staande op vier
Mohammed, geschreven door de geleerde
pootjes. (chip aan rand). l. 26 cm, d. 19 cm,
50/80
al-Jazuli, gedrukt door de 'Ottoman House of
h. 7 cm. [1]		 €
Keramiek schenkkan naar Perzisch antiek
Happiness', gebonden in canvas bedrukte kaft
50/80
voorbeeld h. 14,5 cm. [1]		 €
(slijtage, verkleuringen) h 18 x w 13,5 cm.
[1]		
€ 200/300
Turkije, Iznik keramiek tegel, 17e eeuw.
3439 Irak, Bagdad, Koranpaneel, 12e eeuw, in
Gedecoreerd met bladeren en bloemen. (incomnaskh schrift, met vergulding, geplakt op passepleet, beschadigd, gelijmd). h. 25 cm, b. 20 cm.
partout (beschadigingen, slijtage en verkleurinProvenance: nalatenschap Onno Boers.
€ 200/300
gen) h 21,3 x w 16,2 cm., incl. passe-partout
[1]		
Persian faience bowl, 13th century and Near
30,3 x 21,5 cm. [1]		 € 400/600
3440 Iran, miniatuur, 19e eeuw, Sultan Fath Shah
Eastern antique black earthenware bowl
van Qajar, met panelen met kalligrafie in Nawith two handles, ca. 1000 BC.
sta'liq schrift (slijtage, verkleuringen) h 19 x w
diam. 13,5 and 14 cm. [2]		 € 200/300
India, machinaal gemaakt worteldoek, groen
13,5 cm., incl. passe-partout 31 x 22,3 cm.
[1]		
€ 400/600
centrum omgeven door rode banden, gebor3441 Turkije, miniatuur, 19e eeuw, man in Otduurd met gestileerde florale motieven (beschatomaanse kleding, met Abru gekleurd papier
digd) 160 x 180 cm. [1]		 € 300/400
Centraal-Azië, canvas rolprent, ca. 1900,
(slijtage en verkleuringen) h 13,1 x w 7,5 cm.,
gedicht al-Burdah door al-Basiri, in thuluth
incl. passe-partout 29,7 x 21,8 cm.
[2]		
€ 400/600
schrift op canvas in goud, rood, blauw en zwart
ca. 500 x 13 cm. [1]		 € 1500/1800 3442 Turkije, kalligrafie, 19e eeuw, in de vorm van
Mogolrijk, twee koranbladen, 16e eeuw uit
een Arabische koffiepot (slijtage, verkleurinBoek Vijf van Nizami, in Nasta'liq schrift, de
gen) h 20,5 x w 14,4 cm., incl. passe-partout
jachtpartij van de Sultan met zijn assistenten
32 x 22, 8 cm. [1]		 € 200/400
3443 Afghanistan, kalligrafie, 19e eeuw, in de
(kleine beschadigingen, verkleuringen) h 12,5
vorm van een leeuw met zwaard, in blauwe
x w 7,5 cm. / h 12,6 x w 6,3 cm. / incl. passepigmenten en vergulding, (slijtage en verkleupartout 17,2 / 10,3 cm. [2]		 € 600/800
India, gravure van Mekka, 19e eeuw, in rode,
ringen) h. 15,5 and w. 22,8, with passe-partout
groene, blauwe en zwarte pigmenten, op karton
23 and 31 cm. [1]		 € 1000/1200
geplakt (slijtage en verkleuringen, vouwen)
h 38,5 x w 30,5 cm. [1]		 € 400/600

Perzische en
Islamitische kunst

3425

3426

3427
3428

3429

3430

3431

3432

3433
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3455 Syrië, paar notenhouten klapstoelen, 20e
3444 Iran, Basmala kalligrafie, 19e eeuw, in de
eeuw, met opengewerkte kuif. Het geheel rijkevorm van een pauw, omgeven door kalligrafie,
lijk ingelegd met parelmoer en zilverdraad.
in de stijl van Malik Muhammad Qazvin (slij[2]		
€ 600/700
tage en verkleuringen) h 16,7 x w 23 cm., incl.
3456 Myanmar, verguld houten sculptuur van een
passe-partout 23,8 x 29,8 cm.
€ 200/400
Naga, begin 20ste eeuw versierd met schub[1]		
3445 Iran, miniatuur, 19e eeuw, van de profeet
ben, lijnen en ingelegde spiegeltjes. Op een
Mohammed op het paard Burak, vliegend over
standaard. Particulier collectie Amsterdam.
de Ka 'aba, in de randen verzen, beginnende
l. 134, h. 145 en d. 48 cm. [1]		 € 600/1000
3457 Drie Indiase/Perzische miniaturen ingelijst
met Soera 20. Geplakt op lichtblauw passe-parh. 14-23v cm. Provenance: Een nalatenschap
tout met versiering van goudkleurige randen.
€ 100/200
uit Brabant. 		
h 26 en w 18 cm excl. passe-partout.
€ 400/600 3458 Irak, eleven Turbah, Shia muslim prayer
[1]		
3446 Iran, Qajar, olieverfkalligrafie op linnen,
stones. Supposedly made from clay from the
circa 1900, van de namen van Allah in Naholy city of Karbala, so the forehead touches
sta'liq schrift, in Ismail Jalayer stijl, de rand met
sacred soil during prayer practice. One dambloemen (slijtage, vouwen) h 44,5 x w.58,5 cm.
maged. 3,8 - 6 cm. [11]		 € 100/200
€ 400/600 3459 Perzië, houten kist met Katamkari techniek,
[1]		
3447 Irak, kalligrafie, 20e eeuw, Rihan kalligrafie
20e eeuw. De deksel met ruit vormige zilveren
door Abbas al-Baghdadi, omgeven door gedereliëf plaquette. Interieur met rode stof.
coreerde en vergulde banden h 18,5 x w.31 cm.,
(beschadigingen). l. 30 cm, b. 20 cm, h. 11 cm.
[1]		
€ 200/300
incl. passe-partout 34,5 x 47,5 cm.
€ 300/400 3460 India, bronzen grote waterpot, 19e eeuw
[1]		
3448 Iran, lederen buidel, waarschijnlijk Safavid,
met florale decoratie. [1]		 € 500/800
3461 Iran, metalen schoten met decor van koning,
16e eeuw, geborduurd met gekleurde draden,
begin 20ste eeuw. [1]		 € 100/200
met decoratieve banden, de binnenzijde met
3462 Perzië, speeltafel op onderstel, 1e kwart
later aangebrachte afbeelding van Mekka,
20e eeuw. UItgevoerd in khatamkari techniek.
met lederen riem (slijtage) b. 14,5 cm., riem
Onderstel met gebogen poten en onderblad.
ca. 60 cm. [1]		 € 500/700
3449 Perzië, miniatuurschildering van een valHet boven blad te draaien en open te klappen,
kenier te paard, waarschijnlijk 19e eeuw,
waaronder interieur met groen vilt met klep
pigmenten op papier, geplakt op karton
waaronder schaak- en tric trac bord. h. 71,5 cm,
(slijtage) 20,5 x 15 cm. [1]		 € 400/600
b. 64,5 cm, d. 32 cm. [1}]		 € 400/600
3450 Perzië, miniatuurschildering van een Mogul
3463 Grote Moorse tricktrack kist met stenen
heerser met zwaard, 19e eeuw, pigmenten op
staand op een onderstel. Versierd met geometripapier, geplakt op karton (slijtage en beschadische patronen met verschillende houtsoorten en
gingen) 20,5 x 15 cm. [1]		 € 400/600
natuurstenen. [1]
3451 Perzië, drie antieke geglazuurde aardewerken tegels, in blauw en geel glazuur, verschillend gedecoreerd met geometrische banden
(enkele beschadigingen) 19 x 19 cm.
€ 1500/2000
[3]		
3452 Perzië, drie antieke geglazuurde aardewerken tegels, geglazuurd in geel, wit en blauw
met verschillende florale en kalligrafische
motieven (beschadigingen) 19 x 19 cm.
€ 1500/2000
[3]		
3453 Iran, turquoise-geglazuurd aardewerken serviesgedeelte, 20e eeuw, verschillend gedecoreerd met vissen, vogels en bloemen, bestaande
uit twee borden, zes kleinere borden, vijf kleine
schaaltjes en vijf kommen (enkele beschadigingen) diam. 21-10,2 cm. [18]		 € 400/600
3454 Perzië, geglazuurde aardewerken vaas, met
gestileerde decoratie (slijtage) h. 28 cm.
€ 100/200
[1]		
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3507 Solomon Islands, New Georgia, two
prestigious objects consisting of tridacna and
conus shell ornaments fixed by cotton on a
stick; herewith a tridacna shell pendant,
pagosia. l. 40; 37,5 and 9,6 cm. high resp.
[3]		
€ 500/800
3508 P.N. Guinea, Mount Hagen, breast ornament, Moka kina, pearl oyster shell, plant
fibre on tree resin plate; herewith a Mendi
Cymbrium shell pectoral, pakol, plant fibre
cord h. 41,5 and 25 cm. [2]		 € 750/1000
3509 Solomon Islands, New Georgia, pectoral
ornament, erenge, consisting of a cenSumatra, Toba Batak, priest's horn, naga
tral tridacna shell ring, shell and coconut
morsarang, 19th century, with old encrusted
strung beads, conus shell pendants and fish
soot patina. On a custom stand. Private Dutch
teeth. h. 17,2 without cord, mounted. 		
		
€ 750/1000
collection. l. 38,5 cm. [1]		 € 1000/1500
Sulawesi, Toraja, machete, penai, the sheath
3510 Timor, ritual mask, 19th century with
decorated with finely carved flower buds and
blackened encrusted patina with drilled holes
geometrical lines, the wooden handle with tufts
for fur attachement. h. 32,6 cm.
[1]		
€ 1500/2500
of animal hair. l. 75 cm. [1]		 € 500/800
Sulawesi, Toraja, Rongkong, banner,
3511 New Ireland, Malagan sculpture, the central
poritutu roto, early 20th century Provenance
standing figure surrounded by stalks, a fish in
possibly Peter Bol, Amsterdam. Collected in
front and below, first half 20th century.
the 1970's. These banners were locally consideh. 72,5 cm. 		 € 1200/1600
3512 Central Nias, standing male ancestor figure,
red sacred and were among the Sadan Toraja
adu zatua, holding a peg in each hand, accentufavourite during funerals of high-ranking
ated body details. h. 31,7 cm. 		 € 1200/1600
persons, where they were mounted on high
3513 West-Australia, Aborigine, shield, with a zigbamboo poles. The technique of dyeing used
zag pattern, red and white pigments
on this cotton textile is known under the name
65 cm. 		 € 400/800
pelangi which literally means ‘rainbow’ and
refers to the bright red, blue colours and undyed 3514 S.E. Australia, Aborigine, boomerang or
club with notched patterns; herewith a spear
areas against a deep purplish to black ground,
thrower. l. 60,7 and 87 cm.
which are likened to the stars and sun in the
[2]		
€ 500/1000
universe. The centre of fabrication was Rong3515 New Britain, Baining, barkcloth kavat mask,
kong and these cloths were traded to neighboumounted on a rattan frame, natural pigments.
ring peoples as far as North Sulawesi.
€ 10000/15000
h. 103 and wide 62 cm. 		 € 500/750
378 x 81,7 cm. [1]
Philippines, Luzon, Ifugao, Hapao, fine
3516 Philippines, Luzon, Ifugao, boar's tusks
standing tutelary male figure, bulul, traces
armlet, tangkil, the central figure in squatting
of blood offerings and soot Provenance: Ed.
position, arms crossed, at the back a tubular
Smit, The Hague h. 63,4 cm. Gentle Homme.
shaft for insertion of a tuft of feathers.
€ 6000/8000
[1]		
Ex- collection Jeroen Bosch, The Hague
PNG, Middle Sepik, cassowary bone spatula,
d. 11 and h. 12,4 cm. on custom made stand.
[1]		
€ 1500/2000
topped by a bird figure. Private Amsterdam
collection. h. 34,7 cm. [1]		 € 750/1000 3517 South Nias, standing ancestor figure, adu
PNG, Middle Sepik, lime container carved
nowu, shortened arms, beneath the flat headwith a cassowary standing on a crocodile's
dress red cotton cloth. Provenance: Joe Loux,
head. with traces of white pigment. ProvenanAsian & Tribal Art, San Francisco h. 28 cm. 		
		
€ 1200/1400
ce, Amsterdam private collection. l. 70 cm. on
custom made stand. [1]		 € 800/1200 3518 Nias, a squatting male ancestor figure in an
Sulawesi, Poso area, shield, kantu, the
unusual position of arms embracing the raised
V-shaped cross section decorated with
legs and holding a large cup. With traces of
alternating bands of ceramic inlay and tufts
scraping for ritual purpose. h. 43,5 cm.
[1]		
€ 1500/2000
of hair 107,5 cm. 		 € 1500/2000
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3519 Solomon Islands, Santa Cruz, mother-of3533 Sulawesi, Toraja, ceremonial wooden bowl
pearl nose ornament with glass beaded strings
on a long foot, dulang, the centre of the foot
and fish teeth pendants; herewith two New
embelished with bufalo horn and bone.
Georgia terebra shell valuables. Provenance:
h. 23,5 cm. [1]		 € 300/500
Michael Auliso for secon item w. 7 cm; 11 cm.
3534 New Britain, Baining, barkcloth pig mask,
on custom made stand. [3]		 € 250/500
rattan frame, natural pigments Herewith four
3520 Papua, Mamberamo,necklace consisting of a
beaten barkcloth cirulair dance attributes.
cassowary head, plant fibre cord and boar's tusk
l. 70,5 and diam. 22 - 33,5 cm.
[5]		
€ 300/500
pendants; herewith two Asmat, Buepis, hornbill
3535 PNG, Maprik, wooden yam mask
beaks, the backs with resin and seeds.
€ 300/500
h. 25,5 cm. on stand. [1]		 € 200/300
[3]		
3521 Sumatra, Lampung, two ceremonial cloths,
3536 New Britain, Gazelle Peninsula, Tolai, dance
tampan, both with boats with anthropomorwand, bair, pigments, feathers, plant fibre,
phic figures 95 x 62 and 69,5 x 65 cm.
iron. h. 85 cm. (without feathers). € 250/500
€ 400/600 3537 New Britain, Gazelle Peninsula, Tolai,
[2]		
3522 Flores, Ngada, rare wood initiation mask, the
collection of dance wands, bair, and ornaopen carved eyes filled with ceramic. h. 35 cm.
ments, painted, pigmented and with feathers
€ 800/1500
[1]		
and fibre, late 20th century. 22 - 70 cm. without
3523 New Britain, Gazelle Peninsula, Tolai, two
feathers. [10]		 € 600/800
3538 New Britain, Gazelle Peninsula, Tolai, dance
dance wands, bair, and a ceremonial
attribute, shaped as a Duk-duk dancer, wood,
tomahawk, paint, pigments, feathers and plant
fibre and pigments, second half 20th century.
fibre. h. 56, 57 and 82 cm. resp.
€ 400/600
h. 47,5 cm. 		 € 300/500
[3]		
3524 Philippines, Luzon, Ifugao, collection of five
3539 Aceh, blunderbuss, 19th century, underneath
lidded baskets, a squat globular coiled basket,
left to the trigger an Acehnese inscription.
a plaited back pack, two plaited square baskets
Herewith two horn powder containers.
and a coiled tubular basket. 21; 30; w. 22 and
With damascened barrel l. 86,8 cm.
[3]		
€ 400/600
18 and l. 18,8 cm. [5]		 € 300/500
3525 Solomon Islands, large comb decorated with
3540 Philippines, Luzon, Ifugao, coiled rattan
plant fibre details; herewith a comb with inlay
bridal headdress, the wooden squatting figure
of nautilus shell. h. 23,5 and 18,5 cm. first item
with two tubular shafts flanking he face for
on stand. [2]		 € 300/500
insertion of feathers, shiny usage patina.
3526 Java, an East-Javanese period bronze dish
d. 20 figure 14,2 cm. on a custom made stand. 		
		
€ 1500/2500
with raised border and concentric circles
3541 Philippines, Luzon, Ifugao, ritual small
along the rim; on the reverse there is a nr 1013
sculpture, hi'pag, squatting figure in
KD. 19,7 cm. 		 € 400/600
3527 Timor, Atoni, five delicately carved coconut
blackish patina h. 16,4 cm. [1] € 800/1200
3542 P.N. Guinea, Abelam, two helmet spiral
shell spoons, all with open-worked details, one
coiled helmet yam masks, Bapa Kumbu,
with beaded string. 10 - 20 cm.
€ 250/400
topped by cassowary feathers. h. 35 and
[5]		
3528 P.N. Guinea, Abelam, three spiral coiled
30,5 cm. [2]		 € 200/400
3543 Lapland, Sami, bone knife, 19th century
plant fibre yam masks. 35; 43 and 70,5 cm.
€ 200/300
on one side with incised reindeer and dated
[3]		
3529 PNG, Boiken, bride price, talipun, coiled
1899. l. 36 cm. [1]		 € 300/400
3544 Sri Lanka, Singhalese knife, piha kaetta,
rattan mounted on a shell. 25 cm.
€ 150/300
bone handle, iron blade with chased silver
[1]		
3530 Philippines, Ifugao, five baskets, two coiled,
mounting, brass silver inlaid collar, 18th/19th
one coiled and plaited and two plaited items;
century. l. 25,6 cm. 		 € 500/800
3545 Flores, Ngadha, hip cloth, sapu jara, early
herewith five small baskets, three coiled and
20th century, Published in Hamilton, Roy W.,
two plaited. [10]		 € 400/600
3531 PNG, Cenderawasih Bay, prow ornament,
1994, 'Gift of the Cotton Maiden', page 109, fig.
traces of pigment h. 67,5 cm. on stand.
5.16. 128 x 90 cm. [1]		 € 800/1200
€ 200/400
[1]		
3532 New Britain, Gazelle Peninsula, Tolai, ceremonial tomahawk, natural pigments, plant
fibre l. 118,5 cm. 		 € 800/1200
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3546 Sumba, Kapunduk, ceremonial betel bag,
3558 PNG, Papua Golf, bullroarer, with traces of
kalumbut muti, complete with pendants, imwhite pigment. l. 37,3 cm. [1]		 € 250/350
3559 Borneo, Central Kalimantan, Dayak, charm
ported glass beads and a chalk gourd. German
or amulet, a rare configuration of a central
private collection. 33 x 35 cm.
€ 750/1000
Chinese (?)figure flanked by two seated
[1]		
3547 Flores, Lio, shoulder cloth, semba manusia,
figures h. 14,2 cm. [1]		 € 700/900
3560 Brazil, Xingu, Kayapo, a pàt mask (anteafine woven cloth, the central field with vertical
ter), from Mauritia flexuosa palmleafs and dark
rows of anthropomorphic figures amids patola
coloured plant fibers with stylized cylinder eyes
derived motifs. German private collection.
€ 400/800
topped with stylized anteater snout and rope as
194 x 91 cm. (without fringes).
3548 Sumatra, Bangka, Muntok, silk sarong, kain
tongue. l. 127 cm. [1]		 € 600/1000
3561 Philippines, Mindanao Island, wooden shield
limar, Lit. ref: 'The Art of Indonesian Textiles',
with intricately carved floral patterns, a bulbous
The M. Bakwin Collection, Chicago 2007,
circulair decoration in the middle and accents in
p. 55, nr. 22. German private collection.
white. With a handle and a crack mended with
176 x 100 cm. [1]		 € 300/400
3549 Sumatra, Karo Batak, betel bag, early 20th
an iron peg and a small hole. h. 102 cm.
[1]		
€ 400/800
centry, with a lontar braided inner bag. Private
German collection. 		 € 150/250 3562 Borneo, Sarawak, Iban, measure stick,
3550 Papua, Asmat, cushion in the shape of an
tun-tun, surmounted by a squatting figure, the
stylized tortois the back with relief carving.
hands supporting the head. h. 51,7 cm.
[1]		
€ 800/1200
With brown-black patina. l. 59 cm.
€ 300/500 3563 Brazilian, Kamayura Indian, plantfiber
[1]		
3551 PNG, Sepik, spear thrower, the elevation
dance mask oval mask with painted accents
carved as a bird l. 79,5 cm.
and long planfibre threads. h. 41 cm. (mask)
€ 400/800
[1]		
total ca. 133 cm. [1]		 € 200/400
3552 Flores, Ngada, standing male ancestor figure,
3564 Sumatra, Batak, water buffalo horn gunin the left armpit a hole, cleaned patina. Ref.:
powder holder, the flanks with an incised floral
J.H. van Brakel a.o.1987 'Budaya Indonesia',
pattern, the stopper carved with an equestrian
p 144, ill. 140 for a similarly carved female
figure. l. 28,5 cm. on custom made stand.
[1]		
€ 800/1200
figure. h. 43,5 cm. on metal base.
€ 1000/1500 3565 Java, East Javanese period copper alloy
[1]		
3553 Papua, Asmat, Casuarinen coast, warshield,
offering tray, talam, the interior decorated with
jamasj, the front with four superimposed
an incised and stamped floral pattern. d. 43 cm.
[1]		
€ 800/1200
stylized anthropomorphic figures. With sago
3566 Moluccas, Leti, miniature ancestral figure,
leaf tassles and a fine carved anthropomorphic
yene in crouching position, arms crossed on top
figure on top. The reverse with a zig-zag patof the knees. h. 7,3 cm. [1]		 € 500/800
tern in red and black. With a local restauration
3567 Borneo, Kalimantan, seated bone figure Holwith at the bottom. Provenance J.C. Baarspul,
ding an unidentified object between its arms.
acting Governor Dutch New Guinea, 1958.
Provenance Fred Ten Houten, before 1970.
h. 195 cm. [1]		 € 800/1200
3554 Sumatra, Batak, wand, tungkot malehat, the
With collection number T.H. 1056. h. 7,2 cm.
[1]		
€ 150/200
shaft with silver bands and topped by a seated
3568 Borneo, East Kalimantan, Dayak, stopper
figure and a diminutive figure in between the
carved with standing zoo- anthropomorphic
legs. l. 125,5 cm. [1]		 € 800/1200
3555 Borneo, Kalimantan, Dayak, square stick
figure. h. 16,3 cm. on stand.
[1]		
€ 300/500
surmounted by a standing priest (?) figure,
3569 Papua, Cenderawasih Bay, ancestor figure,
thick blackish patina h. 64,6 cm. on stand.
€ 600/800
korwar, in squatting position and holding a
[1]		
3556 Abelam, carved coconut shell cup, decorated
rectangular open worked frame with one snake
with three anthropomorphic heads and stylized
in his hands. h. 26,2 cm. [1]		 € 2000/3000
3570 East Flores, Lamaholot People, Lembata,
bodies and alternated with diamond shaped
Atadei, bridewealth cloth, kawatek, three
figures. diam. 19,5 cm. [1]		 € 300/500
3557 Papua, Asmat, wood substitute head, traces
part textile with anthropomorphic and aquatic
of white pigment h. 19,6 cm. on custom made
figures 217 x 110 cm. [1]		 € 600/1000
stand. [1]		 € 300/500
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3571 East Flores, Lamaholot People, Lembata,
3583 Papua New Guinea, lower Sepik, standing
Atadei, bridewealth cloth, kawatek a three
anthropomorphic figure, eyes with red
part textile with mainly geometric motifs.
pigment h. 23,8 cm. [1]		 € 1500/2500
229 x 116 cm. [1]		 € 400/800 3584 Borneo, East Kalimantan, Dayak, wooden
3572 East Flores, Lamaholot People, Lembata,
amulet Carved as a squating male figure.
Atadei, bridewealth cloth, kawatek a three
Provenance, Fred Ten Houten, before 1970.
part textile with the central panel with geomeWith old number TH1041 h. 8,1 cm.
[1]		
€ 150/180
tric pattern, manta ray and ships in the smaller
bands. 257 x 206 cm. [1]		 € 400/800 3585 Central Borneo, Kayanic Dayak, two awls,
3573 East Flores, Lamaholot People, Lembata,
one with hilt shaped as an aso, the other shaped
Atadei, bridewealth cloth, kawatek a three
with an aso head with a scull on top. Provenanpanel textile with in the central panel rows of
ce Fred Ten Houten, before 1970. h. 13,5 and
anthropomorphic figures in line, manta ray and
14,8 cm. [2]		 € 250/500
3586 Sumatra, North Nias, standing female ancesfigures in the smaller bands. 205 x 113 cm.
€ 600/1000
tor figure, adu zatua, with a high leaf crown,
[1]		
3574 East Flores, Lamaholot People, Lembata,
holding a cup in front. h. 28,6 cm.
[1]		
Atadei, bridewealth cloth, kawatek a three
3587 Borneo, East Kalimantan, Dayak, protective
part textile, the central panel with geometric
anthropomphic figure with floral details and
motives and manta ray, in the smaller bands
large phallus. Provenance Fred ten Houten, bemanta ray and ship motives. 241 x 110 cm.
€ 300/500
fore 1970. With old collection number in white
[1]		
3575 East Flores, Lamaholot People, Lembata,
TH1231. h. 66 cm. [1]		 € 800/1200
3588 Borneo, East Kalimantan, Dayak, protective
Atadei, bridewealth cloth, kawatek a three
anthropomphic figure. with weathered
part textile, the narrow central panel enclosed
patina. h. 76,5 cm. [1]		 € 600/1000
by alternating smaller bands with a ship and
3589 Philippines, Ifugao, lidded pot, squat
anthropomorphic figures and geometrical patbulbous with fluted panel. h. 23,5 cm.
terns 197 x 108 cm. [1]		 € 400/800
[1]		
€ 350/500
3576 East Flores, Lamaholot People, Lembata,
3590 Savu, two man's shoulder cloths, selimut and
Atadei, two bridewealth cloths, kawatek both
a woman's shoulder. Private German colwith three part textile with geometric or patola
lection. 161 x 86 / 170 x 84 and 175 x 92 cm.
derived patterns. 191 x 151 and 197 x 100 cm.
€ 200/400
(without fringes). [3]		 € 250/500
[2]		
3577 East Flores, Lamaholot People, Lembata,
3591 Bali, upper silk hipcloth, kampuh endek and
Atadei, two bridewealth cloths, kawatek with
a silk and metal wrapped thread hipcloth,
manta ray and geometric motives.
saput songket. Private German collection.
€ 200/400
€ 200/400
[2]		
140 x 110 and 186 x 84 cm. [2]		
3578 East Flores, Lamaholot People, Lembata,
3592 West Timor, two different man's wraps,
Atadei, two bridewealth cloths, kawatek with
selimut, one with supplementary warp, the
manta ray and geometric motives. 221 x 114
other with warp wrappings. Herewith a Sumba
and 254 x 101 cm. [2]		 € 200/400
ikat hingi, 19th century. (with damage and
3579 East Flores, Lamaholot People, Lembata,
restaurations. ) Private German collection.
Atadei, two bridewealth cloths, kawatek with
176 x 97 / 222 x 86,5 and 255 x 168 cm.
[3]		
€ 300/500
manta ray and geometric motives. 192 x 110
and 201 x 120 cm. [2]		 € 300/500 3593 India, Gujarat, ceremonial silk textile,
3580 Flores, Ende, wrap, semba, Collected in situ
patolu, 19th century. with two damages.
in the early 1970's. 179 x 128,5 cm.
Private German collection. 441 x 103 cm.
€ 200/400
[1]		
€ 400/600
[1]		
3581 Timor, Belu, festive sarong, consisting of four
3594 Sumatra, Toba Batak, equestrian on a singa
parts and the lower panel with warp wrapping,
with two other anthropomorphic figures on a
buna. Collected in situ in the early 1970's.
squat bulbous vessel. h. 16,8 cm. Prof. Max
€ 600/800
190 x 64 cm. [1]		 € 400/600
Wilhelm Carl Weber. [1]		
3582 Timor, sarong, the central bleu and white ikat
3595 North America, plain Indians, four beaded
pattern with anthropomorphic figures. Collected
pouches with floral patterns. The smallest
in situ in the early 1970's. 139 x 55 cm.
with very fine beads. l. 19.5, 17.5, 18 and
€ 200/400
[1]		
17 cm. Provenance Constant Nieuwenhuys.
[4]		
€ 300/400
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3596 Papua Gulf, carved wooden spirit board,
3609 PNG, narrow shield, carved with geometrical
gope, According to the family of the last owner
patterns in red, white and black pigments.
this shield was collected by Schultze Westrum;
h. 143 cm. [1]		 € 250/350
3610 Sumatra, Minangkabau, shoulder cloth,
Kees Timmer, Rotterdam. h. 121,4 cm.
€ 800/1200
selendang, ca. 1900 or ealier, in supplemen[1]		
3597 Borneo, East Kalimantan, Dayak, rare
tary gold wrapped thread. The centre with checshaman's attribute, being aan anthropomorkerboard pattern and diamonds. 194 x 60,5 cm.
[1]		
€ 200/400
phic figure holding a head in front on a rectan3611 Sumatra, Malay, Palembang, tunic, baju,
gular pierced extension. h. 11.2 cm.
€ 250/500
early 20th century, l. 87 and w. 128,4 cm.
[1]		
[1]		
€ 400/600
3598 Philippines, Nothern Luzon, Ifugao, bowl,
3612 Sumba, ikat hingi kombu, early 20th
duyu Provenance, WIlliam Beyer and Rob Kok,
century, with nine panels, the central field with
Amsterdam. diam. 31,5 cm.
€ 300/500
patola derived pattern and deer and poultry.
[{1]		
3599 Philippines, Northern Luzon, Ifugao, bowl,
238 x 130 cm. (without fringes).
[1]		
€ 300/500
duyu Provenance WIlliam Beyer and Rob Kok,
Amsterdam diam. 26 cm. [1]		 € 200/300 3613 East Sumba, ikat hingi, with a rare decorated
3600 Philippines, North Luzon, Ifugao, necklace
with skull trees, poultry, snakes and aquatic
of ten brass ling-ling-o pendants and glass
creatures. 230 x 138 cm. Without fringes.
[1]		
€ 300/500
beads. Provenacne, William Beyer; Rob Kok,
3614 Sumba, ikat hingi kombu, with nine panels of
Amsterdam l. ca 60 total lenght.
€ 200/300
poultry, tree of life and a central patola derived
[1]		
3601 Papua, Highlands, man's bag, benapa,
pattern. Herewith a West Timor, wrap cloth
consisting of several fibers, on both ends
with stylized anthropomorphic figures. Sumba
decorated with boar's tusks, in the centre a
textile collected before 1908. Family collecwooden shield with a blue trade bead and a
tion. 248 x 76 (each panel) and 180 x 81 cm.
cassowary bone. w. ca. 46 cm. [1] € 400/600
(without fringes). [3]		 € 200/400
3602 Melanesia, probably Solomon Islands, orna3615 Sumba, gold ear pendant, mamuli, in omega
ment, with two large curved boar's tusks and a
shape and decorated with granulation and spiral
fine beaded panel of nassa shells and coconut
motifs. Provenance Aalderink, Amsterdam and
shell rings. l, 47,5 cm. [1]		 € 200/400
private collection Amsterdam. h. 6,8 cm.
[1]		
€ 1000/1500
3603 Borneo, Kalimantan, standing anthropo3616 Timor, powder horn and an East Kalimanmorphic figure, holding a cockerel in his right
tan, Dayak amulet. the first item made of
hand. Provenance: Father Nico Akerboom,
animal tooth and water buffalo horn. MIchel
Congregation of the Sacred Heart, Tilburg,
Thieme, Amsterdam. h. 16,3 and 9,5 cm. on
1982 . h. 91.5 cm. [1]		 € 500/750
3604 Tonga Islands, wooden club, povai with
stand. [2]		 € 150/200
3617 Sumba, central part of a swift, kijora, with
carved geometric patterns. Suspension hole.
an anthropomorphic head. h. 28,5 cm. on
h. 77 cm. [1]		 € 300/400
3605 PNG, Hunstein Mountains, Bahinemo, cult
stand. [1]		 € 180/250
3618 Papua, Asmat, anthropomorphic figure,
figure, with traces of white, red and black
standing on an anthropomorphic head. Propigments. Ex collection Kees Timmer, Rottervenance Jan Visser, Amsterdam and private
dam l. 112,5 cm. [1]		 € 400/600
3606 Papua, Central Asmat, shield open worked
collection. h. 97 cm. on a custom made stand.
[1]		
€ 800/1200
upper part, white and red pigments. Old collec3619 Sumatra, Karo Batak, a rare priest's attrition number on the handle '3030/10. and initials
bute, being a kneeled anthropomorphic figure
in white EDr. h. 185 cm. [1]		 € 600/900
3607 Bali, carved architectual fragment, 1st half
with extended arms, the hands with six digits.
20th century. a carved stylized Singa head.
Separately carved and attached upper and lower
Old inventory number I.F.57. w. 25 cm.
legs and a central column fitted into the body
€ 200/400
[1]		
and extending the base, inlaid ceramic eyes and
3608 Papua a bundle of of various arrows and
a cotton fibre turban with traces of feathers.
spears. in a plant fibre bag. l. max 172 cm.
Private Dutch collection. h. 29,7 cm. on custom
€ 200/400
[1]		
made stand. [1]		 € 2500/4000
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3620 Philippines, Luzon, Ifugao, carved wooden
3632 Sumatra, Batak, Toba, ceremonial mortar,
ritual spoon, with a squatting ancestral figure.
ca. 1900, on one side a SIngha head and to the
l. 14,7 cm. [1]		 € 200/300
rear a tail. WIth blackish patina. Provenance
3621 Lombok, a pestle for betel nuts, made of
Galerie Lemaire, Amsterdam. l. 31,3 cm.
[1]		
€ 400/600
various metals, animal material and wood.
h. 21,7 cm. [1]		 € 120/180 3633 PNG, Middle Sepik, imitation ancestral
3622 Borneo, Kalimantan, Kayanic Dayak deer
skull, in antrhropomorphic-zoomorphic shape,
horn awl, decorated with a Aso and anthrowith animal teeth, human hair, painted geomepomorphic head. Herewith a Sumba ivory
trical patterns, bone nose ornament and inlaid
bracelet, 1st half 20th century, with inventory
shell eyes. l. 31 cm. [1]		 € 800/1200
3634 Bali, three ceremonial cloths, ider ider, with
number in white cc/11356.2. l. 14,2 and
embroidered depictions of epic figures in bright
diam. 7,9 cm. [2]		 € 250/500
3623 West Timor, Insana, two man's shoulder
colours. Two with tassles underneath.
cloths, beti. one from a German private
l. 268, 293 and 182 cm. [3]		 € 400/600
3635 North East India, Naga, plaited cane
collection 182 x 114 and 102,5 x 108 cm.
€ 250/400
warriors headdress and two warriors axes
[2]		
3624 Papua, Northwest Asmat, war shield, first
the headdress with boar's hair and cotton
half 20th century. The upper part decorated
padded inside. h. ca. 25 and l. 64,5 and 67 cm.
[3]		
€ 400/600
with a stylized stingray motive, puru. The
3636 Sumatra, Lampung, ceremonial cloth,
shield with a flying fox motive, praying mantis
tampan, with two panels showing figures and
and geometrical motives. With red, white and
animals on a ship, bordered by arabic scripture.
black pigments. Provenance Dutch collection
Herewith a West Timor, man's wrap. 120 x 51,5
and Michel Thieme, Amsterdam. h. 163 cm. [1]		
€
800/1200
(without fringes) and 222 x 132 cm.
[2]		
€ 500/750
3625 Sumatra, Lampung, ceremonial textile, tapis,
3637 French Polynesia, Austral Islands, ceremoniearly 20th century, With gold wraped thread
al paddle. The pommel with eight finely carved
decorations, couching, sequins and embellishead, The cylindrical shaft and spade-formed
hed with a European crown motive and texts.
blade carved with a bass relief geometrical
Mounted on a frame. Herewith another with
pattern. l. 96 cm. Provenance Constant
geometrical pattern.
Nieuwenhuys. [1]		 € 600/1000
h. 113 x 129 117 x 117 cm. 		 € 300/500
3626 Sumatra, keris, with five luk wrought iron
3638 PNG, Abelam, braided yammask, h. 34 cm.
blade, a fine pamor pattern, the handle in a the
on custom made stand. [1]		 € 300/400
3639 PNG, Abelam, braided yam mask, with
shape of a floralized anthropomorphic figure.
polychrome pigments. h. 36 cm. on custom
l. 41,9 cm. 		 € 250/500
3627 Papua, Cenderawasih Bay, a bamboo spear
made stand. [1]		 € 200/300
3640 PNG, Abelam, braided yam mask, with a
carved hardwood point with a janus Korwar
projecting 'face' and traces of red pigments.
head. l. 204 cm. [1]		 € 200/300
3628 PNG, Eastern Highlands, stone mortar, ca.
Herewith another with a poly-faced design.
3000-1000 BC., with remnants of red color.
h. 38 and 27,5 cm. on custom made stands.
[2]		
€ 300/400
With documentation of the find in 1961.
3641 Lombok, ceremonial sash, umbak bolong,
Provenance Robert Ypes, Amsterdam.
both ends with Chinese coin pendants.
w. 29 cm. [1]		 € 400/800
[1]		
€ 200/300
3629 Java, Peranakan silk batik tulis, decorated
with lar, birds and flowers. 		 € 200/400 3642 West Papua, Highlands, Dani, powerstone,
3631 Mammoth ivory pendant, probably Eastern
animal skulls attached to the braided plant fibre
Siberia, ca. 5000-1000 BC. In the shape of a
bands. h. 44,3 cm. on custom made stand.
[1]		
€ 200/400
standing female figure with tilted head, engra3643 Philippines, Luzon, Bontoc, man's headved lines indicating a tunic and a pierced hole
dress, plaited circular cap with two bundles of
at the bottom for hanging. This figure could
feathers and a squatting human figure in front,
have been used by shamans; another mammoth
lashed by means of two cords. d. cap 16 cm.
ivory figure from the same collection was sold
[1]		
€ 500/750
at Native Auctions, Brussels, January 25, 2014,
lot 71. h. 4,9 cm. [1]		 € 2000/3000
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3655 P.N. Guinea, Middle-Sepik, house board
3644 Middle East, two ceremonial embroidered
carved with an anthropomorphic face on both
cloth's one with scripture and in each corner a
ends and ovals in between Provenance:
moon and a star motive. The other with scripHoubensak, Switzerland 1968 h. 197 cm. 		
ture along the border and a floral configuration
		
€ 2000/3000
in the centre. 76 x 76 and 122 x 82,5 cm.
€ 300/500 3656 Java, a batik tulis sarong, a batik cap sarong,
[2]		
3645 PNG, Central Asmat, war shield, jamash,
three later batik cloths, an Indian dyed cloth
with three superimposed configurated patterns.
and an Asian cloth. [7]		 € 100/120
3657 Papua, Asmat, drum, em, semi-oval handle
Topped by a anthropomorphic head and with
with openworked patterns on both sides, traces
tassles. l. 178,5 cm. Provenance Constant
of red pigment. h. 82,2 cm. 		 € 300/500
Nieuwenhuys. [1]		 € 600/1000
3646 Papua, Central Asmat, war shield, jamash,
3658 Philippines, Ifugao, a collection of four utenwith a configuration of S-shaped motives, sago
sils, consisting of three plaited rattan lidded
tassles and a tjemen on top. h. 180 cm.
baskets and a cilindrinder made of bambo strips
Provenance Constant Nieuwenhuys.
and rattan. Ex collection William Beyer, Manila
€ 400/800
[1]		
and Rob Kok, Amsterdam. h. 20-45 cm.
[4]		
€ 300/500
3647 PNG. Mountain Ok, collection of twenty two
3659 PNG, Central Asmat, large shield with dearrows, some decorated with incised patterns
coration of bipane and other elements. Topped
on shaft and blade. Provenance: Constant
by a human head. With oker, black and white
Nieuwenhuys. h. ca. 150 - 186 cm.
€ 300/500
pigments. l. 320 cm. [1]		 € 1000/1500
[22]		
3648 Northwest Canada, Isaac Tait (1965-2000),
3660 PNG, North West Asmat, ceremonial figure,
a carved helmet mask; War Helmet with an
Omu in the shape of a open formed stylized
expressively carved face, strands of hair and
anthropomorphic figure. With oker, black and
leather straps. h. 16 and diam. 29,5 cm.
white pigments. h. ca. 300 cm.
€ 500/800
[1]		
€ 600/1000
[1]		
3649 Ken McNeil (born 1961 British Columbia), a
fine carved wooden Tlingit style animal face
mask With strands of animal hair and leather
straps. Ken McNeil is one of the founding
instructors of the Freda Diesing School of
Northwest Coast Art in Terrace, B.C. h. 24 and
w. 26 cm. [1]		 € 1000/2000
3650 Victor Reece (born 1946), a carved face
mask in Tsimshian style, with expressive face,
an abalone shell ear ring and a lip plug with
stone. w. 14 and h. 20 cm. [1]		 € 400/800
3651 Vanuatu, Malekula, fern tree gable ornament of a men's house showing deep cut
spirals and an anthropomorph Provenance
M.L.J. Lemaire, Amsterdam, 1969 and Gallery
D'Eendt, Will Hoogstraate, Amsterdam.
h. 160 cm. on stand. [1]		 € 4000/6000
3652 Central-Java, a green wayang topeng
mask h. 18,3 cm. on custom made stand.
€ 800/1200
[1]		
3653 Moluccas, Ambon, a three-master made of
cloves with five human figures on board.
l. 52,5 cm. on wooden stand. [1] € 200/300
3654 Borneo, east Kalimantan Dayak, wooden
pole, topped by a crouching female figure, arms
around the raised legs; Provenance: collected in
the field ca. 1970; B. Refuge h. 142 cm.
€ 4000/6000
[1]		
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3709 Ivory Coast, Senufo, a carved wooden door,
Provenance, Cornelis Pieter Meulendijk,
Rotterdam. Christies Amsterdam, 20 March
1986, lot 365. Ad Willemen, Tilburg 1986-2013
and inheritance through the family. h. 127 cm.
[1]		
€ 1000/1500
3710 Zulu, two ceremonial knobkerries, both
decorated with three bands of silver and
brass wire l. 75 and 79,5 cm.
[2]		
€ 400/800
3711 DRC., Zande, neckrest, eringa; a tree bark
box also used as a neckrest. w. 19,5 cm.
[1]		
€ 600/800
Burkina Faso, Lobi, Yerifoula area,
3712 Ivory Coast, Dan, face mask, aluminium eyes
ceremonial head, Ex lot Christie's Paris,
and teeth, Provenance: Louis Lemaire, Amster25th-26th January 2012, lot 723, page 117.
dam; Jacques Vogelzang, Hilversum
h. 33,2 cm. [1]		 € 2500/3500
h. 24 cm. 		 € 800/1200
South Sudan, Nelotic group, pole shield,
3713 Mende, Bundu helmet mask, scarifications
made of thick buffalo hide, strips. h. 139,5 cm.
along cheek, forehead and neck h. 39,5 cm.
€ 300/500
[1]		
€ 1200/1500
[1]		
D.R. Congo, Luba, bellows topped by a
3714 Zambia, Lozi, five spiral coiled lidded basdelicately executed female bust Provenance:
kets, one with human figures, one with cows,
Galerie Garzia, Paris; Jan and Anita Lundberg,
the other three with geometric patterns, first
Malmö; private collection, Sweden; Published:
half 20th century. h. 8,5 - 9,5 cm.
[5]		
€ 300/500
Claeson a.o. (1986) Afrikanskt, pp. 146-47
3715 Mali, Marka/ Malinke, horned mask with
ill 174; Exhibited: Malmö Konsthall, 1986.
aluminium details and incised lines
Included is the catalogue of the 1986 exhibition
h. 35 cm. 		 € 400/800
catalogue 'Afrikanskt'. h. 90 cm. on custom
made stand. [2]		 € 6000/8000 3716 Mali, Bamana, Kono society, zoomorphic
DRC., Kuba Kingdom, a carved lidded box
power figure, boli, with offering materials
for tukula decorated with geometrical pattern
l. 53 cm. 		 € 800/1400
3717 Burkina Faso, Lobi, standing male anthroon all sides and two conical points. Provenance
pomorphic figure, bateba. Provenance Harry
Rob Kok, Amsterdam. l. 34,5 cm.
€ 400/600
Heinemans. h. 40,5 cm. on stand.
[1]		
[1]		
€ 500/700
DRC., Kuba Kingdom, two wooden
containers decorated with geometrical patterns. 3718 Surinam, Maroon stool, ca. 1900. with an
open worked contious pattern on two sides and
Both with old collection numbers in white.
on the seat. The other two sides with low relief
Provenance Rob Kok, Amsterdam. l. 28,6 and
carving. With European brass nails. l. 64 and
30,4 cm. [2]		 € 200/400
DRC., Pende, face mask, with raffia headdress
h. 45 cm. [1]		 € 500/750
3719 Nigeria, Yoruba, twin figure, ibeji, glass
and beard and traces of pigments. Provenance
beaded necklace, Provenance: Jacques VogelJohn Tenney, Den Bosch. h. 17 cm. (mask) on
zang, Hilversum. h. 31,5 cm. 		 € 250/500
custom made stand. 		 € 500/800
Ivory Coast, Dan, miniature mask with alu3720 Tuareg, pair of conical animal skin cult obminium eyes and teeth h. 9 cm. on stand. 		
jects and a pair of West African wood conical
€ 200/400
		
theatre breasts. h. 13,5 and 9 cm. second item
Mali, Dogon, face mask, walu with straight
on a custom made stand. [3]		 € 150/300
3721 DRC. carved wooden stopper topped by an
ears and in the centre a forged iron curved pen.
anthromorphic head. h. 17,5 cm. € 200/300
With traces of blue, white and black pigments.
3722 Liberia, Dan Mio, face mask, with a promeProvenance, Rob Kok, Amsterdam. h. 43,5 cm.
€ 600/800
nant bird's beak. Provenance Martien Coppens,
[1]		
Ivory Coast, Senufo, face mask, kplie, traces
Eindhoven. A a black and white photo print
of white and red pigment ('legs' restored).
from Coppens is included. On a stand.
h. 37,8 cm. 		 € 400/600
h. 23 cm. [1]		 € 800/1500

Tribale kunst
(Afrika)
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3723 Ivory Coast, Baule, horned face mask with
3736 Gabon, two finely carved hard wood figures,
details in red, white and black Provenance:
ca. 1930; a standing female figure holding her
Private collection, New York; Sotheby's Parkebreast and wearing a basket on her back and a
Bernet, New York April 18, 1973, lot 230;
standing male figure leaning on a drum. h. 23,5
Collection Vrielink, Belgium. Catalogue of
and 26 cm. [2]		 € 700/900
3737 DRC., Pende, sickness mask with traces of
Sotheby's Parke-Bernet included. h. 34,3 cm.
white pigment. h. 22 cm. [1]		 € 300/500
on custom made stand. [1]		 € 4000/5000
3724 DRC, Lega, ivory figure, ca. 1930, with circle- 3738 Mali, Bamana, crest mask, chiwara, shaped
point decorations and carved lines at the back
as a standing antilope and an anthropomorphic
of the neck. With black pasta on top of the head
female standing figure on top. Provenance
and a pierced hole in the head. Private Dutch
Michel Gaud, St. Tropez en Anuschka Menist,
collection, early 1970's. h. 14,7 cm.
Antwerpen. l. 65 cm. [1]		 € 2500/3500
€ 500/800 3739 Togo, Ewe, finial shaped as a male figure,
[1]		
3725 Mumuye, standing female effigy, traces of
red pigment, Provenance: Jacques Vogelzang,
white pigment in details of the head, metal
Hilversum h. 26 cm. 		 € 200/300
3740 Ethiopia, Oromo, a thick hippopotamus leatacks and strips along the hips h. 86 cm.
€ 1500/2500
ther shield, decorated with lineair ridges and
[1]		
3726 DRC., Mangbetu, round stool, with a
bulbous points. h. 73 cm. [1]		 € 600/1000
3741 Northwest Africa, carved saddle, upholstetriangular opening as a grip. diam. 44,6 and
red with animal skin and sewn with tendons.
h. 39,3 cm. [3]		 € 400/600
3727 DRC., Kongo, standing male power figure,
Metal buckles and pins l. 52 x w. 54 cm.
[1]		
€ 200/400
inlaid glass eyes, round the neck and back
3742 Gabon, Punu, a carved wooden conus
power substance, covered with offering a thick
shaped mortar, embellished with copper nails
layer of offering material. h. 23,4 cm.
€ 750/1000
and a squatting female in the centre.
[1]		
3728 Nigeria, Yoruba, large mask, the upper
h. 34,2 cm. 		 € 500/700
3743 Nigeria, Yoruba, Oyo, Iiseyin, female twin
section showing a central kneeled female figure
figure, ere ibeji h. 27,7 cm. 		 € 400/600
secunded by two kneeld figures holding a
box. h. 106 cm. [1]		 € 750/1000 3744 Nigeria, Yoruba, a helmet mask, embellished
3729 Tanzania, Zaramo, stylized anthropomorwith a high crested coiffure. h. 35,3 cm.
[1]		
€ 400/600
phic hardwood figure. Provenance, Rob Kok,
Amsterdam. h. 14,6 cm. [1]		 € 200/300 3745 West Cameroon, architectural element, with
3730 Sierra Leone, Mende, helmet mask, sowei,
two superimposed anthropomorphic figures
with seven braided hair strands and blackened
and several heads in between. With traces of
patina. Private Dutch collection. h. 40 cm.
pigments. h. 230 cm. [1]		 € 500/800
€ 700/900 3746 Mali, weathered wooden granary door with a
[1]		
3731 Burkina Faso, Karaboro or Guin, a standing
reptile in relief Provenance: Harry Heinemans,
male anthropomorphic figure, with on the left
Eindhoven h. 71,5 cm. on custom made stand. 		
		
€ 300/400
eye marking of paste and seeds h. 30,5 cm.
€ 400/600 3747 Mali, Dogon, standing figure, with blackened
[1]		
3732 Nigeria, Yoruba, Oyo, Oshogbo, female twin
encrusted patina, opened mouth and the right
figure, ere ibeji h. 29,5 cm. 		 € 600/800
hand pierced through with a circular hole.
3733 Ivory Coast, Guro, face mask with elaborate
Standing on clog-shaped feet. Private French
headdress topped by a cockerell. h. 32,5 cm.
collection, early 1960's and private collection
€ 250/500
[1]		
Maastricht. h. 39,7 cm. [1]		 € 1000/1500
3734 Yaka and Pende, two necklaces. The Yaka
3748 Chad, wickerwork shield, With animal skin
with five wooden amulets, the Pende with an
borders and a wooden handle. Provenance Kees
ivory ikhoko, an animal tooth and African glass
Timmer, Rotterdam. h. 120 cm.
[1]		
€ 400/600
beads. [2]		 € 500/700
3735 A carved wooden elongated bowl decorated
3749 DRC., Mbanza, elongated ovale shield with
with low relief geometrical patterns highlighted
a coiled plantfibre body and a wooden grip.
in black. h. 111 cm. [1]		 € 200/400
l. 152 cm. [1]		 € 600/800
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3750 Mali, Bamana, Minyanka, crest mask with
3765 North Cameroon, Kirdi - Matakam, leather
the head of an horned animal. With traces of
shield with traces of red pigment h. 90 cm.
[1]		
€ 400/600
red and black pigments. Provenance, Gerard
3766 Nigeria, Yoruba, a male and female Ibeji
Verdijk, The Hague. With a black and white
figure, female figure with high crest and carved
print of an old exhibition. l. 63 cm.
€ 600/1000
triangular decoration on breast, shoulders and
[1]		
3751 DRC., Songye, face mask, kifwebe male mask
back. Both with offering patina. Private Amwith a crest and black geometrical accents.
sterdam collection. (one with restored base)
Provenance Rob Kok, Amsterdam. With a
h. 29 and 27 cm. [2]		 € 300/400
stand. h. 34 cm. [1]		 € 500/800 3767 Ivory Coast, Senufo, a standing male and
3752 Nigeria. Yoruba, carved wooden kola nut
female figure, both with a hand written colcontainer in the shape of a seated mother with
lection labels at the back. Collected in situ in
child. Pigments. With lid. h. 88 and w. 38 cm.
1916. h. 28,5 and 26,5 cm. [2]		 € 800/1200
€ 200/400 3768 Nigeria, Cross River, monolyth, akwanshi,
[1]		
3753 Ivory Coast, Senufo, late period standing
an anthropomorphic face on a cylindrical body
female figure, Provenance: Fred ten Houten,
showing triangles and a concentric circle in the
name in white lacquer on the base and nr.
centre. h. 97 cm. [1]		 € 2000/4000
334. h. 96 cm. 		 € 1200/1800 3769 Nigeria, Yoruba, a pair of Ibeji figures (with
3754 Kongo, a colonial power figure, nkisi.
wear) h. 25,5 cm. [2]		 € 300/500
3770 Africa, Mali, Dogon, plant fibre headdress.
Provenance, Kees Timmer, Rotterdam.
Herewith a small decorative hanging. l. 40 and
h. 39 cm. [1]		 € 300/500
3755 Angola, Luena, dignitary wand with a
16 cm. [2]		 € 150/200
3771 Africa, collection of West African weights
female figure on top. Herewith a South African
and amulets, in a black box with glass lid.
wooden knobkerrie, a West African peddle and
[1]		
€ 200/400
a bow. h. 134 / 65,5 / 156 and 174,7 cm. 		
€ 200/400 3772 Africa, Cameroon, Bamum, large terracotta
		
3756 Cameroon, Tikar crest mask, on a plaited ratceremonial pipe head; Herewith a smaller tertan base. h. 54,5 cm. [1]		 € 200/400
racotta pipe head and gourd. l. 35 cm; l. 12 and
3757 Nigeria, Ekoi, headdress, in the shape of a
42 cm. [3]		 € 200/300
3773 Africa, Nigeria, Yoruba, two wooden Eshu
skin covered human head with three carved
amulets, decorated with beads and cowrie
wooden curved horns. [1]		 € 200/400
3758 Ewe, three twin figures and two others.
shells. l. 11 and 17 cm. [2]		 € 200/300
h.ca. 20 cm. [5]		 € 250/350 3774 Ruanda, reed panel with geometrical de3759 Ivory Coast, Senfo, wooden heddle pully
sign h. 122 and w. 50 cm. [1]		 € 300/500
3775 Ruanda, Tutsi, plantfibre panel with geomeProvenacne Jo de Buck, Brussels. h. 15 cm.
€ 150/250
trical design. h. 162 and w. 42 cm.
[1]		
[1]		
€ 300/500
3760 Nigeria, Yoruba, Shango wand, in the form
3776 DRC, Kuba, long woven plantfiber skirt,
of a kneeling female holding her breasts
natural dyes in earthly colours. Geometrical
h. 50,2 cm. on stand. 		 € 450/500
3761 Ethiopia, Oromo, thick blackened buffalo
design, with appliques l. 400 and w. 68 cm.
[1]		
€ 200/300
leather shield, with a conical point, inverted
3777 DRC, Kuba, skirt, woven plant fibre cloth
rim and semi circulair handle. diam. 55 cm.
€ 1000/1500
with six panels. Applications, natural dyes,
[1]		
3762 Nigeria, Yoruba, Ogboni, brass male Edan
geometrical design. l. 346 and b. 60 cm.
[1]		
€ 200/400
figure holding an attribute on iron spike
h. 24,5 cm. 		 € 300/500 3778 DRC, Kuba cloth with patchswork, raffia
3763 West Africa, Touareg, leather shield decorastitching and bobbles. Geometrical design,
ted with a notched geometrical patterns with
natural dyes. l. 180 and 80 cm.
[1]		
€ 200/300
metal and cotton mountings. l. 110 cm.
€ 750/1000 3779 DRC, Kuba cloth, plant fibre weaving with
[1]		
3764 Kenya, Kirdi, three beaded necklaces, one
embroidered geometrical patterns. l. 514
€ 400/600
beaded belt and two cache sexe; one beaded
and b. 80 cm. [1]		
3780 DRC, Kuba cloth, plant fibre weaving with
with plant fiber band and one metal. d. 25-30;
application and stitchings, geometrical
l. 19 x w. 44 and l. 33 x w. 21 cm.
€ 100/200
design. l. 156 and b. 78 cm. [1] € 200/300
[6]		
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3781 DRC, Kuba, collection of eleven plantfiber
and raffia cloths, geometrical patterns,
intricate designs. Earthly colors, natural dyes
ca. 55 x 60 cm. [11]		 € 200/300
3782 DRC, Kuba, collection of eleven raffia and
plant fibre cloths, geometrical design,
intricate patterns. Earth colours, natural dyes.
ca. 55 x 60 cm. [11]		
3783 DRC, Kuba collection of eleven raffia and
plant fibre cloths, geometrical designs,
intricate patterns. Earthly colours, natural
dyes. ca. 55 c 60 cm. [11]		 € 200/300
3784 DRC, Ituri, M'buti, collection of six bark
paintings, various designs, ochre and dark
grey. Herewith Mbuti Design, Paintings by
Pygmy Women of the Ituri Forest, Georges Meurant and Robert Farris Thompson,
Thames&Hudson, 1995. apprx. 80 x 40 cm.
[6+1]		
3785 Nigeria, Yoruba, iron altar, asen. on a large
wooden block. h. 51 en diam. 22 cm.
€ 200/400
[1]		
3786 Mali, Dogon, face mask, kanaga with traces
of white and black pigment and localy restored.
l. 85,5 cm. [1]		 € 500/750
3787 D.R. Congo, Lega, ivory spoon l. 19,8 cm. 		
€ 300/400
		
3788 Cameroon, Tikar, stone statue of a female
figure holding her child in her right arm
cowry shell eyes. h. 50 cm. on stand. 		
€ 200/400
		
3789 Somalia, round leather hand shield decorated
with geomerical patterns and a half circulair
handle at the back. 		 € 250/400
3790 Ethiopia, Oromo, a very large thick buffaloo
or hippopotamus leather shield decorated
with geometrical patterns of large bulbous
points and linear lines of smaller bulbous
points. With two local restorations and a large
handle at the back. diam. 69 cm.
€ 1500/2000
[1]		
3791 DRC, Bembe, standing female figure, with
scarifications on abdomen, large aperture to
posterior, dark brown and black patina. Provenance: Christie's Amsterdam, 12 May 1998,
lot 76. h. 17,5 cm. [1]		 € 2500/3500
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4011 Verzilverde zeslichts kroon
diam. 50 en h. 49 cm [1]		 € 200/300
4012 Frankrijk, verguld bronzen en messing zeslichts kroonluchter, Louis XV stijl, 19e eeuw.
Uitgevoerd als vogelkooi met blauw porseleinen vogel. De kooi 'begroeid' met porseleinen
bloemen en bladeren. (geoxideerd). h. 45 cm.
[1]		
€ 1500/1800
4013 Messing hanglamp, Amsterdamse School,
met doeken kap diam. 56 en h. 111 cm 		
		
€
60/100
4014 Italie, Murano, glazen zeslichts hanglamp
met kristallen prisma' s diam 70 en h. 100 cm
Verguld stalen zeslichts kroon met kristallen
[1]		
€ 200/400
prisma's, pegels en rozetten diam. 73 en
4015 Italie, ovale spiegel in verguld en gestoken
h. 104 cm [1]		 € 1000/1500
houten lijst, 19e eeuw, met acanthusbladVenetiaanse kroon diam. 90 en h. 88 cm
motieven. (beschadigingen). h. 39 cm, b. 25.
€ 1300/1600
[1]		
€ 300/400
[1]		
Verguld bronzen en koperen negenlichts
4016 Frankrijk, kleine vergulde en kristallen
kroon in Louis XV/XVI-stijl, ca. 1900.
zes-lichts luchter, Empire stijl, 19e eeuw.
Mogelijke herkomst Nieuwe Kerk Amsterdam
Uitgevoerd met kristallen geslepen bol waaruit
diam 72 en h.80 cm [1]		 € 400/600
zes appliques voor kaarsen, nu elektrisch.
Verguld smeedijzeren zeskantige halGeheel hangend aan drie geornamenteerde
lantaarn, ca. 1900, met blad- en bloemmotiekettingen. h. 60 cm. [1]		 € 1200/1500
4017 Frankrijk, verguld bronzen zeslichts
ven en ruitjes (één ontbreekt) diam. 30 en
kaarsenkroon, Empire stijl, 19e eeuw, met
h. 80 cm. Herkomst Gustav Leonhardt,
palmetten en zwart gepatineerde schaal waarop
Amsterdam en Sotheby's veiling Leonhardt
€ 200/400
centraal h. 77, diam. 36 cm.
[1]		
[1]		
€ 400/600
Messing zeskantige hallantaarn, ca. 1900,
4018 Zeskantige hanglamp, Amsterdamse School,
met groene ruitjes (één ruitje ontbreekt)
met zes gebrandschilderde bolvormige glazen
diam. 26 en h. 68 cm. Herkomst Gustav
panelen. hangend aan acht kettinkjes (kleine
Leonhardt, Amsterdam en Sotheby's veiling
defecten) diam. 58 en h. 32/78 cm
Leonhardt [1]		 € 200/400
[1]		
€ 200/400
Groen metalen en bronzen geëlektrificeerde
4019 Zeskantige hanglamp, Amsterdamse School,
tienlichts discuskroon, Empire, met vuurMet zes gebrandschilderde glazen panelen
verguld bronzen (bronze doré) elementen
diam. 45 en h. 37 cm [1]		 € 400/600
diam. 70 en h.100 cm [1]		 € 5000/7000
Verguld bronzen en messing drielichts
4020 Stalen hanglamp, 30-er jaren, met vijf glazen
zakkroon in Louis XVI-stijl, met kristallen
kappen (één kapje zit los) diam. 68 en h. 66 cm
[1]		
€ 200/400
prisma's en pegels diam. 31 en h. 84 cm
€ 200/400 4021 Messing hanglamp, 30-er jaren, met negen
[1]		
Verguld bronzen zeslichts hanglamp,
gebrandschilderde glazen kappen diam. 60 en
ca. 1930, met glazen kappen (schilfers) en
h. 78 cm [1]		 € 200/400
4022 Stalen hanglapmp, 30-er jaren, met zes zeskristallen bol diam. 77 en h. 64 cm
€ 200/300
kantige matglazen kapjes diam. 67 en h. 64 cm
[1]		
[1]		
€ 200/400
Actlichts kroon met kristallen prisma' s en
4023 Stalen hanglamp, 30-er jaren, met vijf gepegels diam. 500 en h. 80 cm
€
80/120
ribde en gebrandschilderde glazen kapjes
[1]		
Messing negenlichts kaarsenkroon, laat
diam. 65 en h. 59 cm [1]		 € 200/300
4024 Stalen hanglamp, ca. 1930, met persglazen
19e eeuw, met kristallen pegels diam. 54 en
schotel, zes -kapjes, en zes -panelen diam. 91
h. 74 cm [1]		 € 200/300
Verguld bronzen vierlichts hanglamp met
en h. 62 cm [1]		 € 200/400
gekleurd glazen kelk en drie -kapjes. Gemerkt
Schneider diam. 45 en h. 84 cm
€ 100/200
[1]		
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4040 Spiegel in deels verguld houten lijst, laat
4025 Messing en bronzen zeslichts hanglamp,
19e eeuw, met hekwerk, gebroken timpaan,
ca. 1900, met kelkvormige matglazen kapjes
vaasornamenten, kinderkopjes en leeuwenen rode glazen schaal. Het geheel versierd met
maskers h. 203 en br. 101 cm [1] € 250/350
bronzen dolfijnen, acanthusbladeren, guirlandes
4041 Spiegel in gebronsde lijst, laat 19e eeuw,
en mascarons diam. 98 en h. 100 cm
€ 400/600
De kuif met schelpornament, 'Hoorns des
[1]		
4026 Stalen staande lamp, ca. 1930, met ronde
Overvloeds' en blad- en bloemmotieven h. 157
melkglazen kap h. 183 cm [1]		 € 200/300
en br. 86 cm 		 € 300/500
4027 Twaalflichts kaarsenkroon met kristallen
4042 Spiegel in mahoniehouten lijst, Louis XVI,
pegels, rozetten en bobeches diam. 83 en
met vergulde vaasornamenten, bloem- en
h. 73 cm [1]		 € 200/300
bladrank en parellijst h. 77 en br. 35 cm
[1]		
€ 500/700
4028 Baltische staten of Rusland, spiegel in
4043 Ovale spiegel in verguld houten lijst in Louis
mahoniehouten lijst, ca. 1800, met achterglasXVI-stijl, 19e eeuw, met strikwerk h. 110 en
schilderingen, 'verre eglomise', met oa voorstelbr. 52 cm [1]		 € 150/250
ling van strijdwagen. Het geheel versierd met
4044 Spiegel in verguld en gestoken houten lijst in
messing bieswerk h. 176 en br. 82 cm
€ 3000/4000
Louis XV-stijl, 19e eeuw, met schelpornamen[1]		
4029 Spiegel in eikenhouten lijst in Louis XVIten en blad- en bloemranken (beschadigd, losse
stijl, 19e eeuw, met gestoken strikwerk,
deeltjes in zakje) h. 106 en br. 55 cm
[1]		
€ 200/400
bloem- en bladranken h. 109 en br. 53 cm
€ 500/700 4045 Kapitale convexspiegel, zgn. butlerspiegel, in
[1]		
4030 Rechthoekige spiegel in bruin gebeitste
verguld houten lijst met parellijst diam. 97 cm
[1]		
€ 200/400
eikenhouten lijst. De gestoken en opengewerk4046 Paar convexspiegels, zgn. butlerspiegels, in
te kuif met voluten en acanthusbladeren
80/120
verguld houten lijst met parellijst diam. 46 cm
h. 93 en br. 54 cm [1]		 €
[2]		
€ 200/400
4031 Spiegel in gezwart houten lijst, in Renaissan4047 Holland, damspiegel in vergulde lijst,
ce-stijl, 19e eeuw, met schildpad, fijnhouten
Classicistisch, vroeg 19e eeuw, met vaasinlegwerk en robbellijstwerk h. 50 en br. 44 cm
€ 1000/1400
ornament h. 151 en br. 29 cm [1] € 400/600
[1]		
4032 Ovale spiegel in verguld houten lijst, 18e
4048 Spiegel in verguld houten lijst, Louis XVI,
eeuw. De kuif met o.a. vogel (vleugel
met gestoken en opengewerkte kuif, waarin o.a.
ontbreekt) , pijlenkoker en toorts h. 97 en
tortelduifjes h. 90 en br. 42 cm
[1]		
€ 600/800
br. 65 cm [1]		 € 300/500
4033 Spiegel in vergulde lijst in Rococo-stijl
4049 Engeland, spiegel in mahoniehouten lijst
h. 112 en br. 71 cm [1]		 € 150/250
in George III stijl, laat 19e eeuw. In de kuif
4034 Spiegel in verguld houten lijst, Louis XVI.
beschilderd paneel met voorstelling van boeket
De gestoken kuif o.a. met vaasornament
in vaas [1]		 € 500/700
h. 70 en br. 46 cm [1]		 € 1500/2000 4050 Rechthoekige spiegel in verguld houten lijst
4035 Bronzen kaarsen bolkroon, 19e eeuw
in Louis XVI-stijl, 19e eeuw, met mascaron in
€ 260/300
[1]		
de kuif h. 114 en br. 68 cm [1]		 € 100/200
4036 Paar rechthoekige spiegels in beige gelakt
4051 Rechthoekige spiegel in verguld houten lijst
houten lijst, Louis XVI, ieder met gestoken
in Louis XVI-stijl, 19e eeuw h. 129 en
houten klassiek vrouwfiguur en rozetten h. 150
br.58 cm [1]		 € 100/150
en br. 34 cm [2]		 € 1100/1500 4052 Spiegel in eikenhouten lijst in Renaissance4037 Venetiaanse spiegel. De houten lijst met groen
stijl, 19e eeuw. De kuif met gestoken leeuwenachterglasschildering h. 136 en br. 84 cm
maskers en knorlijst h. 149 en br. 100 cm
€ 1200/1600
[1]		
€ 150/250
[1]		
4038 Venetiaanse rechthoekige spiegel. De lijst met
4053 Spiegel in rijk gestoken eikenhouten lijst, 18e
prisma's, pegels en rozetten h. 73 en br. 61 cm
eeuw h. 77 en br. 64 cm [1]		 € 200/400
€ 600/800 4054 Spiegel in mahoniehouten lijst in Queen
[1]		
4039 Frankrijk, spiegel in verguld houten lijst,
Anne-stijl, vroeg 19e eeuw h. 67 en br. 47 cm
[1]		
€ 150/250
Louis XV, 18e eeuw, met schelpornament,
4055 Spiegel in verguld en gestoken houten lijst,
bloem- en bladmotieven h. 181 en br. 99 cm
€ 1000/1500
ca. 1740. Hout en dorre, met mercure glas en
[1]		
houten rugpaneeltjes h. 74 en br. 52 cm
[1]		
€ 550/700
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4056 Gefacetteerde spiegel in bruin geribde
60/100
lijst h. 106 en br. 58 cm [1]		 €
4057 Engeland, spiegel in mahoniehouten lijst,
Georg III, 18e eeuw. (Stukje van lijst, wél
aanwezig) h. 101 en br. 50 cm
€ 200/400
[1]		
4058 Spiegel in verguld en gestoken houten lijst
in Louis XVI-stijl, 19e eeuw. De kuif met
pijlenkoker en toorts h. 66 en br. 35 cm
€ 100/200
[1]		
4059 Spiegel in eikenhouten lijst, Amsterdamse
School, met coromandelhouten robbellijst en
50/80
snijstuk h. 60 en br. 68 cm [1]		 €
4060 Gefacetteerde tapse spiegel in stalen lijst,
30-er jaren h. 95 en br. 87 cm
€ 100/200
[1]		
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4219 Perzisch Kirman Lavar kleed, 'levensboom',
Qajar dynastie, laat 19e eeuw 222 x 145 cm.
[1]		
€ 400/600
4220 Perzisch Baluch kleed met verhalend decor,
ca. 1900 200 x 107 cm. [1]		 € 100/200
4221 Perzisch nomadisch Qashqai Gabbeh kleed,
ca. 1920 195 x 137 cm. [1]		 € 700/900
4222 Antieke Kaukasische Kazak loper, ca. 1880
360 x 110 cm. [1]		 € 1200/1600
4223 Antiek Mahal kleed
290 x 260 cm. [1]		 € 1800/2200
4224 Portugal, groot Arrailos kleed, waarschijnlijk
20e eeuw 771 x 324 cm.
Kaukasisch kleed. Gedateerd 1895
[1]		
€ 4000/6000
244 x 148 cm. [1]		 € 250/350 4225 Antiek Noord-West Perzisch kleed,
Drie Turkmeense/Beluch kleden, ca. 1900
eerste helft 20e eeuw 403 x 291 cm.
[1]		
€ 3800/4200
102 x 115 cm; 140 x 100 cm; 124 x 86 cm. [3]
4226 Perzisch Kirman kleed, ca. 1950.
Nain kleed ca. 1970 198 x 146 cm.
€ 250/350
Gesigneerd 518 x 355 cm. [1]		 € 900/1200
[1]		
Antiek nomadisch Perzisch Bakhtiari kleed,
4227 Europees kleed, tweede helft 19e eeuw,
tapijt, ca. 1920 300 x 110 cm.
waarschijnlijk Frans aubusson 460 x 302 cm.
€ 200/400
[1]		
€ 1000/1500
[1]		
Zijden Ghoum kleed, ca. 1970
4228 Belouds kleed 248 x 108 cm.
[1]		
€
80/100
307 x 203 cm. [1]		 € 2600/3600
Perzisch Isfahan kleed, midden 20e eeuw.
4229 Belouds kleed 300 x 200 cm.
[1]		
€ 100/150
Gesigneerd Hajji Mohammad Sanai
104 x 157 cm. [1]		 € 400/600 4230 Keshan kleed, 20e eeuw 246 x 197 cm.
[1]		
€ 300/400
Zijden Oesbeeks wandkleed, ca. 1940
234 x 135 cm. [1]		 € 300/500 4231 Kars Kazak kleed, 20e eeuw 232 x 162 cm.
[1]		
€ 100/200
Perzisch Isfahan kleed, ca. 1930
167 x 128 cm. [1]		 € 500/700 4232 Perzisch kleed 178 x 128 cm.
[1]		
€ 300/500
Heriz kleed 362 x 244 cm.
€ 350/550 4233 Hamadan loper 315 x 108 cm
[1]		
Ziegler kleed, laat 20e eeuw
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[1]		
€ 500/800
335 x 353 cm. [1]		 € 1300/1600
Heriz kleed 393 x 293 cm.
4234 Belouds bidkleed en Belouds kleedje
€ 700/900
30/50
[1]		
137 x 86 cm; 56 x 50 cm. [2]		 €
Antiek Perzisch kleed, ca. 1930
4235 Bidjar kleed 284 x 200 cm. Provenance: Een
418 x 295 cm. 		 € 400/600
nalatenschap uit Brabant. [1]		 € 200/300
Antiek Heriz kleed
4236 Baktiar kleed 309 x 204 cm.
[1]		
€ 400/600
320 x 231 cm. [1]		 € 350/550
Fragment van antiek Perzisch kleed,
4237 Ghom kleed 316 x 242 cm.
[1]		
€ 300/500
ca. 1900 70 x 145 cm. [1]		 € 100/150
Kirman kleed met Islamitische kalligrafie,
4238 Keshan kleed 325 x 210 cm.
[1]		
€ 800/1200
Qajar dynastie, ca 1900 93 x 64 cm.
€ 500/700 4239 Hamadan loper 417 x 78 cm.
€ 200/400
[1]		
Shirwan, Azerbeidzjan, antiek Kaukasisch
4240 Tabriz (?) kleed 420 x 309 cm.
[1]		
€ 200/400
kleed met kufic rand, ca 1880
142 x 112 cm. [1]		 € 600/800 4241 Perzisch kleed 430 x 299 cm.
[1]		
€ 300/500
Kaukasisch Sumak kleedje, ca 1880
110 x 46 cm. [1]		 € 250/400 4242 Bidkleed 139 x 93 cm Provenance: nalatenTurkije, Anatolië, antiek dorpskleed, 19e
schap van een Amsterdamse juwelier-antiquair.
[1]		
€ 100/200
eeuw of eerder 188 x 122 cm. 		 € 900/1200
Antiek Kaukasisch kleed, ca. 1930 en antiek
4243 Belouds Soumack kleed 90 x 60 cm.
[1]		
€ 200/400
Koerdisch kleed, ca. 1940
150 x 97 cm; 179 x 99 cm. [2]		 € 250/350
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4244 Bochara kleed 157 x 127 cm.
€ 100/150
[1]		
4245 Hamadan loper 287 x 85 cm.
€ 100/200
[1]		
4246 Twee Shiraz kleden 257 x 122 cm;
208 x 168 cm. [1]		 € 100/150
4247 Deventer kleed 486 x 311 cm.
€ 300/400
[1]		
4248 Perzisch kleed 279 x 189 cm.
€ 300/500
[1]		
4249 Abadeh kleed 314 x 207 cm.
€ 300/500
[1]		
4250 Jomud-Tschowal 128 x 76 cm.
€ 100/200
[1]		
4251 Ersari-Tschowal 94 x 163 cm.
€ 100/200
[1]		
4252 Perzisch kleed en Pakistan kleed
€ 200/300
151 x 103 cm; 180 x 96 cm. [2]		
4253 Senneh kelim kleed 205 x 148 cm.
€ 150/250
[2]		
20/40
4255 Twee Belouds kussens [2]		 €
4256 Hamadan kleed 200 x 128 cm.
€ 100/150
[1]		
4257 Kelim kleed 288 x 135 cm.
€ 100/200
[1]		
4258 Afghan kleed 387 x 253 cm.
€ 160/260
[1]		
4259 Kaukasisch kleed 193 x 134 cm.
€ 100/200
[1]		
4260 Hamadan kleed 230 x 138 cm.
€ 100/200
[1]		
4261 Bochara kleed 343 x 208 cm.
€ 100/200
[1]		
50/100
4262 Oosterse loper 204 x 77 cm. 		 €
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4509 Hollandse school, 17e/18e eeuw, met
signatuur A. Cuyp Koeien aan een rivier
paneel, gesign. r.o., 43 x 61 cm.
[1]		
€ 1000/2000
4510 Jozef Jodocus Moerenhout (1801-1875)
Rustende reizigers bij een herberg paneel,
gesign. l.o., 1827, 56,5 x 51 cm.
[1]		
€ 1500/3000
4511 Noord-Europese school, drieluik, mogelijk
17e/18e eeuw Tronende Madonna, het
mystieke huwelijk van de heilige Catherina met
Voor meer afbeeldingen zie
links Johannes de doper en rechts Johannes de
www.dezwaan.nl
evangelist, verso Petrus en Paulus paneel,
4500 Europese School, vroeg 18e eeuw
90 x 56 cm en 90 x 24,5 cm (zijpanelen)
[1]		
€ 2000/4000
Italianiserend landschap met ruïne en figuren
4512 Europese school, 17/18e Musicerende
met ezel op voorgrond doek, 80 x 100 cm.
€ 1500/2500
vrouwen bij een poort paneel, 55 x 57 cm.
[1]		
[1]		
€ 500/1000
4501 Vlaamse school, 17e eeuw Landschap met
4512A Hollandse school, 17e eeuw Landschap met
figuren bij huizen paneel, 20 x 26 cm.
€ 3000/5000
reizigers op een pad bij een brug paneel,
[1]		
4502 Anselmus Weeling (1675 – 1747) Heilige
onduidelijk gesign. (Johannes f) m.o., ex.
Familie met Elisabeth en de kleine Johannes
collectie Goudstikker, no. 6530 als van Geel,
de Doper paneel, gesigneerd l.b. ‘A. Weeling’,
28,7 x 41,8 cm. [1]		 € 1000/2000
4513 Franse school, 18e eeuw Portret van een
RKD inv.nr. 1863, Lit: C. Hofstede de Groot,
€ 800/1500
vorst doek, ovaal, 83 x 68 cm. 		
'Kritische opmerkingen omtrent Oud-Holland4514 Engelse school, 17e eeuw Portret van William
sche schilderijen in onze musea', in: Oud
Gooch J.P. of Mettingham (1597-1685) doek,
Holland 19 (1901), p. 144, 30,2 x 23,5 cm,
herkomst: collection Jean-Louis Remilleux,
Gravin van Lynden van Pallandt, “Keukenhof,
auction Christie's Paris 28-09-2015, lot 1023,
Lisse”; in bruikleen aan het Mauritshuis te Den
76 x 63 cm. [1]		 € 1400/1800
Haag; Kunsthandel Nijstad, Lochem, 1946.
€ 1000/2000 4515 Europese school, 18e eeuw
[1]		
[1]		
€ 2000/3000
4503 Hollandse school, 18e eeuw, signatuur r.o.
4516 Hollandse school, 17e eeuw Vechtende manmogelijk Snyders Stilleven met kweeperen,
nen in een herberg paneel, gebarsten en krom,
wild, perziken en druiven doek, 68 x 103 cm.
€ 1000/2000
19 x 16 cm. [1]		 € 150/250
[1]		
4504 Arnold Boonen (1669-1729) Portret van een
4517 Toegeschreven aan Johann Christian
heer / Portret van een dame. Mogelijk portretVollerdt (1708-1789) Uitgestrekt landschep
ten van Godfried Schalcken en zijn vrouw.
met figuren bij een rivier paneel, ongesigneerd,
tweemaal doek, ovaal, herkomst: mogelijk ex.
30 x 34 cm. [1]		 € 1400/2200
4518 Johann Heinrich Schröder (1757-1812)
collectie familie De Pinto of Lopez Suasso,
Portret van een heer pastel, ongesign., verso
coll. van Rappard, 1982, veiling Christie's
annotatie met naamsvermelding, 32 x 25,5 cm
Amsterdam, 1987-12-02, lot 57, 58 x 50 cm.
€ 2000/4000
[1]		
€ 500/800
[2]		
4505 Hollandse school, 17e/18e eeuw Schepen voor
4519 Johannes van Hove (1827-1881) De gelukkige
de kust paneel, 50 x 65 cm.
familie doek, gesign. l.o., herkomst: Sotheby's
€ 1000/2000
[1]		
Amsterdam, 6 september 2006, kleine beschadi4506 Hollandse school, 18e eeuw Het kind Jesus als
ging, 33 x 25 cm. [1]		 € 800/1600
4520 Henry Raeburn (1756–1823) Portret van
overwinnaar van het Kwaad doek, 81 x 62 cm.
€ 1000/2000
George Bell van Goldilea, ca, 1793. George
[1]		
4507 Hollandse school, 18e eeuw, mogelijk van
Bell was de vader van Dr. Benjamin Bell,
de hand van Hieronymus van der Mij
een eminent chirurg en auteur van A Sytem
(1687-1761) Portret van een dame met waaier
of Surgery. Hij woonde in het Blacket House,
doek, ovaal, 90 x 72 cm. [1]		 € 1000/2000
Durnfireshire. Mogelijk pendant, portret van
4508 Mogelijk van de hand van Martin van
mevrouw Bell van Goldilea, bevindt zich in
Meytens (18e eeuw) Portret van een jongen
de collectie Orchar, Dundee Art Galleries and
doek, 75 x 61 cm. [1]		 € 2500/3500
Museums (Dundee City Council). doek, ongesigneerd, 89,5 x 69,5 cm [1]		 € 1000/2000

Schilderijen,
aquarellen en
tekeningen
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4535 Adele Evrard (1792-1889) Bloemstilleven
4521 Jan Weissenbruch (1822-1880) Figuren op
paneel, gesign. l.o., 85 x 63 cm.
een kade in Rotterdam paneel, gesign. r.o.,
[1]		
€ 2000/4000
16,5 x 24,5 cm. [1]		 € 600/1000
4522 Hollandse School, 19e eeuw Paar bloem4536 Toegeschreven aan Jozef Israels (1824-1911)
stillevens met onder andere tulpen, pioenrozen,
Meisje in de duinen doek, gesigneerd l.o.,
narcissen en dotterbloemen in vaas tweemaal
41 x 30 cm. [1]		 € 500/800
4537 Théophile Emmanuel Duverger (1821-1901)
marouflé, ovaal, 58 x 44 cm.
€ 1000/2000
Het herstellen van de netten paneel, gesign.
[2]		
4523 Engelse school, 18e/19e eeuw Portret van een
l.o., herkomst: Sotheby's Amsterdam, 6 sept.
jonge vrouw. doek, 78 x 63 cm.
2006, lot 101, 32 x 41 cm. [1]		 € 1500/3000
€ 800/1200 4538 Carl Weddige (1815-1862) Voorlezen voor
[1]		
4524 H. Kleyn (19e eeuw) Schepen in een storm op
grootmoeder paneel, resten signatuur l.b.,
€ 400/800
een meer paneel, gesign. r.o., 54 x 66 cm.
gedateerd 184., 45 x 33 cm. [1]		
€ 1000/2000 4539 Europese school, eerste helft 19e eeuw Portret
[1]		
4525 Louis Apol (1850-1936) Sneeuwlandschap
van een dame [1]		 € 2200/2800
4540 Johannes Jacobus Paling (1844-1892)
bij avond doek, gesign. l.o., herkomst:
breiende moeder met kind in de tuin doek,
Kunsthandel Roelofs, Amsterdam, No. 1819,
gesign. l.o., 77, 48,5 x 32 cm [1] € 600/1000
32 x 42 cm. 		 € 4000/8000
4526 Hollandse school, 18e eeuw Portret van een
4541 Andries Scheerboom (1832-1880) Interieur
dame doek, verso etiket Koninklijk Museum
met twee slapende figuren aan een tafel waarop
voor Schone Kunsten Antwerpen, 81 x 65 cm.
een kat bij het eten doek, resten signatuur r.o.,
€ 1000/1400
[1]		
58 x 46 cm. [1]		 € 300/600
4527 Lambertus Hardenberg (1822-1900)
4542 Charles Léon Cardon (1850-1921) Staande
Braakliggend terrein met kruiers, poortje en
edelman paneel, niet ingelijst, gesign. l.o.,
kerktoren op achtergrond olieverf op doek, ge1881, 42,7 x 26,8 cm. [1]		 € 500/800
4543 Jan Baptist Kobell (1778-1814) Zomers
sign. r.o., Amsterdam, 1893, Provenance: Een
landschap met paard, schaap en koeien bij een
nalatenschap uit Brabant. [1]		 € 1000/2000
4528 Franse school, 19e eeuw Portret van een
rivier paneel, gesign. l.o., 14,5 x 19 cm.
[1]		
€ 500/800
bisschop , drager van de Ordre du SaintEsprit doek, 122 x 85 cm. [1]		 € 400/800 4544 Nicolaas Johannes Roosenboom (1805-1880)
4529 Johannes Franciscus Hoppenbrouwers
Figuren met een hooiwagen bij een huis
(1819-1866) Uitgestrekt landschap met herder
paneel, gesign. NJR l.o., 33 x 41 cm.
[1]		
€ 300/500
met schapen op een pad bij een huis paneel,
gesign. r.o., 23 x 30 cm. [1]		 € 800/1200 4545 Jacobus Tjarda van Starckenborgh
4530 Jacques Francois Carabain (1834-1933)
(1822-1895) Wandelaar op een rivieroever
De Sint-Goriks markthallen te Brussel doek,
paneel, gesign. mrt initialen l.o., 23,5 x 34 cm.
gesign. r.o., 118 x 85 cm.
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 12000/15000
[1]		
€ 500/800
[1]
4531 Johannes Janson (1729-1784) Koe en een stier
4546 Gérard Roosen (1869-1935) Liggende vrouw
rustend bij een oude boom naast een hek
op een rots, uitkijkend op zee doek, gesign.
paneel, resten signatuur l.o., met mogelijk later
l.o., 100 x 148 cm. [1]		 € 600/1000
4547 Eduard Boehm (1830-1890) 'Partie bei Salztoegevoegde datering 1770, 27,7 x 32,7 cm.
€ 400/600
burg' doek, gesign. l.o., 48 x 40 cm.
[1]		
[1]		
€ 400/800
4532 Hollandse school, 19e eeuw Figuren op een
4548 Toegeschreven aan Nicolas Wicart
bevroren meer paneel, 22,5 x 25 cm.
€ 300/500
(1748-1815) Panoramisch gezicht op Arnhem
[1]		
4533 Toegeschreven aan Pieter Barbiers III
paneel, gesign. r.o., 37,5 x 25,6 cm.
(1749-1842) Vrouw met vee op een pad naast
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[1]		
€ 600/1000
een huis, in de verte gezicht op Haarlem
4549 Victor Bauffe (1849-1921) Tulpen in een
aquarel en gouache, mogelijk verso gesigneerd,
gemberpot doek, niet ingelijst, gesign. r.o.,
23,5 x 32 cm. [1]		 € 150/250
4534 Johannes Bosboom (1817-1891) Interieur
61 x 41 cm. [1]		 € 800/1200
4550 Isaac Israels (1865-1935) Staand meisje met
van de in 1857 afgebroken kerk van Arnemuikonijn en twee zittende meisjes aquarel,
den inkt en aquarel, gesign. r.o., Arnemuiden
gesign. r.o., incl. taxatierapport door Leslie
J. Bosboom, vgl. olieverf met dezelfde voorstelSmith Gallery en Kunsthandel Pieter Overduin,
ling in de collectie van museum Jan Cunen te
28 x 40 cm. [1]		 € 3000/5000
Oss, 42 x 31 cm. [1]		 € 300/500
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4565 Leo Gestel (1881-1941) 'Van een Brabantsch
4551 Willem Maris (1844-1910 Koeien bij een
Carnaval' aquarel, gesign. l.o., ca. 1908, een
rietkraag aan de waterkant board, gesign. l.o.,
verglijkbaar werk bevindt zich in de collectie
26 x 17 cm. [1]		 € 500/1000
van het Noordbrabants Museum, RKD nr.
4552 Nicolaas van der Waay (1855-1936) Portret
210992, 26 x 48 cm. [1]		 € 800/1200
van een jongeman doek, gesign. m.l., ovaal,
66 x 54 cm. [1]		 € 600/800 4566 Bernard de Hoog (1866-1943) Moeder met
4553 Johannes Hendrikus Jurres (1875-1946)
kind bij een raam doek, gesign. r.o.,
Pan en Syrinx doek, gesign. r.o., 32 x 27 cm
73 x 60 cm. [1]		 € 1500/2500
€ 400/800 4567 Louis Bron (1884-1959) Figuren op een plein
[1]		
4554 Jacob Maris (1837-1899) Interieur van een
in Italië marouflé, gesign. l.o., 30 x 40,4 cm
[1]		
€ 200/400
huis met een doorkijk door een open bovendeur
4568 Willem Bastiaan Tholen (1860-1931) Schepen
naar buiten. Met verso echtheidsverklaring
op het IJsselmeer marouflé, gesign. r.o., '26,
door Willem Maris, gedateerd 29/4/06 paneel,
32 x 52 cm. [1]		 € 600/1000
gesign. met initialen J.M. l.o., 31 x 25 cm.
€ 500/800 4569 Robert Hahn (1883-1940) Handwerkende
[1]		
4555 Lucie van Dam van Isselt (1871-1949)
dame doek, niet ingelijst, gesign. r.o., 1917,
Bloemen in een vergulde porseleinen vaas
62 x 70 cm. [1]		 € 500/800
4570 Willem Hendrik van der Nat (1865-1929)
onder een glazen stolp paneel, gesign. r.o.,
Konijnen marouflé, gesign. r.o., 25 x 45 cm.
61 x 38 cm. [1]		 € 1000/1500
[1]		
€ 600/1000
4556 Lucie van Dam van Isselt (1871-1949)
4571 Mogelijk van de hand van Johannes JosepStilleven met bloemen in een vaas en een kom
hus Aarts (1871-1934) Twee kinderen op een
paneel, gesign. r.o., 30 x 40 cm.
€ 800/1200
steiger bij een meer doek, gesign. r.o.,
[1]		
4557 Taco Mesdag (1829-1902) Molen in een
41 x 62 cm. [1]		 € 500/800
4572 Gerrit Willem Dijsselhof (1866-1924)
landschap, in de verte boerderijen aquarel,
Haring doek, monogram r.o., herk.: Van Wisgesign. r.o., 34 x 50 cm. [1]		 € 200/400
4558 Pieter Lodewijk Kluijver (1816-1900) Vrouw
selingh, no. 4795, 70 x 52 cm.
[1]		
€ 600/1000
op een landsweg bij Haarlem paneel, niet
4573 Marinus Bonifacius Willem Dittlinger
ingelijst, gesign. l.o., 28,5 x 41 cm.
€ 600/1000
(1864-1943) Dames zittend aan een tafel in een
[1]		
4559 Johannes Franciscus Hoppenbrouwers
tuin doek, gesign. r.o., 37 x 46 cm.
[1]		
€ 150/250
(1819-1866) Figuren op een bevroren meer
4574 Frans Langeveld (1876-1939) Portret van een
naast een toegangshek paneel, gesign. r.o.,
vrouw doek, niet ingelijst, gesign. l.o.,
15 x 19 cm. 		 € 800/1500
4560 Frans Helffrich (1871-1941) Elegante figuren
68 x 50 cm. [1]		 € 200/400
4575 Clasine Neuman (1851-1908) Stilleven met
in een winkelstraat voor een verlichte etalage
nautilusschelp, porseleinen bord en schotel en
paneel, gesign. l.o., 12 x 16 cm.
€ 300/500
aardewerken kan op een onderschotel doek,
[1]		
4561 Petrus Johannes Schotel (1808-1865)
gesign. r.b., 58 x 46 cm. [1]		 € 400/800
4576 Reinier Sybrand Bakels (1873-1956) ScheepsSchepen voor de kust inkttekening, verso
wrak aan de kant op het Veerse Meer doek,
gesign., 14,5 x 20 cm. Provenance: Een nalagesign. r.o., 40 x 60 cm. [1]		 € 300/500
tenschap uit Brabant. [1]		 € 300/600
4562 Marius Bauer (1867-1932) Hertenkamp,
4577 Cornelis Vreedenburgh (1880-1946) Gezicht
Aerdenhout houtskool, inkt en aquarel, gesign.
op het Singel met de Koepelkerk bij de
r.o., herk.: Van Wisselingh , no. 2315x,
Haarlemmersluis gewassen inkt en aquarel,
26 x 36 cm. [1]		 € 500/800
gesign. r.o., afmeting gehele blad 53 x 71 cm.
[1]		
€ 300/500
4563 Jan Sluijters (1881-1957) Zelfportret houts4578 Jan Sluijters (1881-1957) Portret van Louisa
kool en aquarel, gesign. l.o., 29 x 22 cm.
€ 500/800
Carolina Boelaars (1851-1938), de moeder van
[1]		
4564 Cornelis Vreedenburgh (1880-1946)
de kunstenaar doek, gesign. r.o. Jan Sl,
Winters dorpgezicht paneel, gesign. r.o., '07,
opgenomen bij het RKD onder nr. 108177,
15 x 19 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
60 x 50 cm. [1]		 € 1000/2000
Brabant. [1]		 € 1000/2000 4579 Jacob Dooijewaard (1876-1969) Interieur met
man en vrouw bij een haard paneel, gesign.
r.o., herk. Frans Buffa & Zonen, 17 x 24,5 cm.
[1]
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4597 Floris Arntzenius (1864-1925) Fredericus
4580 Hans Bayens (1924-2003) Liggend naakt
Jacobus van Rossum du Chattel en Jan Adriaan
olieverf op doek op board, gesign. r.o.,
Frederiks aan het kaarten in Pulchri
50 x 60 cm. [1]		 € 1000/2000
4581 Leo Gestel (1881-1941) Spakenburger
houtskool en aquarel, gesign., 12,5 x 10,5 cm.
[1]		
€ 600/1000
vissers houtskool, gesign. l.o., 1932,
20 x 17 cm. [1]		 € 400/800 4598 Theo Kurpershoek (1914-1998) Landschap
4582 Jan Wittenberg (1886-1963) Voorstudie voor
bij 's-Gravenvoeren marouflé, gesign. r.o., '75,
litho geitje tekening, gesign. r.o., 20 x 16 cm.
17,7 x 23,8 cm. [1]		 € 300/500
€ 300/500 4599 Alexandre Benois (1870-1960) Twee ontwerp[1]		
4583 Gerard Johan Staller (1880-1956) Gezicht
tekeningen voor de Parijse Opera, Petrushka
dorp met een kerkje doek, niet ingelijst, gesign.
twee tekeningen, gesigneerd met initialen,
r.o., 1912, 34 x 48 cm. [1]		 € 140/180
18,5 x 17 cm. en 14 x 21,5 cm.
[2]		
€ 4000/6000
4584 Piet van Wijngaerdt (1873-1964) Stilleven
4600 Nola Hatterman (1899-1984) Bosgezicht
met geraniums doek, ex collectie Piet Boendoek, gesign. r.o., '28, 53 x 68 cm. Literatuur:
dermaker, no. 987, bruikleen Centraal Museum
Nola Hatterman, geen kunst zonder kunnen,
Utrecht nov. 1924- nov. 1934, niet ingelijst,
€ 300/500
afgebeeld p. 32. [1]		 € 6000/8000
73 x 75 cm. [1]		
4585 Jaap Mooy (1915-1987) 'De bloem' marouflé,
4601 Leo Gestel (1881-1941) Stilleven met pijp
gesign. l.o., mei 1940, 18 x 23 cm.
houtskool, gesign. r.o., '20, zeer waarschijnlijk
€ 200/400
[1]		
Boendermaker nr. 2460, herkomst: collectie
4586 Pieter Cornelis de Moor (1866-1953)
D.A. Hogendijk, Amsterdam, collectie
De naderende regenbui doek, gesign. r.o.,
W. Hogendijk, Utrecht, 60 x 46 cm.
€ 200/400
[1]		
€ 400/800
47 x 57 cm. [1]		
4587 Erik Gill (1882-1940) Studie van een zittend
4602 Leo Gestel (1881-1941) Uitgestrekt landschap
vrouwelijk naakt pencil on paper, unsigned,
met boer aan het werk met hooi houtskool,
dated 4.8.'30, provenance: The Folio Society,
inkt en krijt, met atelierstempel, 49 x 63 cm.
[1]		
€ 400/800
London, 27 x 36,5 cm. [1]		 € 400/800
4588 Kees van Waning (1861-1929) Gezicht op de
4603 Jan Knikker Jr. (1911-1990) Vissers op een
Prins Hendrikkade met de Schreierstoren en de
plas met roeiboten doek, gesign. r.o.,
Sint Nicolaaskerk doek, gesign. r.o.,
40 x 60 cm. [1]		 € 300/500
38 x 50 cm. [1]		 € 200/400 4604 Gerard Hordijk (1899-1958) Een zonnige
4589 Henri Verstijnen (1882-1940) 'Uhu' board,
baai, Zuid-Frankrijk gouache, gesign. r.o.,
gesign. r.o., 65 x 50 cm. [1]		 € 600/1000
29,5 x 46,5 cm. [1]		 € 200/400
4590 Lucien Frits Ohl (1904-1976) Indonesisch
4605 Staf Beerten (geb. 1930) Drie Koningen
landschap met figuren op een pad bij een
board, gesign. l.o., 65 x 80 cm. Provenance:
huis doek, gesign. r.o., 60 x 100 cm.
Een nalatenschap uit Brabant.
€ 1000/2000
[1]		
€ 300/500
[1]		
4591 Jules Vermeire (1885-1977) Vrouwenportret
4606 Willem Weissenbruch (1864-1941) Grazende
houtskool, gesign. met initialen r.o., 54 x 34 cm.
koeien in een weiland marouflé, gesign. l.o.,
€ 400/600
[1]		
1904, 19 x 30 cm. 		 € 200/400
4592 Jan Rijlaarsdam (1911-2007) Verkoper met
4607 Jan Gerard Smits (1823-1910) Bosvijver
een kar op straat aquarel en gouache, gesign.
paneel, ongesign., 33 x 29 cm. Provenance: Een
l.o., 69 x 46 cm. [1]		 € 200/400
nalatenschap uit Brabant. [1]		 € 300/600
4593 Gerardus Johannes Delfgaauw (1882-1947)
4608 Staf Beerten (geb. 1930) Winters landschap
Havengezicht doek, niet ingelijst, 30 x 40 cm.
/ Zomers andschap tweemaal board, gesign.
€ 300/500
[1]		
24 x 30 cm. en 17 x 24 cm. Provenance: Een
4594 Rien Poortvliet (1932-1995) Twee figuren
nalatenschap uit Brabant. 		 € 250/350
4609 Jacob Nieweg (1877-1955) Bomen doek,
aquarel en gouache, gesign. r.o., 33 x 26 cm.
€ 200/400
gesign. r.o., 60 x 70 cm. [1]		 € 600/1000
[1]		
4595 Toegeschreven aan Jacob Klay (1848-1886)
4610 Lodewijk Schelfhout (1881-1943) Portret van
Het uitladen van de vangst paneel, ongesign.,
de graficus Bernard Essers aquarel, gesign.
33 x 24 cm. [1]		 € 150/300
l.o., 1919, 97 x 64 cm. Provenance: collectie
4596 Leo Eland (1884-1952) Indonesisch landschap
A. Schelfhout, Hernen, particuliere collectie
met vrouwen werkend op sawa's aquarel en
Utrecht. Litt.: F.M. Huebner, Lodewijk Schelfgouache, gesign. r.o., 29 x 39 cm. [1]
hout, 1921, L.M. Almering-Strik, Lodewijk
Schelfhout, 2008, met illustratie.
[1]		
€ 500/800
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4611 Staf Beerten (geb. 1930) 'Het wiegelied'/ 'De
4627 Lievin Herremans (1858-1921) Portret van
Emmausgangers' board, gesign. 17 x 22,5 cm.
een visser doek, gesign. r.b., 188., Anvers,
en pastel, gesign. 42 x 50 cm. Provenance: Een
60 x 50 cm. [1]		 € 200/400
nalatenschap uit Brabant. [2]		 € 300/500 4628 Jan Adam Zandleven (1868-1923) Boom in
4612 Jan Jans (1893-1963) Duingezicht doek,
een landschap marouflé., gesign., l.o., 1908,
gesign. r.o., 40 x 60 cm. [1]		 € 280/340
herk. Gebr. Koch, 40 x 31 cm.
[1]		
€ 300/600
4613 Ewald Namatjira (1930-1984) 'Twisted Gums
4629 Jan Adam Zandleven (1868-1923)
and Mulga Trees' watercolour, signed lower
Boomstam marouflé., gesign., r.o., '09, herk.
right, 1968, 25 x 35,5 cm. [1]		 € 300/500
4614 Gustave Bolin (1920-1999) Stilleven met fruit
Gebr. Koch, 40 x 31 cm. [1]		 € 300/600
4630 Jan Cossaar (1874-1966) Figuren op een trap,
op een schaal doek, gesign. l.o., '57,
Londen aquarel en gouache, gesign. r.o.,
27 x 35 cm. [1]		 € 200/400
4615 Willem Anton Alexander Knip (1883-1967)
55 x 37,5 cm. [1]		 € 500/700
4631 Armand Apol (1879-1950) Badende
Stalinterieur met doorkijkje naar zonnig
vrouw doek, gesign. l.o., 104 x 85 cm.
erf doek, gesign. r.o., '40, 50 x 50 cm.
[1]		
€ 500/800
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 500/800 4632 David Joseph Bles (1821-1899) Interieur met
[1]		
4616 Willem de Zwart (1862-1931) Bomen op de
familie paneel, resten signatuur r.o.,
hei marouflé, ongesign., 22 x 26 cm.
13,5 x 17,5 cm. [1]		 € 400/600
4633 Wilm Wouters (1887-1957) Uitgestrekt
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 300/600
heuvellandschap met huizen bij een molen
[1]		
4617 Coba Ritsema (1876-1961) Rozen in een
paneel, gesign. l.o., 13 x 18 cm.
[1]		
€ 150/250
glazen vaas paneel, gesign. l.o., 47 x 37 cm.
4634 Max Raedecker (1914-1987) Kade aan de
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 600/1200
Seine, Parijs board, gesign. r.o., '29,
[1]		
4618 Toon de Jong (1879-1978) Boerderij bij Laren
28 x 37 cm. [1]		 € 200/400
4635 Jan Ouwersloot (1912-1975) Leidseplein bij
(ca. 1900) board, gesign. l.o., 17 x 25,5 cm.
avond doek, gesign. r.o., herkomst: familie van
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 150/250
de kunstenaar, een verglijkbaar werk bevindt
[1]		
4619 Antoon van Welie (1866-1956) Portret van
zich in de collectie van het Stedelijk Museum
moeder en kind doek, gesign. r.b., '88,
Amsterdam, 72 x 57 cm. [1]		 € 800/1200
68 x 57 cm. [1]		 € 300/600 4636 Jan Ouwersloot (1912-1975) Stoomschip in
4620 Jan Altink (1885-1971) Boerderijen langs een
de haven van Amsterdam doek, gesign. m.o.,
pad tussen Essen en Haren doek, gesign. r.o.,
herkomst: familie van de kunstenaar,
'42, 50 x 70 cm. [1]		 € 5000/7000
45 x 65 cm. [1]		 € 300/500
4621 Georg Rueter (1875-1966) .Portret van een
4637 Jan Ouwersloot (1912-1975) Trambestuurder
vrouw doek, gesign. l.b., '22, 45 x 40 cm.
door een spiegel bij de voorruit te zien paneel,
€ 500/800
[1]		
gesign. m.o., 1926, herkomst: familie van de
4622 Richard Gessner (1894-1989) Gezicht op
kunstenaar, 60 x 50 cm. [1]		 € 600/1000
4638 Jan Ouwersloot (1912-1975) Gezicht op een
Grönebach paneel, gesign. r.o., 1922, litt.:
dorp board, gesign. r.o., herkomst: familie van
Hueck-Ehmer 74, ex collection Gottwald,
de kunstenaar, 45 x 78 cm. [1]		 € 300/500
Dusseldorf, 45 x 54 cm. [1]		 € 600/1000
4623 Gerrit van IJperen (1882-1955) Figuren in
4639 Evert Moll (1878-1955) Havengezicht board,
een korjaal op de Cottica bij Moengo,
gesign. l.o., 25 x 40 cm. [1]		 € 300/500
4640 Balthus (1908-2001) 'Valerie' lithograph,
Suriname paneel, gesign. r.o., '49, 30 x 40 cm.
€ 400/800
signed lower right, 1994, 64 x 52 cm.
[1]		
[1]		
€ 200/400
4624 Ger Langeweg (1891-1970) Dierfiguren tussen
4641 Jeanne Bieruma Oosting (1898-1955) Landbomen doek, gesign. r.o., 42 x 53 cm.
€ 800/1200
goed Lauswolt. Dit landgoed was eigendom
[1]		
4625 Dick Elffers (1910-1990) Surrealistisch landvan de familie Bieruma Oosting. doek, gesign.
schap met huizen gouace, opgehoogd met wit,
r.o., 1944, 65 x 58 cm. [1]		 € 400/800
4642 Otto van Rees (1884-1957) Noord-Afrikaanse
gesign. r.o., '36, 51 x 73 cm.
€ 200/400
vrouw doek, gesign. r.o., '35, 65 x 54 cm.
[1]		
[1]		
€ 500/800
4626 Dirk Filarski (1885-1964) Figuren bij een
4643 Theo Swagemakers (1898-1994) Stilleven met
brug, Noord-Afrika gouache, gesign. r.o., '46,
€ 500/700
drie peren board, gesign. l.o., 30 x 35 cm.
23 x 34 cm. [1]		
[1]		
€ 100/200
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4644 Willem Tjarda van Starkenborgh Stachou4660 Herbert Fiedler (1891-1962) Stilleven met
wer (1823-1885) Liggende koe in een weiland /
handschoenen bij een venster marouflé, gesign.
Studie van een staande koe paneel, gesign. met
r.o., 60 x 60 cm. [1]		 € 300/500
initialen r.o., 19 x 35 cm. en olieverf op papier
4661 Ernst Huber (1895-1960) Kustgezicht bij
op board, ongesign., 24 x 37,5 cm.
Ragusa, Sicilië aquarel, gesign. r.o., 1935,
€ 200/400
[2]		
45 x 61 cm. [1]		 € 150/250
4645 Willem Anton Alexander Knip (1883-1967)
4662 Mary Aers (1918-1995) Jonge vrouw tekenend
Achterkant van huizen, Amsterdam doek,
bij een raam met uitzicht op een baai doek,
niet ingelijst, gesign. r.o., '44, 80 x 59 cm.
gesign. r.o., 55 x 46 cm. [1]		 € 300/500
€ 300/500 4663 Theo Swagemakers (1898-1994) Stilleven met
[1]		
4646 Henriette Broedelet (1877-1966) Bloemen in
oesters op een tinnen bord board, gesign. r.o.,
een koperen pot paneel, gesign. l.o., herkomst:
'88, 40 x 50 cm. [1]		 € 150/250
4664 Marc Chagall (1887-1985) Circus litho,
Frans Buffa & Zonen, 31 x 41 cm.
€ 150/250
€ 1000/2000
ongesigneerd, 42,5 x 33 cm. [1]
[1]		
4647 Joseph Reboli (1945-2004) 'Doorway'
doek, signed lower left, '75, 40 x 20 cm.
€ 400/600
[1]		
4648 Hollandse school met mogelijk later toegevoegde signatuur Pyke Koch Interieur met een
zittende man marouflé, 61 x 46 cm.
€ 600/1000
[1]		
4649 Anne Pierre de Kat (1881-1968) Havengezicht board, gesign. l.o., 1958, 53 x 64 cm.
€ 600/1000
[1]		
4650 Herbert Fiedler (1891-1962) Berglandschap
board, atelierstempel r.o., 62 x 75 cm.
€ 300/600
[1]		
4651 Gerard Johan Staller (1880-1956) Visverkoopster houtskool en aquarel, gesign. r.o.,
23,5 x 17 cm. [1]		 € 400/600
4652 Gerard Johan Staller (1880-1956) Woonwagen marouflé, niet ingelijst, gesign. r.o.,
1925, 23 x 28,2 cm. [1]		 € 200/300
4653 Gerard Johan Staller (1880-1956) Portret van
een vrouw marouflé, ongesign., 48 x 39 cm.
€ 400/600
[1]		
4654 Frederik Hendrik Abbing (1901-1955)
'Herfst over Amsterdam' (Gezicht op de Haarlemmersluis) doek, gesign. r.o., 35 x 58 cm.
€ 300/600
[1]		
4655 Betsy Westendorp-Osieck (1880-1968)
Portret van een man doek, gesign. l.b., 1943,
47 x 39 cm. [1]		 € 300/600
4656 Theo Swagemakers (1898-1994) Bloemen in
een vaasje board, gesign. l.o., 35 x 30 cm.
€ 200/300
[1]		
4657 Niek van der Plas (1954) Schepen bij Honfleur
doek, geisgn. r.o., 40 x 50 cm.
€ 400/800
[1]		
4658 Toegeschreven aan Henrich Carl Maclean
(1898-1972) Zelfportret board, ongesign.,
70 x 48 cm. [1]		 € 400/800
4659 Dirk Smorenberg (1883-1960) Waterlelies
naast een rietkraag bij Loosdrecht pastel,
gesign. r.o., 42 x 65 cm. [1]		 € 200/300
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4784 Hollandse school, 19e eeuw, met signatuur
J, Janson Schaatsende figuren bij een kasteel /
Figuren in de sneeuw bij een dorpje tweemaal
olieverf op doek op paneel, niet ingelijst,
17 x 25 cm. [2]		 € 100/200
4785 Italiaanse school, 17e/18e eeuw Studie van
een vrouw rood krijt, 26 x 24,5 cm.
[map]		
€ 100/200
4786 Horace Duchene de Vere (19e eeuw)
Kerkinterieur met priester en jonge
vrouw doek, beschadigd, gesign. m.o., 1881,
Voor meer afbeeldingen zie
50 x 35 cm. [1]		 € 100/200
www.dezwaan.nl
4787 Sipke Kool (1836-1902) Portret van een oudere
4774 Europese school, 17e/18e eeuw Het laatste
vrouw paneel, niet ingelijst, gesign. r.o., '79,
oordeel 70 x 69 cm.olieverf op doek. Pro35 x 26,5 cm. [1]		 € 100/200
4788 Hollandse school, 19e/20e eeuw, gesign. A.P.
venance: nalatenschap van een Amsterdamse
Luijt Schepen op een kalm meer doek,
juwelier-antiquair. [1]		 € 150/300
4775 Mogelijk van de hand van Paulus van
47 x 68 cm. [1]		 € 200/400
4789 Mogelijk van de Hand van Jan Baptist
Liender (1731-1797) Binnenhaven met op de
Kobell II (1778-1814) Rustende koe
achtergrond de Grote Kerk te Haarlem inkt en
inkttekening, verso naamsvermelding,
aquarel, gesign. r.o., 25 x 35 cm. Provenance:
10 x 15 cm. [1]		 € 100/200
Een nalatenschap uit Brabant.
€ 200/400 4790 Vijf diverse schilderijen, mogelijk 17e t/m
[1]		
4776 Hendrik Weymans (1760-1831) Bok /
19e eeuw [zkj]		 € 150/250
4791 Piet Meiners (1857-1903) Stilleven met fruit
Schaap tweemaal penseel in grijs, samen ingeop een tafel doek, gesign. r.o., '97, 40 x 44 cm.
lijst, beide gesign., 1793, beide 11,8 x 14,2 cm.
€ 200/400
[1]		
€ 200/400
[1]		
4777 Gesigneerd F. Bonvin (19e eeuw) Stilleven
4792 Toegeschreven aan Wouterus Verschuur
met mand met fruit en fles wijn olieverf op
(1812-1874) Hooiwagen en reizigers op een
doek op koper, ovaal, 60 x 44 cm.
pad naast een molen houtskool en aquarel,
€ 200/400
[1]		
gesign. l.o., 12 x 20 cm. [1]		 € 100/200
4778 Hollandse school, 19e eeuw, met signatuur
4793 Frans Lebret (1820-1909) Studie van een geit
Ch. Leickert Besneeuwde straat in Haarlem
/ Studie van een koe / Studie van een geit
met figuren paneel, 40 x 31 cm.
driemaal olieverf op papier op paneel, één
€ 200/400
[1]		
gesign. met initialen, 20 x 26 cm., 24 x 27 cm.
4779 Hollandse school, ca. 1800 Voorstelling met
en 19,5 x 15 cm. [3]		 € 180/250
4794 Bernardus Johannes Blommers (1845-1914)
dekselvaas en bloemen doek, 84 x 97 cm.
€ 200/400
Studietekening van moeder met kind houts[1]		
4780 Hendrik Albert van Trigt (1829-1899)
kool, gesigneerd met initiaal r.o., 38 x 52 cm.
[1]		
€ 150/300
17e eeuws interieur met meisje bij een plant
4795 Diverse grafiek, tekeningen en schilderijen,
met bloemen op een bolpoottafel en twee
60/100
18e t/m 20e eeuw [ds]		 €
spelende kinderen in een gang. Hierbij doek
4796 Gemonogrammeerd r.o. J.S.W. 1884 Moeder
door dezelfde kunstenaar, portret staand jongeen kind op het ijs in een winters landschap
tje paneel, gesign. l.o., 1849, 41 x 39 cm. en
paneel, 17 x 25 cm. [1]		 € 100/200
doek, beschadigd, gesign. l.o., 40 x 32 cm.
€ 200/400 4797 Frans Lebret (1820-1909) Huis tussen bomen
[1]		
4781 Mogelijk van de hand van Hedwig Oehring
bij een vlakte / Landschapen met zandpad bij
Het feestmaal paneel.oleogravure, 21,2 x 27
bomen tweemaal olieverf op papier op paneel,
cm. [1]		 € 200/300
gesign. met atelierstempel, niet ingelijst,
4782 Hollandse school Het aantrekken van de
25,5 x 38,5 cm. en 22 x 34 cm. [2] € 150/250
80/120 4798 Europese school, 19e eeuw Uitgestrekt landhandschoen [1]		 €
4783 Toegeschreven aan Waalko Jans Dingemans
schap met figuren bij een meer doek,
(1873-1925) Vogeltjes vangen paneel, gesign.
50 x 94 cm. [1]		 € 200/400
r.o., 17 x 23,5 cm. [1]		 € 120/180 4799 Henri van Os-Delhez (1880-1976) Jachtstilleven doek, gesign. r.o., 80 x 60 cm.
[1]		
€ 200/400

Schilderijen,
aquarellen,
tekeningen
en grafiek
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4817 Twee tekeningen, 19e eeuw Schip / Rustende
4800 Piet Schipperus (1840-1929) Figuur bij stapel
figuren bij een boom inkttekening,
boomstammen aan een bosrand / Man en vrouw
19,5 x 24,5 cm. en aquarel, 17,5 x 21,7 cm.
bij een roeiboot in een sloot achter huizen pasProvenance: nalatenschap Onno Boers.
tel en aquarel, gesign. r.o., 1920, 33 x 47 cm. en
[map]		
€
60/100
34 x 50 cm. [2]		 € 200/400
4801 J. Straver (ca. 1900) Gezicht op de Groenburg- 4818 Hollandse school, 19e eeuw Portret van een
wal, Amsterdam board, gesign. r.o.,
man doek, 57 x 48 cm. [1]		 € 100/200
25 x 35 cm. [1]		 € 100/200 4819 Hollandse school, 19e eeuw Portret van een
80/150
4802 Frankrijk, stel gravures, 'La Bonne Mere'
vrouw pastel, 29 x 24 cm. [1]		 €
4820 Hollandse school, 17e eeuw Gezicht op een
en 'L'Oracle des Amans' , ca. 1810. twee
bergmeertje inkttekening, 20,3 x 20 cm.
gravures, 70 x 55 cm. [2]		 € 100/200
[1]		
€ 150/250
4803 Anton Dirckx (1878-1927) Gezicht op de
4821 Vier diverse kaarten, 18e eeuw vier gravures,
Schreierstoren board, gesign. l.o., 19 x 25 cm.
€ 100/200
handgekleurd, allen ca. 50 x 60 cm.
[1]		
[4]		
€ 300/600
4804 Engelse school, ca. 1840 Houtsprokkelaars bij
4822 Dre diverse tekeningen, 19e en 20e
een rivier doek, 39 x 50 cm.
€ 300/600
eeuw rood krijt, 42 x 34 cm., houtskool
[1]		
4805 Onbekende kunstenaar, Portret van een
41 x 27,5 cm. en rode inkt, 30 x 25 cm.
[3]		
€ 140/180
meisje doek, 41 x 33 cm. [1]		 € 200/400
4806 Hollandse school, 19e eeuw Portret van een
4823 Franse school, 18e/19e eeuw Elegant gezelzittende vrouw met waaier in haar hand pastel,
schap in een tuin rood krijt, 16 x 22,2 cm.
[1]		
€ 200/300
32 x 24 cm. [1]		 € 100/200
4807 Hollandse school, 17e/18e eeuw Aanbidding
4824 Twee tekeningen, 19e/begin 20e eeuw Staand
der wijzen doek, 101 x 107 cm.
figuur / soldaten in een stad tweemaal inkt€ 800/1200
[1]		
tekening, één beschadigd, 27 x 12 cm. en
4808 17e eeuwse stadsplattegrond van Leiden,
20 x 30 cm. [2]		 € 100/200
4825 Gesigneerd Theodoor van Hoytema Boer aan
door Joan Blaeu, ca. 1650 gravure, handgehet werk board, gesign. r.o., '92, 24 x 33 cm.
kleurd, 43 x 55 cm. [1]		 € 300/500
[1]		
€ 200/400
4809 Jacobus Buys (1724-1801) Spaanse soldaten
4826 Hollandse school Portret van een jongen met
bij de belegering van een stad inkttekening,
rode baret doek, 39 x 31 cm.
gesign. l.o., 15,5 x 9 cm. [1]		 € 100/200
[1]		
€
80/120
4810 Toegeschreven aan Jean Francois Xavier
4827 Johannes Karel Leurs (1865-1938) Herder
Roffiaen (1820-1898) Vrouwen op een pier aan
met kudde schapen op de heide marouflé,
zee paneel, gesign. l.o., 16 x 21 cm.
€ 100/200
gesign. r.o.,19,8 x 37,3 cm [1]		 € 200/400
[1]		
4811 Martinus van Regteren Altena (1866-1908)
4828 Duitse school Stilleven met bloemen in een
Portret van een boer uit Delden doek, verso
mand paneel, monogram l.o., 30 x 23 cm.
[1]		
€ 150/200
gesign., 43 x 33 cm. [1]		 € 150/250
4812 Europese school, 18e eeuw Portret van een
4829 J. Stork (20e eeuw) Schaatsers op een
jongen doek, ovaal, 71 x 57 cm.
bevroren vaart. Hierbij Bruyn, bloemstilleven
€ 300/500
[1]		
paneel, 13 x 18 cm. en paneel, 23,7 x 18 cm.
[2]		
€
80/120
4813 Jan Strube (1892-1985) Brabantse boerderij.
4830 Gesigneerd GVA '83 Stadsplein, mogelijk
Hierbij diverse tekeningen tekening, gesign.,
Ulm aquarel, 43 x 29 cm. Provenance: Een
'24, 15 x 36 cm. [1+ds]		 € 100/200
4814 Gabriel-Gervais Chardin (1814-1907)
nalatenschap uit Brabant. [1]		 € 150/300
4831 Johannes van Liefland (1809-1861) Moeder
Heuvellandschap met figuren langs een pad en
en kind bij een boot in een bevroren vaart.
een herder met schapen op een veld board,
Hierbij diverse tekeningen en aquarellen
niet ingelijst, gesign. l.o., 14,5 x 21,6 cm.
€ 100/200
[zkj]		
€ 100/200
[1]		
4815 Hein Kever (1854-1922) Bloemen plukken
4832 Hollandse school Herberginterieur
houtskool, gesign. l.o., 25 x 20 cm.
inkttekening, 14 x 11,7 cm. [1]		 € 100/200
€
60/100 4833 Europese school, 19e eeuw Man met hond aan
[1]		
4816 Hollandse school, 18e/19e eeuw Twee tekenineen bosrand doek, 120 x 80 cm.
[1]		
€ 300/500
gen met bloemen tweemaal aquarel,
35 x 25 cm. [2]		 € 150/250
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4834 Hollandse school, 19e eeuw, mogelijk naar
4851 Diverse gravures en tekeningen, vnl. 18e en
Mattheus Ignatius van Bree Portret van
19e eeuw Provenance: Een nalatenschap uit
E.G van der Plaat, Generaal Majoor (1756Brabant. [1]		 € 100/200
80/120
4851A Gravure, 18e eeuw 		 €
1831) gravure (?) en aquarel, 18,5 x 15 cm.
€ 100/200 4852 Mogelijk van de hand van Lizzy Ansingh
[1]		
4835 David Joseph Bles (1821-1899) Staande
Paar portretten tweemaal paneel, gesigneerd en
vrouw, Pulchri Studio 5-12-'66 / Soldaat, 13-4gedateerd 1915, 60 x 48 cm.
[2]		
€ 600/1000
'49 twee potloodtekeningen, gesign. met initi4853 Hendrik Gerard ten Hoet (1855-1928) Pronkalen, 30 x 21 cm. en 30 x 16 cm. Provenance:
stilleven doek, gesign. r.o., 1874, 61 x 75 cm.
Een nalatenschap uit Brabant.
€ 150/250
[1]		
€ 300/500
[2]		
4836 Kaart van Noord-Holland's zuidelijkste
4854 Cornelis Koning (1893-1951) Twee studies
gedeelte, uitgegeven door Isaak Tirion te
van een koe tweemaal olieverf op papier.
Amsterdam gravure, handgekleurd,
karton, ongesign., 1910, 18 x 23,5 cm. en
50/80
35 x 39 cm. [1]		 €
12 x 24 cm. [2]		 € 150/250
4837 Gesigneerd Dommelshuizen Paard en wagen
4855 Maurice Sijs (1880-1972) Zittende vrouw met
bij een steenfabriek paneel, 46 x 35 cm.
kat houtskool en pastel, gesign. r.o.,
€ 150/250
[1]		
57 x 39 cm. [1]		 € 100/200
4838 Diverse grafiek, 18e en 19e eeuw 		 4856 Diverse tekeningen en grafiek
[ds]		
€
80/120
		
4857 Collactie gravures, 18e en 19e eeuw
4839 Hollandse School (20e eeuw), mogelijk van
[ds]		
€ 100/200
de hand van Georg Rueter Staand naakt op de
4858 Martin Monnickendam (1874-1943)
rug gezien houtskool en pastel, 58 x 25,5 cm.
€ 100/200
'Markt met paard' paneel, niet ingelijst, gesign.
[1]		
4840 Europese school, 18e eeuw Portret van een
r.o., in rood, gedateerd 190.(?), in zwart later
heer doek, 41 x 35 cm. [1]		 € 300/600
toegevoegde signatuur, met overschilderingen,
4841 Hans Verhoef (1932-2010) Stilleven met
26 x 33,5 cm. [1]		 € 100/200
4859 Roelf Gerbrands (1891-1954) Pauw tussen
vlinders op een tak met bramen olieverf op
struiken pastel, gesign. r.o., 61 x 46 cm.
koper, gesign. m.o., 12 x 18 cm.
€ 200/300
[1]		
€ 100/200
[1]		
4842 Gravure, 19e eeuw, 'Shakespeare'
4860 Marius Bauer (1867-1932) Badende hindoes
€
60/100
[1]		
te Benares (1919) grafiek, gesign. r.o.,
4843 Hollandse School, 19e/20e eeuw Vrouw bij
70 x 52,5 cm, Litt: M.A.J. Bauer: zijn etswerk,
een verkoper van pluimvee en wild paneel,
cat.nr. 246. [1]		 € 300/500
33 x 25 cm. [1]		 € 100/300 4861 Jan Mankes (1889-1920) Paard, staand naar
4844 Willem van den Berg (1886-1970) Hooibergen
links ets, gesign. r.o., herk. Christie's
board, gesign. r.o., 26 x 34 cm.
Amsterdam, 9 juni 2004, lot 20, 20 x 26 cm.
€ 100/200
[1]		
€ 250/350
[1]		
4845 Antoine Emile Plassan (1817-1903) Man met
4862 Else Berg (1877-1942) Drie tekeningen met
glas wijn bij een tafel paneel, gesign. Pl. r.o.,
afbeelding van figuren in een kerk driemaal
11 x 7 cm. [1]		 € 300/600
houtskool, pastel en krijt, allen gesign.,
4846 Map diverse grafiek en tekeningen, vnl.
13 x 11 cm., 16 x 12 cm. en 15 x 11 cm.
[1]		
€ 250/350
begin 20e eeuw w.b. Miolee, Roelands, en
4863 Franse school, eerste kwart 20e eeuw, met
stadsgezichten Leiden, Haarlem en Amsterdam
€ 100/200
signatuur Boldiny r.o. Parijs stadsgezicht
[map]		
4847 Hollandse school, 19e eeuw Breiend meisje
doek, niet ingelijst, 45 x 56 cm.
[1]		
€ 150/250
doek, 48 x 36 cm. [1]		 € 100/200
4848 Willem Koekkoek (1839-1895) Dorpsstraat
4864 Diverse tekeningen, een schilderij en een
houtskool, gesign. r.o., Aug 1861, 21 x 27 cm.
houtsnede, 19e en 20e eeuw
€ 300/500
[ds]		
€
80/120
[1]		
4849 Gesigneerd N. Paulem 1895 Schepen op
4865 Jan Christianus Schotel (1787-1835) Schepen
zee doek, gesign. l.o., 50 x 75 cm.
voor de kust potlood en gewassen inkt, gesign.
€ 300/600
[1]		
r.o., 18 x 30 cm. [1]		 € 500/800
4850 Jacob Taanman (1836-1923) Meubelmaker
aan het werk paneel, gesign. JT r.o.,
12 x 9,2 cm. [1]		 € 250/350
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4881 Willem Witsen (1860-1923) Binnenkant met
4866 Gerard Westermann (1880-1971) 'De prinses
sneeuw ets, gesign. r.o., no. 81, 50 x 70 cm.
rijdt uit' / Staande vrouw board, gesign. r.o.,
[1]		
€ 200/400
en op achterzijde lijst gesign., 35 x 28 cm. en
4882 Mommie Schwarz (1876-1942) Studie van een
board, ongesign. (?), 20 x 14 cm.
€ 150/250
vrouwelijk naakt houtskool, gesign. r.o.,
[2]		
4867 Piet van Wijngaerdt (1873-1964) Portret van
33 x 24 cm. [1]		 € 100/200
4883 Willem Witsen (1860-1923) Damrak I ets,
een man / Liggende man tweemaal houtskool
gesign. r.o., No. 93, glas gebroken, 40 x 49 cm.
en pastel, gesign., 64 x 50 cm. en 50 x 64 cm.
€ 100/200
[1]		
€ 150/250
[2]		
4868 Alexander Coenraad Rosemeijer (18884884 Dirk Kruizinga (1895-1972) Loenen aan de
1992) Boer op een veld met hooischelven bij de
Vecht / Roeiboten bij een molen twee tekenin80/120
Groene Kerk te Oegstgeest doek, gesign. r.o.,
gen, gesign., 25 x 40 cm. [2]		 €
40 x 6 cm. [1]		 € 150/250 4885 Willem Witsen (1860-1923) Krom Boomsloot,
4869 Collectie mode ontwerpschetsen en tekeninAmsterdam ets en aquatint, gesign. r.o., no. 28,
gen, ca. 1950-1960, door Ans van der Sterren
40 x 50 cm. [1]		 € 100/200
€ 200/300 4886 Willem Witsen (1860-1923) Pakhuizen op
[map]		
4870 Tony Johannot (1803-1852) Het afscheid
Uilenburg, Amsterdam ets, gesign. r.o., No. 80,
aquarel, gesign. l.o., 11,5 x 9 cm.
45 x 36 cm. [1]		 € 100/200
€ 200/300 4887 Agnes van Stolk (1898-1980) Winterse tuin te
[1]		
4871 Diverse schilderijen, tekeningen en grafiek,
Wassenaar doek, gesign. r.b., 1921, 40 x 30 cm.
[1]		
€
60/100
w.o. twee stillevens door Robert Cachard en
4888 Frits Goosen (geb. 1943) Wandelaar bij
gouache Du Chattel Provenance: Een nalaten80/120
zonsondergang doek, gesign. r.o., 18 x 24 cm.
schap uit Brabant. [ds]		 €
4872 Cor Noltee (1903-1967) vrouwelijk naakt, in
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[1]		
€ 150/250
de kroeg, twee mannen drie maal houtskool
4889 Gerrit Willem Dijsselhof (1866-1924) Studietekening, gesign. r.o., 29,2 x 12,4; 24,5 x 15,5;
€
80/120
tekening van vissen houtskool, niet ingelijst,
20,5 x 15,5 cm [3]		
4873 Joannes Roelandse (1888-1978) Boerderij aan
monogram r.o., 28,5 x 23,5 cm.
[1]		
€
60/100
een vaart doek, gesign. r.o., 40 x 50 cm.
€ 100/200 4890 Cornelis Koning (1893-1951) Joodse dassen[1]		
4874 Jan Rijlaarsdam (1911-2007) Straat in
verkoper op de markt doek, niet ingelijst,
's-Hertogenbosch. Hierbij tekening door Wiers
gesign. r.o., 1923, 91 x 60 cm. [1] € 200/400
4891 Gerd Arntz (1900-1988) Wohnhaus/WarenOoms, boerderij te Eemnes tweemaal houtshaus/Oben und Unter/Krankenhaus/Bank/
kooltekening, gesign., 37,5 x 27 cm., en gesign.,
60/100
Bordell zes seriegrafieén, gesign., 58.150,
27 x 25 cm. [2]		 €
4875 Herman Bieling (1887-1964) Grassen
1927.83, 33 x 23 cm. [6]		 € 600/1000
4892 Johannes Karel Leurs (1865-1938) Koeien
aquarel, gesign. r.o., '36, 46 x 60 cm.
€ 100/200
aan de slootkant paneel, gesign. r.o.,
[1]		
4876 P. van Dongen (20e eeuw) Twee inkttekenin12 x 15,5 cm. [1]		 € 100/200
4893 Johannes Karel Leurs (1865-1938) Man in
gen tweemaal inkttekening, gesign.,
een moestuin bij een huis aan een meer
45 x 11 cm. en 32 x 18 cm. [2]		 € 150/300
4877 Gemonogrammeerd GL, Anvers 1911 Studie
aquarel, gesign. r.o., 26 x 42 cm.
[1]		
€
80/120
van een zittend vrouwelijk naakt houtskool,
44 x 29 cm. [1]		 € 100/200 4894 Johannes Karel Leurs (1865-1938) Polder4878 Dirk Kruizinga (1895-1972) Schaatsers op
landschap met man in een roeiboot voor een
een bevroren vaart met een ijsveger bij een
huis / Boerderij aan een sloot doek, gesign. r.o.,
brug potloodtekening, gesign. r.o., 39 x 54 cm.
lijst beschadigd, 27 x 37 cm. en doek, gesign.
€ 100/200
[1]		
r.o., 30 x 41 cm. [2]		 € 100/200
4879 Sierk Schröder (1903-2002) Studietekeningen
4895 Johannes Karel Leurs (1865-1938) Man op
van Raki houtskool, gesign. m.b., 25 x 15 cm.
een paard bij een ophaalbrug doek, gesign.
€
60/100
80/120
[1]		
r.o., 40 x 50 cm. [1]		 €
4880 Willem Witsen (1860-1923) Gezicht op de
4896 Johannes Karel Leurs (1865-1938) Vrouw op
Leidsegracht ets, gesign. r.o., 50 x 70 cm.
een pad marouflé, gesign. r.o., 25 x 38 cm.
€ 200/400
[1]		
€
80/120
[1]		
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4897 Johannes Karel Leurs (1865-1938)
4913 Cor Noltee (1903-1967) Figuren en paarden op
Zelfportret paneel, gesign. l.o., 40 x 30 cm.
een kade doek, beschadigd, gesign. r.o.,
€ 150/250
[1]		
40 x 60 cm. [1]		 € 200/400
4898 Johannes Karel Leurs (1865-1938) Moeder en
4914 Herman Heijenbrock (1871-1948) Brug te
kind op een pad langs een vaart paneel, gesign.
overschie board, gesign. r.o., verso etiket met
r.o., 18 x 28 cm. [1]		 € 100/200
signatuur en titel, 35 x 53 cm.
[1]		
€ 200/400
4899 Johannes Karel Leurs (1865-1938) Gezicht
4915 Vijf diverse tekeningen, schilderijen en etsen
op een dorp aan een vaart doek, beschadigd,
[ds]		
€
60/100
gesign. r.o., 64 x 78 cm. [1]		 € 100/200
4900 Jan Wiegers (1893-1959) Bomen (verso
4916 Henri van Daalhoff (1867-1953) Gezicht op
studietekening moeder met kind). Hierbij twee
een dorp doek, gesign. r.o., 40 x 50 cm.
[1]		
€ 300/600
etsen door Jan Wiegers inkttekening (verso
4917 Hendrik Valk (20e eeuw) Schepen op het
potloodtekening), gesign. met stempel,
strand marouflé, gesign. r.o., '38, 27 x 39 cm.
21 x 17 cm. en twee etsen, niet ingelijst, gesign.
[1]		
€ 100/200
met stempel, volledige blad 50 x 40 cm.
€ 250/350 4918 Elisabeth de Ranitz (1880-1970) Bloemstil[3]		
4901 Henk Leurs (1890-1956) Dorp aan een
leven pastel, gesign. r.o., 82 x 61 cm.
[1]		
€ 100/200
vaart doek, gesign. r.o., 50 x 71 cm.
€ 100/200 4919 Diverse schilderijen, tekeningen en grafiek
[1]		
[ds+1]		
€
60/100
4902 Henri van Daalhoff (1867-1953) Vrouw
4920 Diverse schilderijen, 19e en 20e eeuw
zittend voor een huis naast een vijver met
[ds]		
€ 150/250
eenden doek, gesign. r.o., 40 x 50 cm.
€ 150/300 4921 Naar Franz Marc Blauw paard doek,
[1]		
4903 Henri van Daalhoff (1867-1953) Vrouw bij
49 x 37 cm. [1]		 € 100/200
4922 Pier Antonio Gariazzo (1879-1963) Gezicht
een huis paneel, gesign. r.o., 18 x 24 cm.
€ 100/200
op een tuin in Toscane board, gesign. l.o.,
[1]		
4904 Hollandse school, ca. 1920-1930 Gezicht op
1935, 21 x 28 cm. [1]		 € 360/420
4923 Diverse grafiek, tekeningen en schilderijen,
de Sint Servaasbrug, Maastricht doek, mogelijk
60/100
19e en 20e eeuw [ds]		 €
gemonogrammeerd r.o., 69 x 97 cm.
€ 100/200 4924 Poppe Damave (1921-1988) Bloemstilleven
[1]		
4905 Johannes Karel Leurs (1865-1938) Koeien bij
board, gesign. r.o., 41,1 x 43 cm
[1]		
€ 100/140
de Dinkel bij Denekamp board, gesign. r.o.,
34 x 51 cm. [1]		 € 150/300 4925 Diverse schilderijen, 19e en 20e eeuw
[ds]		
€ 150/250
4906 Willem van Nieuwenhoven (1879-1973)
4926 Martin Hubrecht (1892-1965) Stilleven met
Rustende boer op een akker board, gesign. r.o.,
plant in een Chinese pot doek, monogram r.o.,
29 x 22 cm. [1]		 € 150/250
80/120
4907 Willem George Frederik Jansen (1871-1949)
1947, 80 x 60 cm. [1]		 €
4927 Gesigneerd W. de Zwart Vrouw aan een
Boerenerf marouflé, gesign. met initialen r.o.,
tafel paneel, 62 x 44 cm. [1]		 € 200/400
41 x 27 cm. [1]		 € 150/300
4908 Jan Knikker (1889-1957) Gezicht op een dorp
4928 Henri van Daalhoff (1867-1953) Bomen
met kerktoren doek, gesign. r.o., 61 x 46 cm.
board, gesign. r.o., herk.: Kunsthandel Nieu€ 100/200
[1]		
wenhuizen Segaar, Den Haag, 27 x 37 cm.
[1]		
€ 100/200
4909 Tjeerd Bottema (1884-1940) Winterse polder
4929 Hendrik Bary (1632-1707) Portret van Johan
kleurenets, gesign. r.o., 25 x 35 cm.
€
80/120
de Witt. Met originele handtekening van Johan
[1]		
4910 Jacoba L. van Essen (1870-1936) bloemstilde Witt gravure, 39 x 24 cm.
[1]		
€
80/120
leven met papavers doek, gesign. r.o.,
53,5 x 43,5 cm [1]		 € 200/400 4930 Mar Diemèl (1903-1983) Portret van twee
4911 Willem Hendrik van Schaik (1876-1938)
meisjes doek, gesign. r.o., 55, 75,5 x 55,5 cm
[1]		
€ 100/200
Boerderij board, gesign. l.o., 16,5 x 22 cm.
€ 100/150 4931 Diverse schilderijen, 19e en 20e eeuw
[1]		
[ds]		
€ 150/250
4912 Charles Bernardus Dankmeijer (1861-1923)
4932 Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beelBoeren op een korenveld doek, gesign. r.o.,
dende kunstenaars 1750-1950, in twee delen
41 x 56 cm. [1]		 € 150/250
[2]		
€
50/80
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4959 Diverse schilderijen en tekeningen
4933 Hendrik IJkelenstam (1897-1993) 'Bakje
[2dzn]		
€
60/100
appelen' / daken marouflé, gesign. l.o., 1928,
4961 E.M. Wild (20e eeuw) Montmartre doek,
25 x 32 cm. en board, gesign., 1923,
gesign. l.o., 54 x 65 cm. [1]		 € 100/200
33 x 44 cm. [2]		 € 200/400
4934 Hollandse school, 19e eeuw, mogelijk van de
4963 Nel Enklaar (1877-1966) Twemaal bloemstilhand van Pieter Barbiers II Figuren bij een
leven tweemaal doek, gesign., 1934,
bruggetje bij maanlicht aquarel, 46 x 57 cm.
72 x 35 cm. en 30,5 x 31 cm. [2] € 150/250
€ 150/300 4964 Johan Buning (1893-1963) Parkje / Tuin
[1]		
4935 Diverse tekeningen en grafiek, 19e en 20e
twee aquarellen, gesign., 35 x 45 cm.
[2]		
€
60/120
eeuw [ds]		 € 140/180
4936 Diverse tekeningen, begin 20e eeuw w.o.
4965 Zes diverse kunstwerken
[6]		
€ 100/200
gesigneerd Filarski, Mulder, GBH
€ 100/200 4966 Willem Janssen (1892-1969) Stilleven doek,
[ds]		
4937 Dook Everse (1910-2005) Moeder met kind op
gesign., 50 x 63 cm. [1]		 € 100/200
4967 Louis Soonius (1883-1956) Zittend vrouwelijk
een akker aquarel, gesign. r.o., 52 x 51 cm.
€ 100/200
naakt. Hierbij Staand mannelijk naakt door
[1]		
4938 Frans Masareel (1889-1972) Collectie van
Henri Frederic Boot (1877-1963) tweemaal
20 houtsnedes [map]		 € 100/200
board gesign., 35 x 26 cm. en 32 x 24 cm.
[2]		
4939 Ab Knupker (1927-2010) Leda en de
4968 Dirk Kruizinga (1895-1972) Figuren in het
zwaan aquarel, gesign. l.o., '60, 64 x 51 cm.
€ 100/200
park / Huizen aan een rivier / Vissersboot op
[1]		
4941 Joanna Brom (1898-1980) 'O.L.V. met
een kade driemaal doek, niet ingelijst,
druiventros' emaille cloisonné, 13,5 x 9 cm.
tweemaal gesign., allen ca. 40 x 50 cm.
€
60/100
[3]		
€ 120/180
[1]		
4942 Marc Chagall (1887-1985) 'Vierge d'Israel'
4969 Dirk Kruizinga (1895-1972) Nest met eieren
litho, ongesign., 36 x 26 cm. [1] € 100/200
van een merel tussen bloemen en vlinders
4943 Simon Kramer (1880-1957) Winters
board, gesign. l.o., 45 x 37 cm.
[1]		
€ 150/250
landschap doek, gesign. r.o., 30,3 x 40 cm 		
€
50/100 4970 Dirk Kruizinga (1895-1972) Kerkje in Italië /
		
4944 Cornelis Armandus Gips (1829-1892) Huis
Huizen / Portret van een meisje driemaal doek,
in de duinen. Hierbij doek, gezicht op Deventer
niet ingelijst, tweemaal gesigneerd,
gesigneerd Monnickendam en doek, vrouw,
allen ca. 33 x 24 cm. [3]		 € 120/180
door L. Anema. [3]		 € 140/180 4971 Dirk Kruizinga (1895-1972) Portret van een
4946 Onbekende kunstenaar, 19e/202e eeuw
boer / Haven doek, ongesign., 125 x 75 cm.
Landschap met kerkje doek, 28 x 35 cm.
en gouache, ongesign., 74 x 55 cm.
€
50/80
[2]		
€ 100/200
[1]		
4947 Diverse tekeningen en grafiek, 18e, 19e en
4972 Dirk Kruizinga (1895-1972) Portret van een
20e eeuw w.o. M. Vermeulen, J. v.d. Wetering
vrouw bij een haven doek, ongesigneerd.,
de Rooij en M. Dearmer [ds]		 € 100/200
herkomst: Provenance: uit de nalatenschap van
4949 Hollandse school, 18e eeuw Portret van een
de kunstenaar Dirk Kruizinga. [1] € 100/200
4973 Dirk Kruizinga (1895-1972) De Hoofdtoren te
man met pruik, omgeving Wybrant Hendriks
Hoorn doek, gesign. l.o., 50 x 40 cm.
(1744-1831) paneel, 46 x 40,5 cm.
€ 160/260
[1]		
€ 150/250
[1]		
4951 Karel van Seben (1893-1988), twee houten
4974 Dirk Kruizinga (1895-1972) Figuren op een
sculpturen. Voorstellende 'man met kind' en
plein bij een kerk board, gesign. r.o.,
50/100
'wijze man'. h. 58 - 64 cm. [2]		 €
32 x 38 cm. [1]		 € 100/200
4952 Bart Peizel (1887-1974) Schepen op een rivier.
4975 Dirk Kruizinga (1895-1972) Hollands landHierbij aquarel, Indonesië [2]		 € 100/200
schap met dorpje aan een rivier doek, gesign.
4954 Franse school, 20e eeuw Winters stadsgezicht
l.o., 41 x 71 cm. [1]		 € 100/200
80/120 4976 Anna Kermer (1911-1985) Het afscheid
Parijs paneel, 30 x 40 cm. [1]		 €
4956 Diverse tekeningen, 19e en 20e eeuw 		
board, monogram r.o., 84 x 58 cm. Provenance:
€ 120/180
		
uit de nalatenschap van de kunstenaar Dirk
4957 Jaap de Carpentier (1921-1996) Portret van
Kruizinga. [1]		 € 150/250
4977 Dirk Kruizinga (1895-1972) De haven van
een man doek, niet ingelijst, gesign. r.o.,
Honfleur paneel, gesign. r.o., 38 x 58 cm.
50 x 40 cm. [1]		 € 100/200
[1]		
€ 100/200
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4978 Vier diverse schilderijen
80/120
4992B Diverse tekeningen 		 €
€ 100/200 4992C Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Kinderen
[4]		
4979 Joop van Leeuwen (geb. 1962) Gezicht op een
in een carrousel op een kermis board,
bollenveld board, gesign. r.o., 30 x 40 cm.
73 x 86 cm. [1]		 € 100/200
€ 200/400 4993 Jos Rovers (1893-1976) Stalinterieur doek,
[1]		
60/100
4980 Wiers Ooms (1898-1981) Twee bevrijdingsstilgesign. r.o., 50 x 63 cm. [1]		 €
4994 Diverse schilderijen en tekeningen
levens tweemaal, doek, gesign. l.o., '45, kleine
[2dzn]		
€
60/100
beschadigingen, 50 x 58 cm. en 50 x 70 cm.
€ 200/400 4995 Theodoor Heynes (1920-1990) Diverse
[2]		
4981 Wiers Ooms (1898-1981) Stilleven met bloeaquarellen 34 x 55 cm. 34 x 52 cm. 24 x 20 cm.
men in een tinnen kan en een fruitschaal doek,
19 x 33 cm. [4]		 € 100/200
gesign. l.o., 60 x 80 cm. [1]		 € 100/200 4996 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Bloemen
4982 Wiers Ooms (1898-1981) Stilleven. Hierbij
gemengde techniek op papier, 65 x 96 cm.
[1]		
€
50/80
gouache, havengezicht St. Tropez doek, ge4997 Diverse grafiek, 20e eeuw
sign., 57 x 47 cm. en gouache, gesign.,
[map]		
€
60/100
48 x 59 cm. [2]		 € 100/200
4983 Wiers Ooms (1898-1981) Twee bloemstille4998 Gesigneerd Vredenburg Schepen op een
vens. Hierbij drie diverse tekeningen tweemaal
meer doek, gesign. r.o., niet ingelijst,
80/150
doek, waarvan één gesign., 50 x 35 cm.
50 x 40 cm. [1]		 €
€ 100/200
[5]		
4984 Wiers Ooms (1898-1981) Rue Mouffetard,
Parijs / Portret van een vrouw met hoed doek,
verso op spieraam gesigneerd, 40 x 50 cm. en
doek, ongesign., 50 x 40 cm.
€ 120/180
[2]		
4984A Wiers Ooms (1898-1981) Stilleven / Landschap tweemaal doek, gesign., niet ingelijst,
60 x 50 cm. en 50 x 70 cm.
€ 100/200
[2]		
4984B Wiers Ooms (1898-1981) Collectie
tekeningen [2+map]		
4985 Carl Cohnen (1887-1976) Zeilboot op een
meer olieverf op papier op board, gesign. r.o.,
1923, 30 x 40 cm. 		 € 150/300
4986 Naar Willem Maris Melktijd 39 x 31 cm.
€ 100/200
[1]		
4987 Adri Bleijs (1877-1964) Volendammer visser doek, niet ingelijst, gesign. r.o., 50 x 40 cm.
€
80/120
[1]		
4988 Tony Buytendijk (1913-2002) 'Dijkdorp'
doek, niet ingelijst, gesign. verso, gesign. r.o.,
125 x 135 cm. [1]		 € 200/400
4989 Theo Kroeze (1916-1988) Gezicht op de
Magere Brug, Amsterdam doek, '46, kleine
50/100
beschadiging, 60 x 80 cm. [1]		 €
4990 Naar Max Ernst Figuur ets, 17 x 12 cm.
€ 100/200
[1]		
4991 Chris Soer (1882-1962) Winters gezicht op
huizen aan een vaart doek, kleine beschadiging, gesign. r.o., 30 x 43 cm.
€
60/100
[1]		
4992 Wim van der Salm (20e eeuw) Schepen op
een rivier paneel, 30 x 40 cm.
€
60/100
[1]		
4992A Diverse tekeningen, 19e en 20e eeuw 		
€
60/120
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5009 Eugene Brands (1913-2002) 'White bowl with
blue grapes' gouache, gesign. met initialen
r.o., verso signatuur, titel en nummering, 8744,
19.V.1989-1, herk. AAG, 29 nov. 2010, lot 64,
Tom Okker Art Collection, 41 x 51 cm.
[1]		
€ 1200/1800
5010 Thomas Florschuetz (geb. 1957) 'Ohne titel
(Lilie)' iris print, signed, 2000, 5.40,
120 x 81 cm. Provenance: Collectie Michiel
Hennus, Wetering Galerie, Amsterdam.
[1]		
€ 800/1200
Voor meer afbeeldingen zie
5011 Mario de Brabandere (geb. 1963) 'Figuur
www.dezwaan.nl
'78' zwart krijt, inkt en oliekrijt op papier,
5000 Akos Birkas (1941-2018) 'Kopf' grafiet en
gesign. m.o., 1999, 34 x 22,5 cm.
[1]		
€ 300/500
gouache op papier, gesign. r.o., '95,
5012 Klaas Gubbels (geb. 1934) Fruitschaal met
44 x 34 cm. Provanance: Collectie Kaars
peer doek, niet ingelijst, gesign. r.o., '92,
Sijpesteijn, Bergen, bought at Galerie + Art,
20 x 24,7 cm. [1]		 € 300/500
Berlin. [1]		 € 400/800
5001 Dmitri Prigov (1940-2007) 'Connections'
5013 Luc Claus (1930-2006) Zonder titel houtskool,
ballpoint en acryl op karton, gesigneerd op los
potlood en inkt, gesign. r.o., 1982, 25 x 33 cm.
blad, 1992, 20 x 30 cm. Provanance: Collectie
Provenance: Collectie Michiel Hennus.
[1]		
€ 200/400
Kaars Sijpesteijn, Bergen, bought at Galerie
5014 Tomasz Ciecierski (geb. 1945) 'Nothing'
Hohenthal und Bergen, Köln.
€ 500/800
olieverf en potlood op papier, gesign. m.o.,
[1]		
5002 Marlene Dumas (geb. 1953) 'Fog of war'.
'89, herkomst Wetering Galerie, privé collectie
De complete map, met 4 maal digital print en
Michiel Hennus, 29 x 49 cm. Provenance:
1 blad met tekst in de originele omslag
Collectie Michiel Hennus, Amsterdam.
[1]		
€ 400/600
vier maal digital print, genummerd 76.80,
45 x 30 cm. [1]		 € 1800/2500 5015 Pieter Hugo (geb. 1976) 'Maxwell Dorbor,
5003 Reinier Lucassen (geb. 1939) 'P&O' gemengMonrovia, Liberia, 2006'. Provenance: Michael
de techniek, gesign. m.o., '93, verso signatuur,
Stevenson Fine Art, Cape Town Archival
formaat gehele blad 24 x 37,5 cm.
pigment ink on cotton rag paper, signed on
€ 200/400
[1]		
certificate, edition 1.8, image size 51 x 51 cm.,
5004 Juul Kraijer (geb. 1970) 'Pad uit mond'
paper size 63 x 61 cm. [1]		 € 2000/4000
5016 Armando (1929-2018) 'Der Zaun' houtskool
houtskool, verso gesign., 2002, 40 x 30 cm.
op papier, gesign. met initiaal r.o., '96,
Tentoonstelling: Cobra Museum Amstelveen,
15 x 21 cm. [1]		 € 200/400
2008. [1]		 € 400/600
5005 Anton Rooskens (1906-1976) Zonder titel
5017 Lucebert (1924-1994) Twee figuren inkttekegouache, gesign. r.o., '70, herkomst: Kunsthanning, gesign. r.o., '81.III.24, voor Eva en Rutger
del Elisabeth den Bieman den Haas,
(Bendien en Noordhoek Regt), 27 x 20,5 cm.
[1]		
€ 200/400
32 x 39,5 cm. [1]		 € 2000/4000
5006 Geert van Fastenhout (1935-2016) 'No.
5018 Eugene Brands (1913-2002) 'Kompositie in
21-1992' doek, niet ingelijst, herk. Wetering
ovaal' gouache, gesign. l.o., verso signatuur,
Galerie, Amsterdam, 55 x 55 cm. Provenance:
titel en datering 20 april 1979-4, 52 x 70 cm.
[1]		
€ 800/1200
Collectie Michiel Hennus, Wetering Galerie.
€ 500/800 5019 Tomasz Ciecierski (geb. 1945) 'Pedzel'
[1]		
5007 Thomas Struth (geb. 1954) Bernauerstrasse
drawing on paper on canvas, signed lower
II, Berlin, 1996 C print, verso gesign., 77.100,
middle, 1975 sheet size 40 x 30 cm.
[1]		
€ 300/500
print 1996, 29 x 41 cm. [1]		 € 300/500
5008 Lucebert (1924-1994) Geit en slang doek,
5020 Klaus Rinke (geb. 1939) Zonder titel board,
gesign. l.o., '73, herkomst: Galerie Espace,
signed lower right, Sydney, 1980, verso 'For
privé collectie Eva Bendien, 80 x 100 cm.
Robert from Klaus und Chrissthe 20.3.1980'
€ 3000/5000
[1]		
€ 300/500
[1]		
5021 Pierre Alechinsky (geb. 1927), 'Gardien
d'apparat' ink on paper, signed lower right,
1989, 43 x 29 cm. [1]		 € 2000/4000

Moderne en
hedendaagse
kunst
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5032 Willy Boers (1905-1978) Twee goudvissen
5022 Wim Sinemus (1903-1987) Zonder titel (twee
doek, gesign. r.o., 1940, verso signatuur en dawerken) inkt en aquarel, gesign. l.o., 1978
tering 1937, niet ingelijst, Herkomst: collectie
en 1985, 65 x 50 cm. Provenance: Collectie
Onno Boers. Literatuur: Archief Willy Boers,
Michiel Hennus, Wetering Galerie, Amsterdam.
€ 300/500
RKD, E. van Dooren, 'Willy Boers 1905-1978',
[3]		
5023 Jasper de Beijer (geb. 1973) 'Wir sind das
Naarden 1995, p. 299, 37 x 27 cm. Provenance:
Gedächtnis' foto, top edition, gesigneerd op
nalatenschap Onno Boers.
[1]		
€ 300/500
etiket op de achterzijde, 1.10, 2013, 33 x 49 cm.
€ 200/400 5033 Willy Boers (1905-1978) 'Avontuur'.
[1]		
5024 Harrie Gerritz (geb. 1940) 'Grijze dagen'
Herkomst: collectie Onno Boers. Literatuur:
doek, gesign. r.o., 1993, herk. Kunsthandel
Archief Willy Boers, RKD, E. van Dooren,
Borzo, 60 x 50 cm. [1]		 € 800/1200
'Willy Boers 1905-1978', Naarden 1995,
5025 Aernout Mik (geb. 1962) Zonder titel
p. 305. doek, gesigneerd r.o., 1949, verso titel
(dummy) fotolinnen, stof, keramiek en metaal,
en signatuur, 37 x 47 cm. Provenance: nalatenca. 1990, 85 x 45 x 45 cm. [1]		 € 2500/3500
schap Onno Boers. [1]		 € 1000/2000
5026 Phyliss Galembo (geb. 1952) Masquerade,
5034 Willy Boers (1905-1978) 'Slapende man'.
a decade'. Portfolio met twee foto's; 'Les
Herkomst: collectie Onno Boers. Literatuur:
Indiens, Haïti, 1994' en 'Masquerade, a decade,
Archief Willy Boers, RKD, E. van Dooren,
2004' tweemaal chibachrome print, verso
'Willy Boers 1905-1978', Naarden 1995,
gesigneerd, 14.60, Reflex editions, Amsterdam,
p. 370., cat. Stedelijk Museum Amsterdam,
afmeting foto's 30 x 30 cm. [1]		 € 300/600
1935, nr. 11 tekening, gesign. l.o., 3 mei 1935,
5027 Stanley William Hayter (1901-1988) Figuur te
16,5 x 13,5 cm. Provenance: nalatenschap
80/120
paard etching, signed lower right, 12.30,
Onno Boers. [1]		 €
25 x 18 cm. [1]		 € 200/400 5035 Willy Boers (1905-1978) Zonder titel
5028 Pierre Alechinsky (geb. 1927) en Blaise
Herkomst: collectie Onno Boers. Literatuur:
Cendrars Le Volturno, 1989 kartonnen
Archief Willy Boers, RKD, E. van Dooren,
omslag met daarin een titelblad, een blad met
'Willy Boers 1905-1978', Naarden 1995,
text door de schrijver, 3 kleurenlitho's gesigp. 309. board, gesigneerd m.o., 1952, verso
neerd en genummerd 13.20, zes reproductieve
signatuur, 61 x 45 cm. Provenance: nalatendrukken, en een pagina met informatie over
schap Onno Boers. [1]		 € 1000/2000
deze uitgave, 90 x 60 cm. [1]		 € 1000/4000 5036 Willy Boers (1905-1978) 'Geschakeld
5029 Wim Sinemus (1903-1987) Zonder titel (twee
wereldbeeld'. Herkomst: collectie Onno Boers.
werken) tweemaal inkt en aquarel, gesign.
Literatuur: Archief Willy Boers, RKD, E. van
l.o., 1976 en 1977, 65 x 50 cm. Provenance:
Dooren, 'Willy Boers 1905-1978', Naarden
Collectie Michiel Hennus, Wetering Galerie,
1995, p. 332. Tentoonstelling: 1950, Lausanne,
Amsterdam. [2]		 € 300/500
Zürich en Parijs gouache, gesign. r.o., 1950,
5030 Willy Boers (1905-1978) 'Lente verlangen'.
22 x 57 cm. Provenance: nalatenschap Onno
Herkomst: collectie Onno Boers. Literatuur:
Boers. [1]		 € 1000/2000
5037 Willy Boers (1905-1978) 'Droomhuis'.
Archief Willy Boers, RKD, E. van Dooren,
Herkomst: collectie Onno Boers. Literatuur:
'Willy Boers 1905-1978', Naarden 1995, p. 305.
Archief Willy Boers, RKD, E. van Dooren,
Tentoonstelling: 1949 Haagsche Kunstkring,
'Willy Boers 1905-1978', Naarden 1995, p.
Den Haag, nr. 2 (Fl. 500,-) doek, gesigneerd
326. aquarel en gouache, gesign. r.o., 1947,
m.o., 1949, verso titel en signatuur, 72 x 54 cm.
34 x 23 cm. Provenance: nalatenschap Onno
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
€ 2000/4000
Boers. [1]		 € 300/500
[1]		
5031 Willy Boers (1905-1978) 'Dwingende macht'.
5038 Willy Boers (1905-1978) Zonder titel
Herkomst: collectie Onno Boers. Literatuur:
gouache, niet ingelijst, gesign. r.o., 1952, verso
E. van Dooren, 'Willy Boers 1905-1978',
signatuur en datering, 39,5 x 15 cm. ProvenanNaarden 1995, p. 305 doek, gesigneerd r.o.,
ce: nalatenschap Onno Boers. [1] € 600/1000
5039 Willy Boers (1905-1978) 'Harmonische relatie'.
1949, verso titel en signatuur, 50 x 60 cm.
Herkomst: collectie Onno Boers. Literatuur:
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
€ 2000/4000
Archief Willy Boers, RKD, E. van Dooren,
[1]		
'Willy Boers 1905-1978', Naarden 1995,
p. 358. collage.karton op papier, gesign. r.o.,
1972, 48 x 28 cm. Provenance: nalatenschap
Onno Boers. [1]		 € 500/800
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5040 Willy Boers (1905-1978) Zonder titel (Rotsen
5052 Ossip (geb. 1952) 'W.D. Morf' gemengde
in Zweden) aquarel, gouache en krijt, niet
techniek, unica, gesign., 2014, 50 x 37 x 15 cm.
[1]		
€ 200/400
ingelijst, gesign. r.o., '47, 21,5 x 22 cm.
5053 Ossip (geb. 1952) R.B.A.Z.I.N. / Acrobaat
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
€ 400/600
gemengde techniek, unica, herk.: Galerie
[1]		
5041 Breyten Breytenbach (geb. 1939) 'En jouant
Ramakers, gesign., 2012, 41 x 18 x 10 cm. en
la flute' aquarel, gesign. r.o., '64, Provenance:
gemengde techniek, gesign. genumm. 68-200,
nalatenschap Onno Boers. 		 € 150/250
2014, 30 x 14,5 x 8 cm. [2]		 € 200/400
5042 Willy Boers (1905-1978) Twee linosne5054 Bram van Velde (1895-1981) Zonder titel
de's tweemaal linosnede, gesign., tent.
litho, gesign. r.o., 199.200, 57 x 74 cm.
[1]		
€ 300/500
Cobra Museum Amstelveen, 41 x 35 cm. en
5055 Marcel van Eeden (geb. 1965) 'Von erlesener
25 x 19 cm. Provenance: nalatenschap Onno
Schönheit' potlood en aquarel, verso gesign.,
Boers. [2]		 € 150/250
5043 Willy Boers (1905-1978) Zonder titel.
2009, 28 x 37 cm. Provenance: Collectie
Herkomst: collectie Onno Boers. gouache,
Michiel Hennus, Wetering Galerie.
[1]		
€ 300/500
niet ingelijst, vouwen in het blad, gesign. l.o.,
5056 Marcel van Eeden (geb. 1965) 'The Sallman
Paris juli '48, 36 x 23,5 cm. Provenance:
Trocadero Vaudevilles' potlood, pastel en
nalatenschap Onno Boers. [1]		 € 200/400
5044 Willy Boers (1905-1978) Zonder titel. Twaalf
aquarel, verso gesign., 2012, 28 x 37 cm.
maal dezelfde linosnede, hierbij één litho door
Provenance: Collectie Michiel Hennus,
Ger Gerrits twaal linosnedes op Japans papier,
Wetering Galerie. [1]		 € 300/500
5057 Gilberto Zorio (geb. 1944) Senza titolo
deels beschadigd, niet ingelijst, genummerd,
inkt and aquarel, gesign. r.o., '92, 56 x 76 cm.
gesign., volledige blad 50 x 36 cm. en litho,
[1]		
€ 1000/2000
gesign., '52, 7.10, volledig blad 46 x 31 cm.
5058 Gilberto Zorio (geb. 1944) 'Dal Giovenale'
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
€ 200/400
seriegrafie, gesign. m.o., 6.15, 1993,
[map]		
5045 Willy Boers (1905-1978) 'Pro Memoria'
61 x 77 cm. Provenance: Collectie Kaars
gemengde techniek en collage, verso gesign.,
Sijpesteijn, Bergen. [1]		 € 800/1200
5059 Wim Gerritsen (1907-1989) Zonder titel
1968, 82 x 40 cm. Provenance: nalatenschap
gouache, gesign. r.o., '54, 45 x 61 cm.
Onno Boers. [1]		 € 400/800
[1]		
€ 1000/2000
5046 Breyten Breytenbach (geb. 1939)
5060 Anton Heijboer (1924-2005) 'To give through
'De Geboorte van Venus' pastel, aquarel en
the flower' krijt, gouache en tape, gesign. m.o.,
gouache, verso met gedicht en gesigneerd,
1982, 70 x 100 cm. [1]		 € 300/500
46 x 43 cm. Provenance: nalatenschap Onno
Boers. [1]		 € 200/400 5061 Martin van Vreden (geb. 1952) Zonder
5047 Willy Boers (1905-1978) 'Du monde entier'
titel doek, niet ingelijst, verso gesign., herk.
collage, gesign., 1970, 68 x 48 cm. Provenance:
Sotheby's Amsterdam, 1 december 1997,
nalatenschap Onno Boers.
81 x 60 cm. [1]		 € 300/600
€ 600/1000 5062 Henk Visch (geb. 1950) Zonder titel inkt en
[1]		
5048 Walter Vögeli (1929-2009) Relief polyester,
aquarel, verso gesign., '94, 42 x 30 cm.
[1]		
€ 200/400
verso gestempeld, 60 x 60 cm. Provenance:
nalatenschap Onno Boers. [1]		 € 100/200 5063 Lichtenstein, Roy (New York 1923 - 1997)
5049 Frank Lodeizen (1931-2013) Landschap
Pyramide (1968) zeefdruk op board,
doek, niet ingelijst, gesign. r.o., '66, 60 x 60 cm.
gesigneerd, 32.300, 36,2 x 50,8 x 50,6 cm.
[1]		
€ 2500/3500
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
€ 200/400 5064 Ger Gerrits (1893-1965) Uil inkt en aquarel,
[1]		
5050 Armando (1929-2018) 'Driemaal zwart'
gesign. r.o., '65, 48 x 63 cm.
[1]		
€ 500/800
driemaal olieverf op board, allen verso gesign.,
5065 Henk Visch (geb. 1950) Zonder titel inkt en
1974, 21 x 13 cm. Provenance: nalatenschap
aquarel, verso gesign., '94, 42 x 30 cm.
Onno Boers. [3]		 € 2000/4000
[1]		
€ 200/400
5051 Luc Claus (1930-2006) Zonder titel aquarel
5066 Elga Eymer (1908-2004) Zonder titel doek,
en inkt, gesign. m.o., 1984, herk. Wetering
gesign. r.o., 65 x 55 cm. [1]		 € 100/200
Galerie, Amsterdam, 60 x 47 cm.
€ 200/400 5067 Armen Eloyan (geb. 1966) 'Red archer and
[1]		
deers' inkt en gouache, gesign. m.o., '99,
27 x 25 cm. [1]		 € 100/200
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5084 Diverse tekeningen, 20e eeuw; w.o. Klaas
5068 Sander van Deurzen (geb. 1974) Zonder
Boonstra, Wil Strijbosch, Harry van Kruiningen
titel doek, verso gesign., 2004, herkomst
en Michael Sesteer Provenance: nalatenschap
Wetering Galerie, privé collectie Michiel
60/100
Onno Boers. [map]		 €
Hennus, 150 x 120 cm. [1]		 € 400/800
5069 Hewald Jongenelis (geb. 1962) 'De sculptuur
5085 Nico Molenkamp (1920-1998) 'Indiaantje'
onderhuids' doek, verso gesign., '89, herk.
marouflé, gesign. l.b., 81 x 96 cm.
[1]		
€ 1500/2500
Sotheby's Amsterdam 23 mei 2006, lot 250,
125 x 90 cm. [1]		 € 500/800 5086 Marinus Boezem (geb. 1934) Zonder titel
5070 Piet Warffemius (geb. 1956) Boom ijzer,
gemengde techniek op papier, gesign. m.o.
onderzijde gesign, (signatuur deels vervaagd),
Marinus v.d. Boezem '59, 24,5 x 37 cm.
[1]		
€ 400/800
2008, IV.V, 30 x 30 x 5 cm. [1]		 € 400/800
5071 Piet Warffemius (geb. 1956) Boom ijzer,
5087 Roger Caillois & Pierre Alechinsky (geb.
onder sokkel gesign., '15, 2.40, formaat zonder
1927) Remarque au Pinceau'. Incomplete
sokkel 15 x 11 x 2 cm. [1]		 € 100/200
map met twee litho's; Face au Reve, Cafe au
5072 Jan Homan (1919-1991) 'Netten 1958' doek,
Reve tweemaal litho, gesign., 17.75,
gesign. r.o., 80 x 100 cm. [1]		 € 800/1200
48 x 65 cm. [1]		 € 200/400
5073 Diverse tekeningen en grafiek, 20e eeuw
5088 Piet Warffemius (geb. 1956) Zonder titel
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
('uit de paddenstoelenserie'). Herkomst: Galerie
€ 100/200
[ds]		
Ramakers, Den Haag tweemaal doek, niet
5074 Geer van Velde (1898-1977) 'Composition'
ingelijst, gesign. m.o., beide 24 x 30 cm.
[2]		
€ 150/250
watercolour and gouache, signed with stamp
5089 Viktor IV (1929-1986) Twee bladen tweemaal
lower right, provenance: Kunsthandel Borzo,
gemengde techniek, met stempel, 44 x 34 cm.
's-Hertogenbosch, 23,5 x 20,2 cm.
€ 2000/4000
[2]		
€ 200/400
[1]		
5075 Alan Davie (1920-2014) 'Bird Idol' ink on
5090 Li Zhan Yang (geb. 1969), bronzen sculppaper, 1969, numbered 969-7, signed higher
tuur; 'Boss Vomiting' , 2002/06. Polychroom
right, 28 x 38 cm. [1]		 € 500/800
beschilderd. Gesigneerd en genummerd 1/4 en
5076 Alan Davie (1920-2014) 'Hause Spirit' ink on
gedateerd 2004. Compleet met certificaat door
paper, 1969, numbered 1169-21, signed lower
de kunstenaar opgesteld, catalogus van Galerie
right, 28 x 38 cm. [1]		 € 500/800
Urs Meile en publicatie Chinese Art Today Se5077 Alan Davie (1920-2014) 'Harbour' ink on
ries. h. 43 cm,b. 38 cm, d. 31 cm. Galerie Urs
paper, signed lower right, 30 x 42 cm.
Meile, Lucerne - Beijing. Aanschaf 15-09-2006.
€ 500/800
[1]		
€ 4000/6000
[1]		
5078 Stephen Killick (geb. 1947) 'Dalby postcards
5091 Naar Marcel Duchamp, houten schaakbord
23' / 'Dalby postcards 25' twice oil on canvas
met multiples, 1991, doos met multiples in
on wood, signed verso, 1982 and 1980,
facsimile. Galerie Ronny van de Velde, Antwer17 x 23 cm. [2]		 € 100/200
pen, 1991 37 x 37 cm, genummerd 228.850
[1]		
€ 200/400
5079 Eric van Straaten (1969), 3-D geprint sculp5092 Piet Warffemius (geb. 1956) Zonder titel. Hertuur 'Prinses, Z-corp', 2011. Compleet met
komst: Galerie Ramakers, Den Haag gemengde
plexiglazen kubus. 14,06 x 20 x 17.5 cm. 3D
techniek op papier, gesign., 2004, 100 x 90 cm.
print. Galerie Majke Hüsstege, Den Bosch.
€ 800/1200
[1]		
€ 150/250
[1]		
5080 David Hockney (geb. 1937) 'Celia' ets, niet
5093 Lysander Apol (geb. 1943) Zonder titel
ingelijst, gesign. r.o., 1969, Artist s proof,
gemengde techniek op aluminium, gesign. r.o.,
69 x 54 cm, volledige blad 92 x 71 cm.
'63, 50 x 70 cm. Provenance: nalatenschap
€ 2000/4000
[1]		
Onno Boers. [1]		 € 100/200
5082 Jens Pfeifer (geb. 1963) Zonder titel inkt,
5094 Jan Meijer (1927-1995) Gezicht op een rotsverso gesign., 2008, 100 x 70 cm.
kust gouache, gesign. r.o., '54, 48 x 61 cm.
€ 400/600
[1]		
€ 100/200
[1]		
5083 Gloria Pecego (geb. 1954), bronzen sculp5095 Armando (1929-2018) 'Der Kelch'. Hierbij
tuur; Vrouwfiguur. Gesigneerd en genummerd
sculptuur, mogelijk door Armando litho,
1/8, op zwart marmeren sokkel h. incl sokkel
gesign. '91, 12.25, 120 x 95 cm.en keramiek,
45 cm. [1]		 € 300/500
ongesign., h. zonder sokkel 12 cm.
[2]		
€ 300/500
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5096 Tjibbe Hooghiemstra (geb. 1957) 'Rabbit'
5108 Annelies Strba (geb. 1947) 'Elfen 106' print
gemengde techniek op papier gesigneerd op
op doek, niet ingelijst, verso gesign., 1.6, 2005,
achterzijde lijst, 2001, 30 x 46 cm.
34 x 50 cm. Provenance: Collection Kaars
€ 100/200
[1]		
Sijpesteijn, Bergen. [1]		 € 300/600
5097 Fernandez Arman (1928-2015) 'Rouage
5109 Anna Frydman (geb. 1962) Kop inkt en aquaTemps II' assemblage, gesign., 46 x 46 x 11 cm.
rel, mogelijk verso gesign., verso lijst etiket
€ 1500/2500
[1]		
met gegevens, 2000, 32 x 24 cm. Provenance:
5098 Anton Heijboer (1924-2005) Staande
Collectie Kaars Sijpesteijn, Bergen.
[1]		
€ 100/200
vrouw pastel, gesign. m.o., 1989, 44 x 29 cm.
€ 100/200 5110 Monika Brandmeier (geb. 1959) Zonder
[1]		
5099 Piet Warffemius (geb. 1956) Collage. Hierbij
titel olieverf en plakband op papier, verso lijst
een aquarel en een litho, allen herkomst
etiket met naam, 01.feb.2006, Provenance:
Galerie Ramakers, Den Haag collage, gesign.,
Collectie Kaars Sijpesteijn, Bergen, aangekocht
2006.2008, 21 x 41 cm., aquarel, gesign. l.o.,
bij Galerie Conrads, Dusseldorf.
[1]		
€ 100/200
2013, 21 x 42 cm. en litho, 2000, 30.60, gesign.
m.o., 25 x 60 cm. [3]		 € 200/400 5111 Henk Visch (geb. 1950) Zonder titel o.i. inkt
5100 Kiki Smith (geb. 1954) Untitled ink and
en acryl, gesign. gesign. m.o., '97, 64 x 49 cm.
watercolour, signed verso, dated '95,
Provenance: Collectie Kaars Sijpesteijn,
15,5 x 10 cm. Provenance: Barbara Gross
Bergen. [1]		 € 200/400
5112 Guy Leclercq (geb. 1940) 'Kring II' doek,
Galerie, Munchien, nr. 27002, Collectie Kaars
niet ingelijst, gesign. verso, 2010, 50 x 40 cm.
Sijpesteijn, Bergen. [1]		 € 1200/1800
5101 Bill Woodrow (geb. 1948) 'Toxic' gouache
Provenance: Collectie Kaars Sijpesteijn,
and pencil, signed lower right, June 1998,
Bergen, aangekocht bij De Zwarte Panter,
litt: billwoodrow.com, no. 19-1998,
Bergen. [1]		 € 600/1000
5113 Geneviève Asse (1923-2001) 'Entre la
23 x 30,5 cm. Provenance: Collectie Kaars
Lumière II' kleurenets, gesign. r.o., 4.24, hele
Sijpesteijn, Bergen, bought at Sabine Wachters,
blad 48 x 32 cm..Provenance: Collectie Kaars
Brussel. [1]		 € 1000/2000
5102 Esiri Erheriene-Essi (geb. 1982) Regular John
Sijpesteijn, Bergen, bought at Galerie Froment6 doek, niet ingelijst, ongesign, 2008, afgePutman, Paris. [1]		 € 300/500
5114 Carla van de Puttelaar (geb. 1967) Borst
beeld op www.esirierheriene-essi.com,
c-tye print, verso gesign., '01, 35 x 29 cm.
50 x 70 cm. Provenance: Collectie Kaars
[1]		
€ 400/800
Sijpesteijn, Bergen, aangekocht bij Galerie Ron
Mandos, Amsterdam. [1]		 € 500/800 5115 Sam Middleton (1927-2015) 'Experience the
5103 Lu Peng (geb. 1967) 'Beautiful like red
silence' gouache, gesign. r.o., '77, 36 x 50 cm.
Clouds' inkt, aquarel en gemengde techniek
Provanance: Collectie Kaars Sijpesteijn,
op papier, gesign. met stempel, 1997,
Bergen. [1]		 € 300/500
5116 Mojé Assefjah (geb. 1970) Zonder titel
73 x 35 cm. Provenance: Collectie Kaars
houtskool, pen en aquarel, gesign. r.o., 2002,
Sijpesteijn, Bergen. [1]		 € 1500/3000
5104 Raquel Maulwurf (geb. 1975) 'New York,
23,5 x 32 cm. Provenance: Collectie Kaars
11.IX.01, XXXVI' gemengde techniek op paSijpesteijn, Bergen. [1]		 € 100/200
5117 Francois Morellet (1926-2016) 'Triangle'
pier, gesign. r.o., '07, 70 x 50 cm. Provenance:
houtdruk, gesign. r.o., '86, 2.50, 60 x 60 cm.
Collectie Kaars Sijpesteijn, Bergen, aangekocht
[1]		
€ 150/250
bij Gallery Willy Schoots, Eindhoven.
€ 500/800 5118 Marcel Dzama (geb. 1974) 'Humpty Dumpty'
[1]		
5105 Marlene Dumas (geb. 1953) 'The magic
inkt, aquarel en rootbeer, 2000, gesign. l.o.,
gardens' litho, signed lower middle, 1984,
31 x 23,5 cm. Provanance: Collectie Kaars
4.65, 46 x 54 cm. Provenance: Collectie Kaars
Sijpesteijn, Bergen, bought at Richard Heller
Sijpesteijn, Bergen. [1]		 € 800/1200
Gallery, Art Cologne. [1]		 € 600/1000
5106 Martin Noël (1956-2010) 'Köpfe' gouache,
5119 Cornelia Schleime (geb. 1953) Zonder
signed lower middle, '88, 38 x 28 cm.
titel gouache, gesign. r.o., '95, 24 x 18 cm.
Provenance: Collectie Kaars Sijpesteijn,
Provanance: Collectie Kaars Sijpesteijn,
Bergen. [1]		 € 400/600
Bergen, bough at Galerie Aschenbach.
[1]		
€ 300/600
5107 Umberto Mariani (geb. 1936) Zonder titel
lood, metaal en verf, verso gesign., 3.1999,
34 x 33 cm., incl. frame 56 x 45,5 cm.
€ 1000/2000
[1]		
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5137 Jan Riske (geb. 1932) 'Espressions in
5120 Cornelia Schleime (geb. 1953) 'Afrika' foto
Time' doek, verso gesign., 1988, 55 x 55 cm.
en inkt, signed verso, ca. 1990, 20 x 30 cm.
[1]		
€ 150/300
Provanance: Collectie Kaars Sijpesteijn,
5138 Jan Riske (geb. 1932) 'New York' doek,
Bergen, bough at Galerie Aschenbach.
€ 300/600
gesign. verso, 1987, 40 x 40 cm.
[1]		
[1]		
€ 150/250
5121 Boris Mikhailov (geb. 1938) Salzau offset
5139 Jan Riske (geb. 1932) 'The white Rythm'
print, signed lower right, 20.50, 30 x 60 cm.
doek, verso gesign., 1982, 30 x 30 cm.
Provenance: Collectie Kaars Sijpesteijn,
[1]		
€ 100/200
Bergen. [1]		 € 400/800
5122 Francois Morellet (1926-2016) 'All right
5140 Jan Riske (geb. 1932) 'Gust of green' doek,
angles' ets, gesign. l.o., 1992, 45.60,
verso gesign., 1984, 50 x 50 cm. € 100/200
5141 Jan Riske (geb. 1932) 'Particles Regrouping nr.
34 x 45 cm. Provanance: Collectie Kaars
2' doek, gesign. verso, 1992, 46 x 46 cm.
Sijpesteijn, Bergen. [1]		 € 200/400
[1]		
€ 150/250
5123 Christian L'Hopital (geb. 1953) 'Broken
5142 Jan Riske (geb. 1932) 'Expressions in Time
shadows' gemengde techniek op papier, gesign.
6' doek, verso gesign., 1987, 41 x 41 cm. 		
r.o., 21-05-1999, 40 x 30 cm. Provenance:
		
€ 100/200
Collectie Kaars Sijpesteijn, Bergen.
€ 100/200 5143 Jan Riske (geb. 1932) 'Espressions in
[1]		
5124 Antoni Tapies (1923-2010) 'Un, deux, trois'
Time' doek, verso gesign., 1988, kleine defecets en collage, gesign. r.o., 19.100,
ten, 50 x 50 cm. [1]		 € 150/300
5144 Jan Riske (geb. 1932) '2047' gouache,
65 x 57 cm. Provanance: Collectie Kaars
mogelijk verso gesign., 40 x 30 cm.
Sijpesteijn, Bergen. [1]		 € 400/600
[1]		
€ 100/200
5125 Hervé Heuzé (geb. 1964) 'Abimes' marouflé,
5145 Jan Riske (geb. 1932) Twee gouaches
verso gesign., '09, 30 x 30 cm. Provanance:
tweemaal aquarel en gouache, gesign. r.o., '90,
Collectie Kaars Sijpesteijn, Bergen.
€ 300/500
50 x 48 cm. en 56 x 55 cm. [2]		 € 140/180
[1]		
5126 Antonio Segui (geb. 1934) Veteraan litho,
5146 Jan Riske (geb. 1932) 'Strands of Ochre' doek,
signed lower right, '73, E.A., 53 x 34 cm.
verso gesign., 1985-86, 50 x 50 cm.
€ 150/250
[1]		
€ 150/250
[1]		
5127 Eric Nehr (geb. 1964) 'Anne-Marie' inkjet5147 Jan Riske (geb. 1932) 'Eclipse' inkt, aquarel
print zwart.wit op aluminium, verso gesign.,
en gouache, titel en naam op achterzijde lijst,
2005, 1.5, 40 x 40 cm. Provanance: Collectie
1963, 120 x 107 cm. [1]		
Kaars Sijpesteijn, Bergen, bought at Galerie
5148 Jan Riske (geb. 1932) Twee inkttekeningen
Anne Barrault. [1]		 € 300/600
tweemaal inkt, gesign. r.o., 1984 en 1981,
5128 David Bade (geb. 1970) Man met mantel
30 x 30 cm. [2]		 € 100/200
5149 Jan Riske (geb. 1932) 'Atomic' doek, verso
gouache en inkt, gesign. r.o., 2006, 40 x 32 cm.
gesign., 1980, 60 x 50 cm. [1]		 € 100/200
Provenance: Collectie Kaars Sijpesteijn, Ber5150 Jan Riske (geb. 1932) 'Original cluster' doek,
gen, aangekocht bij Galerie Metis, Amsterdam.
€ 200/400
verso gesign., 1982-83, 45 x 45 cm.
[1]		
[1]		
€ 100/200
5129 Zhao Bo (1974) Twee kleine werken tweemaal
5151 Jan Riske (geb. 1932) Zonder titel
doek, gesign., 2006, 25 x 25 cm. Provanance:
inkttekening op papier op board, gesign. r.o.,
Collectie Kaars Sijpesteijn, Bergen.
€
80/120
89 x 139 cm. [1]		 € 150/250
[2]		
5130 Leo de Goede (geb. 1958) Zonder titel olieverf 5152 Jan Riske (geb. 1932) Zonder titel inkt op
en acryl op MDF, verso gesign., 2008,
papier op doek, ongesigneerd?, 200 x 130 cm.
[1]		
€ 150/250
30 x 21 cm. Provanance: Collectie Kaars
Sijpesteijn, Bergen. [1]		 € 200/400 5153 Jan Riske (geb. 1932) 'Skimmed blue' doek,
5134 Jan Riske (geb. 1932) 'Baroc Abstraction'
verso gesign., 1984, 40 x 40 cm.
[1]		
€ 100/200
board, gesign. r.o., 1965, 40 x 41 cm.
€ 100/200 5154 Jan Riske (geb. 1932) 'Black hole' inkt op pa[1]		
5135 Jan Riske (geb. 1932) 'Time series' doek,
pier op board, gesign. r.o., kleine beschadiging,
verso gesign., 38 x 38 cm. [1]		 € 150/250
143 x 118 cm. [1]		 € 150/250
5136 Jan Riske (geb. 1932) 'Spectrum series,
5155 Jan Riske (geb. 1932) 'Cosmic curtain' doek,
parallel mutations' doek, verso gesign., kleine
verso gesign., 1984, 185 x 185 cm.
[1]		
€ 300/500
beschadigingen, 1985-1986, 51 x 51 cm.
€ 100/200
[1]		
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5156 John Peart (1945-2013) Zonder titel board,
5171 Kang Yu (geb. 1963) Vrouw met slangen
gesign. m.b., 22.3.66, 121 x 60 cm.
doek, gesign., 2007-9, niet ingelijst, 80 x 60 cm.
€ 600/1000
[3]		
€ 100/200
[1]		
5157 Willem Oorebeek (geb. 1953) 'Magasin H.W.
5172 Diverse moderne kunst Provenenance:
(voorspel op Hypnerotomachia)' litho en colCollectie Michiel Hennus, Wetering Galerie.
[ds]		
lage gesign. m.o., 1982, 11.20, 50 x 65 cm. Pro5173 Diverse moderne grafiek en tekeningen,
venance: collectie Michiel Hennus, Wetering
60/100
20e eeuw [ds+1]		 €
Galerie, Amsterdam. [1]		 € 100/200
5158 Jan van den Dobbelsteen (geb. 1954) Cirkel
5174 Jan Montijn (1924-2015) Drie etsen, samen
compositie doek, niet ingelijst, verso gesign.,
ingelijst driemaal ets, gesign., 1964, formaat
1992, 40 x 40 cm. Provenance: Collectie Kaars
etsen elk 15,4 x 11 cm. [1]		 € 100/150
5175 Frank Lodeizen (1931-2013) Zonder titel
Sijpesteijn, Bergen, aangekocht bij Galerie
inkt, aquarel en gouache, gesign. m.l., '63,
Singel 74. [1]		 € 200/400
5159 Alex Janvier (geb. 1935) 'For Ralph' doek,
21 x 36 cm. [1]		 € 200/400
5176 Frank Gribling (geb. 1933) Zonder titel
niet ingelijst, gesign. r.o., verso titel, 1988,
seriegrafie, gesign. r.o., 1972, 3.5, 62 x 62 cm.
90 x 75 cm. Provenance: Collection Kaars
[1]		
€ 150/250
Sijpesteijn, Bergen, bought at Tensho Gallery,
Vancouver. [1]		 € 2000/4000 5177 Constant (1920-2005) 'Japanese Love call'
5160 Alex Janvier (geb. 1935) 'Doc's Innocent
litho, gesign. r.o., 164.190, 50 x 75 cm.
[1]		
€ 200/400
Driving' doek, niet ingelijst, gesign. r.o., verso
5178 Anton Rooskens (1906-1976) Drie composititel, 1988, 76 x 91 cm. Provenance: Collection
ties drie litho's, gesign., r.o., '73, XXIII.XXX,
Kaars Sijpesteijn, Bergen, bought at Tensho
P.A., niet ingelijst, 70 x 50 cm.
Gallery, Vancouver. [1]		 € 2000/4000
[map]		
€ 200/400
5161 Roger Raveel (1921-2013) Zonder titel ets,
5179 Tjibbe Hooghiemstra (geb. 1957) Zonder titel.
gesign. r.o., 59.60, 27 x 35 cm.
€ 200/400
Herkomst: Galerie Ramakers, Den Haag ge[1]		
5162 Aat Veldhoen (1934-2018) Peinzende man
mengde techniek op papier, gesign. achterzijde
€ 100/200
ets, gesign. l.o., 23 x 29 cm. [1]
lijst, 2002, 29 x 43 cm. [1]		 € 100/200
5163 Hans-Wili Notthoff (geb. 1959) 'Shift
5180 Jan van der Pol (geb. 1949) 'Landschap met
2008' doek, niet ingelijst, verso gesign., '08,
figuur' doek, verso gesign., 1981, 50 x 40 cm.
40 x 30 cm. Provenance: Collectie Kaars
Provenance: Collectie Michiel Hennus,
Sijpesteijn, Bergen. [1]		 € 150/250
Wetering Galerie. [1]		 € 100/200
5164 Wang Jian Zhong (geb. 1972) Vogel doek,
5181 Paul de Lussanet (geb. 1940) Naakt op rug
gesign. l.o., 2006.12, niet ingelijst, 81 x 65 cm.
gezien Gouache, goud- en waterverf op papier
€
60/100
[1]		
op doek, gesign. r.o., 99, Herkomst: Jan &
5165 Wanda Koop (geb. 1951) 'Last Light' doek,
Monique des Bouvrie collectie veiling Christie's
verso gesign., 2006, 30 x 40,5 cm. Provenance:
Amsterdam 6 sept. 2011, lot 118, 50 x 40 cm
[1]		
€ 200/400
Collectie Kaars Sijpesteijn, Bergen.
€ 600/1000 5182 A.R. Penck (1939-2007) Zonder titel offset
[1]		
5166 Corneille (1922-2010) 'Femmes de nuit et
litho, gesign., 60 x 85 cm. [1]		 € 100/200
5183 Jan van der Pol (geb. 1949) Zonder titel doek,
d'aube' litho, gesign. l.o., '67, H.C. IV.X,
herkomst Wetering Galerie, privé collectie
38 x 56 cm. [1]		 € 200/300
€ 200/400
5167 Shlomo Koren (1932-2013) Zonder titel
Michiel Hennus, 130 x 110 cm.
5184 Gabrielle Schleijpen (geb. 1957)
gemengde techniek op papier, gesign. l.o., '96,
'Wonderlight' gemengde techniek op papier,
25 x 32 cm. [1]		 € 150/250
5168 Julia Bornefeld (geb. 1963) Zonder titel
gesign. r.o., '93-'94, 84 x 84 cm.
[1]		
€ 100/200
gemengde techniek , gesign. r.o., formaat
60/100 5185 Georges Tesson (20e eeuw) Composition
gehele lijst 27 x 32 cm. [1]		 €
5169 Anton Heijboer (1924-2005) 'Stone as
cubiste houtskool, 56 x 41 cm.
[1]		
€ 200/400
conscience, blood as know' ets, gesign. r.o.,
1984, 106 x 77 cm. [1]		 € 200/300 5186 Maryan (1927-1977) Compositie met figuur
5170 Theo Kuijpers (geb. 1939) 'Praag' collage en
inkt en aquarel, gesign. r.o., '67, niet ingelijst,
olieverf op textiel en papier, gesign., 1991,
25 x 16,2 cm. [1]		 € 100/200
5187 Hans Vanhorck (geb. 1952) Zonder titel.
herkomst Wetering Galerie, privé collectie
Hierbij schilderij board, gesign. r.o., 1987,
Michiel Hennus, 178 x 129 cm.
€ 300/600
90 x 90 cm. [2]		 € 200/400
[1]		
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5188 Sylvie Zijlmans & Hewald Jongenelis Studie
5204 Wolfram Adalbert Scheffler (geb. 1956)
voor een sculptuur voor het gerechtsgebouw
Figuur tekening, gesign. l.o., 1.6.'79,
Roermond aquarel en gouache, gesign., '95,
48 x 64 cm. [1]		 € 100/200
60 x 44 cm. [1]		 € 100/200 5205 Vittorio Roerade (geb. 1962) 'Cool cat
5189 Erik Roos (1938-1994) Zonder titel aquarel,
(a kind of)'. Herkomst: Galerie Ramakers,
gesign. l.o., 1973, 29 x 20 cm.
Den Haag doek, niet ingelijst, verso ssignatuur
€
80/120
80/120
[1]		
en titel, '08, 40 x 30 cm. [1]		 €
5190 Pieter Stoop (geb. 1946) Vier diverse teke5206 Walasse Ting (1929-2010) Twee vrouwen
ningen viermaal houtskool en pastel, gesign.,
brief in inkt met tekeningen, gesign. m.o.,
'87, 65 x 50 cm. Provanance: Collectie Michiel
29 x 20 cm. [1]		 € 200/400
5207 Willem van Nunen (geb. 1953) 'VoorbijganHennus, Wetering Galerie, Amsterdam.
€ 400/800
gers I' doek, gesign. r.o., 2002, 80 x 40 cm.
[4]		
[1]		
€
80/120
5191 Paul de Reus (geb. 1963) 'Spiderman' foto,
5208 Serge Poliakoff (1900-1969) Zonder titel
mogelijk verso gesign., editie 1.5, 72 x 48 cm.
€ 100/200
seriegrafie, meegedrukte signatuur, 86 x 63 cm.
[1]		
[1]		
€ 300/400
5192 Maarten Verhaak (geb. 1953) 'Groepsportret
5209 Gesigneerd VRL Liggend vrouwelijk
met Gary Kasparow' doek, bestaande uit drie
naakt doek, 65 x 54 cm. Provenance: nalatendelen, totale afmeting 146 x 54 cm.
€
60/100
80/120
schap Onno Boers. [1]		 €
[1]		
5193 Stephan Chambers (geb. 1960) 'Food and
5210 Brecht (1953-2010) Diverse tekeningen
[ds]		
€ 100/200
Drink' zeefdruk, gesign. r.o., 1991, 27.45,
84 x 90 cm. [1]		 € 150/300 5211 Diverse moderne kunst Provenance:
5194 Yvonne van Apol (geb. 1940) Zonder titel
Collectie Michiel Hennus, Wetering Galerie.
[ds]		
€ 100/200
gouache, gesign. l.o., '65, 55 x 42 cm.
5212 Henri Plaat (geb. 1936) Zonder titel. Hierbij
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
€
60/100
litho door Erik Mattijssen aquarel, gesign.,
[1]		
5195 David Diao (geb. 1943) Zonder titel
80 x 120 cm. en litho, gesign., 80 x 112 cm.
[2]		
€ 100/200
seriegrafie, gesign. r.o., A.P., hele blad
33 x 48 cm. [1]		 € 100/200 5213 Henk Schiffmacher (geb. 1952) Willem5196 Drie diverse stuks moderne grafiek/fotograAlexander seriegrafie, gesign., E.A., '07,
80/120
fie Kate Royle, Guillaume Paris en Jacobien de
70 x 45 cm. [1]		 €
Rooy [3]		 € 100/200 5214 John Loker (geb. 1938) 'Foreign bodies'
5197 Herbert Tobias (1924-1982) 'Madame et
gemengde techniek op papier op board, verso
Monsieur, Versailles, 1954' foto, niet ingelijst,
gesign. 1997, incl. lijst afmeting 56 x 72 cm.
gesign. r.o., volledige blad 40 x 30 cm.
Provenance: Collectie Michiel Hennus, AmsterProvenance: nalatenschap Onno Boers.
dam. [1]		
€ 100/200 5215 Yu Mei Yuan (geb. 1975) Drie figuren doek,
[map]		
5198 Katherina Sieverding (geb. 1944)
niet ingelijst, verso gesign., 130 x 80 cm.
[1]		
€ 100/200
'Gewonnene Kurven' seriegrafie, gesign. r.o.,
1985, 57.120, 50 x 70 cm. [1]		 € 100/200 5216 Diverse moderne schilderijen
[5]		
€
60/120
5199 Bob Bonies (geb. 1937) Zonder titel. Hierbij
5217 Sjer Jacobs (geb. 1963) Figuren board,
bronzen sculptuur inkt, aquarel en gouache,
gesign. r.o., 90 x 129 cm. [1]		 € 200/400
verso gesign. met Nieuwenhuis, '60, 34 x 50 cm.
€ 160/260 5218 Jacobus Kloppenburg (geb. 1930) Zonder
[2]		
5200 Lynn Chadwick (1914-2003) 'Winged figure'
titel pastel, ongeigneerd?, mogelijke signatuur
lithograph, signed lower right, 50.100, '58,
letter K op lijst, 31-12-'84, 100 x 145 cm.
[1]		
€ 100/200
57 x 42 cm. [1]		 € 300/500
5201 Paolo Serra (geb. 1946) Zonder titel tekening,
5219 Raymond Voeten (geb. 1963) Zonder titel
gesign. r.o., formaat volledige blad 28 x 28 cm.
doek, verso gesign., '92, 120 x 100 cm.
€
60/100
[1]		
€ 100/200
[1]		
5202 Diverse moderne kunst
5220 Faiga Ostrower (1920-2001) Zonder titel
€
80/120
[ds+1]		
litho, signed lower left, 1980, 64.100, full sheet
80/120
5203 Gesigneerd J.B. 'Major' tekening, 36 x 47 cm.
78 x 52 cm. [1]		 €
€
60/100 5221 Diverse moderne en hedendaagse schilde[1]		
rijen en tekeningen [2dzn]		 € 200/400
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5222 Diverse moderne en hedendaagse sculpturen
5241 Corneille (1922-2010) Twee figuren, een kat en
80/120
en schilderijen [ds]		 €
vogels litho, gesign., '88, 177.200
[1]		
€ 200/400
5223 Bram van Velde (1895-1981) Zonder titels
5242 Anton Heijboer (1924-2005) Tekening, hierbij
litho, signed lower right, 99.300, 62 x 45 cm.
€ 200/400
rotaprent door Veldhoen [map] € 100/150
[1]		
5224 Mark Brusse (geb. 1937) 'Inside outside no.
5243 Caroline Lee (1932-2014), metalen abstract
6' gemengde techniek, gesign. m.o., '83,
dierfiguur op sokkel. Herkomst Galerie
formaat inclusief plexiglas lijst 80 x 51 cm.
D'Eendt, Amsterdam. Bij Galerie D'Eendt had
€ 200/400
[1]		
in 1967 en in 1972 een expositie. Zij is vooral
5225 Co Westerik (1924-2018) Losgelaten bloembekend van publieke grote werken in Frankrijk
blad met lipstick. Hierbij gouache door Jules
en de Verenigde Staten. h. 67 cm.
[1]		
€ 500/1000
Chapon litho, gesign., 20 x 25 cm. en gouache,
gesign., 48 x 34 cm. [2]		 € 120/180 5244 Sjer Jacobs (geb. 1963) De buiteling doek,
5226 Herman Gordijn (1932-2017) Vrouw ets,
60 x 250 cm. [1]		 € 200/400
5246 Serge Poliakoff (1900-1969) Compositie met
gesign. r.o., 1963, 25 x 30 cm.
€
80/120
groen en rood litho, gesign., 25 x 30 cm.
[1]		
[1]		
€ 400/600
5227 Joan Miro (1893-1983) Zonder titel litho,
ongesign., 24 x 49 cm. [1]		 € 100/200 5248 Onduidelijk gesigneerd, '73 Zonder titel
60/100
5228 Anton Heijboer (1924-2005) Zonder titel.
board, 18 x 85 cm. [1]		 €
5249 Gesigneerd r.o. Abstracte compositie aquarel,
Hierbij diverse moderne grafiek ets en pastel,
'62, 48 x 72 cm. [1]		 € 100/200
gesign., 1985, 80 X 106 cm.
€ 200/400 5251 Jan Saudek (1935) 'Lips' poster, 90 x 61 cm.
[map]		
[1]		
€
20/40
5229 Diverse tekeningen en grafiek, 20e/21e eeuw
€ 100/200 5253 Taco Anema, (1950) 'De menselijke soort
[map]		
5230 Ettore Viotti (20e eeuw) Zonder titel board,
in groepen' foto op aluminium lijst, 1987,
80/120
60/100
20 x 13 cm. [1]		 €
100x100 cm [1]		 €
5231 Ettore Viotti (20e eeuw) Zonder titel board,
80/120
20 x 14 cm. [1]		 €
5232 Naar Nikki de Saint Phalle, twee sculpturen, met kleine beschadigingen Provenance:
nalatenschap van een Amsterdamse juwelierantiquair. [2]		 € 300/500
5233 Anton Heijboer (1924-2005) Tweemaal
gouache en aquarel gesign., niet ingelijst,
78 x 107 cm. [2]		 € 400/800
5234 Anton Heijboer (1924-2005) Tweemaal
gouache en aquarel gesign., niet ingelijst,
78 x 107 cm. [2]		 € 400/800
5235 Anton Heijboer (1924-2005) Tweemaal
gouache en aquarel gesign., niet ingelijst,
78 x 107 cm. [2]		 € 400/800
5236 Anton Heijboer (1924-2005) Tweemaal
gouache en aquarel gesign., niet ingelijst,
€ 400/800
78 x 107 cm. en 70 x 62 cm. [2]
5237 Lucebert (1924-1994) Zonder titel. Dit werk
is mogelijk geschilderd tijdens een verblijf van
Lucebert in Carcassonne in 1960 marouflé,
ongesign., 92 x 64 cm. [1]		 € 600/800
5238 Pieter Holstein (geb. 1934) Landschap inkt en
aquarel, gesign. l.o., 21 x 31 cm.
€ 100/150
[1]		
5240 Andrei Roiter (geb. 1960) 'My properties from
daily performance' potlood, pastel en aquarel,
gesign. r.o., 10.9.'94, 70 x 49 cm.
€ 200/400
[1]		
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6508 Notenhouten kruisvoetkabinet, 18e eeuw, met
rechte kap. De twee deuren met stermotieven.
De onderkast met lade. Op vijf -door y-regels
verbonden- ballustervormige poten (panelen en
fineer besch.) br. 150, h. 198 en d. 58 cm
[1]		
€ 600/800
6509 Notenhouten rustieke tafel, 18e eeuw, met
twee laden. Op vier -door H-regel verbondenballustervormige poten. Gedateerd 1781
204 x 70 en h. 78 cm [1]		 € 1500/2500
6510 Palissander- en ebbenhouten kussenkast,
Voor meer afbeeldingen zie
Hollands, 17e eeuw, met twee deuren. In de
www.dezwaan.nl
voet een lade. Het geheel versierd met gestoken
6500 Frankrijk, paar mahoniehouten 'demi-lune'
putti, leeuwenkoppen en blad- en bloemranken.
kasten, Empire, ieder met wit marmeren blad,
Op gezwarte bolpoten (enkele beschadigintwee deuren en deels gestoken, verguld houten
gen) br. 185, h. 197 en d. 80 cm. Herkomst
kariatiden br. 111, h. 97 en d. 48 cm
Gustav Leonhardt, Amsterdam. Ex lot 644,
€ 7000/10000
[2]		
Sotheby's London, 29 april 2014.
[1]		
€ 1500/2500
6501 Holland, mahonie- en satijnhouten vitrine6511 Mahoniehouten commode, Louis XVI, met
kast in Louis XVI-stijl, 19e eeuw, met één
vier laden, tandlijst, inlegwerk en verguld
deur. Het geheel versierd met fijnhouten biesbronzen beslag br. 90, h. 92 en d. 55 cm
werk br. 72, h. 154 en d. 35 cm
€ 400/600
[1]		
€ 500/700
[1]		
6502 Engeland, noten- en rozenhouten bureau6512 Groen en verguld gelakt houten kastje,
plat in Louis XV stijl, 19e eeuw, met groen
Chinoiserie, 19e eeuw, met lade, twee deuren
ingelegd lederen blad, drie laden en drie schijnen geschilderde voorstellingen. Op ondertafel
laden. Het geheel rijkelijk versierd met messing
met balklauwpoten br. 86, h. 118 en d. 35 cm
[1]		
€ 1500/2000
en verguld bronzen ornamenten. Met etiquette
6513 Notenhouten bureau-plat in Louis XV-stijl.
van de manufacturers/meubelmakers
Het blad met bruin leder ingelegd. De drie
139 x 70 en h. 72 cm [1]		 € 7000/10000
6503 Rijk gestoken eikenhouten ééndeurskast,
laden, -schijnladen en zijden met esdoornworRenaissance, 17e eeuw, met lade. De ondertelhout gefineerd. Het geheel rijkelijk versierd
tafel met vier ballustervormige poten. Het
met verguld bronzen ornamenten 190 x 87 en
geheel versierd met o.a. Ionische zuilen, kopjes
h. 77 cm [1]		 € 600/800
6514 Engeland, noten-, notenwortelhouten kabien acanthusbladeren br. 74, h. 159 en d. 43 cm
€ 1000/1400
net in Queen Anne-stijl, 18e eeuw, in twee
[1]		
6504 Duitsland, notenhouten commode, 18e eeuw,
verdelingen. De bovenkast met twee deuren,
met drie laden. Het geheel versierd met fijnwaarachter deurtjes en laden. de onderkast
houten bieswerk 122, h. 84 en d. 65 cm
met vier laden. Het geheel versierd met zwart
€ 1300/1800
[1]		
bieswerk br. 119, h. 163 en d. 49 cm
[1]		
€ 5000/8000
6505 Rozenhouten cilinderbureau, Louis XVI,
6515 Satijnhouten ééndeurs kastje in Louis XVIDe opzet met jalouziedeur. Achter de cilinderstijl, 19e eeuw, met lakpaneel en fijnhouten
vormige klep een uittrekbaar schrijfblad en
bieswerk br. 74, h. 90 en d. 40 cm
interieur. De onderkast met twee deuren. Het
[1]		
€ 900/1200
geheel versierd met fijnhouten bieswerk en
6516 Notenhouten tafel, 18e eeuw. De lade met
verguld bronzen beslag br. 110, h. 142 en
gestoken front 102 x 63 en h. 75 cm
d. 56 cm [1]		 € 800/1500
[1]		
€ 1000/1400
6506 Mahoniehouten consoletafel, Empire, met
6517 Noten-, notenwortelhouten klepsecrétaire,
grijs marmeren blad en lade br. 105, h. 96 en
19e eeuw, met openslaande schrijfklep, waard. 58 cm [1]		 € 1700/2200
6507 Frankrijk, iepenhouten commode, 18e eeuw,
achter een interieur. Het orgelgebogen front met
met marmeren blad en vier laden. Het geheel
vier laden. Op balklauwpoten br. 107, h. 106
rijkelijk versierd met verguld bronzen beslag
en d. 50 cm [1]		 € 400/600
br. 128, h. 86 en d. 67 cm [1]		 € 3500/4500

Antieke en
klassieke
grote meubelen
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6528 Frankrijk, paar mahoniehouten 'demi lune'
6518 Notenhouten commode, 18e eeuw, De drie
consoletafels, Empire, ieder met geaderd roodladen met verguld bronzen en messing beslag.
bruin marmeren blad, gestoken mahoniehouten
Het geheel rijkelijk versierd met 19e eeuwse
gevleugelde leeuw en spiegelachterwand. Het
marqueterie br. 68, h. 73 en d. 48 cm
€ 600/900
geheel versierd met messing bieswerk en ver[1]		
6519 Noten-, notenwortelhouten porseleinkast,
guld bronzen beslag br. 97, h. 94 en d. 50 cm
[2]		
€ 7000/10000
18e/19e eeuw, met gecontourneerde kap,
6529 Mahoniehouten buffet, Louis XVI, ca. 1800,
waaronder twee deuren. De onderkast met vier
met twee deuren. Aan weerszijden een lade
laden. Op bolpoten. (samengesteld). br. 143,
br. 127, h. 92 en d. 60 cm [1]		 € 300/500
h. 220 en d. 40 cm [1]		 € 500/700
6520 Esdoornhouten toilettafel, Empire, met twee
6530 Palissanderhouten étagère, 'style cathedrale',
laden en wit marmeren blad, waarop een ovale
ca. 1900, met spiegelachterwand. De etages
kantelbare spiegel, gedragen door zwanen.
gedragen door gotische spitsbogen br. 55,
Op messing zwenkwieltjes 123 x 58 en
h. 151 en d. 29 cm [1]		 € 1000/1400
h. 83.176 cm [1]		 € 1800/2200 6531 Frankrijk, grenenhouten bureau-plat in
6521 Noten- en notenwortelhouten schrijftafel,
Louis XV-stijl, 19e eeuw, met ingelegd bruin
18e eeuw, met ingelegd groen zeilen blad en
lederen blad, drie laden en origineel geschilderd
één lade. Op vier ballustervormige poten. Het
blauw bloemdecor op wit fond 152 x 81 en
geheel versierd met fijnhouten marqueterie en
h. 81 cm [1]		 € 1500/2000
6532 Engeland, mahoniehouten hangoortafel,
-bieswerk, 19e eeuw. Geen sleutel 99 x 65 en
19e eeuw, op zes gedraaide en geribde poten
h. 76 cm 		 € 1000/1500
6522 Wenen, mahoniehouten ronde tafel, Empire,
met zwenkwieltjes 137 x 54.167 en h. 74 cm
[1]		
€ 400/600
met geaderd rood marmeren blad. Het geheel
6533 Frankrijk, mahoniehouten commode in
versierd met verguld bronzen ornamenten en
Louis XV-stijl, 19e eeuw, met geaderd roodverguld gestoken houten sfinxen diam. 101 en
bruin marmeren blad. in het gebogen front vier
h. 82 cm [1]		 € 3500/5000
6523 Mahoniehouten ronde tafel, Empire, met
laden. Het geheel versierd met parqueterie en
wit marmeren blad. De drie gebogen poten op
verguld bronzen beslag. Geen sleutels br. 131,
vergulde balkauwpoten, driesprant met bronzen
h. 84 en d. 61 cm [1]		 € 1200/1600
6534 Engeland, mahoniehouten bureau, 19e eeuw,
vaas en gezwarte klauwpoten diam. 118 en
met in het getrapte front drie deuren en één
h. 78 cm [1]		 € 2200/3000
6524 mahoniehouten secrétaire en abattant,
lade. Het geheel versierd met marqueterie en
Hollandse Louis XVI, ca. 1800, met lade,
bieswerk 120 x 54 en h. 81 cm
[1]		
€ 500/700
twee deuren en openslaande schrijfklep, waar6535 Eikenhouten ovale 'gate leg' hangoortafel,
achter een interieur. Het geheel versierd met
18e eeuw, met twee laden 105 x 37.127 en
witte bisquits en reliëf, marqueterie en biesh. 71 cm [1]		 € 300/500
werk br. 98, h. 147 en d. 47 cm
€ 2500/3500 6536 Ebbenhouten verzamelaarskabinet,
[1]		
6525 Noten-, notenwortelhouten porseleinkast,
18e eeuw. De kap met openslaande klep. In het
18e eeuw. De gecontourneerde kap met
front twee deurtjes, lade en uittrekblad. De binsnijstuk, waaronder twee deuren. De dubbelnenzijde met tien laatjes en deurtje, polychroom
gebogen onderkast met drie laden.
geschilderd in Moorse stijl. Op gezwart houten
Op balklauwpoten br. 156, h. 236 en d. 55 cm 		
ondertafel, 19e eeuw br. 93, h. 154 en d. 45 cm
€ 800/1200
[1]		
€ 4000/6000
		
6526 Rozenhouten dressoir in Louis XV-stijl,
6537 Noten-, notenwortelhouten klepsecrétaire,
met groen marmeren blad en twee deuren. Het
vroeg 19e eeuw, in twee verdelingen. De
geheel rijkelijk versierd met marqueterie en
bovenkast met twee laden en openslaande
verguld bronzen beslag br. 120, h. 96 en
schrijfklep, waarachter een interieur. De
d. 48 cm [1]		 € 300/500
onderkast met dubbelgebogen front, waarin vier
6527 Ronde esdoornhouten tafel, Charles X, met
laden. Op balklauwpoten (rest.) br. 128, h. 117
zwarte natuurstenen blad. Op driehoekige
en d. 66 cm [1]		 € 400/600
6538 Verguld en wit laqué houten consoletafel in
kolompoot met groen gelakte, gestoken klauw€ 2400/3000
Louis XVI-stijl, met wit marmeren blad , vaaspoten diam. 82 en h. 70 cm [1]		
ornament, strikwerk en guirlandes 129 x 56 en
h. 88 cm [1]		 € 200/400
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6539 Eikenhouten broodkast, 17e - 18e eeuw, met
6553 Rozenhouten commode in Regence-stijl,
onder de rechte kap twee deuren, ieder met
19e eeuw. Het rode marmeren blad grijs
poortvormig paneel. Op gezwarte bolpoten
geaderd. In het gebogen front vier laden.
(geen sleutel, rest.) br. 110, h. 143 en d. 50 cm
Het geheel versierd met parqueterie, verguld
€ 300/500
[1]		
bronzen beslag en messing cannelures
6540 Noten- en notenwortelhouten kabinet, derde
(fineerschade) br. 78, h. 93 en d. 40 cm
[1]		
€ 300/500
kwart 18e eeuw. De gecontourneerde kap met
6554 Mahoniehouten trumeau, 19e eeuw, met wit
snijstuk, waaronder twee deuren met geconmarmeren blad en lade (schade). Geen sleutel
tourneerd lijstwerk. De gebogen onderkast met
br. 103, h. 97 en d. 49 cm 		 € 100/200
vier laden. Op bracket feet br. 174, h. 239 en
d. 62 cm [1]		 € 800/1200 6555 Eikenhouten Gelderse kussenkast, deels
6541 Grenenhouten kast, eerste helft 19e eeuw,
18e eeuw. De rechte kap met gestoken fries,
met onder de rechte kap één deur br. 116,
waaronder twee deuren, ieder met drie kussenh. 174 en d. 53 cm [1]		 € 200/400
vormige panelen. Op gezwarte bolpoten (rest,
6542 Rijk gestoken Vlaamse eikenhouten beeléén spekstukje ontbreekt) br. 145, h. 188 en
denkast in Renaissance-stijl, 17e / vroeg 18e
d. 64 cm 		 € 400/600
6556 Eikenhouten bolpoottafel, ca. 1900,
eeuw. De drie deuren met gestoken en kusmet twee uittrekbladen 119 x 90 en h. 76 cm.
senvormige panelen. In de voet een lade. Op
Ieder uittrekblad br. 50 cm [1]		 € 100/150
gezwarte bolpoten br. 136, h. 196 en d. 72 cm
6557 Met bruin leder beklede houten kist met
[1]		
boldeksel br. 110, h. 75 en d. 57 cm 		
6543 Teakhouten koloniale kist, 19e eeuw, met
		
€ 100/200
messing hoekstukken. Geen sleutel br. 104,
h. 50 en d. 54 cm [1]		 € 200/400 6558 Hardhouten kast, ca. 1900, met gecontour6544 mahoniehouten ronde tafel, deels Empire, op
neerde kap, waaronder twee deuren en lade.
groen en verguld gelakt, gestoken kolompoot
Op balklauwpoten br. 98, h. 187 en d. 50 cm
[1]		
€ 200/300
met driesprant. (samengesteld) diam. 96 en
60/100 6559 Spanje, notenhouten tafel, 18e eeuw, met
h. 62 cm [1]		 €
6545 Mahoniehouten ronde tafel, Biedermeier,
twee laden (rest.). Op vier poten, 19e eeuw (één
op kantige kolompoot met driesprant
los) 146 x 71 en h. 80 cm [1]		 € 600/1000
40/60 6560 't Binnenhuis, eikenhouten buffet, ca. 1910,
diam. 92 en h. 60 cm [1]		 €
6546 Eikenhouten Utrechtse toogkast, 18e eeuw,
in twee verdelingen. De bovenkast met drie
met onder de rechte kap twee deuren, ieder met
deuren, de onderkast met twee laden en twee
poortvormig paneel. Geen sleutel br. 120,
deuren. Het geheel versierd met coromandelh. 179 en d. 56 cm [1]		 € 500/700
houten geometrische motieven. De originele
6547 Kapitale eikenhouten kast, ca. 1920, met
sleutels met monogram BH br. 157, h. 169 en
onder de rechte kap acht deuren. Gemaakt in
d. 52 cm [1]		 € 1200/1600
6561 Spanje, notenhouten kist, 18e eeuw, met
opdracht van het Rijksmuseum
smeedijzeren slotplaat br. 125, h. 53 en
br. 357, h. 248 en d. 57 cm [1]		 € 1000/2000
6548 Spanje, notenhouten tafel, 18e eeuw, met
d. 40 cm [1]		 € 300/400
6562 Palissander- en eikenhoten kussenkast,
twee laden en smeedijzeren schoren
ca. 1700, in twee verdelingen. Onder de rechte
120 x 63 en h. 70 cm [1]		 € 200/400
6549 Notenhouten tafel in Sheraton-stijl, ca. 1900,
kap vier deuren en lade. Het geheel versierd
met bronzen klauwpoten 142 x 79 en h. 74 cm
met gestoken engelenkopjes en leeuwenmas€ 200/400
[1]		
kers. De zijden met parqueterie. Op gezwarte
6550 Kapitale eikenhouten bibliotheektafel.
bolpoten. Delen fineer ontbreken. Geen
Op vijf -door H-regel verbonden- poten
sleutel br. 164, h. 175 en d. 67 cm
[1]		
€ 600/800
400 x 125 en h. 78 cm. [1]		€ 1000/2000
6551 Eikenhouten kast in Renaissance-stijl, De
6563 Eikenhouten kast, ca. 1800, met lade en
rechte kap met gestoken fries, waaronder deur
jalouziedeur br. 82, h. 81 en d. 41 cm
[1]		
€ 100/200
met vier panelen. Op gezwarte bolpoten
br. 104, h. 174 en d. 52 cm [1]		 € 300/400 6564 Eikenhouten beeldenkastje in Barok-stijl,
6552 Engeland, palissanderhouten schrijftafel,
19e eeuw. De lade met rijk gestoken front,
William IV, ca. 1835, het blad ingelegd met
waaronder deur met corniches. De stijlen met
groen leder (def.). Met twee laden en twee
gestoken kopjes (besch.), muzikanten en masschijnladen. Op gestoken klauwpoten
carons. Op gezwarte bolpoten br. 93, h. 117 en
133 x 70 en h. 74 cm [1]		 € 500/700
d. 47 cm [1]		 € 200/400
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6575 Mahoniehouten secrétaire en abattant,
6565 Rijk gestoken eikenhouten beeldenkast
Biedermeier, met in de kap een lade, waaronmaar antiek voorbeeld, 19e eeuw, met 17e
der twee deuren en openslaande schrijfklep,
eeuwse elementen. De rechte kap met gestoken
waarachter een interieur. Aan de voorzijde een
fries, waaronder twee deuren en twee laden.
spiegel br. 105, h. 152 en d. 46 cm
de onderkast met twee deuren. Het geheel o.a.
[1]		
€ 200/300
versierd met mensfiguren, acanthusbladeren en
6576 Eikenhouten melkkast, Renaissance,
putti. Op bolpoten br. 171, h. 182 en d. 67 cm
€ 600/800
17e eeuw, met drie deuren en gestoken panelen
[1]		
6566 Mahoniehouten ronde tafel, Empire, op
met bloemmotieven br. 152, h. 108 en d. 54 cm
[1]		
€ 400/600
groen en verguld gelakte kolompoot met
6577 Mahoniehouten chiffonnière, 19e eeuw.
driesprant en klauwpoten diam. 104 en
De zes laden met benen slotplaten br. 102,
h. 76 cm [1]		 € 200/300
6567 Rozenhouten commode in Louis XV-stijl,
h. 164 en d. 47 cm [1]		 € 300/500
6578 eikenhouten kist, 16e/17e eeuw, met in het
laat 19e eeuw, met 'brêche d'alep' marmeren
front briefpanelen. Klep van latere datum
blad. In het gebombeerde front twee laden. Het
(rest.) br. 80, h. 73 en d. 45 cm
geheel versierd met fijnhouten bieswerk en
[1]		
€ 300/500
bronzen beslag (stukjes fineer ontbreken)
br. 100, h. 83 en d. 48 cm [1]		 € 200/400 6579 Duitsland, polychroom beschilderde grenen6568 Mahoniehouten secrétaire en abbatant,
houten kist, ca. 1800 br. 122, h. 47 en
Louis XVI, met lade, twee deuren en opend. 57 cm [1]		 € 200/300
6580 Engeland, mahonie- en notenwortelhouten
slaande schrijfklep, waarachter een interieur.
hanghoekvitrinekast, 19e eeuw, met één deur
Het geheel versierd met verguld bronzen been fijnhouten bieswerk en -marqueterie van o.a.
slag, tandlijst, fijnhouten bieswerk en marqueteschelpornament br. 83, h. 114 en d. 55 cm
rie van beukennoten en -bladeren in ovalen
[1]		
€ 300/500
br. 93, h. 148 en d. 45 cm [1]		 € 400/600
6569 Mahoniehouten porseleinkast, Transitie,
6581 Polychroom beschilderde grenenhouten kist,
18e eeuw, De gecontourneerde kap met
18e eeuw br. 152, h. 58 en d. 46 cm
[1]		
€ 200/300
snijstuk, waaronder twee deuren. De gebogen
6582 Eikenhouten kist, 18e eeuw, het front met vier
onderkast met drie laden. Op balklauwpoten
panelen en ingelegde geometrische motieven
(delen lijstwerk en fineer ontbreken)
(deksel vernieuwd) br. 127, h. 69 en d. 59 cm
br. 188, h. 228 en d. 40 cm [1]		 € 400/800
[1]		
€ 100/200
6570 Beuken- en iepenhouten ronde Drentse klap6583 Eikenhouten kist, 18e eeuw, met gestoken
tafel, 19e eeuw (rest.) diam. 108 en h. 73 cm
€ 200/400
rozetten in het front br. 143, h. 61 en d. 57 cm
[1]		
[1]		
€ 100/200
6571 Mahoniehouten ronde coulissetafel,
6584 Noten-, notenwortelhouten porseleinkast
Biedermeier, 19e eeuw, op holgebogen kolomnaar antiek voorbeeld. De gecontourneerde
poot met driesprant (stukjes fineer ontbreken).
kap met snijstuk, waaronder één deur. De
Met één multiplexen- en twee mahoniehouten
dubbelgebogen onderkast met drie laden. Op
tussenbladen diam. 139 en h. 76 cm;
balklauwpoten br. 142, h. 222 en d. 42 cm
ieder tussenblad br. 57 cm [1]		 € 500/700
[1]		
€ 400/600
6572 Mahoniehouten kabinetje, 19e eeuw, met
6585 Eikenhouten ronde hangoortafel, 'gatelegonder de rechte kap twee deuren (deel slaglijst
table', 18e eeuw, met lade diam. 136 en
ontbreekt). De onderkast met drie laden
h. 74 cm [1]		 € 200/400
br. 119, h. 170 en d. 55 cm [2]		 € 200/300
6573 Noten- en notenwortelhoten secrétaire en
6586 Mahoniehouten vitrinekast, laat 19e eeuw,
abattant, laat 19e eeuw, met openslaande
met twee deuren. Tussen de zes poten schap
schrijfklep, waarachter een interieur. De panemet opengewerkt hekwerk. Het geheel versierd
len van de vier laden met corniches br. 106,
met fijnhouten bieswerk. Fabrikaat H. Pander &
h. 155, d. 59 cm [1]		 € 300/500
Zonen br. 118, h. 180 en d. 51 cm
[1]		
€ 500/700
6574 Zuid Duitsland, grenenhouten kast,
6587 Eikenhouten Engels dressoir, 18e eeuw, met
19e eeuw, met onder de gebogen kap twee
drie laden en twee deuren br. 142, h. 78 en
deuren. De stijlen en vier deurpanelen beschild. 47 cm [1]		 € 500/800
derd met plantenmotieven br. 136, h. 190 en
d. 51 cm [1]		 € 300/500 6588 Mahoniehouten kast, Louis XVI, ca. 1800,
met lade en jalouziedeur. Het geheel versierd
met verguld bronzen beslag br. 87, h. 78 en
d. 39 cm [1]		 € 200/300
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6589 Kersenhouten commode in Louis XV-stijl,
6601 Theo Nieuwenhuis, teakhouten theekast,
met in het gebogen front vier laden. Het geheel
Art Deco, met groen marmeren blad, zijbladen,
versierd met bronzen ornamenten. Fabrikaat
twee deurtjes en bieswerk br. 120, h. 69 en
J. Pogge & Zn, Amsterdam, Christian Robert
d. 42 cm [1]		 € 400/600
br. 110, h. 84 en d. 50 cm [1]		 € 400/600 6602 Theo Nieuwenhuis, teakhouten piëdestal,
6590 Bruin gebeitste grenenhouten hoekkast, ca.
Art Deco, met vijf groen marmeren bladen en
1900, met twee deuren, waarvan de bovenste
bieswerk br. 55, h. 101 en d. 55 cm
[1]		
€ 500/700
met ruit br. 86, h. 212 en d. 44 cm
€ 200/400 6603 Frankrijk, verguld houten vitrinekast in
[1]		
6591 Satijnhouten schenkbuffet, Louis XVI, ca.
Louis XVI-stijl, ca. 1900, met één deur
1800, met onder het opklapbare bovenblad een
br. 80, h. 190 en d. 43 cm [1]		 € 400/600
6604 Bruin gelakte grenenhouten hoekkast,
glasbuffet en tinnen bak. In het front twee laden
vroeg 19e eeuw, met in het gebogen front één
en twee deuren. Aan weerszijden een uitklapdeur br. 72, h. 95 en d. 47 cm. Provenance
baar blad. Het geheel versierd met marqueterie
Constant Nieuwenhuys. [1]		 € 150/250
en bieswerk br. 120, h. 94.143 en d. 55 cm
€ 500/800 6605 Beukenhouten schildersezel Provenance
[1]		
6592 Grenenhouten kist, 18e eeuw, met huid beConstant Nieuwenhuys. [1]		 € 200/300
6606 Noten- en eikenhouten kussenkast, 18e eeuw.
kleed. Het geheel versierd met ijzeren rozetten
De twee deuren en zijden met kussenvormige
en lederen bandwerk br. 120, h. 80 en d. 54 cm
€ 300/500
panelen. In de voet een lade. De stijlen met
[1]		
6593 Engeland, mahoniehouten commode, laat
gestoken blad- en bloemranken. Het geheel
18e eeuw, met in het deels gebogen front vijf
versierd met gezwart robbellijstwerk. Op geladen met messing beslag. Geen sleutels
zwarte bolpoten. Geen sleutel br. 164, 177 en
br. 92, h. 74 en d. 52 cm [1]		 € 400/800
d. 66 cm. Provenance Constant Nieuwenhuys.
[1]		
€ 500/800
6594 Frankrijk, lindenhouten console, Rococo,
6607 Eikenhouten kist, 18e eeuw. Geen sleutel
18e eeuw, met marmeren blad br. 110, h. 82 en
br. 157, h. 68 en d. 66 cm. Provenance Constant
d. 54 cm [1]		 € 1500/1800
6595 Italie, notenhouten eendeurs kast naar
Nieuwenhuys. [1]		 € 100/200
6608 Achthoekige eikenhouten tafel, Amsterdamantiek voorbeeld met lade en lijstwerk op de
se School. Op twee kolompoten. Met coromanpanelen br. 101, h. 100 en d. 44 cm
€ 100/200
delhouten lijst- en inlegwerk. Fabrikaat Joh.
[1]		
6596 Oostenrijk, beschilderde grenenhouten kast,
Nederkoorn & Zn. Haarlem 143 x 88 en
18e eeuw, met één deur br. 120, h. 172 en
h. 75 cm. Afkomstig uit stadhuis Haarlem.
[1]		
€ 400/600
d. 58 cm [1]		 € 600/800
6597 Eiken- en notenhouten kussenkast, naar
6609 Holland, noten-, notenwortelhouten commoantiek voorbeeld, 20e eeuw, De rechte kap met
de in Louis XV-stijl, met in het dubbelgebogen
gestoken fries, waaronder twee deuren, ieder
front vier laden. Op balklauwpoten. Eén trekker
met kussenvormig paneel. In de voet één lade.
defect. Geen sleutels br. 102, h. 82 en d. 57 cm
[1]		
€ 200/400
Op gezwarte bolpoten. Geen sleutel br. 160,
h. 175 en d. 60 cm [1]		 € 200/400 6610 Eikenhouten huisapothekerskast, ca. 1800,
6598 Eikenhouten dressoir, vroeg 19e eeuw, met in
in twee verdelingen. De bovenkast met rechte
het front twee laden en twee deuren br. 151,
kap en timpaan, waaronder twee jalouziedeuh. 89 en d. 43 cm. Provenance Constant
ren, waarachter vakwerk. De onderkast met
Nieuwenhuys. [1]		 € 200/400
openslaande klep, uittrekbaar blad en twee
6599 Mahoniehouten secrétaire en abattant,
ladenblokken br. 132, h. 180 en d. 50 cm
[1]		
€ 600/800
Louis XVI, met twee deuren en openslaande
6611 Eikenhouten tafelvitrine, ca. 1900, De achterschrijfklep, waarachter een interieur. Het geheel
zijde met twee klapdeurtjes. Geen ondertafel.
versierd met messing bieswerk. Geen sleutels
Barst in één ruit br. 122, h. 41 en d. 61 cm
br. 89, h. 146 en d. 46 cm. Provenance Constant
[1]		
€ 200/300
Nieuwenhuys. [1]		 € 200/400
6600 Theo Nieuwenhuis, teakhouten coulissetafel,
6612 Notenhouten penantkast, Willen III, laat
Art Deco, met bieswerk en twee inlegbladen
19e eeuw, met gecontourneerd blad, lade en
130 x 90 en h. 76 cm; ieder blad br. 39,5 cm
twee deuren. Het geheel versierd met zwart
€ 400/600
[1]		
gelakt houten lijstwerk br. 109, h. 93 en
h. 48 cm [1]		 € 100/200
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6625 Kapitale eikenhouten boekenkast, Amster6613 Koloniale teakhouten vitrinekast met onder
damse School. De onderkast met zes uittrekde rechte kap twee deuren met ruiten in vakbladen en -deuren, waarop gedraaide coromanwerk en lade. Op vier ballustervormige poten,
delhouten knoppen br. 300, h. 199 en d. 50 cm
waartussen kruisregel br. 141, h. 191 en
[1]		
€ 500/700
d. 44 cm [1]		 € 200/400
6614 Eikenhouten tafel met vier stoelen, Amster6626 Engeland, mahoniehouten 'breakfront'
damse School, Met coromandelhouten
boekenkast naar antiek voorbeeld, in twee
elementen. De stoelen met blauwe stoffering
verdelingen. De bovenkast met rechte kap,
115 x 79 en h. 75 cm [4]		 € 300/500
waarop tandlijst en pinakels. In het getrapte
6615 Eikenhouten commode, 18e eeuw, in twee
front vier deuren met ruiten in vakwerk. De
verdelingen. In het front vier laden, waarvan
onderkast met vier deuren br. 205, h. 215
twee met cornissingen br. 88, h. 96 en d. 57 cm
en d. 40 cm [1]		 € 300/500
6627 Holland, eikenhouten kabinet, Louis XVI,
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
€ 150/250
ca. 1800. De rechte kap met snijstuk, hekwerk
[1]		
6616 Verguld gelakt houten halfronde vitrinekast
en tandlijst, waaronder twee deuren. Op de
in Louis XVI-stijl, ca. 1900, met gefacetteerde
hoekstijlen gezwarte pilasters met verguld
ruitjes. Op ondertafel br. 76, h. 176 en d. 40 cm
bronzen kapitelen met o.a. ramskoppen. De
€ 400/800
[1]		
onderkast met drie laden br. 162, h. 234 en
6617 Grenen en eikenhouten tafel, 18e eeuw, met
d. 55 cm [1]		 € 400/800
6628 Deels grenenhouten tekeningenkast met zes
regels tussen de getorste poten 107 x 88 en
laden br. 98, h. 50 en d. 70 cm. Provenance
h. 77 cm [1]		 € 100/200
80/120
6618 Paar deels zwart gelakt mahoniehouten
Constant Nieuwenhuys. [1]		 €
6629 Mahoniehouten chifonnière, Biedermeier,
halvemaantafels, in Neoclassicistische stijl,
met in het front zes laden (stukken fineer
midden 20ste eeuw, met vier vuurvergulde
ontbreken) br. 103, h. 141 en d. 44 cm
bronzen mascarons van Medusa en ingelegde
[1]		
€
60/100
bladranken. Herkomst Carlton Hotel Cannes en
6630 Eikenhouten porseleinkast, 18e eeuw, in twee
oude collectie Versace Milan br. 110, d. 50 en
verdelingen. De bovenkast met gebogen kap,
h. 90 cm [2]		 € 1500/2000
6619 Paar deels zwart gelakt mahoniehouten
waaronder twee deuren met ruiten in vakwerk.
halvemaantafels, in Neoclassicistische stijl,
De onderkast met drie deuren br. 169, h. 225
midden 20ste eeuw, met vier vuurvergulde
en d. 49 cm [1]		 € 400/800
6631 Eikenhouten kist, 18e eeuw. Het rijk gestoken
bronzen portretten van Medusa en ingelegde
front met drie panelen. In de voet een lade
bladranken. Herkomst Carlton Hotel Cannes en
br. 121, h. 83 en d. 60 cm [1]		 € 200/400
oude collectie Versace Milan br. 110, d. 50 en
h. 90 cm [2]		 € 1500/2000 6632 Mahoniehouten coulissetafel in Sheraton6620 Notenhouten ronde tafel in Empire-stijl,
stijl, met opklapbare zijbladen en drie tussen19e eeuw, met grijs marmeren blad
bladen. Op drie gedraaide kolompoten, ieder
diam. 85 en h. 74 cm [1]		 € 200/400
met tweesprant 80.161 x 107 en h. 76 cm;
6621 Holland, noten- en notenwortelhouten
ieder tussenblad br. 31 cm [1]		 € 200/400
6633 Bruin gebeitste grenenhouten kruisvoetkabikabinet, ca. 1750, De gecontourneerde kap
net, 19e eeuw, met onder de gecontourneerde
met snijstuk, waaronder twee deuren met
kap twee deuren. De onderkast met lade. Op
gecontourneerd lijstwerk en schelpornamenten.
zes, door x-regels verbonden, ballustervormige
De orgelgebogen onderkast met vier laden.
poten br. 143, h. 206 en d. 58 cm
Op bolpoten br. 185, h. 242 en d. 63 cm
€ 1000/2000
[1]		
€ 200/300
[1]		
6622 Vierslags kamerscherm, 19e eeuw, met
6634 Frankrijk, eikenhouten boerentafel, 19e
geweven 18e eeuwse romantische taferelen
eeuw, met uittrekbaar werkblad, twee uittrekh. 181 cm; ieder slag br. 64 cm
bladen en lade 200 x 75 en h. 80 cm; werkblad
€ 200/400
[1]		
l. 73 cm; ieder uittrekblad l. 85 cm
[1]		
€ 1600/2000
6623 Drieslags kamerscherm met diverse gedrukte
6635 Berkenhouten kunstenaars werktafel. met
afbeeldingen op doek (restauratie) h. 167 cm;
twee laden en twee uittrekbladen. Hierbij
ieder slag br. 70 cm 		 € 100/200
6624 Eikenhouten vitrine- of boekenkast, Amstereikenhouten kruk met rode zeilen zitting.
damse School, met twee deuren, waarin ruiten.
210 x 90 en h. 77 cm Provenance Constant
Het geheel versierd met coromandelhouten
Nieuwenhuys. [2]		
geometrisch snijstuk, lijstwerk, slaglijst en plint
br. 129, h. 140 en d. 35 cm [1]		 € 200/300
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6636 Wenen, mahoniehouten 'lier' secrétaire. met
zes laden en openslaande schrijfklep, waarachter een esdoornhouten interieur. Op groen
gelakte klauwpoten. Het geheel versierd met
verguld bronzen beslag en groen en verguld
gelakt gestoken houten griffioenen. br. 102,
h. 150 en d. 38 cm [1]		 € 8000/12000
6637 China, hardhouten offertafel met rijk
gestoken en opengewerkte regels, waarin o.a.
drakenkoppen, vaasornamenten en voluten
195 x 60 en h. 118 cm [1]		 € 600/800
6638 China, bruin gebeitste hardhouten offertafel
met opstaande rand en drie laden 194 x 41 en
h. 104.114 cm [1]		 € 400/600
6639 China, hardhouten salontafel met gestoken en
opengewerkte regels 180 x 55 en h. 50 cm
€ 200/400
[1]		
6640 China, zwart laqué houten vijfslags kamerscherm, ca. 1900, met spekstenen en parelmoeren voorstelling in reliëf van vogels, planten en
bomen h. 159 cm, ieder slag br. 30 cm
€ 300/500
[1]		
6641 Japan, kirihouten schrijfbureau, 'tsukue',
Meiji periode, De twee laden met 'hirute' trekkers, 'hikite' 106 x 45 en h. 28 cm. Provenance
Constant Nieuwenhuys. [1]		 € 200/300
6642 Japan, kirihouten kledingkast, 'isho-kasanadansu', laat Edo-vroeg Meiji periode, in twee
verdelingen. De bovenkast met twee deuren,
waarachter vier laden. de onderkast met twee
laden. Het geheel met smeedijzeren 'warabite'
trekkers, 'hikite' br. 96, h. 104 en d. 43 cm.
Provenance Constant Nieuwenhuys.
€ 400/600
[1]		
6643 Wit gelakt giet- en smeedijzeren staande
kapstok, 'porte manteau', ca. 1900, met uitneembare lekbak (parapluhouder ontbreekt)
h. 190 cm [1]		 € 200/300
6644 Zuid Duitsland, noten-vruchtenhouten
secretaire, midden 18e eeuw, in drie
verdelingen. De bovenkast met opzet, tien laden
en deur. Het middelste deel met openslaande
schrijfklep, waarachter een interieur. De
onderkast met drie laden. Het geheel versierd
met bieswerk br. 120, h. 184 en d. 75 cm
€ 3000/4000
[1]		
6645 Mahoniehouten ovale coulissetafel, Biedermeier, op gedraaide kolompoot en gestoken
viersprant met voluten. Geen tussenbladen
80/100
141 x 98 en h. 76 cm [1]		 €
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7009 Mahoniehouten naaitafel, 19e eeuw.
De openslaande klep met spiegel. In het front
lade, waaronder knottenbak. Op liervormige
poten br. 49, h. 74 en d. 35 cm
[1]		
€
80/120
7010 Italië, notenhouten wandtafel, ca. 1800, met
grijs geaderd rood marmeren blad, opengewerkte regels, gestoken mascaron, -rozetten en
-bladmotieven en recenter aangebrachte regels
tussen de poten 81 x 44 en h. 75 cm
[1]		
€ 600/900
Voor meer afbeeldingen zie
7011 Engeland, mahoniehouten schrijflessenaar,
www.dezwaan.nl
zgn. davenport, 19e eeuw, met opzet, open7000 Rood gelakte eikenhouten hangporseleinslaande schrijfklep en vier laden br. 55,
kast, 18e eeuw, met verguld gelakte chinoiserie
h. 93 en d. 57 cm [1]		 € 200/400
7012 Engeland, eikenhouten bijzettafel, zgn.
decoratie br. 75, h. 59 en d. 20 cm
€ 800/1200
'crickett table', 17e eeuw. Met rond blad en
[1]		
7001 Frankrijk, rozenhouten bonheur du jour in
tussenblad. Op drie poten diam. 59 en h. 62 cm
[1]		
€ 300/500
de stijl van Charles Topino, Louis XVI-stijl,
7013 Mahonie- en rozenhouten damesschrijfmeulaat 18e eeuw. De opzet met zes laatjes. In het
bel, bonheur du jour', Louis XVI. De opzet
front een schrijflade. Het geheel versierd met
met twee jalouziedeurtjes en drie laatjes. In
fijnhouten marqueterie, bieswerk, messing lijsthet front twee laatjes en uittrekbare schrijflade,
en hekwerk en bronzen beslag. br. 67, h. 88 en
waarin vakwerk voor schrijfgerei. Gesigneerd
d. 48 cm [1]		 € 4000/6000
7002 Holland, mahoniehouten wandtafel, Louis
G. Cordie ME (Maitre) br. 71, h. 74.102 en
XVI, met één lade. Het geheel rijkelijk versierd
d. 45 cm [1]		 € 1200/1800
7014 Rustiek grenenhouten tafeltje, 19e eeuw, met
met fijnhouten bieswerk en marqueterie
lade 82 x 46 en h. 61 cm [1]		 € 400/600
69 x 42 en h. 72 cm [1]		 € 1500/2000
7003 Messing bijzettafel met marmeren 'pietra
7015 Mahoniehouten theetafel, Louis XVI,
dura' marmeren blad, 19e eeuw. Op hoefca. 1800, met lade en afneembaar glazen
jes 102 x 68 en h. 41 cm [1]		 € 1200/1600
blad 70 x 43 en h. 74 cm [1]		 € 150/250
7004 Rood en verguld gelakt houten speeltafel,
7016 Fijnhouten ovale bijzettafel, Hollands Louis
Georgian stijl, 19e eeuw, Chinoiserie,
XVI, 19e eeuw, met opstaande rand, bieswerk
uitklapbaar. Met lade en oosterse afbeelding in
en schelpornament (stukjes fineer ontbreken)
reliëf 86 x 42.84 en h. 72.70 cm
90 x 60 en h. 73 cm [1]		 € 150/300
€ 1200/1600 7017 Satijnhouten ovale bijzettafel in Louis XVI[1]		
7005 Mahonie- en rozenhouten hoekkastje, Louis
stijl, 19e eeuw, met tussenblad, bieswerk en
XVI, het gebogen front met jalouziedeur.
schelpornament 67 x 41 en h. 74 cm
[1]		
€ 150/300
Het geheel versierd met bieswerk en marquete7018 Mahoniehouten ovale bijzettafel in Louis
rie br. 71, h. 76 en d. 51 cm
€ 1500/2000
XVI-stijl, 19e eeuw met opstaande rand,
[1]		
7006 Engeland, leestafel, ca. 1900, met kantelbaar
bieswerk en marqueterie van schelpornament
en in hoogte verstelbaar mahoniehouten blad.
68 x 45 en h. 66 cm [1]		 € 150/200
7019 Satijnhouten ronde bijzettafel in Louis
Op zwart gelakte gietijzeren voet 66 x 38 en
XVI-stijl, 19e eeuw, met schelpornament en
h. 72-108 cm [1]		 € 100/200
7007 Gebronsd houten halfronde wandconsolebieswerk diam. 37 en h. 52 cm
[1]		
€
80/120
tafel in Louis XVI-stijl, 19e eeuw, met rood
7020 China, gelakt houten kastje, ca. 1910 met
geaderd marmeren blad en gestoken vaasornasloffen in de vorm van Fo honden. h.65, br 58
ment en -guirlandes (lijmverbinding onderregel
en d. 31,5 cm. [1]		 € 100/200
los) diam. 52 en h. 85 cm [1]		 € 300/500
7008 Teakhouten koloniale kist, 19e eeuw,
7021 Messing en verguld bronzen salontafel in
met messing slotplaat en -hoekstukken.
Rococo- stijl, met rocailles en voluten. Het
Op gezwarte bolpoten br. 86, h. 50 en d. 45 cm
onyx blad met afgeronde hoeken 100 x 50 en
€ 300/500
[1]		
h. 49 cm [1]		 € 100/200

Antieke
en klassieke
kleine meubelen
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7036 China, hardhouten salontafel met onder
7022 Mahoniehouten haardscherm, laat 19e eeuw,
glazen blad uit hout, jade, benen en bloedkoraal
met geborduurde voorstelling. hierbij mahonievervaardigde bloemenvazen op tafels 118 x 62
houten naaitafeltje, laat 19e eeuw, op liervoren h. 44 cm [1]		 € 400/800
mige poot met viersprant h. 109 en br. 69 cm;
52 x 39 en h. 78 cm [2]		 € 100/200 7037 China, paar hardhouten bijzettafels met
7023 Eikenhouten driehoekig tafeltje, 19e eeuw,
onder glazen blad uit hout, jade, ivoor (?) en
uitklapbaar tot vierkant tafeltje 67 x 67 en
bloedkoraal vervaardigde planten en curioza op
h. 72 cm [1]		 € 100/200
tafels (paar stukjes los) 62 x 35 en h. 45 cm
[2]		
€ 400/800
7024 Noten-, notenwortelhouten klepsecétaire,
7039 China, hardhouten kantige plantentafel met
willem III, laat 19e eeuw, met lade en openrond marmeren blad h. 49 cm Provenance:
slaande gebombeerde schrijfklep, waarachter
particuliere collectie uit oosten van Nederland.
een interieur (besch.). Het geheel versierd met
[1]		
€ 100/200
gestoken voluten en florale motieven br. 73,
h. 103 en d. 43 cm [1]		 € 100/200 7040 China, gestoken hardhouten plantentafel met
7025 Verguld gietijzeren torchère, Art Nouveau,
marmeren blad diam. 26 en h. 92 cm
[1]		
€
60/100
met rond marmeren blad diam. 40 en h. 78 cm
€ 150/250 7041 Mahoniehouten niervormig bijzettafeltje
[1]		
7026 Notenhouten theetafel, laat 19e eeuw, met
in Louis XV-stijl met twee laden. Het geheel
50/80
afneembaar dienblad [1]		 €
versierd met marqueterie. Hierbij noten-,
7027 Wil gelakt lindenhouten wandconsole, Louis
notenwortelhouten hangporseleinkast in Louis
XVI, met (later) gemarmerd blad 55 x 32 en
XV-stijl 48 x 27 en h. 64 cm; br 79. h 85 en
h. 73 cm [1]		 € 400/500
d. 23 cm. Provenance: nalatenschap van een
7028 mahoniehouten bedkast, 19e eeuw, met in het
Amsterdamse juwelier-antiquair
[2]		
€ 100/150
front twee deurtjes (stukjes ontbreken) br. 58
60/100 7042 Japan, lakwerk salontafel met glasplaat
h. 73 en d. 48 cm [1]		 €
7029 Hangporseleinkast, beschilderd met Hindeloo151 x 90 en h. 33 cm [1]		 € 500/800
per motieven. Eén gebroken ruitje br. 47, h. 62
80/120
en d. 20 cm [1]		 €
7030 Japan, kirihouten kleine kast, 'dansu', Meiji
periode, met in het front vier laden en deurtje,
waarachter twee laden br. 49, h. 52 en d. 31 cm
Provenance Constant Nieuwenhuys.
€ 200/400
[1]		
7031 Zwart en verguld lakwerk bijzettafel,
19e eeuw, met rond blad, getorste poten en
driesprant. Hierbij spiegel in zwart en verguld
lakwerk lijst. Lakwerk van J. Burgers diam. 46
80/120
en h. 58 cm; 63 x 50 cm [2]		 €
7032 Noten- en beukenhouten niertafeltje in Louis
XV-stijl, 19e eeuw, met marqueterie, parqueterie en verguld bronzen en messing beslag
55 x 32 en h. 73 cm [1]		 € 100/150
7033 Bruin gebeitste eikenhouten hanghoekkastje
met één deur br. 77, h. 74 en d. 37 cm
€
60/100
[1]		
7034 Eikenhouten kist, 18e eeuw, met gestoken M
in het front. Op slofpoten br. 90, h. 45 en
d. 42 cm Provenance Constant Nieuwenhuys. 		
€ 100/300
		
7035 China, hardhouten mimiset van vier tafels,
20ste eeuw, met gestoken en opengewerkte
regels 48 x 35 en h. 66 cm (grootste)
€ 500/700
[1]		
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7705 Frankrijk, pendule in Louis XIV stijl, 19e
eeuw. Kast voorzien van Boulle techniek en
koperen monturen, wijzerplaat met emaille
cijfer cartouches. Uurwerk uitgevoerd met
gaand- en slagwerk op een gong. h. 34,5 cm,
b. 18,5 cm, d. 11 cm. [1]		 € 180/220
7706 Frankrijk, verguld messing reisklok, zgn.
carriage clock, ca. 1880. Uurwerk uitgevoerd
met gaand-, slag en wekkerwerk op een bel.
Tevens petite sonnerie en repetitie. Wit emaille
wijzerplaat geplaatst in verguld en gegraveerd
Voor meer afbeeldingen zie
masker. Gesigneerd 'Louis Raby, Hger de
www.dezwaan.nl
L'Empereur, 5 Boulevart des Italiens.
7700 Frankrijk, portico ofwel kolompendule,
€ 1500/2500
h. 17 cm, b. 9 cm, d. [1]		
Le Blond Fils, Louis XVI, laat 18e eeuw.
7707 Frankrijk, reisklok, zg. 'Capucine' in
Uurwerk uitgevoerd met gaand en slagwerk op
mahoniehouten kast gesigneerd Robert a
een bel. Wit marmeren kast met rechte zuilen
Grenoble, ca. 1830. Uurwerk uitgevoerd met
waarop verguld bronzen kariatyden, onder
gaand- slag en wekkerwerk op een bel.
de wijzerplaat guirlande waarin Jasperware
Wekkerkoord. De kast voorzien van messing
plaquette. Bekroond door adelaar. Compleet
ornamenten van lieren, guirlande en vier
met zonnenslinger. Wit emaille wijzerplaat met
eikelornamentjes. Geheel geplaatst op vier
dagaanduiding, gesigneerd: Le Blond Fils et
messing pootjes. h. 33 cm, b. 15 cm, d. 10 cm.
€1800/2200
Compie a Paris h. 62 cm, b. 40 cm, d. 12 cm.
[1]
€ 1500/2500 7708 Frankrijk, messing reisklok, zgn.
[1]		
7701 Frankrijk, vuurvergulde bronzen pendule,
'carriage clock', ca. 1900. Uurwerk uitgevoerd
LeRoy á Paris, ca. 1810. Uurwerk uitgevoerd
met gaand werk. Wit emaille wijzerplaat met
met gaand- en slagwerk, wit emaille wijzerverkopersnaam Benetfink & Co. Met opwindplaat. Kast uitgevoerd met dame op venussleutel. h. 18 cm, b. 9 cm, d. 8 cm.
[1]		
€ 150/200
schelp welke voortgetrokken wordt door twee
7709 Port d'oro marmeren mantelklok, ca. 1900.
vogels. Geheel op een vaasvormige kast met
Uurwerk uitgevoerd met gaand en slagwerk op
decoratie van maskers, dolfijnen, putti en
een gong, wit emaille wijzerplaat. (wijzerplaat
zeepaarden. h. 36 cm, b. 31 cm, d. 11 cm.
€ 1800/2500
licht beschadigd rondom opwindgaten).
[1]		
7702 Frankrijk, vuurvergulde bronzen pendule
h. 28 cm, b. 60 cm, d. 15 cm. [1] € 100/200
7710 Frankrijk, verguld- en deels bruin gepati'Amor', ca. 1820. Uurwerk uitgevoerd met
neerd bronzen pendule met twee bijhorende
gaand en slagwerk op een bel. De kast met
tweelichts kandelaars, Louis XVI stijl, 19e
zittende figuur van Amor bij boomstronk, een
eeuw De wit emaille wijzerplaat gesigneerd
fries met decoratie van putti en bloemenmand.
Julien Béliard, A Paris. Uurwerk uitgevoerd
(schildering wijzerplaat sleets). h. 39 cm,
met gaand- en slagwerk op een bel. De cilinb. 25 cm, d. 9,5 cm. [1]		 € 400/600
7703 Frankrijk, vuurvergulde bronzen pendule
drische uurwerkkast wordt gedragen door twee
met porseleinen plaquettes, ca. 1880. Uurputto's, staande op een basis met decoratie van
werk uitgevoerd met gaand en slagwerk op een
guirlande. De kandelaren met twee putto's met
bel. De bronzen wijzerplaat met rood emaille
bokkenpoten en tambourijn en triangel. Beide
cijfer cartouches. De kast met bronzen florale
op een wit marmeren zuil met cannelures gedecoratie, vaas ornament en floraal geschilderde
plaatst op een bronzen basis met decoratie van
porseleinen plaquettes. h. 39 cm, b. 34 cm,
guirlande. h. 41 - 46 cm. [3]		 € 5000/7000
d. 13 cm. [1]		 € 500/800 7711 Zwitserland, miniatuur wandklokje, gesig7704 Frankrijk, porseleinen zuilpendule, Louis
neerd Chevron, ca. 1930. Uurwerk uitgevoerd
XVI stijl, 19e eeuw. Uurwerk uitgevoerd
met gaande werk. Vergulde messing kast hanmet gaand werk. Wit emaille wijzerplaat met
gende aan witte geplisseerde zijde strook
decoratie van guirlande. Uurwerk geplaatst in
en palmet vormig hang oog. De wijzerplaat
blauwe witte porseleinen zuil met cannelures.
met scene van een herderin in landschap,
Op de top een deels bronzen vaas ornament met
verzilverde cijferring. (wijzerplaat beschadigd).
guirlande. Geheel geplaatst op een wit marmel. 35 cm, b. 11,5 cm. [1]		 € 600/800
ren basis staande op vergulde pootjes.
h. 38 cm, diam 18 cm. [1]		 € 1000/1500

Klokken,
pendules
en barometers
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7712 Frankrijk, verguld bronzen pendulette,
gesigneerd Le Roy á Paris, Louis XVI stijl,
ca. 1870. Uurwerk uitgevoerd met gaand
werk. De kast uitgevoerd met een sculptuur
van een dame met fakkel in de hand leunend
op uurwerkkast. Geheel op rechthoekige basis.
Gesigneerd op de wijzerpaat en kloof L. Leroy
& Cie á Paris, No. 23376. Met sleutel. (wijzerplaat beschadigd ter hoogte van opwinding).
h. 20 cm, b. 11 cm, d. 6 cm. [1]		 € 1000/1500
7713 Duitsland, zwart gelakte houten mantelklok,
ca. 1920. Uurwerk uitgevoerd met gaand en
slagwerk op een gong. Achterplatine gesigneerd
Lenzkirch. Wit emaille wijzerplaat met verguld
stalen wijzers. De kast met verguld geschilderde florale decoratie, staande op vier houten
bokkenpootjes. Compleet met slinger
en opwindsleutel. (wijzerplaat beschadigd).
h. 28 cm, b. 23 cm, d. 11 cm. [1] € 200/300
7714 Frankrijk, bronzen vuurvergulde pendule,
Empire. Uurwerk uitgevoerd met gaand en
slagwerk op een bel. Wit emaille wijzerplaat.
De kast met figuur van Amor staande naast de
uurwerkkast met attributen pijl en boog. De
fries met decor van nimfen en putti. Geheel
staande op vier geornamenteerde poten.
h. 48 cm, b. 32 cm, d. 12,5 cm. [1] € 600/1000
7715 Frankrijk, pendule in nikkelen kast, Art
Deco, ca. 1930. Uurwerk uitgevoerd met gaand
en slagwerk op een gong. De langwerpige kast
met rond gebogen top en bodem wordt gedragen door vier staanders. h. 26 cm, b. 35 cm,
d. 14 cm. [1]		 € 100/200
7716 Frankrijk, marmeren pendule gesigneerd
Herrent Chaffaux, Wingles, Art Deco,
ca. 1925. Uitgevoerd met gaand en slagwerk.
De kast voorzien van composiet figuur van een
meisje met twee katten. h. 39 cm, b. 45 cm,
d. 15 cm. [1]		 € 300/500
7717 Frankrijk, bronzen vuurvergulde beglaasde
pendule, Empire stijl, ca. 1870. Uurwerk
uitgevoerd met gaand- en slagwerk op gong.
Wijzerplaat met geëmailleerde cijferring en
centraal een reliëf plaquette van Amor en
Psyche waaronder een ornament met bazuin
blazers. De kast met aan vier zijden gebogen
geslepen ruiten, pilasters. Vergulde ornamenten
van Pegasi, en griffioenen. Adres: H. A. Kloosterhuis, Amsterdam. h. 43 cm, b. 25 cm,
d. 16 cm. [1]		 € 600/900
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7718 Frankrijk, Vuurverguld en groen gepatineerd bronzen pendulestel, Charles X,
ca. 1830. Uurwerk uitgevoerd met gaand- en
slagwerk op bel. Wit emaille cijferring gemerkt
'Dijon'. De kast uitgevoerd met twee figuren
voorstellende moeder en kind. Verder gedecoreerd met kransen en bloemenmand. Compleet
met paar drie-lichts kandelaren. h. 27 cm,
b. 18 cm, d. 9 cm. Provenance: Een nalatenschap uit Brabant. [3]		 € 600/1000
7719 Frankrijk, vuurvergulde bronzen pendulette
'Gare la Bombe', gesigneerd 'Ph Ferrot',
eind 18e eeuw. Uitgevoerd met balansuurwerk,
achterplatine gesigneerd. De kast met mortier
waaruit wolk met putto. Geheel staande op
ellips vormige basis met vier pootjes. Hierbij
een glazen stolp. h. 20,5 cm, b. 15 cm, d. 7
cm. Philippe Ferrot, werkzaam 1775-1800.
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[2]		
€ 900/1500
7720 Duitsland, staande platen speeldoos,
Polyphon, ca. 1900. Uitgevoerd in notenhouten
kast met muntinworp. Compleet met platen. 		
		
€ 1200/1500
7721 Frankrijk, pendule, ca. 1880. Uurwerk uitgevoerd met gaand- en slagwerk op bel. De rijk
geornamenteerde composiet kast met decoratie
van druivenplukker. h. 45 cm, b. 50 cm,
d. 16 cm. Provenance: Een nalatenschap uit
Brabant. [1]		 € 100/200
7722 Tafelklok gesigneerd Paulus Bramer en
Soon, Amsterdam, ca. 1760. Uurwerk met
spillegang, uitgevoerd met gaand- en
(Hollands) slagwerk, half kalender, datum en
maanstand. Geschilderde getoogde wijzerplaat
met personificaties van de seizoenen rondom de
verzilverde cijferring. Zeer fraai gegraveerde
achterplatine met florale decoratie en allegorische voorstellingen met personificaties van de
werelddelen, Azië, Amerika, Afrika en Europa.
Tevens gesigneerd 'Paulus Bramer en Soon
Amsterdam'. Gezwart houten kast met koperen
bieswerk, vaasornamenten, op de hoek geplaatste kariatiden en twee handvatten. Geheel
geplaatst op vier messing poten. h. 68 cm,
b. 39 cm, d. 26 cm. [1]		 € 4000/6000
7723 Engeland, Admiral Fitzroy barometer in
eikenhouten kast, ca. 1880. Uitgevoerd met
papieren schaalplaten, stormglas en thermometer. h. 103 cm, b. 19 cm, d. 5 cm.
[1]		
€ 100/200

7731 Friese staartklok, 19e eeuw. Geschilderde
7724 Engeland, mahoniehouten banjo barometer,
wijzerplaat met scene van dorpslandschap.
J. C. Mombelli, ca. 1800. Kast met gebroken
Latoen koperen hoekstukken met personificatimpaan en messing vaasornament, verzilverde
ties van de seizoenen. Wekkerwerk. Compleet
messing schaalplaten, hygrometer, thermomemet drie gegoten beelden, drie gewichten.
ter en waterpas. Gesigneerd: J. C. Mombelli,
h. 127 cm, b. 34 cm, d. 20 cm. [1] € 100/150
30 Charles Street, Hatton Garden. h. 112 cm,
diam. 32 cm. [1]		 € 200/300 7732 Friese stoelklok, ca. 1800. Geschilderde wij7725 Mahoniehouten bakbarometer, Butti &
zerplaat met scene berglandschap. Eikenhouten
Comp, naar antiek voorbeeld. Kast met bandonbeschilderde stoel. Wekkerwerk. Compleet
intarsia, gebroken timpaan en vaasornament.
met drie gewichten. h. 69 cm, b. 33 cm,
Gegraveerde tinnen schaalplaten. Adres: Gebs.
d. 24 cm. [1]		 € 150/250
7733 Engeland, staand horloge zgn. 'drumhead',
Butti & Comp, fecit, Amsterdam. h. 130 cm,
Hugh Lough Penrith, eind 18e eeuw, Uitb. 25 cm, d. 9 cm. [1]		 € 100/200
7726 Friese stoelklok, laat 18e eeuw, beschilderde
gevoerd met ronde messing wijzerplaat en
wijzerplaat met scene van vissersschepen,
verzilverde cijfferring, aanwijzing van seconde
polychroom geschilderde zeemeerminnen op
en datum. De mahoniehouten kast in zuilvorm
achterplank. UItgevoerd met wekkerwerk.
met cannelures. Met slinger, opwindsleutel en
Compleet met gewichten. (bel manco).
twee gewichten. h. 217 cm.
[1]		
€ 1400/1800
h. 71 cm, b. 34 cm, d. 26 cm. [1] € 150/250
7727 Friese staartklok, 'kantoortje', 19e eeuw,
7734 Staand horloge, ges. Fs Hk Wagenaar,
met beschilderde wijzerplaat en aanduiding van
Amsterdam, ca. 1760. Uurwerk uitgevoerd
uren, minuten en wekker. In eikenhouten kast
met gaand- en slagwerk op dubbele bel, vol
met op de gebogen kap drie verguld metalen
kalenderwerk en maanstand. In de maan een
beelden. Met drie messing gewichten h. 118 cm
'augenwender' mechaniek. Eikenhouten met
€ 200/400
[1]		
notenhout opgelegde kast, drie houten beelden,
7728 Wandklok, 'Amsterdammertje', A. Bouwes
slinger en twee gewichten. h. 250 cm.
[1]		
€ 4000/6000
Edam, 18e eeuw. De wijzerplaat met verzil7735 Staand horloge, ges. Thomas Loor,
verde cijferring gesigneerd A. Bouwes Edam,
Amsterdam, ca. 1740. Uurwerk uitgevoerd
in de hoeken geschilderde personificaties
met gaand- en slagwerk op dubbele bel,
van de seizoenen. Uurwerk uitgevoerd met
aanduiding van dag, datum en symbolen voor
zaagslagwerk op twee bellen voor hele en halve
sterrenbeelden. Eikenhouten kast opgelegd met
uren. Aanduiding van uren, minuten, maan en
notenhout. Compleet met drie beelden, slinger
datum. In noten- en eikenhouten kast met op de
en twee gewichten. h. 230 cm, b. 42 cm,
gebogen kap drie verguld en gestoken houten
d. 22 cm. [1]		 € 4000/6000
beelden (niet compleet). Met één messing
7736 Staand horloge, ges. Pieter Aubert, Amstergewicht h. 137 cm, b. 27 cm, d. 22 cm.
€ 800/1200
dam, ca. 1770; uurwerk uitgevoerd met gaand-,
[1]		
7729 Friese kleine stoelklok, stoelschippertje', ca.
slag,- speelwerk met zes melodieën,- mecha1800, met beschilderde wijzerplaat, aanduiding
niek-, en vol kalenderwerk. De wijzerplaat
van uren, minuten en wekker, verguld loden
heeft in de toog een geschilderde scene met
ornamenten van o.a. papegaaien en uitgezaagde
mechaniek rondom Koning Midas. Eikenhouten
zeemeerminnen op de wandplank. Met drie
met notenhouten opgelegde kast. Compleet met
messing gewichten. h. 38 cm, b. 22 cm,
houten gestoken Atlas en twee bazuinblazers.
d. 13,5 cm. [1]		 € 300/400
Waarbij diverse documentatie. h. 290 cm.
7730 Friese staartklok, 'kantoortje', 19e eeuw.
Pieter Aubert, werkz. Herengracht Amsterdam
Geschilderde wijzerplaat met scene van dorp
(1767-1803). [1]		 € 10000/15000
7737 Engeland, staande klok, 18e eeuw. De geëtste
met berglandschap, latoen koperen hoekstukken
messing wijzerplaat met vertinde cijferring
met personificaties van de seizoenen. UItgeen aanduiding van uren, minuten, seconden
voerd met wekkerwerk. Eikenhouten meekrap
en wekker. Adres James Wilson, Stamford.
geschilderde kast met latoen koperen schilden.
In eikenhouten kast met op de gebogen kap
Compleet met drie gewichten. h. 99 cm,
drie houten ornamenten. Met twee gietijzeren
b. 26,5 cm, d. 18 cm. [1]		 € 200/300
gewichten, slinger en opwindsleutel h. 237 cm
[1]		
€ 200/300
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7738 Engeland, staande klok, ca. 1800.
Gegraveerde messing wijzerplaat. Adres john
Tucker, Tiverton. Met aanduiding van uren,
minuten, seconden (def.), datum en wekker. In
eikenhouten kast. Met één gietijzeren gewicht.
Geen slinger, geen sleutel, kleine wijzer gebroken, wel aanwezig. Decoratie van Netunus in
de toog. h. 218 cm [1]		 € 200/300
7739 Engeland, staande klok, J. Parryman,
19e eeuw. één daags uurwerk uitgevoerd met
slagwerk op bel, Geschilderde wijzerplaat met
decoratie van vogel. Rood gelakte eikenhouten
kast. h. 191 cm, b. 45 cm, d. 23 cm.
€ 100/200
[1]		
7740 Staande Luikse klok, 18e / 19e eeuw.
Uurwerk uitgevoerd met slagwerk op bel.
Metalen wijzerplaat opgelegd met ronde emaille cijfer aanduiding, messing hoekornamenten
en in de toog beeltenis van Maria met kind.
Eikenhouten drie-delige kast. h. 241 cm.
€ 300/400
[1]		
7741 Duitsland, regulateur naar antiek voorbeeld,
Kieniger, 20e eeuw. Uitgevoerd met gaand- en
kwartier slagwerk op gong. Houten kast met
beglaasde deur. Twee gewichten en compensatieslinger. h. 94 cm. [1]		 € 200/400
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8014 Set van zes beukenhouten stoelen, 19e eeuw,
ieder met gecontourneerde en opengewerkte
rugregels en biezen zitting [6]		 € 200/300
8015 Eikenhouten fauteuil, Louis XIV, vroeg
18e eeuw, met gestoken kapregels
[1]		
€ 100/200
8016 Set van vier eikenhouten stoelen, 18e eeuw,
met spijlen in de rugleuning (zittingen deels
los) [4]		 € 200/400
8017 Iepenhouten stoel, 18e eeuw en mahoniehouten fauteuil, 19e eeuw, met gekrulde
Voor meer afbeeldingen zie
80/120
armleggers [2]		 €
www.dezwaan.nl
8018 Set van zes iepehouten stoel, Hollands,
8000 Mahoniehouten chaise longue, Empire, met
ca. 1800, met spijlen in rugleuning en groene
gestoken zwanen in de leuningen (stukjes fineer
gebloemde stoffering [6]		 € 250/350
8019 Set van vier beukenhouten fauteuils en twee
ontbreken) en geruite stoffering (sleets)
-stoelen in Louis XV-stijl, 19e eeuw. De
br. 196 cm [1]		 € 300/500
8001 Engeland, mahoniehouten bank, Regency,
bekleding met golfmotief [6]		 € 300/500
8020 Paar mahoniehouten fauteuils, Empire, met
ca. 1820, met gecapitonneerde bruin lederen
gestoken dolfijnen op de armleggers en goudbekleding en messing inlegwerk (twee kleine
kleurige stoffering [2]		 € 1800/2200
scheurtjes in leder). Herkomst Prides of
London, LTD. br. 205 cm [1]		 € 600/1000 8021 Notenhouten oorcrapaud in Louis XV-stijl
8002 Zweden, zwart gelakt houten driezitsbank,
met gele gebloemde stoffering
[1]		
€ 250/300
laat 19e eeuw, met gestoken en verguld gelakte
rocailles br. 159 cm [1]		 € 600/1000 8022 Beukenhouten bergère in Louis XV-stijl
8003 Verguld en gestoken houten tabouret in
met gestoken bloem op de rugregel en gele
Empire-stijl, 19e eeuw. De zitting met
gebloemde stoffering [1]		 € 250/300
gebloemde stoffering (rest.) [1] € 500/700 8023 Beukenhouten fauteuil in Louis XV-stijl
8004 Notenhouten bergère, Louis XV, met goudmet gestoken bloem op de rugregel en gele
kleurige gebloemde stoffering [1] € 900/1200
gebloemde stoffering [1]		 € 300/350
8005 Set van vijf notenhouten fauteuils, Louis XV,
8024 Spanje, kastanjehouten stoel, 18e eeuw,
met gebloemde stoffering [5]		 € 2000/3000
De kapregel met kuif (rest.) [1] € 100/200
8006 Engeland, set van vier beukenhouten fau8025 Mahoniehouten driezitsbank, 19e eeuw,
teuils, Edwardian, beschilderd met bloem- en
met gekrulde armleggers en blauwe velours
bladmotieven. De zitting met blauwe stoffering
stoffering. Gestreepte stoffering aan achter€ 1500/2000
[4]		
zijde br. 177 cm [1]		 € 400/600
8007 Set van vier beukenhouten fauteuils in Louis
8026 Rijk gestoken teakhouten koloniale fauteuil,
XV stijl met geriete rugleuning en groen
ca. 1700, met getorste poten en -spijlen in de
velours kusssen [4]		 € 500/600
rugleuning [1]		 € 200/400
8008 Notenhouten fauteuil, Louis XIV, met groene
8027 Engeland, zwart gelakt houten breistoel, laat
stoffering. Gestoken anker achterzijde kapregel
19e eeuw, met rode velours stoffering
[1]		
€
30/60
(rest.) [1]		 € 400/600
8009 Paar berkenhouten 'bois claire' fauteuils,
8028 Mahoniehouten armstoel, 19e eeuw, met
Charles X, met inlegwerk en blauwe stoffering
gekrulde armleggers. De zitting met zwart
€ 1200/1600
60/100
[2]		
paardenhaar bekleed [1]		 €
8010 Paar mahoniehouten fauteuils, Empire, met
8029 Iepenhouten halbank, vroeg 19e eeuw, met
zwanen op de armleggers [2]		 € 1300/1600
paarse gestreepte stoffering br. 198 cm
[1]		
€ 200/400
8011 Groen en blauw gelakte fauteuil in Louis
8030 Paar verguld gelakte beukenhouten fauteuils
XV-stijl, 19e eeuw, met groen/blauw gestreepte
in 17e en 18e eeuwse stijl, 19e eeuw, met
stoffering [1]		 € 150/250
8012 Set van zes teakhouten 'Raffles' fauteuis,
crèmekleurige stoffering (stukjes voorpoot en
ca. 1900. Hierbij een paar teakhouten 'Raffles'
achterpoten van één fauteuil ontbreken)
[2]		
€ 400/600
fauteuils en één 'Raffles' fauteuil, ca. 1900.
8031 Wit gelakt beukenhouten medallionfauteuil
Allen met geriete zitting (twee zittingen def.)
€ 300/600
in Louis XVI-stijl, 19e eeuw, mahoniehouten
[9]		
8013 Paar notenhouten fauteuils, Louis XIV, vroeg
fauteuil, 19e eeuw en iepenhouten fauteuil,
18e eeuw (rest.) [2]		 € 200/400
19e eeuw [3]		 € 300/400

Antieke
en klassieke
stoelen en
banken
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8047 Paar eikenhouten bioscoopfauteuis, ca. 1930,
8032 Beukenhouten chaise longue in Louis XVmet aan weerszijden open vakwerk. Verstelbaar.
stijl, ca. 1900, met deels gecapitonneerde lila
€ 200/400
Hierbij twee aluminium voetsteunen, ca. 1910,
velours stoffering l. 190 cm [1]
8033 Paar gestoken en wit gelakt beukenhouten
met florale motieven [4]		 € 200/300
8048 Groen en verguld gelakt beukenhouten tweestoelen, Louis XV, op hoge cabriole poten.
zitsbank in Louis XVI-stijl, 19e eeuw, met
Met rode stoffering (def.) [2]		 € 400/600
8034 Paar grijs-groen gelakt beukenhouten
gebloemde stoffering. AangekochtSotheby's
fauteuils, Louis XVI, Met geriete zitting en
16 mei 1983 lot 420 (Veiling Kasteel
rugleuning. Hierbij beukenhouten fauteuil,
De Weijenburg). br. 151 cm Provenance: Een
Louis XV, met geriete zitting en rugleuning.
nalatenschap uit Brabant. [1]		 € 200/300
8049 Welsh grenenhouten 'lambing chair', 18e
Beschadigingen en restauraties
€ 150/250
eeuw. Gemaakt van duigen. Dergelijke fauteuils
[3]		
8035 Wit gelakte beukenhouten medallionfauteuil
werden gebruikt in stallen door schapenherders
[1]		
€ 200/400
in Louis XVI-stijl, 19e eeuw, met geriete zit8050 Engeland, set van zes mahonie- en beukenting en leuning en blauwe velours manchettes
€
50/80
houten stoelen en één armstoel, 19e eeuw
[1]		
[7]		
€ 400/600
8036 Rijk gestoken gebronsd en verguld gelakt
8051 Frankrijk, set van vier wit laqué houten
houten fauteuil in Louis XIV-stijl, 19e eeuw,
stoelen in Louis XVI-stijl, 19e eeuw, met lier
met gebloemde groene velours stoffering.
in de rugleuning en wit-roze gestreepte
Hierbij de originele losse stoffering
€ 150/250
stoffering [4]		 € 700/900
[1]		
8037 Beukenhouten fauteuil in Louis XV-stijl,
8052 Frankrijk, notenhouten kuipstoel, 19e eeuw,
met groen-gele velours stoffering
met verguld bronzen mascarons en sabots
€
30/50
[1]		
€ 1000/1250
[1]		
8038 Bruin gebeitste grenenhouten bank,
8053 Paar eikenhouten crapauds, Amsterdamse
19e eeuw, met gekrulde armleggers en spijlen
School, met coromandelhouten golflijsten op de
in de rugleuning br. 183 cm Provenance:
armleuningen en zwarte velours stoffering.
nalatenschap Onno Boers. [1]		 € 200/400
Op gezwarte bolpoten [2]		 € 300/400
8039 Set van zes mahomiehouten stoelen en één
8054 Set van vier eikenhouten eetkamerstoelen,
-fauteuil in Empire-stijl, met gestreepte
Amsterdamse School, met coromandelhouten
stoffering [7]		 € 300/500
golflijsten aan weerszijden van de rugleuning.
8040 Grenenhouten Hindelooper bedsteebankje,
Op gezwarte bolpoten [4]		 € 200/300
8055 Paar beukenhouten fauteuils in Empire-stijl,
19e eeuw, met geschilderde voorstellingen van
met luipaardprint stoffering van Nobili, Parijs
o.a. boerenerf en ruiters te paard br. 84 en
[2]		
€ 200/400
h. 47 cm [1]		 € 300/500
8041 Set van vier noten- en notenwortelhouten
8056 Notenhouten fauteuil in Louis XIV-Louis
stoelen in Queen Anne-stijl, ca. 1900, met
XV-stijl met gele gebloemde stoffering
gestreepte stoffering [4]		 € 150/250
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[1]		
€
50/100
8042 Frankrijk, groen en verguld gelakt beuken8057 Beukenhouten medallion-fauteuil in Louis
houten fauteuil-bergère in Louis XV-stijl,
XVI-stijl met gele damasten stoffering
19e eeuw. Met oorspronkelijke stoffering
€ 300/500
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[1]		
[1]		
€
30/60
8043 Bruin gebeitste iepenhouten fauteuil in Louis
8058 Mahoniehouten fauteuil met groen lederen
XV-stijl, ca. 1900, met verguld gelakte elemenbekleding Provenance: Een nalatenschap uit
ten en gele velours stoffering
€ 100/150
60/100
Brabant. [1]		 €
[1]		
8044 Bruin lederen oorcrapaud met siernagels
8059 Set van vier mahoniehouten eetkamerstoelen
Provenance Constant Nieuwenhuys. 		
met fijnhouten en parelmoeren inlegwerk
€
80/120
		
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.
[4]		
€ 100/200
8045 Bruin lederen oorcrapaud met siernagels
8060 Notenhouten crapaud in Louis XV-stijl, 19e
Provenance Constant Nieuwenhuys.
€
80/120
eeuw, met blauwe corduroy stoffering
[1]		
[1]		
€ 100/200
8046 Paar wit gelakt houten fauteuils in Louis
8061 China, bruin gebeitst hardhouten bank.
XV-stijl, met blauw-crèmekleurige gebloemde
De leuning met spijlen en gestoken panelen
stoffering [2]		 € 100/200
br. 171 cm [1]		 € 200/400
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8061 China, bruin gebeitst hardhouten bank.
De leuning met spijlen en gestoken panelen
br. 171 cm [1]		 € 200/400
8062 Zweden berkenhouten meridienne, 19e eeuw,
op gebogen poten. De rode stoffering gedessineerd met eikenblaadjes br. 128, h. 84 en
d. 60 cm; zithoogte 47 cm [1]		 € 1000/1200
8063 Noten- en eikenhouten fauteuil, 18e eeuw,
met witte en goudkleurige stoffering
Provenance: collectie uit een herenhuis in
Amsterdam Zuid [1]		 € 200/300
8064 Crapaud met rood-grijs geblokte stoffering Provenance: Moderne kunstcollectie deels
samengesteld (en voormalige interieur van de
eigenaar ingericht) door een interior decorator
€
50/80
[1]		
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8209 Teakhouten bureau, het asymmetrische blad
met deels opstaande rand. Onder het blad een
ladenblok met drie laden. Aan de andere zijde
een deur en open vak br. 150 en h. 72 cm
[1]		
€ 200/400
8210 Giovanni de Lucchi en Titi Saracino voor
Elle Duemila, Italië, rvs 'Diapason' chaiselongue, ontwerp 1970, met bruin gestoffeerde
ligkussen. Op betonnen voet. Ketterer Auction,
München, no. 79 ex lot 148.
[1]		
€ 5000/8000
Voor meer afbeeldingen zie
8211 Joe Colombo voor B-Line, Italië, wit kunstwww.dezwaan.nl
stoffen 'Bobby' trolley br. 43, h. 73 en
8200 Preben Fabricius en Jørgen Kastholm voor
d. 41 cm [1]		 € 100/200
Alfred Kill International, 'FK 6725 Tulip'
8212 Marcel Breuer voor Knoll International,
lounge chair, met bruin lederen bekleding.
verchroomd stalen fauteuil, 'Wassily' model
Op aluminium draaibare driesprant met wieltjes
no. B3, met zwart lederen bekleding
€ 700/900
[1]		
Provenance: nalatenschap Onno Boers.
[1]		
€ 100/200
8201 Joe Colombo, 'Elda' lounge chair, met wit
8213 Hay, Rechthoekige 'T12' eettafel, met wit
glasvezel schelp en zwart lederen, kussengepoedercoat aluminium onderstel. Het houten
vormige bekleding. 360 graden draaibaar
€ 2000/4000
blad met wit laminaat toplaag 200 x 95 en
[1]		
8202 Charles & Ray Eames, paar 'EA214 Soft
h. 74 cm [1]		 € 300/500
8214 Naar Charles & Ray Eames, aluminium
Pad' lounge chairs met zwart lederen
bureau-fauteuil met bruin lederen bekleding
bekleding. Op draaibare aluminium viersprant
€ 1800/2200
[1]		
€ 300/500
[2]		
8203 Charles & Ray Eames, paar 'EA214
8215 ILVA, verchroomd stalen 'Cuba' relax-stoel
Soft Pad' lounge chairs met zwart lederen
met bruin lederen zitting/leuning
[1]		
€ 200/300
bekleding. Op draaibare aluminium viersprant
€ 1800/2200 8216 Zwart laqué stalen salontafel met driehoekig
[2]		
8204 USM Haller, Zwitserland, zwart laqué en
glazen blad iedere zijde 77 en h. 43 cm
[1]		
€ 100/300
verchroomd stalen modulaire systeemkast,
8217 Kho Liang ie voor Artifort, verchroomd
bestaande uit drie componenten met klep. Geen
stalen lounge chair P656 met bruin stoffen
sleutel br.77, h. 99 en d. 38 cm Provenance:
zitkussen [1]		 € 300/500
moderne kunst collectie ingericht door een
interior decorator. [1]		 € 600/800 8218 Kho Liang ie voor Artifort, verchroomd
8205 Poul Kjaerholm voor E. Kold Christensen,
stalen lounge chair P656 met bruin stoffen
Denenmarken, stalen 'PK61' salontafel. Het
zitkussen [1]		 € 300/500
wit marmeren blad grijs geaderd (chips langs de 8219 Kho Liang ie voor Artifort, verchroomd
stalen lounge chair P656 met rood stoffen
randen) 80 x 80 en h. 32 cm 		 € 2000/3000
8206 Ulf Möller voor Thonet, verchroomd stalen
zitkussen [1]		 € 300/500
8220 Patricia Urquiola voor Moroso, Italië,
'Thonet Lum 125' buizenvloerlamp.
'Moroso Clarissa' relax-fauteuil. De grijsDimbaar h. 125 cm [1]		 € 200/400
8207 A.R. Cordemeijer voor Gispen, set van
blauwe lederen bekleding met zitkussen. Op
vier draadstalen '1262' eetkamerstoelen
draaibare stalen viersprant [1]		 € 800/1200
8221 A. R. Cordemeyer voor Gispen, wit
De multiplex zittingen en leuningen met
polyester 'Stratus 2215/2225' fauteuil, op vier
teakhout gefineerd [4]		 € 150/250
8208 Martin Visser voor 't Spectrum, verchroomd
verchroomd stalen poten. Met grijze stoffering.
stalen 'Osaka' tweezitsbank en verchroomd
Hierbij teak- of beukenhouten stoel met groene
stalen 'Nagoya' fauteuil, beiden met
corduroy stoffering (zitting los)
[2]		
€ 150/250
gecapitonneerde bruin stoffen zitkussens
€ 800/1200 8222 Claire Bataille voor 't Spectrum, ver[2]		
chroomd stalen vierkante 'TZ10' salontafel,
'69-'75, met rookglazen blad 111 x 111 en
60/100
h. 39 cm [1]		 €

Design
meubelen
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8223 Pierre Paulin voor Artifort, draadstalen
8239 L&O Design voor Plabelt, Italië, beige kunst'Oyster' hocker met beige stoffering
stoffen 'Scaleo' vouwtrap (twee barsten)
[1]		
€
60/100
h. 125 cm [1]		 € 100/200
8224 F.L. Vollemans & Zonen, verchroomd stalen
8240 Rood-wit glazen discusvormige hanglamp
barbierstoel, 1920-1949, met kantelbare
diam. 62 cm [1]		 € 100/200
8241 Jo Hammerborg voor Fog & Mørup, Denenzitting, verstelbare leuning en groene skai
marken, paar stalen 'Poker' hanglampen.
bekleding (hoofdsteun ontbreekt)
€ 200/400
€ 100/200
Een geel en een bruin gelakte
[1]		
8225 Cees Braakman voor Pastoe, teakhouten
8242 Massimo Vignelli voor Venini, Italië, handbureau. De twee ladenblokken ieder met drie
geblazen Muranoglazen hanglamp
laden. Op verchroomd stalen poten met tweediam. 28 en h. 34 cm [1]		 € 200/300
€ 300/500 8243 Benno Premsela voor Buro Premsela Vonk,
sprant 160 x 81 en h. 72 cm [1]
8226 Glazen wandtafel 120 x 45 en h. 70 cm
Nederland, modulaire 'Lotek Classsic' lamp,
€ 100/200
[1]		
in hoogte verstelbaar. Met kubusvormige doe8227 Don Chadwick en Bill Stumpf voor Herman
ken kap en acht extra staafjes 30 x 30 x 30 en
30/50
Miller, 'Aeron' bureaufauteuil
h. 30.60.90.120 cm [1]		 €
€ 300/500 8244 Italië, kapitale messing lamp met zeven
[1]		
8228 Charles & Ray Eames voor Vitra,
gebogen armen/lichtpunten. Geplaatst op
'Aluminium EA 107' fauteuil met verchroomd
verzwaarde zwart gelakte stalen voet h. 230 en
aluminium armleggers en poten en groene stofdiam. 175 cm [1]		 € 400/600
fering. Draaibaar [1]		 € 400/600 8245 Carlos Caluwier (geb. 1956), kunststof tuin8229 Vico Magistretti voor Kartell, Italië, 'Maui'
beeld sculptuur van een staand antropomorf
bureau-fauteuil met wit kunststoffen zitting en
figuur, 'cccorpus 120'. h. 120 cm.
[1]		
€ 500/1000
verchroomd stalen onderstel. Op wieltjes
€
80/120 8246 Hans J. Wegner voor Ry Møbler, Denen[1]		
8230 Edward Geluk voor Arco, wit gelakte bijzetmarken, eikenhouten wandmeubel, 1972.
tafel met leeslamp [1]		 € 200/400
Vierdelig, waarvan twee met schuifdeurtjes.
8231 Vierlichts staande schemerlamp met zwarte
Gemerkt 2x: br. 150, h. 65 en d. 34 cm;
smeedijzeren voet en stoffen kap. In hoogte
2x: br. 101, h. 65 en d. 34 cm 		 € 800/1200
8247 Hans J. Wegner voor Andreas Tuck, Denenverstelbaar(één trekkoord ontbreekt, deuk in
marken, eikenhouten 'AT33' naaitafel, 50-er
kap) diam. 59 en h. 145-185 cm
€
60/100
jaren, met opklapbare zijbladen, lade voor
[1]		
8232 Paar verchroomd stalen staande schemerfournituren en gevlochten rotan knottenbak.
lampen op ronde stalen/smeedijzeren voet.
Gemerkt 65.119 x 58 en h. 60 cm
[1]		
€ 400/800
Met differente stoffen kap. In hoogte verstel8248 Murano, Italië (?), ronde glazen plafonnière
baar diam. 50 en en 32 en h. 160 cm (zonder
60/100
met knobbels. Barst en schilfer diam. 68 en
kap) [2]		 €
8233 Verchroomd stalen bureaulamp met melkh. 28 cm [1]		 € 150/250
80/120 8249 Poul Henningsen voor Louis Poulsen,
glazen bol h. 78 cm [1]		 €
8234 Plexiglazen salontafel met glazen blad
Denenmarken, wit gelakt stalen 'PH 5'
100 x 80 en h. 35 cm [1]		 € 200/400
hanglamp diam. 50 en h. 26 cm
[1]		
€ 100/200
8235 Mario Botta voor Artemide, Italië, 'Melanos'
8250 Verguld stalen 'Coco Chanel' korenarentafel
bureaulamp, zwart/rood, kunststof/staal
€ 100/200
met rond glazen blad diam. 70 en h. 41 cm
[1]		
[1]		
€ 300/500
8236 Eero Saarinen voor Knoll International,
8251 Paul Neuhaus (?), aluminium plafonnière,
ronde 'Tulip' eettafel met marmeren blad.
LED 58 x 40 en h. 11 cm [1]		 € 300/500
Op diabolovormige aluminium voet
diam. 118 en h. 72 cm [1]		 € 1000/2000 8252 Engeland,rood en geel koperen 'Sputnik'
8237 Baumann, Frankrijk, set van tien teakhanglamp, 60er/70er jaren. Zevenarms
houten 'traineau' stoelen, de zittingen met
h. 118 cm [1]		 € 300/500
rood skai bekleed [10]		 € 400/600 8253 Fabio Novembre voor Casamania, Italië,
8238 G. Stoppino voor Kartell, Italië, bruine
zwarte kunststoffen 'Her Zwart' stoel
[1]		
€ 350/500
kunststoffen lectuurbak (gebruikssporen)
80/120
br. 40, h. 45 en d. 28 cm [1]		 €
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8267 Eero Saarinen voor Knoll International (?),
8254 Toegeschreven aan Jansem, paar verguld
'tulp tafel', met grijs geaderd wit marmeren
gelakt stalen 'faux bamboo' bijzettafels ieder
blad (schilfers rand) en wit gelakt alumium
met twee rookglazen bladen 56 x 56 en
voet. Hierbij Eero Saarinen voor Knoll Internah. 65 cm [2]		
tional (?), drie glasvezel tulp stoelen op alumi8255 Martin Visser voor Spectrum, set van drie
nium voet en Hajime Oosnishi voor Houtoku/
'SZ02' fauteuils en twee 'SZ06' stoelen, 60-er
Artifort, twee glasvezel draaibare tulp stoelen
jaren. Verchroomd en geborsteld stalen frame
op stalen voet diam. 133 en h. 72 cm
met bruin tuiglederen zitting en leuning
€ 300/500
[6]		
€ 800/1200
[4]		
8256 Frans van der Heyden voor Birdman
8268 Paar oranje gelakt stalen schaarlampen. In
Furniture, zwart gelakt houten balkentafel
hoogte verstelbaar. Op driesprant met wieltjes.
250 x 90 en h. 73 cm [1]		 € 800/1500
Hierbij Ledu, beige gelakt stalen 'W1' schaar8257 Set van vijf verchroomd stalen eetkamerlamp, Zweden Provenance Constant Nieuwenstoelen met bruin lederen bekleding
huys. [3]		 € 200/400
€ 400/800 8269 Grijs gelakt stalen archiefkast met vier
[5]		
8258 Ritz hoekbankje met donkerblauwe, deels
laden br. 47, h. 135 en d. 71 cm Provenance
gecapitonneerde, velours stoffering. Op zeven
Constant Nieuwenhuys. [1]		 € 100/200
8270 H. Busquet voor Hala, Zeist, industriële
gedraaide, zwart gelakte poten br. 164, d. 80 en
machinelamp, model '122', 40-er jaren, met
h. 50.106 cm [1]		 € 200/400
8259 Consoletafel, 20e eeuw. Zwart en verguld
rode kap [1]		 € 150/250
8271 Werkbanklamp/schaarlamp, geel en groen
gelakte houten zwaan. Met glazen blad. Hierbij
gelakt. Gemerkt Pspuw Pruszkow
spiegel in verguld gelakt en gestoken houten
[1]		
€ 100/200
lijst 76 x 55 en h. 73 cm; h. 108 en br. 69 cm
€ 150/250 8272 H.F. Mertens voor Hopmi &UMS/Pastoe,
[2]		
8260 Poul Kjaerholm voor Fritz Hansen, DenenHolland, grijs gelakt stalen 'Hopmi' buizenmarken, paar 'PK22' stoelen, 2001. Verfauteuil, ca. 1932, met -later- groen gelakt
chroomd staal met lichtbruine lederen zitting
multiplex houten zitting en leuning (oorspron(versleten en gevlekt) [2]		 € 1000/2000
kelijk zwart gelakt) en beukenhouten armleg8261 Paolo Lomazzi voor Zanotta, Italië, 'Onda'
gers [1]		 € 450/650
8273 Groen gelakt stalen schoolstoel met multiplex
ameublement bestaande uit driezitsbank,
houten zitting en -leuning Provenance
een paar fauteuils en salontafel met kristal60/100
Constant Nieuwenhuys. [1]		 €
glazen blad (chips). 18/8 RVS met zwart leder
(slijtageplekken en krassen) [4] € 1000/2000 8274 Wilhelm Kienzle voor Wohnbedarf, West
8262 Twee grijs gelakt stalen archiefkastjes, ieder
Duitsland, eikenhouten safari stoel, 50-er
met vijftien laden br. 28, h. 94 en d. 42 cm;
jaren, met zwart lederen zitting, leuning en
br. 30, h. 90 en d. 40 cm Provenance Constant
armleggers. Met stempels [1]		 € 500/700
Nieuwenhuys. [2]		 € 150/250 8275 Beige gelakt stalen driezitsbank met grijze
8263 Aluminium wandvitrine, 30er jaren, met
kussens br. 231 cm Provenance Constant
spiegelachterwand br. 42, h. 101 en d. 13 cm
Nieuwenhuys. 		 € 300/500
€ 300/400 8276 Zwart gelakt ijzeren tafel met rond amethist
[1]		
€ 1000/1500
8264 Aluminium wandvitrine, 30er jaren, met
blad diam. 71 en h. 67 cm [1]		
8277 Giorgetti, Italië, tweezitsbank met crèmekleuspiegelachterwand en -bodem br. 50, h. 120 en
rige stoffering (vlekken) br. 214, h, 89 en
d. 20 cm [1]		 € 400/600
8265 Ovale houten tafel met geometrisch inlegwerk
d. 89 cm; zithoogte 50 cm [1]		 € 200/400
8278 Zes Gispen hanglampen. Twee Menhir en vier
(randen komen ietwat omhoog). Op zes smeedKubus empire lampen in twee verschillende
ijzeren poten. Ontwerp Annemie Stijns. Met
formaten h. 19, h. 74 en h. 79 cm.
sticker van Stedelijk Museum Amsterdam
[6]		
€ 150/250
200 x 121 en h. 74 cm [1]		 € 200/300
8266 Henning Wind-Hansen voor Sika Møbler,
8279 Philips, twee stalen hang-armaturen, ieder
Denenmarken, palissanderhouten lectuurvoor vier tl-buizen l. 127 cm Provenance
80/120
rek, 60-er jaren, met onder het blad een bruin
Constant Nieuwenhuys. [2]		 €
8280 Staande schemerlamp in Harvey Guzzinisuède bergruimte br. 47, h. 45 en d. 30 cm
€ 100/150
stijl met bruine kunststoffen kap. Op gietijzeren
[1]		
€ 100/200
voet diam. 45 en h. 150 cm [1]		
8281 Industrieel object van staal en aluminium.
Draaibaar h. 140 cm [1]		 € 200/400
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8282 Murano, een paar voetenlampen, unica
gesigneerd Barovier Toso bestaande uit negen
gekleurd Murano glazen elementen allen
versier met vergulding. Met paarse stoffen
kappen. h. 79 cm. [2]		 € 1200/1500
8283 Murano, een paar voetenlampen, unica,
gesigneerd Borovier Toso bestaande uit negen
gekleurd Murano glazen elementen allen
versier met vergulding. Met paarse stoffen
kappen. h. 73 cm. (lampvoet) [2] € 1200/1500
8284 Pultzer, wit glazen tafellamp. h. 64 cm.
€ 100/200
[1]		
8285 Stefan Knapp (1921-1996), wandkleed met
gestileerd figuur bij zonsondergang. Hierbij
geëmailleerd paneel. Hij exposeerde bij Galerie
D'Eendt in 1968. Hij was een Poolse kunstenaar
vooral werkzaam in Engeland. Werk van hem
bevind zich o.a. in het Victoria & Albert en het
Stedelijk Museum Amsterdam. br. 234 x 231
en 61 x 61 cm. [2]		 € 500/800
8286 Bauhaus lamp ontwerp Wilhem Wagenfeld.
Kunststof stam, glazen voet en melkglazen
kap. h. 45 cm, diam. 23 cm.
€ 100/200
[1]		
8287 Industriële ronde stalen salontafel op drie
poten. Met natuurstenen (gneis) blad
diam. 111 en h. 46 cm [1]		 € 160/200
8288 Wollen wandtapijt, 'Lácteur' Asger Jorn,
1970. UItvoering Ege, Art LIne, Denemarken.
140 x 200 cm. [1]		 € 500/700
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Transport

Heeft u na aankoop van uw meubelen en/of andere objecten transport nodig? Bij onderstaande
transporteurs kunt u gratis en vrijblijvend een offerte aanvragen. Beide vervoerders rekenen
volgens onderstaand uurtarief. Zodra duidelijk is wie het transport voor u gaat uitvoeren dan
horen wij het graag. De door u opgegeven vervoerder kan, zodra de betaling van de aankopen
bij ons binnen is, de objecten bij ons ophalen.

M. Riksen Verhuizingen
Witbolstraat 42
1032 LD Amsterdam
Tel.
: 020 - 63 11 540
Mob. : 06 - 53 48 97 97
E-mail : m.riksen@live.nl
Kosten : € 90,- per uur voor twee man en een wagen (ex BTW)
		 Goederen worden tot in huis gebracht

Joost Habing
Kees Transport
tt Neveritaweg 15R
1033 WB Amsterdam
Tel.
: 06 - 29 51 29 65
E-mail : info@burokeesamsterdam.nl
Kosten : Bestelbus met meesjouwende chauffeur € 45,- per uur
		 Extra man € 20,00 per uur
		 Kilometervergoeding buiten Amsterdam € 0,35 per km
		 Alle prijzen zijn inclusief BTW
		 Goederen worden tot in huis gebracht inclusief takelen
Maximale maten: L. 270cm, B. 160cm, H. 160cm (schilderijen H. 205cm.)
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Algemene voorwaarden
Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken

ALGEMENE VOORWAARDEN Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene
Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met ingang van 31 mei 2016 onder nummer
40530226.
VOLGRECHT:
Op kunstwerken in deze veiling kan het Volgrecht van
toepassing zijn. Het Volgrecht is met ingang van 1 april
2006 ingevoerd en geldt voor:
Originele kunstwerken gemaakt door kunstenaars
(levend of tot 70 jaar na overlijden), die onderdaan of
inwoner zijn van een land aangesloten bij de EU of
EER of van een land dat een gelijk Volgrecht toekent.
Veiling gebouw de Zwaan Directie-Makelaar G. van
den Brink bv zal de wettelijk verplichte volgrechtvergoeding verhalen op de koper en zorgdragen voor
de financiële afwikkeling.
De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf e 3000
over de verkoopprijs inclusief opgeld (exclusief BTW)
en is samengesteld uit de volgende percentages:
> e 3.000
> e 50.000
> e 200.000
> e 350.000
> e 500.000

-

< e 50.000
< e 200.000
< e 350.000
< e 500.000

4%
3%
1%
0,5%
0,25%

(met een maximum van e 12.500,-)

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 en
overige diensten. Onder koper wordt mede de aspirant koper
verstaan die deelneemt aan de veiling ongeacht of deze in persoon
biedt, per telefoon, door achterlating van een schriftelijke of
mondelinge biedopdracht, elektronisch of door middel van het
internet en ongeacht of een koopovereenkomst tot stand komt.
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen
mogelijk indien en voorzover 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 en/of vermelding via internet/op
de website van de veilinghouder. 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
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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 of –indien mogelijk- elektronisch
of via internet wil bieden, dient dit uiterlijk 24 uur voor de veiling
schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen.
Afwijking van deze termijn kan alleen met uitdrukkelijke
schriftelijke instemming van de veilinghouder.
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. Wezenlijke
wijzigingen in de toestand die blijken na verschijning van de
catalogus en/of het tonen op de kijkdagen en/of op het internet
waaronder ernstige beschadiging of breuk, of herroeping van de
omschrijving van een voorwerp in de catalogus en/of het internet
zullen voorafgaand aan de verkoop worden medegedeeld. Na een
dergelijke mededeling (bijvoorbeeld in een “sale room notice”)
kunnen aan de oude omschrijving geen rechten worden ontleend.
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 zes 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
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lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de
gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals
bijvoorbeeld slijtage en restauraties). 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.
6.2 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het
geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich
bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.
Artikel 7 - rechten veilinghouder en veilingmeester
7.1 De veilinghouder en de veilingmeester die leiding geeft aan
de veiling 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 totstandgekomen 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 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..
Artikel 8 - betaling/eigendomsoverdracht
8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro
verhoogd met veilingkosten, andere kosten, waaronder indien
van toepassing, het verschuldigd volgrecht, 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..

ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat
daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts 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 door opzet of bewuste roekeloosheid van de
veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen
of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een
verzekering van de veilinghouder gedekt.
12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op
eigen risico.
Artikel 13 - foto’s en illustraties
13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden
voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld
te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook,
zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met
geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het
auteursrecht op al deze afbeeldingen.
Artikel 14 - diversen
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der
bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid
van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer
bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden
tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen
overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud
en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend
gebleken bepaling(en) benaderen.
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of
verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de
koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een
koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden
uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter
in het arrondissement van de veilinghouder, tenzij uit de wet
anders voortvloeit en behoudens het recht van de veilinghouder
om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het
arrondissement van de koper.
Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende
zaken, 2016. Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden.
Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan
de leden van voormelde Federatie toegestaan.

Artikel 12 - aansprakelijkheid veilinghouder
12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade
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AANTEKENINGEN
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