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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.

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

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

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 parkeer-
garages rondom ons veilinggebouw.
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Marnixstraat 250
•  Q-PARK 

Museumplein / Concertgebouw
•  PARKING BYZANTIUM 

Tesselschadestraat 1/G
• RAAMPLEIN

Openbaar vervoer:
Vanaf het Centraal Station neemt u tramlijn 2, 11 of 12,  
halte Keizersgracht. 

Fotografie: Arend Velsink

Catalogusrealisatie: Cocoon Software Technology B.V.
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1e zitting  - Woensdag 2 november 10.00 uur pagina
Juwelen ................................................................................................................................ 0001-0197 26

2e zitting - Woensdag 2 november 14.00 uur
Juwelen ................................................................................................................................ 0198-0317  36
Horloges ............................................................................................................................... 0400-0445 42

3 zitting - Woensdag 2 november 19.00 uur  
Zilverwerk ............................................................................................................................ 0500-0715 45

4e zitting - Donderdag 3 november 10.00 uur
Schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek ................................................................... 4500-4713  190

5e zitting - Donderdag 3 november 14.00 uur 
Schilderijen, aquarellen en tekeningen ................................................................................ 4800-4984 196

6e zitting - Donderdag 3 november 19.00 uur  
Moderne en hedendaagse kunst  .......................................................................................... 5000-5211 202

7e zitting - Vrijdag 4 november 10.00 uur 
Spiegels en lampen .............................................................................................................. 4000-4040 186
Perzische tapijten ................................................................................................................. 4200-4260 188
Antieke en klassieke grote meubelen ................................................................................... 6500-6570 208

8e zitting - Vrijdag 4 november 14.00 uur 
Antieke en klassieke kleine meubelen ................................................................................. 7000-7039 212
Klokken, pendules en barometers ........................................................................................ 7700-7721 214
Antieke en klassieke stoelen en banken ............................................................................... 8000-8034 216
Design meubelen .................................................................................................................. 8200-8280 218

Zaterdag 5 november  - Ophalen van goederen (alleen op afspraak, zie online afsprakentool www.dezwaan.nl)

9e zitting - Maandag 7 november 11.00 uur 
Archeologie en Pre-Columbiaans ........................................................................................ 1900-1998 87

Orde der veiling

Live Online Zaalveiling 
Tijdens de zittingen kunt u live online meebieden vanaf uw computer via een livestream. Tevens 
is het weer mogelijk om zonder afspraak in de zaal aanwezig te zijn. 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.
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Dinsdag 23 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.

10e zitting - Maandag 7 november 14.00 uur  pagina
Tribale Kunst (Indonesië en Oceanië) ................................................................................. 3500-3621 170
Tribale Kunst (Afrika) ......................................................................................................... 3700-3828 176

11e zitting - Woensdag 9 november 10.00 uur  
Chinees porselein ................................................................................................................. 2670-2870 117
 
12e zitting - Woensdag 9 november 14.30 uur  
Chinees porselein VERVOLG ............................................................................................. 2871-3122 130

13e zitting - Donderdag 10 november 10.00 uur  
Aziatica (Japan) ................................................................................................................... 3125-3299 149

14e zitting - Donderdag 10 november 14.00 uur  
Aziatica (China en Zuid-Oost Azië) .................................................................................... 3300-3498 160

15e zitting - Donderdag 10 november 19.00 uur 
Aziatica (Vervolg) waaronder collectie Song porselein ....................................................... 3900-3996 181

Vrijdag 11 november  - Ophalen van goederen  (alleen op afspraak, zie online afsprakentool www.dezwaan.nl)

16e zitting - Dinsdag 15 november 11.00 uur  
Ikonen en religieuze kunst ................................................................................................... 2105-2147 92
Beeldwerk, vazen en ornamenten ........................................................................................ 2255-2428 94

17e zitting - Dinsdag 15 november 15.00 uur  
Europees porselein, aardewerk en glas ................................................................................ 2430-2530 103

18e zitting - Dinsdag 15 november 19.00 uur
20e Eeuwse toegepaste kunst ............................................................................................... 2531-2668 108

19e zitting - Woensdag 16 november 10.00 uur
Pleet en Galanterieën ........................................................................................................... 1000-1196 59

20e zitting - Woensdag 16 november 14.00 uur
Pleet en Galanterieën - VERVOLG ..................................................................................... 1197-1341 65
Serviesgoed .......................................................................................................................... 1700-1772 84

21e zitting - Woensdag 16 november 19.00 uur
De tassencollectie van Hester van Eeghen ........................................................................... 1400-1567 70
Couture en Costume Jewellery ............................................................................................ 1585-1635 80

Vrij toegankelijk, geen afspraak nodig

Donderdag  27 oktober 10.00 – 17.00 
Donderdag  27 oktober 19.00 – 21.00
Vrijdag  28 oktober 10.00 – 17.00
Zaterdag  29 oktober 10.00 – 17.00
Zondag  30 oktober 10.00 – 17.00

Kijkdagen
(op afspraak, zie online afsprakentool 

www.dezwaan.nl) 
Zaterdag  5 november 10.00 – 13.00
Vrijdag  11 november 10.00 – 16.00
Donderdag  17 november 10.00 – 16.00
Vrijdag  18 november 10.00 – 16.00
Maandag  22 november 10.00 – 19.00
Dinsdag  23 november 10.00 – 19.00

Afhalen van de gekochte goederen
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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 waar-
mede 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 ver-
meld 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

Veil-condities
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Highlights

Een collectie sieraden en zilver uit oorspronkelijk 
Zweeds familiebezit

Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit bieden wij dit najaar 
een collectie juwelen en zilveren tabaksdozen aan. Alle stukken 
getuigen van een hoogwaardige kwaliteit en smaak. 

De heer E. Wiesler (1858-1934) trouwde in 1894 in Stockholm 
met Elin Carlander (1867-1944) en werd kort daarop als geoloog 
in dienst van het Belgische mijnbouwbedrijf Veille Montagne 
uitgezonden naar Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, waar 
Rusland sinds 1837 succesvol een olie raffinaderij exploiteerde. 

Veel van de juwelen die wij nu ter veiling aanbieden kreeg Elin bij 
en tijdens haar huwelijk. In 1900 werd hun dochter Greta Wiesler 
in Balachny, Bakoe geboren. Zij erfde haar moeders juwelen en 
vulde deze collectie aan. Hoogtepunten uit deze inzending zijn een 
Art Nouveau plique à jour broche van Vernon, een Belle Epoque 
geguillocheerd remontoir horloge en een Art Deco sautoir van 
zaadparels met diamant. Hiernaast verzamelde de heer Wiesler 
Russische zilveren met niello tabaksdoosjes. 
In 1917, vlak na de Russische revolutie, vertrok het gezin uit Bakoe 
en vestigde zich weer in Zweden. 

De zoon van Greta Wiesler doet nu afstand van deze collectie. 

U vindt de juwelen en tabaksdozen in de catalogus onder 
vermelding van ‘Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit’.

48

27

82 400 uit de nummers 520-524
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Zaadparel juwelen uit de negentiende 
eeuw

Uit verschillende particuliere collecties veilen 
wij diverse negentiende -eeuwse sieraden met 
zaadparels.

In de periode 1840-1860 kenden sieraden ge-
maakt van kleine zaadparels een enorme popu-
lariteit. De basis van deze sieraden bestond uit 
platte stukjes gesneden parelmoer waar met fijn 
wit paardenhaar talloze minuscule zaadparels op 
werden genaaid. Veelal werden de sieraden ver-
kocht in parures (sets), veelal bestaande uit een 
collier, een paar oorbellen, een kleine en een gro-
te broche. De set juwelen werd geleverd in een 
speciaal ervoor vervaardigd etui. 

Voor het maken van dergelijke sieraden werd een 
ontwerp gemaakt op karton of koper, welke wer-
den overgenomen op een plaatje parelmoer. Eén 
van de meest populaire motieven was de zoge-
naamde ‘English scroll’, of rolwerk, zie lotnum-
mers 57A en B.
 
Het naaien van de pareltjes op het parelmoer was 
een klus voor jonge meisjes. Met wit paarden-
haar, afgeknipt van een levend paard, anders wa-
ren de haren te kwetsbaar, werden de parels gere-
gen. Zijde draad kon niet gebruikt worden omdat 
de pareltjes en dus de boorgaatjes daarvoor te 
klein waren. Het rijgen van een sieraad nam zo’n 
twaalf uur in beslag. Wanneer de meisjes klaar 
waren hoefde de goudsmid / juwelier alleen nog 
maar een (gouden) speld of montuur te bevesti-
gen aan de achterzijde.

57B

57A 57
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Een verzameling flacons uit de klassieke oudheid

Uit de collectie van een Amsterdamse kunstliefhebber veilen wij een kleine maar fraaie collectie van 
Archeologische objecten. Velen zijn gedurende reizen naar Zwitserland gekocht bij de gerenommeerde 
galerie Arete Gallery in Zurich. 

De kunstliefhebber verzamelde voornamelijk flacons uit de klassieke oudheid, waarvan één van de 
fraaiste een alabastron, een klein langwerpig kruikje voor olie, uit Apulia betreft (lot 1904). Andere 
hoogtepunten uit deze collectie zijn een Romeins glazen flacon met twee grepen uit de 3e - 4e eeuw 
na Chr., een felblauwe glazen hoge flacon van de Feniciërs uit 6e - 4e eeuw v. Chr. (lot 1908) en een 
sculptuur van een elegant Grieks staand vrouwfiguur uit Tarentine, Zuid – Italië, uit de 3e eeuw v. Chr.

Deze en andere archeologische objecten vindt u terug onder vermelding van: Private Dutch 
collection of an art connoisseur.

1904 1908 1901 1903 1900
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Fraai Hollands zilver en Oosters porselein 
uit het bezit van een landschapsarchitect

Uit de nalatenschap van een landschapsarchitect komen deze veiling ruim 80 lotnummers fraai 18e 
eeuws Hollands zilver en 18e eeuws Chinees en Japans porselein aan bod. 

Hjj groeide op in een kunstminnend gezin. In zijn jeugd bracht hij veel tijd door bij zijn grootouders 
die in Friesland woonden in een statige villa ontworpen door K.P.C. de Bazel. De villa lag in een 
landschapstuin met een prieel en een koetshuis en was ingericht met een gevarieerde collectie kunst 
en antiek.

Dat de indrukken en de omgeving 
van zijn jeugd invloed hadden op 
de rest van zijn leven blijkt uit 
het feit dat hij van professie land-
schapsarchitect werd. Maar dui-
delijk zat ook liefde voor kunst 
en antiek en verzamelen in zijn 
bloed. Hij erfde een deel van de 
collectie kunst en antiek die hem 
in zijn jeugd omringde en gedu-
rende zijn leven breidde hij deze 
familiecollectie kunst en antiek 
uit met eigen aankopen van bij-
zondere stukken. 

2330

uit de nummers 582-617
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Uit alle lotnummers die wij nu uit zijn bezit ter veiling aanbieden blijkt zijn oog voor kwaliteit, waar-
dering voor ambacht en vakmanschap en tevens het besef dat de conditie van stukken van belang is. 
De aangeboden lotnummers zijn stuk voor stuk dan ook in uitzonderlijk goede én originele staat. Hij 
kocht bij gerenommeerde antiquairs, documenteerde zijn aankopen en koesterde ze; hield ze vaak in 
de hand, deelde graag zijn kennis erover en onderhield ze met zorg. 

Zijn nalatenschap bestaat uit meerdere deelverzamelingen. In de aankomende veiling bieden we een 
deel van zijn collectie 18e eeuws Chinees en Japans porselein en Hollands 18e eeuws zilver aan. Bin-
nen deelgebied zilver had hij duidelijk een voorliefde voor lodereindoosjes en tabaksdozen. Bijzonder 
noemenswaardig is lot 597, een zeldzame tabaksdoos met mammoettand.

De lotnummers uit zijn bezit zijn in deze catalogus terug te vinden onder vermelding: Uit het 
bezit van een landschapsarchitect.

uit de nummers 595-611
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Hester van Eeghen
Haar persoonlijke collectie tassen, 
objets de vertu en andere inspiratie-
bronnen

Hester van Eeghen (1958 – 2021) werd geboren 
in Amsterdam, de jongste van vijf kinderen. Ze 
studeerde Nederlands aan de UvA en raakte be-
trokken bij het theater. Na het breken van haar 
voet werd leer haar afleiding en begon ze met het 
ontwerpen van tassen.

“Ik heb een bakje leer gekocht op de Zeedijk en 
ben daarmee gaan frutten.”

Ze leerde het technische ambacht door samen te 
werken met een kofferontwerper die haar aan-
moedigde om de kleinste details te perfectione-
ren. Met elke tas die ze verkocht kocht ze meer 
leer en maakte ze meer tassen totdat ze een win-
kel in de Hartenstraat kon openen.
In meer dan 30 jaar is haar bedrijf uitgegroeid tot 
een internationaal merk met een sterke identiteit: 
een Hester van Eeghen herken je op afstand. Ge-
produceerd in ateliers in Milaan, bevat de collec-
tie een groot aantal tijdloze modellen: kleurrijk, 
(multi)functioneel, uitgesproken en verfijnd. 

“De tassen van Hester belanden overal ter we-
reld. Ze bezoekt jaarlijks beurzen. In Frankrijk, 
Duitsland en in N.Y. Ook Amerikanen zijn dol op 
haar ontwerpen. Met enige trots laat ze de tas 
zien die Oprah Winfrey van haar heeft. “Ameri-
kanen zijn dol op kleur, ze houden van verras-
singen. Dat merk ik in de winkel maar ook als ik 
daar ben. Ik zie de tas als rekwisiet, een tas is iets 
persoonlijks, die krijgt een ziel door het gebruik 
en is vaak een afspiegeling van de gebruiker.” 
(bron misjab.nl)

Hester van Eeghen

1411 1523 1421

uit de nummers 1400-1567



Catalogus De Zwaan / Pagina 11

Hester van Eeghen overlijdt na een ziekbed van enkele 
maanden aan een zeldzame ziekte. Ze wordt beschouwd als 
een van de meest invloedrijke Nederlandse ontwerpers van 
de 20e eeuw.

Dit najaar zal Veilinggebouw de Zwaan de complete  
inspiratiecollectie van Hester van Eeghen aanbieden. 

Direct wanneer je het huis van Van Eeghen betreedt, staat 
daar een ruim vier meter lange antieke mahoniehouten  
vitrinekast, van boven tot onder gevuld met talloze, veelal 
historische, tassen, allerhande curiosa, objets de vertu en 
antiquiteiten. Tijdens de kijkdagen zal deze kast hetzelf-
de worden ingericht zoals in huis, waardoor Van Eeghen 
postuum de ontwerpster is van de verkoop van haar eigen 
schatten.

Naast deze gevulde vitrinekast zal haar tweede grote collectie tassen worden aangeboden. Van  
18e-eeuws tot modern, van klein tot groot en van onbekende makers tot bekende designers, stuk voor 
stuk zijn het objecten die haar inspireerden. 

Een speciale plaats zullen de volledig met de handgemaakte unica zijn waaronder een koffer van  
antiek goudleer en een zwarte strak vormgegeven tas met een handvat van lapis lazuli, gezet in wit-
goud. De gehele collectie beslaat een kleine 1000 stuks.

De collectie toont een grote liefde voor het vak en ambacht en vormt een onuitputtelijke inspi-
ratiebron. U vindt de lotnummers uit de collectie van Van Eeghen in de catalogus terug onder 
vermelding: ‘Uit de persoonlijke collectie van Hester van Eeghen’.

1480 1480

1500
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Max Heymans, De ‘ongekroonde Nederlandse Modekoning’ 

Couturier Max Heymans (1918-1997), wordt nog steeds gerekend tot één van de grootse Nederlandse 
couturiers. Hij werd geboren in Arnhem als kind van joodse ouders en ontdekte op jonge leeftijd al 
zijn talent. Kleding van zijn moeder werd verknipt en omgetoverd tot nieuwe creaties en op 13 jarige 
leeftijd werkt hij al als etaleur bij Gerzon. Wanneer de oorlog uitbreekt duikt hij onder, zijn moeder 
doet dit niet en overleeft de oorlog niet. Het is zijn grootste verlies. In augustus 1945 houdt Heymans 
(die zijn naam na de oorlog met een y gaat spellen in plaats van Heijmans met ij) zijn eerste mode-
show. In het Onyx restaurant in Hotel Americain heeft hij de garderobe van zijn moeder aangepast tot 
haute couture. 

Door zijn oog voor detail, hoge kwaliteit stoffen en zijn op Chanel geïnspireerde kledingstukken 
maakt Heymans snel naam en groeit uit tot een mode fenomeen. Zijn veelal excentrieke verschij-
ningen en extravagante privéleven droegen hier aan bij. Toneelschrijfster Emmy Huf omschrijft de 

1604 - Max Heymans, veelkleurig mantelpakje 
in bouclé tweed

1593 - Max Heymans, rode taft zijden 
strapless cocktailjurk
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1609 - Max Heymans, bruine 
deux pièce in tweed en satijn

1587 - Max Heymans, blauw 
wit geblokt wollen deux pièce

1602 - Frank Govers, rood 
witte zijden jurk

magie van Heymans het beste: ‘Kleren die vrouwen niet alleen buitengewoon flatteren, maar die zij 
bovendien vele jaren kunnen dragen. Omdat de kleren van Max Heymans eigenlijk altijd hetzelfde 
zijn, maar tóch altijd weer anders.’ 

Ondanks zijn slechte gezondheid en benarde financiële situatie blijft hij, door de hulp van trouwe 
vrienden, tot op late leeftijd modeshows organiseren en was hij iedere dinsdag te vinden in café Hoppe 
aan het Spui. Max Heymans overlijdt in september 1997 aan de gevolgen van rookvergiftiging door 
een brand in zijn woning. 

De collectie die wij ter veiling aanbieden, is gedragen door Geesje Jongsma, een goede vriendin en 
toegewijde aan Max én de schoonheid, de allure en tijdloosheid van de Haute Couture van deze coutu-
rier. Vele uren bracht zij met Max door in zijn atelier aan de Nicolaas Witsenstraat, gevolgd door een 
bezoekje aan stamcafé Hoppe. Niet zelden was de financiële situatie van Max uitdagend, zoals een 
ware kunstenaar misschien wel betaamt, waar Gees hem dan hielp. Daar stond dan vaak een mooie 
creatie tegenover. Ook voor modeshows is regelmatig een beroep gedaan op de collectie van Geesje, 
als er extra stukken nodig waren om het geheel meer cachet te geven. 

‘A Heymans – suit of beauty is a joy forever’

U vindt de collectie couture onder de catalogusnummers 1585 tot en met 1614.
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Een verzameling Costume 
Jewellery

Van een particuliere verzamelaar 
veilen wij een collectie gesigneerde 
Costume Jewels. 

Costume jewels zijn sieraden 
gemaakt van ‘goedkopere’ 
materialen, dan de ‘fijne sieraden 
of juwelen’ en lopen vaak gelijk 
aan de dan heersende mode. Ze zijn 
vaak opvallend qua vormgeving 
en vormen een eyecather op een 
kledingstuk. Om deze reden worden 
costume jewels ook wel aan geduid 
met de term mode sieraden. 

Coco Chanel was de eerste die 
haar mode verrijkte met eigen 
ontworpen sieraden. Deze costume 
jewels waren gemaakt van onedele 
materialen, imitatie parels en 
glasstenen. Het werd een groot 
succes. In haar navolging begonnen 
vele grote modehuizen met het 
ontwerpen van eigen collecties 
en ontstonden er nieuwe costume 
jewellery merken. Vooral in 
Amerika werden deze opvallende 
sieraden ontzettend populair. De 
sieraden zijn vaak grappig, groots 
en met een ‘Hollywood flair’. 

In het midden van de twintigste 
eeuw waren deze, in massa 
geproduceerde, sieraden niet meer 
weg te denken uit het modebeeld. 
Vrouwen met ‘elke portemonnee’ 
konden nu hun garderobe aanvullen 
met stijlvolle, modieuze, maar 
vooral betaalbare sieraden. 

Een paar hoogtepunten uit de 
costume jewels die wij aanbieden 
zijn een stralende zon van Dior 
(lotnummer 1625), een faux tortoise 
broche van Yves Saint Laurent 
(lotnummer 1632), een Christmas 
limited edition broche in de vorm 

1625

1632
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van een vlammend hart van Christian Lacroix 
(lotnummer 1623) en een opvallende broche in de 
vorm van de letter ‘C’ van Balenciaga (lotnummer 
1626). Het meest in het oog springende sieraad is 
een broche in de vorm van Humpty Dumpty van 
Kenneth Jay Lane (lotnummer 1624). Lane werkte 
bij Vogue en Dior voor hij zich als zelfstandig 
ontwerper vestigde. Hij maakte snel naam met 
een indrukwekkende clientèle waaronder Wallis 
Simpson, Jacky Kennedy, Elizabeth Taylor, 
Audrey Hepburn en vele anderen. Zijn sieraden 
werden ‘Fabulous Fakes genoemd en zelf sprak 
hij over zijn sieraden als ‘faque’ en ‘junque’. 

U vindt alle sieraden onder vermelding van: 
‘Van een particuliere verzamelaarster’. 

1623

1626 1624
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Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een 
Nederlands verzamelaarsechtpaar 
(deel III) 

Afgelopen twee veilingen najaar veilden we met 
veel succes delen van een particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar. In de 
aankomende veiling bieden wij uit deze zelfde 
collectie ook weer een groot aantal lotnummers 
Chinees en Japans porselein aan. 

Het verzamelaarsechtpaar kocht vanaf de jaren 
’70 tot het einde van de jaren ’90 Chinees en 
Japans porselein. Zij stelden zo 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. 
Dit is het derde en tevens laatste deel van deze 
particuliere collectie. 

De lotnummers van deze collectie vindt u 
terug in de catalogus onder vermelding: 
Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar.

2326

2328

2327
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Een negentiende-eeuws klokken mysterie 

Een zeer zeldzame mysterieuze door Jean Eugène Robert-Houdin, uit de vijfde serie, ca. 1845.

De vierkant gefacetteerde glazen wijzerplaat heeft geschilderde Arabische cijfers en twee sierlijke 
wijzers. Geplaatst op een messing zuil met plint Een vlotte aanschouwer zou denken, ach een gewone 
klok. Echter de meer fijnzinnige gebruiker der zintuigen zou zich afvragen hoe dit uurwerk aangedre-
ven wordt, daar je dwars door de wijzerplaat heen kijkt. Zo ook de verbazing in het midden van de 
19e eeuw. 

Deze ‘kunst van het verbergen’ maakte Houdin wereldberoemd. Niet alleen in zijn werk als klokken- 
en horlogemaker, maar voornamelijk als de één van de grootste goochelaars aller tijden, met als bij-
naam ‘De vader van de moderne magie’. De latere boeienkoning, Harry Houdini, geboren als Ehrich 
Weiss, koos zijn artiestennaam als eerbetoon aan Houdin. 

We gaan hier uiteraard niet verklappen hoe deze wonderlijke klok, waarvan het mechanisme onzicht-
baar is, werkt. Komt allen en aanschouw!

Catalogusnummer 2339

2339
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- 1959 Pottenkijker 1969 - 
Keramiek uit de collectie van J.W.N. van Achterbergh

J.W.N. van Achterbergh was de bekende en gedreven verzamelaar en kenner van de destijds he-
dendaagse keramiek uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. 

Hij bracht een deel van zijn moderne keramiekcollectie in 1963 onder in een klein privémuseum met 
de toepasselijke naam De Pottenkijker, Museum voor Ceramiek. In 1969 werd deze naam gekoppeld 
aan een tentoonstelling in het museum Boymans van Beuningen. De catalogus van deze tentoon-

stelling onder de titel ‘1959 Pottenkijker 1969, 
Ceramische hoogtepunten Nederland’ werd door 
hem zelf geschreven. Zijn collectie moderne 
Nederlandse keramiek bestond toen al uit ruim 
400 stuks, gemaakt door kunstenaars uit de 
kring rondom de verzamelaar. Van Achterbergh 
stimuleerde de toen (meestens) jonge keramisten 
en leverde een enorme bijdrage aan de bekend-
heid van de toen hedendaagse keramiek.

In deze veiling komen ruim 60 stuks Nederlands 
keramiek uit zijn collectie onder de hamer. O.a. 
van de hand van Lies Cosijn, Hans de Jong, 
H.K. Onnes, Eti van Rees, Johnny Rolf, Jan den 
Rooden en Jan van der Vaart. Grotendeels zijn 
het stukken die al zijn beschreven in de tentoon-2535

2536
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stellingscatalogus ‘Pottenkijker’ uit 1969, tevens worden ook enkele stukken geveild die na 1969 
aan zijn collectie zijn toegevoegd. Ook één van de sleutelstukken uit de collectie wordt nu ter veiling 
aangeboden: De gevelsteen ‘Pottenkijker’ gemaakt door Hans de Jong en door de maker geschonken 
aan Van Achterbergh, voor plaatsing in de gevel van zijn privémuseum aan de De Wittenkade 99, 
waar deze, bij opheffing van het museum in 2000, weer uit werd verwijderd.

Een groot deel van de collectie moderne keramiek van Van Achterbergh werd al eerder ter veiling 
aangeboden in de afgelopen decennia. Dit is het laatste deel van de collectie, dat nu via veiling zijn 
weg zal vinden naar een volgende generatie liefhebbers en verzamelaars.

Literatuur: 
Marcel Brouwer / Marius van Dam - J.W.N. van Achterbergh Een gedreven verzamelaar- Stichting 
van Achterberg-Domhof 2011. 

De lotnummers uit deze collectie zijn terug te vinden onder de vermelding: Provenance Collec-
tie J.W.N van Achterbergh.

uit de nummers 2531 - 2567
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Sculptuur van Mendes da Costa met een interessante herkomst

Mendes da Costa werd geboren uit Portugees-Joodse ouders en groeide op in de Jodenbuurt van Am-
sterdam. Zijn vroegste werk bestaat uit geboetseerde ‘volkstooneeltjes’ uit zijn omgeving. Het Alge-
meen Handelsblad omschreef hem in de jaren dertig als “Kunstenaar, groot in het kleine”. Zijn ‘bak-
plastiekjes’ (alle aanduidingen uit die tijd) waren de directe aanleiding voor een latere grote opdracht: 
de decorering van het gebouw ‘de Utrecht’ in Amsterdam.

In 1898 bouwde Mendes in zijn atelier in Amsterdam een oven waarmee hij met hoge temperaturen 
kon werken. Dat maakte het bakken van gres mogelijk, een product dat wat hardheid betreft tussen 
porselein en aardewerk in ligt. Hij experimenteerde met glazuren, waaronder zoutglazuur dat het op-
pervlak gladder maakt. In 1912 verhuisde het echtpaar Mendes da Costa naar Laren. 

Het stuk van Da Costa ‘De Doove’ (lotnummer 2598) dat wij in deze veiling aanbieden komt uit de 
erfenis van Anna Egter van Wissekerke (1872-1969), schilder en leerling van Henk Bremmer. Joseph 
Mendes da Costa en Anna Egter van Wissekerke hadden beiden een atelier(woning) in Laren (NH) en 
waren dik bevriend. Joseph heeft (ondermeer) dit beeld destijds aan haar cadeau gedaan.

2598
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Twee stuks aardewerk van Picasso

Naast een grote collectie Nederlands aardewerk veilen wij twee stuks bijzonder aardewerk van Pablo 
Picasso, beide afkomstig uit een particuliere collectie. 

Het eerste (lotnummer 2596) betreft de sierschaal ‘Hibou’, gemaakt rond ca. 1955. Een grote ovale 
schaal met de beeltenis van een uil. Het betreft een limited edition met een oplage van 450 stuks. De 
onderzijde is gemerkt met 'Madoura Plein Feu Edition Picasso Madoura Edition Picasso'. 

Het tweede stuk (lotnummer 2597) is een bruin aardewerken kan met een decor van zwarte slib met 
uitgespaarde kleine hoofdjes. De onder-
zijde is eveneens gemerkt met 'Madoura 
Plein Feu Edition Picasso Madoura Edition 
Picasso' Ook deze kan is een limited edi-
tion; nummer 51 uit een serie van 300 en 
gemaakt in 1963. De kan is oorspronkelijk 
afkomstig uit een Franse particuliere col-
lectie van de eigenaar en bewoner van cha-
teau de Turenne, die het stuk erfde van de 
bekende verzamelaar Andre Lefevre. Via 
een erfenis is het stuk terecht gekomen bij 
een Nederlandse particulier die het nu van 
de hand doet. 

2596 en 2597
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Een gevarieerde collectie bronzen sculpturen uit privébezit

We bieden deze veiling ruim 50 lotnummers bronzen sculpturen ter veiling aan, afkomstig uit particu-
lier bezit uit Bussum. De collectie is zeer gevarieerd, want behelst zowel enkele 16e stukken, 17e en 
18e eeuwse classicistische en 'grand tour' bronsjes, alsmede sculpturen uit de 19e eeuw en eerste en 
tweede helft van de 20e eeuw, waaronder een werk door Cris Agterberg. De gemene deler van deze 
collectie is dat alle sculpturen 'klein maar fijn' zijn, zowel wat betreft formaat als uitvoering. Start van 
de collectie was een 1e aankoop in de jaren '70 van de vorige eeuw, tijdens een vakantie in Engeland. 
Vanaf toen was de interesse gewekt voor de materie en werden gedurende meerdere decennia bronzen 
aangekocht, zowel bij veilingen als bij antiquairs. 

De lotnummers uit deze nalatenschap zijn in de catalogus terug te vinden onder herkomst  
vermelding: Collectie bronzen sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit Bussum.

29672968

2971
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Drie bijzondere stukken tribale kunst uit particuliere collecties

Uit Nederlands familiebezit komt een zeldzame krishouder in de vorm van een naakte gehurkte jonge 
vrouw (lotnummer 3501). Het is een oud beeld, slechts in drie pigmenten uitgevoerd, dat vermoedelijk 
in de tweede helft van de negentiende eeuw in opdracht is vervaardigd. Voor zover we hebben kunnen 
nagaan is dit het enige exemplaar met een dergelijke voorstelling, al zijn wel krisdragers in de vorm 
van naakte peuters bekend.

Het Dogon figuur komt van een huisarts uit Limburg die een grote interesse had voor Afrikaanse kunst. 
Hij kocht dit oude verweerde Dogon figuur in 1970 bij een van de bekende verkoop tentoonstellingen 
gehouden in Cadier en Keer. Het is een zeer oud altaar figuur met patina dat mogelijk verkregen is 
door plaatsing in een grot (lotnummer 3701).

Uit een andere particulier Nederlandse verzameling bieden we een zeer oud grote figuur uit het Ko-
rewori gebied (lotnummer 3500). Vanuit zijn grote liefde voor Tribale kunst in de breedste zin kocht 
hij dit fraaiste object uit zijn collectie in 1998 in een van de Tribale kunst veilingen bij Christie’s 
Amsterdam.

3501 3701 en 3500
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Twee werken van Koster van Hattem 

Jo Koster werd in 1868 geboren als dochter in een officiersgezin. Na haar opleiding aan de 
Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijs in Amsterdam vertrekt ze in 1894 naar Parijs en vervolgens 
naar Brussel alwaar ze in aanraking komt met de op dat moment in zwang zijnde postimpressionistische 
experimenten. 

Als ze naar Nederland terugkomt, vestigt ze zich na enige omzwervingen in het kunstenaarsdorp Laren 
waar ze beinvloedt wordt door de schilder Hart Nibrig en in contact komt met de kunstpedagoog H.P. 
Bremmer. In 1902 verhuist Jo Koster naar Zwolle en ontdekt het nabijgelegen pittoreske Staphorst 
als onderwerp. 

In Hattem en vooral Staphorst vindt Koster inspiratie voor haar schilderijen. Ze schildert er met name 
mensen in klederdracht en ook Staphorster interieurs. Ook schildert ze regelmatig landschappen 
en op het land werkende boeren. Jo Koster van Hattem voelt zich thuis in de boerenomgeving die 
Hattem op dat moment is. Ze laat er een huis met groot atelier bouwen en zal daar tot halverwege 

de jaren ’20 blijven wonen. 
Om zich te onderscheiden van 
andere kunstenaars met de naam 
Koster, laat ze zich Jo Koster 
van Hattem noemen. 

De twee schilderijen die wij 
in deze veiling aanbieden 
(catalogusnummers 4878 en 
4879) zijn een goed voorbeeld 
van de werken die zij in deze 
periode maakte.

4879

4878
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Niet méér slachtoffers in Vietnam

Jan Wolkers (1925 – 2007) was naast een bekende schrijver en kunstenaar, politiek activist. De oorlog 
in Vietnam bracht het politieke bewustzijn van Wolkers in een versnelling. Hij deed geregeld mee aan 
anti-oorlogsdemonstraties en schoof zijn ongezouten politieke mening niet onder stoelen of banken. 
Voor de CPN (Communistische Partij Nederland) maakte hij zelfs een verkiezingsaffiche.

Dit affiche, met daarop 36 schietkaarten waarvan 28 met een babypoppetje en 8 met doorkruist met 
groene verf en de tekst “Niet méér slachtoffers in Vietnam” wordt dit najaar geveild onder catalogus-
nummer: 5039

5039
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Juwelen

1 Hooggehalte gouden ring, 18e eeuw.  
De binnenzijde gemerkt met het stadskeur voor 
Hoorn, Nederlandse leeuw en jaarletter X voor 
1783. Als bodemvondst gevonden in een tuin in 
Hoorn. netto 7,9 gr., ringmt. 20,25 / 64.  
[1]  € 600/800

2 18 kt. gouden strikbroche, laat 18e eeuw. De 
opengewerkte strik gedecoreerd met krullen en 
bezet met rood - groene tafelstenen op folie in 
ene gesloten zetting. Met aan de onderzijde een 
hangoog voor een los element. Speld van later 
datum. bruto 19,5 gr., h. 40 x 73 mm Provenan-
ce: Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 900/1100

3 18 kt. gouden 'poissardes' oorbellen, eerste 
helft 19e eeuw. De voorzijde gedecoreerd met 
een acanthusblad en gezet met een roze rode 
glassteen in een gladomzetting met een parel-
randje. Een poissarde (van het Frans: visvrouw) 
is een soort oorbel gedragen c. 1790-1810 en 
is van een langwerpige geometrische vormge-
ving, vaak met 2 of 3 ornamenten onder elkaar 
en soms bezet met edelstenen. De oorbellen 
hebben een typische S-vormige vishaakstijl, 
die van achter naar voren door het oor gaat. De 
naam 'poissardes' is afgeleid van de visvrouwen 
van Parijs die ze als eersten droegen en die 
een belangrijke rol speelden tijdens de Franse 
Revolutie. (bron. AJU) Provenance: Uit oor-
spronkelijk Zweeds familiebezit. [2]  € 400/800

4 14 kt. Gouden ring, eerste helft 19e eeuw. 
Met een intaglio in kornalijn met portret van 
een klassieke jonge man met lauwerkrans in 
het haar (25 x 20 mm) bruto 11,7 gr., ringmt. 
19 / 60 Provenance: Uit oorspronkelijk Zweeds 
familiebezit. [1]  € 400/600

5 14 kt. Gouden camee broche, 19e eeuw. 
In het midden een ovale camee van bloedkoraal 
met een portret van een dame met bloemen 
in het haar, omlijst door een rand met gouden 
bladmotieven en gefacetteerde bloedkoralen 
bruto 11,8 gr., diam. 35 mm Provenance: Uit 
oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 200/300

6 Gouden ovale broche, 19e eeuw. Met een  
driedimensionale voorstelling van een olifant 
in de jungle, bezet met een parel. De ogen 
van rood glas (licht beschadigd aan de rand, 
tin). bruto 18,2 gr., h. 40 x b. 48 mm.  
[1]  € 600/700

7 Schildpad broche met piquéwerk, 19e eeuw. 
Ingelegd met goud en zilver, één stukje los, 
speld onedel bruto 7.0 gr., diam. 39 mm.  
[1]  € 80/120

8 14 kt. Gouden bootjesarmband, 19e eeuw. 
Bezet met roosgeslepen granaten 
bruto 15,2 gr., l. 19 cm. [1]  € 140/240

8A Friesland, gouden stift van een oorijzer,  
19e eeuw. Gedecoreerd met eikenblaadjes, 
bloemen en een rozet. Vermaakt tot broche 
(speld onedel, licht beschadigd) bruto 7,4 gr.  
[1]  € 240/280

8B Zeeland, een paar 14 kt. gouden strikken. 
Gedecoreerd met diamantkoppen, filigrain en 
rozetten. Onderaan bungelend, een blisterparel 
bruto 13,9 gr. h. 59 x b. 46 mm.  
[2]  € 500/700

9	 Twee	14	kt.	gouden	filigrain	broches,	negen-
tiende eeuw, gedecoreerd met spinnetjes en 
cannetille (één beschadigd, één speld onedel, 
tinreparaties) bruto 14,9 gr. Provenance: uit 
bezit van een West – Friese familie.  
[2]  € 350/450

10 Beneden wettelijk gehalte gouden rouw- 
broche, 19e eeuw. De voorzijde bezet met een 
roosgeslepen diamant van ca. 0.50 ct., tegen 
een achtergrond van onix (scheur). De krulmo-
tieven bezet met donkerblauw tot zwart email 
en versierd met krullen bruto 22,6 gr.,  
h. 5 x 7 cm. [1]  € 500/700

11 Twee gouden broches, eerste helft 19e eeuw. 
Beide met een applique bezet met roosgeslepen 
diamant tegen een achtergrond van blauw glas, 
omlijst door zaadparels. De spelden onedel, bij 
één broche email beschadigd bruto 9,6 gr.,  
h. 15 en 17 x b. 22 x 26 mm. [2] € 200/240

12 Een collectie gouden biedermeier juwelen,  
met repoussé. Waaronder een armband met 
bladmotieven (beschadigd), vijf broches en 
twee hangers (één onedel). Eén broche bezet 
met turkoois, drie broches en de hangers  
gedecoreerd met email. Hierbij twee zilveren en 
één gouden collier. De schakels opengewerkt en 
gedecoreerd met bladmotieven en krullen.  
Het gouden collier defect. bruto 51,7 gr.  
Provenance: Uit oorspronkelijk Zweeds familie-
bezit. [zkj]  € 240/340

online catalogus: www.dezwaan.nl
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21 Frankrijk, twee 18 kt. gouden broches.  
Eén ronde broche gedecoreerd met gravures  
en bezet met een oud briljant geslepen  
diamant (ca. 0.09 ct.), de ander een staafbroche, 
gedecoreerd met wilde rozen. bruto 12,2 gr., 
diam. 27 mm en h. 5 x b. 65 mm Provenance: 
Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit. 
[2]  € 400/500

22 14 kt. Gouden kleine staafbroche. Centraal 
bezet met een ovale roosgeslepen diamant van 
ca. 0.80 ct, in een entourage van kleine roos- 
diamanten. bruto 2,8 gr. l. 28 x b. 11 mm.  
[1]  € 400/600

23 Zilver met gouden oorclips, elk met een 
druppelvormige roosgeslepen diamant, los 
bungelend in een entourage van roosdiamanten, 
aflopend in grootte vanaf het midden. Met een 
oogje hangend aan een roosgelepen diamant  
op het oor. bruto 8.0 gr., h. 27 x b. 13 mm.  
[2]  € 600/1000

24 Zilver met gouden roosdiamanten armband. 
In het midden een ruitvormig applique met 
bloemen, centraal bezet met een grote hartvor-
mige roosgeslepen diamant (ca. 10,5 x 9 mm; 
ca. 2.00 ct.) in een entourage van kleine roos-
diamanten. De bloemen op het applique en de 
strikvormige schakels zijn eveneens bezet met 
roosdiamant. bruto 15,5 gr., l. 19cm.  
[1]  € 900/1100

25 Een zilveren diamanten broche, 19e eeuw.  
In de vorm van een bloem, volledig bezet met 
oud briljant geslepen diamanten in gesloten zet-
ting, totaal ca. 4,80 ct. De speld in geelgoud. 
bruto 12,8 gr. diam. 4,5 cm. [1] € 1200/1600

26 Wièse, gouden Revival staafbroche, Frank-
rijk, ca. 1870. Centraal bezet met een helder 
blauwe ovale cabochon geslepen saffier van  
10 x 8 mm en twee natuurlijke parels met elk 
een diam. van ca. 5 mm. De broche is openge-
werkt en gedecoreerd met een motief van krul-
len, afgezwerkt met een parelrand. bruto 17,9 
gr., b. 54 x h. 15,7 mm. [1]  € 4000/6000

27 Frédéric de Vernon (1858 - 1912), 18 kt.  
gouden broche, Art Nouveau, ca. 1900. Met 
een beeltenis van Maria met kind. Maria met 
een halo van roosgeslepen diamant. De ach-
tergrond in de vorm van een zuilengalerij met 
plique a jour email in blauw en groen en aan 
weerszijden gedecoreerd met zweepslag  
motieven en bloemen. Gesigneerd 'Vernon', 
achterzijde met meesterteken aVA en tête 
d’aigle, voor 18 kt. goud. bruto 9,4 gr.,  
h. 22 x b. 34 mm Provenance: Uit  
oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 500/1000

13 Zilveren ronde broche, 19e eeuw,  in de vorm 
van een lotusbloem met bladeren, bezet met 
roosgeslepen diamant. Aan weerszijden twee 
oogjes, de speld van later datum, de achterzijde 
verguld.  bruto 7,4 gr., b, 26 x h. 23 mm.  
[1]  € 100/200

14 14 kt. Gouden collier, oorspronkelijk  
horlogeketting, 19e eeuw, bestaande uit cirkel-
vormige geribbelde schakels en rechthoekige 
opengewerkte schakels met een motief van 
bladeren (tinreparaties) netto 15,5 gr.,  
lengte 42 cm. [1]  € 440/640

15 Gouden cachet en horlogeketting. Het cachet 
van 18 kt. gedecoreerd met bloemen. De stem-
pel van kornalijn, voorzien van een wapengra-
vure met een steigerend paard. De horloge- 
ketting van 14 kt., het uiteinde eveneens met 
een paard bruto 28,6 gr. [2]  € 700/900

16 Twee gouden broches en een sluiting,  
antiek. Eén 14 kt. gouden broche in de vorm 
van een maansikkel bezet halve parels, de ander 
ovaal en gedecoreerd met granules en  
'spinnetjes' (vermaakt van een sluiting). De 
sluiting bestaande uit twee ovalen, verbonden 
door een s - haakje, bezet met parels.  
bruto 18,5 gr. b. sikkel 60 mm. [3] € 600/700

17 Zweden, twee 18 kt. gouden antieke trouw-
ringen. Eén met een motief van eiken- 
bladeren (slijtage). De beide binnenzijden 
voorzien van een gravure en datum; 1923 en 
1835. Hierbij een verguld zilveren collier met 
dubbele harten en een duifje.  bruto 9,4 gr. 
ringmt. Provenance: Uit oorspronkelijk Zweeds 
familiebezit. [2]  € 440/540

18 14 kt. Gouden rechthoekige broche, laat 19e 
eeuw. In het midden een camee in bloedkoraal 
met een portret van een bacchante of maenade, 
tegen een achtergrond van bladeren en krullen. 
De zetrand is eveneens gedecoreerd met blad- 
en krulmotieven (reparaties, scheurtjes) 
bruto 9,3 gr., h. 21 x 47 mm Provenance: 
Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 160/240

19 18 kt. Goud met zilveren broche, in de vorm 
van een tak met bloemen, bezet met roosgesle-
pen diamant. Hierbij een onedele ronde broche 
met krulmotieven diamanten broche,  
bruto 9,0 gr., h. 32,5 x 22 mm. [2] € 180/240

20 Drie gouden broches, 19e eeuw. Eén met een 
geschilderd damesportretjes in een entou-
rage van zaadparels, één met camee in onix, 
versierd met parels en roosdiamant en één met 
een medaillon, met een parelmoeren rand in 
de vorm van een lauwerkrans van opgenaaide 
zaadparels. Hierbij parelmoeren hanger met 
opgenaaide zaadparels (stuk) bruto 24,6 gr.  
[4]  € 400/500
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28 Frankrijk, zwart zijden armband, ca 1900. 
Met 18 kt. gouden kruisvormige appliques 
met klavertjes drie. Hierbij een zwart zijden 
armband met achthoekige zilveren poederdoos 
met lila guilloche email. Beide zijn in lengte 
verstelbaar bruto 18,3 gr. [2]  € 300/500

29 Set van drie 18 kt. gouden rinkelarmban-
den, negentiende eeuw, met een decoratie van 
bladmotieven en rocailles, aan de binnenzijde 
gegraveerd met data en de woorden 'esperons 
toujours' (hoop altijd) in spiegelbeeld.  
bruto 27,2 gr.   € 1000/1200

30 18 kt. Gouden armband en ring met  
scarabeeën, ca 1900. De scarabeeën klassiek 
Egyptisch en van faience in verschillende tinten 
bruin en blauwgroen. Hierbij een briefje, geda-
teerd 19-2-1927, met uitleg over de hiërogliefen 
op de achterzijde van de scarabeeën  
bruto 28,2 gr., l. 19 cm, ringmt. 17,5 / 55.  
[2]  € 500/700

31 Twee gouden ringen met een scarabee, ca. 
1900.  De scarabee klassiek Egyptisch en van 
beige steatiet. Hierbij een onedel medaillon 
met email, met Egyptische voorstelling van de 
goden Isis en Osiris bruto 8,8 gr, ringmaten 
15,25 en 16,5. [3]  € 180/220

32 Gouden jasseron collier, ca 1900, waaraan 
een klassieke Egyptische scarabee van beige 
steatiet. De voorzijde met een extra boogje van 
jasseron schakels. In een etui van Bonebakker 
& zoon, hofleveranciers Amsterdam. De voor-
zijde met datum 20-9-1902 (tin reparatie)  
bruto 7,3 gr., l. 40 cm. [1]  € 200/300

33 Frankrijk, 18 kt. gouden ring, Art Nouveau. 
In de vorm van een dameskopje met golvend 
haar een een puntige helm. Het gezichtje en de 
helm beide van gesneden schelp. Aan de onder-
zijde een zilveren gegolfde kraag, bezet kleine 
roosgeslepen diamanten, waaronder een parel. 
De haarband bezet met een oud briljant gesle-
pen diamant. Haar golvende haren lopen door 
in de scheen. Mt. C.O.D of C, cirkel D bruto 
8,5 gr., ringmt. 17,25 / 54. [1]  € 1000/1500

34 Rusland, 14 kt. goud- met zilveren ring in de 
vorm van een bloem, bezet met oud briljant 
geslepen diamant. De middensteen met een 
gewicht van ca. 0.85 ct, totaal ca. 6.00 ct. 
bruto 11,9 gr., ringmt.17 / 53. [1] € 3000/4000

35 18 kt. Gouden sautoir, ca. 1900. Opgebouwd 
uit geelgouden ruitvormige schakels met in het 
midden een opengewerkt roodgouden  
ornamentje.  netto 29,3 gr., l. 78 cm.  
[1]  € 1200/1400

36 18 kt. Gouden demi- parure, bestaande uit 
een broche, medaillon en mechanisch dames 
polshorloge van Longines (band mist), allen 
gedecoreerd met een bloem bezet met roos-
geslepen diamant tegen een achtergrond van 
groen guilloche email. Hierbij een gourmet 
schakelcollier, in lengte verstelbaar 
bruto 40, 3 gr. [4]  € 800/1000

37 Zweden, 18 kt. gouden medaillon hanger,  in 
de vorm van een hart. Hierbij een parelmoeren 
hartvormige hanger met een onedel hangoog 
medaillon: bruto 7,2 gr., h. 45 x b. 32 mm  
Provenance: Uit oorspronkelijk Zweeds familie-
bezit. [2]  € 300/400

38 14 kt. Goud met zilveren hanger in de vorm 
van een eikel, 19e eeuw. De voorzijde bezet 
met een blauwe saffier. Het napje en hangoog 
bezet roosgeslepen diamant bruto 7,1 gr.,  
h. 35 x 13,5 mm Provenance: Uit oorspronke-
lijk Zweeds familiebezit. [1]  € 200/300

39 14 kt. Gouden oorstekers met rocailles,  
elk bezet met een cultivé parel en gedecoreerd 
met groen en blauw email bruto 11,1 gr.  
l. 50 x b. 15 mm. [2]  € 300/500

40 18 kt. Gouden stijve armband, 19e eeuw. 
De voorzijde gedecoreerd met een gesp en een 
bloem, bezet met zaadparels bruto 19,8 gr,  
binnenmt. 61 x 50 mm. [1]  € 700/900

41 Platina en diamanten broche, Art Deco.  
Centraal gezet met een oud briljant geslepen 
diamant van ca. 0.80 ct., geflankeerd door 
bladvormige V-vormen volledig bezet met oud 
slijpsel diamanten, totaal ca 2.04 ct. In een rood 
lederen etui bruto 7,1gr., b. 60,8 mm.  
[1]  € 2000/4000

42 14 kt. Witgouden oorstekers in Art Deco 
stijl, elk van boven naar beneden bestaande 
uit zes briljant geslepen diamanten in ronde 
kastjes, waaronder een waaiervorm bezet met 
een bouton vormige bloedkoraal, gekalibreerde 
saffier en briljant geslepen diamant (totaal ca. 
1.25 ct.) bruto 13,0 gr. h. 51,5 x 21 mm.  
[1]  € 1800/2200

43 Rusland, 14 kt. goud met zilveren broche, 
tevens hanger, ca. 1900. In de vorm van een 
schild, opengewerkt met spijltjes en gedeco-
reerd met een bloem, onderaan een bungelende 
druppel. Bezet met oud briljant geslepen dia-
mant en kleine roosdiamanten, totaal ca. 0.35 
ct. (chips) bruto 7, 5gr., h. 60 x 25 mm.  
[1]  € 600/800

44 Frankrijk, een 18 kt. wit- met geelgouden 
gouden armband Art Deco. Met in het mid-
den een rond applique met tapstoelopende 
zijkanten, bezet met een oud briljant geslepen 
diamant en snippers roosdiamant.  
bruto 7,6 gr. [1]  € 200/400
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52 Zilveren met 14 kt. gouden navette vormige 
broche, bezet met roosgeslepen diamant (mid-
densteen ca. 0.60 ct.) mt. C. Rozendaal en J.A. 
Aeyelts, Utrecht, 1957-1966 bruto 7,5 gr.,  
h. 16 x b. 36 mm. [1]  € 600/800

53 14 kt. Witgouden prinsessen ring in Art 
Deco stijl. Het middendeel bezet met drie met 
oud briljant geslepen diamanten, de schouders 
boogvormige en bezet met kleine achtkant  
geslepen diamanten, totaal ca. 0.40 ct.  
bruto 2,6 gr., ringmt. 17,75 / 56. [1] € 400/600

54 Zilveren armband, Art Deco.  Opgebouwd uit 
ovale cabochon geslepen amethysten waartus-
sen ronde schakels bezet met markasiet (één 
mist) bruto 26,4 gr., l. 16,5 cm Provenance: 
Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 60/100

55 Gebroeders Reggers, zilveren staafbroche, 
Art Deco. Bezet met een gesneden bloedkoraal 
met een voorstelling van bloem- en bladmo-
tieven. Hierbij een paar zilveren oorclips met 
koralen roosjes en een ronde broche met oor-
schroeven met boutonvormige koralen. 
bruto 27,2 gr. [6]  € 240/300

56 Zilveren hanger, 19e eeuw. In de vorm van 
een bloem met bladeren, bezet met roosgesle-
pen diamant. Hierbij een zilveren ankercollier 
(versleten) bruto 4,5 gr., h. 27 x b. 21, l. collier 
44 cm. [2]  € 100/200

57 Schildpad kam met parels, eerste helft 19e 
eeuw. Met gesneden parelmoer, in de vorm 
van krullen met bloemen, waarop vele parels 
genaaid zijn. In bijbehorend etui. Hierbij losse 
pareltjes en een klein gouden applique kam 
bruto 28,5 gr. h. 9 x 11 cm.  
[2 + zkj]  € 100/200

57A Beneden wettelijk gehalte gouden parure 
met zaadparels, ca 1840. Bestaande uit een 
collier, een hanger en een paar oorbellen van 
gesneden parelmoer met daarop met wit paar-
denhaar genaaide zaadparels (div. reparaties, 
lijm, nylondraad, enkele parels missen). 
bruto 42,2 gr. [4]  € 900/1400

57B Schotland, 9 kt. gouden parure met zaad-
parels, ca 1840. Bestaande uit twee colliers, 
een broche en een paar oorbellen van gesneden 
parelmoer met daarop met wit paardenhaar ge-
naaide zaadparels. In etui van D.C. Rait Golds-
mith, Glasgow (enkele draden gebroken, enkele 
pareltjes los) (oorbellen later bijgevoegd) 
bruto 57,4 gr. [6]  € 1500/2000

58 Engeland, 18 kt. gouden rijring. Zgn.  
'Victoriaanse rijring', bezet met ovale cabochon 
geslepen opalen, waartussen kleine achtkant 
geslepen diamanten.  bruto 6.6 gr.  
[1]  € 200/300

45 14 kt. geel- met witgouden negligécollier, ca. 
1910. Bezet met oud briljant geslepen diamant, 
totaal ca. 0.55 ct. Aan een zilveren ankerscha-
kelcollier bruto 3,9 gr., l. 45 cm.  
[1]  € 300/600

46 14 kt. Witgouden met platina staafbroche, 
Art Deco. Het middendeel opengewerkt en 
gedecoreerd met groene geemailleerde bladeren 
(licht beschadigd) en rode bloemen met in het 
hart een achtkant geslepen diamant, aan de 
boven- en onderzijde omlijst met zwart email. 
De zijkanten bezet met kleine roosgeslepen 
diamanten. bruto 7,4 gr., h. 9 x b. 50 mm  
Provenance: Uit oorspronkelijk Zweeds familie-
bezit. [1]  € 400/600

47 14 kt. Wit met geelgouden staafbroche, Art 
Deco. Bezet met vijftien oud briljant geslepen 
diamanten, aflopend in grootte vanaf het mid-
den in ronde zetkastje met millegriffe. Omlijst 
door een opengewerkte rand, bezet met roos- en 
achterkant geslepen diamant. Totaal diamant  
ca. 2.00 ct. bruto 9.0 gr., h. 12 x b. 73 mm.  
[1]  € 400/600

48 Fijn geweven sautoir van kleine natuurlijke 
zaadparels, Art Deco.  Uitkomend in een 
kwastje van vijf strengen parels, met een platina 
applique, bezet met fijne achtkant en roos-
geslepen diamanten en een rij carré geslepen 
saffieren (beschadigingen aan het rijgwerk van 
de zaadparels, restauraties met lijm). In een etui 
van Bonebakker Amsterdam bruto 10,9 gr., 
l. 74 cm, excl. kwastje Provenance: Uit  
oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 600/1000

49 Platina met gouden collier, Art Deco.  De 
hanger bestaande uit een ovale schijf van onix 
waarop een cirkelvormig applique bezet met 
achtkant geslepen diamant. Daarboven een 
cabochon geslepen en een cirkelvormige onix 
de verbinding bezet met roosgeslepen diamant. 
Aan een ovaal met vier oud briljant geslepen 
diamanten waaraan een ankerschakel. Totaal-
gewicht diamant ca. 0.25 ct bruto 23.1 gr., 
hanger 79 x 38 mm l. 43 cm.  
[1]  € 1200/1400

50 14 kt. witgouden ring in Art Deco stijl.  
Centraal bezet met een briljant geslepen  
diamant van ca. 0.55 ct. in een dubbele entou-
rage van gekalibreerde smaragd en onix. De 
schouders eveneens bezet met smaragd.  
bruto 3,1 gr., ringmt. 17,24 / 54. [1] € 1200/1600

51 14 kt. Witgouden ring in Art Deco stijl, 
centraal bezet met een oud briljant geslepen 
diamant van ca. 0.65 ct kleur J/K, zuiverheid 
SI. In een entourage van gekalibreerde robijn. 
De schouders bezet met diamant.   
[1]  € 800/1000
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59 Witgouden ring, Art Deco. Met een achthoe-
kige kop, de diagonale ribben samenkomend  
in een oud briljant geslepen diamant van ca. 
0.43 ct. (totaal ca. 0.75 ct.) bruto 2,9 gr.  
[1]  € 400/600

60 Oezbekistan, beneden wettelijk gehalte 
gouden oorhangers. Elk bezet met een rode 
glassteen waaronder een druppelvorm be-
zet met rood glas in een entourage van witte 
glaskraaltjes. Aan de onderzijde een motief 
van boogjes en krullen waaraan kleine parels 
bungelen  bruto 16,2 gr. h. 61 x 28 mm.  
[2]  € 240/440

61 Oezbekistan,beneden wettelijk gehalte gou-
den oorhangers, bestaande uit een maansikkel, 
waaronder een bloem en een druppel. Bezet 
met donkerroze, turkoois kleurige en witte glas-
stenen bruto 14,7 gr. h. 70 x 20 mm.  
[2]  € 200/300

62 Gujerat, Noord West India, 18 kt. gouden 
oorringen, 19e eeuw. Met een decor van 
driehoekjes van repoussé en gouden bollen. De 
buitenste met granulé (deukjes) netto 32,3 gr., 
diam.50 mm. b. 26 mm. [2]  € 1200/1600

63 India, 18 kt. gouden collier en met bijbe-
horende oorbellen, 20e eeuw. Bestaande uit 
twee strengen van ronde zetkastjes bezet met 
bergkristal, onderbroken door rechthoekige met 
bergkristal op groen folie en uitkomend in een 
jasmijnvomige hanger bezet met bergkristal, 
blauw glas, een imitatieparel en eronder bunge-
lend, een smaragd. De oorbellen eveneens met 
bergkristal en onderaan kwastjes met zaadpa-
rels en groene glaskraaltjes. bruto 152,9 gr.,  
l. 57 cm, oorbellen 10 cm. [3]  € 4800/5400

64 India, 22 kt. gouden ring. Bezet met een 
gesneden rubeliet (roze toermalijn) met decor 
van een bloem. De zetkast en scheen volledig 
gedecoreerd met patroon van groen email  
bruto 28,6 gr. ringmt. 17,5 / 55.  
[1]  € 1400/1600

65 India, twee stuks gouden neussieraden. Eén 
'luang', in de vorm van een klaver, bezet met 
bergkristal, granaat en spinel, de ander een 
'phul', bezet met een synthetische spinel 
bruto 3,5 gr. [2]  € 80/120

66 14 kt. Roodgouden medaillon hanger. Met 
drie navette vormen, één bezet met smaragd, 
één met robijn en één met diamant. Hierbij 
twee ovale 14 kt. gouden medaillons, één 
Russisch, bezet met robijn, de ander Zweeds, 
met gravure van kruis en bloem bruto 13,7 gr. 
Provenance: Uit oorspronkelijk Zweeds familie-
bezit.   € 400/600

67 Cultivé parelcollier, jaren 50. Aan een 18 kt. 
gouden asymmetrische sluiting opgebouwd uit 
draadwerk en in de vorm van een krul, bezet 
met briljant en achtkant geslepen diamant, 
totaal ca. 0.27 ct. bruto 64,1 gr., l. 70 cm. .  
[1]  € 500/700

68 14 kt. Gouden broche, jaren ' 50. Opgebouwd 
uit een roodgouden en een geelgouden blad met 
krul, bezet met een aquamarijn. In een groen 
lederen etui van Clemens Dahmen, Hofjuwelier 
Cöln, Hohestrasse 134B.  [1]  € 180/220

69 14 kt. Gouden broche in de vorm van een 
schildpad. Het schild bestaande uit een ba-
rokparel, omlijst door robijnen en oud briljant 
geslepen diamanten, totaal ca. 0.18 ct. (tinsol-
deer) bruto 6,8 gr., h. 21 x 33 mm Provenance: 
Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 300/500

70 Nardi, 18 kt. gouden broche in de vorm van 
een hoed, met donkerblauw geëmailleerde 
linten (licht beschadigd) bruto 9,3 gr.,  
21 x 38 mm. [1]  € 500/700

71 18 kt. Gouden Retro ring. In het midden bezet 
met een ovale granaat. De boven- en onderzijde 
aan kant bezet met carré geslepen robijn, de  
andere zijde met achtkant geslepen diamant. 
bruto 15,9 gr. ringmt. 17 / 53. [1] € 800/1000

72 Frankrijk, 18 kt. gouden Retro broche in de 
vorm van strik. Bezet met twee grote en vier 
kleine oud briljant geslepen diamanten, totaal 
ca. 0.80 ct. bruto 15,2 gr., h. 24 x b. 55 mm.  
[1]  € 1200/1600

73 14 kt. Witgouden 'giardinetto' ring, ca 1950. 
Bezet met vijf oud briljant geslepen diamanten 
van respectievelijk ca. 0.15, 0.70, 0.50, 0.80 
en 0.15 ct en diverse kleine oud briljant en 
roosgeslepen diamanten. Totaalgewicht aan 
diamant ca. 2.90 ct. Mt. Postma & Zn, Fa L.B. 
Amsterdam bruto. 8,9 gr., ringmt. 16,5 / 51 
Provenance: Uit oorspronkelijk Zweeds familie-
bezit. [1]  € 1000/2000

74 Gouden bolvormige cocktail oorstekers, 
jaren '50 bezet met robijn en briljant geslepen 
diamant bruto 14,3 gr. diam. 19,5 mm.  
[2]  € 500/700

75 Witgouden broche in de vorm van een ster-
renstelsel, jaren '60. Centraal bezet met een 
ovale cabochon geslepen jade (20 x 14 mm), 
daaromheen vijf banen met een gearceerd op-
pervlak, waartussen briljant geslepen diamant 
(totaal ca. 0.80 ct) bruto 14,9 gr.,  
h. 29 x b. 47 mm. [1]  € 300/500

76 Elsa Peretti for Tiffany & Co., zilveren han-
ger, model eternal. In doosje en etui. Hierbij 
vintage Tiffany & Co. bridgekaarten met mono-
gram MIH (incompleet). hanger: netto 15,4 gr. 
l. 44 x b. 19 mm  [4]  € 80/120
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88 Kern, 18 kt. witgouden broche in de vorm 
van een lachende muis, met een oog van een 
druppelvormige saffier en lichtblauw email, 
de mond van oranje email en de oren en staart 
pavé bezet met briljant- en achtkant geslepen 
diamant (totaal ca. 1.70 ct.) bruto 36,2 gr.,  
h. 60 x 31 mm. [1]  € 3000/5000

89 18 kt. Witgouden driesteens ring, bezet met 
een blauwe ovale gefacetteerde saffier van 
ca. 4.00 ct. (12 x 8,5 mm) geflankeerd door 
oud briljant geslepen diamant, totaal ca. 1.20 
ct. bruto 4,9 gr., ringmt. 17,25 / 54.  
[1]  € 2000/3000

90 18 kt. Witgouden toi et moi ring, bezet met 
een oud briljant geslepen diamant van ca. 1.00 
ct. en een donkerroze saffier van 2.00 ct. De 
schouders bezet met kleine achtkant geslepen 
diamanten. Hierbij een certificaat van ALGT, 
Antwerpen voor de saffier bruto 6,5 gr., 
ringmt. 17,5 / 55. [1]  € 1500/2000

91 14 kt. Witgouden strikring, bezet met briljant 
geslepen diamant, totaal ca. 1.00 ct. mt. J.H. 
Scheerboom, Amsterdam, va. 1946  
bruto 7,1 gr., ringmt.19 / 60. [1] € 400/600

92 Gouden boule ring, de bovenzijde geribbeld 
en diagonaal bezet met twee markies geslepen 
robijnen en vijf briljant geslepen diamanten met 
een totaalgewicht van ca. 0.30 ct bruto 6,7 gr., 
ringmt. 16,5 / 52. [1]  € 200/300

93 Twee zilveren colliers, jaren '70. Eén sautoir 
bestaande uit driedimensionele ovale gestileer-
de schakels, afgewisseld met balkjes. De ander 
een jasseron schakel collier met ronde hanger 
met blokjes en een vijfhoekige piramide van 
amethyst (punt beschadigd) bruto 71,8 gr. l. 90 
en 150 cm. [2]  € 60/80

94 14 kt. gouden broche, jaren '60 - '70.  
Bestaande uit half gesloten cirkels en spijltjes 
van diverse afmetingen netto 9,7 gr.,  
h. 34 x b. 38 mm  Provenance: Uit oorspronke-
lijk Zweeds familiebezit. [1]  € 300/500

95 Gijs Bakker, 'Little Finger' zilveren ring, on-
gesigneerd. De ring bestaat uit een ronde schijf 
waar haaks zich een gat voor de vinger bevindt. 
Hierdoor ontstaan er een 'cirkel in een cirkel'. 
Zie: Marjan Unger, Het Nederlandse sieraad in 
de 20ste eeuw, p. 371 netto 11,0 gr. diam. 3,4 
cm, ringmt. 16,75 / 53. [1]  € 200/300

96 Hans Appenzeller, perspex armband, 1973, 
in neon geel. De armband wordt genoemd in 
het naslagwerk Hans Appenzeller door Ivo 
Weyel en Jeroen van den Eijnde, aldaar p. 115.  
[1]  € 100/200

77 Begeer, van Kempen en Vos, 14 kt. gouden 
reversspeld met inscriptie 'Orde van de pape-
gaai, het leven begint bij 40' en een paar 14 kt. 
gouden boordknoopjes met email, Art Deco. 
Beide in etui. bruto 5,3 gr. Provenance: Uit 
oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[5]  € 180/220

78 Tiffany & Co, zilveren ronde bedel,  model 
Return to Tiffany. Aan een zilveren ankerscha-
kel armband netto 36,6 gr., diam bedel 2,2 gr., 
lengte armband 18 cm. [1]  € 80/120

79 Bron, twee 18. kt witgouden ringen. Eén 
brede ring bezet met een ovale rode granaat  
(10 x 8 mm) en vier kleine briljant geslepen  
diamanten. Hierbij een gladde aanschuifring 
bruto 22,3 gr., ringmt. 18 / 57 en 17, 5 / 55.  
[2]  € 700/900

80 Bulgari, bicolour gouden swivle hanger met 
een vos.  'Bulgari per Balthus'. Limited edition, 
nr. 96/100 netto 22,2 gr., h. 40 x 30 mm.  
[1]  € 1500/1700

81 Zweden, 18 kt. gouden armband, zogenaam-
de dubbele gourmet schakelarmband, aan een 
baksluiting. netto 35,4 gr. l. 19 cm Provenance: 
Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 1500/1700

82 18 kt. Gouden met platina octagonaal 
medaillon.  De voorzijde voorzien van een 
monogram in rood- en witgoud met de letters 
E W. Hierbij een onedel anker collier hanger 
bruto 18,0 gr., h. 41 x b. 24 mm Provenance: 
Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[2]  € 600/800

83 Gouden solitair ring, bezet met bolsjewiek 
geslepen diamant, van ca. 1.65 ct, kleur M-N, 
zuiverheid P1 (chips) bruto 2.9 gr., ringmt. 
17,5 / 55. [1]  € 800/1000

84 14 kt. Gouden solitair herenring, gezet met 
een bruin gele briljant geslepen diamant,  
ca 2.00 ct., (pique), (chips) bruto 7,6 gr., 
ringmt. 18,5 - 58. [1]  € 2000/2400

85 14 kt. gouden armband, jaren '70. Opge-
bouwd uit fantasie vormige schakels met ene 
gearceerd oppervlak, de middelste in rood- en 
witgoud. Mt. Jansen, Post & Cox, Amsterdam, 
va. 1965 netto 50,3 gr. l. 19 cm. [1] € 1600/1800

86 14 kt. Witgouden cluster oorstekers. Centraal 
bezet met een ovale diepblauwe saffier van  
8 x 6 mm, in een entourage van briljant gesle-
pen diamant, totaal ca. 1.40 ct. bruto 7,3 gr.,  
h. 15 x b. 13 mm. [2]  € 500/700

87 14 kt. Witgouden ronde broche, centraal bezet 
met een bouton parel in een dubbele entourage 
van oud briljant geslepen diamant. De buitenste 
rand eveneens met vier bouton parels. Totaal 
diamant ca. 3.50 ct. bruto 8,5 gr., diam. 26 mm. 
[1]  € 600/800
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97 Zilveren stijve armband, ongesigneerd.  
De armband, in de vorm van een lus, met als 
sluiting een buis met staafje netto 21,2 gr.  
binnenmt. 53 x 70 mm. b. 11 mm.  
[1]  € 60/80

98  Zilveren broche, ongesigneerd, in de vorm 
van een getwist muizentrappetje aan een gebo-
gen speld met twee dasspeldbeveiligers (speld 
en beveiligers onedel) bruto 12,8 gr. b. 9 cm. 
[1]  € 40/60

99 Karl Karst, zilveren broche in de vorm van 
een bloem.  In het midden bezet met een ovale 
chrysocolla, de bloembladeren met een geha-
merd oppervlak bruto 26,5 gr. b. 46 x 38 mm 
Provenance: Van een particuliere verzamelaar-
ster [1]  € 140/240

100 14 kt. Gouden strikring. De bovenzijde in 
witgoud, bezet met briljant geslepen diamant, 
totaal ca. 0.75 ct. bruto 5,3 gr., ringmt. 17,75. 
[1]  € 300/500

101 14 kt. Gouden slagring. Met twee druppelvor-
men, één in geelgoud met witgouden studs, de 
ander glad en in roodgoud netto 7,5 gr., ringmt. 
18,25 / 57. [1]  € 240/280

102 14 kt. Gouden cocktailring, bezet met parels 
en turkoois bruto 8,5 gr., ringmt. 16,75 / 53. 
[1]  € 200/300

103 14 kt. Witgouden slagring, bestaande uit drie 
banen, bezet met briljant geslepen diamant met 
een totaalgewicht van ca. 0.20 ct., de buitenste 
twee banen uitkomend in een ovale gefacet-
teerde smaragd (chips). bruto 23,5 gr. ringmt. 
16,5 / 52. [1]  € 160/200

104 18 kt. Gouden solitair ring, bezet met een 
oud briljant geslepen diamant van ca. 0.43 ct. 
(chip). De schouders getrapt en elk bezet met 
drie achtkant geslepen diamanten, aflopend in 
grootte. Totaal diamant ca. 0.50 ct. bruto 2,1 
gr., ringmt. 19,25 / 60,5. [1]  € 200/300

105 Verenigde Staten, beneden wettelijk gehalte 
broche, een zogenaamde Kappa Alpha Theta 
sorority pin. Met zwart en wit email, gedeco-
reerd met gouden Griekse letters en sterren 
bezet met diamant. In een entourage van zaad-
parels. Achterzijde gegraveerd met B I, Anne T. 
Lapeyre, 3-6-60. bruto 3,9 gr.  
h. 20 x b. 15 mm. [1]  € 100/120

106 Goud met zilveren oorknoppen,  met in het 
midden een cluster bezet met roosgeslepen  
diamanten in een geschulpte rand, bezet met 
kleine snippers roosdiamant bruto 6,4 gr., 
diam. 13,5mm. [2]  € 200/300

107 Gouden jasseron collier met boogjes,  
met daartussen bungelende druppelvormige 
pareltjes bruto 10,4 gr., l. 39 cm.  
[1]  € 340/440

108 14 kt. Geel- met witgouden broche, jaren  
'60. In de vorm van twee organisch vormge-
geven ruiten. Hierbij een paar 14 kt. gouden 
oorclips, elk bezet met een opaal doublet  
bruto 17,2 gr. [3]  € 500/600

109 Twee 14 kt. gouden hangers. Beide in de vorm 
van een kan of karaf, bezet met blauwe stenen. 
Hierbij een 18 kt. en een beneden wettelijk 
gehalte gouden gourmet collier en een imitatie 
parelcollier bruto (excl. parels) 25,0 gr.  
[5]  € 700/900

110 18 kt. Witgouden solitair ring, bezet met een 
briljant geslepen diamant, ca. 1.75 ct., piqué, 
chips, fracture fillings / colour flashes  
bruto 2,7 gr. [1]  € 600/800

111 Geel met witgouden staafbroche in Art 
Deco stijl, bezet met vier oud briljant geslepen 
diamanten van elk ca. 0.35 ct., drie synthetische 
blauwe saffieren en vele snippers roosgeslepen 
diamant bruto 6,7 gr., h. 9 x b. 76 mm.  
[1]  € 1500/1700

112 14 kt. Goud met zilveren ovale broche, 19e 
eeuw. Met daarop een applique in de vorm van 
een vogel met bloemtak bezet met roosgeslepen 
diamant (één mist). Hierbij een 14 kt. gouden 
medaillon met zwart email (beschadigd), cen-
traal met een applique bezet met zaadparels en 
een roosdiamant bruto 24,5 gr.  
[2]  € 240/340

113	 China,	zilveren	filigrain	broche,	eerste	helft	
20ste eeuw. Gemaakt van een 'nagelbescher-
mer', gedecoreerd met geëmailleerde bloemen 
en bezet met diverse edelstenen waaronder 
robijn, saffier en smaragd. In het oude China 
was de nagelbeschermer een statussymbool, 
het toonde aan dat de draagster niet hoefde te 
werken. Ze worden als zeer elegant beschouwd 
omdat dames de handen bij het dragen ervan 
automatisch zeer gracieus bewegen. Hierbij een 
zilveren fibula mantelbroche bezet met roze en 
rode glasstenen  bruto 28,5 gr.  
[2]  € 60/100

114 China, zilveren armband, eerste kwart 20ste 
eeuw. Bezet met ovale cabochon geslepen 
aventurijn. De schakels met bloemen, gedeco-
reerd met email bruto 47,4 gr. l. 17 cm  
Provenance: Van een particuliere verzamelaar-
ster. [1]  € 200/300

115 China, zilveren hanger in de vorm van een 
vis, ca. 1920. De vis is flexibel; het lijf, de vin-
nen en de staart kunnen afzonderlijk bewegen. 
De ogen, schubben, vinnen en staart zijn gede-
coreerd met email. bruto 27,3 gr l. 8 x b. 5 cm 
Provenance: Van een particuliere verzamelaar-
ster. [1]  € 200/300
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128 14 kt. Witgouden collier van ronde kastjes, 
de voorzijde voorzien van drie om drie gemat-
teerde kastjes en kastjes bezet met een briljant, 
totaal ca. 0.63 ct. bruto 29,6 gr., l. 45,5 cm.  
[1]  € 1000/1200

129 18 kt. Witgouden klapcreolen, de voorzijde 
en zijkanten pave bezet met briljant geslepen 
diamant (totaal ca. 1.40 ct.) bruto 9,3 gr.,  
h. 18 x 8mm. [2]  € 500/700

130 18 kt. Witgouden choker, v-vormig, met een 
patroon van vierkante blokjes, de onderste elk 
bezet met een briljant geslepen diamant, uitko-
mend bij een ronde zetkast, eveneens bezet met 
een briljant geslepen diamant, totaal ca. 0.30 ct. 
bruto 22,8 gr., lengte 42 cm. [1] € 700/900

131 18 kt. Witgouden druppelvormige hanger. 
De open druppel is aan de bovenkant licht ge-
twist voor het collier en pavé bezet met briljant 
geslepen diamant (totaal ca. 1.90 ct.). Aan een 
drie rijig ankerschakel collier bruto 11.0 gr.,  
l. 42 cm, hanger: h. 39 x b. 23mm.  
[2]  € 800/1400

132 Platina solitair hanger, bezet met een briljant 
geslepen diamant van ca. 0.75 ct., Aan een fijn 
ankerschakel collier bruto 5.0 gr., l. 45 cm.  
[1]  € 700/900

133 14 kt. Witgouden solitair ring bezet met een 
briljant geslepen diamant van ca. 0.90 ct.  
bruto 1,5gr., ringmt. 15,5 / 49. [1] € 1000/1200

134 Fope Gioielli, een 18 kt. witgouden collier, 
van een gestileerde ankerschakel. Hierbij twee 
identieke armbanden bruto 73,8 gr., l. 20 en  
45 cm. [3]  € 2700/2900

135 14 kt. gouden 'Prince of Wales schakel  
collier. Afgewisseld in geel- en witgoud, aan 
een karabijn sluiting netto 44,1 gr. l. 45 cm.  
[1]  € 1600/1800

136 14 kt. Witgouden diamanten rivière arm-
band. Opgebouwd uit afwisselend, tonvormige 
schakels bezet met baguette geslepen diaman-
ten, aflopend in grootte vanaf het midden en 
ronde zetkastjes, elk bezet met een briljant 
geslepen diamant van ca. 0.07 ct. Totaal ca. 
2.40 ct. bruto 13,8 gr. l. 18 cm. [1] € 900/1100

137 14 kt. witgouden broche, tevens hanger, in 
de vorm van een viool, de rand bezet met fijn 
diamant, (totaal ca, 0.20 ct.). Hierbij een 14 
kt. witgouden venetiaans collier bruto 7.5 gr. 
viool: 38 x 13 mm, collier, l. 39 cm.  
[2]  € 180/220

138 14 kt. Gouden bedelhanger in de vorm van 
een olifant. Het oppervlak gearceerd, de oren 
glanzend netto 8,0 gr. h. 17 x l. 27 x b. 12 mm. 
[1]  € 240/280

139 Twee cultivé parelcolliers, beide aan een 
gouden sluiting. Hierbij een paar oorschroeven 
eveneens bezet met parels.  [3] € 140/240

116 Cultive parel collier en chute. De parels met 
een diam. van 4 - 8mm, aan een 18 kt.  
witgouden sluiting, bezet met een pareltje 
bruto 19,6 gr., l. 51 cm. [1]  € 100/200

117 Sautoir van cultivé parels,  met een diameter 
van 7 - 8 mm, zonder sluiting bruto 68,5 gr.  
[1]  € 100/200

118 Een cultivé parel collier. De parels met een 
diam. van 8 - 9 mm. Aan een 14 kt. goud- met 
zilveren baksluiting bezet met roosgeslepen 
diamant, de achterzijde gegraveerd met een 
bloem. bruto 38,3 gr., l. 41 cm.  
[1]  € 120/220

119 Een cultivé parel collier. De parels met een 
diam. van 5 - 6 mm. Aan een goud- met zilve-
ren rozetvormige baksluiting bezet met roosge-
slepen diamant bruto 22,0 gr., l. 36,5 cm.  
[1]  € 120/220

120 Zuidzee parel collier en chute, met een diame-
ter van ca. 9 - 13 mm, aan een 18 kt. witgouden 
gediamanteerde baksluiting bruto 70,9 gr.  
l. 45 cm. [1]  € 400/600

121 14 kt. Witgouden oorstekers. Bezet met 
achtkant geslepen diamant, totaal ca. 0.45 ct, 
uitkomend in een witte zoetwaterparel van  
10 x 8 mm. bruto 5.0 gr., l. 30 mm.  
[2]  € 400/800

122 14 kt. Witgouden solitairring, bezet met een 
roosdiamant, va. ca. 0.20 ct. bruto 1,6 gr., 
ringmt. 17,5 - 55. [1]  € 100/200

123 14 kt. Witgouden solitair ring, bezet met een 
briljant geslepen diamant van ca. 0.60 ct. kleur 
F-G, zuiverheid VVS. Met certificaat van  
Juwelier Keppels, Enschede bruto 3,3 gr., 
ringmt. 19 / 60. [1]  € 400/600

124 14 kt. Witgouden oorstekers, elk centraal ge-
zet met een oud briljant geslepen diamant van 
ca. 0.10 ct, omringd door een cirkel bezet met 
achtkant geslepen diamanten, totaal ca. 0.60 ct. 
bruto 3,1 gr., diam. 10 mm. [2]  € 400/600

125 18 kt. Witgouden oorringen, bestaande uit 
twee maal drie gekruiste banen, de voorste 
bezet met briljant geslepen diamant, totaal ca. 
0.65 ct. en onderbroken met een roségouden 
horizontaal balkje bruto 17,7 gr., diam. 22 mm, 
b. 12 mm. [2]  € 800/1000

126 14 kt.Witgouden met platina solitair ring be-
zet met een briljant geslepen diamant, ca. 1.00 
ct. In een ringendoosje van Bonebakker  
bruto 2,3 gr., ring mt. 16 / 50. [1] € 1200/1600

127 14 kt. Gouden entourage ring, in het midden 
gezet met een kussenvormige tanzaniet van ca. 
5.00 ct. (klein krasje op de tafel) omringd door 
briljant geslepen diamant met een totaalgewicht 
van ca. 1.80 ct. bruto 8,0 gr. ringmt. 18,5 / 58. 
[1]  € 2000/2500
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140 Gouden gourmet schakelarmband, aan een 
kleine veerring netto 11,1 gr., l. 19 cm.  
[1]  € 300/400

141 14 kt. Gouden armband, jaren '70, opge-
bouwd uit met elkaar verweven 8 - vormige 
schakels netto 25,4 gr., l. 16 cm. [1] € 800/1000

142 Diamonde, 14 kt. gouden stijve armband,  
bezet met drie briljant geslepen diamanten, 
totaal ca. 0.15 ct.  [1]  € 440/540

143 18 kt. Witgouden armband, bezet met groene, 
roze, oranje en gele saffier, elk ca. 5 x 4 mm, 
gezet tussen twee briljant geslepen diamanten 
(totaal ca. 0.60 ct.) bruto 7.0 gr. l. 18 cm.  
[1]  € 400/600

144 18 kt. Witgouden armband, bezet met groene, 
lichtblauwe, oranje en gele saffier, elk ca. 
5 x 4 mm, gezet tussen twee briljant geslepen 
diamanten (totaal ca. 0.60 ct.) bruto 7.1 gr.  
l. 18 cm. [1]  € 400/600

145 18 kt. Witgouden klapcreolen, pavé bezet met 
briljant geslepen diamant, totaal ca. 0.90 ct. bruto 
9,7 gr., h. 14,7 x b. 8,2 mm. [2]  € 400/600

146 18 kt. Witgouden oorringen, bezet met twee 
rijen briljant geslepen diamant (totaal ca. 1.45 ct.) 
bruto 13, 1 gr. diam. 31 mm. [2] € 1900/2100

147 14 kt. Witgouden solitair ring, bezet met een 
briljant geslepen diamant van ca. 1.00 ct.   
[1]  € 1000/1200

148 18 kt. Witgouden collier met entourage han-
ger, centraal bezet met een octagonale tanzaniet 
van 7 x 5 mm, omringd door briljant geslepen 
diamant (totaal ca 0.18 ct), aan een fijn anker-
schakel collier bruto 2,9 gr. l. 42 cm.  
[2]  € 400/600

149 Witgouden ring,  centraal bezet met een kus-
sen geslepen peridoot (chips) in een entourage 
van briljant geslepen diamant. De schouders 
eveneens bezet met briljant (totaal ca. 0.30 
ct.). bruto 3,9 gr. [1]  € 240/440

150 18 kt. goud met platina rozet ring. Centraal 
bezet met een blauwe saffier in een entourage 
van oud briljant geslepen diamant met een 
totaal gewicht van ca. 0.55 ct. bruto 2,9 gr.  
[1]  € 300/500

151 Gouden entourage ring, met een rechthoekige 
synthetische saffier en oud briljant geslepen 
diamant. Hierbij Engeland, 18 kt witgouden en 
platina ring met synthetische robijn en diamant 
(missen enkele) en Frankrijk, 18 kt gouden ring 
met diamant (missen enkele) bruto 13,3 gr. 
ringmt. 18,75, 18,5 en 18,75. [3] € 560/660

152 18 kt. Witgouden ring, centraal bezet met een 
ovale tanzaniet van 9 x 7 mm. De schouders 
bezet met baguette geslepen diamanten, in 
grootte aflopend vanaf het midden (totaal ca. 
0.20 ct.) bruto 4,3 gr., ringmt. 17,25 / 54.  
[1]  € 400/600

153 14 kt. witgouden asymmetrische cocktail 
ring, gezet met een donkerroze ovale gefa-
cetteerde toermalijn (9,5 x 7,5 mm) en vier 
diamanten, aan één zijde recht afgeslepen 
(chips) bruto 6,8 gr., ringmt. 17 / 55.  
[1]  € 200/300

154 Witgouden rozet ring centraal bezet met een 
ronde robijn in een entourage van briljant gesle-
pen diamant (totaal ca. 0.80 ct.) bruto 3,1 gr., 
ringmt. 14,75 / 46. [1]  € 200/400

155 14 kt. Witgouden ring in de vorm van een 
bloem, bezet met briljant geslepen dia-
mant bruto 2,6 gr., ringmt 16,25 - 51  
Provenance: Een inzending uit Hoorn 
[1]  € 100/140

156 Engeland, 18 kt. gouden entourage ring, . 
Centraal bezet met een ovale robijn van  
4 x 6 mm, omringd door 10 briljant geslepen 
diamanten, totaal ca. 0.15 ct. bruto 3,4 gr., 
ringmt. 17,75 / 56. [1]  € 200/300

157 18 kt. Witgouden ring, centraal bezet met een 
roze saffier van 6 x 5 mm, geflankeerd door 
briljant geslepen diamanten (totaal ca. 0.10 ct) 
bruto 3.0 gr., ringmt. 17,5 / 55. [1] € 300/500

158 18 kt. Witgouden ring, centraal bezet met een 
oranje saffier van ca. 6 x 5 mm, geflankeerd 
door briljant geslepen diamanten (totaal ca. 
0.10 ct) bruto 3.0 gr., ringmt. 17,5 / 55.  
[1]  € 300/500

159 18 kt. Gouden brede ring, met een patroon 
van diagonale ruiten, bezet met smaragd en 
briljant geslepen diamant (totaal ca. 0.45 ct.) 
bruto 10.0 gr. ringmt. 17,75 / 56.  
[1]  € 400/600

160 18 kt. gouden slagring in wit- en geelgoud. 
Pave bezet met briljant geslepen diamant, totaal 
ca. 2.08 ct. Met certicaat van Ed. Barth juwe-
lier, Davos. bruto 9,9 gr., ringmt. 17,5 / 55.  
[1]  € 540/740

161 18 kt. Gouden oorstekers in de vorm van een 
bloem, elk bezet met drie cabochon geslepen 
amethysten. Het hart en de blaadjes bezet met 
briljant en achtkant geslepen diamant, totaal  
ca. 0.25 ct. bruto 11.3 gr., h. 20 x b. 20 mm.  
[2]  € 800/1000

162 15 kt. Gouden pince-nez of knijpbril, in 
metalen brillenkoker. Hierbij een 14 kt. gouden 
tandenstoker. bruto 17,1 gr. [3] € 240/300

163 Frankrijk, 18 kt. gouden oorclips, aan twee 
zijden te dragen. De ene zijde bezet met drie 
cabochon geslepen saffieren en een druppelvor-
mige gefacetteerde robijn, de andere zijde bezet 
met drie cultivé parels en en drie kleine briljant 
geslepen diamanten. Het scharnier bezet met 
twee cabochon geslepen smaragden (één schar-
nier defect) bruto 29,5 gr. h. 30 x 14 mm.  
[2]  € 1500/1700
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177 14 kt. Gouden collier, de voorzijde opgebouwd 
uit ronde zetkastjes, elk bezet met een cabo-
chon geslepen groene jade, uitkomend in een 
boutonparel. Onderaan een rozet met eveneens 
een boutonparel, in een entourage van jade. Aan 
een ankerschakel kettinkje (tin reparaties)  
bruto 6,6 gr., l. 41 cm. [1]  € 180/220

178 14 kt. Gouden opengewerkte ring, met een 
ovale kop met krullen, een bloem en sterren. 
Bezet met een roze toermalijn, boutonparel en 
twee oud briljant geslepen diamanten (totaal  
ca. 0.20 ct.) bruto 5,1 gr., ringmt. 19 / 60.  
[1]  € 160/200

179 14 kt. Goud- met zilveren applique ring, met 
een markiesvormige kop, centraal bezet met 
een ovale smaragd (8 x 7 mm) met daaromheen 
vele kleine roosgeslepen diamanten (missen 
enkele) bruto 7,4 gr., ringmt. 17,5 / 55.  
[1]  € 200/300

180 Twee gouden ringen, één bezet met een fan-
tasie geslepen lichtpaarse amethyst en één met 
een roosgeslepen diamant bruto 9,6 gr.,  
ringmt. 17,5 / 55. [1]  € 200/240

181 14 kt. Gouden manchetknopen, jumelles. 
Hierbij een tweede paar van beneden wettelijk 
goud gehalte bruto12,6 gr. [2]  € 260/300

182 Twee gouden schakelarmbanden,  beide met 
bewerkte schakels (haakjes, defect). Hierbij een 
fijne jasseron schakelarmband (defect) en een 
los stukje schakel. bruto 12,6 gr. l. 18 cm.  
[4]  € 400/500

183 14 kt. Witgouden cocktail ring, jaren '50. 
Centraal bezet met een ovale cabochon gesle-
pen jade. De schouders met krullen, bezet met 
achtkant geslepen diamant. Hierbij een beneden 
wettelijk gehalte gouden armband en twee 
gouden broches, allen bezet met jade.   
[4]  € 500/700

184 Gouden broche, tevens hanger, met voorstel-
ling van een dansende dakini (speld en hangoog 
met tin) bruto 10,3 gr. h. 38 x b. 22 mm.  
[1]  € 280/320

185 Twee paar gouden oorhangers,  een paar met 
scarabeeën en papyrus en een paar zeshoekige 
met een ster (deukjes) bruto 7,4 gr.  
[4]  € 240/280

186 Twee paar gouden oorbellen.  Een paar oor-
hangers met een dubbele opengewerkte kegel 
en een paar fantasie oorstekers bruto 5,6 gr.  
[4]  € 180/200

187 Twee 14 kt. gouden solitair ringen, één bezet 
met een roosgeslepen diamant, de ander met 
een robijn bruto 3,5 gr., ringmaten 18,25 en 
17,75. [2]  € 100/140

164 14 kt. Gouden closed for ever schakel arm-
band. Met diverse gouden munten waaronder: 
gouden tientjes en diverse herdenkingsmunten 
bruto 85,1 gr. l. 19 cm. [1]  € 2700/2900

165 Armband van drie rijen hematiet kralen, 
aan een 14 kt. witgouden sluiting, bezet met 
hematiet en achtkant geslepen diamant. Hierbij 
een cultivé parelcollier bruto 103 gr.  
[2]  € 200/400

166 18 kt. gouden oorstekers, met carré geslepen 
robijn in een 'invisible setting' gezet (slijtage, 
chips) bruto 8,4 gr. h. 21 x b. 10 mm.  
[2]  € 400/600

167 18 kt. gouden ring, bezet met een ovale  
gefaceteerde lila roze saffier van ca. 1.40 ct.  
(7 x 5,7 mm) geflankeerd door tapered geslepen 
diamant, ca 0.30ct bruto 4.0 gr., ringmt. 17,25 / 
54. [1]  € 400/600

168 Witgouden ovale broche, bezet met cultivé 
parels en kleine robijnen bruto 11,3 gr.  
[1]  € 400/500

169 Italie, 18 kt. gouden gestileerde oorstekers, 
elk met een gesneden bloedkoraal in de vorm 
van een maan bruto 28,5 gr., h. 62 x b. 34 mm. 
[2]  € 1500/1800

170 Engeland, 18 kt. witgouden armband,  
opgebouwd uit ovale met elkaar verweven 
schakels, op de kruisingen bezet met briljant 
geslepen diamanten met een totaalgewicht van 
ca. 1.80 ct. bruto 59,8 gr., l. 18 cm.  
[1]  € 2200/2800

171 Witgouden choker,  de voorzijde met twee 
'getwiste' delen uitkomend in een lus, pavé 
gezet met briljant geslepen diamant. Met elkaar 
verbonden door een balkje, bezet met drie  
princess geslepen diamanten (totaal diamant  
ca. 3.20 ct.) bruto 58,9 gr., l. 40 cm.  
[1]  € 2000/3000

172 Negen gouden rinkelarmbanden. deels 14 kt. 
en deel 18 kt. goud bruto 42,6 gr.  
[9]  € 1700/1800

173 14 kt. Gouden stijve armband, Een 14 kt. 
gouden stijve armband, netto 29,4 gr.  
[1]  € 900/1000

174 14 kt. Gouden Bismarck schakel armband, 
aan een karabijn sluiting netto 13,1 gr.,  
l. 20 cm. [1]  € 440/640

175 18 kt. met platina solitair ring, bezet met een 
briljant geslepen diamant van ca. 0.40 ct.  
2,5 gr. [1]  € 200/300

176 18 kt. Gouden solitair ring, bezet met een bril-
jant geslepen diamant, ca. 0.30 ct. De schouders 
bezet met klein diamant bruto 2,7 gr. ringmt. 
19 / 60. [1]  € 200/400
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188 14 kt. Gouden trouwring, bezet met een  
princess geslepen diamant van ca. 0.09 ct.  
in een gehoekte zetting bruto 8,1 gr., 
ringmt. 19,25 - 20. [1]  € 140/180

189 14 kt. Gouden entourage ring, bezet met een 
synthetische saffier en roosgeslepen diamant 
(chips) bruto 2,7 gr., ringmt. 18,5 / 58.  
[1]  € 100/200

190 Drie zilveren broches met roosdiamant,  
waaronder twee Friese veren en een bloem- 
broche met pampels, de spelden van goud 
(reparaties) bruto 36,9 gr. [3]  € 140/240

191 Losse rechthoekige cushion geslepen donker-
roze	saffier,		2.16 ct. In een seal en voorzien 
van een certificaat van IGI.  [1] € 200/400

192 Emerald geslepen smaragd, 2.54 ct. Voorzien 
van een certificaat van ALGT.  [1] € 300/500

193 Losse Asscher geslepen diamant,  1.01 ct., 
kleur I, zuiverheid SI2. In een seal en voorzien 
van een certificaat van AIG.  [1] € 400/600

194 Losse octagonaal gefacetteerde diamant,  
1.02 ct, kleur Natural Fancy Grayish Greenish 
Yellow, zuivereid SI2. Voorzien van een certifi-
caat van Gem Report Antwerp. [1] € 400/600

195 Losse ovale gefacetteerde diamant,  
1.01 ct, kleur natural fancy yellow, zuiverheid 
I2. In een seal en voorzien van een certificaat 
van IGI.  [1]  € 400/600

196 Losse cushion geslepen diamant,  
1.40 ct, kleur M, zuiverheid VS2. In een seal en 
voorzien van een certificaat van IGI.   
[1]  € 700/1000

197 Vier briljant geslepen diamanten.  
Eén 0.12 ct., kleur F-G, zuiverheid SI, in een 
doosje en met met een certificaat van Gas-
san Diamonds en drie losse briljant geslepen 
diamanten van elk 0.10 ct., in een zakje van 
Gassan.  [5]  € 100/140

198 Twee gouden broches, één in de vorm van een 
waaier, de ander met een parel. Hierbij diverse 
sieraden bruto 33,4 gr. [5]  € 600/700

199 Engeland, 18 kt. geel- met witgouden drie-
steens ring. Bezet met een ovale gefacetteerde 
smaragd van ca. 1.25 ct. (9.2 x 6.4 mm), met 
aan weerszijden een briljant geslepen diamant 
van elk ca. 0.25 ct. bruto 6,2 gr.  
[1]  € 600/1200

200 14 kt. Witgouden ring, de bovenzijde in de 
vorm van een krul met gearceerde zijkant, bezet 
met een ronde gefacetteerde amethyst,  
diam. 11 mm. bruto 5,7 gr., ringmt. 16 / 50.  
[1]  € 160/200

201 18 kt. Gouden ring, diagonaal bezet met 
rechthoekige smaragden, afgewisseld met 
twee boven elkaar geplaatste briljant geslepen 
diamanten met een totaalgewicht van  
ca. 0.15 ct. bruto 3,1 gr., ringmt. 16,25 / 51.  
[1]  € 140/180

202 Gouden medaillon broche, bezet met een 
ovale diep oranje koraal. De zetrand versierd 
met strik, bloemen en een baardje. De achter-
zijde met foto achter glas. Hierbij een collier 
en chute van ronde kralen van koraal en een 
onedele broche met koraal, 19e eeuw (één 
mist) bruto 26,0 gr., lengte 49,5 cm.  
[2]  € 180/220

203 18 kt. Gouden cirkelvormige broche, bezet 
met cultivé parels en kleine robijnen. Hierbij 
een fijn 14 kt. gouden collier met zilveren 
hanger in de vorm van een engel en twee bedels 
(één onedelm één 18 kt.) in de vorm van een 
lieveheersbeestje, beide met rood en zwart 
email. bruto 11,9 gr., lengte collier 42,5.  
[5]  € 160/200

204 Twee armbanden met olifantenhaar.  Eén 
spang armband met zilveren kruisvormige ap-
pliques en een zilveren binnenzijde en één met 
een 14 kt. gouden sluiting bruto 32,5 gr.  
[2]  € 120/220

205 14 kt. Gouden ring, bezet met ovale gesneden 
chrysopraas met een motief van bloemen, mt. 
Gebroeders van der Weijde, Amstelveen  
bruto 5,6 gr., ringmt. 16,5 / 52. [1] € 80/120

206 Twee gouden entourage ringen met zaad-
parels. Eén beneden wettelijk goud gehalte, 
bezet met een granaat, de ander 14 kt. goud met 
saffier (ring later toegevoegd, tin) bruto 6,2 gr. 
ringmt. 17,5 en 18,75. [2]  € 220/280

207 18 kt. Goud- met zilveren applique ring. 
Centraal bezet met een ovale gefacetteerde 
smaragd, omlijst door briljant en achtkant  
geslepen diamanten met een totaalgewicht van 
ca. 0.80 ct. bruto 5,9 gr., ringmt. 18,5 / 58.  
[1]  € 700/900

208 Goud met zilveren collier, onderaan een drup-
pelvormige hanger, bezet met roosgeslepen 
diamant waaronder een hartvormige van  
ca. 0.50 ct. bruto 3,6 gr., l. 42 cm.  
[1]  € 300/500

209 14 kt. Roodgouden rozet ring,  bezet met 
roosgeslepen diamanten (één mist) 
bruto 3,8 gr., ringmt. 17,25 / 54 Provenance: 
Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 200/300

210 Drie 14 kt. gouden hangers, twee broches 
en een ring, deels 19e eeuw. Allen bezet met 
granaat bruto 27,3 gr. [6]  € 300/500
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221 Engeland, 18 kt. witgouden ring, bezet met 
drie donkerrode granaten in een entourage van 
briljant geslepen diamant, totaal ca. 0.50 ct. 
bruto 4,7 gr. [1]  € 300/500

222 Drie 14 kt. gouden trouwringen, de binnenzij-
den gegraveerd met naam en datum. Hierbij een 
14 kt. gouden solitair ring, steen mist 
bruto 11,9 gr. [4]  € 380/420

223 Twee gouden ringen, beide bezet met briljant 
geslepen diamant, totaal ca. 0.35 ct. Hierbij 
twee trouwringen bruto 7,4 gr.  
[4]  € 300/400

224 Twee camee broches. De één van lava in een 
zilveren zetrand (neus beschadigd), de ander 
van keramiek in een gouden zetrand (speld 
onedel) bruto 37,1 gr. [2]  € 200/240

225 Twee 14 kt. gouden schelpcamee broches. 
Eén met voorstelling van de drie gratiën, de 
ander met silhouet van een dame 
bruto 13,4 gr., h. 36 en 38 x b. 27 en 31 mm.  
[2]  € 300/400

226 Gouden cameehanger. Gesneden uit schelp, 
met de voorstelling van een dame met druiven- 
trossen- en bladeren in het haar. De zetrand 
gegraveerd (tin). bruto 32,5 gr., h. 78 x 54 mm. 
[1]  € 500/600

227 Vier 14 kt. gouden broches en een gourmet 
schakelarmband. Eén broche in de vorm van 
een vogel, de andere staafbroches bezet met 
kleine parels, een met diamant. Hierbij een 
zilver vergulde filigrain strikbroche 
bruto 18,7 gr., lengte armband 21,5 cm.  
[4]  € 500/600

228 Vier 14 kt gouden vintage zegelringen. Twee 
gegraveerd met monogram, één met onix en 
één met een oranje synthetische korund bruto 
29,1 gr. ringmt. 19,5, 20,5, 19 en 19,75.  
[4]  € 600/700

229 Drie gouden colliers. Eén jasseron schakel  
collier en twee gourmet schakel colliers 
bruto 35,1 gr. [3]  € 1200/1400

230 Drie 14 kt. gouden schakelarmbanden en 
één collier. Afkomstig uit Hongarije, Zweden 
en Rusland. Het collier met bolvormige hanger 
van heliotroop.  bruto 56,7 gr.  Provenance: 
Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[5]  € 800/1000

231 Frankrijk, 18 kt. gouden ring, ca 1900. De 
voorzijde met een hoefijzer, bezet met zaadpa-
rels, het middendeel van de ring gedecoreerd 
met donkergroen email (twee parels bescha-
digd) bruto 3,9 gr. ringmt. 17 / 53 Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [1]  € 160/200

211 Een collier en armband van granaat, ca. 
1900. Beide aan een 14 kt. gouden baksluiting, 
bezet met roosgeslepen granaat bruto 244 gr. 
[2]  € 120/220

212 Collier en armband van boeren- of glas- 
granaatjes, 19e eeuw. Beide aan een 14 kt. 
gouden sluiting bezet met een roosgeslepen 
granaat. Eén streng los. bruto 56,6 gr.  
[2]  € 100/160

213 Hanger, tevens broche, met camee van 
bloedkoraal. Met silhouet van een dame met 
een bloem in haar haren (beschadigingen bloem 
en rand). In een zilver vergulde kruisvormige 
brochering met inklapbaar hangoog. bruto 18,3 
gr., h. 43 x 34 mm. [1]  € 100/200

214 14 kt. Gouden bedelarmband, van een holle 
figaroschakel, waaraan o.a. een kameel, uil en 
olifant (deukjes) bruto 14,0 gr., l. 22cm.  
[1]  € 300/340

215 Vier 14 kt. gouden boordknopen met een 
parel (één imitatie). Hierbij een reverspeld en 
twee staafbroches. De speld en één broche zijn 
eveneens met een parel bezet. bruto 10,1 gr. 
[7]  € 300/400

216 Vier gouden ringen. Eén fantasie ring met 
diamant, één spoetnik ring met granaat, één 
driesteens ring met parel en smaragd en een 
entourage ring met diamant en synthetische  
saffier bruto 11,7 gr. [4]  € 400/600

217 14 kt. Gouden sigaretten pijpje en een  
14 kt. gouden vulpotlood. Het sigarettenpijpje 
uitschuifbaar en met bijbehorende koker gede-
coreerd met wit email (licht beschadigd) 
bruto 18,8 gr. Provenance: Uit oorspronkelijk 
Zweeds familiebezit. [2]  € 300/500

218 Zeven broches en een reversspeld, antiek.  
De speld bezet met een parel in een entourage 
van oud briljant geslepen diamant. Vier broches 
van goud en bezet met respectievelijk granaat, 
koraal, onix en opaal. Een broche van tombak 
met granaat, een broche van zilver met niello en 
één cut steel broche, 19e eeuw. bruto 32,0 gr. 
Provenance: Uit oorspronkelijk Zweeds familie-
bezit. [8]  € 260/360

219 Gouden dubbele schakelarmband.  Met een 
hanger met voorstelling van de heilige Anna, de 
achterzijde met twee heilige harten. Hierbij een 
zilveren Vlaams kruis met roosdiamant (defect) 
en een zilveren kruishanger met bladmotieven, 
rode stenen en corpus.  bruto 29,1 gr.  
Provenance: Uit oorspronkelijk Zweeds familie-
bezit. [3]  € 340/540

220 Engeland, 18 kt. gouden driesteens ring. 
Bezet met twee oud briljant geslepen diaman-
ten van elk ca. 0.25 ct., waartussen een ronde 
gefacetteerde smaragd. bruto 2,7 gr.  
[1]  € 240/340
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232 Frankrijk, een zilver vergulde rechthoekige 
ceintuurgesp, De voorzijde gedecoreerd met 
lichtgroen guilloche email en witte randen. 
Hierbij twee onedele ovale ceintuurgespen, 
één met paars en wit email en één met bruin en 
wit email (één tand mist)  Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[3]  € 120/160

233 Aksel Holmsen, Noorwegen, twee zilveren 
brooches. Beide in de vorm van een viking-
schip en gedecoreerd met guilloche email, 
één met blauw witte zeilen, de ander met 
rood witte. De achterzijde verguld, de speld 
onedel bruto 10,7 gr., h. 31 x b. 33.2 mm. 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [2]  € 60/100

234 Albert Scharning, Noorwegen, zilveren 
collier, jaren '50. Bestaande uit aan elkaar 
verbonden driehoekjes, allen met wit guilloche 
email. bruto 33,8 gr., l. 40 cm. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [1]  € 140/200

235 Denemarken, twee paar zilveren oorclips, 
jaren 50. Volmer Bahner, een paar oorclips 
in de vorm van vlinders en E. Dragsted, een 
paar oorclips in de vorm van veren. Beide met 
lichtgroen guilloche email (één vlinder licht 
beschadigd) bruto 14,3 gr. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[4]  € 100/200

236 Zilveren broche met bijpassende oorclips, in 
de vorm van een Lelietje van Dalen, gedeco-
reerd met blauw en wit guilloche email. De 
speld van de broche onedel bruto 11,4 gr., 
broche h. 72 x 17,5 mm Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[3]  € 80/120

237 Brodrene Bjorklund, Denemarken, zilveren 
broche met bijpassende oorclips. In de vorm 
van een Esdoornblad, allen met donkergroen 
guilloche email. De speld onedel bruto 25,1 
gr., broche h. 50 x b. 50 mm. Provenance: Uit 
de persoonlijke collectie van Hester van  
Eeghen. [3]  € 100/200

238 David Anderson, Noorwegen, zilveren bro-
che met bijpassende oorclips. In de vorm van 
een viooltje, gedecoreerd met guilloche email 
in twee tinten blauw. De achterzijden ver-
guld.  bruto 29,4 gr., broche h. 47 x b. 47 mm 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [3]  € 200/300

239 Noorwegen, een paar zilveren oorclips. In 
de vorm van een krul, gedecoreerd met blauw 
guilloche email, de achterzijde verguld. Hierbij 
een stijve armband en corsage broche met 
lichtgroen email, een reverspeld met de kleuren 
van de Nederlandse vlag en wimpel en een 
potloodje met geel en zwart email bruto 37,5 
gr. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [6]  € 80/120

240 Frankrijk, zilveren medaillon, begin 20e 
eeuw. Gedecoreerd met lichtblauw guilloche 
email en witte cirkels. De binnenzijde met 
droogbloemen en briefje. Hierbij zes zilveren 
knopen, eveneens met blauw guilloche email 
en witte cirkels. In etui, één van de ringetje 
mist. bruto 28,9 gr., diam. medaillon 30.5 mm 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [1 + 12]  € 100/200

241 Engeland, 18 kt. gouden rijring. Bezet met 
drie ovale gefacetteerde granaten waartussen 
twee kleine achtkant geslepen diamanten.  
bruto 3,6 gr. [1]  € 140/240

242 Zilveren horlogesleutel, 19e eeuw. Met aan 
de voor- en achterzijde een haarwerkje. Hierbij 
divers waaronder een stijve armband en enkele 
oorbellen bruto 107, 0 gr.  
[1 + zkj]  € 60/100

243 Zes zilveren broches en één ring, allen bezet 
met een edelsteen waaronder labradoriet,  
malachiet en jaspis bruto 151,8 gr.  
[7]  € 60/100

244 Engeland, 9 kt. gouden ring. Zogenaamde 
'Victoriaanse rijring', bezet met vijf ovale  
gefacetteerde robijnen bruto 3,9 gr.  
[1]  € 140/240

245 Twee gouden slagringen. Eén bezet met twee 
diamanten en één imitatie. De andere met 
citrien, topaas, amethyst en peridoot. Hierbij 
een gouden ring met maansteen bruto 7,2 gr., 
ringmt. 18,25, 18,75 en 17,25. [3] € 280/340

246 Drie parelcolliers. Twee cultivé en één zoetwa-
ter. Eén met gouden slotje bruto 132,9 gr.  
[3]  € 200/240

247 Twee 14 kt. gouden hangers, één met een 
paardenhoofd, de ander met een koralen 
boeddha. Hierbij een armband van koraal met 
gouden sluiting en een zoetwaterparelcollier 
met tussenkralen van malachiet en goud, aan 
een gouden slotje bruto 51,4 gr.  
[4]  € 120/220

248 Engeland, vier 9 kt. gouden ringen, twee 
rijringen en twee entourage ringen, allen gezet 
met saffier en (deels) imitatie diamant  
bruto 9,4 gr. [4]  € 140/240
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260 Gouden broche met barnsteen, met ingeslo-
ten vliegjes en mugjes, de zetrand gedecoreerd 
met een parelrandje. Hierbij een lot diverse 
kleurstenen waaronder zwarte opaal, drie 18 kt 
gouden letters en twee onedele letters broche 
en gouden letters bruto 10,1 gr., h. 23 x 30 mm. 
[zkj]  € 60/100

261 Twee hangers van tijgeroog, één gesneden 
met een motief van vruchten, de ander cabo-
chon en tevens te dragen als een broche. Beide 
aan een 14 kt. gouden hangoog en/of zetting 
bruto 52,4 gr. h. 67 en 63 mm.  
[2]  € 140/240

262 14 kt. Witgouden staafbroche met opaal en 
diamant. Hierbij een 14 kt. gouden ruitvormige 
broche met opaal bruto 4,5 gr.  
[1]  € 200/400

263 14 kt. Witgouden ring, bezet met een octa-
gonale blauwe steen met aan weerszijde twee 
briljant geslepen diamanten, totaal ca. 0.08 ct.    
  € 100/200

264 Twee gouden rijringen, één 14 kt. bezet met 
briljant geslepen diamant, één 18 kt. met sma-
ragd en diamant (smaragd gebroken) 
bruto 3,8 gr. [2]  € 120/180

265 Mexico, een 14 kt. gouden broche, tevens 
hanger, bezet met een octogonale smaragd. 
Hierbij een staafbroche met twee roosgeslepen 
diamanten, een collier met fijne hanger en een 
camee hanger bruto 14,8 gr. [5] € 400/600

266 14 kt. Gouden stijve armband met een  
gearceerd oppervlak netto 16,4 gr., binnenmt. 
62 x 52 mm. [1]  € 500/600

267 14 kt. Gouden schakelarmband opgebouwd 
uit een dubbele gourmetschakel (deukjes,  
reparaties) netto 11,8 gr., l. 19,5 cm.  
[1]  € 360/400

268 Drie 14 kt. gouden ringen, bezet met opaal, 
synthetische spinel en lapis lazuli bruto 9,7 gr. 
[3]  € 160/220

269 Vier 14 kt. gouden ringen, bezet met korna-
lijn, opaal en citrien bruto 12,6 gr.  
[4]  € 200/300

270	 Hoog	gehalte	gouden	langwerpige	filigrain	
ring, in de vorm van twee bloemen (openge-
knipt). Hierbij een 22 kt. gouden trouwring 
(gegraveerd) en een collier van bloedkoralen 
kralen aan een onedele sluiting. gouden ringen: 
12.0 gr. . [3]  € 400/600

271 Een beneden wettelijk gehalte gouden 
hanger. In de vorm van een krans, bezet met 
maansteen en synthetische robijn. Hierbij een 
14 kt. gouden hanger in de vorm van een dolfijn 
en twee fijne colliers bruto 14,1 gr.   
  € 300/500

249 Drie gouden ringen.  Eén 14 kt. bezet met  
nefriet, één 14 kt. met heliotroop en één bene-
den wettelijk gehalte, met robijn in een entou-
rage van roosdiamant. bruto 21,4 gr. Provenan-
ce: Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[3]  € 300/500

250 Twee 14 kt. gouden ringen, een bezet met een 
ovale cabochon geslepen nefriet, de ander met 
een synthetische korund (imitatie alexandriet) 
in een entourage van rookkwarts bruto 16,0 gr., 
ringmt. 18 / 57 en 18 / 57. [2]  € 200/300

251 14 kt. Gouden ring en broche, beide bezet met 
kornalijn bruto 26,8 gr., ringmt. 19 / 60.  
[2]  € 140/200

252 14 kt. Gouden ring, een paar oorbellen en 
een collier. Allen met malachiet 
bruto 126,4 gr., ringmt. 18 / 56. [3] € 200/300

253 Onix medaillon,  aan een 14 kt. gouden han-
goog met op de bovenzijde een applique in de 
vorm van een bloem, bezet met zaadparels en 
turkoois (een mist). De achterzijde met ruimte 
voor een foto of haarlok (glas mist). Hierbij 
een zilveren met gouden reversspeld met onix 
en een roosgeslepen diamant (tinreparatie) en 
een ovale broche met lichtgrijze agaat in een 
gouden zetrand, speld onedel bruto 33,9 gr. . 
[3]  € 160/260

254 14 kt. Gouden broche met pareltjes, ca 1900. 
Hierbij diverse antieke sieraden waaronder 
twee van gesneden been (oorbel enkel, bij één 
broche mist de speld) bruto 25,6 gr.  
[6]  € 220/260

255 Rusland, een paar moderne 14 kt. goud- met 
zilveren manchetknopen. De voorzijde met 
dubbelkoppige adelaar tegen een achtergrond 
van rood email. Bezet met kleine roosgeslepen 
diamanten. In een houten doosje bruto 18,6 gr. 
[3]  € 240/340

256 14 kt. Gouden manchetknopen. De voorzijde 
met drie balkjes, één in rood-, één in wit- en 
één in geelgoud bruto 15,7 gr.  
[2]  € 500/600

257 14 kt. gouden rechthoekige manchetknopen, 
mt. M. van den Berg, Utrecht, 1934-1962. Hier-
bij een 14 kt. gouden jabotpin en een dasschuif 
(schuifje onedel) bruto 15,3 gr.  
[3]  € 400/500

258 Drie 14 kt. gouden trouwringen. Twee in 
roodgoud, en één in geelgoud. Allen aan de  
binnenzijde gegraveerd met naam en datum 
netto 11,4 gr. [3]  € 360/400

259 Mexico, gouden hanger, in de vorm van een 
mannetje, bezet met een driehoekige smaragd. 
Hierbij Mexico, gouden muntje met keizer 
Maximiliaan, 1865, in seal. bruto 3,7 gr.  
[2]  € 100/140
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272 Twee 14 kt. gouden staafbroches. Eén met 
roosdiamant, de ander in Art Deco stijl met 
onix (chips), groene agaat en diamant. Hierbij 
diverse gouden en onedele sieraden waaronder 
een hanger van Christian Dior bruto 27,5 gr. 
[8]  € 160/220

273 14 kt. Gouden camee hanger met beeltenis 
van de godin Athena. Aan een haverkorrel col-
lier. Hierbij een 14 kt. gouden medaillon, een 
onedel collier met groen glas en twee hangers, 
appel en peer.  [5]  € 160/220

274 Twee cultivé parelcolliers, elk aan een zilveren 
sluiting. Hierbij een zilveren broche in de vorm 
van een tak met bloemen, bezet met parels en 
een kleine streng met parels. [4] € 100/200

275 Een collectie gouden, zilveren en onedele 
ringen. Waaronder twee zegelringen met  
wapengravure en een zilveren ring met ge-
emailleerde pastorale voorstelling. Hierbij een 
onedel cachet met blauwe glassteen  
bruto 81,6 gr. [7]  € 200/300

276 Cultivé parelcollier en chute,  aan een 14 kt. 
gouden sluiting, bezet met een pareltje. Hierbij 
een drie-rijige granaten armband met gouden 
baksluiting, bezet met granaat en zaadpa-
rels bruto 28,6 gr. l. 45 en 18 cm.  
[2]  € 140/240

277 Bloedkoralen armband,  bestaande uit vier 
strengen, aan een 14 kt. gouden baklsuiting be-
zet met drie koralen. Hierbij een bloedkoralen 
collier met twee strengen, eveneens aan een  
14 kt. gouden sluiting bruto 37,8 gr.  
[2]  € 140/240

278 Drie edelsteen kralencolliers met gouden 
sloten. Een van amethyst, een van aventurijn en 
een van lapis lazuli l. 48, 46 en 45 cm.  
[3]  € 50/100

279 14 kt. Gouden manchetknopen, elk bezet met 
een kussenvormige bruine agaat bruto 14,6 gr. 
[2]  € 80/120

280 Zilveren springlorgnet, eerste helft 20e eeuw. 
Het heft aan beide zijden bezet met mark-
asiet bruto 30,2 gr. [1]  € 40/80

281 Verguld springlorgnet, 19e eeuw. Het handvat 
geguillocheerd en geëmailleerd met een patroon 
van schildpad. Een salamander met groen  
glazen ogen is er omheen gekronkeld.  
De neusbrug en het uiteinde zijn gegraveerd 
met bloemmotieven.  bruto 26,4 gr.  
l. 12 cm x b. 42 mm. [1]  € 60/120

282 Een set celluloid knopen in etui, jaren '40. 
Barnsteen kleurig, het midden met kattenoog 
effect. Hierbij zes vierkantjes van goudsteen, 
elk met vier geemailleerde ruitjes, in etui.   
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [18]  € 40/80

283 Raspini, Italie, twee zilveren sleutelhangers, 
één met de letter M, de ander met de letter H. 
beide met een cupido bruto 25.0 gr.  
[2]  € 40/60

284 Birmingham, Engeland, zilveren ' Schotse' 
cirkelvormige broche, bezet met citrien, ame-
thyst en groene kleurstenen, gedecoreerd met 
gravures. Naar antiek voorbeeld, jaarletter  
h = 1982 bruto 35,2 gr., h. 7,5 x b. 5,5 cm Pro-
venance: Van een particuliere verzamelaarster 
[1]  € 60/80

285 Hongarije, zilveren broche  bezet met diverse 
kleurstenen en email. Hierbij diverse juwelen 
gouden en onedele juwelen waaronder een gesp 
met email, knoopjes met cameeen en een collier 
met paste  Provenance: Uit oorspronkelijk 
Zweeds familiebezit. [zkj]  € 100/200

286 Japan, stijve armband, ca 1925. Van zwart 
hoorn, in het midden een rij zaadparels bruto 
28,2 gr., binnenmt: 62 mm. [1]  € 60/100

287 Twee zilveren bloembroches, antiek, beide 
bezet met zaadparels en turkoois. De spelden 
onedel bruto 12,2 gr. diam. 21 mm.  
[2]  € 100/120

288 Zilveren dubbele gourmet schakelarmband. 
Hierbij diverse zilveren sieraden 
bruto 72,7 gr. [8] ]  € 40/80

289 Zeeland, een paar hartvormige zilveren 
broekstukken.  Gedecoreerd met filigrain. 
deukjes bruto 40,1 gr. b. 12 x h. 6 cm  
Provenance: Van een particuliere verzamelaar-
ster [2]  € 80/120

290	 Twee	kristallen	parfum	flacons	met	14	kt.	
gouden monturen, 19e eeuw. Eén staand mo-
del versierd met rocailles en bloemen (deukjes) 
mt. Willem Littel, Schoonhoven, 1837-1879, de 
ander liggend en gedecoreerd met bloemen, mt. 
h.A. Schuss, Amsterdam, 1826-1867  
bruto 121,4 gr. [2]  € 100/200

291 14 kt. Gouden balpoint met een gearceerd 
oppervlak. Gegraveerd met de naam M.A. 
Smulders. In etui van Juwelier Willem van 
Pampus. bruto 18,8 gr. [1]  € 100/140

292 Een 14 kt. gouden broche met Engelse munt. 
Gouden Sovereign, George V, 1912 
netto 9,8 gr. [1]  € 400/500

293 Gouden tientje, met Wilhelmina met  
opgestoken haar, 1912, in een 14 kt. gouden 
schulpvormige muntrand. Hierbij twee andere 
munten, te dragen als hanger.  [3] € 240/300

294 Twee gouden tientjes, Willem I, 1876 en  
Wilhelmina, 1911 netto 13,4 gr.  
[2]  € 600/700

295 Gouden tientje en vijfje. Beide met Beatrix, 
1980. netto 9.0 gr. [3]  € 360/420
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308 Een paar beneden wettelijk gehalte gouden 
oorstekers, elk met een blad van gesneden 
lapis lazuli. Hierbij twee 14 kt. gouden hangers, 
één hugenotenkruisje en één met synthetische 
blauwe spinel bruto 10,2 gr. [4] € 100/200

309 Een collectie antieke juwelendoosjes, waar-
onder, Van Kempen en Zonen, Voet en Zonen, 
Schmidt en Casparis.  [zkj]  € 60/100

310 18 kt. gouden medaillon met zwart email, in 
het midden een parel. De binnenzijde gesig-
neerd Tiffany & Co., aan een collier van parels 
en onix kralen (email besch.). Hierbij een 
medaillon van onix, defect. 
bruto 91,2 gr., l. 50 cm. [2]  € 400/800

311 Twee colliers met parels. Eén van zoet- 
waterparels met gouden tussenkralen bezet 
met diamant en één van cultivéparels en roze 
glaskralen. Hierbij enkele losse kraaltjes van 
robijn. bruto 68,0 gr. [2 + zkj]  € 100/200

312 Twee colliers van bloedkoraal. Eén met drie 
rijen en één met twee rijen, beide aan een 14 kt. 
gouden sluiting. bruto 99,6 gr.  
[2]  € 300/500

313 Zes colliers en een armband met onder 
andere lapis lazuli. Allen met gouden sloten. 
Eén sluiting van witgoud, bezet met diamant en 
saffier en één bezet met roosgeslepen diamant.  
[7]  € 500/1000

314	 Twee	kristallen	parfumflacons	met	14	kt.	
gouden monturen, 19e eeuw Beide zeer rijk 
gedecoreerd met rocailles en bloemen. Eén 
in foedraal (één montuur los, één scharniertje 
defect, één dopje mist).  [3]  € 200/400

315	 Vier	kristallen	parfumflacons	met	gouden	
montuur, 19e eeuw. Drie van 18 kt. goud, één 
van 14 kt. (deukjes, scheurtje, één dopje mist).  
[4]  € 400/600

316	 Twee	kristallen	parfumflacons	met	gouden	
montuur, 19e eeuw. Beide met diamantslijspel 
en stopje. Eén met gouden applique met mono-
gram L.J.C.   [2]  € 200/400

317	 Zeven	kristallen	parfumflacons	met	gouden	
montuur, 19e eeuw. Zes van 14 kt., één van 
18 kt. Twee stopjes ontbreken. (tin, deukjes, 
dekseltjes los).  [7]  € 500/700

296 Twee gouden munten in hangers, Ter herin-
nering aan de dertigste verjaardag van Prinses 
Beatrix en de eerste verjaardag van Prins 
Willem Alexander. Hierbij een gouden vijfje, 
Wilhelmina, 1912 in een munthanger 
bruto 37,2 gr. [2]  € 1200/1400

297 Gouden fantasie schakel armband,  met 
diverse munten waaronder gouden tientje en 
vijfje. Hierbij een munthanger met gouden 
souvereign bruto 33,6 gr. [2]  € 640/740

298 Twee Bijbels met gouden sloten, Biedermeier  
Beide het Nieuwe Testament, één in het Neder-
lands en één in het Duits  Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 60/100

299 Vier stuks gouden sieraden met jade, drie 
met groene jade en één met bruine jade. Hierbij 
diverse bijous 42,4 gr. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4 + zkj]  € 200/400

300 Bloedkoralen collier, van dieprode tonvormige 
kralen (diam. 14 - 15 mm) aan een 14 kt.  
gouden paston sluiting bruto 132,3 gr.,  
l. 45 cm. [1]  € 300/500

301 Bloedkoralen collier,  bestaande uit tonvor-
mige kralen met een diam. van 7 - 11 mm, in 
grootte aflopend vanaf het midden, aan een 
gouden bolsluiting bruto 46,7 gr., l. 50 cm.  
[1]  € 240/340

302 Sautoir van oranje koraal,  de kralen aflo-
pend in grootte vanaf het midden. Gekocht bij 
P.Parvilée, 23 Avenue de l'Opera in Parijs 
bruto 94,7 gr. l. 204 cm. [1]  € 120/220

303 Drie cultivé parelcolliers, allen met zilveren 
sluitingen (één defect) bruto 55,5 gr.  
[3]  € 220/260

304 Cultivé parelarmband, bestaande uit drie 
rijen. Aan een 14 kt. witgouden sluiting, bezet 
met parels.  [1]  € 240/280

305 Een collectie antieke sieraden, waaronder een 
tombak armband met Boheems granaat. 
bruto 80,9 gr. [4]  € 100/200

306 Zoetwaterparelcollier,  van grijs-bruine rijst-
parels aan een 14 kt. gouden vintage sluiting 
met twee sterren en een diagonale baan, bezet 
met briljant geslepen diamant bruto 120,9 gr., 
l. 82 cm. [1]  € 200/400

307 Zoetwaterparelcollier,  van mintgroene rijst-
parels aan een 14 kt. gouden vintage diabolo 
vormige sluiting, bezet met briljant geslepen 
diamant, totaal ca. 0.80 ct. bruto 164,2 gr.  
l. 81 cm. [1]  € 260/460
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Horloges

400 Gouden remontoirhorloge, Belle Epoque.  
De bezel en achterzijde geëmailleerd met paars 
guilloche email en witte bloemen en omlijst 
door kleine roosgeslepen diamanten. Het hang-
oog is eveneens bezet met kleine roosdiaman-
ten. De wijzerplaat met seconde aanduiding. 
(loopt niet). Gestempeld met Franse import 
keuren. bruto 16,7 gr. diam. 25 mm. Provenan-
ce: Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 500/1000

401 Verzilverd koperen sleutelhorloge, zgn. knol, 
18e eeuw, met snek uurwerk. De witte emaille 
wijzerplaat is gecraqueleerd en heeft enkele 
barsten. De kast gedecoreerd met krullen, 
bladmotieven en vogels. Buitenkast en sleutel 
ontbreken. Met een standaard. [1] € 700/900

402 Zwitserland, zilveren sleutelhorloge. De wij-
zerplaat gedecoreerd met bloem- en bladranken 
in goud. De achterzijde gegraveerd met bloem-
motieven. Hierbij een zilveren jasseron collier 
met twee onedele horlogesleutels bruto 64,0 gr. 
diam. 39 mm. [4]  € 40/80

403 14 kt. Gouden remontoir horloge, het glas 
aan de voorzijde mist bruto 48,2 gr.  
diam. 46 mm. [1]  € 100/200

404 14 kt. Gouden remontoir horloge, met onede-
le binnendeksel, diameter 3 cm. De wijzerplaat 
met romeinse cijfers en secondenaanduiding. 
Hierbij een hoog gehalte gouden Zeeuwse 
knoop knoop: netto 5,9 gr., horloge  
bruto 20,5 gr. [2]  € 220/320

405 14 kt. gouden pompoenvormig remontoir-
horloge, zogenaamde 'hunter' of 'savonette'. 
De kast is gedecoreerd met gravures van onder 
andere bloemen. De achterzijde toont nog 
resten van email. bruto 36,1 gr. diam. 7,5 mm 
Provenance: Uit oorspronkelijk Zweeds familie-
bezit. [1]  € 500/700

406 18 kt. gouden sleutelhorloge, Alliez & Ber-
guer, Genève. Met gouden binnendeksel, wit 
emaille wijzerplaat en secondewijzer  
bruto 65,5 gr., diam. 46,5 mm. [1] € 800/1200

407 International Watch Company, 14 kt. 
gouden remontoir horloge met ankergang en 
onedele binnendeksel. In etui. bruto 76,7 gr., 
diam. 48 mm. [2]  € 800/1000

408 14 kt. Gouden remontoir horloge aan een 
jasseron schakel ketting. De kast gedecoreerd 
met bloemgravures, een schild en zwart email. 
De wijzerplaat voorzien van romeinse cijfers 
en gedecoreerd met bloemen- en bladeren. Bin-
nendeksel onedel. bruto 44,7 gr. diam. 33 mm. 
l. 58 cm. [2]  € 800/1000

409 Drie 14 kt. gouden kleine remontoir  
horloges. Eén op de achterzijde gedecoreerd 
met groen guilloche email, zonder binnendek-
sel. Twee met onedele binnendeksel. Hierbij 
een zilveren remontoir horloge bruto 73,6 gr. 
diam. 26 - 30 mm. [4]  € 160/220

410 Longines, 14 kt. gouden remontoir horloge, 
met onedele binnen deksel en beugel. Aan een 
14 kt. gouden haverkorrel schakel horloge ket-
ting en één met een zwart fluwelen bandje en 
14 kt gouden montuur. bruto 76,3 gr.   
[3]  € 600/1000

411 14 kt. Gouden remontoir zakhorloge met ge-
facetteerde kast en onedele binnendeksel. Aan 
een dubbele gourmetschakel horloge ketting.  
In houten etui. bruto 96,6 gr., diam. 48 mm  
[3]  € 1000/1200

412 Rondine, 18 kt. gouden zuster horloge.  
De goudkleurige wijzerplaats met synthetische 
robijnen i.p.v. cijferaanduiding. Het driehoe-
kige bovendeel en de navette vormige broche 
opengewerkt met een motief van krullen en 
bezet met robijn en parels. Mt. J.G.W. Estéjé, 
Amsterdam, va. 1966 bruto 18,8 gr.  
h. 60 x 40 mm. [1]  € 260/340

413 Franrijk, 18 kt. gouden dames remontoir 
horloge, met een gouden binnendeksel. Aan 
een gouden strikbroche. bruto 15,2 gr.  
diam. 22 mm. [2]  € 220/280

414 Omega, 14 kt. roodgouden mechanisch heren 
polshorloge, Art Deco. Met een rechthoekige 
kast en seconde aanduiding. Aan een bruin 
lederen band  [1]  € 140/240

415 Vier polshorloges en twee remontoirhorlo-
ges, eerste helft 20e eeuw, waaronder gouden. 
Hierbij diverse zilveren en onedele horloge ket-
tingen Provenance: Uit oorspronkelijk Zweeds 
familiebezit. [zkj]  € 300/500

416 Silyan, 18 kt. gouden polshologe, Art Deco. 
Met achthoekige kast, de kroon bezet met 
een cabochon geslepen saffier. Aan een 14 
kt. gouden band met gespsluiting (glas mist, 
defect). bruto 19,9 gr.  Provenance: Uit oor-
spronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1] ]  € 400/600
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427 Chopard, 18 kt. witgouden mechanisch 
heren polshorloge met twee tijdzones en een 
gearceerde kast. Aan een zwart lederen band. 
Met zwart etui Chopard Genève. bruto 0,38 gr. 
[1]  € 200/300

428 Omega, 14 kt. gouden mechanisch dame-
spolshorloge, jaren '60. Aan een milanese 
band. In etui. bruto 36,5 gr. Provenance: Uit 
oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 700/900

429 Twee Omega heren polshorloges. Eén doublé, 
model Constellation, automaat (kras op de wij-
zerplaat, slijtage) en één staal, model Seamaster 
(defect). Hierbij een polshorloge van Gucci, 
quartz  [3]  € 200/300

430 Jaeger leCoultre, Memovox vergulde reis-
wekker, jaren '70. Met opwindmechaniek. De 
wijzerplaat opgebouwd uit een goudkleurige, 
witte en zwarte schijf. Beschadigingen aan het 
glas en verguldsel. Het uurwerk loop, maar 
wekker werkt niet. In zwart lederen etui   
bruto 27,4 gr., diam. 42 mm. [1] € 80/160

431 Yves Saint Laurent, stalen met doublé  
polshorloge, quartz. Met duidelijke draag- 
sporen. In bijbehorend zwart etui van Yves 
Saint Laurent Collection.  [1]  € 80/120

432 Corum Admiral's Cup, 18 kt. gouden heren 
polshorloge, quartz. Aan een zwart krokodil-
len lederen band. Met etui en houten doos.   
[1]  € 1000/1200

433 Jaeger LeCoultre, mechanisch herenpols-
horloge, model Reverso. De kast van 18 kt. 
geelgoud met wit - grijze wijzerplaat, aan een 
bruin krokodillenleren bandje (niet origineel). 
De horlogekast is ongegraveerd bruto 45,4 gr., 
afm. kast 32,5 x 23 mm. [1]  € 1400/2000

434 Victoria International, 14 kt. witgouden 
mechanisch dames polshorloge. Aan een smal 
visgraat schakelbandje, naar het uurwerk op-
splitsend waartussen briljant geslepen diamant. 
Hierbij een mechanisch damespolshorloge 
(defect) met een 14 kt. gouden kast, aan een 
doublé rekbandje bruto 41,3 gr.  
[2]  € 280/380

435 Seiko, drie stalen polshorloges, twee quartz 
en één automaat. Hierbij twee stalen pols-
horloges, quartz, één Piaget en en één Citizen 
(allen met flinke gebruikssporen)   
[5]  € 100/200

436 Jaeger LeCoultre, 18 kt. gouden mechanisch 
heren polshorloge met een vierkante wijzer-
plaat. Aan een zwart lederen band  
bruto 0,32 gr. [1]  € 100/200

417 IWO, platina mechanisch dames polshor-
loge, Art Deco. Bezet met vier geel - bruine  
briljant geslepen diamanten en vele witte acht-
kant geslepen diamanten, totaal ca. 0.70 ct. 
Aan een zwart koordbandje met onedele  
sluiting. bruto 16,8 gr. l. 17 cm [1] € 300/500

418 Platina mechanisch dames polshorloge, Art 
Deco. Bezet met achtkant geslepen diamant,  
totaal ca. 1.00 ct. Aan een witgouden band 
(later toegevoegd) bruto 30,3 gr., l. 17 cm.  
[1]  € 700/900

419 Baume & Mercier, 18 kt. gouden mechanisch 
heren polshorloge, jaren '70. De kroon bezet 
met een blauwe cabochon geslepen saffier, aan 
een bruin lederen band (niet origineel)  
bruto 30,1 gr. [1]  € 400/600

420 Monté, 14 kt. gouden mechanisch polshorlo-
ge, aan een 'tubogas' schakelband, op meerdere 
lengtes te dragen (uurwerk defect)  
bruto 24,7 gr. [1]  € 500/600

421 Baume & Mercier, 18 kt. gouden mechanisch 
dames cocktail horloge, jaren '50.  
De Milanese band in de vorm van een strik. 
Het middendeel kan worden opengeklapt om de 
wijzerplaat te tonen bruto 32,6 gr., l. 18 cm.  
[1]  € 1000/1500

422 Movado, 18 kt. gouden mechanisch dames- 
polshorloge, aan een Milanese schakelband 
bruto 24,2 gr.  [1]  € 600/800

423 Rolex, Precision, 18 kt. gouden mechanisch 
dames polshorloge, jaren '50, met een gladde 
kast, aan een slang schakelband bruto 17,3 gr. 
diam. kast 16 mm. [1]  € 500/700

424 Omega, 18 kt. gouden mechanisch dames-
polshorloge, jaren '50 - '60. Hierbij een  
Pontiac, 14 kt. gouden damespolshorloge  
(defect, één schakel los) bruto 62,7 gr.  
[2]  € 1400/1600

425 Jaeger leCoultre, platina mechanisch 
damespolshorloge, jaren ' 40 - '50, defect. 
De bovenzijde in de vorm van lussen, bezet 
met briljant en baguette geslepen diamanten. 
Het uurwerk onder een deksel, bezet met een 
briljant geslepen diamant van ca. 0.30 ct, in 
een entourage van baguette geslepen diamant, 
wordt geopend door middel van een in te druk-
ken briljant. Het uurwerk is los bruto 44,9 gr.  
l. 18 cm. [1]  € 3000/5000

426 Baume & Mercier, mechanisch heren 
polshorloge  met 18 kt. gouden kast, zwarte 
wijzerplaat en originele zwart lederen band.  
De kroon gezet met een cabochon geslepen 
blauwe saffier. De achterzijde gegraveerd met 
monogram A.M. 1958 - 1983 bruto 0,32 gr.  
[1]  € 300/400
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437 Must de Cartier, stalen herenpolshorloge,  
model Santos, quartz. Hierbij een Must de 
Cartier doublé polshorloge, quartz. Beide met 
duidelijke draagsporen, Met doosje Must de 
Cartier Paris.  [2]  € 300/400

438 Bulgari Carbon gold polshorloge, automaat, 
nummer 1054/3300. Met zwarte wijzerplaat 
en lunette, transparante onderzijde, aan bruin 
lederen originele band (kras in het glas)  
bruto 29,9 gr., diam. 33.7 mm. [1] € 500/600

439 Eterna, 14 kt. gouden mechanisch heren 
polshorloge, aan een zwart lederen band 
bruto 34,5 gr. [1]  € 180/280

440 Gebo, 14 kt. gouden mechanisch polshorloge, 
Art Deco. Aan een zwart lederen bandje 
bruto 10,9 gr. [1]  € 80/100

441 Altos, 18 kt. gouden mechanisch heren pols-
horloge, aan een bruin lederen band. Hierbij 
Tissot, onedel heren polshorloge aan een zwart 
lederen band (uurwerk defect). bruto 59,6 gr.  
[2]  € 150/250

442 18 kt. Gouden mechanisch dames polshor-
loge, aan een tapstoelopende band (knikjes, 
uurwerk defect) bruto 19,6 gr.  
[1]  € 380/460

443 Omega, De Ville, stalen met doublé dames-
polshorloge, quartz, krasjes op het glas. 
bruto 25,3 gr. [1]  € 200/300

444 Rado Ceramica, dames polshorloge, quartz, 
model Jubilé. Met zwart keramieken kast en 
band, vier achtkant geslepen diamanten op de 
wijzerplaat. Lichte krasjes. bruto 47,1 gr.  
[1]  € 200/400

445 Tweede gehalte zilveren chatelaine, met 
Zeeuwse Knopen aan elkaar verbonden met 
stukjes jasseron schakel. De onderste knoop 
met glazen deksel waarachter een zilveren 
remontoir horloge. (beugel ontbreekt) 
bruto 84,8 gr. l . 14 cm. [1]  € 60/90
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Zilverwerk

500 Theebus, Amsterdam, vroeg 19e eeuw, schuit-
vormig model met scharnierende deksel me 
eivormige knop en met gravure aan de voorzij-
de waarschijnlijk later te dateren, met slotje en 
sleutel, mt. J. Carrenhof 1791-1811 Amsterdam 
1807, winkelier Diemont 13 x 12 cm, 239 gr. 
[1]  € 150/250

501 Pijpencomfoor op houten voet, Biedermeier, 
schuitvormig gelobd model op ovale voet, 
bewerkt met acanthusblad gravures, de deksel 
met knop in bloemvorm, koperen binnenbak, 
gecontouneerde coromandel houten voet op 
benen pootjes( een vervangen), mt. Johannes 
Mulder Amsterdam 1845/1862, 2e gehalte, 
herstellingen 16 x 20 x 14 cm, incl. voet,  
813 gr. [13]  € 100/140

502 Collectie diverse miniaturen, 20e eeuw, waar-
bij schepen, trekschuit, molens, en miniatuur 
met voorstelling van ophaalbrug bij vaart met 
bootje, molen figuren en rijtuig, voornamelijk 
2e gehalte max. h 8,5 x 10 cm min.  
h 6,5 x 6 cm, 292 gr. [7 in zkj]  € 150/300

503 Kristallen botervloot met zilveren dop,  met 
o.a. diamantslijpsel, tolvormige knop met 
diverse keuren (onduidelijk) h 16 cm,  
diam 15 cm  [1 in zkj]  € 40/50

504 Divers klein zilverwerk, voornamelijk 20e 
eeuw, waarbij nootmuskaatraspdoosje en bakje 
met Spaanse munt uit 1759 3 x 5 cm,  
diam 8 cm en diverse afmetingen, 213 gr.  
[zkj]  € 80/120

505 Staphorst, schoengesp en divers klein 
zilverwerk, 19e eeuw, langwerpig model met 
afgeronde hoeken, ajour met appliques en 
diverse motieven, mt. Dirk van der Ree 1882-
1907 Schoonhoven, 2e gehalte, twee diverse 
naaldenkokers, Empire ( deukjes) 
6,5 x 10,5 cm, bruto 140 gr. [zkj] € 100/200

506 Paar kandelaars, 70er jaren, rond model, taps 
toelopende stam met cannelures, mt. D. Burger 
Haarlem 1971, 2e gehalte h 15 cm,  
bruto 304 gr. ( verzwaarde voet)  
[2]  € 100/200

507 Duitsland, een set van vier kandelaars, rond 
model met balustervormige stam, mt. AM in 
schild, niet geïdentificeerd, Winkelier Drees 
B.V. Den Haag, 1e gehalte h 11 cm,  
bruto 807 gr (verzwaarde voet)   
[4]  € 200/300

508 Divers klein zilverwerk, 19e en 20e eeuw, 
waarbij dierfiguurtjes, geurdoosje in visvorm 
met bewegende staart, glazen met zilveren 
montuur parfumflesjes bruto 279 gr. ( excl.
parfumflesjes) [zkj]  € 80/100

509	 Engeland,	paar	kandelaars	met	filetrand,	
70er jaren, rond model met filetrand, Mt. JN 
niet geïdentificeerd, Birmingham ca . 1970 
winkelier Fa. Niekerk Schoonhoven, 1e gehalte 
h 15 cm, bruto 265 gr.( voet verzwaard)  
[2]  € 100/200

510	 Twee	verschillende	sets	van	twaalf	koffie-
lepels en divers klein schepwerk, 20e eeuw, 
rond model met kam, mt. N.V. Zilverfabriek 
Voorschoten 1925-1961, en dubbel filet mt. Fa. 
Amsterdamse keur Amsterdam, 2e gehalte 
678 gr.  [zkj]  € 150/250

511 Bonbonmandje en divers eetgerei, 20e eeuw, 
ajour mandje, waarbij opdienlepels, voorname-
lijk 2e gehalte mandje 4 x 12 cmx 10 cm,  
460 gr.  [zkj]  € 150/250

512 Set taartvorkjes en in etui,  steeluiteinde met 
bokkenpoten, mt. Fa. J.M. van Kempen Voor-
schoten, 2e gehalte 112 gr.  
[13 in zkj]  € 50/100

513 Engeland, paar kandelaars, rond 1900, 
balustervormige stam op gecontourneerde 
voet, ronde kaarsenhouder, met bobèches, mt. 
Hawksworth, Eyre & Co. ltd Sheffield 1900,  
1e gehalte h 19,5 cm, bruto 1061 gr. (ver-
zwaarde voet) [2]  € 200/400

514 Collectie diverse miniaturen en meetlintje, 
voornamelijk 20e eeuw, meetlintje, 19e 
eeuw(lint defect), platbodem schepen e.a., 
verschillende ambachten en divers, 2e gehal-
te neetlint h 4 cm, 10,5 aflopend naar ca.  
3,5 cm, diverse formaten, 303 gr.  
[zkj]  € 120/160

515 Engeland, paar kandelaars, 20e eeuw rond 
model versierd met parelrand, mt. JN, niet 
geïdentificeerd Birmingham 1996, winkelier/
groothandel Niekerk Schoonhoven, 1e gehalte, 
licht beschadigde voetrand, deukje h 15 cm, 
bruto 264 gr. ( voet verzwaard)  
[2]  € 100/200
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524 Rusland, tabaksdoos met niello versierd, 19e 
eeuw, gedecoreerd met een motief driehoeken 
met rozen, vergulde binnenzijden, mt. A.A niet 
geïdentificeerd Moskou 1825-1827, keurmees-
ter N.L. Dubrowin 1822-1855, gehalte 84 
zolotniki 3,5 x 9,5 x 4 cm, 129 gr. Provenance: 
Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 200/250

525 Paar miniatuur terrines en inktpothouder, 
19e eeuw, rond model met twee grepen en dek-
selknop in vorm van vogels, gecontourneerde 
onderschotels, mt. J.H. Bing 18471878 Amster-
dam, inktpothouder met een los potje, getekend 
Amsterdam pseudo keuren h 2,5 cm, br 4 cm, 
h 2 cm, l 5,2 cm, 63,4 gr.  [3]  € 150/200

526 Duitsland, opdienschaal met losse verko-
perde metalen binnenbak, 19e eeuw, gecon-
tourneerde vorm met getailleerde en opstaande 
gebogen rand met filetversiering, binnenbak 
met twee ringgreepjes, mt. Gebr. Friedlander, 
925 genummerd 78521 9 x 41 x 24 cm, 
1579 gr. (excl. binnenbak) [1]  € 300/500

527 Drie diverse hengselschaaltjes en Duitsland 
rococostijl schaaltje, 19e eeuw, langwerpig 
model met inscirptie aan de onderzijde, Bie-
dermeier, mt. wed. H. Ridder Groningen 1846, 
2e gehalte, rondmodel mandje mt. onduidelijk, 
Duitsland, ovaal ajour, binnenbakje ontbreekt, 
Duits bladvormig blaadje, versierd en staand op 
drie pootjes met hoogstwaarschijnlijk pseudo 
Hanau keuren, herstellingen bij enkele mand-
jes 7,5 x 15 cm, h 9 cm, diam 13 cm,  
12 x 14,5 cm, hoogte excl. hengsel, schaaltje  
18 x 16 cm 843 gr. [4]  € 300/400

528 Maliënkolder tasje en paar maliënkolder 
beursjes, 19e eeuw, ajour bewerkte beugel met 
o.a. voorstelling van man met gitaar op de rug, 
klimmend naar geliefde op balkon, naam bin-
nenzijde, Mme Ramaël, tas met draagketting, 
keuren onduidelijk 23 x 9,5 cm, excl.ketting, 
ca. 9 x 6 cm, 489 gr. [3]  € 180/220

529 Midden-Oosten, Perzië, paar vazen,  slank 
hoog rond model met ingegraveerde decoratie 
van vogels, bloem-, blad-, en andere diverse 
motieven, bloemen, geen keuren aan getrof-
fen,  h 46,5 cm, 1451 gr. [2]  € 400/800

530 Divers klein zilverwerk, 19e en 20e eeuw, 
waarbij set van 11 theelepeltjes met bokkenpoot 
als steeluiteinde, voornamelijk 2e gehalte 
ca. 480 gr.  [zkj]  € 100/150

531 Twee diverse sets eetgerei, één met parel-
randversiering, o.a. Fa. Van Kempen, 19e 
en 20 eeuw, hierbij collectie vingerdoekringen, 
voornamelijk 2e gehalte 940 gr.  
[zkj]  € 200/400

516 Jardinière met blauw binnenbak, Louis 
XVI-stijl, ovaal ajour houder met strikwerk 
en portretmedailons, blauw glazen binnenbak, 
met zes geboorde bevestigings gaten, twee 
voluutvormige oren, geen keuren aangetroffen, 
vermoedelijk 19e eeuw ca. 10 x 30 x 310 cm, 
341 gr. ( exl. glas)  [1]  € 150/200

517 Paar koektrommels met oudhollandse 
voorstelling, hierbij divers klein zilverwerk, 
langwerpig en rondmodel, scharnierende 
deksels, mt. J. Vos & Co. n.v., Haarlem\'s-
Hertogenbosch 1913, 2e gehalte, bij divers ook 
onedel t6 x 12 x 15,5 cm, h 6cm, diam 15 cm, 
trommels 909 gr. divers bruto 914 gr.  
[2 en 1 zkj]  € 200/300

518 Ronde koektrommel, 30er jaren, met filetran-
den versierd, scharnierende deksel, mt. Zilver-
fabriek Voorschoten n.v. Voorschoten 1934,  
2e gehalte h 8,5 cm, diam 13, 5 cm, 357 gr.  
[1]  € 200/300

519 Set van zes taartvorkjes met diverse steelui-
teinde,	20e	eeuw	en	set	van	zes	koffielepels,	
19e eeuw, hierbij divers klein ziverwerk, 19e 
en 20e eeuw, voornamelijk 2e gehalte 508 gr, 
[zkj]  € 150/200

520 Rusland, tabaksdoos met niello versierd,  
gedecoreerd met een gekroonde lauwerkrans, 
bloem- en bladmotieven in reliëf, vergulde bin-
nenzijde, mt. MA in ovaal, niet geïdentificeerd, 
Moskou 1882-1899, 84 zolotniki gehalte  
7 x 9,2 cm, 209 gr. Provenance: Uit oorspron-
kelijk Zweeds familiebezit. [1]  € 200/300

521 Rusland, twee sigaretten etuis met niello 
versierd, 19e eeuw. Beide met gegraveerde 
voorstelling van paard en wagen in cartouche 
en bladmotieven mt. H.N niet geïdetitificeerd 
Moskou, 84 zlotniki, met letter monogram 
applique, ander vergulde binnenzijde, mt. G.K. 
niet geÏdentificeerd, Petersburg keurmeester 
Vasily Peretrutov 1883-1893 7,5x 10 cm,  
5 x 8,5 cm, 249 gr. Provenance: Uit oorspron-
kelijk Zweeds familiebezit. [2]  € 200/300

522 Rusland, sigaretten etui, 19e eeuw, versierd 
met niello en gedecoreerd met eikel- en eiken-
bladmotieven en een hartvormig embleem, 
geen keuren aangetroffen, gedeeltelijk vergulde 
binnenzijde, kleine beschadigingen  
9 x 5 x1,5 cm, 96 gr. Provenance: Uit oorspron-
kelijk Zweeds familiebezit. [1]  € 200/250

523 Rusland, snuifdoos, 19 eeuw, ovaal model, ge-
decoreerd met acanthusbladmotieven, mt. A.H, 
Moskou, keurmeester M.q 1847, beide keuren 
niet geïdentificeerd, gehalte 84 zolotniki  
3,5 x 9,5 x 3,2 cm, 109 gr. Provenance:  
Uit oorspronkelijk Zweeds familiebezit.  
[1]  € 200/300
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532 Broodmand, Art Deco-stijl,  ajour schuitvor-
mig met parelrand, mt. Fa. A. Presburg & Zoon 
Haarlem 1964, 2e gehalte h 9 cm, l 28 cm,  
320 gr. [1]  € 140/180

533	 Duitsland,	vierdelig	koffie-	en	theeservies,	
Rococo-stijl, bestaande uit koffiepot en theepot 
met scharnierende deksels, suikerbakje en 
melkkannetje, getordeerde gebolde vorm, 
voluutvormige grepen, op gebogen pootjes ver-
sierd bij aanzet met acanthusbladmotieven, mt. 
onduidelijk, 800 st, belastingstempel buiten-
landse werken 1906-1953 h 27 cm, h 20,5 cm, 
h 8 cm, h 10 cm, 2164 gr. [4]  € 600/800

534	 Duitsland,	vierdelig	koffie-	en	theeservies,	
Louis XVI-stijl, vroeg 20e eeuw, bestaande uit 
koffiepot en theepot met scharnierende deksels, 
suikerpot met deksel en melkkan, gecanne-
leerd rond model met bandversiering met o.a. 
meandermotieven, klokvormige deksels met 
bloemknopvormige knop, rechthoekig oor, 
ronde uitlopende voet, vergulde binnenzijde, 
mt. Siegele Berlin, 22k, 935 M, 1e gehalte  
h 28 cm, h 24,5 cm, h 15,5 cm, h 11,5 cm,  
2064 gr.   € 850/1250

535 Duitsland, chocoladekan, Louis XV-stijl, 
19e eeuw, getorste bolle buik, voluutvormig 
oor versierd met acanthusbladmoteiven op 
vier gebogen pootjes, met scharnierende bolle 
deksell, mt. H. Behrnd Dresden opgericht 1881, 
1e gehalte h 29 cm, br 21 cm, 811 gr.  
[1]  € 200/400

536 Ovaal presenteerblad, 1e helft 20e eeuw, met 
oplopende rand versierd met acanthusbladmo-
tieven, geen keuren aangetroffen 45 x 32 cm, 
706 gr. [1]  € 300/600

537 Duitsland, drie diverse ovale ajour manden, 
twee in rococo-stijl en een in Biedermeier stijl, 
gemerkt, alle 800 st 25 x 19 cm, l 22 cm, 
l 20 cm, 521 gr. [3]  € 200/400

538 Duitsland, kandelaar, Nederland, room- en 
melkkannetje en divers klein zilverwerk, 
19e en 20e eeuw balustervormige 1e gehalte 
kandelaar, kannetjes met houten oren, mt. Da+, 
2e gehalte, waarbij een paar ajour zoutvat-
houders h 17 cm, h 11,5 en 7 cm, en diverse 
formaten, bruto 846 gr. [zkj]  € 250/450

539 Tabaksdoos, Empire-stijl, 2e helft 19e eeuw, 
schuitvormig geribd model, deksel met gravu-
res versierd, binnenkant met naamgravure P. 
Schot, mt. onduidelijk,jl 1871, 2e gehalte, iets 
gedeukt 7,4 x 14 cm, 153 gr.  
[1]  € 150/300

540 Duitsland, gehamerde brandewijnkom, eind 
19e eeuw/vroeg 20e eeuw, ovaal gelobd model 
met twee oren, gemerkt mt. niet geïdentificeerd, 
800 st. 9,7 x 18,7 cm, 229 gr.  
[1]  € 100/200

542	 Collectie	van	zeven	kristallen	parfumflacons	
met zilveren monteringen, 19e eeuw, diverse 
modellen en versieringen, Empire en Bieder-
meier exemplaren, zes compleet met stopje  
12 cm max, 8,7 cm min.  [7 in zkj] € 200/400

543 Collectie van vijf loderein doosjes, 18e en 19e 
eeuw, gecontourneerd en versierd mt. C.van 
Hoek Amsterdam 1797, twee geribd Empire 
doosje met mt. PK 93 en mt. 75 c, koffermodel-
doosje mt. P. Cabboes Leeuwarden 1857 en een 
hoog bewerkt doosje, 19 eeuw 3 x 3 cm,  
h 3 cm, h 3,5 cm, h 4 cm, 101 gr.  
[5 in zkj]  € 250/500

544 Brijlepel, Amsterdam, vroeg 19 eeuw, spitse 
bak, mt. Hendrik Teerink Amsterdam 1804, 
deukjes l 40 cm, 210 gr. [1]  € 120/180

545 Tweedelig rookstel bestaand uit tabakspot en 
pijpenomfoor, Biedermeier, gecontourneerd 
gelobd en gehamerd langwerpig model op ge-
lijkvormige houten basis op pootjes, tabakspot 
met inscriptie hunne Dankbare kinderen der 50 
jarige echtvereniging van Cor Oud en S. Kooi-
man te Oosterblokker 18 april 1869, mt. H. 
Mensinga 1835-1850 Utrecht 1850, 2e gehalte, 
koperen binnenbak bij comfoor h 18 x 17 cm 
h 11 x 15,5 1c897 gr. [2]  € 250/450

546 Drie diverse tabaksdozen en snuifdoosje,  
19 eeuw, langwerpig geribd model, Empire, mt. 
A.Keun, Groningen 1822, 2 gehalte, langwer-
pig model met deksel met jachtvoorstelling in 
reliëf en vergulde binnenzijde, mt. P. Kuijlen-
burg Schoonhoven 1849, 2e gehalte, koffervor-
mig doosje met offer van Abraham in deksel, 
mt. onduidelijk 1884, en geribd snuifdoosje, 
mt. J.P. Sperna Weiland 1837-1883 Schoonho-
ven l 12 cm, l 13 cm, l 8 cm, l 7,2 cm,   
[4]  € 350/650

547 Paar kandelaren, 's-Gravenhage 1803, 
ruitvormig model met cannelures, vaasvormige 
kaarsenhouders met bobèches, parelrandversie-
ringen, mt. Nicolaas van Nuys II 1767-1811, 
's-Gravenhage 1803, Hollandse leeuw, ingegra-
veerd 3 en 4, Rijksstempelmerk bijltje, 
29 x 17 x 10,5 cm, 1085 gr. [2]  € 1200/1800

548 Groot cabaret, Rotterdam, 18e eeuw, ovaal 
met ajour opstaande rand met eierlijst motie-
ven en parelrand, mt. Johannes G. Le Blanck 
1784-1796, Rotterdam 1791 Hollandse leeuw, 
Rijksstempel bijltje voor oude in de handel 
terugkerende werken van vóór 1814, lichte 
verbuigingen 59,9 x 44,7 cm, h 6,2 cm,  
3050 gr. [1]  € 3500/5500

549 Tabaksdoos, Empire, langwerpig rechthoekig 
geribd model, naam inscriptie, mt. Hendrik 
Kuijlenburg Schoonhoven 1826 145 gr. Pro-
venance: Uit oorspronkelijk Zweeds familiebe-
zit. [1]  € 100/150
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557 Set van twaalf theelepels, theeschep en 
suikerschep in palissanderhouten cassette, 
19e eeuw, opengewerkte bewerkte steel, mt. 
A.H. der Kinderen Den Bosch 1866, 2e gehalte, 
cassette met zilveren monteringen, slotje met 
sleutel en met fluwelen en spiegel interieur, 
defectje kistje 16 x 21 cm, 182 gr.  
[15]  € 120/240

558 Divers opdiengerei en klein zilverwerk, 20e 
eeuw, waarbij visopdienschep en mergboor, 
voornamelijk 2e gehalte 687 gr.  
[zkj]  € 200/300

559 Twee diverse stellen van theepot en room-
kannetje,  rond model met decoratie en versie-
ringen in Chinese stijl, mt. J.M. van Kempen 
1858-1924 Voorschoten 1e gehalte, oor beetje 
los, stel idem mt. jl. 1873 14 x 19 cm,  
6 x 15 cm, 12 x 20 cm, 11 x 12 cm, 1144 gr.  
[2]  € 350/650

560 Duitsland, kandelaber, Louis XV-stijl, 
driearmig op ronde voet, mt. Wilhelm Binder 
Schwäbisch Gmund vanaf 1869, 1e gehalte 
h 16 cm, br 18cm, 463 gr.(verzwaarde voet)  
[1]  € 200/300

561 Koektrommel, eind 19e/vroeg 20e eeuw, 
ovaal gecontourneerd model op vier acanthus-
blad vormige pootjes, versierd met acanthus-
bladmotieven, deksel scharnierend en met knop 
in vorm van arend, 1e gehalte l 15 cm, h 14 cm, 
485 gr. [1]  € 180/240

562 Paar kandelaars, 20e eeuw, ronde voet met 
slank konische schacht en ronde kaarsenhou-
ders, mt. M.A.M van den Bersselaar Udenhout 
1967-1998, 2e gehalte, deukjes h 18 cm,  
bruto 443 gr. (verzwaarde voet) [2] € 200/300

563 Paar kandelaars, 20e eeuw, rond model 
op hoge voet met balustervormige stam en 
ronde kaarsenhouder, parelrandversiering, mt. 
onduidelijk, 2e gehalte h 15 cm, bruto 381 gr 
(verzwaarde voet)  [2]  € 150/200

564 Paar Jads, 20e eeuw, een met acanthusbladmo-
tieven versiering einde balustervormig greep, 
ander strak en met o.a parelrandversiering, 
beide met handje en aanwijsvinger, geen mees-
tertekens aangetroffen, 1e gehalte l 28 cm,  
l 27 cm, 191 gr. [2]  € 150/200

565 Paar Jads, 20e eeuw, een grote met geschubde 
versiering aanwijshand met vinger en rond 
versierd knop, ander met marmeren greep hand 
met aanwijsvinger en ketting, beide 1e gehal-
te l 31 cm, l 18 cm, excl. ketting, bruto 198 gr. 
[2]  € 150/200

550 Brijlepel, Amsterdam, 18e eeuw, ovale bak 
met dubbel lof en steeluiteinde in vorm van 
rond model met kam, mt. Johannes Selling 
Amsterdam 1792, herkeuringsteken 1807 en 
belastingstempel bijltje, herstelling aanhechting 
bak l 35,5 cm, 178 gr. [1]  € 200/400

551 Paar strooiers, 's- Hertogenbosch, Louis 
XVI, vaasvormig model, met cannelures, 
staand op vierkanten voet met bolle ronde basis 
met parelrand versierd, bovenzijde met gegra-
veerde band met bloem- en ketting motieven, 
de strooiers klokvormig model met parelrand 
versierd en met bloemknopvormige knop 
bekroond, eveneens met parelrand versierd, mt. 
Christiaan van Germert 's-Hertogenbosch 1796-
1797, herkeuringsteken 1807 gekroond O en 
rijksstempelmerk dolfijn met opgeheven staart 
1859-1893 h 19 cm, diam 7 cm, basis 5 x 5 cm, 
397 gr. [2]  € 1200/1800

552 Meerdelig pijpgarnituur of zaknecessaire, 
18e	eeuw,	rammelaar	met	fluit	en	ketting,	
19e eeuw, sleutelvormige houder met vijf 
necessaires en onderaan cachet met lettermo-
nogram, geen keuren aangetroffen, rammelaar 
rond met stralen motieven en ajour zijkant, 
jasseron ketting, gemerkt 800, incompleet,  
8 x 3,2 cm, ingeklapt, l ca. 40 cm incl. ketting, 
8,5 x 3,5 cm, 90 gr.  [2]  € 300/400

553 Divers klein zilverwerk,  waarbij twee suiker-
tangen, twee antieke messen, beursje en onedel 
handwerkschaartje bruto 278 gr.  
[zkj]  € 50/150

554 Tas met zilveren beugel en haak, 18e eeuw en 
beursje, 19e eeuw, dubbele en bewerkte beugel 
mt. Willem Nicolaas Erhens Hoorn 1787, haak 
met mt. JV mogelijk Jan R. Volhaber 1731-
1741, Hoorn jrl. M en rijksstempelmerk bijltje 
getekend l beugel 15 cm, l haak 10 cm, l 7 cm, 
beursje, bruto 402 gr. [2]  € 200/400

555 Buitenland, twee diverse brij-of vulling le-
pels, 18e/19e eeuw, een vulling lepel Engeland, 
rond model met kam, mt. William Withers, 
Londen vanaf 1762, toegeschreven aan, stad en 
jaarletter onduidelijk, herkeurteken 1807, de 
andere lepel Hollands glad met bloem- en blad 
applique en gestippeld gegraveerde lettermo-
nogram, diverse keuren, niet geïdentificeerd l 
36,5 cm, l 39,5 cm, 371 gr. [2]  € 360/480

556 Duitsland, paar strooibussen, 19e eeuw, 
balustervormig met cannelures, laurierblad 
quiirlandes met strikmedaillons, gemerkt, mt. 
niet geidentificeerd, 800st belastingstempel V 
1906-1953 h 21 cm, 537 gr.  
[2]  € 180/360
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566 Paar Jads, 20e eeuw, greep onbewerkt met uit-
einde met opengewerkte bol en ketting, handje 
met aanwijsvinger, de ander met balustervormi-
ge versierde greep en handje met aanwijsvinger, 
1e gehalte l beide 22 cm, excl. ketting, 117 gr. 
[2]  € 150/200

567 Oostenrijk, bowllepel met benen handvat, 
19e eeuw, brede gelobde bak met aanhechting 
met acanthusbladmotieven, benen greep deesl 
getorst, gemerkt 13 l 40 cm, br 11,4 gr.   
[1]  € 60/100

569	 Set	van	twaalf	koffielepels	met	parelrand,	1e	
helft 20e eeuw, mt. CB (niet geïdenitifceerd), 
en een lepeltje Fa. Gerritsen & Van Kempen 
Zeist 1926-1960, in etui, 215 gr.  
[13 in zkj]  € 60/80

570 Twaalf couverts, Amsterdam ca. 1800, rond 
model met kam, mt. Roelof Helweg Amsterdam 
1801, klimmende leeuw gemerkt, keur onge-
waarborgd oud en inlands 1906-1953 en een 
bijpassende vork jrl. x=1806 1671 gr.  
[25]  € 600/1000

571 Twaalf vorken, Leiden, 18e eeuw, rond model 
met kam, mt. Willem van den Goorberg Leiden 
1799, klimmende leeuw, herkeurteken 1807 
gekroond 0 758 gr. [12]  € 400/500

572 Set van twaalf dessert vorken en zes dessert 
lepels, 19e eeuw, rond model met kam, mt. 
Roelof Helweg Amsterdam 1824 drie vorken, 
mt. W.F Schuss Amsterdam 1867-1833 met 
diverse jaarletters en andere meesterteken, 
lepels met diverse meestertekens waarbij mt. 
W.F. Schuss Amsterdam 1881, grotendeels met 
lettermonogram, zes vorken zonder. Hierbij 
set van zes fruitmesjes, puntfilet 701 gr. excl. 
mesjes [zkj]  € 200/400

573 Set van zes kleine lepels en vijf dinerlepels, 
19e eeuw, rond model met kam mt. Roelof 
Helweg sr. Amsterdam 1927, 2e gehalte, diner-
lepels met verschillende meestertekens idem 
model en een met dubbel lof bak 482 gr.   
[11]  € 200/400

574 Kristallen schaal op zilveren voet, paar 
strooiers en roomsetje met zilveren mon-
turen, 19e en 20e eeuw, bewerkte voet met 
inscriptie Aangeboden door officieren andere 
zijde Brandspuit nr 1 en 3, met meesterteken, 
2e gehalte, roomsetje montuur met parelrand, 
mt. Fa. J.M. van Kempen 1848--1924 Voor-
schoten h 17 cm, diam 23 cm, h 11 cm,  
h 10,2 cn, diam 10 cm, h 5 cm, l. 9 cm  
[4]  € 60/120

575 Broodmand, Louis XVI-stijl, 19e eeuw, ovaal 
golvend model, ajour en versierd met strikvor-
mige appliques, mt. P. vd Wier van de Woude 
1898-1917, voorzien van fantasiekeuren 
12 x 34 x 24 cm, 1029 gr. [1]  € 800/1200

576 Verenigde Staten, paar drielichts kandelaars 
op gevulde voet rond model met twee gebogen 
armen, mt. Reed & Barton, 1e gehalte, 
h 16 cm, br 22 cm, 1081 gr. (voet verzwaard)  
[2]  € 140/180

577 Aspergetang en bonbonmandje, 20 eeuw, 
recht model versierd met parelrand, mt. Wed. A. 
Kuijenburg Schoonhoven 1903, bjour schuit-
vormig mandje, mt. J.M van Kempen 1858-
1924 Voorschoten, 2e gehalte l 22 cm, 16,5 cm, 
257 gr. [2]  € 110/160

578 Pijpencomfoor, 19 eeuw, schuitvormig met 
ajourrand met boogmotieven parelrand versie-
ring, op houten ovale voet met pootjes, geen 
meesterteken aangetroffen, 2e gehalte, koperen 
binnenbak h 12 cm, l ca 17 cm, bruto 507 gr. 
[1]  € 100/200

579 Set van zes viscouverts, 30er jaren, één 
mergboor 1920 en twee Amsterdams 18e 
eeuwse lepels, Haags-lof, mt. Gebroeders T & J 
Huisman Schoonhoven, 1938, 2e gehalte, merg-
boor Fa. J.M. van Kempen Voorschoten 1920, 
lepels mt. Jacobus Helweg, Amsterdam 1799 
met verso initialen gravering 771 gr.  
[15 in zkj]  € 200/300

580 Indonesië, Djokja, broodmand, ovaal model, 
gehamerd bodem en ajour opstaande rand met 
diverse bloem- en bladmotieven, inscriptie 
1932- Jan van Heel 1938, 800st gemerkt  
6 x 22 x 33 cm, 385 gr.  [1]  € 150/250

581 China, lotusvormige bewerkte schaal, schaal 
met versiering van kraanvogels, geen keuren 
aangetroffen, restauraties en defecten  
diam 43 cm, 1073 gr.  [1]  € 100/200

582 Suikerschaaltje, Amsterdam, vroeg 18e eeuw, 
gedreven en gegraveerd, bloemvormig blad en 
rijk versierd, mt. Jan de Vries(Citroen 966) Am-
sterdam 1728, Hollandse leeuw. Herkomst Fa. 
A.C. Beeling & Zn. Leeuwarden, aangekocht 
op de Kunst en Antiek beurs te Delft in 1986, 
aankoop nota aanwezig diam.12,5 cm en h 5,3 
cm, 73,8 gr. Provenance: Uit het bezit van een 
landschapsarchitect. [1]  € 1000/1500

583 Tafelbel, Middelburg, 18e eeuw, klokvormige 
bel met greep in vorm van bloemtak met blad 
en twee bloemen, strik- en bladguirlandes, 
mt. Benjamin d'Hoy 1780-1787 Middelburg, 
1784/86, onduidelijk keur bovenkant steel, 
herstelling h. 15 cm, diam 8,4 cm, 285,8 gr.  
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [1]  € 2000/4000
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589 Gelegenheidsbeker, Groningen, 17e eeuw, 
kelkvormig met gegraveerde decoratieve en 
figuratieve voorstellingen, bewerkte voet 
met kabelrand, gravering aan de buitenzijde, 
inscriptie Meneke Iannes anno 1657, vergulde 
binnenzijde, mt. Hindrick Muntick II alfabet 
3D 1658/59. Kabelrand met licht verbogen  
h. 11, d. 8 en d. voet 6 cm, 117 gr. Provenance: 
Uit het bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 1000/1200

590 Drie diverse Loderein doosjes, Friesland, 19e 
eeuw, alle met verschillende gedreven versie-
ring en licht afwijkende verhoogde deksels, mt. 
Chr. J. Beunings Joure, 1870, 1876 en 1877, 2e 
gehalte 5 x 4,7 cm, 5 x 4,5 cm, 5, 4 cm, 91,6 gr. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [3]  € 250/350

591 Vier Loderein doosjes, Gouda en Schoonho-
ven, 18e/19e eeuw, kabinetvormig model met 
galante voorstellingen mt. J. van Geelen Gouda 
1805, doosje gecontourneerd model met diverse 
pastorale e.a. voorstellingen, Gouda 1798, en 
doosje gebold gecontourneerd model, onduide-
lijk meesterteken 1873, en doosje met filigrain 
versiering, mt. W. Lobensteijn Schoonhoven 
1874 4,5 x 3 cm, ca. 3 x 3 cm, 4 x 4,4 cm,  
4,5 x 3,8 cm, 95,4 gr. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect. [4] € 400/500

592 Drie diverse rinkelbellen, 19e eeuw, een met 
agaten steel mt. onduidelijk ca., 1835, andere 
geen keuren aangetroffen l 14,5 cm, l 13 cm, 
l12 cm, br. 145 gr. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect.  
[3]  € 1000/1500

593 Vier diverse Loderein doosjes, 19e eeuw, 
hoog bewerkt model, mt. C.H. Cammans Leeu-
warden/Groningen 1876, bewerkt tonmodel, 
mt. S.T. Reitsma jr. Heerenveen/Sneek 1892, 
gecontourneerd model met amoureuze en min-
nelijke voorstellingen, mt. onduidelijk 1863, 
alle 2e gehalte, gecontourneerd bewerkt doosje 
mt. C. v. Gelderen Schoonhoven 1872  
5 x 3 cm, 4,5 x 4 cm, 4 x 3,3, 4 x 3,5 cm, 111 gr. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [4]  € 350/550

594 Collectie van zeven geribde doosjes, Empire 
en Empire- stijl,  waarbij vijf pepermunt/pil-
lendoosjes en twee loderein doosjes, diverse 
modellen rond, vierkant e.a., verschillende 
meestertekens, een schuitvormig ovaal model 
mt. A. Kuilenburg Schoonhoven 1818  
3 x 3,4 cm, h 3,2 cm, max. 5 x 5 cm, 192 gr. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [7]  € 450/650

584 Gelegenheidskom met deksel, Leeuwarden, 
1e helft 18e eeuw, in de vorm van brandewijn-
kom, rijk bewerkt met acanthus en bloem-
motieven, ajour oren met cherubijntjes, knop 
van deksel in vorm van paard, mt. Thomas de 
Ringh 1722-1741 Leeuwarden, ca.1731, belas-
tingstempel V gekroond, 1814-1893, mogelijk 
een draverij-prijs, dekselrand kleine deukjes 
14 x 26 cm, 381 gr. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect. [1] € 2000/3000

585 Theepot, Sneek, 18e eeuw, rond rijk versierd 
model met gedreven florale- en schelpmotieven, 
vogelvormige tuit en dekselknop in vorm van 
zeemeermin, mt. Johannes de Vries, werkzaam 
1735-1764, jrl. gekroonde B 1754 en diverse 
oude belastingkeuren. Gemerkt met initialen. 
Herstelling kettinkje (afwezig) 16 x 18 cm,  
318 gr. Provenance: Uit het bezit van een land-
schapsarchitect. [1]  € 2000/3000

586 Tabakspot, Middelburg, Louis XV,  vierkant 
model met afgeschuinde hoeken, vlamvormige 
knop en gebogen acanthusbladvormige pootjes, 
versierd met decoratieve gravering, mt. vogel 
op tak, nr. 638 (De Bree Zeeuw Zilver) jrl. 
G=1770, lossing en belastingteken 1795 U 
Middelburg, rijksstempel bijltje vanaf 1853, 
gravering mogelijk van later datum  
15,5 x 11,5 x 11,5 cm, 501 gr. Provenance: Uit 
het bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 2500/4500

587 Theepot, Amsterdam, vroeg 18e eeuw, rond-
model met kleine gebogen tuit en voluutvormig 
oor, versierd met gedreven en gegraveerde 
gevarieerde motieven, mt. Jan de Vries Amster-
dam 1738, lossing en belastingteken Haarlem 
N 1795, scharnier aan greep verbonden met 
deksel latere toevoeging, herstelling  
18 x 18 cm, 276 gr. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect. [1] € 1200/1600

588 Papkom, Amsterdam, 18e eeuw, rond met 
twee ajour oren, mt. Wijnand Warneke 1753-
1807 Amsterdam 1778, Hollandse leeuw, belas-
tingteken ongewaarborgd/oud inlands, stand-
ring mogelijk later. Hierbij een lepel bekroond 
met schip, mt. onduidelijk, 18e eeuw  
5 x 27 x 15,5 cm, lepel 17,5 365 gr. Provenan-
ce: Uit het bezit van een landschapsarchitect.  
[2]  € 900/1200
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595 Tabaksdoos met parelmoeren deksel ca. 
1790, langwerpig model met gecontourneerde 
hoeken, deksel met fraai uitgesneden voorstel-
ling van amoureus paar in landschap omgeven 
door dieren, meesterteken niet aangetroffen, 
herkeuringsteken 1807 gekroond O  
2,7 x 13,5 x 6 cm, br. 173 gr. Provenance: Uit 
het bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 1000/1500

596 Tabaksdoos, Leiden, Louis XV,  rechthoekig 
met voluutmotieven versierd, gedreven galante 
en amoureuze voorstelling, onderkant gegra-
veerde voorstelling van galante dame in tuin, 
mt. Jan W. Vergouw Leiden 1783  
3,5 x 13,5 x 6 cm, 188 gr. Provenance: Uit het 
bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 1500/1800

597 Tabaksdoos met mammoettand, Amsterdam, 
1809, ovale doos met mamoettand deksel en 
bodem, mt. Augustinus de Gilde Amsterdam 
1809, Winkelier Diemont. Herkomst antiquair 
J. Fijnaut Amsterdam 3 x 6,5 x 14,5 cm,  
bruto 254 gr. Provenance: Uit het bezit van een 
landschapsarchitect. [1]  € 3000/4000

598 Tabaksdoos, Amsterdam, 18e eeuw, ge-
graveerde deksel en zijkanten met bloem en 
bladversieringen, mt. Jacobus Das Amsterdam 
1744, Belastingkeur 1814-1893 6 x 12,4 cm,  
h 4 cm, 214 gr. Provenance: Uit het bezit van 
een landschapsarchitect. [1]  € 950/1450

599 Tabaksdoos, Amsterdam, Louis XVI, met 
portret van stadhouder Willem V, langwerpig 
model met gegraveerde versiering en portret 
in relief en profil, Lodewijk XVI, mt. IM in 
gecontourneerd schild, niet geïdentificeerd, 
Amsterdam, ca. 1795 14,5 x 6 x 3 cm, 217 gr. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [1]  € 950/1450

600 Tabaksdoos, Amsterdam, 18e eeuw, langwer-
pig met afgeschuinde hoeken en gegraveerde 
Bijbelse voorstellingen op deksel en onderzijde, 
Jozef in de put en onderzijde Jozef verkocht 
door zijn broers, de zijkanten met bootjes 
en florale motieven, mt. Jacobus de Koning 
Amsterdam 1763. Herkomst: veiling collectie 
Dr. A.C.R. Dreesmann aangekocht bij Fa. A. 
Aardewerk Den Haag 1985 13,4, 6,5 x 4 cm, 
gr. 190 gr. Provenance: Uit het bezit van een 
landschapsarchitect. [1]  € 2000/3000

601 Tabaksdoos, Amsterdam, ca. 1800, langwer-
pig gebombeerd model met gegraveerde voor-
stelling in cartouche met klassiek prieel met 
spelende putti en florale motieven, vergulde 
binnenzijde, mt. Barend de Vries II 1799-
1803 (Citroen 196) Amsterdam ca. 1800, ZII 
gekeurd. Herkomst: veiling collectie Dr. A.C.R. 
Dreesmann br. 13 cm, 169 gr. Provenance: Uit 
het bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 1500/2000

602 Collectie van vier snuif en pepermunt doos-
jes, 18e/19e eeuw, gecontourneerd versierd met 
mythologische voorstellingen, mt. A. de Hoop 
Amsterdam 1769, langwerpig bewerkt model 
Empire, mt. onduidelijk, 2e gehalte, koffermo-
del, rijk versierd met hert in deksel, vergulde 
binnenkant mt. A. van Oosterhout Schoonhoven 
1790 en rond gecontourneerd pillendoosje mt. 
W. de Pleyt Schoonhoven 1857, 2e gehalte  
5 x 6 x 2,5 cm, l 6 cm, 5 x 4 x 2,3 cm,  
5,2 x 5, 4 cm, 177 gr. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect. [4] € 450/850

603 Twee diverse gelegenheidslepels, 18e eeuw, 
steel bewerkt en bekroond door man met spade 
in de hand en emmer, mt. CS hoogstwaar-
schijnlijk C. Siedenburg II 1766-1807, lepel 
bekroond met Caritas en gedraaide steel, mt. 
R. Elgersma II Leeuwarden 1760-1781 en twee 
Groningse lepels, een met bokkenpoot steelui-
teinde mt. onduidelijk jl. 1669/70 en lepel met 
getorst steeluiteinde met hoefvormige knop 
met lettergravure I.P. l 18 en l 20 cm, 115 gr. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [2]  € 250/500

604 Drie diverse gelegenheidslepels, Groningen, 
17e eeuw, bekroond door apostel deels bewerk-
te steel met verso intialen L.L. en H.O mt. H. 
Muntick II Groningen 1685/95 hersteld, ander 
met bokkenpoot steeluiteinde ronde gehamerde 
bak, mt. onduidelijk jl. 1669/70 belastingstem-
pel 1906-1953 en lepel met getorst steeluiteinde 
met hoefvormige knop met lettergravure I.P. en 
gehamerde ronde bak met verso initialen A.W 
en M.E. mt mogelijk Frans Muntinck FM in 
schild(1596 cat. V, Rijen Groninger keur)  
l18 cm, 16,53 en l 16,5 l 121 gr. Provenance: 
Uit het bezit van een landschapsarchitect.  
[2]  € 320/640
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610 Tabaksdoos, met tekstgravure en afbeelding, 
ca. 1800, breed langwerpig model met grave-
ring van de Slag bij Doggersbank, 4e Engelse 
oorlog 1780-1784 en tekstgravering: Zeeslag 
tussen de Holl & Eng. Vlooten d:5 Aug 1781, 
onderzijde gravering: Door Loutmans wijs 
belijd gepaart met dapperheijdt, heeft men 
door Hemels zege de overwinning verkregen, 
toetstreek 12,8 x 8, 2 cm, h 2,4 cm, 286 gr. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [1]  € 800/1200

611 Tabaksdoos, Amsterdam, 18e eeuw, langwer-
pig model met afgeschuinde hoeken, deksel 
versierd met in hoogreliëf staande elegante man 
met fles in de hand, mt. Evert Bot, hoogstwaar-
schijnlijk (Citroen 1037), Amsterdam 1748  
br. 11,5 cm, 217 gr. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect. [1] € 1000/1500

612 Brandewijnkom, Groningen, Biedermeier, 
gecontourneerd langwerpig gehamerd model 
gelobd en met twee gebogen oren, met touw-
vormige versiering, mt. Nanne Folmer 1846-
1867 Groningen. Herkomst via vererving  
12 x 25 cm, 200 gr. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect. [1] € 250/350

613 Brandewijnkom, Friesland, 18e eeuw en 
twee gelegenheidslepels, mt. Fonger Douma 
Stavoren ca. 1738-1776, jl. 1738, oude keur 
Sneek, met wapengravure, gegoten grepen, een 
greep iets verbogen, Lepel bekroond met engel 
met sleutel, Hoorn, mt. ND, jl. E., andere lepel 
Enkhuizen, mt. HD, jl. P, 7 x 26 x 12 cm,  
l 20 cm, l 19 cm, 219 gr. lepels 126 gr.  
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [3]  € 1000/1500

614 Theepot, Biedermeier, omgekeerde baluster-
vormig, ebbenhouten opstaand vleugelvormig 
oor, geribde band en geribde bolvormige knop, 
mt. J.A. van der Toorn Den Haag 1830  
24 x 20 cm., bruto 588 gr. Provenance: Uit het 
bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 500/700

615 Rechthoekige kristallen doos met deksel en 
zilveren monteringen, Fa. J.M. van Kempen,  
de deksel bekroond met zilveren figuur voor-
stellende riviergod en twee zilveren appliques 
met ringen aan weerszijden, mt. Fa. J.M. van 
Kempen 1858-1924 Voorschoten  
16 x 9 x 15,5 cm. Provenance: Uit het bezit van 
een landschapsarchitect. [1]  € 220/420

605	 Twee	set	van	twaalf	koffielepels,	's-Graven-
hage 1807 en 1807/09, schuitvormige bak en 
puntfilet steel met gravering van bloem-, blad- 
en strikmotieven, mt. A.P. Dingemans 's-Gra-
venhage 1807, en fraaie set met licht gebogen 
puntfilet steel met subtiele parelrandversiering, 
mt. J. Lefeber 's-Gravenhage 1807/1809. Her-
komst, aangekocht Fa. Aardewerk Den Haag  
l 13,5 cm, 14 cm 394 gr. Provenance: Uit het 
bezit van een landschapsarchitect.  
[14]  € 400/600

606 Tabaksdoos, Schoonhoven, 18e eeuw, met 
afgeronde hoeken en gravure van mythologi-
sche voorstelling, Aeneas wordt door Venus 
en Fortuna geleid naar Dido, Koningin van 
Carthago, omgeven door gevarieerd decora-
tieve motieven, mt. Andries Graves Kooiman 
Schoonhoven 1786, latere belastingmerk keu-
ren. Herkomst: veiling Dr. A.C.R. Dreesmann 
aangekocht bij A.C. Beeling & Zoon Leeuwar-
den 1972 8 x 13,5 x 2 cm, 230 gr. Provenance: 
Uit het bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 1500/3000

607 Tabaksdoos, Leiden Louis XV, langwerpig 
gecontourneerd model met gravering in ovaal 
in de deksel van wandelend en converserend 
paar in stedelijke omgeving en aan de onder-
zijde zittende dame op bank, omgeven door o.a. 
voluutvormen, mt. Cornelis Koppenol Leiden 
1778 br. 14 cm, 210 gr. Provenance: Uit het 
bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 1000/2000

608 Tabaksdoos, Amsterdam, Louis XV,  gecon-
tourneerd langwerpig model met mythologische 
voorstelling, de Roof van Persephone op deksel 
en zijkanten met voorstelling van zinnen en 
minnen verbeeldende cherubijntjes, mt.  
Anthony de Hoop Amsterdam 1782  
br. 16 cm, 214 gr. Provenance: Uit het bezit van 
een landschapsarchitect. [1]  € 1200/2400

609 Tabaksdoos, Leiden, Louis XV, gecontour-
neerde bewerkte deksel met voorstelling van 
amoureus paar met fluit spelende man omgeven 
door voluutvormen, vergulde binnenzijde, mt. 
Cornelis Koppenol Leiden ca. 1770 jaarletter 
onduidelijk br. 14 cm, 186 gr. Provenance: Uit 
het bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 1700/2400
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616	 Twee	sets	van	twaalf	koffielepels,	Rotterdam	
ca. 1807 en 1815, puntige bak en gegraveerde 
puntige steel, mt. Hendrik Vrijman 1780-1811 
Rotterdam, belastingkeur, 2e gehalte teken 
1807-1812 en jaarletter a, en onbewerkte set 
mt. G. Peeters Rotterdam 1815 waarbij een 
lepeltje 1837 l 14 cm en l 13,5 cm, 312 gr. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [24]  € 250/450

617 Engeland, set van dertien apostellepels, 20e 
eeuw, ovale bak, met meesterteken, Birming-
ham, jrl. C, 1e gehalte 445 gr. Provenance: Uit 
het bezit van een landschapsarchitect.  
[13]  € 200/250

618 Rusland, suikerpot en melkkan, 2e helft 19e 
eeuw, ronde platte pot versierd met geometri-
sche motieven, de deksel in vorm van puntig 
fronton met ster, horizontale grepen met 
ringetjes versierd, lettermonogram, mt. H.N ?, 
onduidelijke keur, Petersburg 1874, keurmees-
ter niet geïdentificeerd 1873-1867, melkkan 
conisch model met nagenoeg gelijkende pa-
tronen versierd, mt. G.A. Sohlman 1830-1883, 
keurmeester M;A, niet geidentificeerd Peters-
burg 1876, beide 84 zolotniki gehalte h 13 cm, 
diam 14 cm, h 10 cm, diam 12 cm, 744 gr.  
[2]  € 200/300

619 Zes dinercouverts, Art Deco, rond met 
filetrand, mt. Gerritsen NV Ned. Fabriek van 
Gouden en Zilveren Werken, Amsterdam & 
Zeist 1922, 2e gehalte, met cassette 848 gr.  
[13]  € 200/250

620 Set van twaalf mokkalepeltjes, steel met 
waaiervormige uiteinde, mt. Fa. J.M. van Kem-
pen & Zonen Voorschoten 1858-1924, zwaardje 
gekeurd, met bijbehorende cassette 72 gr.  
[13]  € 60/80

621 Buitenland, paar amandelbakjes, Art Deco 
en Duitsland, twee hoeden pinnen, Jugend-
stil, rond model met gehamerde bloemblad-
vormige opstaande rand, gemerkt met Winke-
liersteken Steltman, 803 en keur buitenlandse 
werken 1906-1953, pinnen met platte ronde 
knop versierd met bloem- en bladmotieven, 
mt. HF, Berlijn?( gemerkt klimmende beer) 
84/0875 diam 7,5 cm, h 2 cm, l 32,5 cm,  
l 22 ,5 cm, diam 4,5 cm, bruto 84 gr.   
[4 in zkj]  € 100/150

622	 Duitsland,	theepot	en	koffiepot,	Jugendstil,	
rond bol model en slank hoog model, met gesti-
leerde bladmotieven versierd en scherphoekige 
greep, scharnierende deksel met bloemknop-
vormige knop, deukjes en kleine defecten, 
mt. Koch & Bergfeld Bremen opgericht 1859, 
genummerd P39435, onduidelijk keur (raster-
vorm) en 800st 20 x 22 cm, 28 x 20 cm,  
1227 gr.  [2]  € 400/600

623 Broodmand, Art Deco, gecontourneerde rand 
en voet, ajour ovale mand met parelrand ver-
siering, mt. Fa. J.M. van Kempen Voorschoten 
1919, 2e gehalte 6 x 24 x 19 cm, 312 gr.  
[1]  € 180/220

624 Duitsland, gehamerde vruchtenschaal op 
pootjes, Art Deco,  rond gelobd model vier 
bladvormige pootje met versieringen, gemerkt 
830 en belastingstempel V buitenlandse werken 
1906-1953 diam 22 cm, h 8 cm, 284 gr.  
[1]  € 100/200

625 Aspergeschep, Art Deco, met dubbele filet-
rand, mt. Fa. J.M. van Kempen Voorschoten 
1916 23 x 5 cm, 184 gr.  
[1]  € 100/120

626 Buitenland, twee diverse sigaretten etuis, 
Art Deco en later, twee servetringen en een 
vingerdoek ringetje, 1e en 2e gehalte 11x 9 cm, 
9,5 x 8 cm, 364 gr. [5 in zkj]  € 100/150

627 Servetring met blauw email, met geometri-
sche decoratie en blauw email, Fa. J.M. van 
Kempen & Zonen, Voorschoten, ca. 1920, 
gekeurd met meesterteken en zwaardje  
diam. 5,4 cm  46 gr (bruto) [1]  € 100/150

628 Engeland, coupe en divers klein zilverwerk, 
Art Deco, coupe met gefacetteerde kelk, mt. H. 
Matthews Birmingham 1930 15,5 max en min 
7 cm, coupe diam 12 cm, bruto 553 gr.  
[zkj]  € 150/250

629 Engeland, reisklok in etui, buitenland, twee 
sigaretten etuis en luciferhouder, Art Deco, 
geribde vierkanten kast met lijnen decor, Zwit-
ser uurwerk, remontoir, lopend, met verguld 
rond kader en knop, emaillen wijzerplaat Swiss 
made, mt. Alexander Clark Co. ltd. Birming-
ham 1923 twee sigarettenetuis en luciferdoosje, 
80/120 10 x 10 cm, 8 x 10 max en 6 x 4 cm 
min., bruto 647 gr.  [4]  € 180/280

630 Bokaal, ca. 1930, grote gehamerde hoge kelk-
vormig model, gemerkt mt. S.v.O. & Zn, S. van 
Osenbrugge en zoon, Amsterdam, 1924-1953  
h 37 cm, diam 16 cm, 739 gr. [1] € 280/480

631 Denemarken, vaas, Art Deco, rond model, 
licht balustervormig, versierd met bloemen en 
lijnmotieven, mt. C.M. Mohr 1893-1937 Frede-
rica 1911, keurmeester Ch.F. Heise  
1904-1932 h 18 cm, diam ca. 10 cm, 208 gr.  
[1]  € 250/500

632 Drie diverse mandjes, 20e eeuw, ajour ovaal 
broodmand, mt, AVC? niet geïdentificeerd, 
1955, bonbonmandje met twee grepen mt. J.M 
van Kempen Voorschoten 1908, 2e gehalte en 
pleet rond ajour mandje, Art Deco, h 6,5 cm, 
en h 6 cm, l 18 cm, pleet bakje diam 12 cm,  
246 gr. [3 in zkj]  € 100/120
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640 Broodmand, zestiger jaren,  ovaal, ajour 
gezaagd schuitvormige model met parelrand, 
mt. H. Schriek & H. Looren de Jong Schoon-
hoven 1961, 2e gehalte, met lettergravure op de 
bodem MLR 10,5 x 20 x 28 cm, 360 gr.  
[1]  € 140/240

641 Zwitersland, serveerschaal, 20e eeuw, ovaal 
model met licht opstaande gecontourneerde 
rand met dubbele filetversiering, mt. Jezler en 
Cie. Schaffhausen vanaf 1940, gemerkt 800 en 
genummerd 8157 3 x 33 x 50 cm, 1252 gr.  
[1]  € 300/500

642 Cabaret, 30er jaren, vierkant model met 
afgeronde hoeken met versieringen, mt. A. Wil-
lemse Amsterdam 1933, 1e gehalte  
22,5 x 22,5 cm, 433 gr.  [1]  € 150/200

643	 Vijfdelig	koffie-	en	theeservies,	ca.	1950,	
bestaande uit koffie- en theepot, suikerpot met 
deksel, melkkan en dienblad met twee gezwart 
houten grepen, servies met eivormig rond mo-
del met parelrand versiering scharnierende dek-
sels, uitgezonderd suikerpot en gezwart houten 
gebogen grepen, mt. onduidelijk(mogelijk 
buitenland), winkelier, D.J. Aubert Den Haag, 
2e gehalte h 23, 26, 13, 57 x 36,5 cm.  
bruto 3602 gr.  [5]  € 1400/2400

644 België, twaalfdelige dinercassette, Fa. Del-
heid Frères, Art Deco steeluiteinde met geo-
metrische vlakversiering, bestaande uit twaalf 
dinercouverts, twaalf dessertcouverts, twaalf 
koffielepels, twaalf grote en twaalf kleine 
messen, soepopdienlepel, slacouvert, sauslepel 
en taartschep, mt. Delheid Frères, Brussel ca. 
1925, 800 getekend, toegevoegd verzilverde 
Zweedse ijsklontjestang, met eikenhouten cas-
sette met drie lades ca. 4060 gr, excl. messen 
[91]  € 1500/2500

645 Duitsland, twaalf persoons dinercassette, 
gecontourneerd steeluit einde met lettermo-
nogram, delen verguld, bestaande uit: twaalf 
dinercouverts, twaalf dessert vorken, veertien 
koffielepels en elf theelepels, twaalf grote- en 
twaalf kleine messen, twaalf vruchtenmesjes en 
tien vorken, soepopdienlepel, aardappel, groen-
telepel, slacouvert, sauslepel, paar compotele-
pels, paar botermesjes, paar vleesvorken, twee 
messen met monogram. In donker gekleurd 
eikenhouten kist met drie lades en klep, grepen 
en slot(sleutel ontbreekt), mt. Bremen Silber-
warenfabrik Bremen 1905-1981, 800st  
ca. 3497 gr. excl. messen. [121] € 1500/1800

633 Melkkan, 's- Gravenhage, Louis XV, bui-
delvormig gelobd model met sierlijk geknikt 
voluutvormig oor, en brede lipvormige tuit, 
staand op drie gebogen pootjes met omhoog 
gekrulde voetjes, mt. Martinus van Stapele 's- 
Gravenhage 1772, 1e gehalte, deukjes h 13 cm, 
br ca 11 cm, diam ca 8 cm, 166 gr.  
[1]  € 300/600

634 Trekpot, 's-Gravenhage, Louis XV, pompoen-
vormig model met voluutvormig hoornen oor, 
staand op drie gebogen pootjes met gekrulde 
voetjes, scharnierende deksel in acanthus-
bladvorm met geprofileerd plat rond hoornen 
knop, licht gebogen tuit met bladmotieven, mt. 
Martinus van Stapele 's- Gravenhage 1772, 1e 
gehalte, deukje, klep iets verbogen 13 x 18 cm, 
diam ca. 11 cm, bruto 319 gr. [1] € 900/1200

635 Strooier, Amsterdam, 18e eeuw, met gecon-
tourneerde ronde bak en ebbenhouten balus-
tervormige steel, mt. Hendrik Kamerlingh jr. 
Amsterdam 1755, gemerkt bijltje 1853-1953  
l 17 cm, diam 6,5 cm, bruto 39 gr.  
[1]  € 100/160

636 België, tafelspiegel lijst, Art Deco, ovale vorm 
met parelstreng versieringen aan weerszijden 
( spiegel en standaard ontbreken ), mt. J J let-
termonogram (niet geïdentificeerd ) fabrikant/
winkelier Wolfers Frères, Brussel ca. 1920, 
genummerd 148, 2e gehalte 49 x 38 cm,  
ca. 590 gr. [1]  € 200/240

637 Set van vier kandelaars, Empire stijl,  op 
vierkanten voet, met zuilvormige aflopende 
schacht en vaasvormige houders, versierd met 
palmet- en andere band decoraties, één paar 
kandelaars mt. H. Poelman 's-Gravenhage 1927 
en één paar kandelaars meesterteken D met 
ster in ruit ( niet geïdentificeerd ) Zuidelijke 
Nederlanden 1815-1832, alle 2e gehalte, en met 
ronde bobèches h ca. 29,7 cm incl. bobèches, 
ca, 1600 gr. [4]  € 1000/1000

638 Indonesië, Djokja, sigarettenetui en Oosten-
rijk, kristallen inkpot met zilveren montuur, 
Jugenstil, etui, deels gehamerd, met versiering 
van arend en op banderol Bhinneka Tunggal Ika  
en naamgravure R. Moestadjab Kalibaroe 14-11 
'52, kristal met chips aan voet, dop gemerkt  
l 11 cm, etui 124 gr. [2]  € 50/80

639 Diverse opdiencouverts, voornamelijk 20e 
eeuw, waarbij taartschep en fraaie suikerstrooi-
er fa. Bonnebakker Amsterdam1914 Art Deco, 
2e gehalte diverse formaten, 873 gr.  
[zkj]  € 300/500
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646 Samengestelde dinercassette, 20e eeuw, voor-
namelijk rond model met kam, diverse meester-
tekens en jaarletters, waarbij mt. Amsterdamse 
Keur c.v. Amsterdam 1954-h, twaalf viscou-
verts, twaalf diner vorken, twaalf bouillon 
lepels, twaalf dessert lepels, twaalf taartvorkjes, 
hierbij diverse sets diner en dessert lepels, 
kleine vorken, taartschep, paar aardappelschep, 
groentelepel, paar opdienlepels, paar sausle-
pels, twaalf diner- en twaalf kleine messen, 
paar vleesvorken en divers bijpassend eetgerei, 
voornamelijk 1e gehalte, met ladekastje 70er 
jaren ca. 173, ca. 7653 gr. excl. messen   
  € 2500/3500

647	 Buitenland,	Koffiekan,	Empire,	vaasvormige 
model palmetrandversieringen, met tuit in vorm 
van dierenkop en deksel met knop in vorm van 
twee vogels, ebbenhouten vleugelvormig oor, 
gemerkt, schild met letter, niet geïdenitficeerd, 
en onduidelijke keur, 2e gehalte teken Zui-
delijke Nederlanden 1794-1814, dekslel licht 
verbogen, kleine deukjes, oor hersteld h 36 cm, 
br 26 cm, bruto 1012 gr. [1]  € 750/1250

648 Nootmuskaatrasp, 19e eeuw, achthoekig 
model met gegraveerde decoratie bloem- en 
bladmotieven, uitklapbaar, mt. GK niet geïden-
tificeerd, 2e gehalte h 7 cm, 2,5 cm, 38 gr.  
[1]  € 200/400

649 Miniatuur, pijpencomfoor, Amsterdam, 18e 
eeuw, gecontourneerd ronde bak met houten 
greep, mt. J. A. van Geffen Amsterdam 1783 
h 3 cm, l 7,4, diam 4 cm, bruto 17,4 gr.  
[1]  € 150/200

650 Miniatuur kraantjeskan, Amsterdam, 18e 
eeuw, mt. A. van Geffen, hoogstwaarschijnlijk, 
Amsterdam 1765 h 7,5 cm, br 5,5 cm, 55,4 gr. 
[1]  € 200/300

651 Miniatuur wiegje, Amsterdam, 18e eeuw, 
nagebootst rieten wieg, schommelend, mt. J.A. 
van Geffen Amsterdam 1787 l 7,5 cm, l 5,2 cm, 
br 4,5 cm, 38,54 gr. [1]  € 200/300

652 Tafelbelletje, 20e eeuw, klokvormig houten 
steel met zilveren knop, mt. Bos & Zn. Amster-
dam 1996, 1e gehalte h 12 cm, 41,4 gr.  
[1 in zkj]  € 60/80

653 Knottenmandje, Empire,  ajour band en 
geribd, mt. J. van Wijk Sr. Amsterdam 1826, 2e 
gehalte, hengsel iets verbogen h 4,2 cm(excl. 
hengsel), diam 8 cm, 66,2 gr.  
[1]  € 60/100

654 Divers klein zilverwerk, 19e en 20e eeuw, 
waarbij ajour bonbonschaaltje, sardinevork en 
suikerstrooilepels, voornamelijk 2e gehalte, 
hierbij divers onedel bestek ca. 1194 gr.(excl. 
onedel) [zkj]  € 300/500

655 Collectie hengsels, tasbeugels, boeksloten en 
divers, voornamelijk 19e eeuw,  25 x 15 max, 
ca. 5 min, 404 gr. [zkj]  € 150/300

656 Twee diverse sigarettenetuis,  waarbij Art 
Deco, en China, ajour ronde houder met water 
en irisplanten, gemerkt ca. 1900 afm. divers, 
508 gr. [zkj]  € 80/140

657 Indonesië, sets long drink lepels en divers, 
waarbij onedel 317 gr. [zkj]  € 50/80

658 Divers klein zilverwerk, 19e en 20e eeuw, 
waarbij verschillend naaigerei bruto 185 gr. 
[zkj]  € 100/200

659 Buitenland, coupe,  ajour rand en voet op vier 
acanthusblad vormige pootjes, gemerkt  
h 11 cm, diam 22 cm, 617 gr. [1] € 150/300

660 Thailand kom, 19e eeuw, met gedreven voor-
stellingen uit het leven van Boeddha   
h 12 cm, diam 17,5 cm, 670 gr. [1] € 200/400

661 Paar klepkannen, Fa. Bonebakker Amster-
dam, gelobd zakmodel met gebogen scharnie-
rende klep met ketting, knop met acanthusblad-
motieven, houten voluutvormige grepen, mt. 
Fa. Bonnebakker & Zn. Amsterdam 1947 en 
1948, 1e gehalte h 21, br 19,5 cm,1289 gr.  
[2]  € 850/1250

662 Driedelig theeservies, vroeg 19e eeuw, lang-
werpig model met licht gebolde vorm met deels 
verticaal geribde versiering, knop in vorm van 
liggende leeuw, alle op bolvormige pootjes be-
staande uit theepot met houten greep, melkkan 
en suikerpot mt. J.A. de Haas Amsterdam 1820, 
1e gehalte h 16, h 18 h 15 cm, bruto 1147 gr. 
[3]  € 1400/1800

663 Frankrijk, paar kandelaars, Empire, hoog 
slank model met ronde gefacetteerde, stam met 
cannelures, kelkvormige kaarsenhouders met 
palmbladmotieven versierd, mt. VD monogram 
hamertje, niet geïdentificeerd, 2e gehalte  
h 30 cm, 738 gr. [2]  € 1200/1500

664 Paar geboortelepels,  bekroond door evan-
gelist Lucas, versierd met putti e.a. motieven, 
verso bak met versierde gravure en tekst Pieter 
Ates lovenswaardig boven alles 1720, valse 
keuren, 2e gehalte l 19 cm, 131 gr.  
[2 in zkj]  € 80/120

665 Vier diverse geboortelepels, waarbij Amster-
dam, ca. 1800, steeluiteinde bekroond door 
personificatie van de vrede e.a. motieven ver-
sierde steel, ovale bak en ronde bak, meesterte-
kens niet geïdentificeerd, jl. X=1782 of 1806, 
en 1802 l 17- 19 cm, 212 gr.  
[4 in zkj]  € 300/400

666 Vier diverse opdienlepels, 19e eeuw, waarbij 
een met parelmoerenheft, met diverse mees-
tertekens, jl. o.a. 1873, 1861, voornamelijk 2e 
gehalte,herstellingen bruto 282 gr.  
[4 in zkj]  € 150/200
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677 Drie diverse suikerstrooilepels, Biedermeir 
en Biedermeier stijl,  twee met schelpvormige 
bakken en één gelobd schuitvormige bak, de 
steeluiteinde identiek met bladmotief versierd , 
mt. Johannes Lambertus Kroymans, 1848, 1834 
of 1868, 1855 Oss/Schijndel, 2e gehalte,  
l 16 cm, l 15 cm, l 15 cm, bak ca.5 x 6,8 cm,  
79 gr. Provenance:  Een nalatenschap uit Bra-
bant. [3]  € 90/140

678 Een set van vier suikerstrooilepels, Bieder-
meier en Biedermeier stijl,  schuitvormige 
gelobde bak en steel met ancanthus bladbekro-
ning, mt. Johannes Lambertus Kroymans, 1846, 
2x 1851, 1880, Oss/Schijndel, 2e gehalte,  
15 x 5 x 7 cm, 88 gr. Provenance:  Een nalaten-
schap uit Brabant. [4]  € 100/150

679 Twee diverse suikerstrooilepels en een 
roomlepel, 19e eeuw, ronde bak en bewerkt 
licht getailleerde steel, mt. Johannes Lambertus 
Kroymans Oss/Schijndel, 1847,1861, 1847, 2e 
gehalte, l 16cm, diam bak 5 cm, 78 gr. Pro-
venance:  Een nalatenschap uit Brabant.  
[3]  € 50/100

680 Vier diverse suikerstrooilepels, Biedermeier 
en Biedermeier stijl,  twee met bijna identiek 
schuitvormige bak, één met schelpvormige bak 
en een met schuitvormige bak met bladmotie-
ven, alle met verschillende versierde stelen, mt. 
Johannes Lambertus Kroymans, 1861, 1853 
1867, 1852 Oss/Schijndel, 2e gehalte, l 17 cm, 
16 cm, 6 x 7,5 cm Provenance:  Een nalaten-
schap uit Brabant. [4]  € 80/120

681 Knottenkistje, eind 19e eeuw, ajour langwer-
pig kistje met appliques van heiligen figuren, 
gebolde scharnierende deksel met hengsel in 
vorm van twee zeewezens, op hoge slanke 
pootje, mt. niet aangetroffen, jaarletter 1989,  
2e gehalte 12,5 x 7,8 x 3,7 cm, 209 gr.  
[1]  € 180/220

682 Oostenrijk o.a., drie diverse sets tafelmessen,  
set van negen met bewerkte heften, set van vijf 
en set van elf Art deco, defecten bruto 1571 gr.  
[zkj]  € 50/100

683 Frankrijk, snuifdoos en Nederland, tabaks-
doos, 19e eeuw, ovaal doosje met decoratieve 
graveringen, vergulde binnenzijde, scharnieren-
de deksel, gemerkt, niet geïdentificeerd, 800st, 
tabaksdoos rechthoekig model met stralen krans 
versiering, geribd en lijnbanden decor, mt. J. 
Kuylenburg Schoonhoven 1842, 2 gehalte, 
deukjes 7 x 5 cm, 13,5 x 8 cm, 267 gr.   
[2]  € 140/240

667 Divers klein zilverwerk, waarbij tasbeugels, 
naaldenkoker en boeksloten, voornamelijk 2e 
gehalte ca. 910 gr. [zkj]  € 300/500

668 Divers dinergerei en klein zilverwerk 
bruto 2261 gr. [zkj]  € 750/950

669 Divers tafelzilver en klein opdiengerei, 19e 
en 20e eeuw, hierbij diverse tafelmessen on-
edel, zilver voornamelijk 2e gehalte  
2104 gr. (excl. messen) [zkj]  € 500/800

670 Buitenland, vruchtenschaal,  ovaal met ajour-
rand met touwmotief, twee grepen met kwast-
versiering, staand op vier gebogen pootjes, mt. 
WC, en onduidelijk gemerkt,  
6 x 34 x 21,5 cm, 617 gr. [1]  € 150/250

671 Set van twaalf taartvorkjes in etui en een 
maliënkoldertasje,  vorkjes met getorste steel, 
mt. J.M van Kempen Voorschoten 1900, 2e 
gehalte, tasje met ketting, belastingstempel 
buitenlandse merken 1906-1953 16 x 10 cm, 
excl. ketting, 329 gr.  [14 ]  € 120/160

672 Duitsland, jachtbeker en vier miniaturen, 20 
eeuw, met vergulde binnenzijde, beker in vorm 
van vossenkop, mt. B. Nehresheimer & Söhne 
Hanua, 1e gehalte. Hierbij vier miniaturen; 
kinderwagen, kaptafel en twee mandjes met 
poezen en honden, 1e gehalte h 12 cm,  
diam 7,2 cm, miniaturen h 4 cm, diam 3,5 cm,  
bruto 380 gr. [5]  € 150/250

673 Verenigde staten, broodschaal, vroeg 20e 
eeuw, schuitvormig met ajour rand, mt. L niet 
geïdenificeerd, winkelier Hartdegen & Co.  
sterling l 30 cm, 224 gr.  [1]  € 100/200

675 Twee diverse suikerstrooilepels en roomlepel, 
19e eeuw, schuitvormige bak met voluutvor-
mige hoeken, steel met acanthusblad motieven 
geen jaarletter aangetroffen, schuitvormige bak 
met s-vormige krulmotieven, roomlepel met 
bak in schelpvorm en gegraveerde steel, mt.  
Johannes Lambertus Kroymans, 1861, 1857, 
Oss/Schijndel, 2e gehalte, 17 x 7 x 9 cm, 
16 x 5,5 x 7,5 cm, ca. 17 x 6 x 8 cm, 131 gr. 
Provenance: Een nalatenschap uit Brabant.  
[3]  € 90/140

676 Drie diverse suikerstrooilepels, 19e eeuw, 
schuitvormige bak en versierde stelen, mt. 
Johannes Lambertus Kroymans, 1841, 1856, 
1858, Oss/Schijndel, 2e gehalte,  
ca. 15,5 x 6 x 7 cm, 90 gr. Provenance:  Een 
nalatenschap uit Brabant. [3]  € 90/140
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684 Twee kristallen schalen met zilveren beugel, 
eind 19e/vroeg 20e eeuw, éé_ met omgeslagen 
gegolfde rand met divers slijpsel, en een met 
o.a. diamantslijpsel, mt. Fa. J.M. van Kempen 
1858-1924 Voorschoten, 2e gehalte  
diam 28 cm, met beugel h 23 cm.diam 24 cm, 
met beugel h 18 cm. [2]  € 80/120

685 Divers klein zilverwerk, 19e en 20 eeuw, 
waarbij o.a. een jad, brillendoosje met pince-
nez met gouden montuur(defect), druiven-
schaar, voornamelijk 2e gehalte 599 gr.  
[zkj]  € 220/440

686 Drie diverse tasbeugels, 18e, 19e en 20e 
eeuw, tasbeugel en haak rococo-vorm, versierd 
met figuren, wapens, bloem- en bladmotieven, 
hert op knop sluiting belastingstempel dolfijn 
1859-1893, ajour halfrond beugel, GH met 
teken, niet geïdentificeerd, fantasiekeuren, 2e 
gehalte, rechthoekig ajour beugel met ketting, 
1916, 2e gehalte 17 x 16 cm(incl.beugel),  
l 11 en l 15 cm,(exl. kettingk) 364 gr.  
[3]  € 150/250

687	 Indonesië	filigrain	kistje,	19e	eeuw,	langwer-
pig rechthoekig model met gekrulde c-vormen 
versierd, met bloemvormig opstaand midden-
stuk in de deksel met bloemvorm versierd en 
twee aan weerszijden, staan op vier bloemvor-
mige pootjes, met houten interieur met vakver-
deling en zilver rond greepje, ZII getekend  
7 x 15,5 x 9 cm, bruto 608 gr. [1] € 600/900

688 Verguld zilveren rammelaar (soldeer), 18e 
eeuw en Midden-Oostern, ammelaar, rond 
bewerkt en met fluitje en benen houder en bel-
letjes, de ander met houten greep en knopje, 
bolvormig rammelaar bewerkt l 14,5 cm,  
l 12 cm, 69,4 cm [2]  € 150/200

689 Miniatuur, lantaarn aansteker,  geen keuren 
aangetroffen 4,7 x 4, x 3,8 cm, 23 gr.  
[1]  € 50/80

690 Zilveren schip, houten baklijst,  relief van 
tweemaster met volle zeilen, gemerkt silver 
925 15 x 15,5 cm, lijst 34 x 34 cm Provenance: 
Van een particuliere verzamelaarster.  
[1]  € 120/180

691 Twee schaaltjes op pootjes, Louis XV-stijl, 
20e eeuw, ajour rand, mt. HV niet geïdentifi-
ceerd, 1933, 2e gehalte h 6 cm, diam 13 cm, 
327 gr.  [2]  € 180/280

692 Twee diverse apostellepels, 18e en 20e eeuw, 
apostel Petrus bekroond steel golvend en met 
afgeronde gehamerde bak mt. RJ? niet geïdenti-
ficeerd, Enkhuizen Jrl. I alfabet, ander mt. J.W. 
Heerens Schoonhoven 1973, 2e gehalte  
l ca.19 cm, 103 gr.  [2] 

693 Vier kandelaars en twee orchideevaasjes, 20e 
eeuw, waarbij onedel, een paar rond model 
met rokje onder kelkvormige kaarsenhouder, 
onedel, en een orchideevaasje onedel, andere 2e 
gehalte, max. h 14,5 cm, min. h 4 cm,  
bruto 413 gr.(voeten verzwaard).  
[6 in zkj]  € 100/200

694 Twee diverse kristallen hengselmanden met 
zilveren beugel, 19e/20e eeuw, een ronde 
mand brede geslepen en versierde rand, mt. 
??44, onduidelijk, 2e gehalte, ander met gol-
vende rand mt. PR?? onduideliijk, 2e gehalte  
h 20 cm (incl. hengsel) h 6 cm, diam 20 cm,  
h 18 cm (incl. hengsel) h 6,5 cm, diam 18,5 cm.  
[2]  € 100/120

695 Buitenland, beker en divers klein zilverwerk, 
20e eeuw, waarbij paar zoutvaatjes 506 gr. 
[zkj]  € 100/200

696	 Zes	dessertcouverts,	spatelfilet,	18e	eeuw,	
vijf couverts waarbij één grotere lepel mt. 
Roelof Helweg 1794/1795 Amsterdam 1795, 
één losse latere vork en één couvert 1976, 2e 
gehalte, hierbij paar opdienlepels met vergulde 
bak, getekend oud belastingsempel 1831-1893, 
800st 609 gr. [14]  € 200/400

697 Gelegenheidslepel, Den Haag, 17e eeuw, steel 
versierd met gravering, met ovale gehamerde 
bak, mt. twee blaadjes, niet geïdentificeerd, 
Den Haag 1679 l 17 cm, 26 gr.  
[1]  € 100/200

698	 Set	van	twaalf	koffielepels,	vroeg	19e	eeuw	
en mahonie houten lepeldoosje Empire-stijl, 
schuitvormig model en versierde gegraveerde 
steel, mt niet geidentificeerd IF, hierbij pijpe-
wroeter en theeschep l 13,5, 190 gr.   
[15]  € 180/280

699 Theeset met kistje, vroeg 19e eeuw, bestaande 
uit set van twaalf schuitvormige lepels, zes 
theelepeltjes, theezeef, suikertang, mt. H. Over-
hulsman Amsterdam 1803 hollandse leeuw, 
diverse belastingstempels in notenhouten kistje 
met band versiering met paars fluwelen interi-
eur met slot en sleuteltje, theezeef en suikertang 
niet met meesterteken gemerkt kistje  
12 x 16,5 cm, bruto 272 gr. [21] € 250/450

700 Tabaksdoos, Amsterdam?, vroeg 18e eeuw, 
ovaal model met gegraveerde Bijbelse voorstel-
lingen - met tekst de wijsen uit Oosten komen 
Jezus aanbidden, en op de onderzijde Jozef en 
Maria op de vlucht uit Egypte waaromheen ge-
graveerde decoratie van acanthusbladmotieven 
rondom en een voorstelling van een olifant, op 
rand initialen A.T.W.K.  12 x 9 cm, 274 gr.   
[1]  € 2000/3000
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712 Engeland, theeservies, 1e helft 20e eeuw, 
gelobd van vorm, bestaande uit een theepot, 
suikerpot, melkkan en lepelvaas, meesterteken 
William Hutton & Sons, Sheffield, 1920 
1125 gr. (gross)  h 14 cm max. Provenance: 
Christie's Amsterdam; particuliere collectie.  
[4]  € 300/400

713 Engeland, soezenmand, laat 19e eeuw, met 
geribde rand en gegraveerd band van bloemen-
ranken, met handvat, meesterteken Robert en 
David Hennell, Londen, 1898 l. 37,9 cm, 
834 gr. Provenance: Christie's Amsterdam; 
particuliere collectie. [1]  € 300/500

714 Italië, dienblad, 20e eeuw, gelobd van vorm, 
met geribde rand, met glazen blad, onduidelijk 
gekeurd l. 45 cm  1017 gr Provenance: 
Christie's Amsterdam; particuliere collectie.  
[1]  € 150/200

715 België, bokaal, Art Deco, kelkvormig op 
ronde voet de stam ingelegd met vier malachiet 
cabochons, mt. Wolfers Frères , K gekeurd, 883 
gehalte, V buitenlandse werken 1906 -1953, 2e 
gehalte, met opschrift Den bouwmeester van de 
woudkapel, Dr. F. G. W. van Heukelom Biltho-
ven 14 december 1924 h 13,5 cm,  
diam 6 cm, bruto 149 gr.  [1]  € 300/400

701 Filigrain hengsel mandje, 19e eeuw, hierbij 
Duits sigarettenetui met geribd decor, gemerkt 
Art Deco, 800st, defectje bij mandje h 7 cm,  
l 9,5 cm, l 9,8 cm, 123,4 gr. [2]  € 80/120

702 Indonesië, twee diverse Djokja schaaltjes, 
rond model, een met opstaande bewerkte 
golvende rand mt. HT, 800st, Z gekeurd, en een 
met lage gecontourneerde rand, mt. P.P. 800st, 
beide gehamerde bodem diam 13,8 en 15 cm, 
210 gr. [2 in zkj]  € 90/120

703 Friesland, tasbeugel, 18e eeuw, halfrond 
model, met decor van vogels en voluten, 
glaskralen tasje. Met inscriptie Grietje Wigeles 
1799 17 x 16 cm, excl. tas, incl. beugel,  
bruto 284 gr. Provenance: Van een particuliere 
verzamelaarster. [1]  € 200/300

704 Vermoedelijk Duitsland, presenteerblaadje, 
18e eeuw, ovaal met opstaande rand met knor-
motieven, met wapengravure in het midden, 
oud getekend en gekeurd, niet geïdentificeerd, 
gedeukt en defect 30 x 23 cm, 263 gr.  
[1]  € 300/400

705 Divers klein zilverwerk, voornamelijk 20e 
eeuw waarbij diverse schaaltjes grotendeels  
2e gehalte en onedel bruto 983 gr.   
[zkj]  € 250/350

706 Collectie diverse munten waarbij zilve-
ren,   1226 gr.  [zkj]  € 150/300

707 China, kledinborstel met zilveren rug,  
versierd met draak in relief, gemerkt mt. NM en 
Chinese keur bruto 217 gr.   
[1 in zkj]  € 40/80

708 Druivenschaar, natfruitschep en paar kris-
tallen	flessenbakken	met	zilveren	montuur,	
vroeg 20e eeuw, schaar mt. Ak 47, 2e gehalte, 
schep met meesterteken jrl. 1907, rand gedeukt 
flessenbak 138 gr. [zkj]  € 50/100

709 Zes tafelcouverts en vijf dessert couverts, 
19e eeuw Hollands glad, mt. wed. Helweg 
Amsterdam jrl. 1876 e.a. jrl1e gehalte, en een 
lepel 1210 gr.  [23]  € 350/500

710 Twaalf viscouverts, Fa. J.M. van Kempen, 
filetrand, mt. Fa. J.M. van Kempen Voorschoten 
1906, 2e gehalte met cassette 2205 gr.   
[25]  € 800/1400

711 Duitsland, set van vierentwintig dinerbor-
den, ca. 1900, in Lodewijk XV-stijl, meester-
teken Gebrüder Friedlander en Otto Schneider, 
Berlijn, gehalte 800/1000 diam. 24,9 cm 
ca. 10.432 gr (totaal gewicht) Provenance:  
Barones Thyssen-Bornemisza de Kaszon; 
Christie's Londen; particuliere collectie.  
[24]  € 6000/8000
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Pleet en 
Galanterieën

1000 Engeland, mahoniehouten schrijfkist, 19e 
eeuw; Uitgevoerd met interieur met groen vilt, 
vakken, inktpotjes en lade. l. 51 cm, b. 29 cm 
[1]  € 80/120

1001 Midden Oosten, geschilderd houten specerij-
enkastje, ca. 1800; Uitgevoerd met zes laden. 
(beschadigingen). l. 33 cm, d. 19 cm, h. 21 cm 
[1]  € 100/200

1002 Pleet, bouilloire, Jugendstil,  tweedelig, 
genummerd 55 en 0, getekend GZ, brander 
ontbreekt, scharnier deksel defect, gedeukt en 
sleets h 36 cm, br. 22 cm [2]  € 50/100

1003	Engeland,	verzilverde	koffiepot,	20e	eeuw,	
ovaal model met geribde versieringen en ge-
zwart houten rechthoekig oor en ovale geribde 
houten knop, gemerkt Keltum made in Shef-
field England EPNS, deuk h 21 cm, br 25 cm 
[1]  € 70/100

1004 Engeland, verzilverde theepot en karaf-
fenbak, 20e eeuw, balustervormig model met 
gegraveerde motieven, voluutvormig oor, 
scharnierende deksel, gemerkt en genummerde 
karaffen bak met knorrenrand versierd, houten 
bodem 25 x 26 cm, h 6 cm, diam 18 cm  
[2]  € 30/60

1005 Frankrijk, zesdelige vruchtenset en set van 
twaalf diner messen,  aardewerk verguld en 
ajour heften in etui, messen van Kempen & 
Begeer  [25]  € 30/50

1006 Engeland, pleet, driedelig theeservies, 
Biedermeier stijl,  rond model, bestaande 
uit theepot, melkkan en suikerpot, versierd 
met graveringen van acanthusbladmotieven, 
bloemvormige knop scharnierende, gemerkt en 
genummerd h 24 - 15 cm [3]  € 80/100

1007 Zes diverse bronzen en metalen sculptuur-
tjes  Provenance: Collectie bronzen sculpturen 
uit een particuliere nalatenschap uit Bussum. 
[6]  € 100/150

1008 Drie metalen sculpturen  h. 14-17 cm. Pro-
venance: Collectie bronzen sculpturen uit een 
particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[3]  € 60/100

1009 Jan EISENLOEFFEL (1876-1957), kope-
ren plaquette met emaille 'Alg Ned. Bond 
voor meubelmakers' en bronzen vaas naar 
model Curt Schlevogt, gemerkt Zero  diam. 
15, h. 13 cm. Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [2]  € 120/140

1010 Diverse object de vertu; Bestaande uit Chi-
nees segrijn brillenkoker, lakstempel, portretmi-
niatuur, papier-maché dekseldoosje, marmeren 
klassieke buste en twee Oosterse spekstenen 
snijwerken.  [7]  € 150/250

1011 Antiek smeedijzeren wandrekje, tinnen 
maatkan, miniatuur haardplaat met Am-
sterdams stadswapen en tinnen sprenkelaar, 
18e eeuw; Hierbij rechthoekige koperen blaker.  
[5]  € 60/80

1012 Bronzen sculptuur 'twijfel', W van der Kant, 
'85; Voorstellende jongetje. Hierbij bronzen 
sculptuur van kindje op stoel.   
[2]  € 100/200

1013 Ingelijst Europees textiel fragment, 17-18e 
eeuw en drie textielfragmenten, mogelijk 
Aziatisch.   [4]  € 50/100

1014 Zegels in verguld houten lijst; w.o. zegel von 
Fürstenberg. Hierbij vijf ingelijste intaglio's.  
[2]  € 80/120

1015 Achterglasvoorstelling, 19e eeuw; Ballon-
vaart. Hierbij diverse objets de vertu   
[1 + zkj]  € 100/150

1016 Diverse object de vertu; w.o. brillen, benen tol 
en beursjes.  [2 zkjs]  € 100/200

1017 Twee gekapt stenen bustes in oud Egyptische 
stijl; Geplaatst op marmeren sokkels. Hierbij 
metalen sculptuur van Egyptische dienaar op 
marmeren sokkel. h. 12 - 24 cm  
[3]  € 120/160

1018 Gegoten hars vormstuk van leeuw op sok-
kel; miniatuur versie van New York Public 
Library sculpturen bij entree.    
[1]  € 30/50

1019 Paar albasten olbelisken, 20e eeuw.  
h. 35 cm [2]  € 80/100

1020 Messing tweelichts kandelaar met kristallen 
pegels.   [1]  € 100/140

1021 Drie antieke geschilderde portretminiaturen. 
Gesigneerd J. Cotte. Hierbij een koperen met 
glazen dekseldoosje met portret miniatuur in de 
deksel Louis XVI stijl.  [4]  € 100/200

1022 Nikkelen reis klok, ca. 1900; In leren foedraal 
met zilveren front.  [1]  € 50/80

1023 Engeland, eikenhouten specerijenkastje, ca. 
1800; Uitgevoerd met paneeldeurtje waarachter 
een interieur met 10 laden. h. 41 cm, b. 29 cm, 
d. 23 cm [1]  € 80/120
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1037 Een stempellak verwarmer gemerkt Berger 
Lampe, een lakstempel houder en cachet met 
parelmoer greep, 19e eeuw   [3] € 60/80

1038 Negen delen uit antieke serie Jacob van Len-
nep (1802-1868), poëtische en romantische 
werken. Allen gebonden en uitgegeven tussen 
1859 en 1861 te Rotterdam M. Wijt & Zonen.  
[9]  € 20/30

1039 Wit gelakt houten paraplubak in Louis XVI 
stijl met geriete panelen (gaten) en zinken 
lekbak (def) br. 53, h. 68 en d. 22 cm  
[1]  € 60/100

1040 Makkum, paar aardewerken kommen, 20e 
eeuw, met gestileerde florale decoratie 
diam. 16,5 cm [2]  € 30/50

1041 Eikenhouten voetenstoof met kerfsnede, ge-
dateerd 1819; Met koperen handvat en resten 
van meekrab schildering.  [1]  € 180/220

1042 Eikenhouten schooltas, 19e eeuw. Uitgevoerd 
met ruit vorm op de deksel en hart vorm.  
Indeling voor griffel en lei. h. 47 cm  
[1]  € 250/300

1043 Frankrijk, geelkoperen vuurkorfje met 
hengsel, gedateerd 1840. Tevens met geponste 
annotatie 'Pour Marie Louise de Cramer 1840'. 
Hierbij een koperen schuimspaan en een pijp-
comfoor met houten heft. h. 21 cm,  
diam. 19 cm. [3]  € 180/220

1044 Tinnen kraantjeskan, ca. 1800; Polychroom 
beschilderd met decoratie van bloemen. Op 
koperen comfoor. h. 45 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 60/100

1045	Gestileerd	bronzen	sculptuur	van	figuur	in	
lang gewaad, 20e eeuw; Geplaatst op granieten 
sokkel. h. 39 cm. [1]  € 100/200

1046 Italië, driedelig marmeren pendulestel, circa 
1930 met komposiet sculptuur van dame met 
hazewind hond  [3]  € 60/90

1047 China, collectie blauw-wit 'transferprint' 
porselein, begin 20e eeuw, bestaande uit een 
set van vijftien theekoppen en twaalf schotels 
gedecoreerd met elegante dames in een tuin, 
een bord met jongetjes en drie verschillende 
kopjes  [31]  € 50/80

1048 China, collectie divers porselein, 18e-20e 
eeuw, diverse blauw-witte, Imari, famille rose 
en polychrome vazen, kommen en borden  
(defecten en restauraties)  [ds]  € 100/150

1049 China, collectie divers porselein, waaronder 
een blauw-witte tegel met ruiter en een Wanli-
stijl kom met konijn  [ds]  € 100/150

1024 Spanen doos, eind 18e eeuw, UItgevoerd met 
geschilderde voorstelling van figuur en bloe-
men rondom. l. 43 cm, b. 25 cm  
[1]  € 50/80

1025 Drie Oud Hollandse schooltassen, 18e/19e 
eeuw; Allen uitgevoerd met polychrome schil-
dering van schepen.  [3]  € 100/200

1026 Schildering op waaier vormige zijde, Louis 
XVI, laat 18e eeuw; Voorstellende Hollands 
landschap en putti in medaillons, ingelijst. 
h. 38 cm, b. 87 cm [1]  € 150/180

1027 Messing reisklok, corniche case, ca. 1900 
Wit email wijzerplaat met Arabische cijfers.   
[1]  € 100/200

1028 Diverse object de vertu w.o. Weens bronsje, 
zilveren doosjes en schildpad etui.    
[zkj]  € 100/200

1029 Skelet van de Christusvis. Geplaatst in  
eikenhouten hangvitrine met bolle kunststof 
ruit.  [1]  € 80/120

1030 Engeland, Taxidermy, groep van drie op-
gezette vissen, gedateerd 1936. Geplaatst in 
natuurlijke zetting in hangvitrine met gebogen 
ruit en vergulde omlijning en annotatie: 'Taken 
by J. Cinn & D. Phillips, Buscot Park, 1936'. 
Geprepareerd door: Fields, Fishing Tackle, 
Prop. J. B. Kohn, 20a Highgate Road, `Kentish 
Town, London, NW5. h.47 cm, b. 86 cm  
[1]  € 600/800

1031 Gesatineerde en geslepen glazen plafonierre 
met blauwe accenten, ca. 1900; Compleet met 
porseleinen fitting en koperen armatuur. 
h. 25 cm, diam 33. [1]  € 80/120

1032 Console en lamp in Tiffany stijl, ca. 1980. 
Cilinder van console uitgevoerd in glas in lood 
alsmede de lampenkap met natuurlijke decora-
ties. Beide elektrisch. h. 77 cm, diam. 31 cm. 
Lamp h. 60 cm [2]  € 300/500

1033 Verguld metalen klokkenstel in Rococo 
stijl, ca. 1900; Bestaande uit pendule met wit 
emaille cartouches, uurwerk met slagwerk op 
bel. Compleet met paar vijf-lichts kandelaars. 
h. 60 - 63 cm Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 150/250

1034 Bruin gepatineerd metalen sculptuur van 
gezeten vrouw met lier, gesigneerd Hip  
Moreau, ca. 1900.  h. 40 cm [1] € 80/120

1035 Inktpot op onyx bais met koperen montu-
ren, ca. 1900; Met decoratie van maskers en 
voluten. Hierbij een kopeeren gedreven trom-
mel met decoratie van engelen en een houten 
langwerpige suikerplank, 19e eeuw.   
[3]  € 80/120

1036 Diverse object de vertu w.o. rood guilloche 
emaille zilveren doos.   [zkj]  € 100/200
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1050 China, collectie divers porselein, 18e-20e 
eeuw, bestaande uit diverse blauw-witte, Imari 
en famille rose kommen, schotels en theepotje, 
een emaille bord, een Europees wapenbord en 
een Japans Satsuma dekselpotje (restauraties en 
defecten) diam. 26 cm [ds]  € 100/150

1051 Japan en China, drie stuks porselein, 
bestaande uit grote theeketel beschilderd met 
bloemen, klein Imari theepotje en blauw-wit 
kannetje (Imari potje met chip aan tuit, grote 
theeketel met barst) h. 7-17 cm  
[3]  € 50/100

1052 Tibetaanse koperen en telescopisch inschuif-
bare gebedshoorn; Uitgevoerd met verzilverde 
monturen. l. 47 - 115 cm   € 60/100

1053	Drie	Perzische	aardewerk	olieflessen	en	een	
flesje.	Drie met schildering van bloemen en 
dieren op wit fond.  [4]  € 50/80

1054 Diverse object de vertu, w.o. lijmpotje,  
goudleer etui en rozenkransdoosje.    
[8 in zkj]  € 100/200

1055 Beschilderd blikken dienblad met gezaagde 
galerij, ca. 1800 Met voorstelling van schepen 
op stapel. l. 51 cm, h. 40 cm  
[1]  € 100/200

1056 Koperen bouilotte met groene metalen in 
hoogte te verstellen kap. Drie lichtpunten.  
[1]  € 80/120

1057 Een collectie edelsteen kralencolliers met 
onder andere zilveren sluitingen.  Waaronder 
lapis lazuli, amethyst, citrien, prehniet, nefriet, 
rhodochrosiet en granaat. Hierbij een zwarte 
bijouterie doos.  [zkj]  € 50/100

1058 Een collectie zilveren sieraden, waaronder 
ringen, armbanden en een beursje   
[zkj]  € 50/100

1059 Een collectie oosterse sieraden, waaronder 
zilver  [zkj]  € 20/40

1060 China, houten Boeddhahoofd, modern  
h. 48 cm [1]  € 50/80

1061 Perzië, twee beschilderde boekbladen    
[1]  € 80/120

1062 Bali, houten gestoken masker, 20e eeuw.    
[1]  € 50/80

1063 Twee marmeren obelisken, ca. 1920; Hierbij 
paar gegoten hars boekensteunen van farao's. 
h. 31 - 46 cm [4]  € 150/180

1064 Houten scheepsmodel, botter. Gebouwd op 
spanten, compleet met zeilen en zwaarden. 
l. 85 cm, h. 91 cm. [1]  € 100/200

1065 Koperen beddenpan met houten gedraaide 
steel, 18e eeuw; Met gehamerde decoratie van 
centrale ster en bloemen. Hierbij een ovaal 
gekuipt dienblad met wilgentenen geknoopt, 
hartvormige grepen.  [2]  € 100/120

1066 Koperen schuimspaan aan lange ijzeren steel 
met gedraaid houten heft, 18e eeuw. 
l. 103 cm  [1]  € 180/200

1067 Drie koperen sluitgewichten. De grootste met 
ijk tekens.  [3]  € 150/200

1068 Diverse bijoux, penningen en Ray-Ban bril.   
[zkj]  

1069 Diverse kralen colliers en losse kralen.    
[zkj]  € 30/50

1070 Gelithografeerd blikken trommel met deco-
ratie van Chinese vazen, ca. 1900; Uitvoering 
Wedeuwe J. Bekkers & Zoon, Dordrecht.  
(beschadigingen)  Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 40/50

1071 Drielichts koperen wandapplique, 19e eeuw; 
Met decoratie van Franse Lelies en Louis XIV.  
[1]  € 60/100

1072	Collectie	glazen	apothekersflessen,	ca.	1900;	
Bestaande uit bruin- en transparante flessen met 
o.a. emaille naamschildjes.    
[2 dzn]  € 50/80

1073 Collectie apothekers attributen, 19e/20e 
eeuw; w.o. pillenplanken, potten en vijzels. 
[2 dzn]  € 50/80

1074	Twee	blauw	glazen	spuitflessen,	19e	eeuw;	
Beide met nikkelen mondstuk, gemerkt Ph. 
Greiner Strassburg en Apotheker H. Mansben-
del, Kronenburg  [2]  € 40/60

1075 Kodak Stereocamera en stereokijker, ca. 
1950; Beide in originele doos. Hierbij twee 
lenzen en twee filters, diverse foto's en Kodak 
panorama camera Model C, in leren etui geme-
wrkt British Railways Signal Eng. Dept. 
[7 in ds]  € 80/120

1076 Antieke studie viool, gemerkt Jacomo Amati, 
fecit Cremona; Hierbij strijkstok gemerkt E. 
Werner. Geheel in moderne stoffen viooltas. 
l. 66 cm [1]  € 100/200

1077 Reis nécessaire in bruin leren koffer, ca. 
1920; Koffer gemerkt Begeer, van Kempen en 
Vos. Hierbij diverse flessen in bruin leren etui's, 
scheermessen en scheerkwast in bakelieten 
houder.  [1]  € 40/60

1078 Diverse schaakgerelateerde items in houten 
kist XVII Olimpiada Mundial de Ajedrez 
La Habana Oct-NoV 1968; Gegeven aan G. 
Kapsenberg. W.o. penning IBM schaaktoernooi 
Max Euwe 1976 en analoge schaakklok. 
[2 + zkj]  € 80/120

1079 Carl Zeiss Jena, binoculaire verrekijker, 
ca. 1920; Gemerkt D.F. 18 x 50 en genum-
merd 738183. Hierbij Contax fotocamera met 
Carl Zeiss lens. Beide met origineel lederen 
foedraal.  [2]  € 50/80
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1095 Goud gelakte metalen 'bloem' etagere, 20e 
eeuw Uitgevoerd in drie lagen met blad motie-
ven, op ronde voet. h. 65 cm, diam. 35 cm  
[1]  € 100/200

1096 Leren hoedendoos, ca. 1900; Compleet met 
zwart fluwelen hoge hoed.  [2]  € 40/80

1097 Roodkoperen voorraadblik, 19e eeuw, met 
vertinde binnenkant, scharnierende deksel 
19 x 17,5 x 27 cm [1]  € 20/40

1098 China, blauw-wit porseleinen dekselpot,  
18e eeuw, beschilderd met gestileerde bloemen 
(sterbarst op de bodem) h. 14 cm  
[1]  € 60/80

1099 China, famille rose porseleinen hoofdkus-
sen, 20e eeuw, rechthoekig en beschilderd met 
figuren h. 13 cm [1]  € 60/100

1100 Drie stoffen avondtassen  Provenance: Van 
een particuliere verzamelaarster  
[3]  € 100/200

1101 Ingelegd houten paneel in Escher stijl,  
wederkerig patroon van Pegasus.    
[1]  € 200/400

1102	 Nepal,	stenen	figuur	van	Jambhala,	modern,	
met rode en vergulde beschildering h. 14,5 cm 
[1]  € 100/150

1103 Thailand en Tibet, twee glazen beeldjes en 
een lapis lazuli vajra, 20e eeuw, de beeldjes 
van Boeddha en van een monnik, met houten 
standaard l. 13,5 cm  h. 4,2-6 cm  
[3]  € 50/60

1104	 Thailand,	nefriet	figuur	van	Boeddha,	20e	
eeuw  h. 7,5 cm [1]  € 100/200

1105 China, Kanton, drie porseleinen borden, 
20e eeuw.  diam. 21 cm. Provenance: Van een 
particuliere verzamelaarster [3] € 80/100

1106 China, ijzeren opiummes en een inktsteen. 
Inksteen met relief, mes met munthanger 
l. 20 en 13 cm. Provenance: Van een particu-
liere verzamelaarster [2]  € 60/80

1107 China, collectie verzamelobjecten, ca. 1900, 
bestaande uit drie kammen, een haarklem, een 
visitekaartjeshouder, een mes en een opium-
pijp l. 39 cm max. [7]  € 60/80

1108 China, collectie verzamelobjecten, ca. 1900, 
zijdeklos, naaldtrektang, tang, en presse-papier 
in de vorm van hagedis l. 30,5 cm  
[zkj]  € 40/60

1109 China, vier bronzen, 20e eeuw; paar/fabeldier.
Boeddha en monnik h. 6-18 cm.  
[4]  € 150/200

1110 Tibet, twee gehamerde zilveren amuletten, 
versierd met mythologische figuren, en stenen, 
een op leder gemonteerd.  h. 14 and 58 grams, 
h. 34 cm and 270 grams.  [2]  € 80/100

1111 China, paar bronzen vazen in Archaïsche 
stijl   h. 30 cm. [2]  € 200/400

1080 Vrijstaande smeedijzeren zevenlichts kande-
laar, ca. 1900; Geheel staan de op drie poten 
met lange stam waarop hoepel met zes licht-
punten en een centraal.  h. 156 cm.  
[1]  € 400/600

1081 Mogelijk WMF, pleet jugendstil hengsel-
mand met glazen binnenbak. Hierbij cocktail-
shaker, twee bekers en theemuts met zilveren 
beugel.  [4]  € 50/80

1082 Paar Friese doorlopers, NV Stoomschaatsen-
fabriek v.h. Fa. G. S. Ruiter Akkrum,  
ca. 1920; In originele kartonnen doos.   
[3]  € 50/80

1083 Notenhouten dienblad, Willem III periode; 
Met inlegwerk van vogel en vlinders. Hierbij 
een gietijzeren deurklopper, fles Bordeaux La 
Petite Roque een een houten gelakte kist met 
scharnierende deksel.  [4]  € 40/60

1084 Balans in houten kast. Fabrikaat NV Julian 
Becker, Delft  h. 43 cm, b. 43 cm  
[1]  € 50/70

1085 Nederlandse sabel M1912; Uitygevoerd met 
vergulde leeuwenkop, nikkelen schede met een 
draagring. Lemmet gemerkt Yzerhouwer.  
l. 101 cm [1]  € 100/200

1086 Gebronsd metalen bankierslamp met groene 
opaline glazen kap. De arm verstelbaar. Hier-
bij verkoperde tafellamp met wit glazen kap. 
h. 37 cm [2]  € 50/80

1087 Frankrijk, kersenhouten lithurgie hang-
kastje, ca. 1900; Beglaasde deur waarachter 
indeling met een plank. Bekroond met gesne-
den kruis. h. 64 cm, b. 41 cm, d. 23 cm  
[1]  € 50/80

1088 Antiek goudbehang, met décor van vogels en 
bloemen, in lijst 34 x 60 cm. [1] € 80/120

1089 Drie viool strijkstokken. Een gemerkt Chiara.  
[3]  € 30/40

1090 Houten maquette van parkeergarage, uitvoe-
ring Bureau Elling, Amsterdam, ca. 1970; 
Geplaatst in plexiglazen kast.  l. 52 cm,  
b. 42 cm, h. 16 cm [1]  € 100/200

1091 Bronzen sculptuur van hand op rood mar-
meren vierkante voet. Hierbij brons metalen 
sculptuur van herder, gemerkt SVR en genum-
merd. h. 18 cm - 25 cm [2]  € 80/120

1092 Diverse Egyptische en Romeinse fragmenten, 
beeldjes, olielampjes e.d. naar antiek voor-
beeld.   [ds]  € 50/80

1093 Vier textiel voorstellingen van heiligen met 
geschilderde gezichten , ca. 1920; Een gemon-
teerd op groene stoffen vaandel   
[4]  € 40/60

1094 Twee-armige verguld houten kaarsen 
wandapplique.  Compleet met wandbevesti-
ging. h. 30 cm, b. 39 cm [1]  € 50/80
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1112 China, bruin gepatibeerd bronzen koro en 
groen gepatineerd vat in Archaïsche stijl  
h. 20 en 17 cm. [2]  € 200/300

1113	 Azië,	diverse	bronzen	figuren,	20e	eeuw,	
waaronder Avalokiteshvara, Shiva, en drie 
andere figuren h. 17 cm max.  
[5]  € 200/300

1114	 Zuidoost-Azië,	bronzen	figuur	van	een	
godheid, 20e eeuw, met elf hoofden en acht 
armen h. 63 cm [1]  € 100/200

1115 China, gesneden houten masker, 20e 
eeuw  h. 31 cm [1]  € 50/80

1116 China, ingelegd lakwerk dekseldoos, 20e 
eeuw, ingelegd met voorstelling van eenden 
bij een prunus, binnenzijde met compartiment, 
daarbij een Europees houten dekseldoosje 
h. 12,5 x b. 24 x d. 19 cm [2]  € 60/120

1117 Divers Aziatica,  w.o. cloisonné lampvoet en 
Birmees gebedenboek  [1+ ds]  € 100/200

1118 India, Gujurat, zilveren armband,  versierd 
met zes bloemknoppen. h. 13.5 cm en  
250 gram. [1]  € 60/100

1119 Verguld gestoken houten engelkopje en paar 
vergulde houten ornamenten, 19e eeuw    
[3]  € 100/150

1120 Eikenhouten gestoken kastpaneel, 18e 
eeuw;Uitgevoerd met voorstelling van Rid-
ders.  h. 40 cm, b. 30 cm [1]  € 200/400

1121 Weens brons, ca. 1900, Oosterse marktver-
koper (koude beschildering sleets, onderdelen 
los) h. 14 cm. Provenance: Van een particu-
liere verzamelaarster [1]  € 100/150

1122 Antiek porseleinen bad pop, 19e eeuw; Uitge-
voerd met gebalde vuisten en zwart haar.  
h. 35 cm [1]  € 50/80

1123 Fluitketel ontwerp Richard Sapper voor 
Alessi; hierbij elektrische fluitketel Demo en 
ticketklok.  [3]  € 100/200

1124 Divers koper en tin, 18e-19e eeuw;  
w.o. tinnen inktpot en penkandelaar.   
[ds]  € 50/80

1125 Divers, w.o. twee tinnen kraantjeskannen.   
[ds]  € 60/80

1126 Franse pendule in verkoperde metalen kast, 
ca. 1900.   [1]  € 50/80

1127 Vier diverse ingelijste foto's    € 60/100
1128 Twee schilderijlijsten   [2]  € 50/80
1129	 Diverse	grafiek,	w.b.	modeprenten	   

[ds]  € 30/50
1130 Diverse prenten   [ds]  € 50/70
1131 Diverse posters   [ds]  € 60/120
1132 Gesigneerd Sierk Schroder Studie van een zit-

tend naakt tekening, 30 x 20 cm. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen [1]  € 30/50

1133 Mogelijk van de hand van Ans Hey (1932-
2010), marmeren sculptuur met kleine 
beschadigingen h. 23 cm. br. 30 cm.  
[1]  € 60/100

1134 Manolo Blahnik, aluminium schoenlepel in 
de vorm van pump met hoge hak, 2004. 
h. 18 cm, b. 28 cm [1]  € 40/60

1135 Metalen koffertje met lichtbruin leren 
banden en hoekstukken. Af te sluiten met 
riem. h. 32 cm, b. 46 cm. [1]  € 40/80

1136 Verkoperde en deels vernikkelde tafellamp 
in Art Deco stijl; Met zwarte geometrische 
decoratie in emailleverf. Compleet met wit 
langwerpige lampenkap. h. 75 cm.  
[1]  € 100/200

1137 Schild van zeeschildpad.  h. 71 cm, b. 55 cm 
[1]  € 100/150

1138 Twee vogelkooien, 20e eeuw; Beide met koe-
pelvormig dak. h. 85 cm, b. 76 cm, d. 40 cm en 
h. 66 cm, b. 30 cm, d. 30 cm  
[2]  € 50/100

1139 Twee gravures met afbeelding van vogels 
twee gravures, 30 x 22 cm.  
[2]  € 20/40

1140 Engeland, mahoniehouten wijnrek met af-
neembaar dienblad br. 71, h. 90 en d. 45 cm  
[1]  € 100/200

1141 België, penvuur revolver, ca. 1870; Gemerkt 
op de trommel 'E L G' in ovaal en gekroonde  
G. In houten (niet oorspronkelijke) kist. 
l. 20 cm [1]  € 150/250

1142 IJzeren sculptuur gemaakt van o.a. draad-
ijzer. Op ronde voet.  h. 42 cm  
[1]  € 40/60

1143 Koperen paraplubak, Art Deco, met gelakt 
geometrisch decor h. 54 cm  
[1]  € 20/40

1144	 Verzilverd	koffieservies,	ca.	1930;	Bestaande 
uit koffiepot, melkkan, suikerpot en dienblad.  
[4]  € 80/120

1145 Kristallen geslepen olie en azijn stel in verzil-
verde houder, ca. 1900;   [1]  € 100/150

1146 Koperen tabakspot met comfoor, 19e eeuw; 
Beide op houten schijfvoet staande op drie 
poten.  [2]  € 50/80

1147 Groen gelakt spanen doos, 19e eeuw met 
greep 39 x 20, h. 22 cm. Provenance: Een 
inzending uit Hoorn [1]  € 50/60

1148 Pleet kandelaar en divers    
[zkj]  € 30/40

1149 Vier fossielen; vissen.   [4]  € 60/100
1150 Ivory Coast, Senufo, face mask, kplie,  traces 

of white and red pigment ('legs' restored).  
h. 37,8 cm. [1]  € 200/300

1151 Collectie Afrikaanse, Aziatische en Indonesi-
sche hoedjes.   [ds]  € 100/200



Catalogus De Zwaan / Pagina 64

1166 Nigeria, Ewe, paar poppetjes en Burkina 
Faso,	Lobi,	fluit	Hierbij Afrika, zes moderne 
trade beads snoeren, vier houten kammen, een 
neck rest en een terracotta hoofd.   
[15]  € 100/200

1167 Afrika, twee decoratieve krukjes.  h. 22 en 
23,5 cm. [2]  € 40/60

1168 Ghana, houten kroon en twee sprekers-staf 
figuren;	een	dier-	en	een	mensfiguur.	Hierbij 
Togo, theaterborsten. h.16-22 cm.  
[4]  € 100/200

1169 PNG, bewerkt benen dolk en Bali, kam.  
h. 33,5 en 24,5 cm. [2]  € 60/100

1170 Decoratief opzetmasker  l. 35 cm.  
[1]  € 10/20

1171 West Africa, a collection of various objects: 
seven brass bracelets, twelve money weights, 
some old beads and a cowri currency belt. 
ca. 8 kg. [21]  € 100/160

1172 New Guinea, drie diverse bamboe kammen, 
schelpen armband, ketting met dierentanden 
en glaskralen en een gevlochten plantenvezel 
armband.   [zkj]  € 100/150

1173 Een collectie van diverse Indonesische 
doeken.   [ds]  € 100/200

1174 DR. Congo, Songye, kifwebemasker en 
Tetela stijl masker.  h. 31 en 36 cm.  
[2]  € 150/250

1175 Diverse Afrikaanse objecten; o.a. een katrol, 
fluit en messing beenband. div afm  
[ds]  € 100/200

1176 Diverse Afrikaanse objecten; o.a. twee stenen 
sculpturen en Yoruba, een vliegenmepper.  
div afm. [ds]  € 200/400

1177 Een Afrikaanse houten staf en een plank-
masker.  h. ca. 117 en 134 cm.  
[2]  € 100/150

1178 Ghana, Akan, three terracotta funerary 
heads;   [3]  € 140/260

1179 Ghana, Akan, three terracotta funerary 
heads and two West African terracotta 
heads.  h. 8 - 21 cm. [5]  € 160/200

1180 Nigeria, Angas, wrought iron currency  
h. 53,5 cm. [1]  € 140/260

1181 Surinam, Maroon, Djuka, Saramacca, Godo 
vilage, a collection of three carved wooden 
dishes, Oedoe Preti, ca. 1900 and later, with 
fine carved low relief geometrical patterns, 
ment to express a poetic love interest. Pro-
venance Surinam family collection.   
diam. 30 to 45 cm. [3]  € 100/200

1182 Java, modern aardewerk huwlijkspaar, loro 
blonjo.  h. ca. 56 cm. [2]  € 100/200

1183 DR. Congo, vijf gevlochten Lhosa matjes en 
vijf geklopte boombast doeken, Pygmee uit 
Ituri gebied.   [10]  € 150/200

1152 DRC., twee ijzeren zwaardvormige geld-
waardes, op sokkel.  ca. 99 en 90 cm.  
[2]  € 200/400

1153 Achttien Batik doeken; o.a. een Batik met 
kaart van Java.  [ds]  € 150/250

1154 Mali, Dogon, opzetmasker, satimbe  
h. 90,5 cm. [1]  € 200/300

1155 Mali, Dogon, voorzetmasker, satimbe. 
h. 92 cm. [1]  € 120/180

1156 Sentani Meer staf, India, messing kruithoorn 
en een Zuid Amerikaans gevlochten mand-
je.  l. 91, 15,5 en h. 10 cm.  
[3]  € 50/100

1157 Afrikaanse stoel, beide zijden rugleuning 
met koperbeslag. De stoel rijkversierd met 
koperen nagels en knoppen, de zitting met 
leer bekleed.  Hierbij een decoratieve Afri-
kaanse stoel met kariatide figuur met baard; 
hout, onbeschilderd. h. 83 x b. 38, z.33 cm en 
h. 43,5 en b 64,5 cm. [2]  € 220/260

1158	 Drie	decoratieve	colon	figuren;	twee	jockeys	
te paard en een militair. Een jockey met rood 
shirt en speer, de ander met wit shirt en ver-
lengd pistool, de militair een staand vrouwelijk 
figuur in uniform.  h. 66,5 , 70 en 87 cm.  
[3]  € 200/300

1159 Afrika, hout gesneden Oware spel, decoratie-
ve leeuw en bronzen aquamanile in de vorm 
van een luipaard.  De aquamanile met klepje 
op hoofd en de neusgaten als uitloop. 
h. ca. 18-23 cm. [3]  € 80/120

1160	 Collectie	Fon	bronsjes;	mensfiguren,	bomen,	
dieren en gebruiksvoorwerpen. Met en  
zonder sokkel. h. 2-12 cm.  
[ca. 20]  € 100/200

1161 Afrika, Fon bronsjes; mensen, dieren, 
planten en gebruiksvoorwerpen. Enkele op 
sokkel h. 3-12 cm. [ca. 20]  € 100/200

1162 Divers weeg-gerei; Engeland, muurweeg-
schaal en nestgewichtjes (incompleet), China, 
opiumweegschaal. Ghana, goudweegschaaltje 
en goudblaaspannen en China, verguld bronzen 
matgewicht  [6]  € 80/120

1163 Mali, negen bronzen enkelbanden op stan-
daard. Drie paren en drie divers. 
d. ca. 10-13 cm. [9]  € 200/300

1164 Afrika en Zuidoost Azië, divers arm- en 
enkelbanden, belletjes en een teenring. O.a. 
Ghana, drie Portugese manilas, een schar-
nierde armband, marktkoopvrouwen-bel en een 
koningsring met goudverf. Sri Lanka, teenring 
en India zilverkleurig ringetje. d. 2,5-12,5 cm.  
[21]  € 20/40

1165 Afrika, vijf diverse katapulten. Vier op sok-
kel. Twee met pigment resten. h. 16-21 cm.  
[5]  € 60/80
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1184 Een collectie van vijf Afrikaanse objecten; 
o.a. Zuid Afrika, staand figuur, twee figuren uit 
Mali een uit Ivoorkust.  div. afm.  
[5]  € 150/250

1185 Africa, Cameroon, Bamum, large terracotta 
ceremonial pipe head;  Herewith a smaller ter-
racotta pipe head and gourd. l. 35 cm; l. 12 and 
42 cm. [3]  € 60/80

1186 Een paar Javaanse gestoken houten boeken-
steunen, ca. 1950.  h. ca. 32 cm.  
[2]  € 80/120

1187 Kameroen, Kirdi, kralenschortje   
l. 30,5 cm. [1]  € 50/80

1188 China, Hainan Eiland, zilveren haarpin 
bekroond met een priesterfiguur en graverin-
gen.  h. 25 cm and 130 grams.   
[1]  € 60/100

1189 China, glazen ring,  in imitatie van jade 
diam. 5 cm [1]  € 50/80

1190	 Twee	dozen	boeken	betreffende	etnografica,	
ca. 24 publicaties   [2]  € 40/60

1191 Bronzen sculptuur voorstellende aasgier. ge-
merkt Altorf, 21e eeuw; gemonteerd op zwart 
marmeren voet. h. 28 cm, b. 20 cm  
[1]  € 80/120

1192 Zogenaamde 'levende foto' met een portret 
van een heer. Hierbij een toneelkijker met 
parelmoer, 20e eeuw.   [2]  € 40/80

1193 Eikenhouten driehoekige Amsterdamse 
School pendule, ca. 1925; Uitgevoerd met 
Junghans uurwerk, slagwerk op gong. Hierbij 
nikkelen stoffer en blik en extra stoffer.   
[4]  € 80/120

1194 Bakelieten haarföhn 'Ormond', made in 
England; Compleet met originele bakelieten 
kist met spiegel in de deksel. Hierbij houten 
naaidoos.  [2]  € 40/60

1195 Eikenhouten gekuipte ton, ca. 1800; Met 
koperen banden omslagen. Twe handgrepen. 
h. 42 cm, diam. 45 cm [1]  € 50/80

1196 Zwart gelakte metalen bureaulamp, ca. 
1920; Met nikkelen deels groen gelakte half 
cilindrische kap.  [1]  € 50/80

1197 Diverse modelauto's voornamelijk Lesney  
[zkj]  € 80/150

1198 Twee porseleinen poppen serviezen, ca. 1900 
Uitgevoerd met transfer print van figuren en 
blauw wit servies met decoratie van bloemen. 
Hierbij koperen figuurtje van Sint Maarten.  
[zkj]  € 30/50

1199 Felix the cat teddybear, ca. 1920.    
[1]  € 80/120

1200 Blikken poppenfornuis, ca. 1900; Compleet 
met langwerpige spiritusbrander.   
[1]  € 50/80

1201 Vijftien poppenhuis poppen met porseleinen 
hoofden, ca. 1900; allen voorzien van kleding.  
[15 in zkj]  € 300/400

1202 Mogelijk Märklin, twee blikken poppen-
toiletten, blikken bad met ketel, wasbak en 
potkachel, ca. 1900; o.a. met porseleinen pot.  
[5]  € 200/300

1203 Diverse antieke poppenhuis keuken- en huis-
houdelijke attributen, ca. 1900; w.o. strijk-
plank, manden, trapjes en metalen droogrek.  
[3 zkjs]  € 100/150

1204 Diverse antieke poppenhuis eetkamer en 
keuken attributen, ca. 1900; w.o. glasservies, 
manden met etenswaren, bestek, metalen  
servies en porseleinen potten.   
[3 zkjs]  € 150/200

1205 Diverse antieke poppenhuis verlichting,  
ca. 1900; w.o. kroonluchters en tafellampen.   
[zkj]  € 80/120

1206 Diverse antieke poppenhuis attributen, ca. 
1900; w.o. spiegels, schalen, vazen, bloemen, 
planten en kandelaars.  [2 zkjs] € 100/150

1207 Diverse antieke poppenhuis keuken attribu-
ten, ca. 1900; w.o. koffiemolen, mattenklopper, 
garde en blikken kannen.  [2 zkjs] € 50/80

1208 Diverse antieke poppenhuis attributen, ca. 
1900; o.a. potkachel, open haard, radiator, klok-
ken onder stolp, piano en weegschaal.  
[2 zkjs]  € 150/250

1209 Vijf antieke metalen poppenhuis ledikanten 
en bedden, ca. 1900; o.a. babywieg. Allen 
opgemaakt met o.a. gehaakte sprei. Hierbij 
diverse poppenhuis textiel, oa. tapijten en  
berenvel.   [5 + zkj]  € 80/120

1210 Diverse metalen poppenhuis meubelen, 
ca. 1900; w.b. keukenkast en ijskast, beide 
in houtnerf gelithografeerd, wit geschilderde 
vliegenkast, stalenbuis stoel B33 naar Breuer, 
en diverse (bijzet) tafels.   
[ds + zkj]  € 120/180

1211 Antiek poppenhuis ameublement, ca. 1900; 
Bestaande uit tafel, zes stoelen bekleed met 
groene zijde, kaptafel, kast en bed. (stoelen met 
losse poten).  [ds]  € 60/80

1212 Diverse antieke poppenhuis meubelen, ca. 
1900; o.a. linnenpers, boekenkast compleet met 
boeken, 'Kinder-Haus-Apotheke für die kleinen 
Puppen' compleet met flessen en recepten, 
speeltafel met damschijven en kartonnen lin-
nenkast met linnen, theekast en vitrinekast. 
[7]  € 150/250

1213 Diverse houten poppenhuis meubelen, ca. 
1900-1930; w.o. art deco chaise longue, uit-
schuiftafel en toonbank.   
[2 dzn]  € 80/120
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1236 Togo, Ewe, een verzameling van zeven hou-
ten	figuurtjes.	  [7]  € 150/200

1237 Een verzameling foto's uit Nederlands Indie 
en andere delen van de wereld, 19e en 20ste 
eeuw.   [ds]  € 200/300

1238 Een verzameling Japanse en Chinese plan-
tenvezel vegers   [ds]  € 80/100

1239 Mali, Dogon, kleine houten graandeur  
versierd met twee borsten. 40 x 38 cm.  
[1]  € 50/80

1240 Gestoken houten lokeend, 19e eeuw.  
br. 38 cm. [1]  € 80/120

1241 Een collectie Oosterse muziekinstrumenten; 
o.a. Thailand, bamboe panfluit, China, bamboe 
meerstemige fluit, sho, twee chinese luiten en 
meerdere fluiten. Herkomst collectie Droppert. 
div. afm. [4 + ds}]  € 120/180

1242 Collectie van drieentwintig juwelendoosjes 
en zakjes,  waarbij drie Cartier doosjes en een 
van Tiffany  [23 in zkj]  € 200/400

1243 Vier penningen, 20e eeuw; bestaande uit Jan 
Sluijters MCMLVII, Hulde aan het gouden 
echtpaar Mesdag van Houten, KLM 1919-1969 
en draagmedaille met beeltenis van ruiter.   
[4]  € 50/80

1244	Pleet	couverts,	Christofle	   
[zkj]  € 30/50

1245 Polychroom geschilderde sculpturale houten 
notenkraker, ca. 1930;  h. 30 cm  
[1]  € 50/80

1246 Pleet etagere en pleet wijnkoeler.   
h. 19 - 52 cm [2]  € 80/120

1247 Berkenhouten inktstel met koperen montu-
ren, ca. 1880; Twee glazen inktpotten.   
[1]  € 60/80

1248 Messing tafelklok, fabrikaat Swiza, ca. 1960; 
Uitgevoerd met acht-daags uurwerk en wek-
kerwerk.  [1]  € 50/80

1249 Vier polshorloges, 50er - 60er jaren; be-
staande uit Buren, stalen polshorloge, model 
'Grand Prix', Ramona, verguld stalen polshor-
loge, 25 jewels, Automatisch uurwerk Incabloc, 
stalen polshorloge Zodiac en stalen polshorloge 
Sekonda, 18 jewels met datumaanduiding.   
[4]  € 80/120

1250 Marmeren vaas met gekapte decoratie van 
druivenrank.  h. 48 cm [1]  € 100/200

1251 Gipsen reliëf ornament met decoratie van 
putti en draken.  l. 74 cm, h. 19 cm  
[1]  € 40/60

1214 Frankrijk, blauwe trapauto, Citroen DS, 
1968; Kentekenplaat 19-MG-68 l. 120 cm  
[1]  € 300/500

1215 Zwart gelakt houten pianobankje met bruine 
skai bekleding (kleine besch.) br. 53 cm  
[1]  € 60/100

1216 Vier mahoniehouten kisten, 19e eeuw; w.o. 
schrijfkist en naaikist.  [4]  € 100/200

1217 Sarcofaagvormige mahoniehouten theekist, 
19e eeuw; Hierbij coromandelhouten theekist.  
[2]  € 60/80

1218	Drie	verguld	kristallen	parfumflacons	in	
kistje, Napoleon III, 19e eeuw; Kist uitge-
voerd met inlegwerk van koperen biezen.   
[1]  € 40/60

1219 Twee ovale antieke theekistjes, 19e eeuw; 
Een met inlegwerk.  [2]  € 100/150

1220 Diverse mahoniehouten en notenhouten 
kistjes, 19e eeuw; w.o. theekisten.   
[ds]  € 150/250

1221 Diverse mahoniehouten kistjes, 19e eeuw; 
w.o. sigarenkist en theekisten.   
[ds]  € 100/200

1222 Diverse houten kisten, 19e eeuw; w.o. schrijf-
kist en schuifkist.  [ds]  € 80/120

1223 Paar koperen verstelbare tafellampen met 
verkoperde metalen kappen.    
[2]  € 40/60

1224 Engeland, antieke leren koffer, ca. 1900;  
Uitgevoerd met zware messing sluitingen, 
interieur met twee vakken. Initialen TMP op 
deksel. l. 71 cm, b. 43 cm, h. 19 cm  
[1]  € 80/120

1225 Japan, zeven diverse houtsnedes, 19e en 20e 
eeuw Hierbij twee reproducties van houtsnedes  
[ds]  € 100/200

1226 Japan, twee houtsnedes, 20e eeuw met afbeel-
ding van kraaien, in lijst  [2]  € 60/100

1227 Japan, drie diverse houtsnedes allen in  
passepartout  [3]  € 60/100

1228 Japan, diverse houtsnedes, 19e en 20e eeuw, 
allen ingelijst  [ds]  € 100/200

1229 Japan, diverse houtsnedes, deels ingelijst  
[ds]  € 100/200

1230 H. Müller (20e eeuw), bronzen sculptuur, 
Christus. Gesigneerd h. 40 cm.  € 100/200

1231 Collectie foto's voornamelijk eerste helft 20e 
eeuw  [2dzn]  € 100/200

1232 Collectie foto's voornamelijk eerste helft 20e 
eeuw  [2dzn]  € 100/200

1233 Collectie foto's voornamelijk eerste helft 20e 
eeuw  [2dzn]  € 100/200

1234 Collectie foto's voornamelijk eerste helft 20e 
eeuw  [2dzn]  € 100/200

1235 Collectie foto's voornamelijk eerste helft 20e 
eeuw  [2dzn]  € 100/200
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1252 Vier miniatuur portretten, een achterglas-
schildering van een ruiter te paard en een 
ingelijst prentje, 18-19e eeuw. Hierbij een 
Engels handgeschreven document met zegels 
zijnde een overeenkomst tussen William Day 
en reverend Marston, 19 september 1882. 
l. 6-11,5 cm. Private Brabant collection,  
Holland. [7]  € 250/400

1253 Balans op mahoniehouten basis, koperen 
schalen. Gesigneerd W & J. George Ltd, 
Birmingham.   [1]  € 30/50

1254 Twee iconen waarvan een met metaal beslag. 
Hierbij zes diverse religieuze afbeeldingen, 
19e eeuw.  h. 10-19 cm. Private Brabant  
collection, Holland. [zkj]  € 200/300

1255 Wandklok, verchroomd staal, 60'er jaren   
[1]  € 15/20

1256 Tien metalen relief plaquettes christelijke en 
niet christelijke voorstellingen, mogelijk an-
tiek. Hierbij een zakje met diverse muntjes en 
antieke kralen l. 5,5-12,5 cm Private Brabant 
collection, Holland. [10 + zkj]  € 100/200

1257 Zes diverse metalen religieuze objecten; o.a. 
een met emaille versierde staande leeuw, mo-
gelijk Limoge. l. 21 - 6,5 cm. Private Brabant 
collection, Holland. [zkj]  € 150/250

1258 Houten fragment van een corpus christi 
waarbij	een	stenen	janusfiguur,	een	metalen	
fantasie	figuur	en	een	houten	onderzetter.	  
Private Brabant collection, Holland.  
[4]  € 100/200

1259	Diverse	crucifixen,	corpus	christi	en	amulet-
ten. Diverse materialen en leeftijden  
l. < 12,5 cm. Private Brabant collection,  
Holland. [zkj]  € 80/120

1260 Twee zakjes met diverse snuisterijen. Diverse 
religieuze figuren, gebruiksvoorwerpen en 
andere. diverse materialen en tijden. 
Private Brabant collection, Holland.  
[2 x zkj]  € 100/200

1261	Diverse	figuurtjes	waaronder	Maria	met	
kind, het lam Gods' en een buste. Voorname-
lijk antiek, verschillende materialen. 
l. 5,5-16 cm. Private Brabant collection,  
Holland. [zkj]  € 100/200

1262 Miniatuur, geboorte van de moeder Gods, 
ingelijst.  Hierbij diverse religieuze schilderin-
gen en prenten, verschillende materialen. 
l. 3-10 cm. Private Brabant collection, Holland.  
[zkj]  € 100/200

1263 Diverse snuisterijen en religieuze objecten, 
diverse leeftijden waaronder antiek.  
Private Brabant collection, Holland.  
[zkj]  € 100/200

1264 Vijf religieuze containers waarvan een met 
kleine handgeschreven perkamentrol. Hierbij 
een antieke bronzen penkandelaar.  
Private Brabant collection, Holland.  
[6]  € 100/200

1265 Architectuur oblong fotoboek, Administratie 
Gebouw der Nederlandsche Spoorwegen, 
Utrecht 1921, 'De inktpot', ontworpen door 
G. W. van Heukelom. Leer gebonden met tal-
rijke originele zwart wit foto's van het gebouw, 
exterieur en interieur. Hierbij handgeschreven 
brief van Bouwraad, Utrechtsch Kunstverbond 
aan van Heukelom, wegens bekroning door 
de raad voor het ontwerp, gedateerd 30 mei 
1922. l. 42 cm, b. 33 cm  
[2]  € 200/300

1266 Paar bruin gepatineerde bronzen sculpturen 
voorstellende eenden.  h. 39 cm, b. 40 cm  
[2]  € 300/400

1267 Spanje, notenhouten opengewerkt ossen-
schot, gedateerd 1903 met decoratie in relief 
van kruis, bloemen- en plantenmotieven. 
br. 121 cm. [1]  € 100/200

1268 Cambodja, Boeddha hoofd modern en India, 
gestoken houten paneel  h. 21 en 43 cm.  
[2]  € 200/300

1269 Java, drie topeng maskers ca. 1930. Twee met 
sokkel h. 12, 15 and 15 cm. [3] € 100/200

1270 Indiaas brons; Veelarmige god op paard  
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum  
[1]  € 100/200

1271 China, bronzen archaïstische discus,  ge-
modelleerd met boeddhistische symbolen, op 
houten standaard diam. 29,5 cm  € 80/120

1272 Koperen kandelaar met religieuze scenes 
op	de	voet,	geëlektrificeerd.	Compleet	met	
groene kap.  h. 82 cm [1]  € 100/150

1273 Kerkboek, 1846, versierd met vergulding en 
inlegwerk. Hierbij een Thaise gebeden boek, 
met beschilderde boek l. 11 en 42 cm.  
[1]  € 100/200

1274 Kristallen inktpot, deksel, Jugendstil, en 
vierkanten kristallen, met bolle verzilverde dek-
sel, kristal defect en stop los h 15 cm, 9 x 9 cm 
[1]  € 50/80

1275 Aardewerk vaaslamp met geplisseerde kap, 
zandkleurig.  h. 42 cm, diam. 38 cm  
[1]  € 80/120

1276	 Japan,	roodgelakte	figuur	van	Boeddha,	20e	
eeuw, in staande positie (slijtage, kleine chips, 
attribuut ontbreekt) h. 31 cm  
[1]  € 50/80

1277 China, celluloid doosje met applique van 
draak, 20e eeuw  diam. 6,5 cm  
[1]  € 60/100
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1298	Noord	Amerika,	fijn	zwart	wit	vriendschap	
kralen bandje, gedateerd 1833, Waarschijn-
lijk gemaakt door kolonisten. UItgevoerd met 
symbolen als kroon, anker en hart. The basis 
of all virtue is contancy Friendship_ offering. 
Initialen SPG en HMW gedateerd 1833. 
l. 150 cm [1]  € 100/200

1299 Gezwart houten kolompendule, 19e eeuw   
[1]  € 40/60

1300 Koperen 400 dagen klok onder glazen stolp, 
ca. 1900;   [1]  € 50/80

1301	Benen	en	parelmoer	fiches	en	vier	houten	
doosjes uit omberdoos.   [zkj] € 10/20

1302 China, antiek zwart gepatineerde bronzen 
vaas.  h. 19 cm [1]  € 100/200

1303 Uitgebreid 12 persoonss verzilverd stalen be-
stek met faux bamboe grepen; Diner-, klein-, 
groot,- visbestek, vorken, messen, lepels.   
[ds]  € 200/300

1304 Drie paren gevoerde antieke creme witte 
gordijnen 2.71 hoog, breedte bovenzoom 
75cm met embrasses. Franse lelie motief.   
[vhd]  € 100/200

1305 Metalen vaas met decoratie van bladeren, 
WMF Ikora. Hierbij Art Deco opbergdoos en 
Dansk designs spiraalvormige kandelaar.   
[3]  € 50/80

1306 Een Perzische sierdolk met niëllo heft en 
monturen	in	roodfluwelen	schede.	  
l. 44 cm, lemmet l. 27 cm [1]  

1307 Twee hindelopen kinderstoelen, ca. 1950; 
Hierbij roodgeschilderde kinder mangelbak.  
[3]  € 50/80

1308 Geweven doek met Hebreeuwse tekst en Bij-
belse	figuren	afkomstig	uit	de	gereformeerde	
kerk te Uithuizen, ca. 1920.  l. 120 cm,  
b. 120 cm [1]  € 40/60

1309 Geëmailleerde bronzen cachepot met voor-
stelling	figuren	in	rolwagen	en	Boeddha,	ca.	
1900.  h. 20 cm, diam. 25 cm  
[1]  € 150/250

1310 Thailand, octagonale metalen wandschotel 
20e eeuw; Uitgevoerd met beeltenis van Boed-
dha omringd door figuren. h. 60 cm, b. 60 cm 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 80/150

1311 Japan, geëmailleerd koperen gesp met af-
beelding vogels, ca. 1900  [1]  € 30/50

1312 Vier antieke avondtassen en leren vanity en-
veloptas. Hierbij diverse (gehaakte) zakdoeken 
en hoedenspelden w.o. van zilver.   
[5 + zkj]  € 80/120

1278 China, collectie van vijftien verschillende 
munten   [zkj]  € 200/300

1279 Frankrijk, ballonvaarders barograaf, Jules 
Richard, ca. 1900; Hierbij Carl Zeiss verrekij-
ker Silvarem 6 x 30 in leren foedraal en Ruka 
toneelkijker in foedraal.  [3]  € 150/250

1280 Reclamebord 'Indisch leger'  
56 x 43 cm. [1]  € 30/50

1281 Divers waar onder Laguiole messen,  
passerset, Certina horloge e.a.     
[ds]  € 100/200

1282 Antiek leren dokterstas, zgn. Gladstonebag.    
[1]  € 40/60

1283 Mahjong spel in houten kast, ca. 1930; 
Uitgevoerd met bamboe stukken opgelegde met 
gegraveerd been. Compleet met Nederlandse 
handleiding, geheel in houten kast met koperen 
monturen.  [1]  € 100/200

1284 Diverse modelauto's, hierbij drie comics.   
[ds]  € 20/30

1285 Ikoon, 19e/20e eeuw   [1]  € 50/80
1286 Paar leren bokshandschoenen, gesigneerd 

door Arnold Van der Lyde, Fighting Fit for 
Successs.   [2]  € 30/50

1287 Jardinière met glazen binnenbak, 20e eeuw, 
ONEDEL, ovaal model, ajour met zuil mo-
tieven en quirlandes met twee voluutvormige 
grepen, op vier pootjes, getekend VS   
23,2 x 15 cm, 93 gr. excl. bak Provenance: Een 
nalatenschap uit de Apollobuurt, Amsterdam  
[1]  € 80/160

1289 Twee bronzen sculpturen; Figuur met hoepel 
en kleine groep van drie figuren.   
[2]  € 80/120

1290 China, collectie diverse houten sokkels    
[ds]  € 50/100

1291 China, collectie diverse houten sokkels    
[ds]  € 50/100

1292 Tibet/Nepal, bronzen Boeddha, 20e eeuw, in 
lotushouding, bodem met 'ziel' h. 19 cm.  
[1]  € 50/100

1293 Gegalvaniseerd metalen sculptuur van  
kameel en sculptuur van liggende hond,  
ca. 1900   [2]  € 100/200

1294 Klein groen gepatineerd bronzen sculptuur, 
torso  h. 12 cm [1]  € 40/60

1295 Drie reclame lichtbakken voor tabak, ca. 
1950-1960; Bestaande uit driehoekig Ritmees-
ter, ronde Willem II Fantastica en langwerpig 
Caballero, Anders dan andere.   
[3]  € 150/250

1296 Flipje, kunststof toonbank reclamepop, ca. 
1960 In de rechterhand plateau met pot jam. 
h. 49 cm [1]  € 60/80

1297 Gegraveerd marmeren vrijmetselaars dob-
belsteen en biscuit buste.    
[2]  € 100/200
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1313 Oud Russisch beschilderd houten doosje met 
afbeelding	van	trojka	en	drie	figuren,	ca.	
1900. Gesigneerd met stempel binnenzijde  
deksel. Hierbij koperen en loden bikkels.   
[1 + zkj]  € 200/300

1314 Bronzen scheeps embleem 'Costeira', ca. 
1920. Gemonteerd op houten wandplank. Hier-
bij schild Koninklijke Noord- en Zuid-Holland-
sche Redding Maatschappij en geëmailleerd 
schild Royal Yachting Association.  
diam. 18 cm [3]  € 40/60

1315 Twee antieke molenspellen, 19e eeuw. Beide 
met klapbaar bord en stenen. l. 26-40, b. 26-40 
Provenance: Een collectie uit Marker antiek-
winkel [2]  € 80/120

1316 Ravinet D'enfert, Art Deco, verzilverde vier-
delig	koffieservies	op	blad,	ca.	1935	Bestaan-
de uit koffie- en theepot, suikerpot, melkkan en 
dienblad  [5]  € 160/260

1317 Twee antieke Hollandse waaiers, 18e eeuw 
Beide met fijne voorstellingen in aquarel van 
figuren in landschappen. Beide met uit been 
gesneden benen. l. 28 en 29 cm  
[2]  € 100/200

1318 Drie stuks antiek aziatica. Aardewerk net-
suke, fijn gestoken benen snuifflesje en opium-
weegschaaltje in houten foedraal.   
[3]  € 100/160

1319 Teakhouten haardscherm met gestoken 
voorstelling van schip, 1930. Gemaakt van 
het hout van HMS Ganges, gebouwd in 1821 
te Bombay, gesloopt in 1930 te Plymouth. Aan 
achterzijde metalen herkomst plaatje. h. 79 cm, 
b. 44 cm. [1]  € 50/100

1320 Perzie, drie beschilderde boekbladen, 1e 
helft 20ste eeuw; met voorstellingen van jacht-
scenes, notabelen en Arabische teksten.   
[4]  € 80/140

1321 Roodkoperen grote blus of bakkersdoofpot, 
18e eeuw Staande op geklonken poten. 
h. 43 cm [1]  € 120/140

1322 Kwatta Cacao, groot blik met voostelling van 
twee	Marker	figuren,	ca.	1910	Gebruiksspo-
ren. h. 48,5 cm Provenance: Een collectie uit 
Marker antiekwinkel [1]  € 160/260

1323 Babbekist met polychrome schildering, 20e 
eeuw. Uitgevoerd door Sijmen Commandeur. 
Op de deksel vaas met tulpen, rondom land-
schappen. l. 30 cm, b. 23 cm Provenance: Een 
collectie uit Marker antiekwinkel  
[1]  € 50/100

1324 Miniatuur stoffen winkel, ca. 1920. Compleet 
met inventaris, toonbank, etc. l. 70 cm,  
h. 40 cm, d. 47 cm Provenance: Een collectie 
uit Marker antiekwinkel [1]  € 200/300

1325 Houten scheepsmodel, lemsteraak, ca. 
1930  l. 72 cm Provenance: Een collectie uit 
Marker antiekwinkel [1]  € 100/160

1326 Hans Bayens, kunststof sculptuur ontwerp 
voor 'de veerman' h. 28 cm. [1] € 30/50

1327 Eikenhouten schooltas, twee kerfhouten 
klompjes en vruchthouten specerijenkastje, 
begin 20e eeuw, met porseleinen plaquettes 
h. 38 en 28 cm. Provenance: Een inzending uit 
Hoorn [[3]  € 50/80

1328 Kleine glazen-aluminium vitrine met een 
deur  br. 49,5, h. 70 en d. 21,5 cm. Provenance 
“The Jepara Wreck 1998”  [1]  € 60/100

1329 Diverse bijous, colliers    
[zkj]  € 50/100

1330 Diverse bijous, oorbellen    
[zkj]  € 50/100

1331 Diverse bijous, oorbellen    
[zkj]  € 50/100

1332 Divers miniatuur koperwerk    
[ds]  € 30/40

1333 Divers koperwerk, w.o. koffiemolen   
[ds]  € 30/40

1334 Divers koperwerk [ds]  € 20/40
1335 Divers koperwerk     € 30/50
1336 Twee roodkoperen ketels  h. 31 en 32 cm.  

[2]  € 20/30
1337 Vijf koperen schuimspanen, 19e eeuw    

[5]  € 60/100
1338 Drie koperen puddingvormen en beslagkom   

[4]  € 30/40
1339 Balansweegschaal aan standaard met koeien-

kop als knop en voet als gewichtenblok. Hierbij 
diverse gewichten h. 60 cm.  
[1 + ds]  € 50/80

1340 Papieren waaier, 19e eeuw, met benen benen, 
in vitrine 36 x 59 cm.   € 150/200

1341 Diverse keramiek  [1]  € 100/150
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Tassencollectie van 
Hester van Eeghen

1400 Accordeon tas, Du Bonnette, ca. 1950; Uitge-
voerd met bakelieten scharnieren, iridiserende 
mini kralen en taftzijden voering.  Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [1]  € 100/150

1401 Acht klassieke, leren handtassen, Art Deco; 
1910-1930; Allen uitgevoerd met bijzonde-
re sluitingen, waarvan een met een geheim 
compartiment. Provenance: Uit de persoonlij-
ke collectie van Hester van Eeghen.  
[8]  € 350/450

1402 Twee beugel of frame tassen, Art Deco stijl; 
Eén tas van suedine met houten sluiting, de 
ander met bruine koeienvacht en koperen slui-
ting. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [2]  € 200/300

1403 Zeldzame handtas uitgevoerd in luipaard, 
ca. 1940-1950; Koperen beugelsluiting,  
interieur met verschillende compartimenten.  
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [1]  € 150/250

1404 Drie suede Art Deco handtassen, ca. 1935; 
Waaronder één met nikkelen sluiting en 
beauty-case interieur, een waaiervormig met 
interieur van satijn. Provenance: Uit de  
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen.   
  € 250/350

1405 Bruine suede handtas zgn box bag, Nettie 
Rosenstein, ca. 1970 Drukknopsluiting met  
detail in de vorm van een zakhorloge.  
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen.   € 100/200

1406 Hester van Eeghen Unica, Ober-Servet-Tas, 
kalfsleren polstas, ca. 1998 Gebaseerd op ser-
vetten van obers, waarbij de onderkant door de 
bovenkant gestoken wordt, vastgezet met een 
pin. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen.  
[1]  € 200/300

1407 Drie kunststoffen handtassen van Lucite en 
perspex, ca. 1950-1975; Eén in bijenkorf vorm 
met gedecoreerde deksel en één in octagonale 
vorm. Provenance: Uit de persoonlijke colle-
ctie van Hester van Eeghen.  
[3]  € 150/250

1408 Drie leren Art Deco handtasjes zgn clutches, 
ca. 1925; Waarvan één met rond gestileerde 
beugel van nikkel. Provenance: Uit de per-
soonlijke collectie van Hester van Eeghen.  
[3]  € 150/250

1409 Twee bruine leren handtassen met grote 
opvallende ronde metalen sluiting, ca. 1950-
1960 Hierbij twee metalen knopen met dezelfde 
opvallende rondingen, één met blauwe suede en 
de ander met zwart suede bekleed. Provenan-
ce: Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [4]  € 100/150

1410 Eén rood leren waaiervormige tas, ca. 1950-
1960; Tas met voor -en achtersluiting. Dit 
model zou volgens Hester van Eeghen, ook 
Marilyn Monroe hebben gehad.  Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [1]  € 80/120

1411 Hester van Eeghen, Unica tas, Waaier Zwarte 
leren waaiervormige tas, met oranje details. 
Openingen aan beide zijkanten. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [1]  € 500/700

1412 Zes stuks diverse rode lederwaren, ca. 1940 
- 1970; Waaronder één elipsvormige doostas 
(boxbag), een naaigerei etuitje in bloemvorm, 
een naaigerei etui met opdruk DBGM, een 
muntenetui en een dubbel kaartspel. Provenan-
ce: Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [6]  € 50/80

1413 Twee handtassen in harmonica model, ca. 
1940 - 1960; Eén cilindervormige rode en een 
rechthoekige in zwart suède. Provenance: Uit 
de persoonlijke collectie van Hester van Eeg-
hen. [2]  € 120/160

1414 Drie kleurrijke creatieve tassen, ca. 1995 - 
Heden Waaronder een koffertje die in openge-
klapte vorm een poppenwagentje is en een Evie 
Saunders tas van gerecycled plastic. Provenan-
ce: Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [3]  € 40/60

1415 Vier zwart/bruine handtassen van gewalst 
leer, ca. 1930; waaronder beugeltasje en grote 
clutch.  Provenance: Uit de persoonlijke colle-
ctie van Hester van Eeghen.  
[4]  € 150/180

1416 Drie kunststoffen tassen, ca. 1960 - 1980; 
Waarvan één witte van het merk Koret uit de 
VS. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [3]  € 100/200
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1427 Zes kleine handtassen, ca. 1910-1970; Waar 
onder kleine beugel kniptas met gouden kralen 
decor en een wit leren handtasje met decoratie 
van metaaldraad. Provenance: Uit de persoon-
lijke collectie van Hester van Eeghen.  
[6]  € 150/250

1428 Zeven kleine handtassen van divers mate-
riaal met beugels, ca. 1960-1970; Een is een 
Susan Gail tas en er is een met een bamboe 
handvat. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[7]  € 200/300

1429 Zeven leren en skai handtassen, ca. 1960-
2000; w.o. geblokt rood/blauw dessin met 
strikjes en stoere zwart leren schoudertas door 
Lancel. Provenance: Uit de persoonlijke colle-
ctie van Hester van Eeghen.  
[7]  € 200/300

1430 Zes leren hand- en schoudertassen, ca. 1970 
- 2017; Zoals een groen leren handtas met een 
flap van het merk Io Corso Como uit Mila-
an. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [6]  € 200/300

1431 Tas in de vorm van een doosje, met perspex 
deksel en omkleed met glazen mini kraaltjes, 
ca.1960 Voorzien van een gegraveerd mono-
gram op de deksel RFA.  Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[1]  € 200/300

1432 Twee doostassen of box bags, ca. 1940 - 1950 
Beide bekleed met mini kraaltjes, in zilver en 
wit. Hierbij een klein beursje in de vorm van 
een gekleurde vrucht, ca. 1990 Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [4]  € 250/350

1433 Murano, twee glazen vormstukken als 
shopper, ca. 1990; Waaronder één met zwarte 
glasdraden in blauw fond. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[2]  € 50/80

1434 Een veel kleurig perspex etui van Carlos 
Sobral, ca. 2000 Sobral gesigneerd op de slui-
ting, alsmede een handtekening. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [1]  € 100/200

1435 Hester van Eeghen, paars kalfsleren Unica 
tas Luxor II , ca. 2008; Uitgevoerd met afne-
embare sluiting. Af te sluiten door een amet-
hist van 33 karaat, een ring van eerste gehalte 
zilver, met een zetting van 22 karaarts goud. 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [1]  € 1000/1200

1417 Unieke groen leren oprolbare schrijfcilinder, 
ca. 1860; Deze uit te rollen schrijfmap heeft 
van binnen compartimenten die gevuld zijn met 
glazen inktpotjes. Provenance: Uit de persoon-
lijke collectie van Hester van Eeghen.  
[1]  € 200/300

1418 Vier avondtasjes, ca. 1930 - 1960 Waaronder 
één van Elisabeth Arden met kraaltjes gedeco-
reerde sluiting één met goudopdruk decor, één 
van bruin suedine en een satijnen roltasje met 
strass hengsel. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[4]  € 80/120

1419 Drie kleine leren shoppers, ca. 1970-1980; 
w.o. een met opengewerkt geblokt dessin. 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [3]  € 150/250

1420 Vier middelgrote schoudertassen van het 
bucket bag type, ca. 1990- 2018; w.o. linnen 
tas van Marni. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[4]  € 200/300

1421 Hester van Eeghen, Unica tas Long John 
Green, ca. 2000: Langwerpige groen leren tas 
met stiksel in blokjes patroon, ca. 2000 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [1]  € 800/1200

1422 Zes rood leren handtassen, 60er - 70er jaren. 
Waaronder een systeemtas welke diende als 
inspiratie voor HVE tas 'Bonbon 2003'. 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [6]  € 300/500

1423 Zeven bruin leren handtassen, ca. 1940-
1970; Uitgevoerd door o.a. Fred de la Breto-
niere, messing sluitingen. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[7]  € 300/600

1424 Vijf clutches, ca. 1925-1970; Van verschillen-
de materialen, waaronder een van pythonhuid, 
een van kalfsleer en twee met een metalen 
ornamentje.  Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[11]  € 200/300

1425 Vier clutches en een miniatuur handtas, ca. 
1920-1950; Onder andere zwart reptielenleren 
clutch met nikkelen sluiting, een clutch met 
halfronde sluiting en een kleine grijs blauwe 
leren handtas. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[5]  € 100/150

1426 Acht kleine handtassen, ca. 1920-1980; 
Waaronder een bruine beugeltas met een 
rechthoekig handvat en een kleine zwart leren 
miniatuur schooltas. Provenance: Uit de per-
soonlijke collectie van Hester van Eeghen.  
[8]  € 100/200
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1436 Acht handwarmers, zogenaamde moffen, 
ca. 1900-1940; o.a. uitgevoerd in mollenbont, 
astrakan en nerts. Hierbij een antraciet astrakan 
en fluwelen handwarmer schoudertas. Pro-
venance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [7]  € 300/500

1437 Zes envelop tassen, ca. 1950-1980; Uitgevoerd 
in o.a. leer, handgewoven textiel en slangenle-
er. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen.  
[6]  € 50/80

1438 Vier artistieke boodschappentassen, ca. 
2000-2020; waarbij een innovatief gevouwen 
model. Provenance: Uit de persoonlijke colle-
ctie van Hester van Eeghen.  
[4]  € 20/30

1439 Negen favoriete inspiratie model tassen, 
ca. 1960-1990; In bruin tinten en drie zwarte 
tassen, waarvan een gemaakt door tuigenma-
kerij Verweegen en Kok. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[9]  € 200/300

1440 Vier tassen met verschillende dieren-
vachten, ca. 1970-1980; w.o. geitenhaar en 
ponyhaar.  Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[4]  € 200/300

1441 Vier opvouwbare mappen voor partituren, 
ca. 1950-1970; Bestaande uit twee dossiermap-
pen en twee dozen. Allen met metalen sluitin-
gen. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [4]  € 80/120

1442 Twee koffertjes met hengsel van hout; ca. 
1960-1990; Eén met afgronde hoeken en een 
druiventros motief in de stijl van Enid Col-
lins. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [2]  € 120/160

1443 Eén Dorset -Rex plastic ovalen tas, ca. 1950 
Met metaal gevlochten buitenzijde en zwart 
hengsel. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[1]  € 100/150

1444 Twee wit Lucite tassen, ca. 1950 Beide ge-
signeerd Dorset- Rex, één in de vorm van een 
mandje, beide met transparant handvat. 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [2]  € 100/200

1445 Twee Lucite witten tassen, met metalen 
beslag en een doosje met glitter decor, ca. 
1950; Waarvan één tas met een gedraaid hand-
vat. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [3]  € 200/300

1446 Twee koffertjes van perspex en celluloseace-
taat, ca. 1950 Beide uitgevoerd met gemarmerd 
effect, waarvan één met een celluloid mantel, 
beide met gedecoreerde deksel. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [2]  € 50/80

1447 Kleine handtas met schubben decor gemaakt 
van hoorn, ca. 1970; Met satijnen voe-
ring. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [1]  € 80/120

1448 Drie Art Deco stijl beugeltassen ca. 1930 
- 1960; Allen uitgevoerd in textiel en met am-
berkleurig Lucite handvat. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[3]  € 150/250

1449 Zwart leren handtas, bijzonder model uit de 
Pichel collectie, 60er jaren Uitgevoerd met 
klepsluiting waarop een vierkante uitsparing die 
een messing mongram vertoont. Hengsel met 
twee faux amber kralen. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[1]  € 100/200

1450 Drie vanity cases, Art Deco, ca. 1935; Allen 
uitgevoerd met metalen monteringen en inde-
lingen en stoffen bekleding van diverse soorten. 
Hierbij een goud lederen bloem broche. 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [4]  € 200/300

1451 Twee vroege leren handtassen, ca. 1900; 
Beide in Oosterse stijl met vergulde accenten, 
één met blauw zijde interieur. Hierbij een bruin 
stoffen tas met koperen sluiting. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [3]  € 200/300

1452 Vier opschijfboekjes met leren kaft, één 
hartvormig, ca. 1900; Hierbij twee leren 
beursjes, goudgestanst. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[6]  € 40/60

1453 Twee handtassen en een koffertje, ca. 
1900-1920. Bestaande uit tas met gezaagde en 
gegraveerd schildpad klep met romantische 
voorstelling, een vroege Art Deco handtas met 
geometrische kunststof ornament op de klep 
en een zogenaamd handschoenenkoffertje 
met nikkelen montering en harmonica syste-
em. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [3]  € 250/350

1454 Leren handtas met verzilverde beugel, 
Jugendstil, ca. 1900; De beugel met zweepslag 
ornament en voorzien van larimar geslepen ste-
nen. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [1]  € 150/180
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1463 Zes exotische tassen, 1960- 2020; Waar onder 
rietgevlochten beugeltas, een tasje gemaakt van 
pitten, kokosnoot tas en een bamboe mand met 
systeemsluiting. Provenance: Uit de persoon-
lijke collectie van Hester van Eeghen.  
[6]  € 100/150

1464 Drie leren handtassen, ca. 1960-1970; Allen 
met metalen sluitingen, twee van slangenleer 
en één van krokodillenleer. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[3]  € 150/250

1465 Vier exotisch leren tassen, ca. 1930-1960; 
Waar onder clutch van pythonhuid en polstasje 
van struisvogelleer. Hierbij beurs van antilop-
penleer met zilveren monturen, ca. 1930. 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [5]  € 200/300

1466 Twee exotische handtassen, 'boxbags', Art 
Deco, ca. 1935-1940; Bestaande uit trapezium 
vormige tas bekleed met slangenhuid en een 
gemaakt van een compleet gordeldier of Arma-
dillo. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [2]  € 200/300

1467 Drie leren beugel handtassen, ca. 1960; 
Bestaande uit donkerbruine tas met koperen 
sluiting gemerkt Saks fith Avenue, roodbru-
in leren tas met geïntegreerd handvat, taupe 
handtas met faux amber knop gemerkt Jean Si-
mon  Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [3]  € 300/400

1468 Vier leren handtassen, ca. 1940-1960; Besta-
ande uit donkerbruine polstas met geschulpte 
rand, donkerblauwe polstas met gepliseerd 
front, donkerblauwe tas met deels gepliseerd 
front en klein harmonica handtasje met schaars-
luiting. Provenance: Uit de persoonlijke colle-
ctie van Hester van Eeghen.  
[4]  € 300/400

1469 Vier elegante kleine, blauwe handtassen, ca. 
1930-1970; Bestaande uit kleine Art Deco tas 
met nikkelen montuur en rond leren handvatten, 
suedine clutch met golvende knipsluiting, suede 
tas met drukknoop sluiting aan de achterkant en 
een platte langwerpige met lichtblauw stik-
sel. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [4]  € 200/300

1470 Hester van Eeghen, Unica handtas Blue 
Moon, beauty case met lapis lazuli handvat, 
ca. 2008 Deze unieke tas is aan beide zijden 
te openen en heeft knoppen van 14 karaats 
goud onder het handvat. Van binnen is er onder 
andere een vakje met rits verwerkt. Provenan-
ce: Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [1]  € 3000/5000

1455 Twee antieke beursjes, ca. 1910; Bestaande 
uit wit leren beurs met koperen beugel en drie 
koper omwonden kwastjes en een zijde satijnen 
buidelvormige beurs met decoratie van zwarte 
glaskraaltjes en ronde deksel.  Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [2]  € 180/220

1456 Japan, leren beugeltas voor de westerse 
markt, ca. 1920; Uitgevoerd met gedrukte 
decoratie van landschap, de beugel met bamboe 
reliëf. Hierbij twee leren gewalste portemon-
nee's met polychrome voorstellingen,twee ge-
broduurd zijden beursjes met kraanvogel decor 
en een Japanse Art Deco clutch met geappli-
queerd woldraad met voorstelling van Japans 
landschap. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[5]  € 200/300

1457 Hester van Eeghen, leren handtas, 'Strand-
tent', 1992; Tapstoelopend met ovale bodem, 
dakje op te ritsen, twee leren kwastjes. Binnen-
zijde stof gevoerd met strandbal motief.  
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [1]  € 100/200

1458 Drie avondtasjes, Art Deco, ca. 1930; Besta-
ande uit zwart geëmailleerd nikkelen vanity 
case met geometrische vormgeving, een zwart 
wit mini glaskralen tasje en zwart zijden tasje 
met witte bies. Provenance: Uit de persoonlij-
ke collectie van Hester van Eeghen.  
[3]  € 100/150

1459 Engeland, groen leren reis nécessaire, Art 
Deco, ca. 1930; Voorzien van moiré zijde 
bekleding en guilloché zilveren borstels. 
(incompleet) Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[1]  € 50/80

1460 Verzameling van dertien met leer omhulde 
reis nécessairen, 20e eeuw; Waarvan drie 
harmonica handschoenen koffertjes, twee scho-
enpoets sets, een hunting cup, een spiegeltje in 
Art Deco leren etui, een klein leeg koffertje, 
etc. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [13]  € 100/200

1461 Chanel, tennis tas, 90er jaren. Uitgevoerd in 
groen gaas omlijnd met wit leren bies, hengsels 
en bodem. Aan de voorzijde een suede pocket 
gevormd als tennisbal met rits en Chanel logo. 
In zeer goede staat. Provenance: Uit de  
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen.  
[1]  € 200/300

1462 Paul Smith, leren voetbal met bloemen 
dessin, ca. 2014; Weelderig floraal Dessin 
in bruin-rode en oranje tinten. In bijhorend 
netje.  Provenance: Uit de persoonlijke  
collectie van Hester van Eeghen.  
[1]  € 50/80
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1471 Olijfgroene leren handtas, ca. 1960-1970; 
Uitgevoerd met parelmoer kleurige kunststof 
sluiting. Hierbij een paar groen leren handscho-
enen gedecoreerd met bomen uit woldraad 
versierde stiksels. Provenance: Uit de persoon-
lijke collectie van Hester van Eeghen.  
[3]  € 100/200

1472 Twee groen leren handtassen, ca. 1950-1960; 
Bestaande uit leren clutch met nikkelen sluiting 
en mosgroene tas gecompleteerd met porte-
meneetje. Hierbij manicuresetje in groen leren 
etui en groen/rode gestreepte polstas. 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [4]  € 200/300

1473 Groen suede clutch met mahoniehouten 
beugel, ca. 1970; Gedecoreerd gesneden  
nissen. Provenance: Uit de persoonlijke colle-
ctie van Hester van Eeghen. [1] € 60/80

1474 Drie leren handtassen, ca. 1960-1970; 
Bestaande uit een zwart reptielenleren tas als 
boek open te klappen, een bruine leren tas met 
harmonica en riempjes en donkerbruine tas 
met fraai ingedeeld binnenwerk en messing 
geometrische sluiting. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen.  
[3]  € 300/500

1475 Twee zwart leren damestassen; ca. 1960. 
Een van reptielenleer, gemerkt Delvaux en 
bruin suede interieur met compartimenten. De 
andere gemerkt Koret, USA en in het zijvak 
een portefeuille. Beide met koperen montu-
ren. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [2]  € 300/500

1476 Zeven kleine handtassen, ca. 1960-2000; 
Diverse materialen zoals, slangenleer, satijn en 
suéde. Provenance: Uit de persoonlijke colle-
ctie van Hester van Eeghen.  
[7]  € 80/120

1477 Acht handtassen, ca. 1960-1990; Waar onder, 
een leren tas met speelse geheime sluiting en 
rood gelakte tas met nikkelen sluitingen. Pro-
venance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [8]  € 180/220

1478 Negen buidelvormige handtassen, ca. 
1930-1980; w.o. tas van krokodillenleer en 
drie stoffen exemplaren. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen.  
[9]  € 150/250

1479 Vijf grote stoere leren handtassen, ca. 1960-
2019; Een is een zwart leren aktetas, langwer-
pig van vorm, te gebruiken als rugzak. Pro-
venance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [5]  € 150/250

1480 Hester van Eeghen, Unica: Reis Altaar, 
Slot Oranienbaum, 2012; Een koffer als 
reisaltaar, bekleedt met 17e eeuws goudleer. 
Gemaakt voor de tentoonstelling in Schloss 
Oranienbaum, Sachsen-Anhalt. Met laadjes en 
gebruiksvoorwerpen bekleedt met verschillende 
kleuren leer en goudleer. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[1]  € 5000/8000

1481 Vijf kleine leren handtassen, ca. 1930-1980; 
Een in bruinrood met koperen sluiting en een 
met glazen knop. Provenance: Uit de persoon-
lijke collectie van Hester van Eeghen.  
[4]  € 80/120

1482 Drie kleine exotische tassen, ca. 1950-1960; 
Twee uitgevoerd met krokodillenhuid en een 
met slangenhuid (beschadigingen) Provenan-
ce: Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [3]  € 50/80

1483 Zes kleine leren handtassen, ca. 1970; w.o. 
bruin leren tas met zij scharnieren. Provenan-
ce: Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [6]  € 150/250

1484 Negen kleine klassieke handtassen, ca. 1950-
1970; w.b. krokodillenleren tas met zilveren 
sier ornament.  Provenance: Uit de persoonlij-
ke collectie van Hester van Eeghen.  
[9]  € 150/250

1485 Elf exotische handtassen, ca. 1950-1990; Een 
is een bijzonder exemplaar van krokodillenleer 
en van binnen gevoerd met slangenleer.  
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [11]  € 250/350

1486 Vier leren handtassen, bekend als box bags, 
ca. 1970-1990; Waar onder een bruinrode 
ronde leren tas met rietgevlochten decora-
tie. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [4]  € 80/120

1487 Zes opvallende tasjes, ca. 1970-2000; Een is 
een tijdschrift clutch en een is uitgevoerd in 
licht roze metallic leer. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[6]  € 150/300

1488 Tien leren envelop pochettes of clutches, ca. 
1930-1980; o.a. van hagedis en kalfsleer. Hier-
bij een lange langwerpige beige clutch en een 
stoffen clutch met stras decoratie. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [10]  € 100/200

1489 Zes leren envelop pochettes of clutches, ca. 
1940-1990; Twee hebben een overslag sluiting 
en een is van blauw suede.  Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[6]  € 50/80
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1500 Hester van Eeghen, Unica tas: Wolk Een 
wolk van een tas.  Een clutch in de vorm van 
een wolk, gecapitonneerd voor het wolken effe-
ct, geheel uit wit soepel kalfsleer vervaardigd, 
met kalfsleer beklede knipbeugel en handgreep 
aan de zijkant. 21e Eeuw; Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[1]  € 800/1200

1501 Hester van Eeghen, Unica, Wolkentas; Wolk 
schoudertas In wit gecapitonneerd van soepel 
wit kalfsleer uitgevoerde schoudertas, met 
blauw -witte schouderband, 21e Eeuw. Pro-
venance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [1]  € 1000/1500

1502 Vijf keurige handtasjes en clutches, ca. 
1930-1960; Bestaande uit zeldzame bruin leren 
clutch met horloge en gedeelde sluiting, suede 
clutch met decoratie van landschap uit gouddra-
ad, een bruin leren clutch met nikkelen sluiting, 
een kunststof clutch met glitter decoratie en een 
bruin leren tasje met faux amber handvat. Pro-
venance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen.  
[5]  € 300/500

1503 Vier zwarte bevallige tasjes, ca. 1970-1980; 
Bestaande uit lampionvormige leren/sued-
ine tas, een bruin suede clutch met chroom 
cirkelornament, een zwart satijnen handtas met 
rond RVS handvat en een suede hengseltas in 
abstracte vorm. Provenance: Uit de persoonlij-
ke collectie van Hester van Eeghen.  
[4]  € 250/350

1504 Vier bruin leren handtassen, ca. 1960-2000; 
Een gemerkt Harry Rosenfeld. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [5]  € 150/250

1505 Elf buidel beursjes, ca. 1970-1980; w.b. 
buideltje met gekleurde houten kralen gevormd 
als hart. Provenance: Uit de persoonlijke colle-
ctie van Hester van Eeghen. [11] € 60/80

1506 Zes beursjes met knipsluiting, 60er - 90er 
jaren; Waaronder een beursje met gekleurde 
glaskralen en strass steentjes. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [6]  € 30/50

1507 Vier reis necessaires, ca. 1930-1950; W.o. 
lichtbruine koffer met initialen E.R., naar 
beneden klappend frontje waarachter indeling. 
Hierbij ook schoenpoets setje.  Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [5]  € 100/200

1508 Dertig leren portemonnees, ca. 1950-2000; In 
een brede verscheidenheid aan soorten beursjes, 
portefeuilles, modellen en kleuren. Provenan-
ce: Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [30 in 2 zkjs]  € 100/200

1490 Zes robuuste bruin leren reistassen, zgn. 
Valiezen of Gladstones, ca. 1930-1960; Een 
draagt het initiaal 'IQ'. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[6]  € 150/250

1491 Zes bruin leren aktetassen; w.o. met ritsslu-
itingen en riempjes, een traditionele schooltas 
en een in envelopvorm. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[6]  € 100/200

1492 Acht koffertjes in verschillende vormen, 20e 
eeuw; Hierbij vier rieten koffertjes, een van wit 
lakleer en  Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[8]  € 80/120

1493 Dertien (kunst)-leren doos-tasjes, ca. 1940-
1990; Hierbij een handtasje in de vorm van een 
halve maan, een rood cilinder handtasje en drie 
opbergdoosjes.  Provenance: Uit de persoonlij-
ke collectie van Hester van Eeghen.  
[11]  € 50/80

1494 Negen artistieke handtassen, ca. 1990-2000; 
Waaronder een kunststof tas met vogel print 
60er jaren, en een lichtblauwe leren tas met  
pialetten versiering. Provenance: Uit de per-
soonlijke collectie van Hester van Eeghen.  
[9]  € 100/200

1495 Vier reliëf bewerkt leren, damestassen,  
ca. 1960-1970; Waarbij een exemplaar met oud 
Egyptische afbeeldingen in reliëf.  Provenan-
ce: Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [4]  € 50/80

1496 Tien mini tasjes, ca. 1970-2020; Uitgevoerd 
in diverse materialen, met opvallende modellen 
en dessins.  Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[10]  € 40/60

1497 Zeven leren handtassen met beugel handgre-
ep, ca. 1970; Waarbij één van wit lakleer, één 
blauw-rood gestreepte suede, baguette model 
met plastic greep. Provenance: Uit de persoon-
lijke collectie van Hester van Eeghen.  
[7]  € 80/120

1498 Zes ruimtelijk vormgegeven koffers, ca. 
1970-1990; Waarvan één vierkant is, de grijs-
blauwe is in peervorm en één is volledig rond 
uitgevoerd.  Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[6]  € 120/180

1499 Zeldzame lichtroze kalfsleren cilinder of ton-
vormige tas met kristallen handvat gemerkt 
Daniel Swarovski, Paris, ca. 2010; Binnenzij-
de bekleed met rib satijn.  Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[1]  € 250/350
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1509 Vijfentwintig leren portemonnees, ca. 1950-
2000; Van een uiteenlopende variatie aan 
modellen en kleuren, zoals een van slangenle-
er.  Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen.  
[25 in 2 zkjs]  € 100/200

1510 Vijftig leren portemonnees, ca. 1950-2000; 
In brede diversiteit aan modellen, kleuren en 
sluitingen. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[50 in 2 zkjs]  € 150/250

1511 Zes etui's, ca. 1990-2000; Uitgevoerd in diver-
se materialen, zoals kunststof en textiel. Hierbij 
een leren moneybelt. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[7]  € 30/50

1512 Vierendertig leren portemonnees, ca. 1950-
1990; Allen in diverse modellen en kleuren, 
met aandacht voor sluitingen en indelin-
gen.  Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen.  
[34 in 2 zkj]  € 100/200

1513 Twee zwart soepel leren handtassen, ca. 
1960-1970; Bestaande uit tas met opvallende 
koperen zig zag sluiting en kleine variant met 
knipsluiting. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[2]  € 120/160

1514 Vijf collectors zilveren maliënbeursjes, ca. 
1900-1925; Bestaande uit Art Deco beurs met 
polychrome opdruk en gedecoreerde knip, klein 
langwerpige beurs met geëmaillerde beugel 
en safiertjes, een beurs met accoladevormige 
beugel, een langwerpige beurs met polsband 
en monogram MWR en saffiersluiting en een 
beurs met acanthusbladeren motief.  Provenan-
ce: Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [5]  € 150/250

1515 Negen hand gehaakte katoenen kousenbeur-
sjes, 19e eeuw; Waar onder versieringen met 
metalen kralen, diverse motieven in kleur en 
voorstelling. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[9]  € 120/160

1516 Zeven beugeltassen, 1900-1930; Waaronder 
twee tassen met vergulde beugels en borduur-
sels van bloemen, een Chinees geborduurd 
zijde tas met koperen beugel met jade en koraal 
en een zwarte taftzijde tas met fijne decoratie 
van bloemen met metalen kralen. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [8]  € 300/400

1517 Vier kleine bruin leren handtasjes, ca. 1900-
1910; Bestaande uit clutch met een armband 
hengsel en gestanste decoratie van vlinders, een 
tas met riembevestigingen, een krokodillenleren 
tas en een mini gladstone bag. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [4]  € 300/400

1518 Vier kralenbeursjes met zilveren beugels, 19e 
eeuw; Hierbij een beurje met tinnen beugel, 
18e eeuw. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[5]  € 120/160

1519 Zes kralenbeursjes, ca. 1900; Waar onder 
beurs met ivorine beugel.  Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[6]  € 100/150

1520 Drie elegante avondtasjes, ca. 1910; Hierbij 
twee kleine kralen beursjes en een wol geweven 
clutch met zig zag ptroon. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[6]  € 50/80

1521 Drie Art Deco handtassen, ca. 1925-1935; 
Bestaande uit geometrisch vormgegeven zwart 
suede met segrijnen tas met onyx knop, een 
zwart suede tasje met satijnen valse riempjes en 
faux amber sluiting en een clutch gemaakt van 
caseïne met chromen bolsluiting. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [3]  € 300/500

1522 Zes leren Art Deco handtassen, ca. 1925-
1940; Bestaande uit grijs leren tas met gewel-
fde flap en koperen kegel sluiting, een clutch 
met abstract decor, een halfronde bruine clutch 
in futuristische stijl, een zwarte clutch met 
gezwart chroom sluiting, een vijfhoekige rood 
bruin tasje met koperen beugel en zwart leren 
clutch met geschulpte koperen sluiting. Pro-
venance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [6]  € 300/5000

1523 Hester van Eeghen, Unica tas: Handschoen 
Maptas. Handschoen Maptas of Clutch Grote 
en langwerpige roze leer beklede hanschoen 
clutch, de greep is een erop gemonteerde roze 
vingerloze leren handschoen, met losse erbij 
behorende handschoen, 21e Eeuw; Provenan-
ce: Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [1]  € 500/800

1524 Vier bruin leren schoudertassen, ca. 1970- 
heden; waar onder twee tassen door Gianni 
Chiarini. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[4]  € 200/300
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1533 Twee leren portemonnees, ca. 1910; Een uit-
gevoerd met decor van sterren en de ander met 
een vergulde sluiting van zwaluw. Hierbij een 
leren mapje met gestileerd bloemmotief, een 
messing koffer vormig doosje met dominoste-
entjes en een maliën knip portomonneetje met 
bloem decor. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[5]  € 80/120

1534 Diverse lederwaren, ca. 1920-1930; Waar 
onder twee goud leer portefeuilles en opschrijf-
boekjes. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[5]  € 30/50

1535 Acht leren beursjes, ca. 1900; Waar onder drie 
knipbeursjes. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[8]  € 30/50

1536 Tibetaans, leren vuurtasje met ijzeren 
beslag, 19e eeuw; hierbij een Chinees zilveren 
miniatuur tas aan ketting. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[2]  € 50/80

1537 Candy wrapper clutch, 21e eeuw; Uitgevoerd 
met snoepverpakking. Hierbij box bag gemaakt 
van Tusker kroonkurken. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[2]  € 20/30

1538 Hester van Eeghen, leren koffer tas, ca. 
1995; Uitgevoerd in twee metalic kleuren, gro-
en en rood.  Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[1]  € 80/120

1539 Twee leren koffertasjes, ca. 1900; Een met 
geperste florale decoratie en de ander met rood 
leren interieur met opschrijfboekje e.d. Hierbij 
drie leren doosjes. Provenance: Uit de per-
soonlijke collectie van Hester van Eeghen.  
[5]  € 100/200

1540 Vier leren reis schrijfmappen, 19e eeuw; 
Allen met schrijfbenodigdheden verwerkt in het 
interieur en een met ijzeren slotje. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [4]  € 100/200

1541 Bruin leren koopmans geldtas, 19e eeuw; 
UItgevoerd met koperen vernikkelde beugel 
met slot, klep aan de voorzjde. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [1]  € 100/200

1542 Twee leren gladstone bags, ca. 1900; Een 
uitgevoerd met nikkelen sluiting. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [2]  € 80/120

1525	Twaalf	leren	clutches	of	flapovers,	ca.	1950-
1980; w.o. exemplaar van slangenhuid en een 
knipbeurs model van groen leer, afgebiest met 
rood taftband. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[12]  € 120/160

1526 Vier leren handtassen, ca. 1925-1940; 
Waaronder een dokterstas model, een Art Deco 
clutch met nikkelen beugel en een zwart polsta-
sje. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [4]  € 250/350

1527 Drie kralentasjes, ca. 1910-1930; Bestaande 
uit een Reticule met visgraatpatroon, een beurs 
met bladerenmotief, een opera-avondtasje met 
bloem motief en zijden voering. Hierbij een 
opvouwbare leren toneelkijker. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [4]  € 120/160

1528 Wendy Stevens, ronde leren en roestvrij 
stalen tas, 'Large Pinwheel, ca. 2010; Uit-
gevoerd met geperforeerde zijden, en leren 
polsband. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[1]  € 100/200

1529 Caro Bärtling, zwarte vilten mof, ca. 2004-
2010; Met witte omslag en medaille. Pro-
venance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [1]  € 50/80

1530 Hester van Eeghen, Unica tas, Koningsze-
tel, 1998; Een zwarte kafsleren tas met vier 
verschillende compartimenten die te dragen is 
aan een omhooggetrokken handvat, totdat hij 
zo vol en zwaar is zodat je even moet rusten. 
Dan verwordt hij tot klapstoel. De inhoud blijft 
ondanks uitklappen op z'n plaats. Aan een kant 
zijn de soufflets in blauw vervaardigd. Onder 
de flappen zit gezeefdrukt varkens-suede in 
blauw met witte noppen. Vier vakken en een 
ritsvak. Provenance: Uit de persoonlijke colle-
ctie van Hester van Eeghen.  
[1]  € 600/800

1531 Vier rood leren portemennees en make-up 
tasje, ca. 1940-2000; Waar onder een heren 
portemonnee met rood zwart interieur en 
beurstasje aan een ketting. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[5]  € 80/120

1532 Vier avondtasjes, Art Deco, ca. 1920-1930, 
Bestaande uit tas gemaakt van gewoven zil-
verdraad met ivorine sluiting, een zijde tas met 
metalen beugel met gitjes, een tas met metaal-
draad versiering en een zwart buidelvormige 
kniptas met polsband. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[4]  € 150/250
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1543 Twee zwart leren koffer tassen, ca. 1900-
1920; Een met necessaire compartiment. Beide 
met metalen monturen. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen.   
  € 50/80

1544 Zwart leren paraplu-tas, John Pound & 
Sons, London, ca. 1920; Clutch vormige tas 
met in de bodem een uitspraring waar de parap-
lu ingestoken is. Provenance: Uit de persoon-
lijke collectie van Hester van Eeghen.  
[1]  € 80/120

1545 Hester van Eeghen, leren wisselkleptas, 
sample, 1988; Deze tas is gemaakt met de 
bedoeling dat tassen nooit meer over gepakt 
hoeven te worden. De inhoud bijft altijd in de 
tas, maar de klep laat zich afhankelijk van de 
stemming van de drager, wisselen in de andere 
kleur.  Provenance: Uit de persoonlijke colle-
ctie van Hester van Eeghen.  
[1]  € 150/250

1546 Groen leren vakken map, 19e eeuw; Met har-
monica vormige indeling en tabs met indeling 
voor de maanden. Hierbij een harmonica model 
tas met naaigerei en een gelithografeerde blik-
ken trommel met alligator dessin. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [3]  € 100/1500

1547 Zwart lakleren tas in de vorm van een rok 
met riem, ca. 1980; Hierbij een clutch met 
geometrisch patroon met pailletten. Provenan-
ce: Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [1]  € 50/80

1548 Twee zwart stoffen beugeltassen, Art Deco 
stijl, ca. 1940 Een tas met zwart fluweel en 
lucite beugel. De ander gemerkt Guild Original, 
buidelvormig met gegoten handvat met decora-
tie van bloemen. Provenance: Uit de persoon-
lijke collectie van Hester van Eeghen.  
[2]  € 100/200

1549 Twee handtassen en een vanity case, 21e 
eeuw. Bestaande uit groen kunststof bolvormi-
ge tas gemerkt Rodo, een groen leren flapover 
met kruissteken en suede vanitycase met veruld 
messing montuur en interieur. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [3]  € 80/120

1550 Kleurrijke geweven corda linnen clutch, 
ca. 1950; Uitgevoerd met acrylaat sluiting. 
Gemerkt Weeda Corda Hierbij bruin geweven 
cluch gemerkt Cordecraft. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[2]  € 80/120

1551 Frankrijk, twee zilveren geëmailleerde 
tasbeugels, Art Deco, ca. 1930; hierbij vijf 
geëmailleerde koperen Art Deco riemgespen 
o.a. in etui.  Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[7]  € 200/300

1552 Diverse schoen gespen en knopen, 20e eeuw; 
o.a. exemplaren met emailleverf en strass 
stenen. Hierbij twee leren opschrijfboekjes en 
ovaal spiegeltje. Provenance: Uit de persoon-
lijke collectie van Hester van Eeghen.  
[zkj]  € 100/200

1553 Twee segrijn brillenkokers, ca. 1800; Hierbij 
een segrijn sigarettenetui, ca. 1930, een groen 
leren manicureset, groen leren portemonnee 
met bladeren decor en een groen galaliet 
etui. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [6]  € 120/160

1554 Vier vanity cases, ca. 1930-1950; Hierbij twee 
vouwkammen, schelpdoosje en parfumflesje 
met geëmailleerde dop. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[8]  € 50/80

1555 Twee gehaakte reticules, 19e eeuw; Eén 
met naam M. Louis Gilliodts Bruges. Hierbij 
muntenbeurje met koperen schaarmechaniek 
en beursje met metalen beugel. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [4]  € 50/80

1556 Vijf leren en kunststoffen avondtasjes, ca. 
1960; Allen uitgevoerd met verguld metalen 
montering, zwart leren clutch in envelop mo-
del. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [5]  € 100/150

1557 Zes clutches / avondtassen, ca. 1960; Onder 
andere half ronde clutch met strass steentjes, 
een stoffen clutch met kralen decoratie en zwart 
krokodillenleren clutch met nikkelen monte-
ring. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [6]  € 100/200

1558 Vijf kleine handtassen, ca. 1920-1950; Waar 
onder leren tas met nikkelen sluiting en ovale 
tas met metalen knipsluiting. Provenance: Uit 
de persoonlijke collectie van Hester van Eeg-
hen. [5]  € 150/250

1559 Twee handtassen, ca. 1950-1970 Bestaande 
uit rood suede tas met geintergreerd handvat en 
messing sluiting en stoffen vierkante klep-
tas. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [2]  € 80/120

1560 Hester van Eeghen, zwart leren aktetas, ca. 
1990-1995; Trapeziumvormig en deels gewalst 
met magneetsluiting. Provenance: Uit de per-
soonlijke collectie van Hester van Eeghen.  
[1]  € 100/200
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1561 Hester van Eeghen, petrolblauw leren tas 
met groene voortas, 90er jaren; Hierbij pony-
haren duo portemonnee, ca. 2000; Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen. [2]  € 150/180

1562	Twee	fluwelen	buidels,	ca.	2000;	Hierbij een 
paars satijnen avondtas met kraalwerk, een 
fuchcia gepliseerde buidel en twee vouwbeur-
sjes. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [6]  € 50/80

1563 Antieke waaier gemaakt van schilpad en 
struisvogelveren. Hierbij een paar beuken-
houten schoenspanners. Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[3]  € 40/60

1564 Engeland/Frankjrijk, vijf paar antieke scho-
engespen, 18e/19e eeuw; Onder andere paar 
steel-cut gespen, een paar gebogen zilveren 
gespen met baquette geslepen strass stenen en 
een paar gespen met strass stenen in floraal 
patroon. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[11]  € 200/300

1565 Twee paar leren damesschoenen, ca. 1880-
1900; Bestaande uit rood kalfsleren muiltjes 
met opkrulende neus en zwart kalfsleren 
opengewerkte met kraalwerk boorduursel en 
knoopsluiting. Hierbij twee paar met strass 
stenen versierde hakken en drie paar Oosters 
schoeisels. Provenance: Uit de persoonlijke 
collectie van Hester van Eeghen.  
[14]  € 100/200

1566 Gucci, Rood leren en stoffen Train Case 
handtas, ca. 1980; Uitgevoerd met vouwbaar 
handvat en ritsluiting.  Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[1]  € 200/300

1567 Hester van Eeghen, Unica tas: Blauwe knip, 
ca. 2000; Grote petrol metallic blauwe tas met 
knipsluiting. Opvallende leuke lijnvoering in de 
opening die de suggestie geeft van een tandelo-
ze dieren snuit. 20e Eeuw; Provenance: Uit de 
persoonlijke collectie van Hester van Eeghen. 
[1]  € 400/600



Catalogus De Zwaan / Pagina 80

Couture en 
Costume Jewellery

1585 Max Heymans, wit wollen mouwloos jasje en 
een kort wit jasje. Double breasted en getail-
leerd, met een oversized reverskraag, voering 
van witte ruwe zijde en zwart met gouden 
knopen. Met lussen voor een riem, riem niet 
aanwezig. Het jasje zonder mouwen van katoen 
/ wolmix. Single breasted en getailleerd, met 
een diepe revers kraag, steekzakken, epaulet-
ten en goudkleurige knopen. Vlek op de mouw, 
draagsporen. mt. 34 - 36 Provenance: ‘De 
persoonlijke couture collectie van een goede 
vriendin van Heymans’ [2]  € 60/120

1586 Max Heymans, drie jasjes. Een roze jasje 
van wollen crèpe, boxy fit, met raglan mouw, 
een platte kraag en goudkleurige knopen, een 
meerkleurige zijden blazer met streepmotief en 
opgestikte zakken en een kort katoenen jasje 
met rode Schotse ruit, afgezet met donkerblau-
we satijn. Met een ronde hals en goudkleurige 
knopen op een faux sluiting (draagsporen).  
mt. 34 / 36 Provenance: ‘De persoonlijke 
couture collectie van een goede vriendin van 
Heymans’ [3]  € 60/120

1587 Max Heymans, blauw wit geblokt wollen 
deux pièce, met matrozen kraag en steekzak-
ken, ceintuur mist. Rokje met stolpplooien, 
knielengte (draagsporen). mt, 34 - 36  
Provenance: ‘De persoonlijke couture collectie 
van een goede vriendin van Heymans’  
[2]  € 60/80

1588 Max Heymans, twee zwarte jasjes. Een blazer 
van wolmix, Single breasted en getailleerd, met 
zilveren knopen en een kort jasje met een-
knoops overslag, klepzakken en witte manchet-
ten (draagsporen). mt. 34 - 36 Provenance: ‘ 
De persoonlijke couture collectie van een goede 
vriendin van Heymans’ [2]  € 60/100

1589 Max Heymans, zwart wollen mini jurk,  met 
witte kraag en manchetten, met goudkleurige 
knopen en aangenaaide klokrok (draagspo-
ren). mt. 34 - 36 Provenance: ‘De persoonlijke 
couture collectie van een goede vriendin van 
Heymans’ [1]  € 60/80

1590 Zonder label, geruit mantelplakje in roze 
en grijs. De rok geplisseerd in midi lengte. 
Het jasje met steekzakken en epouletten, de 
knopen ontbreken. Hierbij een rood-wit jasje 
met boemmotief en grote plastic knopen en een 
double breasted zwart-wit geruit jasje zonder 
kraag met gouden knopen (één mist, draag-
sporen) maat 34 / 36., xs / s  Provenance: ‘De 
persoonlijke couture collectie van een goede 
vriendin van Heymans’ [2]  € 80/100

1591 Max Heymans, jersey mantelpakje in rood 
en zwart. De rok aangerimpeld en op knie- 
lengte. Het jasje met opstaande kraag, opgezette 
zakken met schoudervulling. Hierbij een bijbe-
horende shawl (draagsporen). Provenance: ‘De 
persoonlijke couture collectie van een goede 
vriendin van Heymans’ [3]  € 60/80

1592 Max Heymans, donkerblauwe skai leren 
boxy	fit	jacket	met	witte	stippeljurk.	Het jasje 
met borstzakken (mist een knoop), epoulettes. 
De voering in stippen overeenkomstig met de 
bijbehorende zijden jurk. De mouwloze jurk 
met V-hals kraag, dubbel aangerimpelde plooi, 
met bijpassend ceintuur (beschadigd op enkele 
naden, meerdere vlekken). Hierbij twee zo-
merjurken. Eén van wit katoen blauwe stippen. 
Met plooirok, kleine reverskraag en klepzak-
ken op de borst en één van zijde met een brede 
reverskraag en een motief van roze en blauwe 
bloemen Provenance: ‘De persoonlijke couture 
collectie van een goede vriendin van Heymans’ 
[4]  € 40/80

1593 Max Heymans, rode taft zijden strapless 
cocktailjurk  Afgezet met goud kant bezet 
met gouden kraaltjes. Hierbij een gevoerd 
goudkleurig bruin zijde fluwelen bolero jasje 
met dubbele schouderkappen (gaatje op de 
rug, draagsporen) mt. 32 / 34 Provenance: ‘De 
persoonlijke couture collectie van een goede 
vriendin van Heymans’ [2]  € 80/120

1594 Max Heymans, wollen midi rok. Met in-
steekzakken en zwart-wit ruit motief (label 
ontbreekt). Hierbij , zonder label, een donker-
blauwe plissé rok van ruwe zijde (draag- 
sporen).  mt. 34 Provenance: ‘De persoonlijke 
couture collectie van een goede vriendin van 
Heymans’ [2]  € 60/80

1595 Frank Govers, rode jersey wikkeljurk,  met 
uitlopende rok, afgezet met contrasterend  
donkerbruin taille band. Met korte volant  
mouwen (draagsporen).  mt. 36 Provenance: 
‘De persoonlijke couture collectie van een 
goede vriendin van Heymans’ [1] € 80/120
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1603 Max Heymans, grijs deux pièce mantelpakje, 
van wollen jersey, met ronde kraag, driekwart 
raglan mouw en rits. Met bijpassende ceintuur 
met zilverkleurige sluiting (draagsporen).  
mt. 34 Provenance: ‘De persoonlijke couture 
collectie van een goede vriendin van Heymans’  
[2]  € 60/100

1604 Max Heymans, veelkleurig mantelpakje in 
bouclé tweed. Het jasje wijdvallend, afgezet 
met paarse shantung zijde en goudkleurige kno-
pen. De klokrok met paars suède ceintuur en 
veelkleurige onderrok. Hierbij een bijhorende 
strikblouse van shantung zijde met een streep-
motief (draagsporen). mt. 34 / 36 Provenance: 
‘De persoonlijke couture collectie van een 
goede vriendin van Heymans’  
[3]  € 80/120

1605 Max Heymans, deux piece van mosterd geel 
katoen. Het jasje recht en geplooid, double 
breasted met pofmouwen, insteek zakken, 
zwarte knopenen ceintuurlussen (ceintuur ont-
breekt). De rok a-lijn, geplooid en met insteek-
zakken (draagsporen).  mt. 34 / 36 Provenance: 
‘De persoonlijke couture collectie van een 
goede vriendin van Heymans’  
[1]  € 40/60

1606 Max Heymans, deux pièce mantelpakje 
in beige bouclé. Het jasje met een kraag en 
manchetten van bont. Met klepzakken ceintuur 
en zijden voering. De rok gerend (draagsporen, 
vlekken) mt. 34 / 36 Provenance: ‘De persoon-
lijke couture collectie van een goede vriendin 
van Heymans’ [2]  € 60/80

1607 Max Heymans, twee grijs wollen tweed 
jasjes. Eén getailleerd, single breasted met 
reverskraag en parelmoeren knopen. De ander 
met twee borstzakjes en kapmouwen (draag- 
sporen). mt. 34 / 36 Provenance: ‘De persoon-
lijke couture collectie van een goede vriendin 
van Heymans’ [2]  € 60/80

1608 Max Heymans, bruin wollen deux piece. Het 
chauseur jasje van bouclé tweed met steekzak-
ken en goudkleurige knopen (één mist). Hierbij 
een bijbehorende uitlopende midi rok van effen 
crèpe met steekzakken, tule onderrok en een 
suède ceintuur met goudkleurige gesp (draag-
sporen). mt. 34 Provenance: ‘De persoonlijke 
couture collectie van een goede vriendin van 
Heymans’ [3]  € 60/80

1596 Max Heymans, cape van donker bruine  
mohair wol.  met een platte kraag en bijpas-
send gilet met opgestikte zakken. Hierbij een 
crème met lichtroze cape van jersey (draag- 
sporen). mt. 38 / 40 en onesize Provenance: 
‘De persoonlijke couture collectie van een 
goede vriendin van Heymans’ [2] € 100/120

1597 Max Heymans, rood jasje en twee rokken. 
Het jasje licht getailleerd en double breasted, 
met brede revers kraag en rode knopen. Eén 
rok van rode wol, aangerimpeld, de ander een 
rode onderrok met tule. Hierbij een rode zijde 
shawl. (draagsporen) mt. 36 Provenance: ‘De 
persoonlijke couture collectie van een goede 
vriendin van Heymans’ [4]  € 60/100

1598 Max Heymans, zwart wit geruit kort jasje, 
met een overslag, diepe revers kraag en wijde 
kapmouwen. Hierbij Max Heymans, zwart 
witte zijden blouse jurk, zonder sluiting. Met 
steekzakken, reverskraag en een motief van 
bloemen. De mouwen met een contrasterend 
patroon (draagsporen). mt. 36 - 38 Provenan-
ce: ‘De persoonlijke couture collectie van een 
goede vriendin van Heymans’  
[2]  € 60/100

1599 Max Heymans, deux pièce mantelpakje 
met pied de poule motief,  in zwart wit, Met 
een ronde hals, steekzakken en goudkleurige 
knopen. De midi rok met vier stolp plooien 
en insteekzakken (draagsporen). mt. 34 / 36 
Provenance: ‘De persoonlijke couture collectie 
van een goede vriendin van Heymans’  
[2]  € 60/80

1600 Max Heymans, mouwloze petit robe noir, 
getailleerd. Met ton sur ton streepmotief, 
insteekzakken, ronde hals, kapmouw en zwarte 
knopen (draagsporen). mt. 36 Provenance: ‘De 
persoonlijke couture collectie van een goede 
vriendin van Heymans’ [1]  € 60/100

1601 Zonder label, twee midi rokken. Eén grijs 
geruite cirkelrok van wol met steekzakken, 
de ander een dubbele rok van zwart crèpe met 
insteekzakken, afgezet met witte biezen (draag-
sporen). mt. 34 Provenance: ‘De persoonlijke 
couture collectie van een goede vriendin van 
Heymans’ [2]  € 40/60

1602 Frank Govers, rood - witte zijden jurk. Met 
een ronde kraag, dubbele rok, patroon van 
ton sur ton en zwarte stippen en kleine zwarte 
gestoffeerde knoopjes (draagsporen). mt. 34, 
Provenance: ‘De persoonlijke couture collectie 
van een goede vriendin van Heymans’  
[1]  € 80/120



Catalogus De Zwaan / Pagina 82

1609 Max Heymans, bruine deux pièce in tweed 
en satijn. Bestaande uit een mouwloze jurk 
met donkerbruin satijnen bovenlijfje met strik 
en a-lijn herringbone rok, de rits midden voor. 
Het jasje met uitgesneden ronde hals, omgesla-
gen manchetten en bruin met gouden knopen 
(vlekjes, draagsporen).  mt. 34 Provenance: ‘De 
persoonlijke couture collectie van een goede 
vriendin van Heymans’ [3]  € 80/100

1610 Max Heymans, camelkleurig suède chasseur 
jasje. Met dubbele steekzakken, afgezet met 
zwarte biezen en zwart suede knopen (draag-
sporen). mt. 34 - 36 Provenance: ‘De persoon-
lijke couture collectie van een goede vriendin 
van Heymans’ [1]  € 40/60

1611 Max Heymans, bruin wollen tweed midi rok, 
klok model, met insteekzakken. Hierbij een 
lederen riem, de voorzijde met nertsbont en 
goudkleurige gesp (draagsporen).  
[2]Provenance: ‘De persoonlijke couture col-
lectie van een goede vriendin van Heymans’  
[1]  € 40/80

1612 Max Heymans, deux piece van oranje bruine 
tweed. Het jasje met platte kraag, steekzakken 
op de borst, zwarte knopen en bijpassend cein-
tuur. De rok a- lijn, over de knie, met split aan 
linkerzijde (draagsporen). mt. 34 Provenance: 
‘De persoonlijke couture collectie van een 
goede vriendin van Heymans’  
[3]  € 60/80

1613	Max	Heymans,	zwart	wit	geruite	fijn	wollen	
deux pièce. Het jasje met witte platte kraag en 
manchetten, borstzakken en platte goudkleurige 
knopen. De rok uitlopend en op de knie, met 
onderrok met geplooide rand (draagsporen). 
mt. 34 - 36 Provenance: ‘De persoonlijke 
couture collectie van een goede vriendin van 
Heymans’ [2]  € 60/80

1614 Max Heymans, grof katoenen rode geruite 
deux pièce.  Het jasje boxy fit met platte kraag, 
opgestikte dubbele klepzakken, enkele sluiting 
aan de bovenzijde en gouden knopen met anker. 
De rok met stolpplooi middenvoor, insteekzak-
ken en kleine split achter (draagsporen).  
mt. 34 - 36 Provenance: ‘De persoonlijke 
couture collectie van een goede vriendin van 
Heymans’ [1]  € 60/80

1615 Monet, twee broches, Costume Jewellery.  
Eén in de vorm van een bloem met een imita-
tieparel als hart, de ander in de vorm van een 
gestileerde rozet. Met doosjes van Monet. Pro-
venance: Van een particuliere verzamelaarster. 
[2]  € 60/100

1616 Coro Duette, goudkleurige dubbele clip-
broche, Costume Jewellery.  Bezet met roze 
stenen met kattenoog effect bruto 26,4 gr.,  
b. 68 x h. 27 mm Provenance: Van een particu-
liere verzamelaarster. [1]  € 80/100

1617 Carolee, zilverkleurige broche, in Art Deco 
stijl, Costume Jewellery  In de vorm van 
een cirkel met pijl, bezet met strass en zwart 
email bruto 14,8 gr., h. 35 x b. 56 mm Pro-
venance: Van een particuliere verzamelaarster. 
[1]  € 60/80

1618 Coro Duette, zilverkleurige dubbele clip  
broche, Costume Jewellery.  In de vorm van 
een strik. Bezet met strass in wit en rood en 
zwart email bruto 27,1 gr., b. 9 x 4 cm Pro-
venance: Van een particuliere verzamelaarster.  
[1]  € 100/120

1619 Costume jewellery, een broche in de vorm 
van een rozentak. Bezet met donkerrode glas-
stenen bruto 34,8 gr., h. 88 x 66 mm  
[1]  € 40/60

1620 Trifari, goudkleurige broche, Costume 
Jewellery.  In de vorm van een bloem met 
langwerpige bloembladeren bruto 57,2 gr.,  
h. 10 x 8 cm Provenance: Van een particuliere 
verzamelaarster. [1]  € 60/80

1621 Corocraft, goudkleurige broche, Costume 
Jewellery in de vorm van een bloem, het hart 
pave bezet met strass stenen bruto 31,6 gr.,  
h. 7 x b. 6 cm Provenance: Van een particuliere 
verzamelaarster. [1]  € 60/80

1622 Monet, goudkleurige broche, Costume Je-
wellery.  In de vorm van een margriet, versierd 
met wit email bruto 17,0 gr., h. 64 x b. 37 mm 
Provenance: Van een particuliere verzamelaar-
ster. [1]  € 60/80

1623 Christian Lacroix, goud- met zilverkleurige 
broche, Costume Jewellery.  In de vorm van 
een asymmetrisch vlammend hart, gedeco-
reerd met rozentakken. Limited edition, kerst 
1997 bruto 40,8 gr., h. 7,5 x b. 5 cm Provenan-
ce: Van een particuliere verzamelaarster.  
[1]  € 80/120

1624 Kenneth Jay Lane, goud- met zilverkleurige 
broche, Costume Jewellery ca. 1970. Humpty 
Dumpty, bezet met strasstenen, de ogen van 
groene glasstenen en het lijf van imitatie parel-
moer bruto 29,9 gr., h. 59 x b. 38 mm Pro-
venance: Van een particuliere verzamelaarster. 
[1]  € 100/140

1625 Dior, goudkleurige broche, Costume Jewel-
lery.   In de vorm van een stralende zon, bezet 
met strass stenen bruto 34,0 gr., diam. 71 mm 
Provenance: Van een particuliere verzamelaar-
ster. [1]  € 120/160
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1635 Trifari, set Costume Jewellery  bestaande uit 
een armband, een broche en een broche met 
bijpassende oorbellen. Alle goudkleurig   
[5]  € 100/200

1626 Balenciaga, goudkleurige broche, Costume 
Jewellery.  In de vorm van de letter C, bezet 
met een imitatie parel en blauwe steen, gedeco-
reerd met studs (parelmoer beschadigd)  
bruto 27,8 gr., h. 8 x b. 3,5 cm Provenance: Van 
een particuliere verzamelaarster.  
[1]  € 60/80

1627 Monet, goudkleurige broche, Costume 
Jewellery  In de vorm van een rozet, geheel 
opgebouwd uit draadwerk bruto 40,2 gr.,  
diam. 65 mm Provenance: Van een particuliere 
verzamelaarster. [1]  € 60/80

1628 Costume jewellery, goudkleurige bloembro-
che,  bezet met gele en bruine glasstenen 
bruto 34,9 gr., h. 10 x b. 6 cm Provenance: Van 
een particuliere verzamelaarster.  
[1]  € 60/80

1629 Costume Jewellery, broche in art deco 
stijl,  bezet met imitatie ivoor, smaragd, onix, 
diamant en jade. De achterzijde gemerkt met 
'Artdeco' en genummerd met B148 
bruto 14,7 gr., h. 8,5 x 3 cm Provenance:  
Van een particuliere verzamelaarster.  
[1]  € 80/100

1630 Costume Jewellery, armband en oorstekers, 
in Art Deco stijl,  bezet met imitatie diamant 
en smaragd bruto 53,1 gr., oorbellen h. 48 mm, 
armband l. 19 cm Provenance: Van een particu-
liere verzamelaarster. [3]  € 60/100

1631 Hanae Mori Paris, goudkleurige broche, 
Costume Jewellery.  In de vorm van een 
papegaai, bezet met rode, gele en groene 
glasstenen bruto 29,1 gr., h. 10,5 x b. 3,4 cm 
Provenance: Van een particuliere verzamelaar-
ster. [1]  € 120/140

1632 Yves Saint Laurent, goudkleurige broche. 
Costume Jewellery.  Het middendeel met een 
faux tortoise plaque met bloemen, met aan 
weerszijden een knoop. Aan de onderzijde een 
kwastje bestaande van los bungelende strengen 
van schakels bruto 33,4 gr., h. 81 x 76 mm. 
Provenance: Van een particuliere verzamelaar-
ster. [1]  € 160/200

1633 Muller, vergulde rechthoekige broche. 
Costume Jewellery. Met de voorstelling van 
een liggend vrouwelijk naakt, masker en ster. 
(Lichte slijtage aan het verguldsel)  
bruto 23,3 gr., h. 35 x 57 mm. Provenance:  
Van een particuliere verzamelaarster.  
[1]  € 100/120

1634 Monet, Costume Jewellery, broche,  in de 
vorm van een grote strik, de linten diagonaal 
bruto 33,2 gr., b. 8 x 5 cm Provenance: Van een 
particuliere verzamelaarster. [1] € 100/140
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Serviesgoed

1700 Frankrijk, aardewerk servies gedeelte, 
decor Alice; Bestaande uit zes dinerborden, 
zes ontbijtborden, twaalf dessertborden, vier 
koppen en een schotel, twee dienschalen en een 
fruitschaal.  [32]  € 200/300

1701 Engeland, samengesteld Wedgewood cream-
ware servies gedeelte, 19e eeuw; Waaronder 
diner- en ontbijtborden en twee gevlochten 
schaalmanden (beschadigingen).   
[ds]  € 40/60

1702	Samengesteld	wit	porseleinen	koffie	servies,	
19e/20e eeuw; Voorzien van vergulde band 
decoratie (sleets, beschadigingen).   
[ds]  € 50/80

1703 Vierpersoons porseleinen Droste-servies  
bestaande uit: theepot, vier kop en schotels en 
dienblad  [10]  € 80/120

1704 Sarreguemines, lampetstel, decor van  
citroenen, ca. 1900; Bestaande uit waskom  
en kan. Hierbij twee kannen, po en emmer. 
(waskom met haarscheuren).  [6] € 100/200

1705 Engeland, bruin aardewerk kapitale theepot, 
19e eeuw, met fazanten en rozen en cartouche 
en-relief, met opschrift 'MRs Beardmore 1883'. 
Knop van deksel in vorm van theepot  
h. 30, br 30 cm. [1]  € 50/80

1706 Staffordshire, twee aardewerken hondjes en 
een leeuw. Hierbij aardewerk kom Nel Stam, 
glazen pot Costa Boda. Provenance: Een  
collectie uit Marker antiekwinkel  
[5]  € 30/40

1707 Herend, porseleinen servies gedeelte, decor 
Apponyi Green; Bestaande uit twaalf diner-
borden, sauskom, melkkan en ovale dienschaal.  
[15]  € 100/150

1708 Alt Tirschenreuth 1838, porseleinen thee-
servies gedeelte, met decor van bladeren; 
Bestaande uit 12 bordjes, melkkan, suikerpot en 
schaaltje.  [15]  € 20/30

1709 Wedgewood, zes aardewerk soepborden, 
decor Old Chesea.   [6]  € 30/50

1710 Mogelijk Fürstenberg, porseleinen vormstuk 
met schaal, ca. 1900; UItgevoerd met figuren 
met semi muziekinstrumenten. (beschadigd). 
Hierbij een porseleinen schaal op drie pootjes 
gedecoreerd met bloemen, gemerkt met pseudo 
merk Ludwigsburg. h. 22 cm  
[2]  € 50/80

1711 Divers glas en kristal, 19e eeuw; waarbij een 
geslepen gember coupe.  [ds]  € 50/80

1712 Herend, vier porseleinen cachepots, waarbij 
Rothshild decor, 20e eeuw; Hierbij vier kleine 
cachepots. (kleine cachepot chip voet).   
[8]  € 200/300

1713 Duitsland, greskan met tinnen deksel, 18e 
eeuw; Hierbij groen glazen iriserend flesje uit 
opgraving. (duimrust deksel beschadigd).  
h. 12- 16 cm [1]  € 80/120

1714 Staffordshire, drie paar aardewerk hondjes, 
19e eeuw; w.o. Spaniels gemerkt Beswick 
England, 1378-5. (één gelijmd). h. 19 cm.  
[15]  € 60/80

1715 Staffordshire, drie paren aardewerk hond-
jes, 19e eeuw; w.o. fabrikaat Beswick,  
England. Hierbij drie rood/wit aardewerk  
hondjes. (één gelijmd) h. 8 - 18 cm  
[9]  € 60/80

1716 Rosenthal, geperst glazen jaarschotel, Ivan 
Rabuzin, 1978; Genummerd 3000/1868. Op 
zwart houten onderplaat. diam. 36 cm.  
[1]  € 40/60

1717 China, set van vier famille rose porseleinen 
'hanen' kommen, en een set van vier famille 
verte theekommen, 20e eeuw, de kommen 
beschilderd met een haan en pioenroos, de 
theekommen met een hert (chips)  
diam. 16,7 cm. [8]  € 50/100

1718 Oosterse keramiek schotel, 19e eeuw    
[1]  € 60/100

1719 China, set van zeven blauw-wit porseleinen 
schoteltjes, Qianlong periode (1736-1795), 
elk gedecoreerd met bloemen (twee defect) 
diam. 16,2 cm [7]  € 30/40

1720 Terraco Draak Beesel, steengoed vormstuk, 
Maria met kind, ca. 1950; Ogen metalic inge-
schilderd, onderzijde gemerkt. h. 34 cm  
[1]  € 50/80

1721 Complete set van honderd twee KLM huis-
jes. Opeenvolgend genummerd in de reeks van 
1 t/m 102.  [102]  € 600/800

1722 Twee speciale editie KLM huisjes 'Royal 
Palace' en 'Kaaswaag'.   [2]  € 200/400

1723 Delft, blauw wit tabakspot 'Manilla' 20e 
eeuw; Hierbij Chinese gemberpot. Beide met 
koperen deksel. h.16 - 26 cm  
[2]  € 60/100
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1740 Sarreguemines, aardewerk servies gedeelte, 
decor Enfants Richard; bestaande uit vijf 
kleine borden, vijf kommen, twee dienschalen, 
zes bekers, twee koffie koppen- en schotels, 
vier theekoppen- en vijf schotels, melkkan en 
suikerpot.   [33]  € 100/150

1741 Sarreguemines, aardewerk servies gedeelte, 
ca. 1930; Bestaande uit acht kleine borden, drie 
dienschalen, suikerpot (geen deksel), beker en 
puddingschaal.  [14]  € 50/80

1742 Digsmed Denemarken, teakhouten lazy 
Susan en gietijzeren fondueset, 60er-70er 
jaren; Bestaande uit pan, houder, brander en 
zes bakjes.  [10]  € 80/120

1743 China, drie blauw wit porseleinen dekselva-
zen, 19e eeuw; Uitgevoerd met decoratie van 
figuren bij brug en paviljoen. h. 27 cm  
[3]  € 100/200

1744 Japan, paar porseleinen 'melk en bloed' 
borden en blauw-wit porseleinen bord, Edo 
periode (één melk en bloed bord met bakfoutje, 
ander met haarlijn) diam. 21 en 22 cm.  
[3]  € 60/100

1745 China, blauw-wit porseleinen voorraadpot, 
19e eeuw en Lowestoft, famille rose bord   
h. 23, diam. 26 cm. [2]  € 60/90

1746 China, blauw-bruin geglazuurde vaas,  
ca. 1900  h. 17,5 cm [1]  € 100/150

1747 Beschilderde tegel met voorstelling naar Dali    
  € 50/80

1748 Paar wit geglazuurde aardewerk zoutvat-
ten, 19e eeuw; Uitgevoerd als langwerpige 
gevormde vazen met cannelures.   
[2]  € 30/50

1749 Engeland, aardewerk kan met Imari trans-
ferprint, uitvoering Davenport Stone China, 
vroeg 19e eeuw; Met als slang gemodelleerd 
handvat.  [1]  € 20/30

1750 Bruin geschilderd keramiek sculptuur 
'Leiband', gemerkt NOM 5240 OV.1945; 
Voorstellende moeder en dochter. h. 40 cm  
[1]  € 80/120

1751	Antiek	blauw	wit	aardewerk	apothekersfles	
met decoratie van pauwen; hierbij aardewerk 
zalfpot, Spaanse apothekerspot Agar Agar en 
blauw wit aardewerk vaas. (randschilfers).   
[4]  € 80/120

1752 Stel kristallen geslepen coupes, 19e eeuw; 
Staande gezwart houten schijfvoet. Hierbij 
geslepen kristallen dienblaadje.   
[3]  € 20/30

1753 China, twee porseleinen kommen, 18e-19e 
eeuw, een blauw-witte en een Imari kom, daar-
bij een lakwerk knoop diam. 17,5 cm max.  
[3]  € 50/80

1724 Bibi Smit, groen glazen vaas, 2001; Hierbij 
glazen schaal gesigneerd Vasart, glazen schaal 
door H. Kullio en Holmegaard glazen vaas.  
h. 32 cm [4]  € 80/120

1725	Aardewerk	fluit	vormstuk,	ca.	1970;	 
Uitgevoerd met polychroom schildering van 
vrouwen. h. 35 cm [1]  € 50/80

1726 China, collectie porselein, 18e-20e eeuw, o.a. 
een kom, diverse schotels en een kop en schotel  
[zkj]  € 50/100

1727 Zes porseleinen 'Chine de commande' 
schalen, 20e eeuw; Uitgevoerd met decor van 
papegaaien en kersen. Hierbij ovale kom met 
eenzelfde decor.  [7]  € 100/200

1728 Stenen kruik belegd met porseleinen en aar-
dewerk scherven.  h. 27 cm.  
[1]  € 50/80

1729 Wit porseleinen tulpenvaas, 20e eeuw;  
Bestaande uit vier verdiepingen.  h. 56 cm.  
[1]  € 200/300

1730 Divers kristal en aardewerk.    
[2 dzn]  € 80/120

1731 Wedgwood, grijs blauw jasperware thee-
servies, 19e eeuw; Bestaande uit theepot, 
filter, mengkom, suikerpot en melkkan. Hierbij 
porseleinen theeservies Zwiebelmuster decor 
bestaande uit theepot, kop en schotel, suikerpot, 
melkkan en theebus.  [11]  € 100/200

1732 Divers geslepen kristal, 19e eeuw; waaronder 
gembercoupe en bierpul met verzilverde deksel.  
[4]  € 50/80

1733 Divers glaswerk, 19e eeuw; w.o. gesatineerde 
vazen met polychrome bloemschilderingen en 
groen glazen roemer met Amsterdams wapen.  
[6]  € 40/60

1734 Engeland, set van twaalf aardwerk kop en 
schotels, 19e eeuw; Uitgevoerd met transfer-
print met decor van vossenjacht.   
[24]  € 40/60

1735 Set van elf Samson porselein kop en schotels, 
19e eeuw; Uitgevoerd met decor van bloemen, 
onderzijden gemerkt.  [22]  € 40/60

1736 Divers Chinees porselein, 18e-19e eeuw; w.o. 
schotels.   [ds]  € 60/80

1737 Staffordshire, paar aardewerk vormstukken 
van honden, 19e eeuw Gespiegeld. Hierbij 
een aardewerk hond en aardwerk spaarpot met 
vergulde accenten. h. 8 - 24 cm  
[2]  € 50/80

1738 Vier paar Staffordshire aardewerk honden, 
19e eeuw; Hierbij enkele Koningspoedel.   
[9]  € 80/120

1739 Zes aardewerk vormstukken, 19e eeuw; 
Waarbij paar schapen, en bulldog.   
[6]  € 40/60
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1754 Japan, famille rose porseleinen dekselkop-
pen en schotels, 20e eeuw, bestaande uit 
zes koppen, vijf deksels en tien schotels, alle 
beschilderd met paviljoens in een rivierland-
schap diam. 12,2 cm max.  
[16]  € 50/80

1755 China, collectie blauw-wit porselein, 18e-20e 
eeuw, o.a. een set van vijf schoteltjes, een 
vaasje en een zilvergemonteerd bordje   
[dsj]  € 50/80

1756 Celadon dekselpot, 20e eeuw, de deksel gemo-
delleerd met os h. 40 cm [1]  € 50/80

1757 Diverse tegels, vnl. 19e en 20e eeuw  
[3 kratten]  

1758 China, collectie divers porselein, 18e-20e 
eeuw, waaronder een blauw-witte 18e-eeuwse 
terrine, verschillende vazen en theekoppen en 
schotels (defecten)  [ds]  € 200/400

1759 Laardam, set van vijf champagnecoupes 
(één schilfertje) h.12,5 cm. [5]  € 20/40

1760 China, collectie divers porselein, 18e-20e 
eeuw, waaronder een Canton famille rose vaas, 
een blauw-witte schotel en diverse vazen  
(defecten)  [ds]  € 100/150

1761 China, collectie diverse blauw-wit porselei-
nen borden, meestens 18e eeuw, verschillend 
gedecoreerd met bloemen en figuren (enkele 
defecten)  [ds]  € 200/400

1762 China, collectie divers porselein en cloisonné, 
waaronder een krokusvaas en een paar  
cloisonné vazen  [ds]  € 100/200

1763 Divers antiek glaswerk met plate en zilveren 
monturen, 19e eeuw; Hierbij theebus en twee 
waterkaraffen.  [ds]  € 80/120

1764 Divers antiek geslepen glas, 19e eeuw; w.b. 
drie nachtkaraffen, onderzetters in foedraal en 
schaal op voet.  [2 dzn]  € 50/80

1765 Diverse kristal geslepen glazen, 19e eeuw; 
w.b. wijnglazen met eivormig slijpsel.   
[3 dzn]  € 100/200

1766 Divers antiek glaswerk met waaier slijpsel, 
19e eeuw; w.b. schalen, coupes en onderzetters.  
[vhd]  € 150/250

1767 Vier aardewerk kannen, wb. gemerkt Quim-
per Odetta.   [4]  € 40/60

1768 Drie vrij gevormde aardewerk vazen, 50er-
60er jaren; Hierbij aardewerk vaas met blokjes 
motief gemerkt Kil Yugoslavija.   
[4]  € 50/80

1769 Zwartglazen vaas met decoratie van oranje 
lijnen en stippen, etsmerk 'BMC hailglass 
British made.   [1]  € 20/30

1770 Orrefors, Vicke LINDSTRAND (1904-1983), 
vijf dikwandige glazen vazen 'Stella Polaris 
h. 12,5-20 cm. [5]  € 250/350

1771 Edwin Ohrstrom, drie glazen vaasje met 
zwart spiraal motieven en gegraveerde 
vaas  h. 11-23 cm. [4]  € 200/400

1772 Divers wit aardewerk     
[2 dzn]  € 30/50
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Archeologie en
Pre-Columbiaans

1900 Greek, South Italy, Tarentine, terracotta 
standing	female	figure,	3rd	century	BC	
wearing a fine draped robe and the left arm 
akimbo. With remnants of white pigments. 
Provenance, Arete, Galerie fur Antike Kunst, 
Zurich, Switzerland, 1987. h. 20 cm. Private 
Dutch collection of an art connoisseur.  
[1]  € 1500/2000

1901 Athens, a large marbel alabastron, ca. 5th 
century BC, possibly from Egyptian import. 
Provenance, Arete, Galerie fur Antike Kunst, 
Zurich, Switzerland. h. 21,2 cm. Private Dutch 
collection of an art connoisseur.  
[1]  € 1000/2000

1902	Early	Corinthian	oil	flask,	aryballos,	ca.	7th	
century BC with depiction of a bull's head and 
rosettes. Provenance, Arete, Galerie fur Antike 
Kunst, Zurich, Switzerland. 1989. h. 5,5 cm. 
Private Dutch collection of an art connoisseur.   
  € 800/1500

1903	Roman	glass	flacon	with	two	handles,	3e-4e	
eeuw; a fine green glass flacon with eggplant 
colored glass handles and two rings on the high 
tapering neck.  h. 12 cm. Private Dutch  
collection of an art connoisseur.  
[1]  € 1000/2000

1904 Greek, Apulia, alabastron, mid 4th century 
BC, depicting a seated woman wearing a 
chiton, looking over her shoulder into her hand 
held mirror, in her other hand she holds a open 
jewelry chest. Provenance, Arete, Galerie fur 
Antike Kunst, Zurich, Switzerland, 1980.  
h. 18,5 cm. Private Dutch collection of an art 
connoisseur. [1]  € 2000/3000

1905 Greek, Attic, lekythos, ca. 470 BC A black 
painted lekythos with on the earthenware color 
shoulder black lanceolate leaves with white 
lines. Provenance, Arete, Galerie fur Antike 
Kunst, Zurich, Switzerland. 1980. l. 10,5 cm. 
Private Dutch collection of an art connoisseur. 
[1]  € 600/1000

1906 Greek, Corinthian, aryballos, ca. 650 BC, 
with pointed base, painted with a frieze with 
animals and rosettes and at the bottom and 
on top painted star motif. Provenance, Arete, 
Galerie fur Antike Kunst, Zurich, Switzerland, 
1978. h. 6 cm. Private Dutch collection of an 
art connoisseur. [1]  € 500/750

1907 Syrian, double glass balsamarium, 4th - 2nd 
century BC. with two handles and decorated 
with spiraling glass threads. h. 13,2 cm.  
Private Dutch collection of an art connoisseur.  
[1]  € 750/1000

1908	Phoenician,	glass	flask,	alabastron,	6th-4th	
century BC.; opal blue glass sand kern techni-
que flacon with two handles and wing shaped 
motives in yellow, and two blue toned colors. 
Provenance, Arete, Galerie fur Antike Kunst, 
Zurich, Switzerland. 1977. h. 12 cm. Private 
Dutch collection of an art connoisseur.  
[1]  € 2000/4000

1909 Greek, blue glass oinochoe, 4th - 3rd century 
BC with trefoil rim, handle and wing shaped 
décor in alternating yellow and turquois colored 
glass. Provenance, Aalderink Galerie, 1983.  
h. 6,5 cm. Private Dutch collection of an art 
connoisseur. [1]  € 1200/1500

1910	Egypt,	black	earthenware	figure	flask,	Ptole-
maic, 1st century BC - 1st AD., in the shape of 
a seated woman holding a goose. Provenance, 
Arete, Galerie fur Antike Kunst, Zurich, 
Switzerland, 1978. h. 10,2 cm. Private Dutch 
collection of an art connoisseur.  
[1]  € 300/500

1911 Roman glass alabastron, ca. 3rd century. 
with dark green to black collor. h. 8,2 cm. 
Private Dutch collection of an art connoisseur. 
[1]  € 350/450

1912	Egypte,	marble	small	flacon,	alabastron,	ca.	
1000 BC.  h. 6,5 cm. Private Dutch collection 
of an art connoisseur. [1]  € 200/300

1913	Syrian	glass	flacon,	ca.	5th	century	BC	with 
long neck and glass applique decoration.  
h. 11,3 cm. Private Dutch collection of an art 
connoisseur. [1]  € 100/300

1914 Parthian bronze buckle with a depiction of a 
horse, 2nd-3rd century AD, with the depiction 
of a standing horse in a open rectangular flat 
plane. On a perspex stand with green velvet. 
w. 7,5 and h. 6,8 cm. (maximum)  
[1]  € 500/600

1915	A	fine	Roman	bronze	spear	head,	2nd-3rd	
century With two holes in the lower part of the 
blade. Found in Limburg. Private Dutch  
collection. l. 25,2 cm. [1]  € 300/400
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1927 Greek, Apulia, thick terracotta fragment of 
a large vase, ca. 5th-4th century BC. with 
depiction of three figures in toga. The left figure 
kneeling, the middle figure a lady stigulating, 
the right figure holding a staff. In the right 
corner part of a sitting bull. Private Dutch  
collection, the late 1960's. w. 7,8, h. 3,2 cm. 
and d. 8 mm [1]  € 300/600

1928 Egypt, Coptic textile, ca. 5th century, part of 
a tunic, depicting six standing human figures, 
two animals and five amphoras. (in frame)  
w. ca. 36 and h. ca. 34 cm. [1]  € 500/800

1929 West Mexico, Jalisco, 3rd BC - 1st AD, stan-
ding	female	figure.	Provenance, Jaap Hille-
nius, Amsterdam, before 1999 and Dick Meijer 
Antiquiteiten, 2018. With document. h. 29 cm. 
[1]  € 200/300

1930 Mexico, Vera Cruz, terracotta bust of a smi-
ling lady, 600-900 with a large free tong and a 
large motif in low relief on her elaborate head-
dress.  h. 16 cm. Private Amsterdam collection, 
collected before 1974 [1]  € 300/500

1931 Mexico, terracotta buste of a smiling lady, 
Remojadas, 300-600 with black tar painted 
accents, 600-900 h. 16 cm. Private Amsterdam 
collection, collected before 1974  
[1]  € 200/400

1932 Mexico, Vera Cruz, terracotta bust of a 
smiling lady, 600-900, with a monkey figure 
in low relief on the front. h. 13 cm. Private 
Amsterdam collection, collected before 1974 
[1]  € 200/400

1933 Mexico, Teotihuacan, 200-800 AD terracotta 
figure	of	a	seated	priest.	seated on a bench, 
with remnants of red pigments. h. 18 cm. 
Private Amsterdam collection, collected before 
1974 [1]  € 200/300

1934	West	Mexico,	a	small	seated	figure,	1st	
century BC - 2nd Century AD. with red and 
black pigments. h. 7,5 cm. Private Amsterdam 
collection, collected before 1974  
[1]  € 100/200

1935	West	Mexico,	Nayarit,	drummer	figure,	3rd	
BC - 1st AD and a Maya terracotta face, 600-
900. Herewiith two terracotta objects. Private 
Dutch collection. h. 15, 16 en 10 cm.  
[4]  € 100/200

1936 Colombia, Calima, vase on a high foot with 
decoration of a stylized face, 800-1500 and 
Narino, a bowl with brown slib decoration 
in geometrical form, 700-1500. Provenance 
Calima, Auction Gerhard Hirsch, Auction 311, 
lot 163 and Narino, Kunstraum Vienna, 2002. 
Private Dutch collection. h. 29,5 and 
diam. 20 cm. [2]  € 200/400

1916 A Roman or Merovingian broche, ca. 5th-7th 
century in the shape of a window with a pointy 
top. Gold leaf with possibly glass pasta. Hung 
on a pin and on a wooden frame with blue 
cloth. Private Dutch Collection. h. 2,5 cm.   
  € 250/400

1917	Two	bronzen	Roman	fibulae	in	the	shape	of	
a hare and a dog catching a rabit, 2nd-3rd 
century one enamelled with blue and yellow 
glass. (pin's missing). Private Dutch collection. 
On a stand. w. 3,1 en 43,8 cm.  
[1]  € 300/400

1918 Egypte, two faience Ushabti, Late Periode 
and one Ptolomeic period.  Private Dutch  
collection, collected in the late 1960's.  
h. 11,2 / 10,3 and 6,9 cm. [3]  € 250/400

1919 Egypt, two faience Ushabti, Late Period 
Private Dutch collection, collected in the late 
1960's. h. 12,5 and 12.2 cm. [2] € 250/350

1920 Egypt, a collection of various amulets, Late 
Period.; scarab's, a Bes amulet and small  
figures. Collected in the late 1960's.   
[10]  € 300/500

1921 Egypt, two faience Ushabti, Late Period one 
with hieroglyphs. Private Dutch collection,  
collected in the late 1960's. h. 11 and 8,5 cm.  
[2]  € 150/250

1922 Egypt, a collection of various amulets, Late 
Period.; Udjat amulets, scarab's and two Bes. 
Private Dutch collection, collected in the late 
1960's.  [14]  € 300/500

1923 Egypte, limestone study fragment of a 
plaque, Ptolomeic Period, ca. 350-30 BC 
with relief carving of a Goddess wearing a fine 
earring and the back with geometrical carving. 
Collected in the late 1960's. Private Dutch col-
lection. w. 11 and h. ca. 6 cm.  
[1]  € 1000/2000

1924 Egypte, Ushabti, 21st-22nd Dynasty with 
painted hieroglyphs. Private Dutch collection, 
collected in the late 1960's. h. 10,5 cm.  
[1]  € 300/400

1925	Roman	-	Egyptian,	lime	stone	grave	figure,	
ca. 3rd - 4th century The figure carved in high 
relief, wearing a chiton and a mantle, hima-
ton held in the left hand. In the right hand an 
Egyptian flower wreath. With remnants of red 
pigment. Provenance, Behnasa, Egypte. Private 
Dutch collection, collected in the late 1960's. 
h. 62, w. 24 and d. 15 cm. [1]  € 1500/2500

1926 Greek, Daunian, krater, ca. 4th century 
BC, with depiction of geometrical lines and 
zoomorphic figures. Provenance Frau G. Wein,  
Baiersbronn, Germany, '60-'70's and private 
Dutch collection. With Kotalla test, nr. 
05R090317. h. 26 cm. [1]  € 500/1000
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1937 Mexico, North Guerrero, San Jeronimo, 
figure	pot,	300	BC	-	100	AD	and	Mexico,	
Mezcala, a pot on three legs, 200 BC - 500 
AD; figure pot with three handles, brown slip 
decoration lines and accents and in the tapering 
sprout a anthropomorphic head in low relief. 
The tripod decorated with fine geometrical 
lines in black. Provenance, both Gallerie Kunst 
Fehler, Vienna, 1984 and private Dutch collec-
tion. Herewith, Brazil, Tapajomica, a terracotta 
bowl on high stand, decorated with geome-
trical painted patterns and a anthropomorphic 
head. h. 22,5 and diam. 18 and h. 17 cm.  
[3]  € 200/400

1938 Peru, Nazca, fragment of a tunic, ca. 700-800 
AD Provenance, bought at an auction in 2000 
and private Dutch collection.   
[1]  € 200/300

1939 A collection of seven various antique rings; 
starting from left upper ring: Roman, bronze 
key ring, 3rd century, a Greek ring with depic-
tion of two rams heads. Gilded bronze ring, 
15th century, A 16th century European ring; 
A silver ring; Silver ring, ca. 5th century and 
a Bronze ring with red glass pasta, possibly 
Bronze Age. Private Dutch collection. In a box.  
[7]  € 800/1200

1940 Mexico, Colima, a red earthenware sculpture 
of	a	seated	figure,	100	BC-250	AD;	wearing 
a large storage basket at the back. Provenance 
Lands Beyond Gallery, NYC and Jack Bond, 
2002. US auction house. h. 23,5 cm.  
[1]  € 200/300

1941 South America, Mexico, Colima, four vari-
ous	terracotta	figures,	ca.	100	BC	-	200	AD;	
Private Dutch collection. h. 14 - 8 cm.  
[4]  € 250/350

1942 Mexico, Jalisco, a large terracotta seated 
figure	with	bent	back,	1st	BC	-	2nd	century	
AD, with faided red and black pigments. 
h. 23,5 cm. Private Amsterdam collection,  
collected before 1974 [1]  € 100/200

1943 A impasto votive statue of a breast feeding 
seated	female	figure,	possibly	Etruscan,	
4th - 3rd century BC. provenance Jenuarys, 
Feudenstadt, Germany and private Dutch  
collection. With document. h. 17 cm.  
[1]  € 200/300

1944 Roman, two black jet bracelets, a bronze 
bracelet and a beaded bracelet with three 
black jet beads and green and blue glass 
beads, ca. 3rd century AD. Found all in  
Belgium. On a custom made stand. Private 
Dutch collection, 1990's. diam. ca. 4,3 and  
l. ca. 9,5 cm. [4]  € 400/500

1945 A Greek, Gnathia, blackware skyphos and 
an oinochoe, 4th century BC and two Apu-
lian small lekythos, 4th century BC. Private 
Dutch collection. H. 6,7 - 11,4 cm.  
[4]  € 250/350

1946 Afghanistan, Gandhara, a gray schist relief, 
3rd-4th century AD with in high relief a seated 
Buddha Shakyamuni in meditation, on a throne 
flanked by two standing figures. Collected in 
the late 1960's. w. 25 , h. 24,5 and d. ca. 8 cm.  
[1]  € 400/600

1947 Bactria, a necklace with agate beads, 3rd 
Mill BC. with a gold closure.  l. 23 cm.  
[1]  € 150/250

1948	Syro-Palestine,	five	oil	lamps,	6-8th	century	
AD.  l. 8,5-9,7 cm. [5]  € 150/250

1949 Nine Roman oil lamps, 3rd century AD. 
Three with faded erotic scenes, one Bacchus. 
All with relief. l. 8.5-12.7 cm.  
[9]  € 250/350

1950 An antique terracotta bowl, possibly Roman 
and	an	antique	glass	flacon	with a long neck 
and the body with ribs. The bowl with a handle 
with a hole for hanging. diam. 20,5 and  
h. 15 cm. [2]  € 120/160

1951 South Italy, Greek terracotta bust and a  
miniature amphora, 3rd century BC. Here-
with an antique terracotta mold. Private Dutch 
collection, collected in the late 1960's.  
h. 5,8 / 8,5 and l. 3,4 cm. [3]  € 150/250

1952	Merovingian	part	of	a	silver	fibula,	6th-7th	
century; silver with gilding in the shape of an 
animal head. Private Dutch collection.  
l. 4,8 cm. [1]  € 300/500

1953 Merovingian bronze clasp, 6th-7th century, 
with the depiction of a winged horse in low 
relief. Private Dutch collection.  w. 7,1 cm.  
[1]  € 250/350

1954 Two Western Europe bronze necklaces 
and an armband, Bronze Age; one neck-
lace decorated with fine twisted bronze. On a 
stand. diam. 17,5 / 14 and 9,5 cm.  
[3]  € 300/400

1955 Etruscan, two earthenware dishes, 3rd 
century BC and a Roman, earthenware dish, 
ca. 3rd century. one Etruscan provenance 
Ostracon, Switzerland. All private Dutch  
collection. diam. 12,5 / 11,5 and 12,8 cm.  
[3]  € 100/200

1956 A bronze Byzantine bronze part of a lock, 
Byzantine Empire,  with engraving in the 
shape of stylized animal. Private Dutch collec-
tion. w. 5,8 cm. [1]  € 120/160
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1969 A collection of four Greek kylix, ca. 4th 
century BC. one Apulian black ware with a red 
palmet in the centre. Private Dutch collection. 
diam. 7,5 - 21,5 cm. [4]  € 150/400

1970 South Italy, Askos, earthenware wine 
pitcher, 4th-3rd century BC. Private Dutch 
collection. h. 14,5 cm. [1]  € 200/400

1971 Indus Valley, a terracotta bowl, ca. 2000 
BC, with polychrome painted lion and bull on 
inside. Provenance, Pax Romana, 2018. 
diam. 20,5 cm. [1]  € 150/250

1972 Indus Valley, three terracotta bowls, ca. 
2000 BC two with painted animal figure on 
the inside, one with three stylized bulls on the 
outside. Provenance Pax Romana, 2018 and 
private Dutch collection. diam. 19,5 / 17,8 and 
15 cm. [3]  € 200/400

1973 Indus Valley, large terracotta jug and four 
terracotta small pots, ca. 3rd-2nr Mill BC., 
three with geometrical patterns, one with two 
painted bull motifs. The large jug with a handle 
and the sprout in the shape of a ram's head. Pro-
venance, Pax Romana 2018 and private Dutch 
collection. h. 23,5 / 11 - 7 and diam. 8 cm.  
[5]  €  250/400

1974	Central	Europe,	a	bronze	serpentine	fibula,	
ca. 1000 BC, with an elbow over a catch. 
Private Dutch collection. On a custom perspex 
stand. Lit Ref. 'Tarquinia and Etruscan Origins', 
Hencken, Hugh, 1968, fig. 14 l. 15,5 cm.  
[1]  € 450/550

1975 Egypt, the upper part of a polychrome 
wooden	coffin	lid,	Ptolemaic	Period,	with in 
high relief a depiction of a portret of a lady. 
With damage, and restorations. Collected by the 
father of the owner in Egypt in the late 1960's.  
[1]  € 1400/1600

1976 A large bronze Celtic ovale bracelet, ca. 500 
BC, a antique bronze bracelet with silver, a 
Roman	fibula,	2nd	century,	an	antique	fine	
silver large bracelet with geometrical inden-
tations and a thick silvered bracelet, Fran-
kish, 6th-7th century, ex collection Pijnen-
borg, Eindhoven and private Dutch collection. 
On a custom perspex stand. w. 4,4 - 8,7 cm.  
[5]  € 350/450

1977 Three Roman glass bottles, 3rd - 4th century 
AD. herewith an antique flask (broken). Private 
Dutch collection, 1990's. h. 8,5 - 13,5 cm.  
[4]  € 300/400

1978 Roman a thick round bronze broche with 
glass paste, 3rd century; Found in Belgium, 
private Dutch collection. diam. 3,5 cm.  
[1]  € 250/350

1957 A collection of Merovingian beads, ca. 7th 
century AD; amethyst, barn stone and glass  
beads. Herewith a glass bead necklace with 
gold colour paint. Private Dutch collection.  
l. ca. 12 and 4 cm. [1]  € 400/500

1958 Collection of antique beads; agate, glass, 
amber and other.     € 200/250

1959 Luristan, bronze handle depicting a dear 
head, 1000-700 BC.  l. 14 cm.  
[1]  € 400/600

1960	Greek,	Apulian,	red	figure	plate,	ca.	360-325	
BC, with painted portret of a lady of fashion. 
Provenance, Artemis Gallery, USA and private 
Dutch collection. With Artemis document. 
diam. 14,6 and h. 3,5 cm.  
[1]  € 200/300

1961 Roman, terra sigilata bowl, ca. 3rd century 
AD, with a inscribed owners name: S.AVERI 
and a makers mark stamped on the inside. 
Found in France. Private Dutch collection 
1985. diam. 14,8 and h. 4,3 cm.  
[1]  € 200/400

1962	Greek,	Apulian,	red	figured	lid	of	a	leka-
nis, ca. 320 BC, decorated with two women's 
portrets and large palmettes. Provenance, old 
German collection, 1990 and private Dutch  
collection.    € 150/200

1963 Iron broche with glass pasta and a bronze 
hanger in the chape of a weel, ca. 4th cen-
tury.  w. 2,7 and 2,5 cm. [2]  € 200/350

1964 Two Greek, Attic, black glaze kylix and a 
dish, ca. 5th-4th century BC. Provenance 
dish, William Froelich, 1960-'70's and Art 
Quest, NY the black kylix, ex collection O'  
Donovan the other bought at auction 
2018. diam. 18 and w. 16,8 and 16,2 cm.   
[3]  € 200/300

1965 A bronze star shaped amulet, Roman, ca. 4th 
century with inlay of light blue glass.  
diam. 4 cm. [1]  € 250/350

1966 Tunesia, terra sigilata shard of a large of-
fering dish, ca. 3rd - 4th century AD with in 
relief a figure from a Biblical connotation, pos-
sibly reffering to Abraham. On a custom made 
stand. Private Dutch collection. l. ca. 10,5 cm. 
[1]  € 150/250

1967 A collection of various Antique Greek ter-
racotta vases, dishes and pitcher. Provenance, 
auction in Bordeaux, 2018 and private Dutch 
collection. h. 3,3 - 19,5 cm.  
[various]  € 300/500

1968 Egypt, faience Ushabti, Late Period, with 
hieroglyphs. On a custom made stand.  
h. 10,3 cm. [1]  € 200/300
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1979 Marble fragment of a sarcophagus depicting 
the head of a child and three leaves, possibly 
antique. On a custom stand. h. 11.8 and  
w. 19.5 cm. [1]  € 300/400

1980 A bronze sculpture of a standing Basthet 
figure	in	the	style	of	the	Egyptian	Ptolomeic	
period. Private Dutch collection, late 1960's.  
h. 15 cm. [1]  € 500/800

1981 A lot with various bronze and stone objects, 
whereby antique;   Private Brabant collec-
tion, Holland. [zkj]  € 150/250

1982 Roman, terra sigilata vase, ca. 3rd century 
AD. Private Dutch collection. h. 21 cm.  
[1]  € 100/200

1983	Two	Roman,	terra	sigilata	flacon	and	
another, 3rd-4th century AD. Private Dutch 
collection. h. 9,8 / 11 and 13 cm.  
[3]  € 120/160

1984 Gallo Roman bronze applique with a cross, 
ca. 4th century, an antique bronze hanger 
and	a	small	figurine.	 w. 1,5 / 4,2 and  
l. 2,5 cm. [1]  € 150/200

1985 Bronze Age looped Palstave axe, ca. 1000 
BC. with a single loop and raised ribs on the 
blade., the blade tappers outward, rectangular 
recessed panels for fixing the handle. Herewith 
a bronze handle, a bronze bracelet, a small 
bronze axe and an eroded buddha in relief. 
l. ca. 16 cm. [5]  € 150/250

1986 A large bone of a extinct moose, found before 
the coast of the Netherlands.  l. 31,5 cm.  
[1]  € 80/120

1987 Two Roman oil lamps, 3th century and 
Levant, three oil lamps 6th-10th century AD. 
Herewith one other. l. 7.5-11.5 cm.  
[6]  € 180/240

1988 France, Lac de Bourget, antler bone axe 
head, ca. 3000-1600 BC. With inscription in 
black on one side of the base. Private Dutch 
collection, 1986. w. ca. 7,7 cm.  
[1]  € 150/250

1989 A clay fragment with cuneiform inscription, 
Babylonian, ca. 2000 BC. Collected in 1968 in 
Iraq. With paper with reading by dhr. Leemans, 
Arnhem. Private Dutch collection. h. 8 cm.  
[1]  € 200/400

1990	Egypt,	a	fine	Neolithicum	stone,	ex	collection	
Beekmans, Winterswijk and North Africa, 
Sahara, stone hand axe, ca. 400.000 BC.   
l. 10,8 and 15 cm. [2]  € 150/200

1991 Three albast containers, possibly antique. 
Private Dutch collection. l. 8,5, diam. 12,5 and 
h. 7 cm. [3]  € 150/200

1992 Western Europe, two large stone hand axes 
and two small ones, Neolithic.  l. 12 - 1,5 cm. 
[4]  € 150/200

1993 Greek, South Italy, earthenware fragment 
of	a	female	figure,	3rd-2nd	century	BC.	
Herewith four various earthenware fragments 
with anthropomorphic shapes; faces and a half 
figure. Private Dutch collection. l. 4 - 8 cm.  
[5]  € 200/300

1994 Various broken antique earthenware frag-
ments, Greek and Roman.  Herewith minerals 
and two wooden open carvings, antique.   
[3 boxes]  € 80/120

1995 Egypt, two fragments of a bronze Osiris, 
possibly Late Period. Herewith a blue faience 
cone and a limestone mold, possibly antique. 
Private Dutch collection. h. 10,5 and 5  
and 7 cm. [4]  € 200/400

1996 Egypt, Late Period, a small faïence scarab 
bead and a Taweret amulet, restored. Here-
with a carved rock crystal pot and two scarabs, 
possibly antique. l. 1.5-6.5 cm.  
[5]  € 250/300

1997 Five various objects, possibly antique;  
terracotta plaque with lion in relief, terracotta 
anthropomorphic face, female buste, a stone 
fragment of a statue and a abstract amulet,  
possibly from Malta, 4th Mill BC. h. 5 - 5,8 
and w. 11,5 and 7,5 cm. Private Brabant  
collection, Holland. [5]  € 200/400

1998 Four Central European Middle Ages rings. 
One with a decoration of a flower, an other mis-
sing the insert. d. 1.8-2.3 cm.  
[4]  € 180/200
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Ikonen en 
religieuze kunst

2105 Geborduurd textielfragment met zilver-
draad, 16e/17e eeuw; Zegenende heilige onder 
poort met zuilen. Gemonteerd op plank  
36 x 20, plank 43 x 28 cm. [1]  € 150/200

2106 Portugal, gestoken houten corpus, 19e eeuw. 
(een arm hersteld)    € 300/500

2107 Verguld en verzilverde metalen relikwiehou-
der, 19e eeuw, 19e eeuw, met relief van Maria 
met kind achter stralenkrans, met glasstenen 
op de omlijsting. Achterzijde met klepje voor 
relikwie 16 x 12 cm. [1]  € 100/200

2108 Rusland, ikoon, 19e eeuw; Zes heiligen, met 
zilveren rizza 24,5 x 19 cm [1]  € 200/400

2109 Rusland, ikoon, 19e eeuw; St Nicolaas (bij-
werkingen en licht beschadigd) 31 x 26 cm  
[1]  € 200/250

2110 Rusland, ikoon, 19e eeuw, Aartsengel omringd 
door zes heiligen 31 x 27 cm. [1] € 200/250

2111 Spanje, schilderij met voorstelling van Maria 
met Kind, 19e eeuw en Spanje, beschilderd 
paneel, 19e-20ste eeuw, met voorstelling van 
de drie Koningen bezoeken de geboorte van 
Christus.  35,5 x 28 en 29,5 x 28,5 cm. Private 
Brabant collection, Holland.  
[2]  € 200/400

2112 Spanje, op koper beschilderd potret van 
Heilige Antonius, ca. 1800 en Spanje, vruch-
tenhouten sculptuur van Maria met kind met 
polychrome beschildering. h. 15 x 10,5 en  
h. 29 cm. Private Brabant collection, Holland.   
  € 200/400

2113 Plaatkoperen penkandelaar voor altaar, 
17e/18e eeuw, met blaasknorren en acanthus-
motieven op de balustervormige stam. Aange-
kocht Galerie Brabant, 1981 h. 78,  
diam. 23 cm. [1]  € 100/150

2114 Zuid-Europa, houten sculptuur, 18e eeuw; 
Heilige Sebastiaan. Met fraai gestoken haar-
dracht en glazen ogen, resten van polychromie 
(meerdere vingers missen) h. 92 cm.  
[1]  € 600/700

2115 Nederrijns eikenhouten gestoken Corpus 
Christi, 14e-15e eeuw; Fraai gestoken  
doornenkroon (armen missend, beschadigingen 
benen). h. 108 cm. [1]  € 1500/2500

2116 Rusland, twaalf velden ikoon, laat 19e 
eeuw  35 x 31 cm. [1]  € 100/150

2117 Rusland, twee ikonen, circa 1900    
[2]  

2119 Rusland, bronzen kruis-ikoon  37 x 19 cm. 
[1]  € 200/400

2120 Paar bruin gepatineerd bronzen pleurantes 
in Middeleeuwse stijl, waarschijnlijk 18e 
eeuw  h. 13,5 cm Provenance: Collectie bron-
zen sculpturen uit een particuliere nalatenschap 
uit Bussum. [2]  € 400/500

2121 Vlaanderen, palmhouten sculptuur, eind 
17e/vroeg 18e eeuw; Madonna met Christus-
kind op de linkerarm, staand met golvend haar 
en geplooid gewaad op maansikkel. Christus 
met rijksappel in de hand. Op latere voet met 
rolwerk (rechter hand mist, kroon met oude 
beschadiging, achterzijde kleine barst). Volgens 
notitie aangekocht in 1980 h. 15, incl.  
voet 20 cm. [1]  € 400/600

2122 Paar bronzen sculpturen, 18e eeuw; Jozef 
met lelietak/Heilige met boek (onderdelen van 
groter object; perforatie aan achterzijde)  
h. 13 cm.Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [2]  € 200/300

2123 Bronzen sculptuur, 18e eeuw; MAdonna met 
Christuskind op de arm h. 15 cm.Provenance: 
Collectie bronzen sculpturen uit een particu-
liere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 300/500

2124 Bronzen sculptuur (onderdeel van kroon), 
ca. 1600; Madonna met Christuskind op de 
arm h. 15 cm.Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [1]  € 400/800

2125 Limoges, emaille plaquette 'Ave Gratia Plena 
Il', Laudin, ca. 1700; Uitgevoerd met voorstel-
ling van de Aartsengel Gabriël. Gesigneerd aan 
de achterzijde: 'Laudin Emaillieur a Limoges 
IL', (waarschijnlijk Jacques II Laudin, 1663-
1729). Geplaatst in architectonische lijst met 
timpaan en pilasters. h. 9 cm, b. 7 cm. lijst  
h. 33 cm, b. 21 cm [1]  € 1000/1500

2126 Frankrijk, lindenhouten gestoken sculptuur, 
Madonna, ca. 1900; Uitgevoerd met fraai ge-
drapeerd gewaad. Geheel staande op octagonale 
voet. h. 54 cm [1]  € 300/500

2127 Vlaanderen, houten gestoken sculptuur 
voorstellende Johannes Nepomucenus, 18e 
eeuw; Uitgevoerd met polychrome schildering. 
h. 32 cm [1]  € 200/300

online catalogus: www.dezwaan.nl
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2140 Italië, gestoken houten sculptuur kindje 
Jezus, 18e eeuw; Polychrome schildering en 
glazen ogen. Geplaatst op geornamenteerde en 
gemarmerde basis.  h. 58 cm  
[1]  € 1200/1600

2141 Frankrijk, paar hexagonale ebbenhouten 
bestoken panelen, 18e eeuw. Beide uitge-
voerd met religieuze voorstelling. (beide met 
scheur) h. 23 cm, b. 19 cm [2]  € 800/1200

2142 Zuid-Europa, gepolychromeerd lindenhou-
ten sculptuur voorstellende geketende Chris-
tus, 18e eeuw; Christus staande, geketend aan 
de polsen. (beschadigingen). h. 37 cm  
[1]  € 400/600

2143 Frankrijk, gestoken houten sculptuur voor-
stellende Barbara van Nicomedië, 18e eeuw; 
Geplaatst op gestoffeerde console.  
h. 22 cm, b. 9 cm [1]  € 300/400

2144 Duitsland, lindenhouten gestoken en verguld 
sculptuur van putto, Barok, 18e eeuw.  
Uitgevoerd met gedrapeerde lendedoek en fraai 
gestoken vleugels. (een arm missend, beschadi-
gingen).  h. 58 cm [1]  € 800/1200

2145 Frankrijk, gestoken eikenhouten sculptuur 
heilige, vroeg 18e eeuw; Uitgevoerd met habijt 
en staf. Staande op octagonale voet.  h. 67 cm 
[1]  € 1000/1200

2146 Duitsland, gedreven geelkoperen offerande 
schotel, 17e eeuw; UItgevoerd met knorren. 
diam. 34 cm [1]  € 100/140

2147 Twee gehamerde en gegraveerde koperen 
cache pots, ca. 1900; Met decoratie van 
Hebreeuws en Islamitisch schrift, bloemen en 
figuren.  h. 17 cm, diam. 19 cm  
[1]  € 200/300

2128 Statenbijbel, Jacob en Pieter Keur, 1702; 
Met titelblad en twee plattegronden. In latere 
lederen binding met koperen hoekstukken en 
sloten. h. 44 cm, b. 27 cm [1]  € 200/300

2129 Frankrijk, gestoken houten en polychroom 
geschilderd sculptuur voorstellende St. Mar-
cus; Fraai gestoken mantel. Geheel staande op 
houten vierkante voet. h. 125 cm  
[1]  € 1200/1500

2130 Frankrijk, gestoken houten sculptuur van 
Madonna met kind, 19e eeuw. Staande op 
maansikkel. Geheel uitgevoerd met polychrome 
beschildering.  h. 53 cm, b. 22 cm  
[1]  € 1000/1500

2131 Gestoken palmhouten sculptuur van apostel, 
18e eeuw. Uitgevoerd met licht gespreide 
armen. Geheel staande op (latere) houten  
gestoken voet. h. 31 cm [1]  € 700/900

2132 Spanje, palmhouten gestoken sculptuur van 
Madonna met kind, 16e eeuw Uitgevoerd met 
vlak gestoken achterzijde, zilveren kroontje. Op 
latere ronde voet. h. 13,5 cm  
[1]  € 200/400

2133 Duitsland, houten paneel met religieuze mar-
queterie voorstelling, gedateerd 1784; Jezus 
aan het kruis. In geëboniseerde houten lijst. 
h. 58 cm, b. 42 cm [1]  € 1200/1600

2134 Frankrijk, eikenhouten gestoken Corpus 
Christi, 17e eeuw.  h. 47 cm, b. 37 cm  
[1]  € 800/1200

2135 Italië, albasten sculptuur voorstellende Ma-
donna en kind, 17e/18e eeuw. Uitgevoerd fraai 
gevormd gewaad, platte achterzijde. Compleet 
met zilveren kronen. h. 54 cm.  
[1]  € 1200/1600

2136 Antwerpen, gestoken palmhouten sculptuur 
'Maria met kind', 18e eeuw; Geplaatst in 
nis met eikenhouten geornamenteerde omlijs-
ting. h. 10,5 cm, h. incl. lijst 43 cm  
[1]  € 500/800

2137 Lindenhouten gestoken wand console, ca. 
1900; UItgevoerd met twee engelen welke een 
medaillon dragen met de tekst 'Gij Maria' en 
banier met 'Bid voor ons'. (restauraties) 
h. 66 cm, b. 57 cm, d. 49 cm. [1] € 800/1200

2138 Duitsland, gestoken eikenhouten sculptuur 
voorstellende Maria met kind,18e eeuw; 
Voorzien van licht blauwe menie. (beschadigin-
gen). h. 79 cm [1]  € 300/600

2139 Houten gestoken sculptuur voorstellende 
Sint Blasius, 18e eeuw; Uitgevoerd met poly-
chrome schildering. Geplaatst op houten sokkel 
met handgreep. Hierbij twee gestoken houten 
sculpturen van heilige figuren. h. 36 cm  
[3]  € 300/400
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Beeldwerk, vazen 
en ornamenten

2255 Jean Garnier (1835-1910), bruin gepatineerd 
gebronsd metalen sculptuur, 'matroos', 
eind 19e eeuw; Geplaatst op rood marmeren 
voet. h. 22 cm [1]  € 100/200

2256 Paul Silvestre (1884-1976), paar bronzen 
boekensteunen 'bokkende lameren'ca. 1930; 
Susse freres editeurs Paris Gesigneerd  
Silvestre en 'Susse Freres Editeurs Paris.  
h. 13 cm. [2]  € 200/300

2257 Twee bestekkisten bekleed met segrijn, 
18e eeuw; Uitgevoerd met koperen beslag, 
scharnieren en pootjes. Compleet met zilveren 
theelepels, suikertang, maatje etc.  h. 20 cm,  
b. 11 cm, d. 10 cm en h. 18 cm, b. 11,5 cm,  
d. 9 cm [2]  € 1500/1800

2258 Frankrijk, paar lindenhouten gestoken en 
vergulde tweelichts wand apliques, Louis 
XVI stijl, ca. 1900; Uitgevoerd met decoratie 
van strikken en guirlande. h. 44 cm  
[2]  € 200/300

2259 Frankrijk, stel bronzen vuurvergulde 
vaasvormige cassolettes, Empire, ca. 1810; 
Staande op zuil met fijne cannelures. De dek-
sels te keren en te gebruiken als kandelaar. 
h. 31 cm [2]  € 1500/1800

2260 Donker gepatineerd bronzen presse-papier, 
19e eeuw; Allegorie op koopvaardij met o.a. 
anker en hoorn des overvloeds, op zwart houten 
voet h. 12, 13 x 9 cm. Provenance: Collectie 
bronzen sculpturen uit een particuliere nalaten-
schap uit Bussum. [1]  € 100/200

2261 Bronzen sculptuur, 19e eeuw; Putto slapend 
bij bloemenmand. Gemonteerd op rood mar-
meren voet totaal h. 9, 15 x 8 cm. Provenance: 
Collectie bronzen sculpturen uit een particu-
liere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 150/200

2262 Louis Ernest Barrias(1841-1905), bronzen 
sculptuur, 19e eeuw; Twee putti op schildpad. 
Gesigneerd E. Barrias en gedateerd 1877  
h.14, l. 15, br. 11 cm. Provenance: Collectie 
bronzen sculpturen uit een particuliere nalaten-
schap uit Bussum. [1]  € 600/900

2263 Waarschijnlijk Frankrijk, zwart gepatineerd 
bronzen sculptuur, 19e eeuw; Fauntje bij  
zittende hond. Op zwart marmeren voet  
h. 13, totale hoogte 16,5, 10 x 14 cm.  
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 150/250

2264 Isidore Jules Bonheur (1827-1901), bruin 
gepatineerd bronzen sculptuur;, 19e eeuw; 
Paard, op marmeren voet. Gesigneerd I 
Bonheur.  h. 8,5, totale hoogte 11, 12 x 5 cm. 
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 200/300

2265 Bruin gepatineerd bronzen sculptuur, 19e 
eeuw; Gier. Op ovale marmeren voet h. 10, 
totale hoogte 12,5, 13 x 9 cm. Provenance:  
Collectie bronzen sculpturen uit een particu-
liere nalatenschap uit Bussum. [1] € 200/300

2266 Fraai gevormd bronzen sculptuur, 19e eeuw; 
Twee zittende aapjes, één met schedel in de 
hand. Op agaten voet h. 6,5, 5 x 6,5, voet  
11 x 8 cm. Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [1]  € 200/400

2267	Frankrijk,	fijn	gevormd	bronzen	sculptuur,	
19e eeuw; Jongen met stokpaardje. Op marme-
ren voet (teugel los) h. 8, totale hoogte 10,  
8 x 6 cm. Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [1]  € 200/400

2268	Frankrijk,	fijn	gevormde	bronzen	sculptuur,	
19e eeuw; Harlekijn met speelkaarten in de 
hand (en achter de hand). Op marmeren voet  
h. 8, totale hoogte 10, 8 x 6 cm. Provenance: 
Collectie bronzen sculpturen uit een particu-
liere nalatenschap uit Bussum. [1] € 200/250

2269 Frankrijk, bruin gepatineerd bronzen 
sculptuur en verguld bronzen sculptuur, 
19e eeuw; Jongeling met korenaar in de hand/
jongeling met bijbel in de hand Provenance: 
Collectie bronzen sculpturen uit een particu-
liere nalatenschap uit Bussum.  
[2]  € 200/300

2270 Drie lichtbruin gepatineerd bronzen sculp-
turen, 19e eeuw; Lucien Charles Edouard 
ALLIOT (1877-1967), bruin boerenmeisje, 
gesigneerd L. Alliot/L. Kley (1833-1911) , 
jochie/F. Barbedienne fondeur, meisje met 
hoofdkap h. 12-18 cm. Provenance: Collectie 
bronzen sculpturen uit een particuliere nalaten-
schap uit Bussum. [3]  € 200/300
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2280 Rusland, Fabergé een kristallen theebus met 
zilveren dop.  Gemaakt in St. Petersburg tussen 
1898 - 1908. De dop versierd met een patroon 
van diagonale ribbels met een gesatineerd op-
pervlak en een vergulde binnenzijde. De kristal-
len vierkante bus is versierd met diamantslijp-
sel en wordt afgesloten door een dop van kurk 
met verguld zilveren bovenzijde. bruto 1.01 
kg., h.15 x b.7,5 cm Provenance: Een Fabergé 
theebus en diverse juwelen uit van oorsprong 
Russisch familiebezit [1]  € 1000/1200

2281 Frankrijk, verguld zilveren reis couvert, 
Empire, ca. 1800; Uitgevoerd met parelmoer  
heften met schild, verdere decoratie van pal-
metten en lier. Gemerkt met mt. _C in opstaan-
de ruit. Op te vouwen en op te bergen in leren 
cilindrische foedraal. l. 20-21 cm. opgeklapt: 
10-11 cm [3]  € 800/1200

2282 Frankrijk, zes-traps spyglass, gesigneerd 
Jecker, a Paris, ca. 1800; Uitgevoerd met 
schildering op tubus van putti. Compleet met 
origineel foedraal. diam. 4 cm, h. 2,5 cm.  
uitgeschoven h. 9,5 cm [1]  € 400/600

2283 Wenen, koperen kistje met geëmailleerde 
geschilderde panelen, 19e eeuw; De deksel 
met voorstelling van twee meisjes met duiven. 
De zijpanelen met afbeeldingen van gebouwen. 
Blauw zijde interieur. Geheel staande op vier 
gevleugelde pootjes. (interieur beschadigd).  
l. 8 cm, b. 6,5 cm [1]  € 200/300

2284 Frankrijk, ovaal portretminiatuur van een 
Royalist, 18e eeuw; Weergegeven met herme-
lijnen mantel en gouden ketting met Maltezer 
kruis. Geschilderd op koper in vergulde lijst.  
h. 11,5 cm, b. 8,5 cm [1]  € 200/300

2285 Frankrijk, ovaal portret miniatuur voor-
stellende jonge dame, Empire; Gesigneerd 
'Jacques'. In esdoorn houten lijst met verguld 
bronzen rand.  h. 10 cm, b. 8,5 cm, lijst  
h. 21,5 cm, b. 18 cm [1]  € 1000/1500

2286 Samuel Baruch Benavente de Pimentel 
(1789-1840), portret miniatuur van Maxi-
miliaan Jacob de Man (1765-1838). Weerge-
geven in het uniform van Luitenant-Generaal 
der Genie met onderscheidingen w.o. Militaire 
Willemsorde en Hasseltkruis. Gesigneerd 
linksonder. In houten lijst en annotatie achter-
zijde. diam. 6 cm. lijst h. 12,5 cm, b. 12 cm  
[1]  € 200/400

2287 Frankrijk, kaartspel, 'Dixieme Jeu de 
Cartes' ca. 1810-1820 Compleet met origneel 
kartonnen foedraal.  h. 11 cm, b. 7 cm  
[1]  € 100/160

2271 Donker gepatineerd bronzen sculptuur,  
2e helft 19e eeuw; Paard in galop. Op  
marmeren voet h. 10, totale hoogte 13,  
10,5 x 15 cm. Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [1]  € 200/400

2272 Italie, bruin gepatineerd bronzen ringvor-
mige ladentrekker, 19e eeuw, met masker in 
vorm van duivel l. 8,5 cm. Provenance: Col-
lectie bronzen sculpturen uit een particuliere 
nalatenschap uit Bussum. [1]  € 150/300

2273 Vuurverguld bronzen inktpot, 19e eeuw, in 
vorm van 'Commedia del'Arte' karakter vos 
op fauteuil totale hoogte 11, voet 11 x 7 cm. 
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 100/200

2274 Italië, antiek gietijzeren inktpot in vorm van 
(Commedia Dell'Arte?) figuur met bronzen 
deksel h. 10, voet 12 x 9 cm. Provenance: Col-
lectie bronzen sculpturen uit een particuliere 
nalatenschap uit Bussum. [1]  € 150/200

2275 Koperen ovale tabaksdoos, 18e eeuw, met fijn 
gegraveerde voorstelling van figuren in land-
schap met Fortuna en tekst: Zolang het fortuin 
er dient zal u geen vriend ontbreken - Als het 
fortuin eens keert dan is U vrient geweken. 
(met antieke restauraties) 12 x 9 cm.  
[1]  € 200/300

2276 Twee paeremessen met gestoken houten 
handvatten., 19e eeuw; Een met gestoken 
handvat van leeuw op bal en de ander met ziel-
tje met gestoken klompje, anno 1881. Hierbij 
berkenhouten snuifdoosje met voorstelling van 
figuren en ellemaat fragment gemerkt 1855 en 
ASPD. l 24 - 26 cm [4]  € 200/300

2277 Miniatuur antiquarische werk: 't Nieuw 
Groot Hoorns Lied-Boekje, Uitgave Reinier 
Beukelman, vroeg 18e eeuw; Gebonden in 
perkament band met zilveren sloten.  
h. 8 cm, b. 5 cm [1]  € 200/300

2278 Paar aquarellen, 18e/19e eeuw Mat afbeelding 
van eenden met veren beplakt tweemaal  
aquarel en veren, 29 x 36 cm. [2] € 500/700

2279 Holland, tulpenhouten geparqueteerde 
likeurkelder, eind 18e eeuw; Uitgevoerd met 
gegraveerd zilveren beslag. Interieur met zes 
karaffen en twee glazen. Kist met handvatten en 
geheel staande op vier zilveren bolpoten. (één 
karaf met gebroken stop) l.29,5 cm, b. 20 cm, 
h. 24,5 cm [1]  € 800/1200
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2288 Italië, paar verguld- en verzilverd houten 
consoles, 19e eeuw; Uitgevoerd met gestoken 
kussenvormig gecapitonneerd bovenblad, 
schild met s-motieven en cannelures.  h. 42 cm, 
b. 44 cm, d. 30 cm [2]  € 300/400

2289 Italië, paar wit gelakte zuilen met gestoken 
Korinthisch kapitelen, 19e eeuw; Beide met 
geschilderd nummer: 148. h. 90 cm  
[2]  € 200/300

2290 Frankrijk, marmeren vijzel, ca. 1800;  
Uitgevoerd met gekapte cannelures.  
diam. 36 cm, hg. 26 cm [1]  € 700/900

2291 Frankrijk, bruin gepatineerde bronzen buste 
Dante Alighieri, ca. 1900; Gesigneerd A. 
Carrier en gietersmerk 'Bronze Garanti au Titre 
Paris'. Geplaatst op marmeren sokkel.  
h. 22,5 cm [1]  € 200/300

2292 Italië, rond pietra dura paneel, 19e eeuw; 
Voorstellende bloemen en vlinders. Geplaatst in 
vergulde lijst met gemarmerd passe partout. 
diam. 21 cm. lijst diam. 38 cm.  
[1]  € 500/700

2293 Italië, kleine micro mozaïek plaquette  
'bloemenmand' ca. 1850; Uitgevoerd met 
verschillende bloemen w.o. tulp en pioenroos. 
Geplaatst in brons vuurverguld montuur, (on-
derdeel van een dekseldoosje). h 4,6 cm,  
b 6,6 cm Provenance: Uit de persoonlijke col-
lectie van Hester van Eeghen. [1] € 400/600

2294 Italië, micro mozaïek knopen en schildjes, 
19e eeuw; Allen met architectonische voorstel-
lingen van gebouwen uit de Klassieke oud-
heid. Provenance: Uit de persoonlijke collectie 
van Hester van Eeghen. [7]  € 150/250

2295 Italië, twee micro mozaïek broches, 19e 
eeuw; Met voorstelling van madeliefjes en 
vogel. Hierbij zes micros mozaïek schildjes met 
o.a. voorstelling van haan en een pietra dura 
schildje met voorstelling van bloemen. 
Provenance: Uit de persoonlijke collectie van 
Hester van Eeghen. [9]  € 200/300

2296	Frankrijk,	fijn	geschilderde	porseleinen	
schotel, Empire. Uitgevoerd met centrale 
schildering van een heer omringd door vergulde 
decoratie en initialen ES. In houten geornamen-
teerde lijst.  diam. 22,5, h. 28 cm, b. 28 cm  
[1]  € 400/600

2297 Italië, zwart gepatineerde bronzen buste van 
Romein, neoclassicistisch, 19e eeuw; Ge-
plaatst op zwart hardstenen sokkel. h. 28 cm, 
incl. sokkel h. 42 cm [1]  € 1200/1600

2298 Frankrijk, paar marmeren obelisken, 
'Egytomania', laat 19e eeuw; Uitgevoerd met 
gegraveerde en deels vergulde hiërogliefen. 
Geheel staande op getrapte voet. h. 40 cm  
[2]  € 1000/1200

2299 Italië, zwart gepatineerd bronzen Grand 
Tour sculptuur, 19e eeuw; Voorstellende  
jongeman in klassiek gewaad en cup in de 
hand. Geplaatst op cilindrische marmeren 
voet.  h. 30 cm [1]  € 200/300

2300 Frankrijk, paar bruin gepatineerde bronzen 
Medici vazen, Empire. Staande op vierkante 
basementen met decoratie van lieren en  
bloemen.  h.36 cm [2]  € 2000/2500

2301 Italië, zwart gepatineerd bronzen Grand 
Tour sculptuur Bacchus, ca. 1900; Uitgevoerd 
met slang en houder voor jardinière. Achterzij-
de met onduidelijk signatuur. Geheel op ronde 
voet. h. 61 cm, diam 26 cm.  
[1]  € 1000/1500

2302 Italië, groen gepatineerd bronzen sculptuur 
naar de Klassieken, 'Putti met eend'  
ca. 1900; Gemodeleerd naar fontein gevonden 
in Pompei. h. 60 cm, diam 26 cm  
[1]  € 1200/1600

2303 Jaff Lambeaux (1852-1908), paar zwart 
gepatineerde bronzen sculpturen 'Boksers',  
ca. 1900. Beide op natuurlijke ondergrond, 
volluit gesigneerd. Usine des bronzes Bruxelles 
Robert de Braz. h. 38 - 41 cm, b. 36 - 45 cm  
[2]  € 1500/2500

2304 Carl Kouba (1865-1922), gepatineerd en 
deels vuurverguld bronzen 'risque' sculp-
tuur getiteld 'A Treasure-Seeker', ca. 1900; 
Uitgevoerd met mantel waarop figuur van 
spittende jongeman. Daaronder een sculp-
tuur van liggende naakte jonge vrouw. Aan de 
zijkant gesigneerd C. Kauba, voorzijde met titel 
plaatje. h. 19 cm, b. 14 cm, d. 6 cm  
[1]  € 800/1200

2305 Italië, bruin gepatineerde bronzen buste 
voorstellende Koningin Victoria, 19e eeuw. 
Uitgevoerd met sjerp en Orde van de Kousen-
band, geheel geplaatst op marmeren sokkel. 
Onduidelijk gesigneerd, Milano. h. 31 cm.  
[1]  € 1200/1600

2306 Frankrijk, gebronsd metalen en wit marme-
ren buste van meisje, ca. 1900; Staande op 
kantige groen marmeren voet. Geheel geplaatst 
op wit marmeren zuil. h. 54 cm, zuil h. 95 cm 
[2]  € 1500/1800

2307 Mogelijk Italië, bruin gepatineerd bronzen 
olielamp, 18e eeuw,, in vorm van dolfijn bere-
den door zeemeermin. De bek van de dolfijn als 
reservoir voor de olie en de lont. Gemonteerd 
op latere groen marmeren voet h. 17,5, .l. 14, 
voet l. 16 cm. Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [1]  € 600/900
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2316 Frankrijk, paar verguld bronzen tafellam-
pen, Regence stijl, ca. 1900; Uitgevoerd met 
urnen staande op consoles met in het front twee 
gespiegelde en profile portretten, staande op 
klauwpoten. Compleet met zwarte langwerpige 
lampenkappen. h. 58 cm, b. 36 cm, d. 21 cm  
[2]  € 200/400

2317 Frankrijk, blikken olielamp voet, Korinti-
sche zuil, 19e eeuw; Uitgevoerd met verguld 
bronzen kapiteel en appliques. (beschadigingen, 
geëlektrificeerd).  h. 65 cm [1]  € 200/300

2318 Frankrijk, gebronsd metalen model Colonne 
de la Grand Armée, ca. 1920; Geplaatst op 
zwart marmeren vierkante voet. h. 61 cm  
[1]  € 200/300

2319 Duitsland, geëboniseerd houten reisapo-
theek, 18e eeuw; De kist uitgevoerd met deksel 
en twee openslaande deuren waarachter een 
interieur van vakken en laden. Met verguld 
koperen beslag, slot en sleutel, geheel staande 
op koperen pootjes. l. 25 cm, b. 17 cm,  
h. 23 cm [1]  € 800/1200

2320	Satijn-	en	rozenhouten	gefineerde	schrijfcas-
sette, 18e eeuw, met marqueterie van bloemen 
en vogels. Interieur met inlegvoorstelling van 
ster en tromp l'oeuil van schrijfbenodigdheden 
31 x 44, h. 12 cm. [1]  € 200/300

2321 Engeland, koloniaal hardhouten met leer 
overtrokken documentenkist, 19e eeuw; 
Voorzien van koperen banden en siernagels. 
Compleet met sleutel. l. 50 cm, b. 25 cm, 
h. 18 cm [1]  € 100/200

2322 Koloniaal hardhouten schrijfkist, mogelijk 
Sri Lanka, ca. 1800; Uitgevoerd met scharnie-
rende klep waarachter interieur met vakken en 
kleppen. Geheel voorzien van koperen montu-
ren, zijkanten met handvatten. Het front paneel 
met steekwerk van bloemen. l. 57 cm,  
b. 37 cm, h. 29 cm [1]  € 1000/1500

2323 Mogelijk Sri Lanka, bewerkte kokosnoot  
beker, ca. 1800; Uitgevoerd met gestoken  
decoratie van o.a. tulpen. Gezet in zilveren 
montuur, staande op drie zilveren klauwpoten. 
h. 12,5 cm, diam. 10 cm [1]  € 100/200

2324 Frankrijk, notenhouten sculptuur van Amor, 
18e eeuw; Gezeten op dolfijn met anker.  
Geheel geplaatst op zwart hardstenen sokkel. 
h. 17 cm, b. 16 cm [1]  € 600/800

2325 Frankrijk, ronde schildpad snuifdoos,  
18e eeuw; In de deksel een portretminiatuur 
van een dame omringd door gouden rand. 
diam. 7,5 cm [1]  € 800/1200

2326 Koperen Iserlohner tabaksdoos, 18e eeuw; 
Uitgeveoerd met o.a. maritieme voorstelling, 
spreuk 'Ik vaar gelyk een heldnae veer gelegen 
kusten.....' en personificaties voor de wereldde-
len. l. 15 cm [1]  € 300/500

2308 Zwart gepatineerd bronzen 'Grand Tour' 
sculptuur, 19e eeuw; Centaur (naar de klas-
sieke zgn 'Young Furietti Centaur' Villa Hadria-
nus, Tivoli). Op latere zwart stenen voet  
h. 18,5 x 14, voet 16 x 10 cm. Provenance: Col-
lectie bronzen sculpturen uit een particuliere 
nalatenschap uit Bussum. [1]  € 400/800

2309 Italië, zwart gepatineerd bronzen sculptuur, 
circa 1700, Bacchus, met drinkbeker in de 
rechter hand. Gemonteerd op latere marmeren 
voet (restauratie aan rechter been) h. 13,5, incl 
voet h. 16,5 cm. Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [1]  € 600/900

2310 Italië, bruin gepatineerd bronzen sculp-
tuur naar model vande 'pacing bull' van 
Giambologna, circa 1700 Op latere rood 
marmeren sokkel (waarschijnlijk onderdeel 
kunstkabinet) h. 9, l. 11, incl sokkel h. 18 cm. 
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 800/1500

2311 Fijn gevormd bronzen sculptuur naar model 
Medici- leeuw te Florence, 18e eeuw, De 
leeuw met rechterpoot op bal. Gemonteerd op 
vuurverguld bronzen voet, tevens 18e eeuw, 
met rocailles en voluutvormige poten totale 
hoogte. 10,5, 14 x 8 cm. Provenance: Collectie 
bronzen sculpturen uit een particuliere nalaten-
schap uit Bussum. [1]  € 300/500

2312 Paar zwart gepatineerd bronzen sculpturen 
naar model Guillaume Coustou, 19e eeuw 
Steigerend paard met palfrenier ofwel 'Chevaux 
de Marly'. Op latere marmeren voet totale 
hoogte 14, 14 x 8 cm. Provenance: Collectie 
bronzen sculpturen uit een particuliere nalaten-
schap uit Bussum. [2]  € 400/800

2313 Zwart gepatineerd bronzen sculptuur, 
19e/20e eeuw, Steigerend paard (naar model 
'Rearing Horse and Mounted Warrior' toege-
schreven aan Da Vinci). Op marmeren sok-
kel totale hoogte 11,5, 13 x 8 cm. Provenance: 
Collectie bronzen sculpturen uit een particu-
liere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 200/400

2314 Zwart gepatineerd bronzen sculptuur; Paard 
met bewerkt halster h. 19, totale hoogte 23,  
l. 21 cm. Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [1]  € 100/200

2315 Gelakt blikken 'tole-peint' dienblad, 19e 
eeuw, met gecontourneerde rand en vergulde 
acanthusbladeren 55 x 70 cm.  
[1]  € 100/200
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2327 Twee koperen gegraveerde tabaksdozen,  
18e eeuw; Beide met religieuze voorstelling. 
l. 13 - 16 cm [2]  € 400/600

2328 Vlaanderen, eikenhouten tafelkabinet, 18e 
eeuw; De boven- en zijkanten voorzien van 
ebbenhout, been en palissanderhout in geome-
trisch vakken patroon. De voorzijde met vij 
laden opgelegd met rood schildpad en robbel-
lijst profielen. (beschadigingen). h. 30 cm, 
b. 42 cm, d. 23 cm [1]  € 1200/1600

2329 Almanak in zwart leren band met zilveren 
monturen, 'De opregte Italiaanse Waarzeg-
ger', 1744; Compleet met zilveren sluitpen. 
h. 8 cm, b. 5,5 cm [1]  € 100/150

2330 Frankrijk, gestoken benen sculptuur 'dame 
met maan', 17e/18e eeuw; Geplaatst op latere 
houten gedraaide voet. h. 5,5 cm  
[1]  € 180/240

2331 Duitsland, eikenhouten tafelkabinetje,  
ca. 1820; Uitgevoerd met vier laden, het front 
naar binnen gebogen. Uitgevoerd met meekrab 
schildering en florale decoratie.  h. 30 cm,  
b. 26 cm, d.18 cm [1]  € 400/600

2332 Eikenhouten enkelgebogen miniatuur kabi-
net, zg. proeve der bekwaamheid, Louis XVI, 
18e eeuw; De onderkast met vier laden met 
koperen beslag. De bovenkast met twee deuren 
waarachter een indeling van vakken. Hierbij 
een aardewerk poppenhuis servies, verzilverde 
kandelaars, etc. h. 59 cm, b. 51 cm.    
  € 1500/1800

2333 Mahoniehouten miniatuur commode, 18e 
eeuw; Uitgevoerd met dubbelgebogen front 
met drie laden, koperen beslag en gewelfd 
blad. h. 29,5 cm, b. 47 cm, d. 28 cm.  
[1]  € 800/1200

2334 Frankrijk, boeksimulant pottenkastje, 19e 
eeuw; Uitgevoerd met vier opgestapelde groen 
leren boeken getiteld 'Medicine Curative', 
geheel staande op houten frame met vier poten.  
l. 42 cm, b. 33 cm, h. 45 cm [1]  € 1500/1800

2335 Frankrijk, zandstenen model van triomf-
boog, gedateerd 1907; Uitgevoerd met vier 
bogen en sculpturen. Gesigneerd op onderzijde 
Francois Roux, feb 1907. h. 26 cm, b. 28 cm, 
d. 16 cm. [1]  € 300/500

2336 Duitsland, Wismut tafelkabinet, 18e eeuw; 
Uitgevoerd met schildering van bloemen op 
rood fond. Naar beneden klappende deur waar-
achter een interieur met zes laden met benen 
knopjes, twee ijzeren handvatten. l. 31 cm, 
b. 23 cm, h. 19 cm [1]  € 1000/1500

2337 Cuba, wedstrijd schaakspel, - XVII Olim-
piade Mundial de Ajedrez - La Habana 
- Oct-Nov 1966; Uitgevoerd in Staunton stijl. 
De stukken geplaatst in twee houten trays en 
opgeborgen in hardhouten kist met gestoken 
reliëf van paard. Hierbij uitnodigingen voor 
receptie's, een foto van schakende Fidel Castro 
met toekijkende Gerrit Kapsenberg, visite-
kaartje van Fidel Castro, twee speldjes en pen-
ning. hoogte koning 10 cm kist l. 45 cm,  
b. 26 cm Aangeboden aan Gerrit Kapsenberg in 
1966 gedurende de Schaak Olympiade in  
Havana. Kapsenberg was de vaste begeleider 
van Max Euwe en penningmeester van de 
KNSB, tevens erelid.  [1 + zkj]  € 800/1200

2338 Eikenhouten kijkkast, zogenaamde rarekiek, 
18e eeuw; Langwerpige kast met uitsparing 
voor zes optische diepte gravures, lens aan de 
voorzijde en gesatineerde glazen ruit. Gecom-
pleteerd met elf complete voorstellingen sets 
in papieren wikkels met handgeschreven titels 
w.o. Het koffiehuis, Het kasteel, Een vesting en 
David en Goliath. l. 43 cm, b. 15 cm, h. 11 cm 
[12]  € 600/800

2339 Jean Eugène Robert-Houdin, mysterieuze 
klok, midden 19e eeuw; Uitgevoerd met 
glazen vierkante wijzerplaat met geschilderde 
Arabische cijfers, gezet in koperen montuur. 
Geplaatst op kolom met plint. Geheel op maho-
niehouten basis, waarin uurwerk met balans-
gang, de platine gesigneerd 'AC' en genummerd 
'134'. Koperen afdekplaat genummerd '134' en  
'4'. h. 32 cm, b. 19 cm, d. 12,5 cm, wijzerplaat 
h. 14,5 cn, b. 14,5 cm [1]  € 5000/8000

2340 Frankrijk, aardglobe op gietijzeren voet,  
J. Lebègue & Cie, ca. 1880; De bol uitgevoerd 
met twaalf geren en twee pool calottes. Staande 
op gietijzeren voet met drie maskers; personi-
ficatie van de werelddelen Amerika, Europa en 
Azië, alsmede makers monogram.  h. 56 cm, 
diam. 30 cm [1]  € 600/800

2341 Frankrijk, muntgewichtdoos, gesigneerd 
Boully, 18e eeuw. Uitgevoerd met ijzeren  
balans met koperen schalen. Compleet met 
twee sets gewichten en losse milligram gewich-
ten. Geheel in notenhouten kist. In de deksel 
papieren etiket met adres. l. 21 cm, b. 10 cm  
[3]  € 400/600

2342 Frankrijk, paar zwart gepatineerde en deels 
vergulde bronzen vierlichts wand appliques, 
Empire, 19e eeuw. Uitgevoerd met schaal-
vorm schaal waarop vier armen. (geëlektrifi-
ceerd).  h. 25 cm, b. 27 cm [2]  € 1800/2200
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2354 Frankrijk, paar wit marmeren cassolettes, 
Louis XVI stijl, ca. 1900; Uitgevoerd met 
verguld bronzen monturen met decoratie van 
ramskoppen en bladranken.  h. 46 cm, 
diam. 16 cm [2]  € 1200/1500

2355	Holland,	gesneden	portret	en	profile	van	
dame, 19e eeuw; Geplaatst in ovale lijst met 
gemarmerde ondergrond. h. 50 cm, b. 43 cm 
[1]  € 600/800

2356 Paar houten en polychroom zuilen met ko-
rintische kapitelen, ca. 1800; Geschilderd in 
marmer techniek. (beschadigingen). h. 102 cm 
[2]  € 200/400

2357 Beige en verguld gelakt houten zijdes van 
een wandconsole, 18e eeuw; ieder met gesto-
ken satyr onder kwart boog als dragers van de 
console. (geen bovenblad). h. 90 en d. 70 cm 
[2]  € 500/800

2358 Frankrijk, notenhouten gestoken dessus de 
porte, Regence periode, ca. 1720; Uitgevoerd 
met mythologische voorstelling van de jonge 
Jupiter.  b. 112, h. 42 cm [1]  € 1500/1800

2359 Frankrijk, paar koperen vergulde éénlichts 
kandelaars, Empire. Uitgevoerd met gecan-
neleerde stam, schijfvoet met decoratie van 
palmetten, losse bobeches.  h. 31 cm.  
[2]  € 200/300

2360 Frankrijk, paar vergulde en bruin gepati-
neerd bronzen cassolettes, Empire; Staande 
op vierkante basementen met decoratie van 
lauwerkransen. h. 36 cm [2]  € 2000/2500

2361 Frankrijk, paar vijf lichts vuurvergulde 
bronzen wandappliques, Louis XV stijl, 19e 
eeuw; Gespiegeld uitgevoerd. h. 55 cm,  
b. 40 cm [2]  € 400/600

2362 Verguld lindenhouten ornament, ca. 1800. 
Voorstellende allegorie op de oogst. Staande op 
houten voet.  b. 83 cm, h. 50 cm  
[1]  € 400/600

2363 Holland, eikenhouten miniatuur kabinet,  
ca. 1800; Uitgevoerd met drie laden met  
latoenkoperen ringbeslag. De deuren met  
koperen profiellijsten. Compleet met sleutel. 
h. 88 cm, b. 52 cm, d. 26 cm [1] € 300/500

2364 Duitsland paar gestoken en gelakte linden-
houten sculpturen, 17e eeuw; Voorstellende 
Apollo met lier en jongeman met lendendoek 
staande bij boomstronk. (beide met kleine oude 
beschadigingen) h. 29 cm. [2]  € 400/600

2365 Italië, paar verguld houten gestoken en deels 
geschilderde ornamenten, vroeg 19e eeuw; 
Voorstellende gespiegelde putti met acanthus-
bladeren. (beschadigingen).  h. 58 cm, b. 28 cm 
[2]  € 500/800

2343 Frankrijk, paar vuurvergulde en deels bruin 
gepatineerde bronzen éénlichts kandelaars, 
Empire; Uitgevoerd met gecanneleerde stam 
en fijn ciceleer werk. Losse bobeches.  
h. 28,5 cm [2]  € 800/1200

2344 Rudolf Küchler (1867-1954), bruin gepati-
neerd bronzen sculptuur 'Veni-Vidi-Vici',  
ca. 1920; Voorstellende een jongeman met  
rapier. Geheel geplaatst op serpentijnen voet. 
h. 25 cm. incl voet h. 35 cm [1]  € 200/300

2345 Frankrijk, bruin gepatineerde bronzen buste 
'Diana de Poitiers´, gemerkt Jean Goujon, 
ca. 1900;  h. 29 cm [1]  € 200/300

2346 Frankrijk, bruin gepatineerd en vuur-
verguld bronzen éénlichts kandelaar 'A 
l'Indien', Empire, de figuur staande op ronde 
voet met relief van palmetten (incompleet, 
mogelijk basement van tazza) h. 22 cm.  
[1]  € 300/400

2347 Frankrijk, zwart gepatineerd bronzen sculp-
tuur 'twistende putti', 19e eeuw; Voorstel-
lende Amor die putto weerhoudt een hart te 
breken. Staande op rood marmeren voet. 
h. 45 cm, b. 33 cm, d. 22 cm [2] € 1500/1800

2348 Ferdinand Pautrot (1832-1874), bruin ge-
patineerd bronzen sculptuur voorstellende 
Fazant; Staande op rotsformatie, gesigneerd  
F. Pautrot, Paris. Geplaatst op albasten zuil. 
h. 91 cm, zuil h. 102 cm [2]  € 800/1200

2349 Paar Weense bronzen, Vlaamse gaai, ca. 
1900; koud polychroom beschilderd. h. 8,5 cm, 
l. 13 cm [2]  € 600/800

2350 Frankrijk, kristallen odeur meng set, 18e 
eeuw Uitgevoerd met zes kristallen flessen met 
zilveren doppen, zilveren schaaltje, trechter 
en mengbak. Geheel geplaatst in een rood met 
goud beschilderde kist met chinoiserie decora-
tie, binnenin de deksel een spiegel. h. 12 cm, 
b. 15 cm, d. 15 cm [1]  € 1500/1800

2351 Frankrijk, koperen bouillotte met tôle peinte 
kap, Louis XV stijl, 19e eeuw. Uitgevoerd met 
twee lichtpunten, schildering van bloemen op 
de kap.  h. 52,5 cm, b. 30 cm.  
[1]  € 800/1200

2352 Frankrijk, paar Louis XVI twee lichts kan-
delaars, 18e eeuw. Uitgevoerd met zwart ge-
patineerd bronzen putti met beide een verguld 
bronzen twee licht applique. Geheel staande 
op wit/zwart marmeren cilindrische getrapte 
voet.  h. 42 cm, b. 19 cm [2]  € 1800/2200

2353 Frankrijk, paar koperen éénlichts kande-
laars, Louis XV, 18e eeuw. Uitgevoerd met 
ronde golvende voet en kantige stam. Losse 
bobeches.  h. 25 cm [2]  € 200/300
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2366 Frankrijk, gestoken albasten sculptuur, 
'schone slaapster', 18e eeuw; Voorstellende 
een jonge slapende vrouw op dagbed gedragen 
door putti met guirlande. (beschadigingen).  
l. 31 cm, b. 14 cm, h. 17 cm [1]  € 400/800

2367 Antwerpen, ebbenhouten tafelkabinetje, eind 
17e eeuw; Uitgevoerd met scharnierende dek-
sel met zilverfolie reliëfs en spiegel. Het front 
neerklappend met koperen geornamenteerde 
sleutelentree. Het interieur met laden, voorzien 
van zilverfolie-reliëfs met putti en scenes met 
edellieden. De midden lade met uitsparing 
met doorkijkje naar zwart wit geblokt vloertje 
met spiegelwanden. Geheel staande op vier 
bolpoten. (losse stukjes fineer, manco profiel 
stukje). h. 23,5 cm, l. 27 cm, d. 17,5 cm  
NB. een vergelijkbaar kabinetje in de collectie 
van Het Rockoxhuis, Antwerpen.  
[1]  € 1500/2500

2368 Holland, schouwstuk allegorie op de zee-
vaart in accoladevormige lijst, midden 18e 
eeuw; UItgevoerd met schildering van dame 
met passer en Jacobsstaf naast armilaarsfeer en 
alliantiewapen. (beschadigingen). h. 66 cm,  
b. 88 cm [1]  € 300/600

2369 Koperen gegraveerde lengtemaat, gesigneerd 
J.M. Kleman en Zoon, fecit Amsterdam, 
circa 1810; Uitgevoerd met aanduiding van 
Rijnlandse duimen en voeten en de lengte  
van decimale voet tot rectificatie van de meet-
ketting. l 40 cm, b. 10 cm [1]  € 200/300

2370 Frankrijk, kleine leren avondtas met guil-
loche emaille klep, ca. 1900; Uitgevoerd met 
decoratie van Amor. Hierbij zilveren poeder-
doos met roze guilloche emaille decoratie. Het 
interieur met ovaal spiegeltje en drie afsluitbare 
compartimenten. h. 10 cm [2]  € 400/600

2371 Frankrijk, zilveren langwerpige en hexago-
nale compact, Art Deco, ca. 1925; Uitgevoerd 
met interieur met twee deksels en vakverdeling 
en balblaadje. Met blauwe emaille decoratie, 
hangend aan zijde koord en kwast met potlood-
je. Hierbij leren beursje met zilveren kaft. 
l. 9 cm [2]  € 400/600

2372 Frankrijk, zilveren kaptafel set met blauwe 
guilloche emaille decoratie; ca. 1900;  
Bestaande uit twee borstels en handspiegel. 
l. 17 - 26 cm [3]  € 50/80

2373	Walker	&	Hall	Sheffield,	zes	zilveren	thee-
lepels met guilloche emaille decoratie, ca. 
1900; In originele etui (roze theelepel, bak los 
van steel). l. 9,5 cm   [6 in etui] € 50/80

2374 Twee zilveren poederdozen met groen guil-
loche emaille decoartei, ca. 1900; Hierbij zil-
veren cilinderdoosje, Asprey London, kristallen 
flesje met zilveren dop, zilveren cilinderdoosje 
met scharnierende klep en glazen pot met meta-
len deksel. Allen voorzien van groen guilloche 
emaille decoratie.  [6]  € 200/300

2375 Engeland, zilveren etui met roze guilloche 
emaille decoratie, Art Deco ca. 1920; Hierbij 
zilveren spiegeltje, zilveren schaaltje, pillen-
doosje, zilveren doosje met roulette spel, twee 
dienstbode belletjes, poederdoosje, borstel en 
kam. Allen uitgevoerd met roze / lila guilloche 
emaille decoratie.  [10]  € 150/250

2376	Zilveren	parfumflacon	met	grijs	guilloche	
emaille decoratie, ca. 1900; Hierbij vierkant 
zilveren pillendoosje met pareltjes, dienstbode-
bel, twee lipstickhouders, servetring e.a.   
[14]  € 100/150

2377 Drie zilveren poederdozen met blauw guil-
loche emaille decoratie, ca. 1920; Hierbij 
zilveren etui, dienstbode bel, zilveren schaaltje, 
fotolijstje, zilveren spiegeltje, kristallen fles 
met zilveren dop en zilveren peper en zout stel. 
Allen uitgevoerd met blauw guilloche emaille 
decoratie.   [11]  € 200/250

2378 Twee zilveren miniatuur klokken met blauw 
guilloche emaille decoratie, ca. 1920; Hierbij 
messing klokje met rood / wit guilloche emaille 
decoratie. h. 4,5 - 7,5 cm   € 400/600

2379 Twee zilveren miniatuur tazza's met groene 
guilloche emaille decoratie, ca. 1900; Beide 
uitgevoerd met drie staande kolommen in wit 
emaille, de kom met meanderrand. Hierbij zil-
veren poederdoos met groen guilloche emaille 
decoratie. h. 5,2 cm, diam. 6 cm  
[3]  € 250/350

2380 Naaigarnituur in schildpad kist, ca. 1820;  
Interieur uitgevoerd met vakken waarin naai- 
gerei o.a. zilveren vingerhoeden en schaartje. 
De kist aan alle zijden geribd, de deksel met  
zilveren schildje. Geheel staande op vier kope-
ren klauwpoten.  b. 19 cm, d. 14 cm, h. 8,5 cm  
[1]  € 400/600

2381 Frankrijk, jaspis kist, 19e eeuw; Uitgevoerd 
met vergulde monturen waarin geslepen pane-
len jaspis en werkend slot met sleutel. Geheel 
staande op vier agaten bolpoten. l. 15 cm, 
b. 8,5 cm, h. 8 cm [1]  € 300/500

2382 Frankrijk, paar mat rode aardewerk vazen 
met bronzen montering, laat 19e eeuw; 
Vermaakt tot tafellampen. h. 34 cm  
[2]  € 300/500

2383 Gestoken houten strik ornament, Louis XVI 
stijl, laat 19e eeuw; Gemonteerd op houten 
plaat.  l. 80 cm, h. 50 cm [1]  € 300/500
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2396 Frankrijk, bruin gepatineerde bronzen  
vijzel, 17e eeuw. UItgevoerd met rand  
decoraties van schelpornamenten en bladran-
ken. Compleet met bronzen stamper. h. 18 cm, 
diam. 22,5 cm [1]  € 300/400

2397 Antiek bronzen grape, 15e eeuw; Staande op 
drie poten, ijzeren hengsel. h. 15 cm,  
diam. 14 cm [1]  € 200/300

2398 Koperen kraagkandelaar, 16e eeuw;  
Uitgevoerd met hexagonale kaarshouder. 
h. 9 cm [1]  € 100/300

2399 Bronzen kraagkandelaar, 17e eeuw; Uitge-
voerd met baluster stam. Hierbij een kraagkan-
delaar, bodemvondst, 17e eeuw. h. 19 cm  
[2]  € 100/300

2400 Frankrijk, gietijzeren vijzel, Gotiek, 15e/16e 
eeuw; Uitgevoerd met ribben en handvatten 
als kopjes. Geplaatst op (latere) gekapt stenen 
octogonaal vormige voet. diam. 34 cm, 
h. 28 cm, voet h. 30 cm [1]  € 2000/2500

2401 Zwart gepatineerd bronzen luidklok gesig-
neerd Rudolphus Knuise, 1742; Voorzien van 
reliëf band met acanthusbladeren, ijzeren klepel 
en ijzeren ophangblok. diam. 27,5 cm, h. 34 cm 
[1]  € 1000/1200

2402 Münster, bronzen vijzel, 17e eeuw; Uitge-
voerd met kantige handvatten, reliëf decoratie 
van acanthus bladeren. Twee maal gestanst 
nummer XIIIL. Met latere stamper. (gerestau-
reerd) diam. 17 cm, h. 17,5 cm  
[1]  € 1000/1200

2403 Duits ijzeren geldkistje, 17e eeuw; Uitge-
voerd met genagelde banden, twee handvatten 
en slot in de deksel. (geen sleutel, deksel sluit 
niet) l.25 cm, b. 14 cm, h. 16 cm  
[2]  € 100/200

2404 Smeedijzeren vuurkorf, 17e eeuw;  l. 52 cm, 
b. 28 cm, h. 51 cm [1]  € 500/800

2405 Smeedijzeren zonnewijzer, ca. 1920; Uitge-
voerd met geschilderde urenring en geponste 
banden. Geheel staande op kruisvoet. h. 85 cm, 
diam. 55 cm [1]  € 300/500

2406 Frankrijk, bronzen vijzel, 17e eeuw; Uit-
gevoerd met reliëf rand met decoratie van 
bladranken en venusschelpen. Compleet met 
stamper. diam. 26 cm, h. 21 cm  
[2]  € 1000/1200

2407 Bronzen vijzel, 'Lof godt van al, ao 97, 17e 
eeuw; Uitgevoerd met decoratie van hoorn des 
overvloed, putti en cartouches, complet met 
stamper. Hierbij bronzen vijzel met stamper, 
19e eeuw. h. 10 cm, diam 11 cm  
[4]  € 200/300

2384 Engeland, mahoniehouten wijnkoeler,  
Regency, ca. 1825; Uitgevoerd met gefacet-
teerde deksel met messing knop. Slot gesig-
neerd Bramah, 14 Piccadilly. Geheel staande op 
vier klauwpoten. b. 90 cm, d. 65 cm, h. 60 cm   
[1]  € 2500/3500

2385 Engeland, wortelnotenhouten reis nécessaire, 
ca. 1860; Uitgevoerd met afgeronde scharnie-
rende deksel waaronder interieur met geslepen 
kristallen flessen en dozen met London zilveren 
gegraveerde deksels. Allen voorzien van beelte-
nis van griffioen herrijzend uit kroon. Spiegel 
aan de binnenkant deksel en lade met schrijf-
blad. l. 31,5 cn, b. 23 cm, h. 19 cm  
[1]  € 400/600

2386 Handgekleurde gravure, 17e eeuw plaat 18 
uit antiquarisch boek JACOB DE GHEYN  
Wapenhandelinghe van Roers, Musquetten 
ende Spiessen, 1607 24,5 x 17, incl lijst  
43 x 33 cm. [1]  € 100/150

2387 Rusland, Mosin-Nagant geweer, Tsaristische 
periode, 1901; Onklaar gemaakt. l. 130 cm  
[1]  € 150/250

2388 Dubbelloops penvuur jachtgeweer, 19e eeuw; 
Onklaar gemaakt. onduidelijk gemerkt op loop 
..... Liege. l. 111 cm. [1]  € 80/120

2389 Vier koperen kruithoorns, 19e eeuw Drie uit-
gevoerd met reliëf voorstelling met betrekking 
tot de jacht. Twee gesigneerd Dixon,  
Sheffield.  h. 16 - 22 cm [4]  € 350/450

2390 Paar gestoken eikenhouten wand consoles, 
17e eeuw. Voorstellende putti. Beide met later 
bovenplateau. h. 38 cm [2]  € 400/600

2391 Frankrijk, bronzen vijzel, Le Puy, 17e eeuw; 
Uitgevoerd met maskers en-profile, kariatiden 
en bloemen. Compleet met stamper. 
h. 10,5 cm, diam. 15,5 cm [1]  € 800/1200

2392 Italië, paar bronzen penkandelaars, laat 17e 
eeuw; Uitgevoerd in meerdere delen, geprofi-
leerde voet, stam met knopen en baluster. De 
vetvanger met brede rand en ijzeren pen. 
h. 44 cm [2]  € 800/1200

2393 Frankrijk, bronzen lavabo, 17e eeuw;  
De tuiten uitgevoerd met dier figuren, vrouwen-
maskers als hengseldrager.  h. 27 cm, b. 36 cm 
[1]  € 1500/1800

2394 Frankrijk, ijzeren geldkistje, Neo-Gotisch, 
19e eeuw; Uitgevoerd met bolle deksel en 
siernagels. Handvat met dierenkoppen. Geheel 
staande op vier poten uitlopende uit de hoekstij-
len. (geen sleutel) h. 18 cm, b. 21 cm, d. 15 cm 
[1]  € 400/600

2395 Paar koperen éénlichts kandelaars, 17e 
eeuw; Balustervormige stam geplaatst op 
driehoekige voet. (beschadigingen, samenge-
steld). h. 29 cm [2]  € 400/600
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2408 Bronzen penkandelaar, Late Gothiek, 16e 
eeuw met geperforeerde gaten in driepas, de 
randen versierd met rillen h. 17 cm.  
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 600/900

2409 Bronzen bel, 16e-17e eeuw, met reliëf en 
opschrift van de Vier Evangelisten (klepel 
mist) h. 6, diam. 4 cm. Provenance: Collectie 
bronzen sculpturen uit een particuliere nalaten-
schap uit Bussum. [1]  € 200/400

2410 Spanje, bronzen vijzel met ribben, 17e eeuw 
en twee sluitgewichten (kleinste sluitgewicht 
mist kleinste gewicht) diam. 11,8 en 6 cm. 
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[3]  € 150/200

2411 Vlaanderen, bronzen sculptuur (onderdeel), 
circa 1700, Paard met toernooidek, op gecon-
tourneerde voet. Op latere marmeren voet 
h. 10, br 10, voet 12 x 8 cm. Provenance: Col-
lectie bronzen sculpturen uit een particuliere 
nalatenschap uit Bussum. [1]  € 500/800

2412 Frankrijk, bronzen vijzel met stamper,  
18e eeuw, met vier kariatyden als ribben en 
opschrift en fondeur Dubois a Rodez h. 11, 
l. 16 cm. [2]  € 40/80

2413 Frankrijk, bronzen kom, 18e eeuw; Uitge-
voerd met twee als schelp gevormde hand-
vatten. Geheel staande op vier kwart poten. 
(gerestaureerd). diam. 31 cm  
[1]  € 80/120

2414 Duitsland, notenhouten gedraaide penkan-
delaar, ca. 1650; Uitgevoerd met wijde stam, 
baluster en verscheidene knopen. (beschadigin-
gen).  h. 37 cm [1]  € 200/300

2415 Gegalvaniseerd bronzen schotel met voor-
stelling uit Dante's Inferno, ca. 1900; 
Gemerkt 'Bronze Galvanique Usine de Haeren 
Bruxelles'. (deuk aan de rand) diam. 56 cm  
[1]  € 400/600

2416 Frankrijk, piece de milieu met bronzen 
sculptuur, ca. 1900; Geheel staande op marme-
ren voet met bronzen monturen. h.30 cm  
[1]  € 100/150

2417 Vlaanderen, paar bronzen penkandelaars, 
ca. 1600; Staande op hoge schijf, de stam 
uitgevoerd met drie knopen, brede vetvanger, 
ijzeren pen. h. 30 cm, h. incl. pen 41 cm  
[2]  € 400/600

2418 Italie/Frankrijk, bronzen pot, 18e eeuw, met 
reliëf rondom van putti 11 x 10 cm.  
[1]  

2419 Frankrijk, paar bronzen tazza's, ca. 1900; 
Uitgevoerd met Klassieke reliëf voorstelling. 
Staande op geornamenteerde voet.  h. 16 cm, 
diam. 17,5 cm [2]  € 150/250

2420 Alfred JACQUEMART (1824-1896), bruin 
gepatineerd bronzen sculptuur; Zittende 
Hond. Gesigneerd A. Jacquemart. Hierbij 
bronzen sculptuur van whippet Provenance: 
Collectie bronzen sculpturen uit een particu-
liere nalatenschap uit Bussum.  
[2]  € 200/300

2421 Beukenhouten gestoken ornament, Louis 
XVI, ca. 1780; Voorstellende voorname strik 
op lauwerkrans met guirlande, h. 75 cm,  
b. 100 cm [1]  € 800/1200

2422 Houten gestoken guirlande lijst ornament, 
Louis XVI, 18e eeuw; Bestaande uit drie delen 
met centraal strik ornament, geheel grijs/goud 
geschilderd. b. 138 cm, l. 93 cm  
[1]  € 200/300

2423	Franz	Iffland,	(1862-1935),	bruin	gepati-
neerd bronzen sculptuur, 'blazoenblazer',  
gedateerd 1886; Geplaatst op serpentijn voet. 
h. 19 cm. incl. voet 25,5 cm [1]  € 200/400

2424	Zeeland,	14	kt.	Gouden	filigrain	bal	hanger,	
mogelijk gebruikt voor amber netto 5,2 gr. 
diam. 17 mm [1]  € 180/200

2425 Gouden cachet, ca 1900 de greep vervaardigd 
van een opgezette poot van ongeboren reekalf-
je. Met monogram D v H h. 8,5 cm  
[1]  € 100/200

2426 Italië, rond pietra dura tafelblad met ingeleg-
de stenen voorstellingen van blad- en bloem-
ranken, vogels en vlinders diam. 58 en d. 2 cm 
[1]  € 800/1200

2427 Italië, rond pietra dura tafelblad, 20e eeuw; 
met ingelegde stenen voorstellingen van blad- 
en bloemranken, vogels en vlinders 
diam. 58 en d. 1,5 cm [1]  € 800/1200

2428 Italië, rechthoekig pietra dura tafelblad, 20e 
eeuw; met ingelegde stenen voorstellingen van 
bloeiende plantentakken, vogels en  
vlinders 153,5 x 93 en d. 2,5 cm  
[1]  € 2000/3000
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Europees porselein, 
aardewerk en glas

2430 Delft, paar blauw wit aardewerk ovale  
dekselvazen, ca. 1800, met latere houten  
deksels h. 28,5 cm [2]  € 150/200

2431 Makkum, Tichelaar, blauw-wit en poly-
chroom aardewerk plaquette, 20e eeuw, met 
decor van waterkant met vissers h. 50 x 44 cm. 
[1]  € 200/300

2432 Antieke bruin aardewerk grape en Delft wit 
aardewerk vijzel, 18e eeuw. De vijzel ex  
collectie Cannemans h. 20 en 9 cm.  
[2]  € 100/200

2433 Vijf creamware borden, 18e eeuw, met koud 
beschilderd decor van portretten van Willem 
V en Wilhelmina v Pruissen, tekst en datering 
1794 (sleets, één bord defect)  [5] € 40/80

2434 Delft, blauw wit en geel aardewerk prinsen-
bord, midden 18e eeuw, met voorstelling van 
portret van Prins Willem Karel Hendrik Friso 
IV, ca. 1745. Kleurstelling zeldzaam (herstelde 
schilfer en randbeschadigingen) diam. 23 cm. 
[1]  € 700/900

2435 Delft, blauw-wit aardewerk pannenkoek-
bord, vroeg 18e eeuw. Met Chinoiserie decor 
van	Go-spelende	figuren	Met Chinoiserie 
decor van Go-spelende figuren. Ex collectie 
Salomon Stodel (enkele randschilfertjes) 
diam. 22,2 cm. [1]  € 300/400

2436 Frankrijk, zes porseleinen schotels, WLH 
fecit, ca. 1830; Allen uitgevoerd met sepia 
geschilderde voorstellingen van rivierplaatsen. 
Gemerkt 'Souvenir de J.E.v.L.VL' en 'WLH 
Fecit'. diam. 15 cm [6]  € 80/120

2437 Engeland, borrelglas -loodglas-, midden  
18 eeuw, zgn. 'dwarf-ale' 11.2 cm.  
[1]  € 100/140

2438 Duitsland, Weser Bergland, oorlam, 2e helft 
18e eeuw, met holle stam 11,7 cm.  
[1]  € 100/140

2439 Duitsland/Denemarken, oorlam of schnapps-
glas, ca. 1800, de voet met ongeslagen rand. 
Litt: Dansk glas 1825-1925 blz 64 en 65, fig 
17,18,19 h. 13,3 cm. [1]  € 60/100

2440 Duitsland, kantig geslepen gelegenheidsglas 
-sodaglas-, circa 1800, met gegraveerd decor 
van schip 'Anna Paulowna', op gelobde voet 
h. 13,5 cm. [1]  € 400/600

2441 Duitsland, Hessen, gelegenheidsglas, 18e 
eeuw, met radgegraveerd koopvaardijschip en 
tekst 's Lands Welvaren' (glasverontreiniging) 
15,8 cm. [1]  € 700/1000

2442 Duitsland, wapenglas -krijtglas- , midden 
18e eeuw,  met Hollandse radgravering van 
tekst ' On y soit qui....vivat orange' en het 
wapen van Willem IV / V. Stam omgekeerde 
baluster 19,8 cm. [1]  € 800/1200

2443 Engeland, slingerglas, zgn. 'mammoetbo-
kaal' -loodglas- circa 1770, met geëtst en 
geslepen decor decor van druivenranken, de 
stam met opake slinger. Litt: Bickerton afb 630, 
blz. 212 (voet krasjes) 19,5 cm.  
[1]  € 600/800

2445 Duitsland, Hessen, stortebeker -sodaglas-, 
18e eeuw, met fraai radgegraveerd decor van 
personificatie en tekst 'Europa'. (steigerend 
paard op 'grondje'). Daaromheen putti met 
guirlandes. Met palmhouten greep in vorm van 
gezicht, ingelegd met turkoois. Ex collectie 
Karl J.E. Liebetrau h. 10,5 cm.  
[1]  € 600/1000

2446 Duitsland, gelegenheidsglas, -sodaglas-, 3e 
kwart 18e eeuw met Hollands radgegraveerde 
voorstelling van gekroonde cartouche met twee 
handschuddende handen en opschrift 'De goede 
Vrindschap. Distelkelk op balusterstam   
[1]  € 400/600

2447 Holland, gelegenheidsglas --sodaglas-,  
midden 18e eeuw, met radgegraveerd decor 
van man toost uitbrengend aan vrouw, in circel 
en opschrift ''t Welvaren van onse vrauwen'. 
Kelkvormig, op stam met luchtslinger 19,5 cm.  
[1]  € 500/800

2448 Duitsland, gelegenheidsglas -sodaglas- , 18e 
eeuw, met Hollands radgegraveerd decor van 
achtpaar aan tafel in cartouches en tekst 'Dat 
ons wel mag gaan in onze ouwe dagen'. Onder-
zijde kelk en stam gefacetteerd geslepen  
h. 18 cm. [1]  € 400/500

2449 Frankrijk, set van zes wijnglazen, 19e eeuw, 
getordeerd h. 13 cm. [6]  € 50/100

2450 Luiks glazen compotier, 18e eeuw, met twee 
oren en deksel diam. 10, br 16 cm.  
[1]  € 100/200

2453 Diverse tegels, 17e eeuw     
2454 Diverse tegels, 17e eeuw     
2455 Diverse tegels, 17e eeuw     
2456 Diverse tegels, 17e eeuw     
2457 Diverse tegels     
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2469 Meissen, uitgebreid ruim 6-persoons porse-
leinen	thee-koffieservies,	1934-1945,	Decor 
'Zwiebelmuster Royal', bestaande uit: theepot, 
koffiepot, mokkapot, theelicht, melkkan, suiker-
pot, roomkan, zes theekop- en schotels, zeven 
mokkakop- en schotels, acht bonbonschaaltjes, 
vijf schalen en kandelaar  [47]  € 500/800

2470	Muizenflesje,	18e	eeuw	en	Engeland,	Bristal	
blue glazen kan, 19e eeuw     € 180/260

2471 Set van zes glazen glazenwassers, vroeg 19e 
eeuw, met twee tuiten l. 15 cm.  
[6]  € 60/100

2472 Luiermandje en zes glazen, 18e en 19e eeuw   
[7]  € 60/100

2473 Delft, serie van vier blauw wit aardewerk 
schotels, 18e eeuw, met Chinoiserie decor van 
twee figuren in landschap (één met perforatie, 
overige glazuurslijtage) diam.34 cm.  
[4]  € 200/400

2474 Delft, twee blauw wit aardewerk schotels, 2e 
helft 18e eeuw, het pauwenbord gemerkt 'De 
Klaauw' (randslijtage) diam. 35 cm.  
[2]  € 100/140

2475 Delft, blauw aardewerk boeksimulant doos 
met 'verborgen' lade, 18e eeuw, 'Fables de 
la Fontaine Tome 1, 1757' op de rug. Voor- en 
achterzijde met tafereel in cartouche (lade 
en doos gerestaureerd, glazuurverlies langs 
rand) 12,5 x 9, h. 4,5 cm. [1]  € 150/250

2476 Delft, De Porceleyne Schotel, paar blauw-wit 
aardewerk natfruitschalen op onderschotel, 
18e eeuw, met fraai decor rondom gebouwen en 
dame in kweektuin, de onderzijde met druiven-
ranken. Gemerkt P. (glazuurslijtage, minieme 
randschilfers) diam. 22 cm.  
[4]  € 300/400

2477 Delft, blauw-wit aardewerk bord, 18e eeuw, 
het plat met voorstelling van Willem III, de 
rand met guirlandes en gele slibrand. Gemerkt 
op achterzijde 1658 diam. 23 cm.  
[1]  € 100/200

2478 Delft, De Grieksche A, doré aardewerk pan-
nenkoekbord, 18e eeuw, met 'panier fleuri' 
decor van bloemenmanden. Gemerkt D7  
diam. 23 cm. [1]  € 100/150

2479 Engeland, blauw-wit aardewerk dekselpot, 
zgn. ''posset pot', 18e eeuw, met twee oren  
en decor van bloemen (schilfers en glazuur- 
slijtage).  h. 24, br 24 cm. [1]  € 100/150

2480 Engeland, porseleinen crocuspot en Frank-
rijk, aardwerk tweedelig specerijenbakje, 
19e eeuw. Hierbij defect aardewerk bordje en 
melkkan h. 14 en l. 14 cm. [4]  € 100/140

2481 Delft, serie van zes polychroom aardewerk 
pannenkoekborden, laat 18e eeuw met  
voluutdecor langs de rand diam. 22,5 cm.  
[6]  € 120/180

2458 Royal Copenhagen, zes biscuit porseleinen 
Empire plaquettes, 1900-'20, met allegorische 
voorstellingen in reliëf diam. 13,7 cm  
[6]  € 200/300

2459 Delft, mangaan aardewerk tegeltableau en 
een collectie tegels, 18e eeuw, het tableau be-
staande uit zes tegels met voorstelling van heer 
met paard, vier landschapstegels en een collec-
tie rond geslepen tegels met figuren, bloemen 
en dieren (beschadigingen) 37,5 x 25,5 cm  
[ds]  € 200/300

2460 Delft, paar witgeglazuurde aardewerken 
koeien en een blauw-wit zoutvat, 18e eeuw, 
de koeien en liggende houding en het zoutvat 
rond en beschilderde met een bloem (hoorns 
en oren koeien gerestaureerd, enkele kleine 
chipjes) l. 15,7 cm / diam. 4,3 cm  
[3]  € 200/300

2461 Sevres, porseleinen sierschotel, 19e eeuw. 
Met geschilderde en deels vergulde voorstel-
ling van geliefden met amor bij een wensput. 
Voorzien van een bronzen bruin gepatineerde 
montering (haarscheur) diam. 37 cm.  
[1]  € 160/200

2462 Diverse tegels, 17e-20e eeuw, w.o. acht 
mangaan tegels met decor van vaas, ca. 1800 
(defecten)  [ds]  € 60/100

2463 Drie polychroom tegeltableau's, 17e eeuw, 
met decor van granaatappels in vierpas  
(restauraties en beschadigingen) 27 x 27 cm.  
[3]  € 200/250

2464 Glazen voet van roemer, 18e eeuw  
diam. 10 cm. [1]  € 40/80

2465 Paar kristallen kastanjevazen en jubileum-
glas, 19e eeuw, met ruit- en waaierslijpsel, 
vierkanten voet en ronde kelk met inscriptie EB 
aan CS en datering 1918 h 22 cm, h 12 cm  
[4]  € 50/100

2466 Engeland, paar kristallen -loodglas- scheeps-
karaffen, eind 19e eeuw, o.a. diamantslijpsel 
in banden h. 22 cm. [2]  € 200/400

2467 Schwartzburger Werkstätten, porseleinen 
vormstuk, voorstellende kaketoe, ontwerp 
Wilhelm Neuhäuser, ca. 1920; Onderzijde 
met modelnummer U 1050 en fabrieks blind-
merk. h. 31 cm [1]  € 150/250

2468 Meissen, porseleinen schotel met decor van 
bloemen in bietenrood, 1763-1774; Hierbij 
Meissen porseleinen plooischotel (haarlijn) met 
polychrome schildering van bloemen 1810-
1860. diam. 24 - 33 cm [2]  € 200/300
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2482 Delft, blauw-wit aardewerk bordje en set 
van twee en set van driepolychroom aarde-
werk borden, 18e eeuw  diam. 19 en 23 cm. 
[7]  € 100/200

2483 Delft, divers defect aardewerk, 18e eeuw; 
groepjes en borden  [ds]  € 60/100

2484 Hispano Moresque lusterglazuur schotel, 
16e eeuw, met decor van o.a. teksten in blauw 
vakwerk (rand met glazuurslijtage) . Hierbij 
defecte Islamitische kan en ajour buitenrand 
diam. 39 cm. [2]  € 300/600

2485 Fürstenberg, porseleinen Classicistische dek-
selvaas op losse zuilvormige voet, 1800-1860, 
geheel met cannelures. Herkomst: Sotheby's 
veiling Juliana van Oranje, 2011 h. 50,  
voet 17 x 17 cm. [2]  € 300/400

2486	Haags	Porseleinen	koffiekan,	3e	kwart	18e	
eeuw, met aan weerszijde fijn geschilderd decor 
van bloemen, de tuit met vergulde plantensteel, 
greep in vorm van stengel (buik ster, standring 
scherf, schilfertjes). Gemerkt in bovenglazuur 
blauw h. 29 cm. [1]  € 100/150

2487 Oud Loosdrecht, porseleinen kop en schotel, 
3e kwart 18e eeuw en KPM, porseleinen 
vormstuk, 19e eeuw; Ariadne (kop haarlijn) 
h. 17 cm. [3]  € 60/100

2488 Duitsland, blauw wit porseleinen kop en 
schotel, Biedermeier, ca. 1840; Uitgevoerd 
met geschilderde voorstelling van kust met 
schepen. Vergulde accenten. (vergulding sleets). 
h. 13 cm. [1]  € 50/80

2489 Königliche Porzellan Manufaktur, kapitale 
wit porseleinen schotel, eind 19e eeuw; 
Uitgevoerd met fijn geschilderde voorstel-
ling van figuren met lammeren.  diam. 51 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/400

2490 Staffordshire, pearlware theepot en kan,  
18e eeuw; Beide uitgevoerd met florale decora-
tie en gevlochten hengsels. h. 12 - 16 cm  
[2]  € 300/400

2491 Staffordshire, twee aardewerk vormstukken, 
ca. 1850; Walton type hert en man met hand 
zeis en bundel graan. h. 16 - 17 cm  
[2]  € 100/150

2492 Engeland, drie aardewerk theebussen, 18e 
eeuw; Bestaande uit polychroom geschilderde 
bus met beeltenis van George III en Caroline, 
vierkante bus met pub figuren en blauw wit bus 
met George III. h. 15 - 16 cm  
[3]  € 300/400

2493 Staffordshire - Yorkshire, twee creamware 
sauskommen, 18e eeuw; Een in de vorm van 
dolfijn. Hierbij twee aardewerk figuren, schotel-
tje 'My dear boy' en blauw wit inktpotje. 
l. 16 - 20 cm [6]  € 250/350

2494 Frankrijk, polychroom geschilderd aar-
dewerk vormstuk van leeuw, 19e eeuw; In 
liggende houding, wapenschild met Frans 
lelie's. l. 18 cm, h. 15 cm [1]  € 250/350

2495 Delft, drie blauw wit aardewerk schotels, 18e 
eeuw; Twee met decor van druiven en cen-
traal een bloem, de ander met bloemenvaas en 
vogels. (randschilfers, chip, haarlijnen) 
diam. 35 cm [3]  € 80/120

2496 Delft, blauw wit aardewerk schotel met 
Chinoiserie decor, Cornelis Brouwer - De 
witte ster, 1724-1738; Met fraaie voorstelling 
van Kylin, Oosterse kostbaarheden, vogels en 
bloemen. Gemerkt met ster en CB. (randschil-
fers). diam. 34 cm. [1]  € 200/300

2497 Negen blauw en een mangaan aardewerk 
tegels, 17e-18e eeuw; o.a. met decor van 
schaatser, zeemonsters en pijp rokende man.  
[10]  € 10/200

2498 Duitsland, vier klepkannen, 18e - 19e eeuw; 
Bestaande uit hoge gres kan met voorstelling 
van krijgers, blauw glazen kan met schildering 
van bloemen, tinnen klep met annotatie 'Glück 
Friede U. Segen, een polychroom geschilderde 
kan met bloemen decoratie met tinnen deksel 
met beeltenis Joseph II en datering 1788 en 
aardewerk kan met geschilderde voorstelling 
van dorp met tinnen deksel met figuur van 
orgeldraaier. h. 20 - 36 cm [4]  € 100/200

2499 Vier blauw aardewerk tegels, 17e/18e eeuw; 
Twee met decor van schepen, twee met figuren.  
[4]  € 100/200

2500 Königliche Porzellan Manufaktur, paar por-
seleinen kop en schotels, 1914-1917; UItge-
voerd in koningsblauw met vergulde accenten. 
Alles gemerkt met stafje, de schotels ook met 
gedächtnismarke. (1 schotel met chip) 
h. 12 cm, diam 15 cm [4]  € 100/200

2501 Königliche Porzellan Manufaktur, tien wit 
porseleinen kop en schotels, ca. 1880; Uitge-
voerd met Louis XV reliëf decor. Allen gemerkt 
met stafje. diam. 6 - 11 cm  
[20]  € 100/200

2502 Meissen, blauw wit porseleinen schaal, decor 
Zwiebelmuster, 1818-1860; Voorzien van 
zilveren hengsel. Gemerkt aan de achterzijde 
alsmede in het decor. (haarlijn) diam. 24,5 cm 
[1]  € 100/200
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2513 Carl Thieme, Potschappel Dresden, paar rijk 
gedecoreerde porseleinen dekselvazen, ca. 
1900; UItgevoerd met geschilderde voorstel-
lingen van figuren in landschap en bloemen. 
Gemodelleerde bloemen en ramskoppen. 
(één met gelijmde hals). h. 30 cm  
[2]  € 100/200

2514 Meissen, twee porseleinen kop en schotels, 
ca. 1770; Uitgevoerd met fijn geschilderde 
voorstelling van bloemen en landschappen in 
bietenrood.  h. 6 cm, diam. 13 cm  
[4]  € 250/350

2515 Delft, blauw-wit aardewerken Chinoiserie 
schoteltjes, 18e eeuw, gedecoreerd in Kangxi-
stijl met figuren bij een paviljoen (frits, haar- 
lijnen, gelijmde chip)  [4]  € 50/100

2516 Blauw wit aardewerk miniatuur stoof met 
wit aardewerk test, 19e eeuw; Hierbij blauw 
wit model schoen en twee miniatuur vazen 
(beschadigingen)  [5]  € 100/200

2517 Harlingen, polychroom geschilderde aarde-
werk wand plaquette, ca. 19e eeuw;  
Uitgevoerd met voorstelling van figuren bij 
kustplaats. (rand schilfers) h. 57 cm, b. 47 cm 
[1]  € 500/800

2518 Rosenthal, beschilderd porseleinen plaquet-
te, 20e eeuw, met voorstelling naar 'De man 
met de gouden helm'. In vergulde lijst 30 x 25, 
incl lijst 57 x 46 cm. [1]  € 100/200

2519 Frankrijk, porseleinen balustervormige vaas 
met decoratie van paradijsvogels, mogelijk 
Sèvres, 19e eeuw; Hierbij een wit porseleinen 
balustervaas met geschilderde decoratie van 
dode vogels en jachtattributen. Beide gemon-
teerd als tafellamp met koperen ornamenten. 
h. 26 - 35 cm [2]  € 100/200

2520 Schwarzburger Werkstätten für Porzel-
lankunst, porseleinen vormstuk Kaketoe, 
ontwerp Edmund Sode, 1917; Natuurlijk 
vormgegeven op piedestal. Onderzijde met  
fabricaat blindmerk en modelnummer U 1119. 
h. 40 cm, b. 27 cm [1]  € 200/300

2521 Königliche Porzellan Manufaktur, porse-
leinen serviesgedeelte, ca. 1800; Bestaande 
uit vijf schotels, ovaal schaaltje en suikerpot. 
Allen met fijn geschilderd decor van bloemen 
en voorzien van model nummer 6. diam. 13 cm 
[7]  € 60/100

2522 Dresden, porseleinen hengselmandje, Helena 
Wolfsohn, 19e eeuw; UItgevoerd met geschil-
derd decor van figuren in landschap en bloem-
decoratie.  h. 5 cm, diam. 6 cm  
[1]  € 40/80

2503 Duitsland, verguld wit porseleinen siervaas, 
Biedermeier, ca. 1840; Uitgevoerd met fijne 
schildering van landhuis figuren op de voor-
grond. Aan de andere zijde annotatie 'Glück 
auf. (voet opnieuw aangezet, gerestaureerd). 
h. 32 cm, diam. 22 cm [1]  € 300/500

2504 Staffordshire, paar vormstukken Dick Tur-
pin en Tom King, 19e eeuw; Ruiters te paard, 
polychroom geschilderd.  h. 23 cm  
[2]  € 100/200

2505 Staffordshire, wit aardewerk vormstuk 
'Robin Hood', 19e eeuw; De figuren naast 
holle boom met spaniël.  h. 37 cm, b. 24 cm  
[1]  € 100/200

2506 Delft, aardewerk schotel met Wanli de-
cor, vroeg 18e eeuw. In het plat twee Chi-
nese figuren bij prieel, de rand met vakwerk 
(barst) diam. 25 cm. [1]  € 100/160

2507	Glazen	'boerenzilver'	voorraadfles,	19e	eeuw,	
met geschilderd opschrift 'Sow -Water-Nurture-
Pray-Harvest-Enjoy h. 50 cm.  
[1]  € 100/140

2508 Drie blauw glazen roemers, 19e eeuw 
Uitgevoerd met holle stam waarop braamknop-
pen. Hierbij drie blauw glazen wijnglazen met 
slinger op de stam. h. 10 - 14 cm  
[6]  € 200/300

2509 Delft, vijf blauw wit aardewerk schotels, 18e 
eeuw; Allen met Chinoiserie decor van zotje 
met scrol en bloemen. (randschilfers). 
diam. 22,5 cm. [5]  € 200/300

2510 Delft, blauw aardewerk tabakspot met 
koperen 'Den Haag', 18e eeuw. Uitgevoerd 
met voorstelling van gekroond wapen van de 
stad Den Haag geflankeerd door twee staande 
leeuwen en No. 14. Gemerkt aan de onderzijde 
voor Aardewerkfabriek De Klaauw. Compleet 
met koperen deksel. Met taxatierapport Van 
Nie Antiquairs, Amsterdam (rand met herstel-
ling) h. 43 cm [1]  € 800/1200

2511 Delft, blauw aardewerk tabakspot, 'Havana', 
18e eeuw. Uitgevoerd met voorstelling van 
indiaan zittend op kisten met tabakspot en kist 
met VOC-monogram. In de verte koopvaardij-
schepen. Gemerkt aan de onderzijde BP, voor 
de Vergulde Blompot. Compleet met koperen 
deksel. Met taxatierapport Van Nie Antiquairs, 
Amsterdam (haarscheuren). h. 38 cm.  
[1]  € 650/975

2512 De Porceleyne Fles, vijf delig aardewerk 
kaststel, gedateerd 1916; Polychroom geschil-
derd met decoratie van bloemvazen op creme 
wit fond. Schilder J. van Lijnschoten.   
h. 23 -31 cm [5]  € 150/250
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2523 Meissen, porseleinen bouilon kop en scho-
tel, 1730-1763; Uitgevoerd met geschilderde 
bloemen en sepia voorstellingen van militairen 
in goud omrande cartouches.  diam. 11 - 18 cm 
[1]  € 100/200

2524 Kristallen geslepen Bonbonnière met onders-
schotel, 19e eeuw; Uitgevoerd met zilveren 
knop. Hierbij een Biedermeier kristallen gesle-
pen dekselbokaal met decoratie van dieren en 
archtectonische bouwerken in medaillions.  
h. 19 - 30 cm [2]  € 150/180

2525 Bohemen, oranje kristallen geslepen deksel 
bokaal, 19e eeuw. Uitgevoerd met voorstellin-
gen van paarden, herten en hond.  h. 23 cm  
[1]  € 300/400

2526 Paar kristallen geslepen karaffen, Empire, 
begin 19e eeuw; Staand op ronde voet. 
Compleet met originele stoppen. h. 46 cm.  
[2]  € 300/400

2527 Twee slingerglazen, 18e eeuw; Uitgevoerd 
met trompetvormige kelk en witte slinger in de 
stam.  h. 16,5 - 17 cm [2]  € 60/100

2528 Holland, vijf wijnglazen van het type oor-
lam, ca. 1800; Allen met holle gesloten stam 
en uitlopende kelk. h. 13 cm  
[5]  € 200/300

2529 Italië, blankglazen oliekan, 18e/19e eeuw; 
UItgevoerd met rood/blauw/gele slingers. 
h. 25 cm [1]  € 100/200

2530 Frankrijk, gondelvormig aardewerk inktstel, 
ca. 1820. Utgevoerd met geschilderde bloemen 
op geel fond. Compleet met tinnen inktpotjes. 
Gemerkt aan de onderzijd met monogram 
AD.  h. 11 cm, b. 25 cm. [1]  € 150/180
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20e Eeuwse 
toegepaste kunst

2531 Lies Cosijn (1931-2016), aardewerken vaas, 
1958, Zij lopen in het bos, ingekerfd met 
figuren, gemerkt CL 306 en voor De Porceleyne 
Fles, catalogus Pottenkijker, blz. 4, nr. 1 
h. 16,5 cm / 14,5 cm diam. Provenance:  
Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[1]  € 200/400

2532 Lies Cosijn (1931-2016), aardewerken 
hangplastiek, 1959, Karel de Grote en Bertha 
met de grote voeten, catalogus Pottenkijker, 
blz. 4, nr. 4 (gerestaureerd) h. 28 cm x l. 33 cm 
Provenance: Collectie J.W.N van Achterbergh.  
[1]  € 150/250

2533	Lies	Cosijn	(1931-2016),	aardewerken	figuur,	
1961, Madame Butterfly, met gegraveerde de-
coratie, gemerkt CL 690 en voor De Porceleyne 
Fles, catalogus Pottenkijker, blz. 6, nr. 10 h. 
28,5 cm. Provenance: Collectie J.W.N van 
Achterbergh.  [1]  € 200/400

2534 Hans de Jong (1932-2011), aardewerken 
bakje, 1961, op hoge voet, met ingekraste ab-
stracte lijndecoratie, de binnenzijde met groenig 
glazuur, gestempeld H.J. 61, catalogus Potten-
kijker, blz. 24, nr. 8 h. 10,5 cm / diam. 13 cm 
Provenance: Collectie J.W.N van Achterbergh.  
[1]  € 150/200

2535 Hans de Jong (1932-2011), steengoed gevel-
steen 'Pottenkijker', 1964, met ingestempeld 
en ingekrast gezicht en opschrift 'Pottenkijker'. 
Gestempeld HJ. De gevelsteen is afkomstig uit 
de gevel van De Wittekade 99 te Amsterdam. 
Het was een geschenk van de kunstenaar ter ge-
legenheid van de plaatsing van een deel van de 
moderne keramiekverzameling van J.W.N. van 
Achterbergh in dit pand onder de naam 'De Pot-
tenkijker - Museum voor Ceramiek'. Catalogus 
Pottenkijker, blz. 30, nr. 1. Tevens afgebeeld op 
de omslag van het boek door Marcel Brouwer 
en Marius van Dam 'J.W.N. van Achterbergh - 
een gedreven verzamelaar' (randchips)  
h. 21 x l. 34 cm Provenance: Collectie J.W.N 
van Achterbergh.  [1]  € 800/1200

2536 Hans de Jong (1932-2011), steengoed Uilen-
zetel, 1965, met ingekraste en ingestempelde 
decoratie, gestempeld HJ 65, catalogus Pot-
tenkijker, blz. 32, nr. 22 h. 55 cm / diam. 43 cm 
Provenance: Collectie J.W.N van Achterbergh.  
[1]  € 2000/3000

2537 Hans de Jong (1932-2011), steengoed object, 
1966, gevormd als een figuurtje met opgeheven 
handen, gemerkt HJ 66 h. 27,5 cm Provenance: 
Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[1]  € 150/250

2538 Hans de Jong (1932-2011), aardewerken fan-
tasiedier, ca. 1970, in de vorm van een draak-
achtig beest, bedekt met blauw en geelgroen 
glazuur, gemerkt De Jong h. 27 cm / b. 38 cm 
Provenance: Collectie J.W.N van Achterbergh.  
[1]  € 300/600

2539 Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985), 
aardewerken duiventil, 1934, met groen, oker 
en aubergine glazuur, gemaakt als sigarenasbak 
voor Tutein Nolthenius, de oom van de kunste-
naar, gemerkt HH, catalogus Pottenkijker,  
blz. 36, nr. 1 (deksel hersteld) h. 12,5 cm /  
diam. 9 cm Provenance: Collectie J.W.N van 
Achterbergh.  [1]  € 150/200

2540 Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985), aar-
dewerken vormstukje, 1964, gemodelleerd als 
een mannetje in een kar, bedekt met een bruin 
en groen glazuur, gemerkt HHKO 64 (bakfout-
je) h. 18 cm / b. 23 cm Provenance: Collectie 
J.W.N van Achterbergh.  [1]  € 300/400

2541 Lily ter Kuile (1926-2016), aardewerken 
vormstuk, 1961, Twee nonnen, gemerkt LtK 
'61, catalogus Pottenkijker, blz. 50, nr. 2  
h. 16 cm / b. 17 cm Provenance: Collectie 
J.W.N van Achterbergh.  [1]  € 200/300

2542 Bettie van Lange (1941), massief aardewer-
ken vormstuk, 1963, Miereneter, gemerkt 
BvL, catalogus Pottenkijker, blz. 60, nr. 1  
h. 5 cm / l. 7,5 cm Provenance: Collectie J.W.N 
van Achterbergh.  [1]  € 100/150

2543 Luigi de Lerma (1907-1965), twee steengoed 
potten, 1950/'51 en 1951, een met roodbruin 
en blauw glazuur met ingestempelde en in-
gekraste decoratie, de ander met diepe reliëf-
decoratie naar Miro, beide gemerkt L.D.t.c., 
catalogus Pottenkijker, blz. 64, nrs. 1 en 2 
h. 22,5 cm / diam. 13 cm en h. 15 cm /  
diam. 10,5 cm Provenance: Collectie J.W.N van 
Achterbergh.  [2]  € 150/200
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2551 Etie van Rees (1890-1973), aardewerken 
vormstuk, 1962, Klapwiekende uil (Le 
bonheur sage et reveur), met geometrische 
decoratie op vleugels, gemerkt EvR, catalogus 
Pottenkijker, blz. 104, nr. 17 h. 18 cm  
Provenance: Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[1]  € 400/600

2552 Etie van Rees (1890-1973), twee aardewer-
ken vormstukjes, 1963, Straalvarkensmuis en 
Het louche maliepaard, beide gemerkt EvR, 
catalogus Pottenkijker, blz. 104, nrs. 18 en 19 
h. 12-15 cm Provenance: Collectie J.W.N van 
Achterbergh.  [2]  € 300/500

2553 Etie van Rees (1890-1973), twee aarde-
werken vormstukjes, 1963 en 1967, v.A., 
verzamelaarsportret en Narcissus, het gekuifde 
ezelsvarken, of 'doe wel en zie ook om', de 
laatste gemerkt EvR, catalogus Pottenkijker, 
blz. 104, nr. 20 en blz. 106, nr. 25 (de eerste 
met chipje aan kuif) h. 15 cm Provenance: 
Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[2]  € 300/500

2554 Etie van Rees (1890-1973), aardewerken 
vormstukje, 1967, Le cocu magnifique, met 
ingestempelde meerkleurige decoratie, gemerkt 
EvR, catalogus Pottenkijker, blz. 106, nr. 26 
(chipjes aan gewei) h. 15 cm Provenance:  
Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[1]  € 150/300

2555 Etie van Rees (1890-1973), aardewerken 
vormstukje, 1965, Het padvarken (Hommage 
à Hieronimus Bosch), met ingekraste decoratie, 
gemerkt EvR, catalogus Pottenkijker, blz. 106, 
nr. 24 (chipjes aan gewei) h. 10 cm  
Provenance: Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[1]  € 200/300

2556 Etie van Rees (1890-1973), twee aarde-
werken vormstukje, ca. 1964, Verschrikte 
witte bladmeesvaas, en bolle vogel, de tweede 
gemerkt EvR, de eerste catalogus Pottenkijker, 
blz. 106, nr. 23 (kleine restauraties)  
h. 10,5-13,5 cm Provenance: Collectie J.W.N 
van Achterbergh.  [2]  € 200/300

2557	 Johnny	Rolf	(1936),	steengoed	figuur	van	een	
kameel, 1963, bedekt met halfmat oker glazuur, 
ongesigneerd, catalogus Pottenkijker, blz. 120, 
nr. 21 h. 20,5 cm Provenance: Collectie J.W.N 
van Achterbergh.  [1]  € 200/400

2558 Johnny Rolf (1936), twee steengoed potten, 
1964, een negenzijdig en de ander twaalfzijdig, 
beide gemerkt JR, catalogus Pottenkijker, blz. 
124, nr. 34 en 35 (de kleinste met klein chipje 
voetrand) h. 11 en 11,5 cm Provenance:  
Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[2]  € 60/100

2544 Luigi de Lerma (1907-1965), twee steengoed 
potten, 1952 en 1958-'59, een gedecoreerd 
met abstracte hoofden en vissen, de ander met 
dieren, beide gemerkt L.D.t.c., catalogus  
Pottenkijker, blz. 66 en 68, nrs. 7 en 15 
h. 13,5 cm / diam. 11 cm en h. 12 cm /  
diam. 13 cm. Provenance: Collectie J.W.N van 
Achterbergh.  [2]  € 150/200

2545 Luigi en Sophie de Lerma (1907-1965 en 
1891-1961), steengoed vaasje, 1955-'56,  
handgekneed door Sophie de Lerma, met lange 
hals, gemerkt L.D.S.D., catalogus Pottenkijker, 
blz. 70, nr. 18 h. 20,5 cm / diam. 6-8cm.  
Provenance: Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[1]  € 60/80

2546 Helly Oestreicher (1936), steengoed object, 
1968, in de vorm van een schelp, ongesigneerd, 
catalogus Pottenkijker, blz. 92, nr. 3 h. 10 cm 
/ l. 15,5 cm Provenance: Collectie J.W.N van 
Achterbergh.  [1]  € 100/150

2547 Etie van Rees (1890-1973), vier aardewerken 
vormstukjes, 1954-1956 en 1962, Kruipsel, 
Kikkerbakje, Het eerste eendje en Kamperende 
muis de laatste twee gemerkt EvR, catalogus 
Pottenkijker, blz. 100, nrs. 1, 2 en 4 en blz. 
102, nr. 11 (eendje gerestaureerd) h. 5-8 cm 
Provenance: Collectie J.W.N van Achterbergh.  
[4]  € 150/200

2548 Etie van Rees (1890-1973), twee aardewer-
ken vormstukjes, 1960, De opschik-uil (Mme 
K) en Nieuwe Maas haring, beide gemerkt 
EvR, catalogus Pottenkijker, blz. 100, nrs. 5 en 
6 (enkele veertjes uil ontbreken, staart haring 
met chip en gelijmd stuk) h. 15 cm en  
h. 16,5 cm Provenance: Collectie J.W.N van 
Achterbergh.  [2]  € 400/600

2549 Etie van Rees (1890-1973), drie aardewerken 
vormstukjes, 1961-'62, Zelfportret als Etrus-
kische urn, Bettina als Eskimo mannequin en 
Baboedwerg, alle gemerkt EvR, catalogus  
Pottenkijker, blz. 102, nrs. 8, 10 en 12 (dwerg 
met chipjes aan haar) h. 7,5-15 cm Provenan-
ce: Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[3]  € 400/600

2550 Etie van Rees (1890-1973), twee aardewer-
ken vormstukjes, 1961 en 1964, Wafelwam-
mes de kunstkenner (portrait présumé de M.J. 
van H.) en De president der onontwikkelde 
gebieden, beide gemerkt EvR, catalogus Potten-
kijker, blz. 102, nr. 9 en blz. 106, nr. 22 (Wafel-
wammes met chipjes aan voet, de president met 
chipjes aan haar) h. 20 en 21 cm Provenance: 
Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[2]  € 400/600
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2559 Johnny Rolf (1936), porseleinen tegel, 1967, 
met ingegraveerde donkerbruine decoratie, 
gemerkt JR, catalogus Pottenkijker, blz. 126, 
nr. 44a 22,5 x 22,5 cm Provenance: Collectie 
J.W.N van Achterbergh.  [1]  € 80/120

2560 Johnny Rolf (1936), steengoed vaas, ca. 
1970, rechthoekig met vier openingen, onge-
signeerd h. 17 cm Provenance: Collectie J.W.N 
van Achterbergh.  [1]  € 80/120

2561 Jan de Rooden (1931-2016), steengoed 
object, 1968, opengespleten bol bedekt met 
wit glazuur en zwart-bruinbrandend ijzeroxide, 
gemerkt met idool 1968, catalogus Pottenkijker, 
blz. 142, nr. 51 h. 26,5Provenance: Collectie 
J.W.N van Achterbergh.  [1]  € 200/400

2562 Jan de Rooden (1931-2016), twee aardewer-
ken vazen, 1977 en ca. 1970, een rechthoekig 
en bedekt met glanzend glazuur, gemerkt met 
idool en 1977, de ander hoog en vierkant, 
gemerkt met idool (de laatste met kleine chip-
jes) h. 19 cm en 16,4 cm Provenance: Collectie 
J.W.N van Achterbergh.  [2]  € 100/150

2563 Jan de Rooden (1931-2016), steengoed vaas, 
ca. 1965, rechthoekig en bedekt met reliëfstruc-
tuur, gemerkt met idool h. 14 cm Provenance: 
Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[1]  € 80/120

2564 Kees van Renssen (1941), steengoed vaas,  
ca. 1965, rechthoekig op vier pootjes, met  
ingekerfde blauwe decoratie, ongesigneerd   
h. 25 cm Provenance: Collectie J.W.N van 
Achterbergh.  [1]  € 200/300

2565 Hilbert Boxem (1939-2001), Adriek Weste-
neng (1933-2021) en anderen, collectie kera-
miek, ca. 1960-1970, bestaande uit een rond 
object van Hilbert Boxem, een dekselpotje van 
Aniek Westeneng en drie andere dekselpotten 
van diverse makers h. 9,5-27 cm. Provenance: 
Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[5]  € 200/300

2566 Johnny Rolf (1936), Luigi de Lerma (1907-
1965) en anderen, collectie keramiek, ca. 
1960-1980, bestaande uit twee langgerekte 
vaasjes en vijf potjes, diverse makers  
h. 6,5-29,5 cm Provenance: Collectie J.W.N van 
Achterbergh.  [7]  € 200/400

2567 Jan de Rooden (1931-2016) en anderen, 
collectie keramiek, ca. 1960-1970, bestaande 
uit een kom met twee oren van Jan de Rooden, 
1962, een kom met zwart en crème glazuur 
en een schaal met ingekerfde figuren diam. 
16-33,2 cm. Provenance: Collectie J.W.N van 
Achterbergh.  [3]  € 100/200

2568 Ettore Sottsass (1917-2007), aardewerk vaas, 
model 451, 'Kua', 1968. Fabrikaat Edit. Met 
resten van signatuur op onderzijde. Gekocht bij 
Indoor, Amsterdam. h. 13 cm, b. 20 cm,  
d. 15 cm [1]  € 1500/2000

2569 Hardhouten sculptuur voorstellende gier,  
ca. 1920; Uitgevoerd in zittende houding. 
Gesigneerd met monogram  h. 48 cm, b. 19 cm, 
d. 28 cm [1]  € 800/1200

2570 W. C. Brouwer, (1877 - 1933), groen aarde-
werk spreukenbord, 'Geduld Overwint Alles, 
ca. 1910;  diam. 31 cm [1]  € 80/120

2571 Clarice Cliff, servies deel, decor Bizarre, ca 
1930; Bestaande uit theepot, bordjes, melkkan 
en potje model Bizarre,. Hierbij paar aardewerk 
art deco kandelaars Myott & Co, plateel vaas 
Zuid Holland en Belgische gemodelleerde 
bladeren vaas.   [12]  € 120/160

2572 Kayserzinn, tinnen schaal op hoge voet, ca. 
1900; Uitgevoerd met reliëf decoratie van o.a. 
vrouwengezicht en profile. Gemerkt onderzijde 
'Kayserzinn 4663'. (getordeerd). h. 17 cm, 
diam. 24 [1]  € 40/60

2573 Aardewerkfabriek Amstelhoek, okergeel 
aardewerk vaas, ontwerp Lambertus Zijl, 
ca. 1910; Uitgevoerd met decoratie van slakken 
en ramskoppen (haarscheur). Hierbij Katwijk 
uilenkannetje en puntvaas Bergen op zoom. 
h. 13 - 23 cm [1]  € 200/300

2574 Drie-pas tegeltableau, 'Onder moeders  
paraplu' ca. 1920; In eiken gestoken lijst. 
h. 25 cm, b. 54 cm [1]  € 50/80

2575 Plateelbakkerij Zuid-Holland, aardewerk 
kandelaar, ca. 1900; Uitgevoerd met poly-
chroom decoratie van bloemen op wit fond. 
h. 45 cm [1]  € 80/120

2576 Plateelbakkerij Zuid Holland, plateel sier-
schotel, ca. 1910; Uitgevoerd met polychroom 
decoratie van bloemen. diam. 46 cm  
[1]  € 100/150

2577 W. C. Brouwer, (1877-1933), aardewerk pot, 
ca. 1910; Uitgevoerd in pasteltinten.  h. 26 cm, 
diam. 25 cm [1]  € 50/80

2578 W. C. Brouwer, (1877-1933), groen aarde-
werk kan, ca. 1910; Uitgevoerd met sgrafitto 
decoratie. Hierbij blauw aardewerk kan en 
zwart aardewerk vaas. (vaas met schilfer). 
h.13 - 25 cm [3]  € 200/300

2579 W. C. Brouwer (1877-1933), groen aarde-
werk cachepot, ca. 1910; Uitgevoerd met 
continu patroon rondom. (twee chips).  
h. 28 cm, diam. 38 cm [1]  € 150/250

2580 A. D. Copier (1901-1991), grijs glazen Unica 
vaas, 1943. Gemerkt aan de onderzijde 'Leer-
dam Unica, V 719, AD Copier'. (binnenzijde 
met aanslag). h. 29 cm, diam. 20 cm  
[1]  € 200/300
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2592 Chris Lanooij (1881-1948), vier aardewerk 
koppen en schotels, ca. 1915; Uitgevoerd 
met geschilderd decor van kersen. Hierbij een 
aardewerk kop een schotel en koffiebeker. Allen 
voorzien van geschilderd vierpas merk C L B 
R.  diam. 7 - 8,5 cm [11]  € 80/120

2593 Chris Lanooij (1881-1948), aardewerk 
sierschotel met decor van vogel, ca. 1930; 
Genummerd 3138 en gesigneerd C J Lanooy 
Epe. diam. 27,5 cm [1]  € 50/80

2594 Jan de Rooden (1931 - 2016), bruin aarde-
werk acht lichts kandelaar, gedateerd 1961; 
Gevormd als tazza met centraal een kaarshou-
der waar omheen zeven kaarsenhouders op 
rand. Gemerkt aan de onderzijde JDR, '61 en 
kruikje. h. 24 cm, diam. 25 cm  
[1]  € 150/200

2595 Lucie Rie (1902-1995), steengoed vaas, ca. 
1960; uitgevoerd met spikkel patroon op creme 
wit fond. Onderzijde met blindmerk monogram 
LR. h. 13,5 cm [1]  € 1000/2000

2596 Pablo Picasso (1881-1973), aardewerk sier-
schaal, ' Hibou', AR 284, ca. 1955. Onderzijde 
gemerkt 'Madoura Plein Feu Edition Picasso 
Madoura Edition Picasso'. Uit een editie van 
450 exemplaren. h. 39 cm, b. 32 cm  
[1]  € 8000/12000

2597 Pablo Picasso (1881-1973), aardwerk kan, 
Yan petites têtes (A.R. 515), 1963; stamped 
and marked 'Edition Picasso / Madoura Plein 
Feu / Edition Picasso terracotta pitcher, parti-
ally engraved, with black engobe. Conceived 
on 30 August 1963 and executed in a numbered 
edition of 300. Marked with number 51/300. 
h. 27,7 cm. nr. 51/300 Provenance, collection of 
Andre Lefevre (1881-1963) gifted to his friend 
the owner of Chateau de Turenne, where Andre 
Lefevre spend his summers. Private French  
collection through inheritance and private 
Dutch collection.   € 3000/5000

2598 Joseph Mendes da Costa (1863-1939), grès 
cérame sculptuur 'De Doove', ca. 1900; 
Voorzijde met titel. geplaatst op coromandel-
houten sokkel.  h. 21,5 cm, incl. voet h. 24 cm 
Dit stuk komt uit de erfenis van Anna Egter van 
Wissekerke (1872-1969), schilder en leerling 
van Henk Bremmer. Joseph Mendes da Costa 
en Anna Egter van Wissekerke hadden beiden 
een atelier(woning) in Laren (NH) en waren dik 
bevriend. Joseph heeft dit beeld destijds aan 
haar cadeau gedaan. [1]  € 2000/4000

2581 A. D. Copier (1901-1991), glazen Unica vaas, 
1949; Vierkante vorm met wijd uitlopende 
rand, iriserend met groen/bruine ingesloten 
streep decoratie. Onderzijde gemerkt: Leerdam 
Unica AA 197 AD Copier. h. 14,5 cm, b. 18 cm 
[1]  € 400/600

2582 A. D. Copier (1901-1991), iriserend glazen 
bolvaas, ontwerp 1930; Uitvoering glasfabriek 
Leerdam. Voorzien van geëtst monogram. 
h. 19,5 cm [1]  € 50/80

2583 A. D. Copier (1901-1991), rood glazen vaas, 
ca. 1930; Uitgevoerd met verticaal optiek, 
gemerkt met geëtst monogram. Glasfabriek 
Leerdam. (chip aan de rand). h. 24,5 cm  
[1]  € 80/120

2584 A. D. Copier (1901-1991), oranje glazen vaas 
met vertikaal optiek, ontwerp 1928; Uitvoe-
ring Glasfabriek Leerdam. Voorzien van geëtst 
monogram. h. 37 cm, diam. 31 cm  
[1]  € 1000/2000

2585 A. D. Copier (1901-1991), Unica dikwandige 
glazen vaas, 1949; UItgevoerd met zwarte 
glasdraden en luchtbellen. Gemerkt Leerdam 
Unica AA 214, A. D. Copier. h. 13 cm,  
diam. 11 cm [1]  € 200/300

2586 A. D. Copier (1901-1991), vijf graniver 
cactuspotten; Hierbij twee graniver onderscho-
tels. (voet kleine gele cactuspot met chip, rand 
blauwe onderschotel met chip, groene onder-
schotel, gelijmd).  [7]  € 150/250

2587 A. D. Copier (1901-1991), bruin glazen 
Serica vaas met tincraquelé, 1930; Hierbij 
kantige grijs glazen vaas, geel glazen vaas en 
drie glazen iriserende kommen, gemerkt de 
Bazel. h. 22 cm, diam 21,5 cm  
[6]  € 100/200

2588	Frankrijk,	Lucien	Brisdoux	(1878-1963),	fijn	
gevormde getrapte keramiek dekselpot, Art 
Deco, met bruin glazuur en goud 'druip' decor. 
Onderzijde gesigneerd.  h. 17 cm.  
[1]  € 160/180

2589 Elfride Balzar-Kopp (1904-1983), steengoed 
vormstuk; Hertje. Gesigneerd op onderzijde) 
h. 17, l. 18 cm. [1]  € 60/100

2590 Sint Lukas Utrecht, twee aardewerk vazen 
met lusterglazuur, ca. 1915; Paarse vaas 
genummerd 153 D (rand met twee chips) 
Blauwe vaas genummerd 67 C (onderrand met 
chipje). h. 22 - 30 cm [2]  € 50/80

2591 Sint Lukas Utrecht, blauw aardewerk lamp-
voet met lustglazuur, ca. 1915; UItgevoerd 
met uitlopende rand en geometrische gemode-
leerde decoratie. Genummerd aan onderzijde 34 
K. h. 28,5 cm [1]  € 80/120
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2599 Frans Zwollo sr. (1872-1945), gehamerde en 
gedreven roodkoperen sierschotel, ca. 1925; 
Uitgevoerd met fraai gestileerde lijnenspel 
samenkomend in het centrum van de schaal. 
Gemerkt met stadsmerk voor Den Haag en 
F.Zwollo met hamer. diam. 25 cm  
[1]  € 200/300

2600 Jan van der Vaart (1931-2000), drie steen-
goed bronskleurige schakelvazen, 1970;  
Gesigneerd onderzijde 'vd Vaart, wiel en '70'. 
h. 18,5 cm [3]  € 500/800

2601 Jan van der Vaart (1931-2000), steengoed 
zwartgeglazuurde vaas, 1989; Gesigneeerd 
'89 vdVaart en wiel. h. 23,5 cm  
[1]  € 100/200

2602 Jan van der Vaart (1931-2000), steengoed 
vierkante zwartgeglazuurde doorkijk vaas, 
1967; gesigneerd onderzijde wiel, vdVaart, 
'67. h. 20 cm [1]  € 300/500

2603 Jan van der Vaart (1931-2000), geometrische 
zwartgeglazuurde steengoed vaas, 1969. 
Onderzijde gesigneerd '69, vdVaart, wiel.  
h. 28 cm [1]  € 300/500

2604 Jan van der Vaart (1931-2000), vierkante 
zwartgeglazuurde steengoed vaas, 1967; 
gesigneerd onderzijde wiel, vdVaart '67. 
h. 9,5 cm [1]  € 100/200

2605 Jan van der Vaart (1931-2000), zwartgegla-
zuurde steengoed vaas met cirkelvorm, 1988; 
Gesigneerd onderzijde '88 vdVaart en wiel.  
h. 29,5 cm, b. 12 cm Bovens Veilingen  
11 september 2002 [1]  € 200/400

2606 Jan van der Vaart (1931-2000), bruingegla-
zuurde steengoed kom, 1963; Gesigneerd 
onderzijde vdVaart, wiel en '63 h. 15,5 cm,  
dia, 17 cm [1]  € 200/300

2607 Jan van der Vaart (1931-2000), gedraaide 
geelgeglazuurde steengoed vaas, 1961;  
gemerkt onderzijde '61, vdVaart en wiel.  
h. 12,5 cm, diam 9 cm [1]  € 100/200

2608 Jan van der Vaart (1931-2000), witgegla-
zuurde porseleinen vaas, 1983; onderzijde 
gemerkt '83 vdVaart wiel. h. 34,5 cm  
[1]  € 100/200

2609 Jan van der Vaart (1931-2000), steengoed 
blauwgeglazuurde diabolovormige vaas, 
1966; onderzijde gemerkt '66 vdVaart wiel. 
h. 17,5 cm, dia. 19,5 cm [1]  € 400/600

2610 Jan van der Vaart (1931-2000), groenge-
glazuurde steengoed vaas, 1967. onderzijde 
gemerkt '67 vdVaart wiel. h. 10 cm,  
diam. 9,5 cm [1]  € 100/200

2611 Jan van der Vaart (1931-2000), groenge-
glazuurde steengoed vaas, 1973; gemerkt 
onderzijde '73 vdVaart wiel. h. 25,5 cm  
[1]  € 200/300

2612 Jan van der Vaart (1931-2000), steengoed 
bronskleurige vaas, 1993; Geïnspireerd op 
bloem met kantige rand. Gemerkt vd Vaart,  
93 en wiel. h. 31,5 cm, b. 19 cm  
[1]  € 300/400

2613 Jan van der Vaart (1931-2000), steengoed 
bronskleurige vaas, multipel, 1992; Gemerkt 
2, vdVaart en wiel. (hoekje gelijmd) h. 17,5 cm 
[1]  € 300/400

2614 Jan van der Vaart (1931-200), blauw 
steengoed vaas, multipel, 1991; Gemerkt '91, 
vdVaart en Wiel. h. 19 cm, b. 16 cm  
[1]  € 200/400

2615 Jan van der Vaart (1931-2000), steengoed 
bronskleurige 'twee compartimenten' vaas, 
1970; Gemerkt '70 vdVaart en Wiel. Hierbij 
bolvormige bronskleurige steengoed kandelaar, 
ontwerp 1969. h. 6,5 cm - 11 cm  
[2]  € 160/200

2615A Jan van der Vaart (1931-2000), witgegla-
zuurde aardewerken vaas, 1968, rechthoekig 
van vorm, gemerkt wiel Vd Vaart en 68 (haar-
lijntje aan bovenzijde) h. 44,5 cm Provenance: 
Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[1]  € 800/1200

2615B Jan van der Vaart (1931-2000), bronsge-
glazuurd steengoed tulpentoren-element, ca. 
1990, met zeven openingen, gemerkt wiel en 
Vd Vaart (chipje) h. 19,5 cm Provenance:  
Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[1]  € 400/500

2615C Jan van der Vaart (1931-2000), bronsge-
glazuurd aardewerk 'Unica' vaas, 1964, met 
brede ronde voet en geringde hals, gemerkt 
wiel, Vd Vaart en 64 (chip aan hals en voet van 
ca. 3,5 x 2 cm) h. 14,5 cm Provenance:  
Collectie J.W.N van Achterbergh.   
[1]  € 100/200

2615D Jan van der Vaart (1931-2000), bronsge-
glazuurde Multipel vaas, 1993, geometrisch 
model, gemerkt wiel Vd Vaart en 93 h. 29,5 cm 
Provenance: Collectie J.W.N van Achterbergh.  
[1]  € 500/700

2615E Jan van der Vaart (1931-2000), witgegla-
zuurde Multipel vaas, 1993 en vierkant 
object, geometrisch ellipsvormig model, 
gemerkt wiel Vd Vaart en 93 h. 9 en 34,5 cm 
Provenance: Collectie J.W.N van Achterbergh.  
[2]  € 200/400
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2615G Jan van der Vaart (1931-2000), gedraaide 
steengoed schaal, Unica, 1962; Uitgevoerd 
met verschillende bronskleuren ter experiment 
voor de eerste door hem uitgevoerde bruin/
bronzen glazuren. De huidige eigenaar heeft 
deze gekregen van de kunstenaar voor huwelijk 
in 1962. Onderzijde gemerkt 'Wiel', vdVaart, 
'62. diam. 26,5 cm, h. 5 cm  
[1]  € 1000/1500

2615H Loetz, iriserend glazen schaal, ca. 1900; 
Uitgevoerd met geschulpte rand en bruine glas-
draden. Hierbij groen glazen vaas met bruine 
glasdraden. diam. 17 cm [2]  € 80/120

2615K Lalique, blank persglazen schaal, ca. 1935; 
Uitgevoerd met decoratie van palmbomen in 
geometrisch patroon. Gemerkt met etsmerk 
Lalique France.  diam. 35 cm  
[1]  € 100/200

2615L Albert Termote (1887-1978), bruin gepati-
neerde bronzen vrouwen buste, gedateerd 
1926; waarschijnlijk is de voorstellende Lucie 
Léonard, de echtgenote van Termote. Gesig-
neerd ATermote, '26. Geplaatst op betonnen 
voet. h. 32 cm, b. 30 cm, d. 23 cm.  
[1]  € 300/500

2615M L.C. Tiffany, favrille blauw glazen wijn-
glas, circa 1900-1920. Gesigneerd rond  
pontielmerk 'LCT Favrille'. h. 19,3 cm.   
[1]  € 300/500

2615N René Lalique, Wingen sur Moder, glas 
ontwerp 1921; 'Vrilles de vignes'. Litt: F. Mar-
cilhac, s. 807, nr 3757 / Catalogue des Verreries 
de René Lalique, 1935, blz 30. Met diamantgra-
vure signatuur. h. 17,3 cm [1]  € 800/1000

2615P Joma, oranje mat glazen vaas, Art Deco, ca. 
1935; Uitgevoerd met geometrische decoratie 
in zwart, rood en groen. h. 25 cm  
[1]  € 80/120

2615Q Joma, glazen vaas met geometrische deco-
ratie, ca. 1935.  h. 23 cm [1]  € 80/120

2615R Richard Aurili (1834-1914), marmeren 
buste van meisje, ca. 1900; Met losse kantige 
marmeren voet. h. 15 cm, b. 11,5 cm  
[1]  € 100/200

2615S A.D. Copier (1901-1991), dikwandig rook-
glazen schaal, ontwerp 1937.  diam. 33,5 cm 
[1]  € 100/200

2615T Kunstaardewerkfabriek Sint Lukas, twaalf 
pas tegeltableau met voorstelling naar Rem-
brandt 'De Staalmeesters', ca. 1900; Uitge-
voerd in sepia. Rechter tegel gemerkt St. Lukas, 
Utrecht, Holland. Geplaatst in zwarte lijst.  
h. 44 cm, b. 60 cm, incl. lijst h. 59 cm, b. 74 cm 
[1]  € 200/300

2615U Vincent Dame (Hoberg), 1946-1995, 
bronzen en marmeren sculptuur, 'geboor-
te',gemerkt VDH, oplagenr. 2 van 10, 
1977.  h. 11 cm [1]  € 100/200

2615V Lejan, wit aardewerk vormstuk voorstel-
lende vis, Art Deco, ca. 1935.  h.31 cm,  
b. 40 cm [1]  € 50/80

2615W Karel Gomes (1930-2016), bronzen sculp-
tuur; Thomas. Niet gesigneerd. Herkomst: 
afkomstig uit het atelier van Gomes h. 43 cm. 
[1]  € 160/200

2615X Cees Willemsen (1952-2021), bruin gepati-
neerd bronzen sculptuur, 'paarden in omhel-
zing' ca. 1980. Geplaatst op v-vormige voet. l. 
98 cm, h. 43 cm [1]  € 400/600

2615Y Frits van Eeden (geb. 1944), bronzen sculp-
tuur voorstellende paarden; Geheel geplaatst 
op natuurstenen sokkel. h. 17 cm, b. 32 cm  
[1]  € 150/250

2615Z Tegeltableau van twaalf tegels, ca. 1900, 
met geschilderd decor van kippen en boerin op 
boerenerf (meerdere tegels beschadigd) 46 x 60 
cm. Provenance: Een inzending uit Hoorn  
[1]  € 50/80

2616 Frankrijk, zeskantige hoge aardewerk vaas, 
20e eeuw; Uitgevoerd met metaal finish. On-
duidelijk gemerkt LS? a Villeroze. h. 20 cm  
[1]  € 60/100

2617 Lydia Wils (1924-1982), gegraveerd kristal-
len vaas, ca. 1990; Met voorstelling van vrouw 
bij boom, uil en hond. Uitgevoerd door Louis 
Barthelemey voor Val Saint Lambert.  
h. 23 cm [1]  € 300/400

2618 Tiffany & Co. groen iriserende glazen vaas, 
tweede helft 20e eeuw; Uitgevoerd met paars/
blauwe gestileerde decoratie van lijnen.  
Onderzijde gemerkt Tiffany & Co. h. 31 cm.  
[1]  € 300/400

2619 Klaas Gubbels (1934), bronzen sculptuur 
'theepot'; Gesigneerd KG, '03 en genummerd 
18 uit een oplage van 40 exemplaren. h. 15 cm, 
b. 20 cm [1]  € 300/500

2620 C. Charles, groen gepatineerd metalen 
sculptuur 'Chevauchée', Art Deco, ca. 1930; 
Gestileerde voorstelling van naakte dame op 
springend paard en gedrapeerde doek. Geplaatst 
op zwart hardstenen basement. Gesigneerd 
C.Charles. h. 47 cm, b. 65 cm  
[1]  € 1800/2200

2621 Hester Mabel White (overl. 1948), onyx 
boekensteun	met	gepatineerd	bronzen	figuur,	
Art Deco, ca. 1925; Voorstellende een leunend 
jongetje in klassieke Chinese kledij. Gesigneerd 
H. M. White h. 22 cm, b. 16 cm  
[1]  € 100/200
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2622 Frankrijk, vier persglazen wand appliques, 
Verdun, Art Deco, ca. 1930; Uitgevoerd met 
decor van bloemen. Geplaatst in houten schuit-
vormige armaturen. Allen gemerkt 'France 419 
Verdun'. (samengesteld) h. 17 cm, b. 24 cm  
[4]  € 400/600

2623 Twee terracotta en polychroom geschilderde 
vormstukken,	gitarist	en	fluitist,	20e	eeuw;	
Onduidelijk gesigneerd onderzijde voet C. 
Paul....Een vergelijkbaar beeld in de collectie 
Museum Rotterdam, inv. nr. 66791. 
(fluit gelijmd, schilfers). h. 37 - 48 cm  
[2]  € 50/80

2624 Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985), 
blauw geglazuurde aardewerk schaal, 1946. 
Uitgevoerd met decoratie van vogels. Gemerkt 
'KO '46'. diam. 27,5 cm, h. 9 cm.  
[1]  € 100/160

2625 NV Haagsche Plateelfabriek Rozenburg, 
aardewerk balustervormige vaas met rechte 
oren, 1903; Polychroom geschilderd met  
florale motieven. Schildersmerk Br. voor 
J.M.G. Brouwer. h. 31 cm, b. 21 cm  
[1]  € 400/500

2626 NV Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg, 
balustervormige vaas met twee oren en 
zeskantige hals, 1901; UItgevoerd met poly-
chrome schildering van kaketoe met bloemen. 
Schildersmerk Br. voor J.M.G. Brouwer. 
h. 26,5 cm, b. 17,5 cm [1]  € 300/400

2627 Johann Anton Willebrord von Stein (1886-
1965),	affiche	'Java	Sumatra	Rotterdamsche	
Lloyd', ca. 1930; Voorstellende het schip 
Baloeran, rechts boven V, Stein. Ingelijst. 
h. 100 cm, b. 63,5 cm [1]  € 4000/6000

2628 Hendrik (Henk) Chabot (1894-1949) ruin 
gepatineerd bronzen sculptuur, 'Masker',  
ca. 1920; Binnenzijde met inkt gesigneerd  
'H Chabot' en 'R'dam'. Gemerkt aan de zijkant 
Brons Gieterij De Plastiek Bloemendaal.  
h. 39 cm, b. 9 cm, d. 12 cm [1]  € 3000/5000

2629 Paar koperen vazen met decoratie van witte 
bloemen in cloisonné techniek, Art Nouveau, 
ca. 1900; onderzijde gegraveerd Gallé. (een 
met deuk, beschadigd). h. 22 cm  
[2]  € 80/120

2630 Francesca Zijlstra (geb. 1950), zwart gepa-
tineerd bronzen buste, 1999; Geplaatst op 
cilindrische hardstenen sokkel. Gesigneerd. 
h. 7 cm, incl sokkel h. 17 cm Private Amsterdam 
collection. [1]  € 200/400

2631 Hans Keck (1875-1941, bronzen sculptuur; 
Vrouwelijk naakt, op groen marmeren voet  
h. 29 incl. voet, voet 8 x 10 cm. [1] € 150/200

2632 Theo van der Nahmer (1917 - 1989), groen 
gepatineerd bronzen sculptuur, 'Japanse'; 
Geheel op groene bronzen onderplaat. Onder-
zijde met etiket. h. 60 cm [1]  € 200/300

2633 Pjotr Müller (geb. 1947), gietijzeren sculp-
tuur 'architectuur studie', 1998; Onderzijde 
met meegegoten signatuur en datering. Drie 
werken van Pjotr Müller zijn opgenomen in de 
Beeldentuin van het Kröller-Müller museum, 
'Tempeltje van het dagelijks leven'; ' Nuraghe' 
en ' Soleares Tristes' en o.a. Museum Fundatie, 
Zwolle en andere Musea. l. 19,5 cm, b. 9 cm,  
h. 8 cm [1]  € 200/400

2634 Pjotr Müller (geb. 1947), gietijzeren sculp-
tuur 'architectuur studie', 1998; Onderzijde 
met meegegoten signatuur en datering.  
l. 19,5 cm, b. 9 cm, h. 9,5 cm [1] € 200/400

2635 Fred Carasso (1899-1969), bruin gepatineerd 
bronzen sculptuur; 1966; Hurkend vrouwlijk 
naakt. Gesigneerd F. Carasso '66 op achter-
zijde h. 13, d 10 cm. Provenance: Collectie 
bronzen sculpturen uit een particuliere nalaten-
schap uit Bussum. [1]  € 400/800

2636 Mari Andriesse (1897-1979), zwart gepati-
neerd bronzen sculptuur; Drie muzikanten. 
Gesigneerd met monogram MA op achter-
zijde h. 13, br 12 cm. Provenance: Collectie 
bronzen sculpturen uit een particuliere nalaten-
schap uit Bussum. [1]  € 400/800

2637 Charlotte Van Pallandt (1898-1997) , zwart 
gepatineerd bronzen sculptuur; Meisje met 
hert. Gesigneerd Pallandt Meisje met hert. 
Gesigneerd Pallandt h. 19, 8 x 9 cm.  
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 800/1200

2638 Bronzen sculptuur, 20e eeuw; Vrouwlijk 
torso. Initialen CP (Pallandt?)). Op marmeren 
sokkel h. 11, incl. sokkel 19 cm. Provenance: 
Collectie bronzen sculpturen uit een particu-
liere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 100/200

2639 Bronzen cachet en bruin gepatineerd bron-
zen buste, begin 20e eeuw; Mephisto. De 
buste met signatuur op achterzijde  h. 12 en  
14 cm. Provenance: Collectie bronzen sculptu-
ren uit een particuliere nalatenschap uit  
Bussum. [1]  € 150/250

2640 Paar bruin gepatineerd bronzen groepjes 
in stijl van Wiener Werkstaette, begin 20e 
eeuw; Faun met geit/Faun met kat. Elk op 
gedraaid ebbehouten voet h. 8 cm. incl. voet. 
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[2]  € 300/500
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2650 Koud beschilderd Weens brons, circa 1900; 
Uil, op ronde onyx voet incl voet h. 11,5 cm, 
diam. 9  cm. Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [1]  € 200/400

2651 Bruin gepatineerd bronzen sculptuur, begin 
20e eeuw; Zittende kat. Op marmeren voet  
h. 8, incl voet h. 11,5  cm. Provenance:  
Collectie bronzen sculpturen uit een particu-
liere nalatenschap uit Bussum. [1] € 200/300

2652 Antoine Louis Barye (1796-1875), bronzen 
sculptuur; Zittende kat. Gesigneerd BARYE. 
Op marmeren voet h. 9, incl. voet h. 11  cm. 
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 300/600

2653 Twee Weense bronsjes, ca. 1900; Kat, gemerkt 
Geschutz 459/Verguld brons, kat zittend op 
boek h. 5 en 12  cm. Provenance: Collectie 
bronzen sculpturen uit een particuliere nalaten-
schap uit Bussum.   € 150/200

2654 Chris Agterberg (1883-1948), bronzen sculp-
tuur, circa 1925; Danseres. Gesigneerd CA. 
Gemonteerd op marmeren voet. Afgebeeld in: 
Cris Agterberg- beeldhouwer en sierkunstenaar, 
pag.41, afb.15 h. 14,5, incl voet h. 18  cm. 
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 1500/2000

2655 Mobach, blauw aardewerk oor vaas, ca. 
1905; Met decoratie van bloem. Niet gemerkt. 
(rand schilfer). h. 34 cm [1]  € 80/120

2656 Duitsland/Oostenrijk, paar iriserende glas-
pasta vazen, Jugendstil, met bruin gepatineerd 
bronzen montering h. 23, br. 18 cm.  
[2]  € 150/250

2657 Pieter d'Hont (1917-1997), bronzen sculp-
tuur 'Michel Simon', 1967; Geplaatst op 
stenen sokkel. h. 7,5 cm [1]  € 200/300

2658 Gyula Betlen (1879-1963), paar aardewerk 
vormstukken ‘Parisiennes’ ca. 1900; Uitge-
voerd in pasteltinten. Gesigneerd Betlen.  
h. 21 - 23 cm [2]  € 800/1200

2659 Miniatuur bronzen Victor Heinrich Seifert 
(1870-1953) bruin gepatineerde bronzen  
miniatuur buste 'La Rose', ca. 1900;  
Geplaatst op rood marmeren voet. h. 10 cm  
[1]  € 80/120

2660 K. P. C. de Bazel (1869-1923), kantig groen 
persglazen serviesdeel, 1920-1922; Uitvoering 
Glasfabriek Leerdam. Bestaande uit twaalf 
borden, twaalf schotels, acht onderzetters, drie 
kleine dienschalen, een grote dienschaal, boter-
doos, suikerpot en een deksel.    
[39]  € 300/500

2641 Frankrijk, ontwerp Casimir Brau, bronzen 
sculptuur (auto mascotte), ca. 1925; Hur-
kende aap. Op marmeren voet. Ontwerp voor 
Lévrier Automobiles h. 7 cm., incl, voet 9,5, 
8 x 6,5  cm. Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [1]  € 200/400

2642 André Vincent Becquerel (1893-1981) - 
bronsgieter Susse Frères Paris -, verguld 
bronzen sculptuur; vliegende zwaan. Gesig-
neerd BECQUEREL en bronsgietersmerk Susse 
Freres Paris, tevens gestempeld 'bronze' l. 20, 
h. 12, incl. voet l. 21  cm. Provenance: Col-
lectie bronzen sculpturen uit een particuliere 
nalatenschap uit Bussum. [1]  € 400/600

2643 Metalen sculptuur (automascotte), Art Deco; 
Vliegende gans. Op plexiglas voet h. 11, br 14, 
incl voet h. 15  cm. Provenance: Collectie bron-
zen sculpturen uit een particuliere nalatenschap 
uit Bussum. [1]  € 80/100

2644 Engeland, August and Emile Lejeune, ver-
chroomd bronzen sculptuur (automascotte), 
Art Deco;  Vliegende vis. Gemerkt AEL. Op 
stenen voet h. 14,5, l. 14, incl voet h. 19  cm. 
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 200/400

2645 Bruin gepatineerd bronzen sculptuur, Art 
Deco;  Twee kraaien op tak, met ingelegd 
kunststof ogen en ivorine snavels. Op mar-
meren voet totaal h. 12 cm., voet 12 x 9  cm. 
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum. 
[1]  € 200/400

2646 Bruin gepatineerd bronzen sculptuur, Art 
Deco; Marabou. Op marmeren voet h. 15 incl 
voet, l. 10  cm. Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [1]  € 200/300

2647 Dimitri Chiparus (1886-1947), verguld bron-
zen sculptuur; Herdershond 'Chien Policier'. 
Op marmeren voet. incl voet h. 19, l 18  cm. 
Provenance: Collectie bronzen sculpturen uit 
een particuliere nalatenschap uit Bussum.  
[1]  € 100/200

2648 Drie bronsjes, begin 20e eeuw;  Provenance: 
Collectie bronzen sculpturen uit een particu-
liere nalatenschap uit Bussum.  
[3]  € 150/250

2649 Koud beschilderd Weens brons, begin 20e 
eeuw; Pekinees Provenance: Collectie bronzen 
sculpturen uit een particuliere nalatenschap uit 
Bussum. [1]  
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2661 Koninklijke Mosa BV, Maastricht, serie 
van twaalf ontbijtserviezen ontworpen in 
opdracht van Museum Fodor, 1987-1988; 
Bestaande uit twaalf grote borden, twaalf, 
kleine borden en twaalf kop- en schotels. De 
ontwerpers: Eric Andriesse, Kees de Goede, 
Marien Schouten, Carel Visser, Toon Verhoef, 
Co Westerik, Marlene Dumas, Rob Birza, Han 
Schuil, Rob van Koningsbrugge, Peter Struyc-
ken en Lawrence Weiner.    
[48]  € 600/1000

2662 Alessandro Mendini, porseleinen deksel-
vaas 100% Make Up, decoratie van Antonio 
Miralda, voor Alessi, 1992; Vaso del Tempo. 
Compleet met originele kartonnen verpak-
king. h. 38,5 cm [1]  € 300/400

2663 Alessandro Mendini, porseleinen dekselvaas, 
100 % Make Up, met decoratie van Paolo 
Bertozzi & Stefano Del Monte Casoni, voor 
Alessi, 1992; Uit de gelimiteerde serie van 
100 vazen per decor. Compleet met originele 
kartonnen verpakking. h. 38,5 cm  
[1]  € 300/400

2664 Alessandro Mendini, porseleinen vaas, 100% 
Make Up, met decoratie van Dan Friedman, 
voor Alessi, 1992; Uit de gelimiteerde serie van 
100 vazen per decor. Compleet met originele 
kartonnen verpakking. h. 38,5 cm  
[1]  € 300/400

2665 Alessandro Mendini, porseleinen dekselvaas, 
100% Make Up, met decoratie van Kunst-
flug,	voor	Alessi,	1992;	Uit de gelimiteerde 
serie van 100 vazen per decor. Compleet met 
originele kartonnen verpakking. h. 38,5 cm  
[1]  € 300/400

2666 Alessandro Mendini, porseleinen deksel-
vaas, 100% Make Up, met decor van Leonid 
Yentus, voor Alessi, 1992; Uit de gelimiteerde 
serie van 100 vazen per decor. Compleet met 
originele kartonnen verpakking. h. 38,5 cm  
[1]  € 300/400

2667 Alessandro Mendini, porseleinen deksel-
vaas, 100% Make Up, met decoratie van 
Raja Babu Sharma, voor Alessi, 1992; Uit 
de gelimiteerde serie van 100 vazen per decor. 
Compleet met originele kartonnen verpak-
king. h. 38,5 cm [1]  € 300/400

2668 Alessandro Mendini, porseleinen dekselvaas, 
100% Make Up, met decoratie van Birgitta 
Watz, 1992; Hierbij 100 % Make Up deksel-
vaas met decoratie van Nicola de Maria. En 
boek 100 % Make Up 'La Fabbrica Estetica'. 
Uit de gelimiteerde serie van 100 vazen met de-
cor. Compleet met originele kartonnen verpak-
king. h. 38,5 cm [3]  € 600/800
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Chinees porselein

2670 China, blauw-wit porseleinen schotel,  
Qianlong periode (1736-1795), met decor van 
bergmeer met pagode en hekwerk diam. 31 cm. 
[1]  € 100/150

2671 China, twee paar blauw-wit porseleinen 
dienschalen, Qianlong, met decor van figuren 
bij hekwerk/landschap met hekwerk (één met 
schilfer) 17 x 24 cm. [4]  € 100/150

2672 China, paar gelobde blauw-wit porseleinen 
sauskommen op bladvormige onderschotels, 
18e eeuw, met decor van bloesem en ruyimotie-
ven. Met collectiestikker Frides Lameris 
22,5 x 11 en 20 x 14,5 cm. [4]  € 300/400

2673 China, blauw-wit porseleinen tegel, Qing-
dynastie (1644-1912), met decor van onster-
felijke He Xiang met lotus in de hand in circel. 
De rand met voluten 19,5 x 19,5, dik 3 cm.  
[1]  € 100/200

2674 China, blauw-wit porseleinen kom, 18e eeuw, 
met 'Amsterdams Bont' decor van bloesem, de 
buitenzijde met portretten van Wilhelmina van 
Pruisen en Prins Willem (bodembarst) 
diam. 14,5 cm. [1]  € 150/250

2675 China, blauw-wit porseleinen kom, 18e eeuw, 
met 'Amsterdams Bont' decor van huizen bij 
rivieroever en figuren op brug diam. 15 cm.  
[1]  € 150/200

2676 China, blauw-wit 'kraakporseleinen' 
klapmutskom, Wanli periode (1573-1619), 
gedecoreerd met vogel op rotsblok, omgeven 
door panelen met perziken en bloemen (enkele 
kleine beschadigingen) diam. 14,5 cm.  
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [1]  € 350/400

2677 China, blauw-wit Overgangsperiode porse-
leinen schotel, midden 17e eeuw, gedecoreerd 
met figuur zittend bij een rivier, omgeven 
door panelen met figuren en gestileerde tulpen 
(kleine randbeschadigingen) diam. 28 cm. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [1]  € 600/700

2678 China, paar blauw-wit Overgangsperiode 
porseleinen kommen, midden 17e eeuw, 
beide gedecoreerd met gestileerde bloemen 
en rivierlandschappen, de bodem met apocrief 
Chenghua merk (enkele randbeschadigin-
gen) diam. 22,5 cm. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect.  
[2]  € 1500/1800

2679 China, blauw-wit porseleinen kom, Kangxi 
periode (1662-1722), gedecoreerd met een 
elegante dame en een jongetje in een tuin, 
omgeven door panelen met dames en pru-
nus  diam. 21 cm. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect. [1] € 400/600

2680 China, diep blauw-wit porseleinen bord, 
Kangxi zeskaraktermerk en uit de periode 
(1662-1722), gedecoreerd met een elegante 
dame in een ommuurde tuin, omgeven door 
panelen met palmen, jardinière en dames 
diam. 20,9 cm. Provenance: Uit het bezit van 
een landschapsarchitect. [1]  € 500/700

2681 China, twee blauw-wit porseleinen kommen, 
Kangxi periode (1662-1722), een gecontour-
neerd en beschilderd met panelen met lotus, 
chrysanten, rivierlandschappen, prunus en 
pioenrozen, de ander geschulpt en beschilderd 
met bloemen, met zeskaraktermerk (kleine 
chipjes en frits) diam. 12-19,5 cm. Provenan-
ce: Uit het bezit van een landschapsarchitect.  
[2]  € 1200/1600

2682 China, zilvergemonteerd blauw-wit porse-
leinen kom, Wanli periode (1573-1619), het 
zilver 19e eeuw, beschilderd met bloemen en 
rivierlandschap, de binnenzijde met vogel, 
de boven- en onderrand met zilveren mon-
tuur  diam. 15,5 cm. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect.  
[1]  € 500/600

2683 China, vierkante blauw-wit porseleinen kom, 
Kangxi periode (1662-1722), de zijden gede-
coreerd met dames in een tuin, de binnenzijde 
met jongetjes, met apocrief Chenghua merk 
(krasje, minieme randbeschadigingen) diam. 
14,5 cm. Provenance: Uit het bezit van een 
landschapsarchitect. [1]  € 600/800

2684 China, zilvergemonteerde blauw-wit porse-
leinen theebus, Kangxi periode (1662-1722), 
het zilver met meesterteken Van Kempen, 
de eivormige zijden gedecoreerd met elegante 
dames in een interieur, met apocrief Chenghua 
merk (krasjes) h. 15 cm. Provenance: Uit het 
bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 400/600
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2692 China, paar blauw-wit porseleinen vazen, 
Kangxi periode (1662-1722), peervormig 
met lange hals, gedecoreerd met vakken met 
gestileerde bloemen (iets afwijkend, krasjes, 
sterbarstje) h. 27,5 cm. Provenance: Uit het 
bezit van een landschapsarchitect.  
[2]  € 1500/2000

2693 China, blauw-wit porseleinen schenkkanne-
tje voor de Perzische markt, Kangxi periode 
(1662-1722), het zeskantige kannetje gemodel-
leerd met gestileerde bloempanelen (frits, tuit 
met chipjes)  h. 17 cm. Provenance: Uit het 
bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 150/200

2694 China, twee blauw-wit porseleinen kwispe-
doors, Qianlong periode (1736-1795), beide 
gedecoreerd met pioenrozen en chrysanten in 
een ommuurde tuin (een met haarlijn)  
diam. 12,8-14 cm. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect. [2] € 450/550

2695 China, twee blauw-wit porseleinen schotels, 
ca. 1800, een gedecoreerd met pijnboom en 
bamboe, de ander met chrysant en prunus  
(de eerste met haarlijn en kleine chip)  
diam. 36,5 cm. Provenance: Uit het bezit van 
een landschapsarchitect. [2]  € 350/400

2696 China, blauw-wit porseleinen kwispedoor, 
Qianlong periode (1736-1795), het gemodel-
leerde potje met een oor en beschilderd met 
pijnboom en bloemen (frits, bakfoutjes)  
diam. 11,7 cm. Provenance: Uit het bezit van 
een landschapsarchitect. [1]  € 200/250

2697 China, collectie blauw-wit porseleinen 
theekommen en schotels, Kangxi periode 
(1662-1722), bestaande uit een set van vier 
kommen en schotels beschilderd met dames 
en granaatappelvormige panelen, een set van 
vier kommen en twee schotels met bloemen, 
drie paar schotels en een enkele schotel (enkele 
randbeschadigingen) diam. 13,4 cm. Provenan-
ce: Uit het bezit van een landschapsarchitect. 
[21]  € 300/400

2698 China, blauw-wit porseleinen 'Amsterdams 
Bont' theepot en deksel, 18e eeuw, de blauw-
witte zijden overgedecoreerd met bloemenman-
den en rivierlandschappen (deksel met bak-
foutje, tuit met chipje) h. 9,5 cm. Provenance: 
Uit het bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 300/400

2699 China, collectie van twaalf famille rose por-
seleinen 'Mandarijnendecor' theekommen 
en schotels, Qianlong periode (1736-1795), 
elk gedecoreerd met figuren in een paviljoen 
(een kom met haarlijn) diam. 11,8 cm. max.
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [24]  € 600/800

2685 China, zilvergemonteerd blauw-wit porselei-
nen theebusje, Kangxi periode (1662-1722), 
het zilver met meesterteken J.G. Meijer, 
Amsterdam, 1828-1860, het langgerekte busje 
gedecoreerd met elegante dames in een tuin, 
met apocrief Chenghua merk (krasjes) 
h. 18 cm. Provenance: Uit het bezit van een 
landschapsarchitect. [1]  € 800/1200

2686 China, zilvergemonteerd blauw-wit por-
seleinen olie-en azijnkan, Kangxi periode 
(1662-1722), het zilver 19e eeuw, de dubbele 
kan beschilderd met bloemen, de tuiten met 
bloemvormige doppen (bakbarstje) h. 22,5 cm. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [1]  € 1500/1800

2687 China, zilvergemonteerde blauw-wit porse-
leinen strooier en een theebusje, Kangxi  
periode (1662-1722), het zilver 19e eeuw,  
beide beschilderd met elegante dames en  
bloemen, beide gemerkt h. 11,5-13 cm.  
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [2]  € 400/600

2688 China, paar zilvergemonteerde blauw-wit 
porseleinen	flacons,	Kangxi	period	(1662-
1722), het zilver later, beide gemodelleerd 
met panelen met elegante dames en jardinières, 
beide met artemisiablad (kleine chip aan stan-
dring, krasjes) h. 20 cm. Provenance: Uit het 
bezit van een landschapsarchitect.  
[2]  € 1200/1600

2689 China, blauw-wit porseleinen theepotje en 
deksel en zoutvaatje, Kangxi periode (1662-
1722) en 18e eeuw, de zeskantige theepot 
gedecoreerd met elegante dames en bloemen in 
een tuin, het zoutvat op drie pootjes en openge-
werkte zijden (frits, tuit met miniem chipje) 
h. 5,5-10,5 cm. Provenance: Uit het bezit van 
een landschapsarchitect. [2]  € 400/500

2690 China, paar zilvergemonteerde blauw-wit 
porseleinen vaasjes, Kangxi periode (1662-
1722), het zilver 19e eeuw, de peervormige 
vaasjes beschilderd met vakken met bloemen 
(licht afwijkend) h. 15,5 cm. Provenance: Uit 
het bezit van een landschapsarchitect.  
[2]  € 800/1000

2691 China, zilvergemonteerde blauw-wit porse-
leinen strooier, Kangxi periode (1662-1722), 
het zilver 19e eeuw, het druppelvormige 
flesje gedecoreerd met elegante dames en een 
jardinière, gemerkt met artemisiablad (cra-
quelé, klein chipje aan voetrand)  h. 17,5 cm. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [1]  € 250/350
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2700 China en Japan, collectie Imari en famille 
verte porselein, 18e eeuw, bestaande uit een 
Imari kop en schotel gedecoreerd met lotus, een 
famille verte dekselpotje en een Japans Imari 
dekselpotje (frits) h. 10,5 cm. max. / diam. 
13,5 cm. max.Provenance: Uit het bezit van een 
landschapsarchitect. [4]  € 150/180

2701 China, famille rose capucijner porseleinen 
dekselpot, Qianlong periode (1736-1795), ge-
decoreerd met bladvormige panelen met lotus, 
pioenen en granaatappels op een café-au-lait-
geglazuurde ondergrond (bakfoutjes) h. 23 cm. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [1]  € 700/900

2702 China, famille rose capucijner porseleinen 
dekselpot, Qianlong periode (1736-1795), 
gedecoreerd met bladvormige panelen met 
pioenrozen en irissen en granaatappels op 
een cafe-au-lait-geglazuurde grond h. 22 cm. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [1]  € 600/800

2703 China, collectie famille rose capucijner 
porselein, Qianlong periode (1736-1795), be-
staande uit een theepot en deksel en een set van 
zes theekommen en schotels, alle gedecoreerd 
met panelen met bloemen op een café-au-lait-
geglazuurde grond (kleine chipjes, haarlijn) 
h. 12 cm. Provenance: Uit het bezit van een 
landschapsarchitect. [13]  € 300/400

2704 China, set van negen famille rose capucij-
ner porseleinen theekommen en schotels, 
Qianlong periode (1736-1795), gedecoreerd 
met bladvormige panelen waarin bloemen op 
een café-au-lait-geglazuurde grond (enkele 
kleine beschadigingen) diam. 13,5 cm. max.
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [18]  € 400/600

2705 China, blauw-wit porseleinen bord, 18e 
eeuw, gedecoreerd met prunus en bamboe in 
rotstuin, de onderzijde gemerkt met karakter 
diam. 21 cm. [1]  € 200/250

2706 China, twee famille rose porseleinen schenk-
kannetjes, ca. 1800, beide peervormig en ge-
decoreerd met onsterfelijken en feniks (grootste 
met frit en haarlijn bij de nek) h. 15,5-16 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [2] € 300/500

2707 China, collectie blauw-wit en famille rose 
porselein, 18e eeuw en later, bestaande uit een 
set van drie famille rose schoteltjes gedecoreerd 
met figuren, een Mandarijnenschoteltje, drie 
famille rose potjes, een blauw-wit kommetje en 
een schotel met bloemenvaas, samen met een 
Japans schoteltje en vijf borden diam. 16,5 cm. 
max. [16]  € 120/160

2708 China, blauw-witte Swatow schotel en een 
famille verte bord, 17e en 18e eeuw, de diepe 
schotel gedecoreerd met paviljoens in een ri-
vierlandschap (gerestaureerd), het famille verte 
bord met vogels en pioenen, de randen met 
cartouches met vlinders diam. 43 en 22 cm.  
[2]  € 200/400

2709 China, blauw-wit 'kraakporseleinen' vaasje, 
Wanli periode (1572-1620), het peervormige 
vaasje beschilderd met vakken met bloemen 
(haarlijn) h. 16,5 cm. [1]  € 120/160

2710 China, grote blauw-wit kraakporseleinen 
kom, Wanli periode (1572-1620), de buitenzij-
de gedecoreerd met vakken met boeddhistische 
symbolen, bloemen en perziken, de binnenzijde 
met vogel op rotsblok omgeven door panelen 
met gestileerde bloemen (randfrits).  
Provenance: aangekocht bij Hamadi Oriental 
Art, 2012, diam. 26 cm.  
[1]  € 1600/2400

2711 China, twee sets blauw-wit porseleinen 
koppen en schotels, Kangxi periode (1662-
1722), bestaande uit een set van zeven koppen 
en schotels met geschulpte zijden en gedeco-
reerd met bloemenpanelen en een set van vijf 
koppen en vier schotels met vogels en bloemen 
(enkele haarlijnen en randchips, een schotel 
hersteld) diam. 13,5 cm. [23]  € 150/300

2712 China, set van negen blauw-wit porseleinen 
theekoppen en schotels, Kangxi periode 
(1662-1722), gedecoreerd met dame in een 
tuin, de onsterfelijke Magu, omgeven door 
bloemenranken (haarlijnen, chipjes, een schotel 
hersteld) diam. 11,5 cm. max.  
[18]  € 200/300

2713 China, paar blauw-wit porseleinen scho-
teltjes, beide met Kangxi zeskaraktermerk 
en uit de periode (1662-1722), geschulpt van 
vorm en beschilderd met pioenen (een met 
haarlijntjes) diam. 15,5 cm. [2] € 100/200

2714 China, set van tien blauw-wit porseleinen 
borden, 18e eeuw, gedecoreerd met jardinière 
en rivierlandschap (kleine randbeschadigingen) 
diam. 23,5 cm. [10]  € 200/400

2715 China, set van negen blauw-wit porseleinen 
borden, 18e eeuw, gedecoreerd met antiquitei-
ten en bloemen in een tuin (een bord met grote 
randchip, kleine beschadigingen) 
diam. 26,2 cm. [9]  € 300/500

2716 China, blauw-wit porseleinen dienschaal, 
Qianlong periode (1736-1795), de langwerpi-
ge achtkantige schaal gedecoreerd met pavil-
joens in een rivierlandschap (haarlijntje) 
l. 41 cm. [1]  € 150/250
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2727 China, twee blauw-wit porseleinen kommen, 
laat 18e eeuw, gedecoreerd met bloemen 
(haarlijnen, chipjes en frits) diam. 23 cm.  
[2]  € 200/300

2728 China, vier Imari porseleinen theekommen 
en schotels, 18e eeuw, drie koppen en vier 
schotels gedecoreerd met elegante dames en 
bloemen, een kop met bloemen (enkele bescha-
digingen) diam. 10,5 cm. [8]  € 50/80

2729 China, set van negen blauw-wit porselei-
nen bordjes, Qianlong periode (1736-1795), 
gedecoreerd met chrysanten en platanen in een 
bloementuin, samen met een paar blauw-witte 
florale borden en een Imari bord beschilderd 
met pagodes (enkele beschadigingen) 
diam. 23,5 cm. [12]  € 150/300

2730 China, set van drie blauw-wit porseleinen 
geschulpte borden, Kangxi periode (1662-
1722), elk gedecoreerd met chrysanten omge-
ven door gemodelleerde panelen met chrysan-
ten, pioenen en prunus (een met haarscheur, 
kleine chipjes) diam. 26,8 cm.  
[4]  € 600/800

2731 China, famille rose porseleinen schotel en 
drie schoteltjes, Qianlong periode (1736-
1795), de schotel gedecoreerd met bloemen 
en vaas met lotus, de set van drie schoteltjes 
gedecoreerd met kat jagend op konijn, tezamen 
met paar dekselkopjes (beschadigingen) 
diam. 28,5 cm. max. [6]  € 100/200

2732 China, grote ijzerrode en blauw-wit porselei-
nen schotel, 18e eeuw, gedecoreerd met lotus, 
bloemen en granaatappels (haarlijn) 
diam. 38,4 cm. [1]  € 700/900

2733 China, set van drie diepe blauw-wit porselei-
nen borden, Qianlong periode (1736-1795), 
elk achtkantig en gedecoreerd met chrysanten 
en bamboe in een tuin (kleine frits en chips) 
diam. 22,5 cm. [3]  € 80/120

2734 China, grote blauw-wit porseleinen schotel, 
Qianlong periode (1736-1795), gedecoreerd 
met een dame en bediende in een tuin met pijn-
boom diam. 41,5 cm. [1]  € 300/500

2735 China, blauw-wit porseleinen rituele beker, 
Qianlong periode (1736-1795), in karakteris-
tieke vorm, gedecoreerd met bloemen (rand- 
restauraties) b. 13 cm. [1]  € 120/160

2736 China, vier stuks blauw-wit porselein, Qian-
long periode (1736-1795), paar sauskommen, 
een bord en een schoteltje, alle gedecoreerd met 
paviljoen en pijnboom in een rivierlandschap 
(sauskommen met restauraties, frits) 
diam. 23,8 cm. [4]  € 100/200

2717 China, blauw-wit porseleinen hoge deksel-
pot, Kangxi periode (1662-1722), met decor 
van bladranken en gemerkt met artemisiablad 
(knop gelijmd, haarlijnen) 
h. 19, x diam. 10 cm. [1]  € 300/400

2718 China, Yixing aardewerken trekpotje, waar-
schijnlijk Qing-dynastie (1644-1912), met 
reliëf van bloemen en kersenbloesem (deksel en 
tuit beschadigd) h. 11, 15 x 5,5 cm.  
[1]  € 150/300

2719 China, blauw-wit porseleinen kop en schotel 
en set van vijf kantige kop en schotels, 
Kangxi en Yixing trekpotje, 18e/19e eeuw 
(tuit en deksel beschadigd) trekpotje 11 x 7 cm. 
[13]  € 150/250

2720 China, imari porseleinen schotel, vroeg 18e 
eeuw, met fraai decor van centrale bloem en 
vergulde ruyimotieven langs de rand (fritting, 
schilfertjes en haarscheur vanaf buitenrand  
4 cm.) diam. 35 cm. [1]  € 300/500

2721 China, blauw-wit porseleinen trekpot, 
Kangxi periode (1662-1722), met fraai decor 
van kostbaarheden, deksel met ruyimotieven. 
Gemerkt met Jiajing zeskaraktermerk. Met 
collectie stikker Beeling (deksel met randschil-
fertjes, haarlijntje rond greep) h. 12, l. 17 cm.  
[1]  € 300/500

2722 China, blauw-wit en poederblauw porse-
leinen driedelig kaststel, Kangxi periode 
(1662-1722), met decor van kostbaarheden in 
bladvormige vakken (stelvaas fritting langs de 
rand, één vaas schilfer aan hals en frit, deksels 
frits, bijgekleurd)  h. 25 en 29 cm.  
[3]  € 600/900

2723 China, set van acht diepe blauw-wit por-
seleinen schoteltjes, 19e eeuw, gedecoreerd 
met bloemenranken (enkele randbeschadigin-
gen) diam. 13 cm. [8]  € 80/100

2724 China, twee sets blauw-wit porseleinen 
theekommen en schotels, 18e eeuw, bestaande 
uit een set van vier kommen en vijf schotels 
gedecoreerd met jongetjes en een set van vier 
kommen en vijf schotels met bloemendecoratie 
(enkele chipjes en haarlijnen) diam. 13,5 cm. 
max. [18]  € 300/500

2725 China, twee blauw-wit porseleinen dien-
schalen en een bord, Qianlong periode 
(1736-1795), de dienschalen gedecoreerd met 
bloemen, het bord met elegante dames en een 
kind in een bloementuin (een schaal en bord 
gerestaureerd) l. 38-42,4 cm. / diam. 28,5 cm. 
[3]  € 250/350

2726 China, vier blauw-wit porseleinen borden, 
18e eeuw, alle verschillend gedecoreerd met 
bloemen (haarlijn, kleine chipjes) 
diam. 22-27 cm. [4]  € 80/120
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2737 China, blauw-wit porseleinen kom, Kangxi 
periode (1662-1722), de gelobde kom gede-
coreerd met panelen met prunus, pioenroos en 
chrysant (gebroken, frits), samen met een bord 
gedecoreerd met bloemen, QIanlong periode 
(1736-1795) (kleine chipjes) 
diam. 20,4-20,7 cm. [2]  € 100/150

2738 China, blauw-wit porseleinen kom, Qianlong 
periode (1736-1795), de buitenzijde gede-
coreerd met pioenrozen, de binnenzijde met 
pioenroos onder samengestelde rand (gebroken 
en hersteld, haarlijnen) diam. 29 cm. 
[1]  € 30/40

2739 China, paar blauw-wit porseleinen dekselva-
zen, 19e eeuw, met decor van draken rondom 
en drakenkoppen langs de hals voor koorden, 
deksel met qilin als knop (randschilfers, één 
met bodembarst) h. 45 cm. [2]  € 300/500

2740 China, famille rose porseleinen jardinière, 
20e eeuw, de rechthoekige jardinière gedeco-
reerd met panelen met onsterfelijken in een 
tuinlandschap, Liu Hai en een jongen met 
munten, omgeven door bloemenranken  
l. 23,5 cm. [1]  € 500/800

2741 China, famille rose porseleinen bord, 
Qianlong periode (1736-1795), beschilderd 
met schrijfkamerobjecten, bloemenvaas en 
bloemen, omgeven door geelgegronde rand 
(haarlijnen, randchipjes) diam. 24,5 cm.  
[1]  € 150/250

2742 China, famille verte porseleinen zeskantige 
dekselvaas, 20e eeuw, gedecoreerd in Kangxi-
stijl met panelen met qilin en vogels aan de 
waterkant h. 32,5 cm. [1]  € 200/300

2743 China, blauw-wit porseleinen kom, Kangxi 
periode (1662-1722), gedecoreerd met een 
verhalende scene met dames en een kind en 
dienaren met paard in een tuin met rotsblokken, 
de binnenzijde gedecoreerd met wijsgeer, de 
bodem met apocrief Chenghua merk (haarlijn, 
miniem chipje) diam. 19,2 cm.  
[1]  € 1000/2000

2744 China, set van zes blauw-wit porseleinen 
borden, Kangxi periode (1662-1722),  
elk gedecoreerd met chrysanten en vogel,  
gemerkt met wierookbrander (chipjes en haar-
lijnen) diam. 25 cm. [6]  € 1200/1600

2745 China, set van drie blauw-wit porseleinen 
borden, Kangxi periode (1662-1722), gede-
coreerd met bloemvormige panelen gevuld met 
bloemen, gemerkt met ruit (haarlijn, chips aan 
voetring, bakfoutje) diam. 22 cm.  
[3]  € 400/600

2746 China, diep blauw-wit porseleinen bord, 
Kangxi periode (1662-1722), gedecoreerd 
met prunus omgeven door twee gemodelleerde 
randen met bloemenpanelen (chipje en haar-
lijn) diam. 20,5 cm. [1]  € 150/250

2747 China, set van zeven blauw-wit porseleinen 
verhalende borden, Kangxi zeskaraktermerk 
en uit de periode (1662-1722), gedecoreerd 
met verschillende scènes van figuren bij een 
paviljoen omgeven door vier figurenpanelen op 
verschillende geometrische motieven (een bord 
dubbel, een met barst, chips) diam. 26,9 cm.  
[7]  € 2000/4000

2748 China, drie verschillende blauw-wit porse-
leinen borden, 18e-19e eeuw, een gedecoreerd 
met muzikant en dames in een tuin, een met 
bloemen en een met pagode omgeven door 
draken op de rand (chip) diam. 23,7 cm. max. 
[3]  € 100/150

2749 China, blauw-wit porseleinen achtkan-
tige kom, Kangxi periode (1662-1722), de 
onderzijde gemodelleerd met bloembladeren, 
waarboven panelen met bloementakken (her-
steld) diam. 20,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 300/500

2750 China, blauw-wit porseleinen zilvergemon-
teerde sprenkelaar, Kangxi periode (1662-
1722), het zilver later, gedecoreerd met een 
dame in een bootje bij een oever met jongetjes 
(frit aan voet) h. 21,5 cm. Provenance: Parti-
culiere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 500/800

2751 China, twee blauw-wit porseleinen theebus-
jes en deksels, Kangxi periode (1662-1722), 
beide meloenvormige potjes beschilderd met 
bloemen, beide gemerkt met artemisiablad (een 
met randchipje) h. 17 cm. Provenance: Parti-
culiere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [2]  € 600/900

2752 China, vijf kleine blauw-wit porseleinen 
vaasjes, Kangxi periode (1662-1722), ver-
schillend van vorm, gedecoreerd met bloemen 
en een met pagode, een met zilveren dopje (een 
met chipje, deksel niet bijpassend) h. 7,2-10,5 
cm. Provenance: Particuliere collectie Chi-
nees en Japans porselein uit het bezit van een 
Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[5]  € 300/500
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2759 China, paar blauw-wit porseleinen 'lotus' 
borden, Kangxi periode (1662-1722), gede-
coreerd met centrale lotusbloem omgeven door 
gestileerde bloemen en chrysanten en lotus op 
de rand (haarlijn, randchipjes) diam. 21,9 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 150/200

2760 China, twee blauw-wit porseleinen theebus-
jes en deksels, Kangxi periode (1662-1722), 
de eivormige busjes verschillend beschilderd 
met dames en jongetjes in doorlopend tuinland-
schap, een gemerkt met artemisiablad (enkele 
krasjes, deksels niet bijpassend) h. 12,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 500/800

2761 China, twee paar blauw-wit porseleinen 
'krab-en-vis' borden, Kangxi periode 
(1662-1722) en 19e eeuw, de diepe borden met 
geribde randen en gedecoreerd met krabben 
en vissen tussen waterplanten (haarlijnen en 
chipjes) diam. 20,9 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4]  € 500/800

2762 China, paar blauw-wit porseleinen diepe 
borden, Kangxi periode (1662-1722), gede-
coreerd met een rivierlandschap omgeven door 
vier bloemenpanelen (chipje en frits) 
diam. 21,2 cm. Provenance: Particuliere  
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 300/400

2763 China, blauw-wit porseleinen vaasje, Kangxi 
periode (1662-1722), gedecoreerd met een 
tekenachtig patroon van lotus (frits) h. 15,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/300

2764 China, blauw-wit porseleinen dekselvaasje 
en vaasje gemonteerd als kan, Kangxi peri-
ode (1662-1722), het zilver later, het eivormi-
ge dekselvaasje op ronde voet, het cilindrische 
vaasje later gemonteerd met zilver als een kan-
netje, beide beschilderd met bloemenpanelen 
(vaasje met haarlijn en frit, zilver gedeukt) 
h. 14,5-16 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 200/500

2753 China, vijf kleine blauw-wit porselei-
nen vaasjes, Kangxi periode (1662-1722), 
verschillend van vorm en gedecoreerd met 
bloemen, een met draken (frits aan deksel) 
h. 4,2-9 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[5]  € 300/500

2754 China, blauw-wit porseleinen kom, Wanli 
periode (1573-1620), gedecoreerd met een 
vogel op rotsblok omgeven door panelen met 
gestileerde leeuwenkoppen, perziken en kost-
baarheden (randchipjes, gerestaureerd)  
diam. 21,5 cm. Provenance: Van een particu-
liere verzamelaarster. [1]  € 300/500

2755 China, blauw-wit porseleinen bord, Wanli 
periode (1573-1620), gedecoreerd met een 
vogel in een bloementuin, omgeven door 
halfronde panelen met perziken, chrysanten en 
pioenroos (kleine frits, krasjes) diam. 20 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/200

2756 China, zilvergemonteerd blauw-wit porse-
leinen bord, Wanli periode (1573-1620), het 
zilver 19e eeuw, het centrale paneel gedeco- 
reerd met een figuur bij een rivieroever, om-
geven door cartouches met perziken, vogels 
en bloemen (haarlijnen, frits) diam. 26,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/300

2757 China, blauw-wit porseleinen vaasje, Wanli 
periode (1573-1620), de bolle zijden gedeco-
reerd met watervogels, lotus en bloemen, de 
schouder met panelen met perziken en bloe-
men (haarlijnen, randrestauratie) h. 14,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 250/500

2758 China, zilvergemonteerde blauw-wit porse-
leinen theebus, Kangxi periode (1662-1722), 
het zilver later, de geribde zijden beschilderd 
met prunus, lotus, chrysant en pioenroos (bo-
dem met bakbarstje) h. 19,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 700/900
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2765 China, blauw-wit porseleinen vaasje, Kangxi 
periode (1662-1722), het balustervaasje be-
schilderd met antiquiteiten, een rivierlandschap 
en bloemen (voet met chipje, hals met haarlijn, 
vaasje staat niet recht) h. 17 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 200/400

2766 China, blauw-wit porseleinen vaas, Kangxi 
periode (1662-1722), de tonvormige vaas 
gedecoreerd met verschillende gestileerde 
bloempatronen (onderrand met enkele frits) 
h. 19 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 500/800

2767 China, set van drie en een enkel blauw-wit 
porseleinen bord, Kangxi periode (1662-
1722), alle gemodelleerd met bloemenpane-
len aan de rand en gedecoreerd met bloemen 
(een met geplakte chip, alle met chips en 
frits) diam. 20,9 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4]  € 500/800

2768 China, set van zes blauw-wit porseleinen 
koppen en schotels, Kangxi periode (1662-
1722), beschilderd met vogels in een tuin met 
prunus en florale panelen (een schotel met haar-
lijntjes) diam. 14 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [12]  € 400/600

2769 China, set van vier blauw-wit porseleinen 
koppen en drie schotels, Kangxi periode 
(1662-1722), gemodelleerd en beschilderd 
met geschulpte bloemenpanelen (bakfoutjes, 
kleine haarlijnen en chipjes) diam. 13,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [7] € 150/200

2770 China, set van vier blauw-wit porseleinen 
koppen en drie schotels, Kangxi periode 
(1662-1722), geschulpt van vorm en gedeco-
reerd met bloemen, elk gemerkt met konijn 
(haarlijnen en chipjes) diam. 13,5 cm.  
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [7] € 100/150

2771 China, drie sets blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, Kangxi periode (1662-1722), 
bestaande uit een set van een grote kop en zes 
grote schotels, een set van een kop en vier 
schotels en suite en een set van zeven kopjes 
en vier schoteltjes, elk met florale decoratie 
(chipjes en haarlijnen) diam. 13 cm. max.
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [22] € 300/500

2772 China, drie blauw-wit porseleinen theepotten 
en deksels, 18e eeuw, elk geribd van vorm, een 
gedecoreerd met rivierlandschap, de anderen 
met bloemen (haarlijnen, frits) h. 10-11,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 300/500

2773 China, twee en een paar blauw-wit porse-
leinen borden, Kangxi periode (1662-1722), 
twee borden verschillend gedecoreerd met 
elegante dames in een tuin omgeven door tulp-
vormige bloemenpanelen, het paar met dames 
en jongetjes in een tuin (haarlijnen, krassen en 
chipjes) diam. 21,7 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4]  € 400/500

2774 China, set van vier blauw-wit porseleinen 
borden, Kangxi periode (1662-1722), elk ge-
decoreerd met bloemen omgeven door bloem-
panelen op de geschulpte rand, de achterzijde 
met boeddhistische symbolen (krasjes, frits, 
chip) diam. 22 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4]  € 500/800

2775 China, twee blauw-wit porseleinen kale-
basvazen, Kangxi periode (1662-1722), een 
gedecoreerd met vlinders tussen gestileerde 
bloemen, de ander met chrysant, prunus, pioen-
roos en lotus (beide gerestaureerde hals)  
h. 21 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 600/800

2776 China, paar blauw-wit porseleinen knob-
belvazen, Kangxi periode (1662-1722), beide 
gedecoreerd met bloemenpanelen en antiquitei-
ten (een gelijmd, een met gerestaureerde hals)  
h. 27 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 2000/3000
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2783 China, blauw-wit porseleinen dekselvaas, 
Kangxi periode (1662-1722), gedecoreerd 
met bloemenpanelen op een gewassen blauwe 
ondergrond versierd met lotus (haarlijnen en 
chips) h. 27 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 300/400

2784 China, paar blauw-wit porseleinen bor-
den, 18e eeuw, gedecoreerd met pioenrozen 
omgeven door decoratieve panelen (haarlijn, 
chipje) diam. 21,7 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 100/150

2785 China, twee blauw-wit porseleinen 'ruyi' 
borden, vroeg 18e eeuw, gedecoreerd met 
ruyi-vormige panelen en gestileerde bloemen, 
een met café-au-lait geglazuurde rand (rand-
chips) diam. 23,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 200/240

2786 China, vijf kleine diepe blauw-wit porselei-
nen schoteltjes, Kangxi periode (1662-1722), 
bestaande uit een paar gedecoreerd met een 
rivierlandschap, een paar met bloemen en een 
enkele met vogels en bloemen (defecten) 
diam. 16,3 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[5]  € 300/500

2787 China, collectie blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, Kangxi periode (1662-1722) 
en later, bestaande uit een set van zes koppen 
en schotels, een set van drie koppen en een 
schotel, een enkele kom en een enkele schotel, 
verschillend gedecoreerd met bloemenvazen  
en antiquiteiten (chips en haarlijnen) 
diam. 13 cm. max.Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[18]  € 500/700

2788 China, set van zeven blauw-wit porseleinen 
koppen en zes schotels, Kangxi periode 
(1662-1722), elk gedecoreerd met twee elegan-
te dames in een ommuurde tuin omgeven door 
granaatappelvormige bloemenpanelen (chips  
en haarlijnen, een kleine randrestauratie) 
diam. 13,2 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[13]  € 250/350

2777 China, blauw-wit porseleinen knobbelvaas, 
Kangxi periode (1662-1722), gedecoreerd met 
een rotstuin met bloemen (haarlijn) h. 20 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 500/700

2778 China, zilvergemonteerde blauw-witte kom, 
Kangxi (1662-1722), het zilver later, de kom 
beschilderd met elegante dames in een interieur, 
op hoge zilveren voet en met zilveren schelp-
vormige rand (kom doorboord, krasjes)  
h. 15 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 300/500

2779 China, set van drie blauw-wit porseleinen 
koppen en schotels, Kangxi periode (1662-
1722), elk gemodelleerd met golvende panelen 
met bloemen (twee kopjes met kleine randres-
tauratie, frits) diam. 13,2 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [6]  € 200/400

2780 China, Imari porseleinen theepot en melk-
kan, 18e eeuw, de geribde theepot beschilderd 
met bloemen, de melkkan met waterbuffel in 
een landschap (tuit theepot hersteld, deksel 
met chipje, tuit en greep melkkan met klein 
chipje) h. 10-16 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 200/300

2781 China, Imari porseleinen ecuelle en deksel, 
18e eeuw, gedecoreerd met lotus en gemodel-
leerd met twee platte oren, samen met een 
geribde Imari botervloot, deksel en standaard 
met lotus en insecten (botervloot met schade) 
w. 18,5-25 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 200/400

2782 China, famille verte café- au-lait gegrond 
porseleinen bord, Kangxi periode (1662-
1722), gedecoreerd met prunus in een rotstuin, 
de rand met bloemen en vlinders, onderzijde 
gemerkt met een haasje diam. 20,8 cm.  
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [1] € 200/300
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2789 China, paar blauw-wit porseleinen theepot-
ten en deksels, Kangxi periode (1662-1722), 
de gelobde zijden beschilderd met bloemen, 
de schouder met panelen met symbolen (frits, 
dekselknoppen hersteld, kleine chipjes ,beide 
met haarlijn rondom handvat) h. 13,5 cm.  
[2]  € 600/1000

2790 China, paar blauw-wit porseleinen 'Joosje 
te paard 'borden, Kangxi periode (1662-
1722), beide gedecoreerd met jagers te paard, 
beide met apocrief Chenghua merk (haarlijn, 
frits) diam. 23 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 300/500

2791 China, blauw-wit porseleinen kom, Kangxi 
periode (1662-1722), de geschulpte zijden 
afwisselend gedecoreerd met elegante dames 
en bloemenranken, de binnenzijde met een 
geleerde, met apocrief Chenghua zeskarakter 
merk (enkele frits) diam. 12,7 cm.  
[1]  € 200/400

2792 China, twee blauw-wit porseleinen borden, 
Wanli en Kangxi periode (1573-1722), het 
diepe Wanli bord beschilderd met een vogel 
op een rotsblok omgeven door panelen met 
perziken en kostbaarheden, het Kangxi bordje 
beschilderd met bloemenpanelen (haarlijn, 
kleine randbeschadigingen) diam. 21 cm.  
[2]  € 150/200

2793 China, zilvergemonteerd blauw-wit porselei-
nen 'draken' vaasje , 17e/18e eeuw, het zilver 
later, gedecoreerd met draak die een lingzhi 
vasthoudt (krasjes) h. 15,2 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 300/400

2794 China, twee paar blauw-witte porseleinen 
vaasjes, Kangxi periode (1662-1722), een paar 
flesvormig en beschilderd met bloemen, het 
andere paar met panelen met dames, een iets 
groter en met latere zilveren dop (een flesvor-
mig vaasje met herstelde hals) h. 10-12,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 300/500

2795 China, vier blauw-wit porseleinen vaasjes, 
Kangxi periode (1662-1722), alle beschilderd 
met elegante dames, bestaande uit een paar en 
een deksel en twee losse vaasjes (een hersteld 
aan voet, chipjes) h. 10,3-12 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [4]  € 400/600

2796 China, vier blauw-wit porseleinen vaasjes, 
Kangxi periode (1662-1722), alle gedecoreerd 
met bloemen en verschillend van vorm (een 
met herstelde en een met defecte hals) 
h. 10,5-12,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 300/400

2797 China, twee blauw-wit porseleinen vazen 
en een deksel, Kangxi periode (1662-1722), 
beide in balustervorm en beschilderd met  
bloemen (een deksel ontbreekt, beide met 
restauraties en beschadigingen aan hals) 
h. 26-30 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 300/500

2798 China, blauw-wit porseleinen dekselpotje, 
Kangxi periode (1662-1722), de geribde zijden 
en deksel gedecoreerd met een fazant in een 
rotstuin, de deksel met bloemvormige deksel-
knop (defecten en herstellingen) Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 200/300

2799 China, paar blauw-wit porseleinen borden, 
Qianlong periode (1736-1795), gedecoreerd 
met bloembladvormige panelen met rivierland-
schappen en bloemen (enkele frits)  
diam. 23 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 150/250

2800 China, set van vier blauw-wit porselei-
nen borden, 18e eeuw, elk gedecoreerd met 
centrale bloemen en tabaksblad, de rand met 
guirlandes (haarlijnen, glazuurfoutjes) 
diam. 25,9 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 300/500

2801 China, twee blauw-wit porseleinen borden, 
Kangxi periode (1662-1722), het grotere bord 
gedecoreerd met chrysanten en pioenen, de 
kleinere met prunus en bamboe (chips, gepo-
lijste rand) diam. 21-27 cm. Provenance:  
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 150/250
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2808 China, vier blauw-wit porseleinen diepe 
gelobde borden, Kangxi periode (1662-1722), 
twee kleinere en twee grotere borden, verschil-
lend gedecoreerd met feniksen, fazanten en 
bloemen (alle beschadigd) diam. 21-27 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 300/500

2809 China, paar blauw-wit porseleinen theebus-
sen en een enkele kantige theebus, 18e en 19e 
eeuw, het paar gelobde theebussen gedecoreerd 
met bloemen (een defect, deksels defect), de 
kantige theebus met visdecoratie  h. 11-12 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 300/400

2810 China, blauw-wit porseleinen zilvergemon-
teerde theepot, laat 18e eeuw, het zilver later, 
de geribde zijden gedecoreerd met pioenen en 
chrysanten, de deksel en tuit gemonteerd in zil-
ver (haarlijn, deksel met restauratie) h. 17 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/200

2811 China, blauw-wit porseleinen theepot, Kang-
xi periode (1662-1722), de gelobde conische 
zijden met opstaande greep, beschilderd met 
bloemen (deksel niet bijpassend, haarlijnen, 
frits) h. 18 cm. [1]  € 250/350

2812 China, paar Imari porseleinen borden, 18e 
eeuw, beide gedecoreerd met een bloemenmand 
en antiquiteiten diam. 25,2 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 100/150

2813 China, Imari porseleinen scheerbekken, Qi-
anlong periode (1736-1795), gedecoreerd met 
jardinière gevuld met bloemen diam. 27,5 cm. 
[1]  € 100/200

2814 China, set van twaalf Imari porseleinen 
Nanking Cargo koppen en schotels, circa 
1750, oorspronkelijk in de Imari kleurstelling 
gedecoreerd met pioenrozen in een rotsachtige 
tuin, met originele Christie's Nanking Cargo 
labels (slijtage, een schotel met chip, kopjes 
met chipjes en frits) diam. 13 cm. Christie's 
Amsterdam, 28 april-2 mei, 1986, de  Nanking 
Cargo veiling lot 5144, een veiling van de 
inhoud van het in 1752 gezonken VOC-schip 
de Geldermalsen, opgedoken door Kapitein 
Michael Hatcher. [24]  € 400/600

2802 China, drie blauw-wit porseleinen 'aster' 
borden, Kangxi periode (1662-1722) en 19e 
eeuw, bestaande uit een paar kleinere bor-
den en een groter bord, elk beschilderd met 
het asterpatroon (chips) diam. 21.5-28.2 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 300/400

2803 China, paar blauw-wit porseleinen borden, 
Kangxi periode (1662-1722) of later,  
gedecoreerd met bloesem in een rotstuin om-
geven door florale panelen, de achterzijde met 
boeddhistische emblemen en schelp (glazuur-
krasjes) diam. 24,8 cm. [2]  € 150/200

2804 China, twee blauw-wit porseleinen borden, 
Kangxi periode (1662-1722) of later, verschil-
lend gedecoreerd met centraal bloemenpatroon 
omgeven door bladvormige panelen met 
bloemen, de achterzijde met boeddhistische 
emblemen en schelp (beide met haarlijn) 
diam. 24,7-27,8 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 150/200

2805 China, diep blauw-wit porseleinen bordje, 
Kangxi periode (1662-1722), gedecoreerd met 
centraal bloemenpaneel omgeven door vakken 
met antiquiteiten en bloemen, de onderzijde 
gemerkt met 'yu'  diam. 18,4 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 200/300

2806 China, twee blauw-wit porseleinen borden, 
Kangxi periode (1662-1722) een in chrysant-
vorm en de ander met gemodelleerde panelen, 
beide beschilderd met bloemen en symbolen 
(beide defect) diam. 21,2-22 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 100/200

2807 China, blauw-wit porseleinen bord, Kangxi 
periode (1662-1722), gedecoreerd met een 
interieurscène omgeven door panelen met 
symbolen (geplakte chip, haarlijn, frits) 
diam. 27,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/250
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2815 China, een paar en een set van drie blauw-
wit porseleinen achtkantige borden, Qian-
long periode (1736-1795), het paar gedeco-
reerd met chrysanten in een rotstuin, de set met 
een vissersboot in een rivierlandschap (kleine 
chips en frits) diam. 29 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [5]  € 300/500

2816 China, blauw-wit porseleinen theepotje en 
deksel en melkkan, 18e eeuw, de theepot 
gedecoreerd met elegante dame in een tuin, het 
melkkannetje met bamboe en plataan in een 
tuin (enkele chipjes) h. 9-11,5 cm.  
[2]  € 150/250

2817 China, collectie blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, 18e eeuw en later, met ver-
schillende decoraties van vissers en rivierland-
schappen, bestaande uit een set van vier kopjes, 
een paar koppen en vijf schoteltjes, een kop en 
twee schoteltjes, een set van vier schoteltjes, 
een paar schoteltjes en een enkel kopje (chips, 
haarlijnen, restauratie) diam. 11,7 cm. max.
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[21]  € 200/400

2818 China, blauw-wit porseleinen kom, Kangxi 
periode (1662-1722), beschilderd met dames 
die weiqi spelen in een doorlopende tuin, met 
apocrief Chenghua vierkarakter merk (deksel 
ontbreekt) diam. 10,8 cm. [1]  € 200/400

2819 China, drie blauw-wit porseleinen miniatuur 
trekpotjes, 18e eeuw, elk gedecoreerd met 
bloemen (kleine chipjes) h. 4,5-5 cm.  
[1]  € 100/200

2820 China, blauw-wit porseleinen zilvergemon-
teerd zoutvat en een onderschoteltje, Qian-
long periode (1736-1795), het zilver later, 
het zoutvat naar Europees zilveren model en 
gedecoreerd met een rivierlandschap, het scho-
teltje met jagers te paard (zoutvat met enkele 
beschadigingen, schoteltje met kleine chips) 
w. 10-14,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 150/250

2821 China, blauw-wit porseleinen bourdalou, 
late Qing-dynastie (1644-1912), gedecoreerd 
met pijnbomen in een landschap w. 14 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/150

2822 China, blauw-wit porseleinen terrine, 
Qianlong periode (1736-1795), gedecoreerd 
met bloemen in een ommuurde tuin, de zijden 
gemodelleerd met maskergrepen (een greep 
gerestaureerd, kleine randchipjes, deksel ont-
breekt) w. 28,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 60/100

2823 China, blauw-wit porseleinen dekselterrine, 
Qianlong periode (1736-1795), gedecoreerd 
met paviljoens in een rivierlandschap, met 
vruchtvormige dekselknop (deksel met chip, 
frits) diam. 14 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 150/200

2824 China, serie van twaalf blauw-wit porselei-
nen diepe borden, Qianlong periode (1736-
1795), elk gedecoreerd met een pioenroos in 
een rotstuin (diverse beschadigingen) 
diam. 22,5 cm. [12]  € 300/500

2825 China, paar blauw-wit porseleinen borden, 
laat 18e eeuw, beschilderd met paviljoens in 
een bergachtig rivierlandschap (haarlijnen, 
chipjes) diam. 22,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 60/100

2826 China, blauw-wit porseleinen schotel, laat 
18e eeuw, gedecoreerd met dames in een tuin-
landschap (rand gerestaureerd) diam. 38,5 cm. 
[1]  € 100/150

2827 China, set van drie blauw-wit porseleinen 
borden, Qianlong periode (1736-1795), elk 
gedecoreerd met bloemenvazen (een defect) 
diam. 23 cm. [3]  € 180/200

2828 China, set van drie blauw-wit porseleinen 
koppen en vier schotels, Qianlong periode 
(1736-1795), elk gedecoreerd met een haan 
in een tuin met pioenen (frits) diam. 13,9 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[7]  € 150/200

2829 China, famille rose porseleinen bord, 18e 
eeuw, gedecoreerd met een vlinder nabij twee 
irissen, met gestileerde florale randdecoratie 
(lichte slijtage, kras) diam. 23,4 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [1]  € 100/200
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2837 China, drie famille rose porseleinen bor-
den, Qianlong periode (1736-1795), elk 
verschillend gedecoreerd met elegante dames 
in een tuin of paviljoen (haarlijntjes, bakbarst-
je) diam. 22,2-22,8 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [3]  € 200/250

2838 China, paar famille rose porseleinen borden, 
Qianlong (1736-1795), gedecoreerd met een 
centrale bloemenvaas, de rand met Boed-
dha's handcitrus, granaatappels, kalebassen en 
vlinders (kleine randchipjes) diam. 22,8 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 150/250

2839 China, vier famille rose porseleinen theebus-
jes, 18e eeuw, een gedecoreerd met bloemen, 
een in Meissen stijl met figuren op een kade en 
twee met elegante dames (beschadigingen en 
restauraties. deksels ontbreken) h. 10-10,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 300/500

2840 China, paar en enkel famille rose porseleinen 
bord, Qianlong periode (1736-1795), het paar 
gedecoreerd met pioenen, lelies en lotus, het 
enkele bord met ijsvogel op een bloementak 
(enkele chips en haarlijnen) diam. 22,5-23 cm. 
[3]  € 100/150

2841 China, set van drie famille rose porseleinen 
borden, Qianlong periode (1736-1795), elk 
gedecoreerd met een paar kraanvogels en bloe-
menvazen met pioenen, prunus, granaatappel 
en Boeddha's handvrucht (kleine randchipjes, 
haarlijn) diam. 22,5 cm. [3]  € 300/500

2842 China, set van drie famille rose porseleinen 
'Kersenplukkers' koppen en schotels, late 
Qianlong periode (1736-1795), elke gedeco-
reerd met het bekende kersenplukkerspatroon 
(lichte randbeschadigingen) diam. 11,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[6]  € 150/250

2843 China, set van vijf famille rose porselei-
nen koppen en zes schotels, laat 18e eeuw 
gedecoreerd met pioenrozen (chips en haarlij-
nen) diam. 11,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [11]  € 200/300

2830 China, set van drie en een enkel famille rose 
porseleinen bord, Qianlong periode (1736-
1795), beschilderd met pioenrozen (haarlijn, 
chip, frits) diam. 22.5-22.8 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [4]  € 200/400

2831 China, twee famille rose porseleinen borden, 
Qianlong periode (1736-1795), een gedeco-
reerd met eenden en pioenrozen, de ander met 
een jardinière (haarlijntje, krasjes)  
diam. 22.5-25.5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 200/300

2832 China, famille rose porseleinen opengewerkt 
bord, ca. 1780, beschilderd met het Hollandse 
fort nabij Canton, de rand opengewerkt en 
beschilderd met onderglazuurblauwe ban-
den (voetrand met kleine chip) diam. 23 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 300/500

2833 China, drie famille rose porseleinen borden, 
Qianlong periode (1736-1795), verschillend 
beschilderd met pioenrozen (haarlijnen en slij-
tage) diam. 23-25,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [3]  € 50/100

2834 China, famille rose porseleinen schotel, 
Qianlong periode (1736-1795), gedecoreerd 
met antiquiteiten en pioenrozen, de rand met 
cartouches met pioenrozen en boeddhistische 
symbolen (glazuurslijtage, klein chipje) 
diam. 35,4 cm. [1]  € 200/400

2835 China, famille rose porseleinen achtkantig 
bord, Qianlong periode (1736-1795), gedeco-
reerd met pagodes in een bergachtig rivierland-
schap  diam. 28,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 100/150

2836 China, famille rose porseleinen bord, 
Qianlong periode (1736-1795), gedecoreerd 
met lelies, lotus en pioenen (lichte slijtage, 
frits) diam. 24,7 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 100/150
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2844 China, twee famille rose en een famille verte 
bord, 18e eeuw, de famille rose borden ver-
schillend gedecoreerd met pioenen, het famille 
verte bord met panelen met garnalen (een 
famille rose bord gerestaureerd, chipjes) 
diam. 22,2-22,8 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [3]  € 100/200

2845 China, ovaal famille rose porseleinen scheer-
bekken, 18e eeuw, gedecoreerd met thee-
drinkende jongens omgeven door bloemen en 
ijzerrode panelen met vissers op de rand (kleine 
haarlijn, frits) b. 31 cm. [1]  € 300/600

2846 China, collectie famille rose porseleinen kop-
pen en schotels, 18e eeuw en later, bestaande 
uit een set van zes koppen en schotels gede-
coreerd met vlinders en bloemen, een Manda-
rijnenpatroon schotel, een kopje met bloemen 
en vijf diverse kommen (haarlijnen en chip-
jes) diam. 11 cm. max. [19]  € 100/150

2847 China, famille rose porseleinen 'Mandarij-
nen' schotel en vaasje, 18e eeuw, de gelobde 
schotel en het langwerpige vaasje verschillend 
gedecoreerd met figuren nabij een rivier (slij-
tage, frit) h. 19 cm. / w. 20,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 100/200

2848 China, set van vijf famille rose kopjes en 
schotels, laat 18e eeuw, elk gedecoreerd met 
een centrale bloem omgeven door een vergulde 
en ijzerrode band van gestileerde bloemtakken, 
drie kopjes met deksel (chipjes) diam. 10,5 cm. 
[10]  € 200/300

2849 China en Japan, collectie porseleinen thee-
koppen en schoteltjes, 18e eeuw, bestaande uit 
een set van twee Imari koppen en drie schotels 
gedecoreerd met konijnen, een set van vier 
Imari schoteltjes, twee diverse Imari kopjes en 
drie famille rose deksels (diverse beschadigin-
gen)  [14]  € 100/200

2850 China, vier grote famille rose porseleinen 
'Lowestoft' borden, 18e eeuw, de geschulpte 
borden verschillend gedecoreerd met bloemen-
clusters diam. 26 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4]  € 200/400

2851 China, zilvergemonteerde famille rose por-
seleinen 'Lowestoft' chocoladekan en deksel, 
18e eeuw, het zilver later, de cilindrische pot 
gedecoreerd met bloemenclusters, met blad-
vormige tuit en greep, de deksel met zilveren 
bloemvormige bekroning (deksel met chips, 
hals met haarlijn) h. 20 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 200/400

2852 China, set van drie blauw-wit en capucijner 
porseleinen theekommen en schotels, 18e 
eeuw, elk aan de binnenzijde gedecoreerd met 
bloemen (een schotel met chip aan voet) 
diam. 12 cm. [6]  € 100/150

2853 China, famille rose en capucijner porselei-
nen kaststel, Qianlong periode (1736-1795), 
bestaande uit een set van drie balustervazen en 
deksels en een paar trompetvazen, elk gedeco-
reerd met bladvormige panelen met vogels en 
bloemen op een capucijner grond (chipjes en 
haarlijn, vergulding hernieuwd) 
h. 11,5-15,5 cm. [5]  € 800/1200

2854 China, famille rose en capucijner porseleinen 
trompetvaas, Qianlong periode (1736-1795), 
gedecoreerd met blad- en waaiervormige 
panelen gedecoreerd met landschappen, op een 
capucijner grond (chips) h. 23,2 cm.  
[1]  € 150/180

2855 China, twee famille rose porseleinen schotel-
tjes en een vaasje, 18e/19e eeuw, de schotel-
tjes verschillend gedecoreerd met een dame 
in een rolstoel, paard en bedienden, beide met 
apocrief Qianlong zegelmerk, het vaasje met 
chrysanten, vleermuizen en boeddhistische 
symbolen diam. 12,9 cm. / h. 12 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [3]  € 200/400

2856 China, twee sets gekleurde porseleinen kop-
pen en schotels, 19e eeuw, bestaande uit een 
set van vier famille rose koppen en schotels ge-
decoreerd met vissers en een set van drie Imari 
koppen en schotels gedecoreerd met figuren 
met waaiers (haarlijnen, kleine chips) 
diam. 10,7 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[14]  € 150/300

2857 China, set van vier Imari porseleinen koppen 
en schotels, 19e eeuw, gedecoreerd met twee 
sprinkhanen in een rotstuin met bamboe en 
chrysant (enkele zeer kleine chips) 
diam. 9,7 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[8]  € 100/200
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2868 China, collectie 'Amsterdams Bont' porse-
lein, 18e eeuw, bestaande uit een set van vijf 
schoteltjes overgedecoreerd met bloemen en 
een paar kommen met decoratie van paviljoens 
en bloemenmanden (enkele beschadigin-
gen) diam. 14,9-16,2 cm. [7]  € 80/100

2869 China, set van vier grote blauw-wit porse-
leinen borden, 19e eeuw, elk gedecoreerd met 
spelende jongetjes voor een paviljoen, de rand 
met elegante dames diam. 25,8 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [4]  € 400/600

2870 China, drie grote blauw-wit porseleinen bor-
den, 19e eeuw, elk verschillend gedecoreerd 
met figuren in een interieur, alle met apocriefe 
zeskarakter merken (defecten en restaura-
ties) diam. 26,5-28 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [3]  € 300/400

2871 China, paar blauw-wit porseleinen borden, 
19e eeuw, elk gedecoreerd met een fazant in 
een bloementuin diam. 25 cm.  
[2]  € 100/150

2872 China, twee blauw-wit porseleinen gember-
potten en deksels, 19e eeuw, een beschilderd 
met antiquiteiten, de ander met een jongen en 
geleerde in een tuin, beide op een gewassen 
blauwe grond uitgespaard met prunus (een met 
kleine haarlijntjes) h. 14,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 200/300

2873 China, twee blauw-wit porseleinen gember-
potten, 19e eeuw, een beschilderd met jonge-
tjes en een geleerde in een tuin, de ander met 
een dame en een jongetje in een tuin (een met 
niet bijpassende deksel, kleine chips, haarlijn 
sterbarst) h. 12,5-13 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 200/300

2874 China, blauw-wit porseleinen gemperpotje, 
18e/19e eeuw, beschilderd met figuren in een 
ommuurde tuin (enkele krasjes) h. 12,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/300

2858 China, vier verschillende blauw-wit porselei-
nen borden, 18e eeuw, drie gedecoreerd met 
bloemen en een met visser (alle defect) diam. 
22,5-27,5 cm. [4]  € 80/120

2859 China, collectie blauw-wit porseleinen 
miniatuurvaasjes, 18e eeuw, bestaande uit 
een set van vier cilindrische vaasjes gedeco-
reerd met elegante dames en twee paar en twee 
verschillende balustervaasje met floraal decor 
(chips) h. 5,5-8 cm. [10]  € 200/300

2860 China, collectie blauw-wit porseleinen minia-
tuur knobbelvaasjes, 18e eeuw, elk verschil-
lend van vorm en gedecoreerd met bloemen en 
figuren (chips, haarlijn) h. 5-8 cm.  
[10)]  € 200/300

2861 China, collectie blauw-wit porseleinen minia-
tuurvaasjes, 18e eeuw, verschillend van vorm, 
alle gedecoreerd met bloemen (chips, haar-
lijn) h. 5,3-7,5 cm. [8]  € 200/300

2862 China, set van drie diepe blauw-wit porselei-
nen borden, Qianlong periode (1736-1795), 
elk gedecoreerd met bloemen, antiquiteiten 
en mand met vruchten waaronder Boeddha's 
handfruit (twee borden met chipjes en haar-
lijn) diam. 20,5 cm. [4]  € 100/150

2863 China, blauw-wit porseleinen theebus en 
deksel en kom, ca. 1800, beide gedecoreerd 
met paviljoens in een tuinlandschap (chipjes en 
haarlijn) diam. 14 cm. / h. 10 cm.  
[2]  € 150/200

2864 China, set van zeven blauw-wit porseleinen 
theekommen en schotels, ca. 1800, gede-
coreerd met een figuur op een waterbuffel in 
een rivierlandschap (een kom met haarlijn en 
chipje) diam. 11,8 cm. [14]  € 250/350

2865 China, set van vijf blauw-wit porseleinen 
theekommen en schotels, 18e eeuw, geschulp-
te rand, gedecoreerd met figuren en landschap-
pen (haarlijnen) diam. 9 cm.  
[10]  € 100/150

2866 China, set van zes overgedecoreerde blauw-
wit porseleinen koppen en vier schotels, 18e 
eeuw, met decoratie van bloemen en paviljoens 
(kopje met haarlijn) diam. 11,5 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [10]  € 100/150

2867 China, set van twaalf blauw-wit porseleinen 
'Joosje te paard' koppen en schotels, 18e/19e 
eeuw, elk gedecoreerd met ruiters te paard 
jagend op een konijn, elk met vierkarakter merk 
(chips en haarlijnen) diam. 13,2 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [24]  € 350/450
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2875 China, twee kleine blauw-wit porseleinen 
vaasjes, 19e eeuw, een flesje beschilderd met 
een feniks, de andere kalebasvaas en deksel 
beschilderd met draken (frits) h. 14,5-16,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 200/400

2876 China, blauw-wit porseleinen 'chilong en 
vleermuis' vaasje, 19e eeuw, het ovale vaasje 
beschilderd met drie panelen met gestileerde 
draken, de rand gemodelleerd met een chilong 
en een vleermuis, met apocrief Qianlong merk 
(chilong met chipje) h. 11 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 100/200

2877 China, blauw-wit porseleinen inktpotje, 20e 
eeuw, beschilderd met draken en de vlammende 
parel tussen gestileerde wolken, met apocrief 
Hongxian merk (frits, kleine bakfoutjes)  
h. 7 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200

2878 China, drie blauw-wit porseleinen kommen, 
19e/ 20e eeuw, een gedecoreerd met bloemen, 
een met lotus en een met een rivierlandschap, 
elk met vierkaraktermerk (haarlijn, kleine 
frits) diam. 11,7-12,5 cm. Provenance: Parti-
culiere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [3]  € 200/400

2879 China, set van zes blauw-wit porseleinen 
koppen en schotels, 19e eeuw, gedecoreerd 
met bloemen en granaatappelvormige panelen, 
gemerkt met yu-merk (kleine randfrits) diam. 
13,2 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[12]  € 200/300

2880 China, paar blauw-wit porseleinen dekselva-
zen, 19e eeuw, de balustervazen gedecoreerd 
met panelen met onsterfelijken (beide gerestau-
reerd) h. 33 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 200/400

2881 China, Ming-stijl blauw-wit porseleinen 
'draken' kom, 20e eeuw, de gelobde kom 
beschilderd met draken, vlammende parels 
en symbolen, de bodem met apocrief Jiajing 
merk h. 12 cm. [1]  € 250/350

2882 China, famille verte porseleinen vaas, 19e 
eeuw, gedecoreerd met chrysanten in een 
rotstuin, de bodem met zeskarakter merk (rand 
gerestaureerd) h. 21,5 cm. [1]  € 150/180

2883 China, groen gedecoreerde aardewerken 
Swatow 'draken' schotel, 17e eeuw, gede-
coreerd met gestileerde draken omgeven door 
een rand van lotus en vissen (slijtage, chip-
jes) diam. 37.5 cm. [1]  € 100/200

2884 China, ijzerrood gedecoreerde Swatow 'dra-
ken' schotel, 19e eeuw, gedecoreerd en verguld 
met centrale draak omgeven door bloemenran-
den diam. 26,5 cm. [1]  € 100/150

2885 China, blauw-wit porseleinen Overgangsstijl 
knobbelvaas, gedecoreerd in de 17e-eeuwse 
stijl met figuren in een doorlopend rivierland-
schap (hals gerestaureerd) h. 24,5 cm.  
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 400/800

2886 China, blauw-wit porseleinen kom op hoge 
voet, 19e/ 20e eeuw, met geschulpte rand, 
gemodelleerd met panelen met kraanvogels en 
lotus, de zeskantige voet met gestileerde bloe-
men (frit) h. 12,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 300/400

2887 China, blauw-wit porseleinen 'draken' kom, 
late Qing-dynastie (1644-1912), gedecoreerd 
met twee draken en vlammende parels, de bin-
nenzijde met vlammende parel, de bodem met 
apocrief Kangxi merk (haarlijnen, chips) diam. 
11 cm. Provenance: Particuliere collectie Chi-
nees en Japans porselein uit het bezit van een 
Nederlands verzamelaarsechtpaar.  € 100/150

2888 China, blauw-wit porseleinen 'draken' 
penselenpot, late Qing-dynastie (1644-1912), 
de cilindrische zijden gedecoreerd met twee 
draken en de vlammende parel (sterbarst) h. 
11,9 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/200

2889 China, paar blauw-wit porseleinen gember-
potten en deksels, modern, beide beschilderd 
met gestileerde shou-karakters en bloemenran-
ken h. 24 cm. [2]  € 50/80

2890 China, blauw-wit porseleinen 'draken' pot, 
modern, de cilindrische zijden gedecoreerd 
met draken die een kalligrafische inscriptie 
flankeren h. 20,5 cm. [1]  € 150/200
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2899 China, turquoise-geglazuurde vaas, modern, 
de ronde buik gedecoreerd met lotuspatroon, 
de lange hals met gestileerde bladeren (frits aan 
voet) h. 24,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 60/100

2900 China, zilvergemonteerde blauw-wit por-
seleinen theepot en deksel, Kangxi periode 
(1662-1722), het zilver later, beschilderd 
met antiquiteiten en symbolen, de bodem met 
apocrief Jiajing zeskarakter merk h. 10,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/300

2901 China, blauw-wit porseleinen theepot en 
deksel, 18e eeuw, met rechtopstaande in reliëf 
gemodelleerde greep, gedecoreerd met bloei-
ende bomen in een tuin (haarlijn en bakbarstje 
aan standring) h. 14,5 cm. Provenance: Parti-
culiere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 200/400

2902 China, twee blauw-wit porseleinen theepot-
ten en deksels, 18e eeuw, een tonvormig en 
gedecoreerd met bloemen, de ander met gemo-
delleerde panelen met jongetjes en bloemen 
(chips aan tuiten) h. 9,5-14,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 300/400

2903 China, set van vijf blauw-wit porseleinen 
koppen, Kangxi periode (1662-1722), elk 
gedecoreerd met een elegante dame en spelende 
jongetjes in een doorlopende tuin, elk met apo-
crief Chenghua merk (chipje, haarlijn) diam. 9 
cm. Provenance: Particuliere collectie Chinees 
en Japans porselein uit het bezit van een Ne-
derlands verzamelaarsechtpaar.  
[5]  € 200/400

2904 China, samengestelde set van elf blauw-wit 
porseleinen schoteltjes, Kangxi periode 
(1662-1722) en later, met verschillende decora-
ties van elegante dames en jongetjes in een tuin, 
verschillend gemerkt (een hersteld, chipjes en 
haarlijnen) diam. 10,5 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [11]  € 300/500

2891 China, een paar blauw-wit porseleinen 'on-
sterfelijken' koppen, schotels en deksels, 20e 
eeuw, elk gedecoreerd met de acht onsterfelij-
ken staande op gestileerde wolken, met apocrief 
Qianlong merken (een schotel met haarlijn, 
enkele frits) diam. 14 cm. Provenance: Parti-
culiere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [4]  € 50/100

2892 China, rosegeglazuurde porseleinen vaas, 
20e eeuw, de peervormige vaas bedekt met een 
egaal rose glazuur, de binnenzijde en bodem 
turquoise, de bodem met apocrief vierkarakter 
zegelmerk (craquelé)  h. 21,5 cm.  
[1]  € 100/200

2893	China,	flambé-geglazuurde	vaas,	20e	eeuw,	
gemodelleerd met twee drakengrepen en bedekt 
met een gevlamd rood glazuur met paarse en 
beige strepen, de onderzijde met apocrief vier-
karakter zegelmerk h. 28 cm.  
[1]  € 300/500

2894 China, paarsgeglazuurde porseleinen vaas, 
20e eeuw, de flesvormige vaas bedekt met een 
dieppaars glazuur, de rand en voet met mean-
derpatroon in reliëf, de onderzijde met apocrief 
Qianlong merk h. 27,5 cm. [1]  € 400/600

2895	China,	flambé-geglazuurd	porseleinen	vaas,	
'yuhuchunping', 20e eeuw, gedecoreerd met 
vlammend paars en rood glazuur, de bruinge-
glazuurde bodem met vierkarakter merk (stand-
ring met frits) h. 33,5 cm. Provenance: Van een 
particuliere verzamelaarster.  
[1]  € 200/300

2896 China, twee paar turquoise geglazuurde por-
seleinen tempelleeuwen, modern, beide paren 
in spiegelbeeld gemodelleerd, waarvan een 
leeuw met brokaten bal en de ander met welpje 
(kleine restauratie) h. 20,5-21 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [4]  € 60/100

2897 China, paar turquoise en paarsgeglazuurde 
porseleinen tempelleeuwen, modern, gemo-
delleerd in spiegelbeeld, een met brokaten bal 
en de ander met welp (een defect) h. 14 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 100/200

2898 China, vijf turquoise-geglazuurde porselei-
nen	figuren,	modern,	bestaande uit een paar 
parkieten, een paar tempelleeuwtjes en een 
enkel leeuwtje h. 11-16 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [5]  € 50/80
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2905 China, samengestelde set van veertien 
blauw-wit porseleinen koppen en zeven scho-
tels, Kangxi periode (1662-1722) en later, elk 
gedecoreerd met elegante dame en jongetje in 
een rotstuin, elk met vierkarakter merk op de 
bodem (chips en haarlijnen) diam. 10,2 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[21]  € 500/700

2906 China, twee sets blauw-wit porseleinen 
koppen en schotels, Kangxi periode (1662-
1722), bestaande uit een set van vier koppen en 
schotels met gemodelleerde bloemenpanelen 
en een set van drie koppen en vijf schotels met 
florale decoratie (chips en haarlijnen en een 
herstelling) diam. 11,5 cm. max.Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [16]  € 600/800

2907 China, zilvergemonteerde blauw-wit porse-
leinen theebus, Kangxi periode (1662-1722), 
het zilver later, de zijden beschilderd met 
lotus, prunus, chrysant en pioenroos, de schou-
der met symbolen, gemerkt met artemisiablad 
(bakbarst in bodem) h. 16,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 600/800

2908 China, paar blauw-wit porseleinen theebus-
jes en deksels, Kangxi periode (1662-1722), 
beide beschilderd met elegante dames die weiqi 
spelen in een doorlopend tuinlandschap h. 10 
cm. Provenance: Particuliere collectie Chi-
nees en Japans porselein uit het bezit van een 
Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 600/1000

2909 China, drie zilvergemonteerde blauw-wit 
porseleinen theebusjes, Kangxi periode 
(1662-1722), het zilver later, alle gemodel-
leerd met bloemvormige panelen en beschil-
derd met elegante dames en bloemen (een met 
klein chipje, een met haarlijn en frit) h. 13 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 600/800

2910 China, Imari porseleinen kan, 18e eeuw, 
gedecoreerd met bloemen (chipjes aan tuit en 
handvat) h. 12,5 cm. [1]  € 100/150

2911 China, set van zes Imari porseleinen borden, 
laat 18e eeuw, elk gedecoreerd met een vlinder 
in een bloementuin, omgeven door panelen met 
bloemen en vogels (een gerestaureerd, een met 
sterbarst, alle met chipjes en fritjes) diam. 20,5 
cm. Provenance: Particuliere collectie Chi-
nees en Japans porselein uit het bezit van een 
Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[6]  € 300/400

2912 China, Imari porseleinen schotel, 18e eeuw, 
gedecoreerd met pioenrozen, de rand met 
bloemen, granaatappels en karpers (klein 
randchipje) diam. 28 cm. Provenance: Van een 
particuliere verzamelaarster.  
[1]  € 80/120

2913 China, Imari porseleinen bord, 18e eeuw, 
beschilderd met antiquiteiten en lotus diam. 
22,5 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200

2914 China, Imari porseleinen bord, vroege Qi-
anlong periode (1736-1795), gedecoreerd met 
herten (haarlijn) diam. 22,4 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 150/200

2915 China, set van zes Imari en capucijner porse-
leinen schoteltjes, 18e eeuw, elk gedecoreerd 
met bloemenvazen (enkele haarlijntjes) diam. 
12 cm. [6]  € 60/80

2916 China, twee famille rose en capucijner por-
seleinen dekselkommen, Qianlong periode 
(1736-1795), elk gedecoreerd met bladvormige 
panelen met bloemen op een capucijner grond 
(chipjes, haarlijn) h. 10 cm. [2]  € 
150/180

2917 China, famille verte porseleinen bord, 
Kangxi periode (1662-1722), gedecoreerd met 
bloemen in een tuin met hek, omgeven door 
bloemen op de geribde rand (randbeschadigin-
gen en haarlijn) diam. 22,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 150/250

2918 China, Imari porseleinen dekselvaas, 18e 
eeuw, gedecoreerd met vlinders en pioenen 
(haarlijnen, kleine restauraties) h. 31 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 300/500
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2925 China, twee sets blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, Kangxi periode (1662-1722), 
bestaande uit een paar grotere koppen en scho-
tels en een set van drie koppen en vijf schotels, 
elk gedecoreerd met een zotje omgeven door 
verschillende decoratieve banden (chips en 
haarlijnen) diam. 12,5 cm. max.Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [12]  € 200/400

2926 China, set van vijf blauw-wit porseleinen 
'qilin en feniks' schoteltjes, Kangxi periode 
(1662-1722), gebloemde vorm, elk gedecoreerd 
met centraal paneel met qilin en feniks, omge-
ven door panelen met qilin, feniks, vogels en 
hert, de onderzijde met yu-merk Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [5]  € 150/250

2927 China, collectie blauw-wit porselein, 18e 
eeuw, bestaande uit vier verschillende borden 
met bloemendecor (een met haarlijn), een 
schoteltje met elegante dame (chip), twee scho-
teltjes met landschappen en een Imari schotel-
tje  diam. 23 cm. max. [8]  € 100/150

2928 China, collectie blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, 18e eeuw en later, bestaande 
uit een set van vijf koppen, twee diverse kop-
pen, zeven diverse schoteltjes en drie papbord-
jes (defecten) diam. 16 cm. max.  
[17]  € 180/200

2929 China, vier blauw-wit porseleinen vaasjes, 
18e eeuw, bestaande uit een paar en een enkel 
trompetvaasje en een enkele balustervaas, alle 
gedecoreerd met rivierlandschap, samen met 
twee deksels (defecten) h. 9-12 cm.  
[4]  € 100/150

2930 China, blauw-wit porseleinen kom, een thee-
kom en een schotel, Kangxi periode (1662-
1722) en 19e eeuw, de kom gemodelleerd met 
bladvormige panelen en gedecoreerd met bloe-
men, de theekom geschulpt en gedecoreerd met 
rivierlandschappen, de schotel met jongetjes 
en bloemen (de kom met haarlijnen en kleine 
chipjes) diam. 15,2 cm. max.  
[3]  € 150/200

2931 China, drie sets blauw-wit porseleinen 'vis-
en-krab' koppen en schotels, 18e-19e eeuw, 
bestaande uit een set van twee geribde koppen 
en schotels met vis-en-krab motief, een set van 
drie koppen en vier schotels met krabben en 
een set van zes koppen en vijf schotels met vis-
sen (chips en haarlijnen) diam. 13,3 cm. max.
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[22]  € 350/450

2919 China, zilvergemonteerd blauw-wit porselei-
nen theebusje, Kangxi periode (1662-1722), 
het zilver later, gedecoreerd met dames die 
weiqi spelen in een ommuurde doorlopende 
tuin, gemerkt met artemisiablad (chip aan voet 
en gelijmde frit) h. 11,5 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 200/300

2920 China, blauw-wit porseleinen theebusje en 
deksel, Kangxi periode (1662-1722), gedeco-
reerd met dames die weiqi spelen en jongetje 
in een rotstuin, gemerkt met artemisiablad 
(haarlijntje) h. 10,2 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 200/300

2921 China, collectie blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, 18e-19e eeuw, bestaande uit 
een set van twaalf geribde florale schoteltjes 
en acht kopjes, een set van zes kopjes en drie 
schoteltjes gedecoreerd met figuur, een set van 
zes kopjes met landschappen en een set van 
drie kopjes en vier schoteltjes met kraanvogels 
(haarlijnen, chipjes) diam. 11,9 cm. max.  
[42]  € 250/350

2922 China, blauw-wit porseleinen theepot en 
deksel, 18e eeuw, de bolle zijden en platte dek-
sel beschilderd met gestileerde chrysanten (frits 
aan greep) h. 11 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 200/400

2923 China, twee sets blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, late Qing-dynastie (1644-
1912), bestaande uit een set van vijf koppen en 
schotels gedecoreerd met dames omgeven door 
bloemen en vlinders, met vierkarakter merk 
en een set van drie kantige koppen en schotels 
beschilderd met musicerende dames, met zes-
karakter merk (frits en chips) diam. 13,3 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[16]  € 300/500

2924 China, twee sets blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, 18e eeuw, bestaande uit een 
set van zes gemodelleerde koppen en schotels 
beschilderd met een dame in een tuin en blad-
vormige panelen en een set van zes koppen en 
schotels met twee dames in een tuin (chips en 
haarlijnen) diam. 11 cm. max.Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [24]  € 200/400
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2932 China, drie sets blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, 18e-19e eeuw, bestaande uit 
een set van vier koppen en vijf schotels gedeco-
reerd met kraanvogels boven een paviljoen, een 
set van vier koppen en schotels met 'koekoek in 
het huisje' decoratie en een set van drie geribde 
koppen en schotels met decoratie van bloemen 
en vogel, samen met een set van zes schotels 
met kraanvogels (chips en haarlijnen) diam. 
11,4 cm. max.Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[29]  € 400/600

2933 China, twee sets blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, 18e eeuw, bestaande uit een 
set van vijf koppen en schotels beschilderd met 
dame omgeven door bloemenranken en een set 
van vijf kleine koppen en schotels gedecoreerd 
met panelen met dames (chips en haarlij-
nen) diam. 11,7 cm. max.Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [20]  € 200/300

2934 China, collectie blauw-wit porseleinen 
kantige koppen en schotels, Kangxi periode 
(1662-1722) en later, bestaande uit een paar 
koppen en drie schotels met gearceerde florale 
decoratie, een set van vijf florale koppen en drie 
schotels, een set van drie koppen met figuren in 
een landschap, een set van drie florale koppen 
en twee schotels, twee diverse schotels en een 
enkele kop (chips en haarlijnen, een schotel 
hersteld) diam. 13 cm. max.Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [24]  € 200/300

2935 China, collectie blauw-wit porseleinen 
geschulpte schoteltjes, Kangxi periode 
(1662-1722), bestaande uit een set van elf en 
een paar schoteltjes beschilderd met visser in 
een rivierlandschap en een paar schoteltjes met 
florale decoratie (chips en haarlijnen)  diam. 
10,5 cm. max.Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[15]  € 100/150

2936 China, collectie blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, 18e eeuw, bestaande uit een 
set van drie koppen en schotels gedecoreerd 
met jongen en waterbuffel, een set van vier 
koppen en vijf schotels gedecoreerd met ruiters, 
twee keer twee koppen en een schotel en een 
kop en schotel gedecoreerd met figuren met 
banieren (chips, haarlijnen, restauraties) diam. 
10,7 cm. max.Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[23]  € 250/350

2937 China, paar famille rose café'-au-lait-gegron-
de porseleinen 'Wu Shuang Pu' dekselkom-
men, 19e eeuw, gedecoreerd met figuren en 
kalligrafieën uit het werk 'Wu Shuang Pu' (boek 
van helden en sagen) op een lichtbruine on-
dergrond, met Daoguang zegelmerken (kleine 
chipjes) diam. 9,4 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 200/400

2938 China, collectie blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, meestens Kangxi periode 
(1662-1722), bestaande uit een set van drie 
schotels gedecoreerd met geleerden, twaalf 
verschillende kopjes en dertien schotels 
verschillend gedecoreerd met elegante dames 
en jongetjes, een kopje met tijger en qilin, een 
schoteltje met draak en een schoteltje met ko-
nijn (chips en haarlijnen) diam. 15,5 cm. max.
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[31]  € 200/400

2939 China, collectie blauw-wit porseleinen kop-
pen en schotels, meestens Kangxi periode 
(1662-1722), bestaande uit een set van drie 
koppen en schotels met lotus, een paar en een 
enkele koppen en schotels met bloemen en 
rivierlandschappen, een set van vier schotels 
met waaiervormige panelen, tien diverse florale 
koppen en twaalf diverse florale schotels (chips, 
haarlijnen, een kopje hersteld) diam. 14 cm. 
max.Provenance: Particuliere collectie Chinees 
en Japans porselein uit het bezit van een Ne-
derlands verzamelaarsechtpaar.  
[38]  € 200/400

2940 China, Cantonees famille rose ajour porselei-
nen bord, 19e eeuw, gedecoreerd met bloemen, 
vlinders, vogels en shou-symbolen omgeven 
door een hoge opengewerkte rand (kleine haar-
lijntjes) diam. 21,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 60/100
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2947 China, drie kleine blauw-wit porseleinen 
theepotjes en een deksel, Kangxi periode 
(1662-1722), een potje en deksel gedecoreerd 
met bloemen, een zilvergemonteerd potje 
met antiquiteiten, en een softpaste potje met 
elegante dames en houten deksel, alle met yu-
merk (enkele kleine defecten) h. 5,5-7,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 300/400

2948 China, zilvergemonteerd blauw-wit porse-
leinen puntvaasje, Kangxi periode (1662-
1722), het zilver later, gedecoreerd met figuren 
te paard in een rivierlandschap h. 13,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/400

2949 China, paar blauw-wit porseleinen theepot-
ten en deksels, Kangxi periode (1662-1722), 
beide bolvormige theepotjes gedecoreerd met 
bloemen, gemerkt met artemisiablad (herstelde 
tuit en greep, herstelde deksel, enkele defec-
ten) h. 11 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 150/300

2950 China, blauw-wit porseleinen sprenkelaar, 
Kangxi periode (1662-1722), het kalebas-
vormige flesje beschilderd in lineaire stijl met 
bloemen (hals hersteld, chipje aan voet) h. 19 
cm. Provenance: Particuliere collectie Chi-
nees en Japans porselein uit het bezit van een 
Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/400

2951 China, twee blauw-wit porseleinen vaasjes, 
Kangxi periode (1662-1722), beide be-
schilderd met bloemenmand tussen rijen met 
bladvormige panelen (een gebroken en gelijmd, 
beide met gerestaureerde en defecte hals) h. 
18-18,5 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 100/150

2952 China, drie blauw-wit porseleinen kantige 
theepotjes en twee deksels, Kangxi periode 
(1662-1722), alle gedecoreerd met elegante 
dames en bloemen (een deksel ontbreekt, 
enkele kleine beschadigingen) h. 5.5-11 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 300/500

2941 China/ Samson, twee famille rose porselei-
nen borden, 19e eeuw, een gedecoreerd met 
eend in lotusvijver, de ander met vlinders in 
een bloementuin (chips, haarlijn) diam. 22 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 100/200

2942 China, twee famille rose porseleinen borden, 
19e/ 20e eeuw, een gedecoreerd met medaillons 
met qilin rondom een centraal shou-karakter 
op een turquoise grond, de ander met land-
schapspanelen op een blauwe grond met bloe-
men, beide met apocrief Qianlong merk  diam. 
19,2 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 100/200

2943 China, famille rose en Amsterdams Bont 
kom, 18e eeuw, de café-au-lait geglazuurde fa-
mille rose kom gedecoreerd met granaatappel-
vormige panelen met bloemen, de binnenzijde 
met lotus, chrysant en pioenroos, de Amster-
dams Bont kom met bloemenmanden  diam. 
14,8-19,6 cm. [2]  € 150/200

2944 China, zilvergemonteerd famille rose por-
seleinen 'Mandarijnenpatroon' theebusje, 
Qianlong periode (1736-1795), het zilver 
later, gedecoreerd met figuren bij een paviljoen 
en rivier h. 16 cm. [1]  € 200/300

2945 China, famille verte porseleinen 'boed-
dhistische' kom, 19e/ 20e eeuw, gedecoreerd 
met achtarmige Avalokiteshvara op lotustroon 
geflankeerd door lotus en hoogwaardigheidsbe-
kleders, de binnenzijde met figuur van Budai, 
de onderzijde met vierkaraktermerk omgegeven 
door draken diam. 18 cm. Provenance: Parti-
culiere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 600/900

2946 China, klein blauw-wit porseleinen 'shishi' 
theepotje en deksel, 18e eeuw, het peervor-
mige potje en deksel gedecoreerd met negen 
boeddhistische leeuwen, met vierkarakter merk 
(haarlijntjes) h. 6,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 200/300
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2953 China, paar diepe blauw-wit porseleinen 
borden, Kangxi periode (1662-1722), elk 
gedecoreerd met figuren in een rivierlandschap, 
omgeven door landschaps- en bloemenpanelen 
(haarlijn, enkele chipjes aan standing) diam. 
21,5 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 400/600

2954 China, blauw-wit porseleinen schotel, 
Kangxi periode (1662-1722), gedecoreerd met 
bloembladvormige panelen beschilderd met 
chrysanten, met apocrief Chenghua zeskarakter 
merk (gebroken in twee stukken en gelijmd, 
randfrits) diam. 34,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 100/200

2955 China, paar diepe blauw-wit porseleinen 
borden, Kangxi zeskarakter merk en uit de 
periode (1662-1722), beide gedecoreerd met 
panelen met ruiters te paard en bloemenpane-
len, de achterzijde met ruyi (klein chipje, kleine 
bakfoutjes) diam. 23,5 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [2]  € 600/1000

2956 China, blauw-wit porseleinen schotel, Wanli 
periode (1573-1620), gedecoreerd met twee 
watervogels en een vlinder op een rivieroever 
in een stervormig cartouche, de rand met vak-
ken met kostbaarheden, perziken en granaatap-
pels (frits) diam. 32 cm.   € 300/400

2957 China, zilvergemonteerde blauw-wit por-
seleinen theebus en mosterdpot, Kangxi 
periode (1662-1722), het zilver later, beide 
beschilderd met figuren te paard bij een rivier 
met bootje, het mosterdpotje met zilveren lepel-
tje  h. 9,5-14,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 300/500

2958 China, paar kleine blauw-wit porseleinen 
vaasjes, Kangxi periode (1662-1722), de ci-
lindrische zijden gedecoreerd met ruiters (klein 
chipje, frits) h. 12 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 300/500

2959 China, famille rose porseleinen 'draken en 
feniks' kom, 19e/ 20e eeuw, beschilderd met 
medaillons met draken en feniksen op een 
geelgeglazuurde ondergrond gedecoreerd met 
bloemen en vruchten, de binnenzijde met  
drakenmedaillon, met zeskarakter Guangxu 
merk en mogelijk uit de periode (1875-1908) 
diam. 20,8 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/300

2960 China, famille verte 'draken' vaas, 20e eeuw, 
gedecoreerd met vier vijfklauwige draken op 
een sgraffito ondergrond, de hals met een draak, 
met apocrief vierkarakter merk h. 23 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [1] € 300/400

2961 China, paar famille rose porseleinen  
'draken' kommen op voet, 20e eeuw, elk op 
wijd uitlopende voet, de cuppa beschilderd 
met draken en de vlammende parel op een roze 
ondergrond (krasjes) h. 12,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 100/200

2962 China, famille rose porseleinen 'Shoulao 
en Magu' vaas, 20e eeuw, gedecoreerd met 
de twee onsterfelijken Shoulao en Magu en 
een hert in een tuin met pijnboom en spe-
lende jongetjes, de binnenzijde van de hals en 
bodem bedekt met een koraalrood glazuur, met 
apocrief Qianlong merk h. 20 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 200/400

2963 China, famille rose porseleinen jardinière 
en doosje, 19e eeuw, de gelobde bloemenpot 
gedecoreerd met prunus en lotus, het rechthoe-
kige doosje verdeeld in twee compartimenten 
en beschilderd met vogels in insecten tussen 
bloemen (slijtage, haarlijntje) b. 14-17,3 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 60/100

2964 China, paar famille rose porseleinen kom-
men, laat Qing-dynasty (1644-1912), beide 
met geschulpte rand en gedecoreerd met een 
feniks en pioenrozen, de binnenrand met 
boeddhistische symbolen, beide met zegel-
merk diam. 16 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 150/250
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2972 China, vijf Imari porseleinen borden, 18e 
eeuw, drie verschillend gedecoreerd met 
pioenen, een met ijsvogel op een bloesemtak 
en een met pagodes in een rivierlandschap 
(enkele beschadigingen) diam. 22,7-26,8 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[5]  € 100/150

2973 China, vijf verschillende gekleurde porselei-
nen borden, 18e-19e eeuw, bestaande uit een 
paar gelobde Imari borden, een 'Mandarijnen-
patroon' bord, een bord met rivierlandschap 
en een famille rose bord met elegante dame en 
jongen in tuin (haarlijnen en chipjes) diam. 
22-23,4 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[5]  € 60/100

2974 China, vijf famille rose porseleinen borden, 
Qianlong periode (1736-1795) en later, vier 
borden met verschillende bloemdecoratie en 
een bord gedecoreerd met een paar boeddhis-
tische leeuwen (slijtage, restauratie en enkele 
beschadigingen) diam. 22,8-23,5 cm.  
[5]  € 250/350

2975 China, zeven famille rose porseleinen bor-
den, Qianlong period (1736-1795) en later, 
met verschillende florale decoratie (slijtage, 
kleine chipjes) diam. 22,4-25 cm.  
[7]  € 200/300

2976 China, twee blauw-wit porseleinen schotels, 
18e eeuw, een met decoratie van chrysant en 
lotus, de ander met een vogel op rotsblok in 
bloementuin (eerste bord met chips) 27,4-28,5 
cm. diam.Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 250/350

2977 China, vier blauw-wit porseleinen borden, 
18e-19e eeuw, bestaande uit een bord gede-
coreerd met lotus, twee met verschillende 
bloemendecoratie en een met een pagode in een 
rivierlandschap (randchips, een haarlijn) diam. 
23 cm. max.Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 150/200

2978 China, vier blauw-wit porseleinen borden, 
Qianlong periode (1736-1795), met verschil-
lende bloemendecoraties (kleine chips, haar-
lijn) diam. 23 cm. max.Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4]  € 150/200

2965 China, polychrome porseleinen kom, laat 
19e/ 20e eeuw, gedecoreerd met chrysant en 
kalligrafie, de bodem met apocrief Xianfeng 
merk diam. 16,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 150/300

2966 China, twee polychrome porseleinen kom-
men, 19e eeuw, een gedecoreerd met boed-
dhistische symbolen en met apocrief Guangxu 
merk, de ander gedecoreerd met irissen en 
kalligrafie, met apocrief Qianlong merk (frits, 
chipjes) diam. 8,7-12,4 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [2]  € 150/200

2967 China, grote famille rose porseleinen vaas, 
20e eeuw, gedecoreerd met Onsterfelijken en 
figuren op een gebloemde polychrome grond 
(doorboord) samen met vaas met decor van 
rivierlandschap h. 46-54 cm.  
[2]  € 150/200

2968 China, diep famille rose porseleinen bord, 
Qianlong periode (1736-1795), gedecoreerd 
met vogels op een prunustak (lichte slij-
tage) diam. 22,4 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 80/120

2969 China, famille rose porseleinen schotel, Qi-
anlong periode (1736-1795), de diepe schotel 
gedecoreerd met prunus, chrysant, pioenroos 
en bamboe (haarlijnen, chipje) diam. 25,4 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 80/150

2970 China, famille rose porseleinen bord, 18e/19e 
eeuw, gedecoreerd met fazanten in een tuin met 
pioenrozen (chipje en haarlijn) diam. 24,2 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/150

2971 China, paar famille rose porseleinen schotels, 
Qianlong periode (1736-1795), beide gedeco-
reerd met pioenroos en prunus (een met grote 
gelijmde randchip) diam. 27 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 100/150
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2979 China, blauw-wit porseleinen schotel, 
Qianlong periode (1736-1795), gedecoreerd 
met chrysanten en bloemenvazen (frits, haar-
lijn) diam. 37 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar.  
[1]  € 150/300

2980 China, blauw-wit porseleinen schotel, 
Kangxi periode (1662-1722), gedecoreerd met 
bloementuin, de rand met bloemen op decora-
tieve band, gemerkt met lotusbloem (herstelde 
chip, haarlijn) diam. 33,8 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 200/300

2981 China, vijf blauw-wit porseleinen borden, 
Kangxi en Qianlong periode (1662-1795), 
twee gedecoreerd met bloemenmand, drie met 
bloemen en vruchten (enkele haarlijnen en 
chipjes) diam. 22 cm. max.Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [5]  € 250/300

2982 China, twee blauw-wit porseleinen balus-
tervazen, Qianlong periode (1736-1795), 
een gedecoreerd met bloemen en de ander met 
antiquiteiten, een samengestelde deksel (restau-
raties en defecten) h. 23,5-26 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 250/300

2983 China, twee blauw-wit porseleinen theepot-
ten en deksels, 18e eeuw, beide verschillend 
gedecoreerd met een rivierlandschap (kleine 
chipjes) h. 10,5-12 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 300/500

2984 China, zilvergemonteerde blauw-wit por-
seleinen kendi, 18e eeuw, het zilver later, 
gedecoreerd met bloemenpanelen en gestileerde 
bladeren (haarlijn aan voetrand, klein chipje 
aan tuit) h. 27 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 300/500

2985 China, vier blauw-wit porseleinen borden, 
Qianlong periode (1736-1795), verschillend 
gedecoreerd met bloemen en planten (enkele 
randchips en frits) diam. 22,7 cm.  
[4]  € 100/150

2986 China, blauw-wit porseleinen olie-en-azijn-
stel, Qianlong periode (1736-1795), bestaande 
uit een klavervormige pattipan en drie kanne-
tjes, alle beschilderd met bloemen en antiquitei-
ten (kleine frits en haarlijntjes) diam. pattipan 
19 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 500/700

2987 China, drie blauw-wit porseleinen kan-
netjes, Qianlong periode (1736-1795), twee 
gedecoreerd met een rivierlandschap en een 
met bloemenvaas (defecten) h. 10-12 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [3] € 150/200

2988 China, drie verschillende blauw-wit porselei-
nen borden, Kangxi periode (1662-1722), een 
in lotusvorm en gedecoreerd met bloemen, een 
beschilderd in Wanli-stijl en een diep bord met 
rivierlandschappen en bloemen diam. 21,5-
22,5 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 400/500

2989 China, twee paar blauw-wit porseleinen 
borden, 18e eeuw, een paar gedecoreerd in 
gewassen tonen blauw met bloemenvazen 
en antiquiteiten, het andere paar met bloe-
men (kleine frits en chips) diam. 22-23 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.   [4] € 150/200

2990 China, twee paar blauw-wit porseleinen 
borden, 18e eeuw, een paar beschilderd met 
een fazant op een rotsblok, het andere paar met 
feniksen in een bloementuin, omgeven door 
geribde randen met bloemenpanelen (een met 
haarlijnen, enkele chips) diam. 24,5-26,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 300/400

2991 China, famille verte porseleinen schotel, 
Kangxi periode (1662-1722), gedecoreerd 
met ruiter en soldaten bij een rivier (gerestau-
reerd) diam. 35 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 400/600

2992 China, rechthoekig famille verte porseleinen 
theebusje en deksel, Kangxi periode (1662-
1722), gedecoreerd met hanen (chips) h. 10 
cm. Provenance: Particuliere collectie Chinees 
en Japans porselein uit het bezit van een Ne-
derlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 300/500
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3001 China, famille rose porseleinen vaas, 
modern, gedecoreerd met go-spelers onder 
bamboe in een doorlopende tuin, met kalligra-
fie h. 18 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200

3002 China, polychrome porseleinen 'winterland-
schap' vaas, modern, gedecoreerd met een 
figuur bij een paviljoen in een bergachtig win-
terlandschap, de bodem met apocrief Qianlong 
merk h. 17 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200

3003 China, twee famille rose porseleinen kom-
men, 20e eeuw, een gedecoreerd met panelen 
met dames die weiqi spelen op een florale on-
dergrond, de ander met figurenpanelen op een 
donkerblauwe ondergrond, beide met apocrief 
Qianlong merk (chipjes) diam. 12,2-13 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 150/250

3004 China en Japan, famille rose porseleinen 
schotel en paar schoteltjes, modern,  de scho-
tel gedecoreerd met bloemen, de schoteltjes met 
figuren in een bloementuin diam. 15,5-31 cm. 
[3]  € 50/80

3005 China, paar celadon overgeschilderde 
porseleinen knobbelvazen, 19e eeuw, beide 
ingekerfd met bloemenpatroon en later overge-
schilderd met fazant in bloementuin en draak 
(frit) h. 22/ 22,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 600/900

3006 China, paar famille rose porseleinen kale-
basvazen, 19e eeuw, beide gedecoreerd met 
vlinders tussen perziken en pompoenen  
h. 32 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 300/500

3007 China, twee famille rose porseleinen kom-
men, 19e eeuw, een gedecoreerd met bloemen, 
de ander met figuren bij een rivier (beide de-
fect) diam. 14,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 100/200

2993 China, blauw-wit porseleinen kom, Kangxi 
periode (1662-1722), de geribde zijden gede-
coreerd met vakken met mythologische dieren 
en bloemen (haarlijnen, kleine chipjes) diam. 
21,4 cm. [1]  € 300/500

2994 China, blauw-wit porseleinen kom, Kangxi 
periode (1662-1722), de geribde zijden gede-
coreerd met een feniks en verschillende soorten 
vogels in een doorlopende bloementuin (enkele 
kleine chips en frits) diam. 19,2 cm.  
[1]  € 300/500

2995 China, blauw-wit kraakporseleinen bordje, 
Wanli periode (1573-1620), gedecoreerd met 
herten omgeven door bloemenpanelen (bak-
barstje) diam. 20,3 cm. [1]  € 100/150

2996 China, Imari porseleinen theepot en twee 
blauw-witte vaasjes, 18e-19e eeuw, het thee-
potje en deksel beschilderd met bloemen, de 
twee vaasjes met verschillend floraal patroon 
(kleine chipjes) h. 10,5-13 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [3]  € 200/300

2997 China, gemodelleerd blauw-wit porseleinen 
bordje, Kangxi periode (1662-1722) beschil-
derd met een centrale figurenscène en omgeven 
door gemodelleerde granaatappels, de bodem 
met apocrief Chenghua merk (haarlijnen, chipje 
aan voetrand) diam. 17 cm. [1] € 150/200

2998 China, paar famille rose porseleinen vazen, 
20e eeuw, de bolle zijden gespiegeld beschil-
derd met vogel op bloesemtak en de andere 
zijde met kalligrafie, de lange hals met bloemen 
op een turquoise grond, beide met apocrief 
Qianlong merk h. 33.5 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [2]  € 300/500

2999 China, paar famille rose blauwgegronde 
porseleinen dekselpotjes, 20e eeuw, beide 
beschilderd met irissen en pioenen op een 
blauwe sgraffito grond (miniem chipje) h. 9 
cm. Provenance: Particuliere collectie Chi-
nees en Japans porselein uit het bezit van een 
Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 150/300

3000 China, famille rose porseleinen gemberpot, 
modern, gedecoreerd met feniksen in een 
bloementuin, de andere zijde met kalligrafie, 
de bodem met apocrief Qianlong merk (gla-
zuurfrit) h. 16,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 100/200
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3008 China, famille rose porseleinen bord, 19e/ 
20e eeuw, beschilderd met een liefdeskoppen 
en kat in interieur met schrijftafel diam. 25,7 
cm. Provenance: Particuliere collectie Chi-
nees en Japans porselein uit het bezit van een 
Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200

3009 China, famille rose celadon gegrond por-
seleinen bordje, 20e eeuw, beschilderd met 
pioenrozen op een zeegroene grond, met 
apocrief Qianlong merk (krasjes, zeer kleine 
randbeschadiging) diam. 20,3 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 80/120

3010 China, twee famille rose porseleinen vazen, 
20e eeuw, een rechthoekig en gedecoreerd met 
paviljoens in een landschap en kalligrafie, de 
ander cilindrisch en beschilderd met pioenen, 
met apocrief Qianlong merk h. 12,5-14,3 cm. 
[2]  € 200/300

3011 China, famille rose porseleinen balustervaas, 
modern, gedecoreerd met panelen met elegante 
dames in een tuin op een blauwe ondergrond 
met gestileerde bloemen, met zegelmerk 
h. 47,5 cm. [1]  € 80/120

3012 China, famille rose porseleinen vaas, mo-
dern, gedecoreerd met dames rondom een 
kalligrafietafel in een tuin nabij paviljoen, met 
kalligrafie en zegelmerk h. 48 cm.  
[1]  € 400/600

3013 China, famille rose porseleinen 'festival' 
vaas, ca. 1900, gedecoreerd met een optocht 
met jongens, dames en een qilin, de andere 
zijde met kalligrafie, op een lichte celadon 
ondergrond, gemodelleerd met twee gestileerde 
grepen h. 42,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 500/800

3014 China, grote famille rose porseleinen ba-
lustervaas, laat 19e eeuw, gedecoreerd met 
onsterfelijke met hert en kraanvogel onder 
een pijnboom, de andere zijde met kalligrafie, 
gemodelleerd met twee leeuwenkop-en-ring 
grepen (enkele krasjes) h. 57 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 600/900

3015 China, grote famille rose porseleinen balus-
tervaas, modern, gedecoreerd met feniksen in 
een bloementuin en kalligrafie h. 60,5 cm.  
[1]  € 300/500

3016 China, blauw-wit porseleinen balustervaas, 
20e eeuw, beschilderd met figuren en een 
paviljoen in een bergachtig rivierlandschap, met 
zeskarakter merk h. 49 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 500/800

3017 China, twee blauw-wit porseleinen vazen, 
19e/ 20e eeuw, beide balustervazen gemodel-
leerd met twee gestileerde grepen, een beschil-
derd met bloemenvaas en antiquiteiten, de 
ander met vogel in bloementuin (kleine chips) 
h. 43 cm. [2]  € 300/500

3018 China, famille verte porseleinen vierkante 
vaas, 20e eeuw, de zijden beschilderd in 
Kangxi-stijl met lotus, chrysant, prunus en 
pioenroos, de schouder met vleermuizen h. 49 
cm. [1]  € 800/1200

3019 China, famille verte porseleinen vierkante 
vaas, 20e eeuw, gedecoreerd in Kangxi-stijl 
met panelen met antiquiteiten en landschappen 
op een florale ondergrond (enkele restauraties, 
chip) h. 42 cm. [1]  € 600/800

3020 China, blauw-wit porseleinen balustervaas 
gemonteerd als lamp, 20e eeuw, gedeco-
reerd met prunus, chrysant en pioenroos op 
een gewassen blauwe ondergrond h. 44,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/400

3021 China, paar famille verte porseleinen bor-
den, 19e eeuw, beschilderd in Kangxi-stijl met 
centraal paneel met chrysanten omgeven door 
panelen met bloeiende planten (beide gerestau-
reerd) diam. 26,7 cm. [2]  € 80/120

3022 China, blauw-wit porseleinen vaasje, 19e 
eeuw, beschilderd met de acht onsterfelijken, 
apocrief Kangxi merk (bodem doorboord) 
h. 8 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 80/120

3023 China, blauw-wit porseleinen opengewerkte 
lantaarn op voet, 19e eeuw, de zeskantige lan-
taarn met panelen met bloemen en figuren op de 
opengewerkte zijden, op losse voet gemonteerd 
als lamp h. 30,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 300/500
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3031 China, drie blauw-wit porseleinen openge-
werkte 'lotus 'manden en schotels en een 
zoutvaatje, 19e eeuw de manden in drie maten, 
elk gedecoreerd met centrale lotus omgeven 
door opengewerkte randen, met vergulde gre-
pen, het zoutvaatje met uitneembaar binnen-
bakje (vergulding licht versleten, enkele kleine 
chipjes) w. 27 cm. max. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [7]  € 600/900

3032 China, een blauw-wit porseleinen 'lotus' 
terrine en deksel en drie onderschotels, 19e 
eeuw, elk gedecoreerd met lotus en decoratieve 
randen w. 36,5 cm. max. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4]  € 800/1200

3033 China, paar en een enkel blauw-wit porselei-
nen 'lotus' bord, 19e eeuw, het paar gedeco-
reerd met centrale lotus, het enkele bord met 
centrale pioenen en lotus op de rand  
diam. 22,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 100/200

3034 China, set van drie blauw-wit porselei-
nen schotels, 19e eeuw, elk beschilderd met 
buffel en boeren bij enkele paviljoens, elk 
met apocrief Chenghua merk diam. 28,7 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 300/400

3035 China, set van zes en een paar blauw-wit 
porseleinen gelobde borden, 19e eeuw, elk 
beschilderd met een waterbuffel en boeren 
nabij een paviljoen (een met sterbarst, enkele 
chipjes) diam. 22,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [8]  € 400/500

3036 China, paar blauw-wit porseleinen onder-
schotels, 19e eeuw, gedecoreerd met bloemen 
en met opengewerkte rand (frits en haarlijn) 
w. 25 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 100/200

3024 China, twee blauw-wit porseleinen deksel-
potten, 20e eeuw, een beschilderd met Shoulao 
en onsterfelijken, de ander met jongens en 
qilin in een ommuurde tuin h. 21,5-22 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [2] € 100/150

3025 China, blauw-wit porseleinen pot met houten 
deksel, 19e eeuw, gedecoreerd in verschillende 
tinten blauw met bamboe, chrysant en pioen-
roos, de deksel met opengewerkte motieven 
(sterbarstje op bodem) h. 24,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 200/300

3026 China, paar blauw-wit knobbelvaasjes, 19e/ 
20e eeuw, gedecoreerd in 17e-eeuwse stijl met 
antiquiteiten en bloemen, de hals met gestileer-
de opstaande bladeren h. 18,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 200/400

3027 China, paar blauw-wit porseleinen zeskan-
tige vazen, 19e eeuw, beide beschilderd met 
bloemen en gemodelleerd met granaatappelvor-
mige grepen (chips) h. 25,2 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 100/200

3028 China, blauw-wit porseleinen vaas, 19e eeuw, 
gedecoreerd in Kangxi-stijl met panelen met 
bloemen (randherstelling en haarlijn) h. 23 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/150

3029 China, blauw-wit porseleinen kantige schaal, 
laat 18e eeuw, gedecoreerd met lotus, pioenen 
en chrysanten w. 28 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 150/200

3030 China, set van drie blauw-wit porseleinen 
schalen, laat 18e/ 19e eeuw, elk gedecoreerd 
met fazanten in een ommuurde bloemen-
tuin (enkele kleine chips en frits) w. 30 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [3] € 300/500



Catalogus De Zwaan / Pagina 143

3037 China, twee blauw-wit porseleinen dienscha-
len, Qianlong periode (1736-1795), een ovaal 
en gedecoreerd met pioenen en bloemenvaas, 
de ander achtkantig en beschilderd met karper 
in lotusvijver bij pagode (haarlijn) 
w. 34-42 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 200/250

3038 China, blauw-wit porseleinen botervlootje en 
deksel met onderschotel, Qianlong periode 
(1736-1795), beschilderd met figuren in een 
rivierlandschap (haarlijnen) w. 15 cm.   
[2]  € 50/100

3039 China, blauw-wit porseleinen ketel, 19e 
eeuw, gedecoreerd met optocht met jongen op 
qilin, met latere houten deksel (haarlijntjes, 
glazuurbarsten) h. 21 cm. Provenance: Parti-
culiere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 150/300

3040	China,	blauw-wit	porseleinen	fles,	19e	eeuw,	
gedecoreerd met kostbaarheden en boeddhisti-
sche symbolen (bodem ontbreekt) h. 35,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/150

3041 China, blauw-wit porseleinen 'draken' scho-
tel, 19e eeuw, gedecoreerd met zes medaillons 
met draken en shou-symbolen (frits) 
diam. 34 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/200

3042 China, blauw-wit porseleinen yenyen vaas, 
20e eeuw, gedecoreerd met qilins in landschap, 
met apocrief Kangxi merk h. 36,5 cm.  
[1]  € 150/200

3043 China, paar blauw-wit porseleinen deksel-
kommen, modern,  beide rondom beschilderd 
met paviljoens in een rivierlandschap diam. 
15,7 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 150/300

3044 China, blauw-wit porseleinen theepotje en 
deksel, 20e eeuw, de gecomprimeerde zij-
den beschilderd met bamboe (frit) h. 6 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [1] € 100/200

3045 China, klein blauw-wit knobbelvaasje, 19e 
eeuw, beschilderd met bloemenpanelen (gecra-
queleerd glazuur) h. 13 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 100/200

3046 China, zes blauw-wit porseleinen vazen, 19e 
eeuw, bestaande uit een paar vazen gedecoreerd 
met figuren, een vaas met de tekens van de Chi-
nese dierenriem, een vaas met vogels, een vaas 
met bloemen en een met figuren (alle defect) 
h. 23-31,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[6]  € 400/600

3047 China, blauw-wit porseleinen jardinière, 
20e eeuw, staand op drie pootjes, de zeskantige 
zijden gedecoreerd met een doorlopende bloe-
mentuin (haarlijnen, frit, restauratie) h. 25 cm. 
/ diam. 33,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/200

3048 China, drie blauw-wit porseleinen schotels, 
18e-19e eeuw, twee schotels verschillend 
gedecoreerd met bloemen een grotere achtkan-
tige schotel gedecoreerd met pagodes in een 
rivierlandschap (frits) diam. 27,5-34,5 cm.  
[3]  € 200/400

3049 China, drie blauw-wit 'kraakporseleinen' 
bordjes, Wanli periode (1573-1620), elk 
verschillend beschilderd met insect of vogel in 
bloementuin omgeven door panelen met perzi-
ken en symbolen (beschadigingen) diam. 20,5 
cm.) [3]  € 60/100

3050 China, twee blauw-wit porseleinen dek-
seldoosjes, Kangxi periode (1662-1722) en 
19e eeuw, een gedecoreerd met bloemen en 
de ander met een draak diam. 6,5-7,3 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [2] € 200/400

3051 China, vijf verschillende blauw-wit porse-
leinen miniatuurvaasjes, Kangxi periode 
(1662-1722) en later, vier beschilderd met 
bloemen en een met elegante dames, samen 
met paar Delfts aardewerken miniatuurvaasjes 
(defecten) h. 6,5-11,5 cm. [7]  € 80/120

3052 China, vijf blauw-wit porseleinen minia-
tuurvaasjes, 18e-19e eeuw, bestaande uit twee 
cilindrische vazen en drie flesvormige vazen, 
met decoraties van draken, dames en bloemen 
(chipjes) h. 8,5-11,5 cm. [5]  € 50/80
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3062 China, vijf verschillende famille rose en 
Imari porseleinen borden, Qianlong periode 
(1736-1795), bestaande uit een paar famille 
rose borden beschilderd met paleismuur en 
tuinlandschap, een famille rose bord met bloe-
menmand en twee verschillende Imari borden 
(kleine chipjes en haarlijnen)   
[5]  € 120/180

3063 China, vierdelig famille rose porseleinen 
kaststel, Qianlong periode (1736-1795), 
bestaande uit een paar balustervazen en deksels 
en een paar trompetvazen, alle beschilderd met 
vogels en pioenrozen (defecten en restaura-
ties) h. 22-27 cm. [4]  € 150/300

3064 China, set van vijf famille rose kopjes en zes 
schoteltjes, Qianlong periode (1736-1795), 
elk beschilderd met elegante dame omgeven 
door bloemen op een vergulde grond, samen 
met een paar florale kopjes, twee kopjes met 
herten en een paar famille verte schoteltjes met 
kippen (defecten) diam. 11,5 cm. max.  
[17]  € 100/200

3065 China, famille rose porseleinen bord, Qian-
long periode (1736-1795), gedecoreerd met 
prunus, lotus en pioenroos  [1]  € 60/100

3066 China, zilvergemonteerde famille rose por-
seleinen vaas, Qianlong periode (1736-1795), 
gedecoreerd met hanen in een bloementuin 
(gerestaureerd) h. 20,5 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 60/100

3067 China, paar famille rose porseleinen vaasjes, 
Qianlong periode (1736-1795), beide gede-
coreerd met hanen in een bloementuin (defec-
ten) h. 14 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 100/140

3068 China, set van zes famille rose porseleinen 
koppen en schotels, 19e eeuw, elk geschulpt 
van vorm en gedecoreerd met panelen met 
elegante dames met waaier en bloemenmanden 
(haarlijnen) diam. 13,5 cm.  
[12]  € 100/200

3069 China, set van drie famille rose porseleinen 
'hanen' borden, Qianlong periode (1736-
1795), elk gedecoreerd met een haan in een 
bloementuin (een met haarlijn) diam. 21,5 cm. 
[4]  € 200/400

3053 China, collectie blauw-wit porseleinen kopjes 
en schotels, 18e en 19e eeuw, waaronder een 
set bestaande uit een dekselkom, twee kom-
men en twee schotels gedecoreerd met de acht 
onsterfelijken, met Daoguang zegelmerken, 
een paar kantige koppen en schotels, een paar 
blauw-witte en capucijner koppen en schotels 
en twee kopjes en schotels verschillend gedeco-
reerd met rivierlandschap (defecten) diam. 15 
cm. max. [17]  € 80/120

3054 China, set van vier blauw-wit porseleinen 
koppen en schotels, 18e eeuw, beschilderd 
met het 'koekoek in het huisje' patroon (enkele 
chips) diam. 10,2 cm. [8]  € 120/180

3055 China, Imari porseleinen theepot en deksel, 
18e eeuw, gedecoreerd met vlinders en bloe-
men (haarlijn) h. 12 cm. [1]  € 100/200

3056 China, Imari porseleinen theepot en dek-
sel, 18e eeuw, beschilderd met bloemen (tuit 
gemonteerd met metaal, dekselknop ontbreekt, 
chipjes aan deksel, sterbarst) h. 11 cm.  
[1]  € 80/120

3057 China, collectie Imari porseleinen koppen en 
schotels, 18e eeuw, bestaande uit een set van 
drie kopjes en vijf schotels gedecoreerd met 
granaatappels en pioenen, een kopje met bloe-
men en een paar Japanse schoteltjes (enkele 
defecten) diam. 12 cm. max.  
[11]  € 80/120

3058 China, vier blauw-wit porseleinen kommen, 
19e eeuw, waaronder een paar drakenkommen, 
beide met apocrief Kangxi merk, een kom met 
bloemen en een kommetje met vleermuizen, 
met apocrief Yongzheng merk (chipjes) Pro-
venance: Particuliere collectie Chinees en Ja-
pans porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [4]  € 200/250

3059 China, twee paar en een set van vijf blauw-
wit porseleinen bordjes, 19e eeuw, de set van 
vijf gedecoreerd met jongen in een bloemen-
tuin, een paar met vlinders en bloemen en een 
paar met fazanten in een tuin (een met haarlij-
nen, kleine chips en frits) diam. 14,7-18 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[9]  € 200/250

3060 China, blauw-wit porseleinen wijnkan, 
18e eeuw, de geribde zijden gedecoreerd met 
bloemenranken, met opstaande greep en tuit 
gemodelleerd met masker, deksel niet bijpas-
send (frits) h. 26,5 cm. [1]  € 400/800

3061 China, set van zes Imari porseleinen borden, 
18e eeuw, gedecoreerd met jardinières en bloe-
men diam. 25 cm. [6]  € 300/600
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3070 China, geelgegrond porseleinen 'draken' 
bord, late Qing-dynastie (1644-1912), gede-
coreerd met twee draken die om de vlammende 
parel vechten, samen met een bord gedecoreerd 
met vlinders (gerestaureerde chips en haar-
lijn) diam. 28-29 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 60/100

3071 China, ijzerrode en vergulde porseleinen 
'draken' schotel, Guangxu zeskaraktermerk 
en uit de periode (1875-1908), gedecoreerd 
met twee draken en de vlammende parel tussen 
vuur en wolken (klein randchipje) diam. 33 
cm. [1]  € 1000/1500

3072 China, famille verte porseleinen penselenpot, 
20e eeuw, gedecoreerd met een onsterfelijke op 
een draak tussen de golven h. 12,5 cm.  
[1]  € 800/1000

3073 China, vierkante celadon geglazuurde 
porseleinen kom, 19e eeuw, Song-stijl, op vier 
accoladevormige voeten en bedekt met een 
zeegroen glazuur met een netwerk van donkere 
en lichte craquelé (frits) h. 9 x d. 13,5 x w. 13,5 
cm. [1]  € 500/600

3074 China, wit geglazuurde porseleinen 'dra-
ken'	pelgrimsfles,	20e	eeuw,	de platte zijden 
beide ingekerfd met een draak, met twee oren 
en korte hals (zeer kleine chipjes aan boven-
rand) h. 30,5 cm. [1]  € 500/700

3075 China, drie monochrome porseleinen vaas-
jes, 19e eeuw, een gevlamd rood en paars, een 
Song-stijl zwartbruin en een turquoise h. 13,5-
16,5 cm. [3]  € 600/800

3076 China, monochrome groen geglazuurde por-
seleinen vaas, Qing-dynastie (1644-1912), het 
smaragdgroene glazuur met een netwerk van 
craquelé  h. 22,2 cm. [1]  € 400/600

3077 China, lichtblauw geglazuurd porseleinen 
vaasje, 20e eeuw, het flesvormige vaasje met 
bolle buik en bedekt met een licht blauwgroen 
glazuur, met apocrief Kangxi merk h. 20 cm. 
[1]  € 150/200

3078	China,	lichtblauw	geglazuurde	'sgraffito'	
kom, modern, de conische kom aan de binnen-
zijde gegraveerd met draken diam. 20,5 cm.  
[1]  € 150/250

3079 China, celadon porseleinen 'arrow' vase, 20e 
eeuw, peervormig met twee opengewerkte gre-
pen, geheel bedekt met een grijsgroen glazuur 
met craquelé (bakfoutje) h. 18,5 cm.  
[1]  € 100/150

3080 China, zeer grote wucai porseleinen vaas, 
modern, gedecoreerd met de acht onsterfelij-
ken, op houten sokkel h. 78 cm. (excl. sokkel) 
[1]  € 300/500

3081 China, wucai porseleinen 'draken' kom, 
20e eeuw, gedecoreerd met draken en parels 
tussen vuur en water, met apocrief Yongzheng 
merk diam. 19,5 cm. [1]  € 200/300

3082 China, famille rose porseleinen kom, 20e 
eeuw, de gelobde zijden beschilderd met bam-
boe, prunus, iris en chrysant, de binnenzijde 
met perziken en granaatappels, de onderzijde 
met apocrief Guangxu merk diam. 20,5 cm.  
[1]  € 200/300

3083 China, twee famille rose porseleinen cilin-
drische vazen, 20e eeuw, een gedecoreerd met 
Wangmu en kraanvogel in de wolken, de ander 
met Shoulao, beide met inscripties (beide met 
haarlijn) h. 28,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 100/150

3084 China, famille rose porseleinen vaas, eerste 
helft 20e eeuw, de cilindrische vaas gedeco-
reerd met de vlag van de Republiek China, 
jongetjes, lotus en diverse inscripties, de on-
derzijde gestempeld met merk (lichte slijtage, 
haarlijn) h. 28,7 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 150/300

3085 China, vier famille verte porseleinen vazen, 
19e eeuw, twee balustervazen en deksels 
gedecoreerd met bezoek aan hoogwaardig-
heidsbekleder en een balustervaas en deksel 
en cilindrische vaas met figurenscènes (enkele 
beschadigingen) h. 25,5 cm. max.Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [4]  € 200/400

3086 China, famille verte porseleinen 'draken' 
schotel, 20e eeuw, gedecoreerd met een woeste 
draak met vlammende parel op een grond 
van gestileerde golven, met apocrief Kangxi 
merk diam. 28,5 cm. [1]  € 300/400

3087 China, poederblauw porseleinen schotel, 20e 
eeuw, de diepe schotel bedekt met een mo-
nochroom poederblauw glazuur, met apocrief 
Yongzheng merk (krasjes, lichte slijtage) diam. 
19 cm. [1]  € 200/300

3088 China, blauw-wit en koperrode porseleinen 
'draken' dekseldoos, modern,  de ronde dek-
sel gedecoreerd met draak en vlammende parel 
tussen wolken op een koperrode grond, met 
apocrief Kangxi merk diam. 13 cm.  
[1]  € 100/150
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3095	China,	famille	rose	porseleinen	figuur	van	
Shoulao, 20e eeuw, staand met zijn staf in zijn 
handen en gekleed in lange gewaden beschil-
derd met perziken, bloemen en shou-symbolen 
(enkele glazuurschilfers) h. 46 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [1]  € 150/200

3096	China,	blauw-wit	porseleinen	figuur	van	
Budai, 20e eeuw, beschilderd met de onsterfe-
lijken tussen wolken en bloemen, een gebeds-
snoer in zijn hand (kleine beschadigingen) 
h. 24 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/400

3097	China,	famille	rose	figuur	van	Budai,	20e	
eeuw, gekleed in gebloemd gewaad, met ge-
bedssnoer in zijn hand, met zegelmerk h. 25,5 
cm. Provenance: Particuliere collectie Chinees 
en Japans porselein uit het bezit van een Ne-
derlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/400

3098	China,	famille	rose	porseleinen	figuur	van	
Budai en een paar vaasjes, 20e eeuw, Budai 
in kleurige gewaden en met jongens om hem 
heen, het paar vaasjes elk gedecoreerd met 
jongen op lotus h. 15,5-25,5 cm.  
[3]  € 150/200

3099	China,	collectie	millefiori	porselein,	20e	
eeuw, bestaande uit een theepot en deksel, twee 
suikerpotten en deksels, twee melkkannen, een 
paar theekommen en schotels, een diep bord en 
een bord, alle beschilderd en verguld met een 
druk bloemenpatroon, divers gemerkt (kleine 
beschadigingen) h. 13,5 cm. max.Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [11]  € 300/500

3100 China, drie turquoise en paarsgeglazuurde 
modellen van eenden, modern, bestaande uit 
een grote en een paar kleine eenden h. 11-30 
cm. Provenance: Particuliere collectie Chi-
nees en Japans porselein uit het bezit van een 
Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 200/300

3101 China, turquoise geglazuurd aardewerken 
model van een feniks, modern,  staande op 
een rotsblok h. 38,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 40/60

3101A China, famille rose porseleinen 
kommetje, eind 19e eeuw, met decor van 
vruchten, en met apocrief Qianlong merk 
diam. 10 cm. [1]  € 200/400

3089 China, drie verschillende famille rose 
porseleinen borden, 19e/ 20e eeuw, twee 
verschillend gedecoreerd met bloemen en lotus, 
een bord met shou-panelen en lotus (kleine 
randfrits, lichte slijtage) diam. 23,5-24 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 150/250

3090 China, collectie famille rose porselein, 20e 
eeuw, bestaande uit twee vazen verschillend 
gedecoreerd met onsterfelijken en figuren, een 
klein potje en twee schoteltjes gedecoreerd met 
bloemen (defecten en restauraties) h. 25 cm. 
max.Provenance: Particuliere collectie Chinees 
en Japans porselein uit het bezit van een Ne-
derlands verzamelaarsechtpaar.  
[5]  € 50/80

3091 China, famille rose porseleinen krekel-
doosje, begin 20e eeuw, het gelobde doosje 
gedecoreerd met optocht met dames, jongens 
en een qilin, de platte deksel opengewerkt, met 
apocrief zegelmerk (lichte slijtage) l. 14 cm. 
Provenance: Van een particuliere verzamelaar-
ster. [1]  € 60/100

3092 China, famille rose porseleinen jardinière, 
20e eeuw, de vierkante pot gedecoreerd met 
vogels en insecten op pioenroos, hortensia, 
chrysant en prunus, met vierkante onderschotel 
(slijtage) h. 13,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 100/200

3093 China, twee famille rose porseleinen vazen 
en een bord, modern,  beide vazen verschil-
lend gedecoreerd met vogels, pauw en bloemen, 
het bord met rivierlandschap, alle met inscriptie 
en apocrief zegelmerk h. 20,5-25,5 cm. / diam. 
21,9 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 100/200

3094 China, twee famille rose porseleinen vazen, 
modern,  beide in balustervorm, een beschil-
derd met dames die weiqi spelen, en de ander 
met paarden in een rivierlandschap, beide met 
inscriptie en apocrief zegelmerk h. 35,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 300/400
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3109 China, blauw-wit porseleinen gemberpot, 
ca. 1900, gedecoreerd met shou-karakters en 
bloementakken, met houten deksel (kleine 
chipjes) h. 20 cm. [1]  € 60/100

3110 China, blauw-wit porseleinen gemberpot 
en deksel, ca. 1900, beschilderd met shou-
karakters en bloemenranken (frits, deksel niet 
bijpassend) h. 20 cm. [1]  € 60/100

3111 China, poederblauw-gegrond porseleinen 
gemberpotje, 20e eeuw, gedecoreerd met een 
grijze, een groene en een ijzerrode vis (frits, 
deksel ontbreekt) h. 13 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 100/200

3112 China, vier famille rose porseleinen gember-
potten, 19e- 20e eeuw, een gedecoreerd met 
lotus en kostbaarheden, een met figuren en twee 
met fazanten in een bloementuin, verschillende 
apocriefe merken, twee met deksel  
h. 11,5-13,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 150/250

3113 China, collectie famille rose porseleinen gem-
berpotten, 20e eeuw, verschillend gedecoreerd 
met bloemen, vruchten en figuren, enkele dek-
sels h. 9-14 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[15]  € 200/300

3114 China, collectie famille rose porseleinen gem-
berpotten, 20e eeuw, verschillend gedecoreerd 
met figuren, vogels, dieren en bloemen, enkele 
deksels (lichte slijtage, enkele kleine beschadi-
gingen) h. 8-15,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [13]  € 200/300

3115 China, drie gekleurde porseleinen vazen, 
modern, een gedecoreerd met winterlandschap 
en twee met rivierlandschap, alle met inscrip-
tie h. 20,5-31 cm. [3]  € 150/200

3116 China, drie blauw-wit aardewerken gember-
potten, 19e eeuw, elk beschilderd met rivier-
landschap (een met haarlijnen, deksels ontbre-
ken, enkele kleine chipjes) h. 16 cm.  
[3]  € 100/150

3117 China, paar geglazuurd aardewerken 'Nan-
king' dekselpotten, laat 19e eeuw, de witte 
ondergrond in reliëf gedecoreerd met zwart-
bruine bloemenranken, beide op hoge houten 
standaard h. 15 cm. (excl. standaard)  
[2]  € 200/300

3102 China, Canton famille rose porseleinen 
schaal, 20e eeuw, gedecoreerd met vogels 
en vlinders in een bloementuin (lichte slijta-
ge) diam. 29 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/300

3103 China, Canton famille rose porseleinen 
schaal, 20e eeuw, gedecoreerd met vogels en 
vlinders in een ommuurde bloementuin, de 
rand met bloemencartouches diam. 35 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/400

3104 China, collectie famille rose porseleinen thee-
kopjes en schotels, 18e-19e eeuw, bestaande 
uit een schoteltje met een heer en dame die de 
zheng bespelen, een paar koppen en schotels 
met kwartels, een kop en schotel met vogels, 
een kop en schotel met rivierlandschap, een 
schotel met parasoldame en jongetje, een kom 
met vissen en een paar kommen met vogels 
(kleine frits) diam. 11,8 cm. max.Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [13]  € 150/200

3105 China, collectie famille verte en famille rose 
theekoppen en schotels, 18e-19e eeuw, be-
staande uit een paar kopjes met oor en schotel-
tjes, een kop en schotel met hanen, een Manda-
rijnen kop en schotel, vijf diverse losse kopjes, 
drie diverse losse schoteltjes en een deksel 
(chip, haarlijnen, enkele kleine frits) diam. 
12,5 cm. max.Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[17]  € 150/200

3106 China, set van dertien blauw-wit porselei-
nen schoteltjes, ca. 1900, elk gedecoreerd met 
gestileerde bloemen (enkele kleine beschadi-
gingen) diam. 14 cm. [13]  € 60/80

3107 China, set van dertien blauw-wit porselei-
nen schoteltjes, ca. 1900, elk gedecoreerd met 
gestileerde bloemen (enkele kleine beschadi-
gingen) diam. 14 cm.  [13]  € 60/80

3108 China, collectie blauw-wit 'prunus en gebro-
ken ijs' porselein, 19e- 20e eeuw, bestaande 
uit zeven verschillende gemberpotten en zes 
deksels en een vaasje (een pot en twee deksels 
defect) h. 10-21 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [8]  € 300/500
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3118 China, ijzerrood en blauw-wit porseleinen 
dekseldoosje, 20e eeuw, het gevormde doosje 
beschilderd met drie vleermuizen op een gesti-
leerde wolkengrond, de buitenranden in faux-
bois beschilderd, de binnenzijde turquoise en de 
onderzijde met apocrief Yongzheng merk 
b. 11 cm. [1]  € 400/500

3119 China, collectie blauw-wit porseleinen thee-
kommen en schotels, 19e eeuw, bestaande uit 
een set van drie florale kommen en zes schotels, 
een set van vier kommen met bloemen en gol-
ven, twee enkele schotels en een transferprint 
kom diam. 12,2 cm. max. [16]  € 100/200

3120 China, twee blauw-wit porseleinen vazen, 
19e eeuw, een cilindrische vaas en een baluster 
dekselvaas en deksel, beide gedecoreerd met 
verschillende figuren, beide met vierkarakter-
merk (de balustervaas met defecten) 
h. 21-23,5 cm. [2]  € 200/400

3121 China, famille rose porseleinen vaas ge-
monteerd als lamp, 20e eeuw, de bolle zijden 
gedecoreerd met panelen met jongetjes op een 
donkerblauwe ondergrond met gestileerde  
bloemen, met twee hertenkopgrepen h. 34 cm.  
[1]  € 300/400

3122 China, paar kantige famille rose porseleinen 
vazen, begin 20e eeuw, twee zijden gedeco-
reerd met gespiegeld decor van figuren in een 
tuinlandschap, twee zijden met vogels op bloe-
semtakken, de bovenzijde met een krekel op 
chrysanten, mandarijneenden en antiquiteiten, 
de onderzijde met rolprent h. 44,5 cm.  
[2]  € 400/600
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Aziatica (Japan)

3125 Japan, paar Imari porseleinen dekselvazen, 
Meiji periode (1868-1912), gedecoreerd met 
panelen met pijnboom en prunus, op een grond 
van bloemen, draken en waaiers, de deksels met 
leeuwtjes als dekselknop h. 53 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [2]  € 800/1500

3126 Japan, grote Imari porseleinen dekspel-
pot, Meiji periode (1868-1912), de geribde 
zijden beschilderd met panelen met vogels en 
bloemen, de deksel bekroond door een vergulde 
leeuw h. 70 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 600/800

3127 Japan, grote Imari porseleinen dekselpot, 
Meiji periode (1868-1912), de geribde zijden 
gedecoreerd met bloemen en vogels, de deksel 
met druppelvormige bekroning (dekselknop 
gerestaureerd, deksel met chip) h. 85 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 600/900

3128 Japan, set van vijf Imari porseleinen kop-
pen en schotels, Edo periode (1603-1868), 
beschilderd met een ommuurde bloementuin 
(frit) diam. 12,2 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [10]  € 200/300

3129 Japan, set van vijf blauw-wit porseleinen 
koppen en schotels, 18e eeuw, de geribde zij-
den gedecoreerd met figuren in een ommuurde 
tuin met prunus (chips en haarlijnen) 
diam. 13 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[10]  € 150/200

3130 Japan, blauw-wit porseleinen trompetvaas, 
Edo periode (1603-1868), gedecoreerd met 
chrysanten in een rotstuin (randchip en haarlij-
nen, bodem defect) h. 25 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 100/200

3131 Japan, Arita blauw-wit porseleinen  VOC 
fles,	18e	eeuw,	beschilderd met VOC  
monogram op buik en bodem h. 24 cm  
[1]  € 100/200

3132 Japan, blauw-wit porseleinen theepotje, 
18e eeuw, beschilderd met bomen en planten 
(deksel niet bijpassend, tuit met chip)  
h. 10,2 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200

3133 Japan, paar Imari porseleinen dekselvaasjes, 
18e eeuw, beide gedecoreerd met een bloemen-
tuin (chipjes, deksels niet bijpassend) 
h. 16,5 cm [2]  € 100/200

3134 Japan, Imari porseleinen theepot en deksel, 
18e eeuw, gedecoreerd met chrysanten (handvat 
gerestaureerd) h. 11 cm [1]  € 100/150

3135 Japan, Imari porseleinen scheerbekken en 
bord, 18e eeuw, beide verschillende gedeco-
reerd met een centrale bloemenvaas 
(chipjes) diam. 19,5-17,5 cm. Provenance: Van 
een particuliere verzamelaarster.  
[2]  € 100/200

3136 Japan, set van zes blauw-wit porseleinen 
borden, Meiji periode (1868-1912), elk gede-
coreerd met een paneel met rivierlandschap en 
een paneel met vogel op een bloesemtak, elk 
met zeskarakter merk (een met haarlijn)  
diam. 25,3 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[6]  € 300/400

3137 Japan, blauw-wit porseleinen dekselpot, 
Meiji periode (1868-1912), gedecoreerd met 
vogels tussen pioenrozen en kalligrafie, met 
binnendeksel, met zeskarakter merk h. 20,5 
cm. Provenance: Particuliere collectie Chi-
nees en Japans porselein uit het bezit van een 
Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200

3138 Japan, blauw-wit porseleinen Arita scho-
tel, 18e eeuw, gedecoreerd met krekels in een 
bloementuin, de rand met lotus, pioenroos en 
chrysant (glazuurfoutjes) diam. 40 cm  
[1]  € 150/200
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3146 Japan, set van vier Kutani porseleinen kop-
pen en schotels, 19e eeuw, elk gedecoreerd 
met panelen met bloemen, figuren en kiku 
(chipjes, een kopje met haarlijn) diam. 12 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[8]  € 60/100

3147 Japan, twee Imari porseleinen Namban 
schoteltjes, 19e eeuw, een rechthoekig en een 
rond, beide gedecoreerd met Hollanders en 
zwarte schepen (glazuurbarstje) l. 26,5 cm / 
diam. 18 cm [2]  € 60/100

3148 Japan, grote Kutani porseleinen jardinière, 
Meiji periode (1868-1912), beschilderd met 
panelen met traditioneel geklede figuren en 
bloesemtakken (slijtage, haarlijnen) h. 25 cm / 
diam. 49 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 300/500

3149 Japan, grote Kutani porseleinen schotel, 
Meiji periode (1868-1912), beschilderd met 
adelaars en pijnbomen, de achterzijde met 
feniksen en zeskaraktermerk  diam. 61,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 600/1000

3150 Japan, blauw-wit porseleinen vaas, Taisho 
periode, ca. 1920, gedecoreerd in kobaltblauwe 
tonen met vissen en krabben tussen waterplan-
ten, gemodelleerd met een enkele schelpvor-
mige greep h. 34 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 300/500

3151	 Japan,	geglazuurd	aardewerken	figuur	van	
een aap, 20e eeuw, gekleed in visserskleding 
en gezeten in de golven h. 41,5 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [1]  € 200/300

3152	 Japan,	geglazuurd	aardewerken	figuur	van	
een monnik, 20e eeuw, gekleed in eenvoudige 
kleding en gezeten op een rotsblok naast een 
kalebasvormige fles (chipjes aan handen) 
h. 23,5 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 60/100

3153	 Japan,	geglazuurd	aardewerken	figuur	van	
een monnik, 20e eeuw, in staande positie en 
gekleed in monnikspij  h. 32 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 100/200

3139 Japan, set van twaalf Kutani porseleinen 
borden, Meiji periode (1868-1912), elk  
beschilderd met een bloementuin omgeven door 
panelen met waaiers en granaatappels op de 
rand (kleine chipjes, een met sterbarst, een met 
chips aan standring) diam. 21,6 cm  
[12]  € 200/400

3140 Japan, set van drie gekleurde porseleinen 
borden, Meiji periode (1868-1912), bestaande 
uit een paar grotere en een enkel kleiner bord, 
elk geschulpt en gedecoreerd met kraanvogels, 
prunus en waaiers (chipje) diam. 20,3-24 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 150/200

3141 Japan, gekleurd porseleinen cachepot, Meiji 
periode (1868-1912), gedecoreerd met dan-
sende schildpadjes in een lotusvijver, de bodem 
met twee series karaktermerken (chipje) 
h. 14,5 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/400

3142 Japan, gemodelleerd porseleinen komme-
tje, 19e eeuw, de binnenzijde gemodelleerd 
met een vogel en prunus (chips) diam. 10 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 30/50

3143 Japan, een paar en een enkele Imari por-
seleinen	fles,	18e	eeuw	elk gedecoreerd met 
piijnboom, prunus en bamboe (alle defect) 
h. 22,5-26 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 150/250

3144	 Japan,	paar	Imari	porseleinen	flessen,	Meiji	
periode (1868-1912), elk met gelobde buik en 
korte hals, beschilderd met figuren in een land-
schap met de berg Fuji op de achtergrond en 
bloemenpanelen (haarlijnen, een met gerestau-
reerde voet) h. 28,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 300/400

3145	 Japan,	Kutani	porseleinen	fles	en	deksel,	19e	
eeuw, de gelobde fles gedecoreerd met panelen 
met paviljoens op een grond van vogels en 
bloemen, met bloemvormige stopper 
h. 29,5 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/200
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3154	 Japan,	geglazuurd	aardewerken	figuur	van	
een man, 20e eeuw, gekleed in eenvoudig 
gewaad, met strooien hoed over zijn schouder, 
gesigneerd (enkele chipjes) h. 25 cm  
[1]  € 50/80

3155 Japan, grote blauw-wit porseleinen voor-
raadfles,	20e	eeuw,	beschilderd met karakters 
(krasjes) h. 37 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 150/200

3156 Japan, paar blauw-wit porseleinen bor-
den en een vaasje, 19e-20e eeuw, de borden 
gedecoreerd met chrysanten, beide met apocrief 
Chinees zeskaraktermerk, het geschulpte vaasje 
gemodelleerd met lotus (frits, kleine chip-
jes) diam. 18 cm/ h. 14,5 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [3]  € 250/350

3157 Japan, kirihouten kledingkast, 'isho-dansu', 
Taisho periode. De twee laden met zwart 
gelakt ijzeren slotplaten en -trekkers. Op zwart 
gelakt houten ondertafel (niet origineel) 
br. 115, h. 41/65 en d. 41 cm [2] € 200/400

3158 Japan, zwart laqué houten tweeslags kamer-
scherm  met zijden panelen, waarop voor-
stelling van karpers. In originele houten kist 
(besch, rest.) h. 170, ieder slag br. 76 cm  
[1]  € 150/250

3159 Japan, houten Kokeshi pop, tweede helft 20e 
eeuw, beschilderd met rode en zwarte pigmen-
ten, gesigneerd (slijtage) [1]  € 50/80

3160 Japan, Satsuma porseleinen vaas, Meiji 
periode (1868-1912), fijn beschilderd met een 
paneel met prunus en chrysanten en een paneel 
met hortensia en lelies op een blauwe onder-
grond met zilverkleurige florale motieven, de 
onderzijde gesigneerd h. 24,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 200/250

3161 Japan, paar Satsuma porseleinen vazen, 
Meiji periode (1868-1912), gedecoreerd met 
geisha's met parasols op een crème ondergrond, 
de onderzijde met zegelmerk (een gelijmd) 
h. 25,5 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 300/400

3162 Japan, paar porseleinen vazen, ca. 1920, elk 
gemodelleerd in Art Deco stijl met verticale 
schoepen, de uitlopende hals met bamboe-
vormige grepen, beschilderd met wingerd en 
bloemen (chipjes en restauratie) h. 33 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 200/400

3163 Japan, driedelig blauw-wit porseleinen kast-
stel, ca. 1900, bestaande uit een gemonteerde 
cilindervaas en een paar vazen met lange hals, 
alle beschilderd met verschillende bloemen 
(een van het paar vazen gelijmd) h. 31-45 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 300/400

3164 Japan, bruin gepatineerd bronzen vaas, 
gesigneerd Nakajima Yasumi II (1905-1986), 
met geribde horizontale banden, bedekt met een 
roodbruin patina (lichte slijtage) h. 28 cm  
[1]  € 200/300

3165 Japan, groen gepatineerd bronzen vaas, 
gesigneerd Takenaka Masaharu (1936), met 
geribde onderzijde, bedekt met een groen patina 
met bronzen en goudkleurige vlekken 
h. 27 cm [1]  € 100/150

3166 Japan, bruin gepatineerde bronzen vaas, ge-
signeerd Ichiyo Habara (1914-1996), bedekt 
met een roodbruin patina (lichte slijtage, kleine 
randbeschadiging) h. 24 cm  
[1]  € 100/150

3167 Japan, bruin gepatineerde bronzen vaas, 
gesigneerd Yokokura Tomojirou (1925),  
cilindrisch, met horizontale ribben, met  
originele houten gesigneerde doos (kleine rand-
beschadiging) h. 26 cm [1]  € 150/200

3168 Japan, bruin gepatineerde bronzen vaas, 
gesigneerd Hasegawa Wasen (1901-1994), 
in diabolovorm, met bruingroen patina, in 
originele gesigneerde houten doos h. 29,9 cm  
[1]  € 100/150

3169 Japan, bruin gepatineerde bronzen vaas, 
gesigneerd Aida Tomiyasu (1901-1987), 
de ingesnoerde vaas bedekt met een bruin  
patina, in gesigneerde houten opbergdoos 
h. 27 cm [1]  € 200/250

3170 Japan, cloisonné cachepot, ca. 1900, gedeco-
reerd met panelen met kraanvogels en bloemen 
(lichte slijtage, enkele deukjes) h. 20 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/250



Catalogus De Zwaan / Pagina 152

3179 Japan, zwart en goud lakwerk doos, 19e 
eeuw de zwart gelakte doos gedecoreerd in 
gouden maki-e met een patroon van bloemen-
takken, het interieur rood gelakt (enkele kleine 
beschadigingen aan de lak) 6,2 x 18 x 19,7 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200

3180 Japan, viijf houten netsukes en een okimono, 
20e eeuw, bestaande uit twee netsukes gesne-
den als jongens (een gesigneerd), een als Shoki 
met Oni, een paar kippen en een shishi-leeuw 
(gesigneerd), de okimono gevormd als een bal 
met slangen h. 5 cm [6]  € 150/180

3181 Japan, palmhouten netsuke van drie nasubi, 
19e eeuw, de vruchten realistisch weergege-
ven l. 4 cm Paul Brandt, 1965  
[1]  € 60/120

3182 Japan, drie kozuka, 19e eeuw, van verschil-
lende metalen en deels verguld, een met voor-
stelling van garnaal, een met vogels en riet en 
een met Sennin en hond l. 9,5 cm  
[3]  € 300/500

3183 Japan, fuchi-kashira en fuchi, 19e eeuw, 
beide van metaal en deels verguld, in reliëf 
gemodelleerd met figuren l. 3,8 cm  
[2]  € 200/300

3184 Japan, vier tsuba, 19e eeuw, elk van verschil-
lende metalen en deels verguld, verschillend 
gemodelleerd met figuren h. 7-8,2 cm  
[4]  € 300/500

3185 Japan, twee lakwerk helmen, 20e eeuw, een 
gedecoreerd met mon, de ander met bloemen 
(beschadigingen) w. 31,5 cm  
[2]  € 100/200

3186 Japan, metalen vaas in de vorm van oli-
fanten, 20e eeuw, gevormd als vijf staande 
olifanten, de onderzijde gemerkt (een slagtand 
gebroken en aanwezig en een gelijmd) 
h. 30 cm [1]  € 400/600

3187 Japan, twee ikebanamanden van gevlochten 
bamboe, (lichte slijtage) h. 22-25,5 cm  
[2]  € 50/70

3188 Japan, set van drie blauw-wit porseleinen 
diepe borden, 18e eeuw, beschilderd met pa-
viljoens in een rivierlandschap diam. 22,2 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 100/200

3189 Japan, witgeglazuurd porseleinen beeldje 
van Hotei met vis, 20e eeuw  h. 14,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200

3171 Japan, twee cloisonné kommen, ca. 1900,  
een ovaal gelobd en gedecoreerd met bloemen, 
de ander rond en gedecoreerd met feniksen en 
draken (lichte slijtage) l. 21,5 cm /  
diam. 18,4 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 150/250

3172	 Japan,	aardewerk	figuur	van	Daruma,	20e	
eeuw, gemodelleerd in staande positie, gekleed 
in monnikspij en met vliegenmepper in zijn 
hand (slijtage) h. 37 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 100/200

3173	 Japan,	aardewerken	figurengroep	van	geisha	
met Durama, 20e eeuw, de geisha gekleed in 
felblauwe kimono en Daruma in monnikspij 
(restauratie) h. 21,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 60/100

3174	 Japan,	twee	aardewerk	figuren	van	Daruma,	
20e eeuw, een met kom beschilderd met draak 
en feniks, de ander verborgen in zijn pij 
h. 13-15,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 200/300

3175 Japan, bronzen vaas, 20e eeuw, de kantige 
zijden gemodelleerd met plantenmotieven 
h. 32,5 cm  [1]  € 50/80

3176 Japan, metalen ingelegde vaas, 20e eeuw, 
ingelegd en verguld met een roofvogel boven 
schuimende golven (enkele krasjes) h. 34 cm 
[1]  € 200/250

3177 Japan, drie cloisonné schotels, eerste helft 
20e eeuw, een gedecoreerd met figuren, een 
met waaiers en een met draak (lichte slij-
tage) diam. 18-30,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [3]  € 100/200

3178 Japan, zwart en goud lakwerk kistje, 20e 
eeuw, gedecoreerd in gouden maki-e met een 
vogel bij een bloeiende boom, het interieur met 
twee vakjes (beschadigingen) 5 x 16 x 10 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 30/50
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3190 Japan, witgeglazuurd porseleinen model van 
een olifant, 20e eeuw, realistisch gemodelleerd 
in staande positie, met gestempeld merk 
h. 12,5 cm / l. 19 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 50/80

3191	 Japan,	gekleurd	porseleinen	figuur	van	
Guanyin/ Kannon, begin 20e eeuw, gekleed 
in lange gewaden en met een boekrol in haar 
handen h. 50 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/300

3192	 Japan,	polychroom	porseleinen	figuur	van	
Guanyin/ Kannon, begin 20e eeuw, gekleed 
in bont gewaad gedecoreerd met feniksen, een 
mand met vis in haar hand (hoofd gebroken en 
hersteld) h. 50 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 100/150

3193 Japan en China, blauw-wit porseleinen bord 
en Swatow bord, 17e/ 18e eeuw, het Japanse 
bord gedecoreerd met handcitrus en perziken, 
het Swatow bord met feniks en bloemen (beide 
met defecten) diam. 26-17 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 150/200

3194 Japan, twee blauw-wit porseleinen borden, 
18e eeuw, beide gedecoreerd met vissersboot 
en paviljoen in een gestileerd rivierlandschap 
(kleine chipjes) diam. 23-24,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 200/240

3195 Japan, twee blauw-wit porseleinen schotels, 
18e eeuw, een gedecoreerd met een feniks, de 
ander met vogels op prunustakken (de eerste 
met haarscheur en chipje, frits) 
diam. 27,5-28,7 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 200/250

3196 Japan, Arita blauw-wit porseleinen schotel, 
18e eeuw, gedecoreerd met kraanvogels in een 
bloementuin, de rand met bloemen, perziken en 
granaatappels (bakfoutjes, krasjes) 
diam. 39,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 200/300

3197 Japan, Arita blauw-wit porseleinen 'VOC' 
bord, laat 17e eeuw, beschilderd met het 
VOC-monogram omgeven door ho-o vogels en 
bloemen in vakken (beschadigd) diam. 32 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/150

3198 Japan, vier Imari porseleinen kommen, 19e/ 
20e eeuw, bestaande uit een paar geribde dek-
selpotten, een schaal gedecoreerd met draak en 
een kom met bloemen (enkele randbeschadigin-
gen) diam. 12,5-28 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4]  € 150/200

3199 Japan, paar Imari porseleinen dekselpotten, 
20e eeuw, beide gedecoreerd met panelen met 
zittend figuur met waaier van de Japanse vlag 
op een kobaltblauwe grond met bloemen, de 
bodem met zeskaraktermerk (een deksel met 
kleine beschadiging) h. 31 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 200/300

3200 Japan, Imari porseleinen schaal, 19e/20e 
eeuw, gedecoreerd met fazanten en prunus en 
de buitenzijde met bloemen, de bodem met 
zeskaraktermerk  diam. 24,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 60/100

3201 Japan, set van drie Imari porseleinen bor-
den, 19e eeuw, elk beschilderd met feniksen en 
bloemen, de randen met panelen met granaatap-
pels en bloemen (een randrestauratie) 
diam. 24,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 100/150

3202 Japan, twee Imari porseleinen borden, 19e 
eeuw, een gedecoreerd met centrale bloem om-
geven door panelen met geisha's op de rand, de 
ander met pioenen en prunus diam. 24-25 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 60/100

3203 Japan, Imari porseleinen schotel, Meiji  
periode (1868-1912), gedecoreerd met geisha's 
in een roeiboot, de rand met bloemenpanelen, 
de onderzijde met zeskaraktermerk 
diam. 37 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200
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3211 Japan, vier Imari porseleinen vazen, 19e/20e 
eeuw, bestaande uit een paar vaasjes met 
uitlopende hals, een vierkante vaas en een 
dekselvaas, alle gedecoreerd met bloemen (het 
paar met chipje en haarlijn) h. 18,5-20,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[5]  € 100/200

3212 Japan, paar Imari porseleinen dekselvazen, 
Meiji periode (1868-1912), beide gedecoreerd 
met panelen met vogels temidden van pijn-
boom, bamboe en prunus, op een ondergrond 
van bloemen en panelen met shishi-leeuwen, de 
deksels met leeuwenknoppen (een deksel geres-
taureerd, vaas met chip) h. 47 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 300/500

3213 Japan, Imari porseleinen vaas, 20e eeuw, 
gemodelleerd en beschilderd met vogels in een 
bloementuin met wierookbrander (randrestau-
ratie) h. 38 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/250

3214 Japan, blauw-wit porseleinen balustervaas, 
20e eeuw, gedecoreerd met vogels in een weel-
derige tuin met verschillende bloemen zoals 
lotus, prunus, iris en magnolia (haarlijn) 
h. 37 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200

3215	 Japan,	paar	blauw-witte	porseleinen	flessen,	
modern,  de bolle buiken gedecoreerd met ge-
stileerde bloemen, beide met deksel (een deksel 
met chip) h. 21 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 100/200

3216 Japan, vijf Imari porseleinen borden, 18e-
20e eeuw, met verschillende bloemdecoraties 
(lichte slijtage) diam. 22 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [5]  € 100/200

3217 Japan, twee paar en een enkel Imari porse-
leinen schaaltje, 20e eeuw, alle vierkant en 
met verschillende bloemendecoraties 
16,3 x 16,3 cm max. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [5]  € 60/100

3204 Japan, Imari porseleinen schotel, Meiji peri-
ode (1868-1912), gedecoreerd met een vogel in 
een tuin met pioenrozen en irissen, de rand met 
panelen met kwartels en schelpen, de achter-
zijde met chrysant, pioen en prunus  
diam. 35,8 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/200

3205 Japan, paar Imari porseleinen borden en een 
enkele schotel, Meiji periode (1868-1912), het 
paar geplooid en beschilderd met shishi-leeuw, 
de enkele schotel met irissen en vogel (een 
bord met chip en haarlijn) diam. 21,5-313 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 200/300

3206 Japan, Imari porseleinen plooibord, Meiji 
periode (1868-1912), gedecoreerd met fenik-
sen, vogels, bloemen en kiku, de onderzijde 
gemerkt diam. 30,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 150/200

3207 Japan, Imari porseleinen plooibord, 18e 
eeuw, gedecoreerd met centrale pioenroos en 
rotstuin, omgeven door florale panelen (kleine 
randbeschadigingen) diam. 24 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [1]  € 100/150

3208 Japan, twee paar gekleurde porseleinen 
borden, 19e/ 20e eeuw, een paar Imari borden 
gedecoreerd met chrysanten en panelen met 
paviljoens en bloemen, het andere paar blauw-
wit en polychroom beschilderd met verschil-
lende irissen (haarlijn, kleine randbeschadigin-
gen) diam. 22 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4]  € 200/400

3209	 Japan,	vier	Imari	porseleinen	puntflesjes,	
Meiji periode (1868-1912), elk met bolle buik 
en lange hals en gedecoreerd met bloemen 
(twee gerestaureerd) h. 18-22,5 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [4]  € 50/100

3210 Japan, twee Imari porseleinen geplooide 
schalen, Meiji periode (1868-1912), beide 
verschillend gedecoreerd met centrale bloemen-
mand omgeven door panelen met feniksen en 
bloemen diam. 30-31,5 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [2]  € 200/400
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3218 Japan, twee blauw-wit porseleinen gemodel-
leerde bordjes, 20e eeuw, beide verschillend in 
reliëf gemodelleerd met een bloem, de onderzij-
de gemerkt met drie karakters diam. 18,2 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 50/80

3219 Japan, twee paar Imari porseleinen bordjes, 
20e eeuw, een paar gedecoreerd met paviljoens 
in een bergachtig rivierlandschap, het andere 
paar met kalebassen (lichte slijtage) 
diam. 17-18,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4]  € 150/200

3220 Japan, paar gekleurd porseleinen bordjes, 
20e eeuw, gedecoreerd met takken met granaat-
appels (chipjes en haarlijntje) diam. 18 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 100/150

3221 Japan, paar Imari borden, Meiji periode 
(1868-1912), de gelobde borden gedecoreerd 
met schildpad, kraanvogel en prunus (slijta-
ge) diam. 24 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.   
  € 200/250

3222 Japan, gekleurd aardewerken bord, 20e 
eeuw, gevormd als lotusblad en beschilderd met 
garnalen en krab (kleine beschadiging onder-
zijde) diam. 23,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 80/120

3223 Japan, paar gekleurde porseleinen bordjes, 
20e eeuw, met omgekrulde randen, verschil-
lend beschilderd met iris en lelie, onderzijde 
gemerkt w. 20,8 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 100/150

3224 Japan/ China, celadon porseleinen kom en 
schaal, 20e eeuw, de kom gemodelleerd met 
vissen en de schaal met een draak 
diam. 14-25 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 60/100

3225 Japan, set van drie blauw-wit porseleinen 
Nabeshima-stijl 'draken' bordjes, 19e eeuw, 
elk gedecoreerd met een draak en wolken op 
een geometrische ondergrond (twee met rand-
chip) diam. 18 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [3]  € 60/100

3226 Japan en China, twee Imari porseleinen 
schotels en een blauw-wit bord, 19e eeuw, 
bestaande uit een ovale schaal met geschulpte 
rand, een geschulpte schotel met florale deco-
ratie en een blauw-wit bord gedecoreerd met 
asters (enkele beschadigingen)  
diam. 30 cm / l. 34 cm [3]  € 80/120

3227	 Japan,	verte-Imari	figuur	van	een	geisha,	
18e/19e eeuw, gekleed in kimono gedecoreerd 
met druivenranken en prunus (gebroken en 
hersteld, defecten) h. 38,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 100/150

3228 Japan, blauwgeglazuurd aardewerken ike-
bana waterbassin, de platte schaal bedekt met 
een turquoise en paars glazuur diam. 41 cm  
[1]  € 200/300

3229 Tadahiro Baba (1930), platte bronzen ike-
bana vaas, met goudkleurig patina, gesigneerd 
aan onderzijde l. 26 cm. [1]  € 250/300

3230 Japan, ikebanamandje van tijgerbamboe, 
het rechthoekige mandje met houten binnen-
vaasje h. 26 cm [1]  € 50/80

3231 Japan, drie ikebanamanden van gevlochten 
bamboe, een met binnenvaas en een met heng-
sel gevormd als bamboe (slijtage) h. 27-41 cm 
[3]  € 150/200

3232 Japan, twee gekleurd porseleinen bakjes, 20e 
eeuw, een laag schaaltje aan de binnenzijde ge-
decoreerd met een gevleugeld figuur, het andere 
bakje met geleerden in een tuin  
diam. 11-16 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 60/100

3233 Japan, twee Satsuma porseleinen vazen, 
19e/ 20e eeuw, een gedecoreerd met vogels in 
een pijnboom en prunus, de ander met karako 
en paviljoens in een rivierlandschap, beide 
gemerkt aan de onderzijde h. 15-21,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 150/200
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3241	 Japan,	grote	aardewerken	figuur	van	Da-
ruma, 20e eeuw, staand en gekleed in mon-
nikspij, een vliegenmepper over zijn schouder 
(herstelling) h. 46 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 200/300

3242 Japan, Banko aardewerken 'Noh-masker' 
theepot, 19e/ 20e eeuw, gemodelleerd met vijf 
maskers uit het Noh-theater (deksel gerestau-
reerd, haarlijn) h. 13,5 cm. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [1]  € 40/60

3243	 Japan,	twee	geglazuurd	aardewerken	figu-
ren, 20e eeuw, een van Daruma, de ander van 
een jongetje (chipje) h. 9-17 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [2]  € 60/100

3244	 Japan,	twee	geglazuurd	aardewerk	figuren,	
20e eeuw, een van Daruma en de ander van een 
onsterfelijke (chipje) h. 22,5-27 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [2]  € 200/300

3245	 Japan,	geglazuurd	aardewerk	figuur	van	een	
man, 20e eeuw, gekleed in openvallend gewaad 
en met een waaier in zijn hand (restauraties en 
defecten) h. 36,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 80/120

3246	 Japan,	gekleurd	porseleinen	figuur	van	Kan-
non op draak, 20e eeuw, de godin gekleed in 
helderblauw gewaad met feniks, staande op een 
draak die uit de wolken komt (kleine restau-
ratie) h. 36 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/200

3247 Japan, twee gekleurde porseleinen vaasjes, 
20e eeuw, een met blauwe ondergrond, de 
ander rood, een beschilderd met hortensia, de 
ander met hortensia en vissen (kleinste met 
randchipje) h. 11-17 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 120/150

3248 Japan, geelgegrond porseleinen vaasje, 20e 
eeuw, beschilderd met chrysanten op een felle 
citroengele grond, de onderzijde gesigneerd 
h. 15 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 50/80

3234 Japan, paar Satsuma porseleinen vazen, 19e 
eeuw, de vierkante vazen op ronde voet, de 
zijden gedecoreerd met pioenen, chrysanten en 
prunus op een crèmekleurige gecraqueleerde 
grond, de onderzijde gemerkt  h. 25,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 300/400

3235	 Japan,	Satsuma	porseleinen	'draken'	koffie-	
en theeservies, 20e eeuw, bestaande uit een 
koffiepot en deksel, een theepot en deksel, een 
melkkan en deksel, een suikerpot en deksel en 
een set van zes theekommen en schotels, alle 
gedecoreerd met onsterfelijken en gemodel-
leerd met vergulde drakengrepen en -knoppen, 
onderzijde gemerkt  h. 21 cm max. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [16]  € 100/200

3236 Japan, porseleinen Satsuma en zilveren gesp, 
20e eeuw, bestaande uit twee ronde onderdelen, 
beide beschilderd met eend in een vijver, de 
berg Fuji in de achtergrond diam. 4,5 cm (elk)
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 60/100

3237 Japan, paar Kutani porseleinen kopjes en 
een vaasje, 19e/ 20e eeuw, de kopjes beschil-
derd met bloemen en de binnenzijde met karak-
ters, het bolle vaasje met jongetjes (minieme 
chipjes) h. 8,5-9,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [3]  € 80/120

3238 Japan, porseleinen Kutani hangjardinière, 
20e eeuw, beschilderd met figuren in een door-
lopend rivierlandschap h. 30 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [1]  € 150/300

3239 Japan, porseleinen Kutani vaas, 19e/ 20e 
eeuw, een zijde gemodelleerd met jongetjes, de 
ander met vogel op bloesemtak, de schouder 
gemodelleerd met drakengrepen, de onderzijde 
gemerkt h. 36 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 400/600

3240 Japan, porseleinen Satsuma vaas, 20e eeuw, 
gedecoreerd met de geluksgoden, een draak en 
een shishi-leeuw, de onderzijde gemerkt (kras-
jes) h. 23,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 60/100
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3249 Japan, gelakt houten reisaltaar, zushi, 20e 
eeuw, met twee deuren, beschilderd aan de 
binnenzijde met godheden, met staande Amida 
Boeddha op een lotustroon (defecten) 
h. 47,5 cm. Herkomst: particuliere collectie, uit 
de collectie van G.F. Bakels, geveild bij Paul 
Brandt 25-27 mei 1955 [1]  € 400/800

3250 Japan, bruin gepatineerde bronzen bolvaas, 
20e eeuw, met reliëfdecoratie van vliegende 
vissen h. 23 cm [1]  € 400/600

3251 Japan, karafvormige bronzen vaas, gesig-
neerd Kasei Taizô (1922), bedekt met een 
gevlamd roodbruin patina  [1]  € 200/300

3252 Japan, zwartgepatineerde bronzen trech-
tervormige vaas, gesigneerd door Living 
National Treasure Katori Masahiko (1899-
1988), op ronde voet, met orginele houten 
bewaardoos h. 22 cm [1]  € 300/400

3253 Japan, zwartgepatineerd bronzen bolvaas, 
gesigneerd Hara Naoki (1906-1994), bedekt 
met een mat 'zwarte parel' patina (krasjes) 
h. 17 cm [1]  € 120/150

3254 Japan, gestileerde bronzen vaas, gesigneerd 
Hasegawa Yoshikisa (1928-2002), bedekt met 
een bruin-paars gevlamd patina, met originele 
houten bewaardoos h. 19 cm  
[1]  € 200/300

3255 Japan, bruingepatineerde bronzen vaas, 
gesigneerd Nakajima Yasumi (1905-1986), 
gemodelleerd met horizontale ribben h. 22 cm 
[1]  € 300/500

3256 Japan, met zilver ingelegde zwartgepati-
neerde bronzen vaas, gesigneerd door Living 
National Treasure Eiichi Kanamori (1908-
2001), de schouder ingelegd met een band 
van zilveren driehoeken, de ronde stam met 
horizontale zilveren ring h. 16 cm  
[1]  € 500/700

3257 Japan, bruingepatineerde bronzen 'kraan-
vogel' vaas, gesigneerd Sugai Shozo (1915-
1971), gevormd als een abstracte staande 
kraanvogel, met originele houten bewaardoos 
h. 31,5 cm [1]  € 250/300

3258 Japan, bruingepatineerde bronzen vaas, 
gesigneerd Aida Tomiyasu (1901-1987), de 
zandlopervormige vaas gemodelleerd met twee 
oren, met originele houten bewaardoos 
h. 29 cm [1]  € 200/300

3259 Japan, bruingepatineerde bronzen steelvaas, 
gesigneerd Nakajima Yasumi (1905-1986), 
de hals met bolle opening, met originele houten 
bewaardoos h. 23 cm [1]  € 250/300

3260 Japan, bruingepatineerde bronzen sorori 
vaas, gesigneerd Takeshi Kiriyama, de slanke 
vaas bedoeld voor een enkele bloem, met origi-
nele houten bewaardoos h. 33,5 cm  
[1]  € 200/300

3261 Japan, bruingepatineerd en deels verguld 
bronzen serveerschoteltje, gesigneerd  
Nakajima Yasumi (1905-1986), in de vorm 
van een kalebas, de bladeren verguld  
l. 26,5 cm [1]  € 80/120

3262 Japan, zes miniatuur cloisonné vaasjes, 20e 
eeuw, bestaande uit een set van drie vaasjes 
gedecoreerd met irissen en drie diverse vaasjes 
(een beschadigd) h. 6 cm [6]  € 60/80

3263 Japan, thangka met voorstelling van Boed-
dha, vroege Edo-periode, 17e/18e eeuw, voor-
stelling met centrale Boeddha omgeven door 
bodhisattva's en wachters, met kalligrafische 
toelichting, opgeplakt op zijde (beschadigin-
gen) 110 x 29 cm. Herkomst: particuliere col-
lectie, uit de collectie van G.F. Bakels, geveild 
bij Paul Brandt 25-27 mei 1955  
[1]  € 1000/1500

3264 Japan, schildering van Kannon, 20e eeuw, 
de godheid afgebeeld met meerdere armen met 
attributen, ingelijst achter glas (enkele bescha-
digingen) 50,5 x 23 cm (excl. lijst) Herkomst: 
particuliere collectie, uit de collectie van G.F. 
Bakels, geveild bij Paul Brandt 25-27 mei 1955 
[1]  € 100/200

3265 Japan, schildering op zijde, ca. 1900, onster-
felijke op draak, met kalligrafische inscriptie, 
opgeplakt op karton en ingelijst (slijtage) 
140 x 63 cm (excl. lijst) [1]  € 300/500

3266 China, deels verguld metalen hoofd van een 
Bodhisattva, met kroon versierd met zittende 
Boeddha, op sokkel (enkele reparaties, slijtage) 
h. 45 cm [1]  € 200/300

3267 China, zwart gepatineerde bronzen Guanyin, 
19e eeuw, uitgevoerd in zittende houding met 
opgetrokken knie, uitgewaaierde mantel 
h. 10 cm, b. 7,5 cm [1]  € 100/200

3268	Zuidoost-Azië,	deels	verguld	bronzen	figuur	
van Shiva Nataraja, 20e eeuw, de dansende 
godheid verguld met in zijn armen de drums en 
het vuur, omgeven door een vlammend halo 
h. 58,5 cm [1]  € 300/400

3269 Japan, gestoken houten staande Boeddha op 
troon, 20e eeuw,  h. 160 cm  
[1]  € 300/500

3270 Japan, zwart lakwerk theebusje, natsume,  
de deksel in goudpoeder gedecoreerd met 
decor van twee bergen, met gesigneerd houten 
opbergdoosje h. 7 cm [1]  € 160/200

3271 Japan, grijsgroen geglazuurd aardewerken 
theebusje, chaire, het tonvormige busje bedekt 
met een grijsgroen gevlamd glazuur, met faux-
ivoor dekseltje, de onderzijde gestempeld met 
zegelmerk h. 7,4 cm [1]  € 80/120



Catalogus De Zwaan / Pagina 158

3282 Japan, zilvergemonteerd blauw-wit porse-
leinen Arita schenkkan, ca. 1700, het zilver 
later, de bolle kan beschilderd met vogels tus-
sen bloemen, met zilveren klepdeksel h. 22 cm. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [1]  € 600/800

3283 Japan, blauw-wit porseleinen Arita schenk-
kan, ca. 1700, gedecoreerd met gestileerde 
florale decoratie, met vuurvergulde klepdeksel 
met schelpvormige duimrest h. 24,5 cm. Pro-
venance: Uit het bezit van een landschapsarchi-
tect. [1]  € 1000/1200

3284 Japan, paar zilvergemonteerde blauw-wit 
porseleinen Arita schenkkannen, ca. 1700, 
het zilver later, beide beschilderd met paneel 
met figuren en panelen met bloemen, beide met 
zilveren klepdeksel met duimrest in de vorm 
van haan h. 23 cm. Provenance: Uit het bezit 
van een landschapsarchitect.  
[2]  € 1200/1500

3285 Japan, zilvergemonteerd blauw-wit porselei-
nen Arita bierpul, 18e eeuw, het zilver later, 
beschilderd met panelen met bloemen, pijnbo-
men en vogels h. 20 cm. Provenance: Uit het 
bezit van een landschapsarchitect.  
[1]  € 800/900

3286 Japan, paar miniatuur Imari porseleinen 
kannetjes, ca. 1700, beide beschilderd met 
bloementuin en gemonteerd met vuurvergulde 
klepdekseltjes h. 5 cm. Provenance: Uit het 
bezit van een landschapsarchitect.  
[2]  € 250/280

3287 Japan, Imari porseleinen kwispedoor, ca. 
1700, gemodelleerd met een oor en beschilderd 
met bloemen (bakbarstje in oor) diam. 17,2 cm. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [1]  € 600/700

3288 Japan, set van zes Imari porseleinen thee-
kommen en schotels, 18e eeuw, gedecoreerd 
met bloemenpanelen (schotel met chipje) 
diam. 10 cm [12]  € 150/200

3289 Japan, set van drie blauw-wit porseleinen 
koppen en schotels, 19e/ 20e eeuw, elk gede-
coreerd met panelen met paviljoens en plata-
nen, elk gemerkt met zeskaraktermerk 
diam. 13,2 cm max. [6]  € 60/80

3290 Japan, set van drie diepe blauw-wit por-
seleinen Arita borden, 19e eeuw, elk gede-
coreerd met een fazant in een tuin omgeven 
door ruyi-vormige panelen (een met chip aan 
voetrand) diam. 22,4 cm [3]  € 100/150

3291	China,	geglazuurd	porseleinen	figuur	van	
Shoulao, modern, de godheid gekleed in lange 
gewaden en staande met een rolprent in zijn 
handen, met zegelmerk h. 35 cm  
[1]  € 50/80

3272 Japan, Takatori aardewerken theekom, 
chawan,  de diepe kom bedekt met een 
mosterdkleurig glazuur, de onderzijde gestem-
peld diam. 12 cm [1]  € 80/120

3273 Korea, witgeglazuurde aardewerken kom 
en bruingeglazuurde vaas, Joseon-dynastie 
(1392-1897), de kom met een gevlekt glazuur, 
de vaas met een egaal donkerbruin glazuur 
(lichte slijtage) diam. 19 cm / h. 10,5 cm  
[2]  € 180/220

3274 Korea, celadon aardewerken kom, Joseon-
dynastie (1392-1897), bedekt met een zeegrijs 
glazuur, de rand met twee goudlakrestauraties 
(enkele kleine oude beschadigingen) 
diam. 15 cm [1]  € 200/300

3275 Korea, celadon aardewerken kom, Goryo-
dynastie (918-1392), de diepe kom ingelegd 
met slibdecor, de rand met twee kleine goudlak- 
restauraties (slijtage) diam. 19,5 cm  
[1]  € 250/350

3276 Thailand, sawankhalok geglazuurd aarde-
werken sprenkelaar, ca. 19e eeuw, in de vorm 
van twee eenden, samen met een Vietnamees 
dekseldoosje h. 8,5 cm / diam. 7 cm  
[2]  € 100/150

3277 Japan, set blauw-wit porseleinen kop en 
schotels, 19e eeuw, bestaande uit zes kop-
pen en vier schotels, in imitatie van Kangxi 
porselein beschilderd met elegante dames, met 
zeskaraktermerken diam. 13 cm max.  
[10]  € 100/150

3278 Japan, Okinawa, rijk gestoken en rood 
gelakt houten vitrinekast,  met één deur. In de 
voet twee laden. Het interieur met snijstuk en 
meanderende schappen br. 127, h. 178 en  
d. 45 cm [1]  € 600/800

3279 Japan, zwart laque houten stapeldoos in 
houder, Meiji periode,  ingelegd met parel-
moeren chrysanten, de binnenzijde goudge-
sprenkeld (verlies van lakwerk, onderzijde 
beschadigd). Hierbij cloisonne kom h. 33,  
21 x 16, kom diam. 21 cm. [2]  € 100/200

3280 Japans, schildering op zijde, ca. 1900, 
voorstelling van gesiha met in haar handen een 
waaier en een doos, een kind naast haar, met 
zegelmerken, ingelijst achter glas (beschadigin-
gen) 115 x 35 cm (excl. lijst)  
[1]  € 400/600

3281 Japan, Imari porseleinen olie-en azijnkanne-
tjes, ca. 1700, een met cartouche 'O', de ander 
met 'A', beide peervormig en beschilderd met 
gestileerde bloemen, beide gemonteerd met 
vuurvergulde metalen klep en tuit h. 20 cm. 
Provenance: Uit het bezit van een landschaps-
architect. [2]  € 1500/1700
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3292 Japan/ China, bronzen wierookvat en houten 
deksel, 19e eeuw, het ronde wierookvat met 
centrale opening, het houten deksel gevormd 
als een blad en met koralen dekselknop van 
een aap (vat en deksel niet bijpassend, enkele 
beschadigingen) diam. 19,5 cm max.  
[2]  € 200/300

3293 Japan, cloisonné vaas, Meiji periode (1868-
1912), ingelegd met verschillende lelies op een 
hemelsblauwe grond (krasjes) h. 36 cm  
[1]  € 250/300

3294 Japan, twee paar cloisonné vaasjes, ca. 1900, 
bestaande uit een paar gedecoreerd met vogels 
in blauweregen en een paar met vogels en 
prunus (slijtage) h. 15-18,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [4]  € 200/400

3295 Japan, twee cloisonné vazen, ca. 1900, een 
gedecoreerd met panelen met chrysanten en 
prunus, de ander zeskantig en gedecoreerd met 
een tuin met prunus, iris en lelies 
h. 19-24,5 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 400/600

3296 Japan, vier cloisonné vaasjes, ca. 1900, een 
gedecoreerd met bloementuin, een met roofvo-
gel, een met prunus en een met bamboe, alle op 
een donkerblauwe ondergrond (krasjes, barstje, 
vaasje met vogel beschadigd) h. 12,2-15,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 200/400

3297	 Japan/	China,	drie	cloisonné	flesjes,	19e	
eeuw, bestaande uit een paar ingelegd met vlin-
ders, feniksen en bloemen en een enkel vaasje 
gedecoreerd met blauweregen op een donker-
blauwe ondergrond (slijtage) h. 12-12,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 150/200

3298 Japan/ China, drie paar cloisonné vaasjes, 
19e/20e eeuw, bestaande uit een paar gedeco-
reerd met panelen met vogels en prunus, een 
paar met pioenen en een paar dekselvaasjes met 
pioenen (een deksel beschadigd, slijtage) 
h. 10-20,7 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[6]  € 250/350

3299 Japan/ China, vier cloisonné vaasjes, 19e/ 
20e eeuw, bestaande uit twee vaasjes gedeco-
reerd met pioenen, een met draak en een met 
irissen (slijtage) h. 12-17,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [4]  € 120/160
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Aziatica
(China en 
Zuid-Oost Azië)

3300 China, paar cloisonné 'lotus' vaasjes, ca. 
1900, beide ingelegd met een gestileerd lotus-
patroon op een lichtblauwe ondergrond (lichte 
slijtage) h. 16,7 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [2]  € 150/200

3301 China, drie cloisonné objecten, ca. 19e eeuw, 
bestaande uit een kleine wierookbrander met 
opengewerkte deksel, een dekselpotje met 
lotusmotief en een vaas in archaïstische vorm 
(lichte slijtage) h. 6,5-16,5 cm. Provenance: 
Particuliere collectie Chinees en Japans porse-
lein uit het bezit van een Nederlands verzame-
laarsechtpaar. [3]  € 300/500

3302 China, vier cloisonné vazen, ca. 1900, 
bestaande uit een paar vazen met bloemende-
coratie en twee vazen verschillend gedecoreerd 
met panelen met draken en feniks (beschadigin-
gen) h. 20,5-25 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [4]  € 200/300

3303 China/ Japan, vier cloisonné objecten, ca. 
1900, bestaande uit een paar vazen met bloe-
mendecoratie, een enkele vaas met bloemen en 
vlinders en een ronde dekseldoos met draak op 
deksel (slijtage) h. 10-21,5 cm / diam. 15,7 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 120/160

3304 China, drie cloisonné vazen, ca. 1900, ver-
schillend gedecoreerd met bloemen, vogels en 
paviljoens op een blauwe ondergrond (slijta-
ge) h. 18,5-20,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [3]  € 100/150

3305 China, set inkstenen in lakwerk kistje, 20e 
eeuw, het zwart gelakte rechthoekige kistje 
in goudlak en rode lak gedecoreerd met twee 
draken, het interieur met negen inktstenen 
met reliëfdecoratie van berglandschap en met 
vergulde karakters (defecten) 25 x 14 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 60/100

3306 China, collectie Yixing aardewerk, 20e eeuw, 
bestaande uit een theepot en deksel gemodel-
leerd met draken, een gladde theepot en deksel, 
een set van drie theekommen en een enkel 
theekommetje (gladde theepot met defecten) 
h. 2,8-9 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[6]  € 150/200

3307 China, geglazuurd porseleinen waterdrup-
pelaar en penselenhouder, 19e/20e eeuw, de 
rood en blauw geglazuurde waterdruppelaar in 
de vorm van een perzik, de blauw geglazuurde 
penselenhouder bedekt met een blauw glazuur 
h. 5,5-8 cm [2]  € 80/100

3308	China,	drie	verschillende	snuifflesjes,	ca.	
19e eeuw, bestaande uit een zeskantig blauw-
wit porseleinen flesje beschilderd met shou-
karakters, een blauw-wit porseleinen flesje met 
bloemen en een lila jaspis flesje gesneden met 
gestileerde draak, stoppers (kleine beschadigin-
gen) h. 6,5-8,5 cm. Het jaspis flesje: Christie's, 
1971  [3]  € 100/200

3309	China,	drie	verschillende	snuifflesjes,	ca.	
19e eeuw, bestaande uit een rood porseleinen 
snuifflesje, opengewerkt met feniks en draak, 
een glazen flesje met overlay en beschildering 
en een witglazen snuifflesje, stoppers (kleine 
beschadigingen) h. 7-8 cm. Het porseleinen 
flesje: Whigmorestreet, Londen, 1969; het 
beschilderde flesje: Paul Brandt, 1967; het 
witglezen flesje: Marchant & Son, 1964/  
[3]  € 100/200

3310	China,	vier	glazen	snuifflesjes,	verschillend 
gekleurd, alle met een overlay van chilong of 
bloemen, twee stoppers h. 5-8,2 cm. Provenan-
ce: Particuliere collectie Chinees en Japans 
porselein uit het bezit van een Nederlands 
verzamelaarsechtpaar. [4]  € 150/200

3311	 China,	vier	glazen	snuifflesjes,	een beschil-
derd met draak, een met perziken en een met 
jongetjes, de vierde van helderrood glas, 
apocriefe zegelmerken, stoppers h. 4-5,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 200/300
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3320 Japan, bronzen cloisonné vaas, 20e eeuw, 
gedecoreerd met banden met verschillende 
mythologische dieren, lotus en bloemen 
h. 30,5 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 100/150

3321 China, bronzen 'draken en feniks' vaas, 20e 
eeuw, een zijde gemodelleerd in hoog reliëf 
met een feniks, de andere zijde met een draak, 
met twee ruyi-vormige grepen, de onderzijde 
met driekarakter merk (lichte slijtage) 
h. 19,5 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/250

3322 China, cloisonné schotel, 20e eeuw, ingelegd 
met vogels in een tuin met pioenrozen en chry-
santen op een turquoise grond diam. 44,5 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/300

3323 China, cloisonné vaas gemonteerd als lamp, 
20e eeuw, de buik met twee panelen met figu-
ren in een rivierenlandschap op een turquoise 
grond met bloemen en kostbaarheden, twee 
drakengrepen, gemonteerd als lamp (slijtage, 
herstellingen) h. 46 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 150/250

3324 China, bronzen wierookbrander in de vorm 
van een hert, in liggende houding met lingzhi 
in de bek l. 24 cm [1]  € 600/700

3325 China, hardhouten plantentafel  met tussen-
bladen 43 x d. 43 en h. 79 cm  
[1]  € 80/120

3326 China, kapitale rijk gestoken rood en ver-
guld	gelakt	houten	'hoefijzer-fauteuil',	19e	
eeuw, met draken in reliëf br. 90, h. 143 en  
d. 74 cm; zithoogte 70 cm [1]  € 500/1000

3327 China, rood en verguld gelakt houten 
kalligrafie-tafel		met twee laden 87 x 59 en  
h. 88 cm [1]  € 200/400

3328 China, faux bamboe ijzerhouten vitrinekast, 
met opengewerkte kuif en drie deuren (ruiten 
ontbreken). Op ondertafel. Geen sleutel  
br. 81, h. 208 en d. 37 cm [1]  € 500/700

3329 China, inktsteen in houten doos, 20e eeuw, 
de inktsteen met vergulde kalligrafie, de doos 
gesneden met bamboe 5 x 17 x 25,5 cm  
[1]  € 100/150

3312	China,	drie	porseleinen	'draken'	snuifflesjes,	
een dubbel flesje, een gemodelleerd in reliëf 
en een ijzerrood beschilderd, samen met een 
hoornen en benen flesje, stoppers h. 4,2-8 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[4]  € 150/200

3313 China, met zijde beklede opbergdoos, 20e 
eeuw, de deksel geborduurd in zijde met bloe-
men en antiquiteiten, het interieur met verschil-
lende vakjes (slijtage, losse draden)  
6,5 x 22,5 x 29,5 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 60/100

3314 China, roodgelakte druppelvormige deksel-
doos, 20e eeuw, beschilderd met twee feniksen 
tussen de wolken (enkele beschadigingen) 
l. 39,5 cm [1]  € 80/120

3315 China, zes jade en jadeïte hangers,  een in 
de vorm van een vis, de andere in de vorm van 
Budai en andere godheden, alle met metalen 
oogje h. 2,5-6 cm. Provenance: Particuliere 
collectie Chinees en Japans porselein uit het 
bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [6]  € 200/300

3316 China, drie jade en jadeïte hangers, twee 
gesneden als vruchten en een in de vorm van 
Boeddha h. 3,5-5,5 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [3]  € 60/100

3317 China, vijf jade en jadeïte deels zilverge-
monteerde sieraden,  bestaande uit een gladde 
armband, een gladde ring, een zilvergemon-
teerde speld en ring, en een zilveren en jade 
armband diam. 8,4 cm max. Provenance: Par-
ticuliere collectie Chinees en Japans porselein 
uit het bezit van een Nederlands verzamelaars-
echtpaar. [5]  € 60/100

3318 China, ingelegd metalen handspiegeltje, 20e 
eeuw, met groen hardstenen greep, de achterzij-
de gemonteerd in metaal, in reliëf gedecoreerd 
met kostbaarheden en ingelegd met verschil-
lend gekleurde stenen waaronder lapis luzali en 
rozenkwarts h. 21 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 60/100

3319 China, spekstenen zegelstempel, 19e/ 20e 
eeuw, de grijs en beige gekleurde zegel in 
rechthoekige afgeronde vorm en ingekerfd 
met karakters, in opbergetuitje h. 4,7 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar. [1] € 60/100
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3330 China, diverse jade, jadeïte en hardste-
nen snijwerken, modern, bestaande uit een 
Guanyin op rots, een leeuw, een olifant en twee 
gordelhaken (enkele beschadigingen)  
h. 19,5 cm. max. [5]  € 150/180

3331 China, vier stenen snijwerken, modern, 
bestaande uit een jade leeuw, een lapis lazuli 
Budai, een spekstenen houder en een spekste-
nen wierookbrander h. 17 cm  
[4]  € 150/180

3332 China, drie spekstenen objecten, modern, 
bestaande uit een paar gesneden draken en een 
wierookbrander met deksel, samen met een Ja-
panse okimono van een visser h. 21,5 cm max. 
[4]  € 150/180

3333 China en Zuidoost-Azië, diverse bronzen 
objecten, bestaande uit een zodiachoofd, een 
onsterfelijke op hert, een feniks, een Bodhi-
sattva op vogel, een paar dansende godheden en 
een rituele dolk h. 17 cm max.  
[6]  € 150/180

3334 China, grote bronzen archaïstische wierook-
brander, 19e/ 20e eeuw, op voet met gesti-
leerde bladeren, de ronde brander met een band 
met archaïstische gestileerde drakenmotieven 
en rechthoekige grepen (beschadigingen)  
h. 30,5 cm/ diam. 44 cm [1]  € 100/200

3335 China, Yixing aardewerken 'lotus' wa-
tersprenkelaar, Qing-dynastie (1644-1912), 
gevormd als lotusblad, met drie schelpvormige 
voeten, met zegelstempel diam. 7 cm  
[1]  € 500/800

3336 China, Yixing model van een waterbuffel, 
19e/ 20e eeuw,  in liggende positie, de onderzij-
de met blindmerk (horens hersteld) w. 29 cm. 
Provenance: Particuliere collectie Chinees en 
Japans porselein uit het bezit van een Neder-
lands verzamelaarsechtpaar.  
[1]  € 150/200

3337 China, twee houten snijwerken van jongens 
op waterbuffel, ca. 1900, beide gesneden met 
jongens op rug van waterbuffel (scheur, lichte 
slijtage) l. 18-34 cm [2]  € 100/150

3338 China, bamboe opiumpijp. ca. 1900, met 
bronzen kop en agaten mondstuk l. 41 cm  
[1]  € 60/80

3339 China, antieke schildering, met afbeelding 
van een man bij twee paarden (beschadigin-
gen)  33 x 39 cm [1]  € 100/200

3340 China, Song-stijl marmeren hoofd van 
Guanyin,  met serene gelaatsuitdrukking, hoge 
knot en diadeem met bloem. Provenance: aan-
gekocht bij Hamadi Oriental Art, februari 2013. 
Met nota en certificaat h. 39 cm  
[1]  € 1200/1600

3341 China, agaten dekseldoosje, ca. 1900, het hal-
vemaanvormige doosje gesneden met decoratie 
van iris, op houten open gewerkte standaard, 
de onderzijde met apocrief Qianlong merk 
(beschadigingen) l. 8.2 cm [1]  € 150/200

3342 China, twee spekstenen qilin, 19e/ 20e eeuw, 
elk gesneden in liggende positie (kleine chip-
jes) w. 4,8-6 cm. Provenance: Particuliere col-
lectie Chinees en Japans porselein uit het bezit 
van een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[2]  € 60/100

3343 China, hoornen archaïstische plengofferbe-
ker, 20e eeuw, gesneden met chilong en taotie-
maskers, de onderzijde gesneden met apocrief 
Qianlong merk h. 13,7 cm [1]  € 100/150

3344 China, bronzen wierookbrander, 19e/20e 
eeuw, de ronde brander op drie hoge poten en 
gedecoreerd met een band met karakters, met 
houten opengewerkte deksel (slijtage) h. 16 cm 
[1]  € 400/600

3345 Indonesië, set van drie messing vazen, laat 
19e eeuw, bestaande uit een paar balustervazen 
en een vaas met twee geringde oren, gedeco-
reerd met wajangfiguren op een niello grond 
h. 39-42 cm. Provenance: Particuliere collectie 
Chinees en Japans porselein uit het bezit van 
een Nederlands verzamelaarsechtpaar.  
[3]  € 300/400

3346 China, drie verschillende bronzen sculptu-
ren, 20e eeuw, een vergulde drakenkop, een 
boeddhistische leeuw en een aapje op sokkel 
h. 10,5 cm max. [3]  € 200/250

3347	China,	kleine	collectie	kalligrafie-attributen,	
20e eeuw, bestaande uit een groen geglazuurde 
waterpot, een gecraqueleerde waterpot en een 
houten penselenhouder gesneden met prunus 
(penselenhouder met kleine chipjes) h. 7 cm 
max./ w. 14 cm [3]  € 500/600

3348 China, rood Pekingglas vaasje, begin 20e 
eeuw, met lange hals, de onderzijde met  
apocrief Qianlong merk h. 13,5 cm  
[1]  € 500/600

3349 China, twee Yixing aardewerken theepotjes 
en deksels, 20e eeuw, een lichtgekleurd, de 
ander donker, beide gemerkt met zegelmerken 
h. 11-13,5 cm [2]  € 80/160

3350 China, drie zilveren export snuifdoosjes, 19e 
eeuw, een in reliëf gemodelleerd met figuren 
in een interieur, gemerkt, een met karakters 
en symbolen, gemerkt, de derde met vissen en 
lotus (slijtage) h. 3,7-4,9 cm  
[3]  € 400/600
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3362 China, jadeïte plaque, met 18 kt. gouden 
en houten standaard, de plaque gesneden als 
een draak met de vlammende parel, de houten 
standaard met gouden montuur (minieme chip-
jes) h. 8,5 cm [1]  € 500/600

3363	China,	blanc-de-chine	figuur	van	Avaloki-
teshvara, 20e eeuw, gezeten op een lotustroon 
en met vijf paar handen, waarvan drie met 
verschillende attributen en twee in mudra's 
(defecten en restauraties) h. 20 cm  
[1]  € 200/400

3364	China,	blanc-de-chine	figuur	van	Guanyin,	
20e eeuw, gezeten in rajasana met een ruyi-
scepter in haar handen en gekleed in lange 
gewaden en ketting, het haar over de schouders, 
een acoliet en wierookbrander naast haar,  
achterzijde met blindmerken h. 43 cm  
[1]  € 500/800

3365 China, ingelegde lakwerk doos met parel-
moer	fiches,	ca.	1900,	de deksel ingelegd met 
roofvogel en bloementak, het interieur met zes 
lakwerk doosjes met parelmoer fiches (slijtage, 
enkele beschadigingen)  
h. 10 x b. 29 x d. 24,5 cm [1]  € 80/120

3366 China, export zwart- en goud gelakt doosje, 
19e eeuw, het rechthoekige doosje gedecoreerd 
met figurenscenes (slijtage)  
h. 5,5 x b. 9,5 x d. 7 cm. Provenance: Particu-
liere collectie Chinees en Japans porselein uit 
het bezit van een Nederlands verzamelaarsecht-
paar. [1]  € 100/200

3367	China,	collectie	fiches	en	gewichten,	 
bestaande uit zeven diverse bronzen en ijzeren 
gewichten en een grote collectie parelmoeren 
fiches  [zkj]  € 120/160

3368 China, jade armband en vijf opengewerkt 
stenen hangers, 20e eeuw, w.o. kwarts   
[zkj]  € 100/200

3369 China, geborduurd zijden embleem, ca. 
1900, het vierkante embleem geborduurd met 
een feniks tussen wolken op een blauwe zijden 
ondergrond (enkele defecten) 27,5 x 24,5 cm 
[1]  € 200/400

3370 China, dertien Chinese onsterfelijken, voor 
1939, papier met veelkleurige stof bekleed 
(lichte slijtage) h. 27 cm max.  
[13]  € 100/150

3371 China, export achterglasschildering, ca. 
1830-'40, met voorstelling van Engelse drie-
master en Chinese jonken, in originele houten 
lijst (lichte slijtage) h. 33 x b. 43,5 cm (incl. 
lijst) [1]  € 200/400

3372 China, lakkastje ingelegd met speksteen, 
20e eeuw, de deurtjes en deksel ingelegd met 
speksteen in bloemendecoratie, de binnenzijde 
met vier laden (kleine krasjes)  
h. 30 x b. 45,5 x d. 20 cm [1]  € 200/400

3351 China, zilveren bewerkt embleem met 
tekst en paar groen stenen kommetjes met 
zilveren deels versierde randen, ca. 1900, 
tekst in karakters, gecontourneerd embleem met 
kraanvogels en florale motieven 
15 x 21 x 4 cm, diam 7,5 cm, h 3,5 cm,  
bruto 238 gr. [3]  € 120/240

3352 China, celadon jade snijstuk van een dubble 
kalebas, 19e eeuw, gesneden met vleermuis en 
wijnranken, de steen heeft een celadongroene 
kleur met grijze aders (zeer kleine chipjes) 
h. 6,2 cm Christie's Londen, 16 mei 2014, nr. 
1157   € 160/200

3353 China, een houten en een jade zegel, circa 
1900, beide rechthoekig van vorm (slijtage, 
kleine beschadigingen) h. 5,5-7 cm  
[2]  € 100/200

3354 China, vier jadeïte snijwerkjes, waarvan twee 
gesneden met chilong en kalebas en twee open-
gewerkte plaquettes h. 4,9-6,5 cm  
[4]  € 100/160

3355 China, houten snijwerk van een monnik, 
19e/20e eeuw, zittend op een gestileerde onder-
grond met citer h. 8,9 cm [1]  € 80/100

3356 China, Dehua porseleinen Guanyin, 20e 
eeuw, gemodelleerd in zittende positie leunend 
op een tafeltje met maskerkop, gekleed in lange 
gewaden en juwelen, een ruyi-scepter in haar 
linkerhand, de achterzijde met Dehua merk 
in dubbele kalebas en apocrief He Chaozong 
merk h. 25 cm [1]  € 500/750

3357 China, Dehua porseleinen Guanyin, 20e 
eeuw, gemodelleerd in zittende positie, gekleed 
in lange gewaden en juwelen, de achterzijde 
met Dehua merk in dubbele kalebas en een 
apocrief He Chaozong merk h. 29 cm  
[1]  € 500/750

3358 China, offertafeltje en bankje br. 68;  
br. 80 cm [2]  € 120/180

3359 China, hardhouten schrijftafel, ca. 1900, het 
front versierd met gestileerde plantenmotieven, 
met resten van rood lakwerk 104 x 66 en  
h. 86 cm [1]  € 160/300

3360	China,	22	kt.	gouden	figuur	van	Boeddha,	
modern, gezeten in dhyanasana op een lo-
tustroon, met houten sokkel  h. 7,5 cm / 83,7 g. 
Provenance: Sotheby's Amsterdam/  
[2]  € 4000/6000

3361 China, 22 kt. gouden miniatuur in de vorm 
van een schaap, modern, met bolvormige 
poten, gekrulde horens met een strik, ogen van 
rood glas en een bungelende belletje om de 
nek bruto 41.0 g., h. 43 x l. 51 x b. 26 mm  
[1]  € 2000/2200
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3373	China,	aardewerk	figuur	van	een	jongen,	
Han-dynasty (206 v. Chr. - 220 n. Chr.), het 
langgerekte lichaam met restanten van poly-
chromie, met perspex standaard h. 57 cm  
[1]  € 700/900

3374	China,	paar	aardewerken	figuren	van	solda-
ten, waarschijnlijk Zes Dynastieën (220-589), 
beide in staande positie met schild, met restan-
ten van polychromie, op houten standaards 
h. 35,5 cm [2]  € 800/1200

3375 China, aardewerken model van een leeuw, 
waarschijnlijk Jin-dynastie (265-420), met 
opening in midden en in bek (slijtage) l. 23 cm 
[1]  € 500/800

3376	China,	drie	aardewerken	figuren,	waar-
schijnlijk Yuan-dynastie (1279-1368), elk 
staande op een plint en met traditionele kleding 
en hoofddeksels (slijtage, attributen ontbreken) 
h. 27-29 cm [3]  € 1600/1800

3377 China, strogeel geglazuurd aardewerken mo-
del van een paard, Song-dynastie (960-1279), 
in liggende positie, de manen geaccentueerd 
met een okergeel glazuur (slijtage) l. 12 cm  
[1]  € 100/150

3378 China, vijf aardewerken begrafenismunten, 
Han-dynastie (206 v. Chr.-220 na Chr.), alle 
met reliëfdecoratie diam. 4,5-6,5 cm  
[5]  € 120/160

3379 China, groen geglazuurd aardewerken 
oorkom en drakenlepel, Han-dynastie (206 
v. Chr.-220 na Chr.), de kom met langgerekte 
grepen en de lepel met drakengreep (slijtage, 
kleine chips) l. 10,5-13 cm   
[2]  € 200/300

3380	China,	groep	aardewerken	figuren	van	
paarden, dragers en ruiters en een sancai-ge-
glazuurde draagstoel met documentendoos, 
Ming-dynastie (1368-1644), bestaande uit zes 
dragers, drie paarden en twee ruiters te paard, 
samen met een groen en oker geglazuurde 
draagstoel (scherf) met een oker geglazuurde 
documentendoos (restauraties) Met docu-
ment. h. 36,5 cm max. [13]  € 1250/1400

3381 China, Tang-dynastie (618-900), sancai-ge-
glazuurd aardewerken model van een aard-
geest, gemodelleerd met vleugels en in zittende 
positie, het mensachtige hoofd ongeglazuurd 
en met restanten van rode en zwarte pigmenten 
(punt beschadigd) h. 31,5 cm  
[1]  € 600/800

3382 China, sancai-geglazuurd aardewerken mo-
del van een aardgeest, waarschijnlijk Tang-
dynastie (618-900), gezeten op zijn hurken, het 
menselijke ongeglazuurde hoofd met rode en 
zwarte pigmenten (restauraties) h. 38 cm  
[1]  € 600/800

3383 China, Tang-dynastie (1368-1644), sancai-ge-
glazuurd	figuur	van	een	lokapala,	in staande 
positie een beest vertrappend, zijn rechterhand 
geheven, gekleed in oker en groen geglazuurde 
tuniek, het hoofd ongeglazuurd h. 42,5 cm  
[1]  € 800/900

3384 China, sancai geglazuurde aardewerken pro-
cessie, Ming-dynastie (1368-1644), bestaande 
uit een heer en een dame, beide met offerandes, 
zes dienaren en een paard, alle staand op hoge 
plint h. 48 cm max. [9]  € 2000/3000

3385 China, groen geglazuurd aardewerken mo-
del van een stoel, Ming-dynastie (1368-1644), 
realistisch gemodelleerd en bedekt met een 
heldergroen glazuur (slijtage, frits, herstellin-
gen) h. 18 [1]  € 150/180

3386 China, collectie sancai geglazuurde aarde-
werken offers, Ming-dynastie (1368-1644), 
waaronder een schaal met varkenskop, twee 
schalen met vis en verschillende schalen met 
vruchten en broden (slijtage, chipjes) 
diam. 4-5,5 cm [16]  € 80/120

3387 China, collectie groen en sancai geglazuurde 
aardewerken offers, Ming-dynastie (1368-
1644), waaronder vier schalen met vogel en 
verschillende schalen met vruchten en broden 
(slijtage) diam. 3,5-7,5 cm  
[17]  € 80/120

3388 China, collectie groen en sancai geglazuurde 
aardewerken offers, Ming-dynastie (1368-
1644), waaronder een schotel met varkenskop, 
drie schotels met vogel en verschillende scho-
tels met vruchten en broden (slijtage) 
diam. 3,5-7 cm [20]  € 60/80

3389 China, collectie sancai geglazuurde aarde-
werken offers, Ming-dynastie (1368-1644), 
waaronder twee schalen met vis en schalen 
met verschillende vruchten en broden (slij-
tage) diam. 3,5-10 cm [19]  € 100/150

3390 China, drie sancai en aubergine geglazuurde 
aardewerken offers, Ming-dynastie (1368-
1644), bestaande uit een model van een pom-
poen, een schaal met vruchten en een schaal 
met varkenskop (slijtage) l. 11,5 cm /  
diam. 9-11,5 cm [3]  € 120/160

3391 China, drie miniatuur groen en sancai gegla-
zuurde aardewerken objecten, Ming-dynas-
tie (1368-1644), bestaande uit een kledingrek, 
een krukje en een tafelscherm (slijtage) 
h. 5,5-12,5 cm [3]  € 140/180

3392 China, sancai geglazuurd aardewerken mo-
del van een tafel, Ming-dynastie (1368-1644), 
de rechthoekige tafel bedekt met een iriserend 
glazuur (slijtage) h. 14 x b. 16 x d.10 cm.  
[1]  € 130/150
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3401 Thailand, Ratnakosin-periode verguld 
bronzen	figuur	van	een	adorant,	19e	eeuw,	in 
knielende positie op een getrapte troon met de 
handen gevouwen in namaskaramudra, gekleed 
in sanghati gedecoreerd met gestileerde bloe-
men h. 90 cm [1]  € 2000/3000

3402 Noord-Vietnam, verguld gelakt houten 
figuur	van	Boeddha,	19e	eeuw,	zittend in vaj-
rasana met zijn handen gevouwen in dhjanamu-
dra, de ogen geloken en met serene uitdrukking, 
gekleed in lange gewaden die openvallen op de 
borst (beschadigingen en restauraties) h. 52 cm 
[1]  € 500/700

3403 Thailand, Chienseng-stijl verguld gelakt 
figuur	van	Boeddha,	19e	eeuw,	gezeten in 
vajrasana op een dubbele troon, zijn handen in 
bhumisparsamudra, gekleed in sanghati en met 
serene gelaatsuidrukking (slijtage aan lak) h. 
49 cm [1]  € 500/700

3404	Thailand,	verguld	bronzen	figuur	van	Boed-
dha, 18e eeuw, gezeten in sattvasana met zijn 
handen in dhyanamudra, met verlengde oren 
en meditatieve gezichtsuitdrukking, het haar in 
dichte krullen, op latere sokkel (slijtage, vlam 
ontbrekend) h. 30 cm [1]  € 1000/1500

3405 Thailand, Ayutthaya fragment van een 
staande Boeddha, 17e eeuw, een arm naar 
voren gestrekt, de ander naar beneden, op latere 
sokkel (beschadigingen) h. 30 cm  
[1]  € 400/600

3406	Thailand,	bronzen	figuur	van	Boeddha	
Shakyamuni, Lanna-periode, 16e eeuw, zit-
tend op een troon in sattvasana met zijn handen 
gevouwen in dhyanamudra, zijn gezicht met 
verlengde oren, gewelfde lippen en geloken 
ogen, het gekrulde haar met ushnisa (herstellin-
gen en beschadigingen) h. 38 cm  
[1]  € 300/400

3407	Thailand,	klein	bronzen	figuur	van	Boeddha,	
Lanna-periode, 17e eeuw, gezeten in sattva-
sana op een troon opengewerkt met Boeddha-
figuren, zijn handen in bhumisparsamudra, 
gekleed in sanghati, de ushnisha bekroond door 
een vlam (slijtage, kleine beschadiging)  
h. 16 cm [1]  € 200/400

3408	Thailand,	twee	kleine	bronzen	figuren	van	
Boeddha, 18e eeuw, beide gezeten in sattva-
sana met de handen gevouwen in dhyanamudra 
(scheurtje, lichte slijtage) h. 12-14 cm  
[1]  € 150/200

3409	Birma,	Shan-stijl	bronzen	figuur	van	
Boeddha Shakyamuni, 18e eeuw, gezeten 
in vajrasana op een hoge dubbele lotustroon, 
zijn handen in bhumisparsamudra, gekleed in 
sanghati en met meditatieve gelaatsuitdrukking, 
krullend haar en ushnisa (enkele defecten) 
h. 34 cm [1]  € 400/600

3393 China, sancai geglazuurd aardewerken mo-
del van een bed, Ming-dynastie (1368-1644), 
bedekt met een iriserend groen en oker glazuur 
(slijtage) h. 16,5 x b. 30 x d. 19,5 cm  
[1]  € 200/250

3394 China, sancai en groen geglazuurd kistje, 
Ming-dynastie (1368-1644), het sancai kistje 
met losse deksel en bedekt met mosgroen 
glazuur en het slot okergeel, het andere kistje 
met vaste deksel en bedekt met een heldergroen 
glazuur (slijtage, chipjes) h. 8 x b. 12 x d. 8 cm 
/ h. 7 x b. 11 x d. 7 cm [2]  € 250/350

3395 China, collectie sancai geglazuurd aarde-
werk, Ming-dynastie (1368-1644), bestaande 
uit een rond vaasje gemodelleerd met band met 
lotus en met vierkante halsopening, een minia-
tuur tuinzetel, een trommel en twee watervaten 
(slijtage) h. 4,8-8,5 cm [5]  € 180/200

3396 China, twee miniatuur oker geglazuurde 
aardewerken kandelaars en drie groen 
geglazuurde vaasjes, Ming-dynastie (1368-
1644), de kandelaartjes vierkant van vorm en 
bedekt met een diep okerkleurig glazuur, de 
drie balustervaasjes met een donkergroen gla-
zuur (kandelaartje met chip, slijtage)  
h. 7-10,5 cm [5]  € 80/100

3397 China, vijf miniatuur sancai geglazuurde 
aardewerken kandelaars, Ming-dynastie 
(1368-1644), bestaande uit een set van drie 
met accoladekraag en twee met ronde kraag 
(slijtage, chipjes) h. 10-11 cm  
[5]  € 100/150

3398 China, twee aubergine en turquoise gegla-
zuurde aardewerken vaasjes en een thee-
potje, Ming-dynastie (1368-1644), beide 
vaasjes vierkant van vorm, de ene aubergine en 
de andere turquoise geglazuurd, het theepotje 
massief gebakken (slijtage) h. 6,8-7,5 cm  
[3]  € 120/160

3399 Nepal/ Tibet, bronzen en koperen reisaltaar-
tje, gau, en een metalen 'qilin' gewichtje, 
20e eeuw, het altaartje deels verguld en met 
gestileerde florale decoratie, het gewichtje in de 
vorm van een zittende qilin h. 5-8 cm  
[2]  € 100/150

3400 Thailand, Mandalay, goud- en roodgelakt 
houten	figuur	van	Boeddha	Shakyamuni,	
eerste helft 20e eeuw, in staande positie met 
gespreide armen, verlengde oren en serene 
gezichtsuitdrukking, gekleed in lange met ge-
kleurd glas ingelegde gewaden, op latere sokkel 
(lichte slijtage, herstelling) h. 155 cm (excl. 
sokkel) [1]  € 800/1200
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3410	China	en	Zuidoost-Azië,	vijf	bronzen	figuren	
van Boeddha en andere godheden, waaron-
der drie zittende Boeddha's en twee staande 
Bodhisattva's (enkele beschadigingen)    
[5]  € 100/150

3411	 Birma,	Mandalay,	verguld	bronzen	figuur	
van Boeddha, 17e eeuw, gezeten in vajrasana 
op een getrapte troon, zijn handen in bhumis-
parsamudra en dhyanamudra, met verlengde 
oren, serene gezichtsuitdrukking en ushnisha 
(slijtage en kleine defecten) h. 30 cm.  
Provenance: Marcel Nies, Antwerpen en privé-
collectie, Amsterdam/ [1]  € 3000/5000

3412 Birma, Mandalay, zwart- en goudgelakt 
houten	figuur	van	Boeddha	Shakyamuni,	ca.	
1900, in staande positie met gespreide armen, 
gekleed in met mica ingelegde lange gewaden, 
met verlengde oren en hoge knot, op latere 
sokkel (slijtage, herstelling) h. 133 cm (excl. 
sokkel) [1]  € 1000/1500

3413	Birma,	Mandalay,	bronzen	figuur	van	Boed-
dha, ca. 19e eeuw, zittend in vajrasana op een 
verhoogde plint, zijn handen in bhumisparsa-
mudra, met verlengde oren en ingelegde ogen 
(slijtage, enkele kleine defecten) h. 31 cm  
[1]  € 300/500

3414	Birma,	gelakt	houten	figuur	van	een	monnik,	
19e/ 20e eeuw, geknield op een lotustroon, zijn 
handen gevouwen over zijn knieën en gekleed 
in sanghati (slijtage, defecten) h. 83 cm  
[1]  € 500/800

3415	Birma,	Mandalay-periode	bronzen	figuur	
van Boeddha, 19e eeuw, gezeten in vajrasana 
op een hoge plint, zijn handen in bhumispars-
amudra, gekleed in sanghati en met ingelegde 
ogen h. 28 cm [1]  € 500/700

3416	Birma,	klein	bronzen	figuur	van	Boeddha,	
19e/ 20e eeuw, gezeten in vajrasana met zijn 
handen in bhumisparsamudra h. 15 cm  
[1]  € 200/300

3417	Birma,	Shan-stijl	bronzen	figuur	van	Boed-
dha, laat 19e eeuw, zittend in vajrasana, zijn 
rechterhand in bhumisparsamudra en de linker 
met medicijnpot, met gestileerd gezicht met 
serene uitdrukking, de ushnisha bekroond door 
gestileerde vlam (lichte slijtage, enkele defecten 
aan onderrand) h. 18 cm [1]  € 200/400

3418	Birma,	twee	Shan-stijl	bronzen	figuren	van	
Boeddha, 20e eeuw, een gezeten in vajrasana, 
de ander in sattvasana, beide met rechterhand 
in bhumisparsamudra en beide gezeten op hoge 
plint (kleine beschadigingen) h. 32,5-34 cm  
[2]  € 200/400

3419 Thailand, aardewerken met bladzilver be-
dekt	figuur	van	Boeddha,	19e	eeuw,	gezeten 
in sattvasana op een getrapte lotustroon, zijn 
handen in bhumisparsamudra en dhyanamudra 
(enkele defecten) h. 15 cm [1]  € 200/400

3420	Thailand,	Ayutthaya	bronzen	figuur	van	
Boeddha, 17e eeuw, gezeten in sattvasana met 
zijn handen gevouwen in dhyanamudra, met 
geloken ogen en kroon op zijn hoofd (enkele 
beschadigingen en herstellingen) h. 29,5 cm  
[1]  € 200/300

3421	Thailand,	verguld	bronzen	figuur	van	Boed-
dha, 18e eeuw, gezeten in sattvasana op een 
getrapte troon, zijn handen in bhumisparsamu-
dra en dhyanamudra, zijn gezicht met medita-
tieve uitdrukking (slijtage) h. 23 cm  
[1]  € 300/400

3422 Thailand, twee kleine Ratnakosin-periode 
bronzen	figuren	van	een	adorant,	19e	eeuw,	
een in staande positie en de ander geknield 
met zijn handen in namaskaramudra (slijtage, 
enkele defecten) h. 15,5-18 cm  
[2]  € 300/500

3423 Thailand, Ratnakosin-periode verguld bron-
zen	figuur	van	Boeddha,	19e	eeuw,	zittend in 
sattvasana op een getrapte troon, zijn handen in 
bhumisparsamudra en dhyanamudra, zijn sang-
hati bedekt met gestileerde bloemen (defecten 
en herstellingen) h. 28 cm [1]  € 200/400

3424 Thailand, Ratnakosin-periode verguld bron-
zen	figuur	van	Boeddha,	19e	eeuw,	zittend 
in sattvasana op een hoge getrapte troon, zijn 
rechterhand in bhumisparsamudra, zijn linker-
hand rustend in zijn schoot, de troon ingelegd 
met mica (parasol ontbreekt, slijtage, enkele 
defecten) h. 35 cm [1]  € 300/500

3425 Thailand, Ratnakosin-periode verguld bron-
zen	figuur	van	Boeddha,	19e	eeuw,	gezeten in 
sattvasana op een getrapte troon, zijn handen in 
dhyanamudra, de troon bedekt met gestileerde 
florale en ruitpatronen (enkele defecten) 
h. 38 cm [1]  € 400/600

3426 Thailand, Ratnakosin-periode verguld bron-
zen	figuur	van	Boeddha,	19e	eeuw,	zittend in 
sattvasana op een getrapte hoge troon, zijn han-
den in bhumisparsamudra en dhyanamudra, de 
troon en sanghati bedekt met gestileerd floraal 
decor (slijtage, enkele defecten) h. 35 cm  
[1]  € 30/500

3427 Thailand, samengestelde Ratnakosin-periode 
verguld	bronzen	figuur	van	Boeddha,	19e-
20e eeuw, zittend in sattvasana op een hoge 
getrapte troon, met vijf kleine figuren van 
Boeddha voor hem gezeten, zijn handen in bhu-
misparsamudra en dhyanamudra, de sanghati 
bedekt met gestileerd floraal motief (samenge-
steld, defecten) h. 43 cm [1]  € 500/800
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3441	Tibet,	repoussé	bronzen	figuur	van	Boeddha,	
ca. 19e eeuw, zittende in dhyanasana op een 
lotustroon, zijn rechterhand in bhumisparsa-
mudra, met lange gedrapeerde deels vergulde 
gewaden, bodem verzegeld (enkele deukjes) h. 
26 cm [1]  € 400/600

3442	Sri	Lanka,	verguld	bronzen	figuur	van	
Boeddha, ca. 20e eeuw, in staande positie met 
zijn rechterhand in abhayamudra, met serene 
gelaatsuitdrukking en gekruld haar 
h. 31 cm [1]  € 300/400

3443 India, drie houten fragmenten, ca. 19e eeuw, 
een fragment gesneden met Ganesha, een met 
Murugan en een van een mythologisch dier 
(beschadigingen en defecten h. 20-28,5 cm  
[3]  € 80/100

3444 China, collectie opiumgewichten, ca. 1900, in 
verschillende afmetingen en in de vorm van een 
vogel  [12]  € 100/200

3445	Nepal,	verguld	bronzen	figuur	van	Boeddha,	
20e eeuw, liggende in nirvana op een openge-
werkte plint, met fijn gemodelleerd gezicht en 
stralenkrans achter zijn hoofd l. 30,5 cm  
[1]  € 250/350

3446 India, koperen kistje, ca. 1900, opengewerkt, 
het deksel gemodelleerd als een mythologisch 
dier (slijtage) h. 13 x b. 15 x d. 12 cm  
[1]  € 150/200

3447 Nepal, koperen resialtaar, gau, 20e eeuw, 
gemodelleerd met repoussé bloemen en mytho-
logische dieren (enkele deukjes) h. 21,5 cm  
[1]  € 200/300

3448	China,	twee	wortelhouten	figuren	van	
onsterfelijken, 19e eeuw, beide gesneden in 
staande positie op een plint h. 24 cm max.  
[2]  € 100/200

3449	China,	polychroom	houten	figuur	van	Gu-
anyin, 19e eeuw, gesneden in staande positie 
met lange gewaden en ketting, in haar hand een 
rolprent (slijtage en beschadigingen) 
h. 51,5 cm [1]  € 300/400

3450 Tibet, turquoise ketting met een zilveren 
sluiting, geregen met verschillend gevormde 
kralen l. 22 cm [1]  € 60/100

3451 Afghanistan, zilveren ketting, 20e eeuw, met 
gevormde compartimenten ingelegd met rood 
glas, samen met een zilveren ketting met gesne-
den been l. 25 cm [2]  € 80/120

3452 Azerbeidzjan, verguld zilveren en niello 
riem, 20e eeuw, met schakels met niello medal-
lions met stadsgezichten l. 80 cm  
[1]  € 1200/1500

3453 Afghanistan, zilveren riem, 20e eeuw  
l. 60 cm [1]  € 80/100

3454 Afghanistan, zilveren riem, 20e eeuw 
l. 70 cm [1]  € 80/100

3428 Thailand, bronzen altaar met Boeddha, 
eerste helft 20e eeuw, Boeddha gezeten op een 
troon ondersteund door olifanten en omgeven 
door mandorla en acolyten (herstellingen, slij-
tage) h. 30 cm [1]  € 100/200

3429 Birma, gelakt houten model van een stupa, 
19e eeuw, met vijf figuurtjes van Boeddha en 
bekroond door windmolentje (slijtage) 
h. 40 cm [1]  € 200/300

3430	Thailand,	drie	bronzen	figuren	van	Boeddha,	
17e-19e eeuw, bestaande uit een fragment van 
torso en hoofd en twee verschillende zittende 
figuren (defecten) h. 21 x b. 15 x d. 7 cm.  
[3]  € 200/400

3431 Thailand, drie Lanna en twee Ayutthaya-stijl 
bronzen Boeddhahoofden, 16e-17e eeuw, alle 
met gestileerde, meditatieve gelaatsuitdrukking 
en op latere houten sokkel (slijtage) 
h. 6-9 cm [5]  € 300/500

3432	Birma,	Mandalay,	twee	bronzen	figuren	
van Boeddha, 19e/20e eeuw, beide gezeten in 
vajrasana, een hand in bhumisparsamudra, de 
ander rustend in de schoot, beide met ingelegde 
ogen en serene gelaatsuitdrukking (kleine 
defecten) h. 43 cm [2]  € 600/800

3433 Cambodja, zandstenen reliëf van Boeddha 
Muchalinda, 13e eeuw, Boeddha gezeten 
op een opgerolde slang en geflankeerd door 
Lokeshvara en Prajnaparamita  h. 18,5 cm  
[1]  € 400/600

3434 Cambodja, zandstenen reliëf van een asceet, 
13e eeuw, de figuur zittend op een troon geflan-
keerd door acolieten (hersteld)  
h. 13,5 cm x b. 22 cm [1]  € 200/300

3435 Cambodja, zandstenen altaarfragment, 
13e eeuw, met voorstelling in reliëf van drie 
apsara's h. 44 x b. 15 cm [1]  € 200/400

3436 Birma, vijf terracotta votiefplaques, 20e 
eeuw, alle verschillend gemodelleerd in reliëf 
met Boeddha figuren (enkele defecten) 
h. 8,5-28,5 cm [5]  € 300/500

3437 Tibet, twee gestoken benen dansschort orna-
menten, 18e-19e eeuw.   
l. 15,6 en 14,8 cm. [2]  € 300/400

3438 Tibet, twee zilveren boterlampen, 20e 
eeuw  h. 10,5-17 cm / 371 g  
[2]  € 300/500

3439	Sri	Lanka,	bronzen	figuur	van	Murugan,	
20e eeuw, met twaalf armen met verschillende 
attributen, een pauw achter hem (slijtage) 
h. 36 cm [1]  € 250/350

3440 India, klein bronzen wierookvat en elf bron-
zen mallen,  (slijtage) diam. 7,5 cm  
[zkj]  € 50/80
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3455 Jemen, zilveren riem, 20e eeuw  
l. 70 cm [1]  € 80/100

3456 Tibet, thangka met afbeelding van Pancha-
raksha, 18e eeuw, de godheid afgebeeld met 
meerdere armen met attributen, Shri Devi aan 
onderzijde, ingelijst achter glas (enkele bescha-
digingen) 48 x 34 cm (excl. lijst) Herkomst: 
particuliere collectie, uit de collectie van G.F. 
Bakels, geveild bij Paul Brandt 25-27 mei 
1955. [1]  € 1000/1500

3457 China, twee schilderingen op zijde, vroeg 
20e eeuw, een met voorstelling van dames en 
jongetjes spelend in een tuin bij paviljoens, 
de ander met ruiters en dames in een tuin met 
prunus, ingelijst achter glas (enkele beschadi-
gingen) 33 x 41,4 cm [2]  € 150/200

3458 China, houten standaard met zijden dieren-
kop, begin 20e eeuw,  h. 39 cm  
[2]  € 50/100

3459 China, schildering van een onsterfelijke, 
20e eeuw, de vrouwelijke onsterfelijke met 
zwaard en speer, ingelijst achter glas (lichte 
slijtage) 77,5 x 19 cm. Herkomst: particuliere 
collectie, uit de collectie van G.F. Bakels, ge-
veild bij Paul Brandt 25-27 mei 1955.  
[1]  € 250/350

3460 Thailand, Ayutthaya bronzen Boeddhahoofd, 
18e eeuw, samen met India, bronzen altaar-kan-
delaar bekroond met staande godheid (slijtage, 
gedeukt, hoofd met kleine herstellingen) 
h. 12,5-25 cm [2]  € 200/300

3461 China, rolschildering, ca. 1900, met een voor-
stelling van vijf ossen, met rode lakstempels 
(lichte slijtage) 21,5 x 156 cm  
[1]  € 200/240

3462 China, aquarel op papier, gesigneerd Chen 
Banding, met voorstelling van een bloementak, 
ingelijst achter glas (lichte verkleuringen) 
24,5 x 33,5 cm (excl. lijst) [1]  € 200/400

3463	Sino-Tibet,	vuurvergulde	bronzen	figuur	van	
Boeddha, 18e/19e eeuw, gezeten in dhyana-
sana op een dubbele lotustroon, de handen 
in dharmachakramudra, met serene gezichts-
uitdrukking, met apocrief Qianlong merk, de 
bodem verzegeld h. 16 cm [1]  € 1000/1200

3464	Tibet,	bronzen	figuur	van	Tsongkhapa,	18e/	
19e eeuw, gezeten in dhyanasana met zijn 
handen in dharmachakramudra, met typerend 
hoofddeksel en twee lotusranken bij zijn schou-
der h. 13,5 cm [1]  € 500/700

3465	Tibet,	vuurverguld	bronzen	figuur	van	
Tsongkhapa, 18e eeuw, gezeten in dhyana-
sana op een dubbele lotustroon, zijn handen in 
darmachakramudra, met typerend hoofddeksel 
en lotusranken naast zijn armen, bodem verze-
geld h. 13 cm  [1]  € 800/1000

3466	Tibet,	bronzen	figuur	van	een	bodhisattva,	
19e-20e eeuw, gezeten op een rijdier, zijn 
handen in darmachakramudra, gekleed in lang 
gewaad, kroon en juwelen h. 29 cm  
[1]  € 400/800

3467	Zuid-India,	bronzen	figuur	van	Ganesha,	20e	
eeuw, de godheid in staande positie op een sok-
kel, zijn vier armen met attributen h. 15 cm  
[1]  € 200/300

3468	Zuid-India,	bronzen	figuur	van	Parvati,	mid-
den 20e eeuw, in dansende positie met lange 
shawls (stukje shawl afgebroken) h. 26 cm  
[1]  € 100/200

3469 Indo-Perzië, schildering op linnen,  afgebeeld 
een koning en zijn gevolg, ingelijst achter glas 
(slijtage) 21 x 13 cm, excl. lijst  
[1]  € 60/100

3470	Qajar,	Savafiet-stijl	tekening	op	papier,		van 
een dame met dienblad, met vergulde details, 
ingelijst achter glas 16 x 9,5 cm (excl. lijst)  
[1]  € 100/200

3471	China,	bruin-wit	stenen	snuiffles,	laat	19e	
eeuw, de dop met agaat, hierbij een kunststof 
chilong h. 10,5 cm. Provenance: Collectie 
bronzen sculpturen uit een particuliere nalaten-
schap uit Bussum. [2]  € 200/250

3472 China-Tibet, mandala en kleine schildering, 
ca. 1900, beide met afbeelding van Boeddha en 
beide ingelijst achter glas (slijtage) 24 x 20 cm 
/ 42,5 x 32,5 cm (excl. lijst) [2]  € 200/300

3473 Thailand, paar Ayatthuya-stijl handen van 
Boeddha, beide in abayamudra, met houten 
standaard h. 16 cm (excl. standaard)  
[2]  € 200/300

3474 Thailand, diverse bronzen objecten, moge-
lijk Ban Chiang, bestaande uit verschillende 
armbanden, een kelk en een koker (defecten en 
slijtage) h. 18,4 cm max.  [8]  € 150/250

3475 Raju Swami (geb. 1967), miniatuur Bikaner 
schildering '14675 leaves', 2013, voorstellende 
banyanboom, geplaatst in tinnen geornamen-
teerde lijst. Gesigneerd voor- en achterzijde, 
gedateerd '13. h. 7 cm, b. 9,5 cm/ lijst h. 17 cm, 
b. 20 cm [1]  € 80/120

3476 India, grote schildering van Krishna en 
gevolg, ca. 20e eeuw, in tuin met lotusvijver, 
ingelijst (slijtage) 136,5 x 96 cm  
[1]  € 200/300

3477	 Java,	groot	Borobudur-stijl	stenen	figuur	
van Boeddha,  gezeten in vajrasana met zijn 
handen gevouwen in dhyanasana, met geloken 
ogen, serene gezichtsuitdrukking en gekruld 
haar met ushnisha h. 122 cm  
[1]  € 2000/4000

3478	Birma,	paar	fijn	gesneden	houten	vouwstoe-
len, 19e eeuw, (een met gerestaureerde rug) 
h. ca. 106 cm [2]  € 800/1500
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3492 China, jade snijwerkje, 19e eeuw, van aapje 
gezeten op paard, op houten voetje (kleine 
puntjes) l. 5 cm [1]  € 200/400

3493 China, twee geborduurde zijden emble-
men, Qing-dynastie (1644-1912), gebruikt 
als rangonderscheiding, beide geborduurd met 
paradijsvogel, in de wolken boeddhistische 
symbolen, de rand met shou-karakters en gesti-
leerde vleermuizen (slijtage, restauratie) 
elk 28 x 30 cm [2]  € 300/500

3494 China, paar geborduurd zijden panelen, 
begin 20e eeuw, elk verschillend geborduurd 
met vogels en bloemen, beide op een champag-
nekleurige ondergrond en ingelijst achter glas 
(slijtage, kleine beschadigingen) 123 x 48 cm 
(excl. lijst) [2]  € 200/300

3495 China, rode lakwerk doos, late Qing-dy-
nastie (1644-1912), de deksel gesneden met 
bloemen, de zijden met geometrische patronen 
(kleine chipjes) h. 13 x b. 41 x d. 32,5 cm  
[1]  € 400/600

3496 China, zitanhouten rituele beker, 18e/ 19e 
eeuw, gesneden met perziken en prunus 
l. 10 cm [1]  € 400/600

3497 Tibet, zilver-metaallegering reisaltaartje, 20e 
eeuw, het doosje gedecoreerd met gestileerde 
patronen (slijtage) h. 13 cm  
[1]  € 150/300

3498	Zuidoost-Azië,	bronzen	figuur	van	een	dai-
kini, ca. 1800, in dansende houding en gekleed 
in gewaden en sieraden, op houten sokkel 
h. 33,5 cm (excl. sokkel) [1]  € 800/1200

3479 Thailand, bronzen hand, mogelijk Sukothai 
periode, 14e eeuw, (fragment) l. 24 cm. Ex lot 
478. Christie's Amsterdam, 21 november 1990. 
[1]  € 150/300

3480	China,	twee	porseleinen	snuifflesjes,	20e	
eeuw, een beschilderd met sneeuwlandschap, 
de ander met kraanvogels bij prunus 
h. 7,3-9 cm [2]  € 300/350

3481	China,	drie	glazen	snuifflesjes,	20e	eeuw,	
een achterglas beschilderd met figuren, een 
beschilderd met vogel en bloesemtakken en een 
met vis in mand, de laatste twee met apocrief 
Qianlong merk (een met chip) h. 5-7 cm  
[3]  € 200/300

3482 China, rood stenen hanger, 20e eeuw, in de 
vorm van een granaatappel, samen met een 
metalen hanger, beide met karakters h. 6,5 cm 
[2]  € 180/220

3483 China, wit porseleinen koro met houten dek-
sel en houten voet, 18e/19e eeuw, het deksel 
met ajour ruyimotief (poot schilfertje). Hierbij 
Japan, met kersenboombast gefineerde ronde 
kunststof doos koro h. 15, diam. 14,5 cm. doos 
diam. 15 cm. [2]  € 100/200

3484 China, Qingbai vaasje, Song-dynastie  
(960-1279), (minieme randschilfer aan nek) 
h. 14,5 cm. [1]  € 100/150

3485 China, kantige bruin gepatineerd bronzen 
koro, 19e eeuw, met reliefvoorstelling op elke 
zijde, qilin als knop, op vier pootjes 
h. 13 x l. 13 cm [1]  € 80/140

3486 China, jade snijstukje in de vorm van een 
mythische dame, 20e eeuw, de steen roest-
bruin en crème van kleur l. 9,5 cm  
[1]  € 100/200

3487 China, bronzen handwarmer, 20e eeuw, 
ingesnoerde vorm, de opengewerkte deksel ge-
decoreerd met twee kraanvogels, de onderzijde 
met zegelmerk (kleine beschadigingen) 
l. 8,5 cm [1]  € 100/200

3488 China, kleine collectie hoornen snijwerken, 
bestaande uit een hoge kom gesneden met chi-
long, een opengewerkt object en een 'archer's' 
ring h. 9,5 cm max. [3]  € 150/250

3489 China, twee spekstenen zegels, 19e/20e eeuw, 
een rozerood van kleur en gesneden met leeuw-
tje, de ander donkerrood, beide gesneden met 
stempel h. 6,7 cm [2]  € 150/200

3490 China, houten penselenhouder, 20e eeuw, 
gesneden als bergtoppen met pijnboom en bloe-
men (chipje) l. 19,5 cm [1]  € 200/300

3491 China, bronzen wierookbrander, 19e/ 20e 
eeuw, gemodelleerd met eekhoorns en prunus, 
de opengewerkte deksel bekroond door een 
leeuw, met zegelmerk (slijtage) l. 37,5 cm  
[1]  € 300/500



Catalogus De Zwaan / Pagina 170

Tribale Kunst 
(Indonesië en 
Oceanië)

3500	PNG,	Korewori,	Ewa	Aripa	cave	figure,		
with weathered patina. Provenance, Christie's 
Amsterdam, ex lot 137, 12-05-1998 and private 
Dutch collection. h. 83,5 cm.  
[1]  € 2500/5000

3501 Bali, rare kris stand, ca. 1900, shaped as a 
squatting naked young woman Kris stands 
on Bali belong to a category called 'togog' 
meaning free standing sculptures. Usually 
these stands depict mythological heroes, gods, 
demons, sages or priests and were placed near 
the entrance of a palace or nobleman's house 
to receive the kris of a male visitor. In former 
times a man was dressed when he wore his kris 
at the back. Favoured stands were also in use of 
the kris owner, although special and valuable 
krisses were most likely stored outside view. 
Kris stands can also be placed on an altar in the 
family temple of prominent people. I such cases 
the kris serve as replacement for a person or a 
temporary abode for an ancestor or god. The 
present item is rare in that it does not repre-
sent a hero or god, but a naked young woman. 
Nudity or semi-nakedness is not uncommon in 
Balinese culture, but as a kris stand it is quite 
unique. In this case the woman is depicted 
completely nude, without adornments and the 
long hair flowing over her back. The hair is ty-
pically not tied into a bun, indicating her status 
of seniorship, but instead denoting her age on 
the brink of maturity. Upon closer inspection 
we see tiny wooden pegs driven into the wood 
around the now visible pudenda, most probably 
to attach pubic hair. Traces of white in the hair 
may indicate that she originally wore flower 
heads. Her eyes are not fixated on the kris she 
holds in front, but instead she gazes into infinity 
as if the artist wanted to emphasize the current 
condition in which she is depicted, completely 
nude. We know of kris holders depicted as 
(semi-) naked toddlers on their first anniversary, 
as for instance one held at the 

 Museum Volkenkunde, Leiden, inv. nr. 7082-S-
4403 shows. These stands probably allude to a 
certain condition in life, a rite of passage, being 
a lesser known category in Balinese sculpture. 
Concerning the age, the present item with its 
worn surface as a result of handling over a long 
period of time may well be assigned to the 
second half of the 19th or early 20th century. 
(A more elaborated report in Dutch on this kris 
stand is available on request) Provenance: 
Private collection, The Netherlands Exhibited: 
Galerie d’Eendt, Amsterdam 22may until 15 
july 1967; Published: 33x3+1, Galerie d’Eendt 
1967.  [1]  € 4000/6000

3502	Central	Nias,	a	male	ancestor	figure,	adu	 
zatua, ca. 1900, holding a cup between his 
hands, wearing a high tapered crown, a bracelet 
and an ear ornament on his right; features with 
black pigment. h. 34,6 cm., mounted.  
[1]  € 2500/3500

3503	North	Nias,	standing	ancestor	figure,	 
the arms W-configuration. Provenance, Yann 
Ferrandin, Paris. h. 23 cm. [1]  € 700/1000

3504 Nias, shield, baluse, 19th century with rattan 
reinforcements h. 129,5 cm. [1] € 800/1200

3505 Sumatra, Batak, Pakpak, sword, piso, ca 
1900, the horn hilt terminating into two singa 
heads, brass collar, notched wooden sheath  
l. 62,3 cm. [1]  € 2300/2500

3506	Batu	Islands,	male	ancestor	half-figure, 
ear pendant in the right ear, shiny patina,  
ca. 1900. Provenance: Kees Timmer, artist,  
Rotterdam. h. 22 cm., mounted. [1] € 750/1000

3507	Nias,	a	protective	figure,	adu	horo.	 
h. 29,5 cm. [1]  € 800/1400

3508 New Ireland, a carving for malagan, 19th 
century, standing female figure holding hear 
breasts in her hands, two struts shaped as a fish 
flanking the body, operculae shell eyes, the 
hairdo shows marine fibre tufts at the back.  
According to the former owner this piece 
belonged to an Austrian collection, 1880. An 
old illegible label attached to the handle below. 
Provenance, Austrian collection 1882 and Wil-
lem Zwiep, Amsterdam, 1997 en Maarten van 
Straaten, The Hague. h. 57 cm., custom made 
stand. [1]  € 2500/4000

3509 Papua, Cenderawasih Bay, Doreh Bay, 
ancestor	figure,	Korwar.	eyes set with white 
glass beads.  h. 18,5 cm. [1]  € 600/1000

3510 Papua, Central Asmat, narrow war shield, 
early 20th century with deep carved orna-
ments and on the upper right part a notched 
snake figure. Provenance Christie's Amsterdam, 
ex lot 220, 06-03-1990 and private Dutch  
collection. h. 157 cm. [1]  € 800/1200

online catalogus: www.dezwaan.nl
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3523 Borneo, Dayak, a pair of brass earpen-
dants.  l. 7,4 cm. [2]  € 300/500

3524 Papua, Asmat, Citak, warshield, carved with 
an angular figure in red on a white ground. Pro-
venance, Els Verhey, Tribal Design, Amsterdam 
and private collection Amsterdam. h. 161 cm. 
[1]  € 1000/2000

3525 P.N. Guinea, Boiken, platter, on the exterior a 
notched central circular pattern, two suspension 
holes, two eyes and a nose. d. 44 cm.  
[1]  € 200/400

3526 Groenland, Inuit, two models of a kayak, 
with a figure, made of wood, hide, cotton and 
bone. Provenance: Kees Timmer, artist,  
Rotterdam l. 28,5 and 54 cm. [2] € 300/500

3527 Greenland, Inuit, a harpoon; wood, metal and 
bone. h. 149 cm. [1]  € 500/800

3528 Papua, Cenderawasih Bay, axe shaft, early 
20th cent., The top deep-relief carving and a 
rectangular cartouche in low relief showing a 
standing korwar figure. l. 69,7 cm. mounted on 
stand. [1]  € 300/500

3529 Java, Cirebon, kris, straight pamor blade, 
wooden hilt shaped as a floralised ganesha,  
silver collar, selt set with coloured stones,  
silvered slorok pendok, the reverse showing  
incised laurel wreath and characters. l. 49,8 cm.  
[1]  € 250/400

3530 P.N. Guinea, Huon Gulf, Tami Island, 
rectangular bowl, both ends decorated with 
a figure in high-relief, interconnected by a 
meandering snake, traces of white and red 
pigments. Provenance: Kees Timmer, artist, 
Rotterdam. 27 x 22,5 cm. [1]  € 800/1200

3531 Papua, Cenderawasih Bay, beaded skirt,  
cotton lappets; herewith a beaten barkcloth  
panel with coloured pattern. ex-collection 
Schoolverzameling Koloniaal Instituut, 
Amsterdam. Provenance: Kees Timmer, artist, 
Rotterdam. l. 60 and 134 cm. [2] € 250/450

3532 Bali, a betel nut cutter, caket, shaped as a 
horse, handles silver mounted. l. 19,6 cm. 
custom made stand. [1]  € 200/400

3533 Nias, ceremonial sword, balato, The hilt  
terminating into a Lasara head with a small 
demon figure, bekhu, at the back of the head, 
brass collar and sheath strips, animal teeth  
surrounding the rattan amulet. l. 66,5 cm.  
[1]  € 400/500

3534 Sumatra, Batak, wooden door, early 20th 
century, the front executed with a lizard in 
high-relief. h. 91 cm.   € 500/1000

3535	East	Timor,	pair	of	ancestor	figures,	Ai	tos.	
Circular eyes, hands on the hips.  h. 145 and 
149 cm. Provenance: Kunsthandel Polak, 1999 
en privé collectie Amsterdam.  
[2]  € 3000/5000

3511 Sumatra, Toba Batak, magic horn, naga 
morsarang,  the lid carved with an equestrian 
figure riding a Singha. Exhibited and published 
in ' Van verre volken thuis, Kunst in de kamer', 
Rossel and Wentholt, 2008, page 124.  
l. 52 cm., custom made stand. [1] € 1800/2500

3512 Borneo, Sarawak, Bidayu, bamboo imple-
ment, ca. 1910, with a delicate incised floral 
pattern. l. 37,8 cm. [1]  € 300/400

3513 Borneo, Dayak, three swords, mandau two 
with dear horn hilt, the other with wooden hilt. 
All with a knife, piso. Herewith a loose piso.  
l. 67 - 82,5 cm. [3]  € 600/800

3514 Tonga-Samoa, wooden mushroom shaped 
club, 19th century with incised zig-zag  
motifs. l. 62,5 cm. [1]  € 500/1000

3515 Central Borneo, Dayak, four various amulets 
h. 8,5 - 15 cm. [4]  € 600/800

3516	Borneo,	Sarawak,	Iban	Dayak,	figure,	in 
squatting position, wearing a hair band, black 
patina. h. 10,5 cm., mounted. [1] € 250/300

3517 Sumatra, Batak, string instrument, hasapi, 
boat-shaped sound box, the neck terminating 
into a squatting figure, a silver coin embellish-
ment to the lower end. h. 58 cm., custom made 
stand. [1]  € 600/800

3518 Borneo, Sarawak, Iban Dayak, trap charm, 
tun-tun, the crouching figure holding the 
jaw with his raised hands, a piece of cloth in 
between the legs, the back of the figure and the 
shaft well-ornamented. Ex-collection Leo van 
Oosterom l. 54,2, the figure 8,5 cm.   
  € 1500/2000

3519 Java, short machete, wedung, pamor iron 
blade and metok, pentagonal mamut tooth hilt, 
the horn belt clip secured with three silver 
bands. l. 35,5 cm. [1]  € 250/500

3520 Borneo, Central Kalimantan, wooden  
calendar, one side showing a central figure 
above a segmented concentric circle showing 
standing figures and beheaded ones, the other 
side a concentric circle above two panels with 
ten and seven times five subdivisions. 
h. 24,4 cm. [1]  € 300/500

3521	Papua,	Cenderawasih	Bay,	ancestor	figure,	
korwar, so called ' block korwar' , the lids 
carved in relief, small glass beads as eye.  
Provenance: Kees Timmer  h. 19 cm.  
[1]  € 600/800

3522 Borneo, Sarawak, Iban Dayak, trap charm, 
tun-tun, the crouching figure resting its head 
on the raised hands, the back unusual carved as 
a shield, a piece of rolled cloth attached in bet-
ween the limbs. l. 55, 5, the figure 9 cm. high. 
[1]  € 2000/3000
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3536 Sulawesi, Toraja, door, the water buffalo head 
in high relief, long ears hanging down and the 
narrow upstanding horns encircling the central 
stalk. h. 80,5 cm. [1]  € 400/600

3537 Papua, Asmat, ritual bone dagger, strings of 
cassowary feathers and seeds attached to the 
crocodile's jaw. l. 51 cm., custom made stand. 
[1]  € 250/400

3538 Java, a copper alloy tray, talam, ca 14th  
century, in the centre a roundel with incised 
flower vase. d. 42,5 cm. [1]  € 80/100

3539 PNG, Sepik, suspension hook Provenance, 
Tom Stappers, The Hague and Piet Lepelaar 
Leiden. h. 41 cm. [1]  € 400/800

3540 P.N. Guinea, Ramu, miniature drum,  of 
hourglass shape, the handle with two heads. 
Provenance: Kees Timmer, artist, Rotterdam. 
l. 17,2 cm. on custom made stand.  
[1]  € 300/400

3541 Suriname, Marron, 19th century, stool with 
a bas-relief pattern embellished with brass 
tacks  h. 29,2; d. 32 cm. [1]  € 250/400

3542 Borneo, East Kalimantan, Dayak bamboo 
container, on both sides decorated with a 
squatting figure reserved on a blackish ground, 
rattan bindings. l. 30,7 cm.  
[2]  € 300/500

3543 Borneo, Iban, pig measure stick, tuntun,  
topped by a squating figure and offering  
material in between the arms. On a custom 
made metal stand. h. 48,5 cm. [1] € 900/1200

3544 PNG, Sepik, wooden bowl,  Provenance, 
Christie's South Kensington, 30-06-1987, lot 
206. with old collection number at the bottom, 
in white lacquer 76676. w. 80 cm.  
[1]  € 350/500

3545 Philippines, Luzon, rice sheath cutter, 
19th century, one end carved as a squatting 
figure. l. 15,4 cm., mounted on custom made 
stand. [1]  € 400/450

3546 Papua, Cenderawasih Bay, wood amulet or 
implement, showing two korwar heads;  
herewith two Timor horn spoons. l. 35,5;  
19,5 and 29,4 cm. [3]  € 100/200

3547 P.N. Guinea, Lower Sepik, standing male 
ancestor	figure,		Provenance: Kees Timmer, 
Rotterdam. h. 35,3 cm., mounted.  
[1]  € 200/400

3548 Bali, a areca nut cutter, caket, shaped as a 
Singha with silver inlay. Herewith a cutter in a 
horse shape with silver mounted handles and 
two Indian brass cutters. One stand. l. 20 cm. 
[4]  € 200/400

3549 Sulawesi, Toraja, beaded ornament, decora-
ted with a key pattern and long stringed beads. 
Provenance: Kees Timmer, artist, Rotter-
dam. w. 38,5 cm. [1]  € 200/400

3550 Papua, Marind Anim, drum, hour-glass 
shape, the carved patterns filled with red and 
white pigments, animal skin tympanum  
h. 94 cm. [1]  € 400/600

3551 Java, a pair of guilded silver alloy ear buds,  
with inlay garnets. l. 4 cm. [2]  € 80/120

3552 Bali, a gilded amulet, showing a repousse 
male head and a pair of Central Flores ear  
pendants. h. 8,2 and 6,4 cm. resp. mounted.  
[3]  € 180/220

3553 P.N. Guinea, Lower Sepik, implement, 
spearhead-shaped, below the rattan binding 
an anthropomorphic head. l. 73,2 cm., custom 
stand. [1]  € 250/300

3554 Papua, Cenderawasih Bay, bamboo, the  
upper registers with floral patterns, the lower 
with stylised creatures and ornaments; herewith 
an Ambon miniature cloves vessel with four  
rowing figures. Provenance: Kees Timmer, 
artist, Rotterdam. l. 34,5 and 13 cm.  
[2]  € 80/100

3555 Central Borneo, war shield, 19th century 
with tufts of human hair, rattan reinforcements 
and painted patterns. h. 137,5 cm.  
[1]  € 300/500

3556 Borneo, Kalimantan, bamboo quiver covered 
in a fine rattan plating. The grip with a carved 
feline with pray. l. 41,2 cm.  
[1]  € 200/300

3557	Papua,	Asmat,	male	ancestor	figure	 
Provenance, collected between 1954-1957 in 
Hollandia. h. 69,5 cm. [1]  € 300/500

3558 P.N. Guinea, Sepik, prow head, showing a 
crocodile's head topped by a bird. l. 58,5 cm., 
mounted on custom made stand.  
[1]  € 350/500

3559 Borneo, Kalimantan, Dayak, two bamboo 
quivers,  both with a hardwood hairpin holder, 
one end shaped as an Aso figure.  l. 41,5 and 
37 cm. [1]  € 350/450

3560 Vanuatu, Ambrym Island, a tree fern grade 
figure	with remnants of pigments. Provenance, 
bought in 1978 from Italiaander Galleries, 
Amsterdam. Private collection Antwerp,  
Belgium. h. 170 cm. [1]  € 800/1200

3561 Vanuatu, Malekula, Small Nambas, fern tree 
gable ornament of a men's house showing 
deep	cut	spirals,	an	anthropomorphic	figure	
and	on	the	back	a	reptile	figure,	collected	be-
fore 1969. The Swiss ethnologist Felix Speiser 
(1880-1949) was one of the earliest researchers 
to explore the islands of what was then called 
the New Hebrides, the present day Vanuatu. 
His extensive travels in 1910-12 brought him 
to various islands of the archipelago, including 
Malakula, 
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3563 Borneo, East Kalimantan, a Dayak bamboo 
quiver the hardwood hairpin holder shaped 
as a coiling Aso figure. Herewith a hardwood 
hairpin holder with Aso motives.   
[2]  € 300/500

3564 East Java, copper alloy oil lamp, 14th-15th 
century, for two wicks, the central partition 
with figure offering. h. 15 cm.  
[1]  € 250/350

3565	Bali,	two	carved	wooden	figures,	mid	20th	
century, one representing a woman with two 
children and the other an old farmer. Provenan-
ce Kees Timmer, Rotterdam h. 28,3 and  
36,7 cm. [2]  € 150/250

3566 Philippines, Palawan, bamboo quiver, rattan 
bindings, the hardwood hairpin holder carved 
with two pigs; top of the lid filled with resin 
and a tuft of hair. l. 45,3 cm. [1] € 150/250

3567 Papua, Cenderawasih, a pair of carved stan-
ding	Korwar	style	figure.	 h. 21 and 22 cm. 
[2]  € 200/400

3568 Papua, Yaqay, war shield,  with three parti-
tioned of mushroom shaped ornaments. In red, 
white and black. After an Awyu example.  
h. 143 cm. [1]  € 750/1000

3569 Sumatra, Toba Batak, staff, tongkat malehat, 
with a brass squatting figure topped by a tuft of 
hair. l. 114,3 and 12 cm. (figure without hair). 
[1]  € 400/600

3570 Papua, Asmat, ceremonial object, omu.  
Whitened and traces of red pigment.  
l. 178,5 cm mounted on custom made stand.  
[1]  € 150/200

3571 PNG, Sepik, carved wooden oval stool.   
w. 47 cm. [1]  € 200/400

3572 North America, Plains Indians, a rattle  
of tortois shield wrapped in animal skin and 
two bird feathers.    € 100/200

3573	Sulawesi,	four	carved	wooden	figures. 
h. 10,2 - 13,6 cm. [4]  € 60/100

3574 A collection of old Indonesian photographs, 
late 19th - early 20th century; From Batavia, 
Bali and Moluccas. Some with written text on 
the back with name Van Boetselaar.  
album.   € 200/400

3575 Borneo, Dayak, two blow pipes, sumpitan. 
Herewith a Sumatra, Nias, spear.   h. 178, 
210 and 150 cm. [3]  € 100/200

3576 Papua, North Coast, two bundles of arrows 
and a bow.  h. ca. 152-202 cm. Provenance, 
collected between 1954-1957.    € 140/180

3577 Solomon Islands, Buka Island, club, 19th 
century, topped by a janus anthropomorphic 
head.  l. 100 cm. [1]  € 1400/1600

3578 PNG, Sepik, prow head; carved in the shape 
of a crocodile's head. On a custom made 
stand. l. 65 cm. [1]  € 200/400

 one of the north-central islands. Malakula 
was at that period an island shunned by early 
travellers because of the harsh conditions and 
the severe practice of cannibalism. Speiser 
was able, though, to visit several villages, 
took photographs and acquired several items 
which he published in his ‘Ethnographische 
Materialien aus den neuen Hebriden und den 
Banks-Inseln’ in 1923. In this book there is no 
mention of the existence of ponarat, a tree fern 
gable ornament, adorning the men’s house. 
We may assume from this omission that these 
gable ornaments were far from general practice 
in each village. This may well be the result of 
the practice that the sculptor commissioned 
belonged to a special lineage inheriting this 
function in combination with the hierarchal 
structure within this culture where ultimately 
the chief of the district and not the elder of 
a patriline, had to give his approval for this 
occasion, which amounted to the payment of a 
certain amount of pigs. These gable ornaments 
depict the founding ancestor of the me’n house. 
Most ponarat we know from publications and 
public collections hail from the Northwest 
Malakula, inhabited by the Big Nambas. They 
all share more-or-less the same features of an 
abstracted face with deep-cut lines and a three-
dimensional quadruped, a lizard or dog, at the 
back. Usually they are confined in measure bet-
ween 75 and 110 cm. The present item, though, 
is different in execution and it is much larger in 
size. It shares the abstracted face and a quadru-
ped at the back, the latter in deep-relief. Thanks 
to the 1961 catalogue ‘Sculpture monumentale 
de Nouvelle Guinée et des Nouvelles Hébrides’ 
in which several ponarats of various sizes were 
published, we know of the existence of larger 
and differently executed gable ornaments. They 
all hail from the Small Nambas, living to the 
south of the Big Nambas area and who share 
the same cultural institutions. These examples 
are much taller, up to 190 cm. in size and exhi-
bit some same features as the present example, 
i.e. a deep-cut quadruped at the back and spirals 
denoting fangs of pigs, a prestige attribute. The 
Small Nambas area is less covered by ethnolo-
gists until quite recently. The present item may 
be added to a small corpus of gable ornaments 
hailing from a lesser known neighbouring cul-
ture. Provenance M.L.J. Lemaire, Amsterdam, 
1969 and Gallery D'Eendt, Will Hoogstraate, 
Amsterdam. h. 160 cm. on stand.  
[1]  € 2000/3000

3562 Papua, Asmat, two bamboo horns, fu, both 
with notched patterns, one with blackish  
patina. l. 32,3 and 29,2 cm. [2] € 300/350
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3579 Sumatra, Minangkabau, woman's ceremo-
nial headdress, kain tangkuluak, early 20th 
century; silk, cotton and supplementary silver 
wrapped thread. Private Dutch collection.  
251 x 70 cm. [1]  € 500/800

3580 Sumatra, Lampung, ceremonial cloth, 
tapis; with four embroidered narrow panels, 
the dark panels showing alternating pattern of 
a quadruped- and a floral design and stitched 
cermuk all over. Private Dutch collection from 
the 1960's. 118 x 126,5 cm. [1]  € 300/400

3581 Java, North Coast, silk shoulder cloth, 
lookcan, 1900 or before; showing a pattern of 
'phoenix' amids a floral pattern. Provenance, 
private Dutch collection bought from Koffyberg 
a dealer in 1956. 312 x 51 cm.  
[1]  € 400/800

3582 Java, North Coast, Pekalongan, batik 
sarong, ca. 1900, the kepala with an elephant, 
a bird, a flower and a butterfly. Private Dutch 
collection. 102,5 x 191,5 cm.  
[1]  € 200/400

3583 Java, North Coast, silk shoulder cloth, 
lookcan, ca. 1900 or earlier decorated with a 
pattern of birds, lar and flowers. Private Dutch 
collection, bought in 1957. 304 x 56 cm.  
[1]  € 300/600

3584 Sumatra, Palembang, silk shoulder cloth, 
kain limar, ca. 1900. the borders with gold 
wrapped lace work borders. Private Dutch  
collection. 189 x 87 cm. [1]  € 150/200

3585 Sumatra, Palembang, silk cloth, kain 
songket, ca. 1900. Provenance, Gibo Smilda, 
Utrecht 1956 and a private Dutch collection. 
220 x 89,5 cm. [1]  € 150/200

3586 Timor, ikat shoulder cloth,  with a supplemen-
tary warp design of geometric and anthropo-
morphic forms. Herewith two other Timor ikat 
cloth. with fringes. Collected between 1960-
1968. Private Dutch collection 151,5 x 54,5 / 
163 x 43 and 183 x 108 cm. [3]  € 150/250

3587 Sumatra, North Lampung, rare tapis, 19th 
century, with a geometric pattern of several 
alloy wrapped threads, sequins; herewith a 
Pasemah, cotton shoulder cloth, ca. 1900  
o.a. Palembang tapis 120, 5 x 126 and  
122 x 56,5 cm. [2]  € 100/150

3588 Sumatra, Palembang, silk head cloth, early 
20th century, the central indigo field with tritik 
border on a purple ground.  208 x 72,5 cm.  
[1]  € 200/300

3589 P.N. Guinea, Lower Sepik, hourglass shaped 
drum handle on both sides with a mask, the 
lower half with incised spirals. Tympanum  
missing. h. 51,2 cm. [1]  € 200/300

3590 Sulawesi, Poso area, shield, kantu, the V-
shaped cross section decorated with alter-
nating bands of ceramic inlay and tufts of 
hair  107,5 cm.   € 500/800

3591 Papua, Sentani Lake, oval dish, the reverse 
decorated with a lizard l. 50,4 cm.  
[1]  € 250/350

3592 Sulawesi, bamboo container and a Papua, 
Cenderawasih Bay bamboo container.   
l. 63 and 33 cm. [2]  € 140/160

3593 Sumatra, Batak, warp ikat, ulos  with sup-
plementary weft pattern along the small sides 
and on the central field. Herewith two other 
Batak, warp ikat wraps with fading's. Collected 
between 1960-1968, private Dutch collection. 
162 x 66 / 168 x 67 and 176 x 72 cm.  
[3]  € 200/300

3594 Sumba, Ikat hinggi with various animals. 
238 x 140 cm. [1]  € 80/120

3595 East Sumba, two ikat hinggi; one with eleven 
panels, showing horses, dear and birds, with 
metal suspention rings. The other with nine 
panels with depictions of lobster and birds,  
fringes and faiding and holes. 236 x 144 and 
232 x 131 cm. without fringes. [2] € 200/300

3596	Central	Flores,	Ende,	ikat	with	a	floral	pat-
tern and Sumba, ikat hinggi kombu,  with 
a pattern of scull tree's, snake and deer. (with 
faiding's and damage) Provenance, Paul Brand, 
1975 and Dutch private collection 209 x 67 
and 138 x 223,5 cm. [2]  € 150/200

3597	Sumatra,	a	collection	of	five	ceremonial	
textiles, comprising three silk kain songket 
cloths, a Lampung tapis and a Lampung 
tapis fragment.   [5]  € 120/180

3598 Java, cotton square cloth with a central way-
ang	figure	and	a	painted	rectangular	cloth	
with	four	wayang	figures.	and Java, a kain 
panjang (cut). Collected in 1938, private Dutch 
collection. 50 x 52 / 165 x 71 and 169 x 87 cm. 
[3]  € 80/120

3599 Philippines, Mindanao, jacket, with embroi-
dered geometric design, part lot, Christie's, 
Amsterdam, juni 1989, lot nr. 62. Herewith 
an ikat sarong and a Central Asian rectangular 
panel. Private Dutch collection.   
[3]  € 50/80

3600 East Sumba, Ikat hinggi,  with a decoration of 
flowers and birds 208 x 141 cm.  
[1]  € 50/100

3601 Bali, kris stand shaped as a standing demon 
figure	made	for	the	colonial	market,	 
ca. 1930's.  h. 72,5 cm. [1]  € 300/500



Catalogus De Zwaan / Pagina 175

3614 Java, an ajour carved wooden architectural 
element, 1st quarter 20th century, the open 
frame carved with two dragons, flanking the 
PBX medallion, floral design, topped by a 
crown. Painted in blue, white and green. Pakoe 
Boewono X (1866-1939) was Sultan of Djokja-
karta; w. 186 and h. 41 (middle part).  
[1]  € 300/400

3615 Java, three kris boards, 19th century with a 
standing court figure. With remains of tradional 
pigments. ca. h. 58 and w. 35,5 cm.  
[3]  € 200/400

3616 India, Orissa, Santal, two chordophones, one 
in the shape of a female figure, the other topped 
by two seated figures and engraved with geo-
metrical patterns. l. 69 and 68 cm. Provenance: 
The private collection of Musical instruments 
of Piet van Boxel, The Hague, The Netherlands 
[2]  € 150/250

3617 Bali, ceremonial offering box, 1st half 20th 
century the rectangular box carried by two  
entwined snakes. With two carved wooden 
figures of later date. l. 36 cm. [1] € 200/400

3618	Antique	Malay	matchlock	rifle,	18th	-	 
beginning 19th century. Decorated with fine 
engraving. Brass, iron, and wood. Collected on 
Lombok. h. 170 cm. [1]  € 1200/1600

3619 East Kalimantan, Benuaq, ceremonial plant 
fiber	ikat,	ulap	doyo	Bought in 1988 Gallery 
Lemaire and private Dutch collection. 
100 x 29 cm. [1]  € 100/200

3620 Pakistan Swat Vallei, twee stoeken met een 
driehoekige tafel en een bruidskast.  
Herkomst collectie Droppert. h. 82 and  
w. 47 cm. (2x) and 72x52x75 cm.  
[4]  € 200/300

3621	 Indonesie,	Bali,	a	fine	open	carved	coconut	
ornament with open relief carved figures of 
Tiger, Demon mask and two dancing figures. 
On a wooden stand. h. 13 and diam. 13,5 cm. 
[1]  € 350/450

3602 Sumba, boat shaped lute, ca. 1900 with two 
strings and surmounted by a cockerel.  
On custom made stand. l. 86,5 cm.  
[1]  € 350/500

3603 Andeman and Nicobar Islands, a coconut 
shell carved with an anthropomorphic 
face.  Provenance, Bruce Frank, NY and 
Marcuson & Hall, Brussels. On a custom made 
stand. h. 11,5 cm. [2]  € 300/400

3604 Two Javanese brass teapots, 19th century; 
one in the shape of a mythological animal. Mak 
van Waay, Amsterdam, maart 1975, lot 3240  
h. 15 en 16 cm. [2]  € 150/250

3605 Maori, 20th century lacquered carved pa-
nel.  41,5 x 19 cm. [1]  € 100/200

3606 Sumatra, Palembang, a brass miniature 
boat,  Collected in the 1950's. Herewith three 
cast brass betel containers. For reference of a 
simular brass boat, see: ' Kultuurpatronen no. 
7, Bulletin Etnografisch Museum Delft, page 
12. l. 39 and w. 10,5 - 21,5 cm.  
[4]  € 100/200

3607 Sumatra, Batak, bamboo container and a 
loose lid of a palm wine container, 19th  
century.  h. 94,5 and l. 25,3 cm.  
[2]  € 100/200

3608 Java, Dieng Plateau, wayang topeng mask, 
19th century, with traces of original red, black 
and blue pigments. Provenance, Herbert Juan 
da Silva, The Hague and Bruce Carpenter,  
Amsterdam. On a custom made stand.  
h. 21 cm. [1]  € 1200/1500

3609	Venezuala,	Yanomami,	braided	plant	fibre	
basket.  h. 27 cm. [1]  € 150/250

3610	Venezuela,	Yekuana,	plant	fibre,	painted	
mask; a ceremonial wooden staff and a  
Yanomami,	plant	fibre	tray	and	a	rattle.	 
Herewith a braided plate with decor of mon-
keys and a rattle. staff: 72 cm. [4] € 150/250

3611 Venezuela, Warao, necklace, plantfiber and 
bells from seeds.    € 100/150

3612 Borneo, East Kalimantan, Dayak, ceremo-
nial wooden pole,  with a crouching female 
figure on top, arms enclosing the raised legs; 
Provenance: collected in the field ca. 1970;  
B. Refuge h. 142 cm. [1]  € 2000/4000

3613 P.N. Guinea, Middle-Sepik, house board  
carved with an anthropomorphic face on both 
ends and ovals in between Provenance:  
Houbensak, Switzerland 1968 h. 197 cm.   
  € 1000/2000
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Tribale Kunst 
(Afrika)

3700	Nigeria,	Ibo,	earthenware	figure	of	a	seated	
mother with child in her lap,  h. 42,5 cm.  
[1]  € 800/1200

3701	Mali,	Dogon,	altar	figure,	probably	repre-
senting a Hogon, a quiver at his back, metal 
strips driven into the crest, shoulder and left 
arm; old cave patina Provenance, Afrika  
Centrum, Cadier en Keer, bought by the collec-
tor in 1970 and family collection. h. 42 cm.  
[1]  € 2000/4000

3702 Nigeria, Yoruba, Igbomina, a pair of female 
Ibeji	figures,	with cowry shell jackets.  
h. 26 en 27 cm. [2]  € 500/700

3703 Nigeria, Yoruba, a pair of Ogboni brass 
Edan staffs, decorated with scrotals. 
h. 34,8 cm. [2]  € 750/1000

3704 Ghana, Akan, Krinjabo, terracotta grave 
figure.	Published: Marceau Riviere, 1975,  
Les Chefs-d' Oeuvre Africains des collections 
privees francaises, page 11. h. 34 cm.  
[1]  € 2500/3500

3705	Kenya,	Kamba,	colonial	figure,	first	half	
20th century, in military dress, detailed car-
ving. h. 13,4 cm., mounted. [1] € 300/400

3706 Nigeria, Yoruba, Ekiti, bowl bearer,  the 
kneeling women behind a bowl resting on a 
seated monkey.  h. 35,2 cm. [1] € 400/600

3707	DR.	Congo,	Eastern	Pende,	circular	fiber	
mask with tubular eyes and feathers  
diam. ca. 58 cm. [1]  € 500/1000

3708	DR.	Congo,	Lulua,	protective	figure,	 
bulenga, with traces of chalk on the left hand. 
ex. lot 47, Sotheby's Paris, Dec 4th 2020.  
h. 14,8 cm. [1]  € 800/1200

3709 Angola, Chokwe-Luena, standing female 
figure	with traces of red pigments h. 21 cm.  
[1]  € 250/400

3710 D.R. Congo, Lega, Bwami society headdress, 
conical	plant	fibre	covered	with	cowry	shells	
and topped by an elephant tail end   
h. ca. 18,5 cm. [1]  € 150/250

3711	 D.R.	Congo,	Zela,	pair	of	ancestor	figures,	
male and female, pokerwork details  h. 25 
and 23,5 cm., mounted. [2]  € 600/1000

3712 Mali, Bamana, stylised kore mask; covered 
all over with sacrificial material.  
[1]  € 1000/1500

3713	Ghana,	Akan,	wooden	fertility	figure,	akua'	
ba, in standing position, wearing tiny bead 
strings around neck and right leg. Provenance: 
Kees Timmer, artist, Rotterdam. h. 37 cm., 
mounted. [1]  € 300/400

3714	DR.	Congo,	Luba,	half	figure,	kakuji	
Provenance, Jean-Marc Desaive, Soumagne, 
Belgium and Piet Lepelaar, Leiden. h. 21,5 cm. 
[1]  € 500/750

3715 Ivory Coast, Guro, horned mask, zewe, 
opened snout, expressive details  h. 98 cm. 
[1]  € 800/1400

3716	DR.	Congo,	Zande,	five	stringed	harp,	with 
a vellum over the soundboard, the neck topped 
by a human head.  l. 67 cm. [1] € 400/600

3717 DR. Congo, Songye, two miniature power 
half-figures	 h. 10.5 and 8,2 cm.  
[2]  € 150/250

3718 D.r. Congo, Pende, a chief's beaded cap,  
Cameroon, Kirdi, two stringed beads bon-
nets and a Nigeria, Yoruba, felt headdress 
with beaded pattern.   [4]  € 150/200

3719 Cameroon, three stringed glass bead cache-
sexes, one with a bird, the other two with a 
quadruped design  w. 43-45 cm. mounted.  
[3]  € 200/400

3720 Mali, Dogon, kanaga face mask   
h. 98 cm. [1]  € 400/600

3721	 Ivory	Coast,	Baule,	stanging	female	figure 
h. 27,9 cm. [1]  € 250/500

3722 Nigeria, Yoruba, Igbomina, pair of female 
twin	figures,	ibeji,	metal	inset	eyes 
h. 126 cm. [2]  € 200/400

3723 Nigeria, Yoruba, Igbomina, standing female 
Ibeji	figure	Ex collection Ten Houten, with 
number TH 469. h. 21,7 cm. [1] € 200/400

3724	Nigeria,	Yoruba,	standing	male	figure,	 
Ogbomosho	and	a	standing	male	Ibeji	figure.	
the latter with inventory number in white 
930. h. 27,7 and 22,5 cm. [2]  € 150/250

3725 Kenya, Turkana, four wooden dolls, one with 
a child on the back, dressed in various plant 
fibres,	hide	and	glass	beads	 h. 36 - 59,5 cm. 
[4]  € 750/1000

3726 Cameroon, Kirdi, four string beaded cache-
sexes, all with glass beads and cowry shell 
pendants;	herewith	a	West-Africa	plant	fibre	
cache-sexe with cowries  w. 22-52 cm.  
[5]  € 150/200

3727	Congo,	Teke,	amulet	power	figure	Private 
Dutch collection.  h. 13 cm. [1] € 250/450

online catalogus: www.dezwaan.nl
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3743 Burkina Faso, Mossi, buffalo mask, notched 
details, red, white and black pigments,  
separately carved ears.  l. 66 cm.  
[1]  € 400/800

3744 Mali, Bamana, aerophone, buru, topped by  
a horned anthropomorphic head.  h. 75 cm.  
[1]  € 200/400

3745 Ivory Coast, Baule, portrait mask 
h. 33 cm. [1]  € 800/1200

3746 Two Ethiopian and one South African 
wooden neckrests  h. 18,5, 15 and 10,5 cm. 
[3]  € 150/250

3747 Four East African neck rests  h. 14 and  
19,5 cm. [4]  € 150/200

3748 Ruanda, Tutsi, two dance shields  l. 39 and 
53,5 cm. [2]  € 80/120

3749 Ivory Coast, Senufo, three female standing 
figures	and	a	West	African	seated	female	
figure.	 h. 11 - 16 cm. [4]  € 150/250

3750	 Ivory	Coast,	Baule,	standing	female	figure	
and Baule, sling shot in the shape of a female 
figure. h. 31,5 and 19,7 cm.  
[2]  € 100/200

3751 Ivory Coast, Guro, a heddle pully  topped by 
a stylized face. Herewith three Ivory Coast  
heddle pullies.  h. 18,6 and 14,5-20 cm.  
[4]  € 300/500

3752	Angola,	standing	female	figure,		with a hole 
in the torso and on top of the head. Provenance 
Piet Lepelaar, Leiden. h. 35 cm.  
[1]  € 400/600

3753	Angola,	Luena,	standing	female	figure	 
Herewith a Zela a half figure on a pointed stake. 
Provenance Swiss collection ca. 1900, David 
Norden, Antwerp Belgium and Zemanek- 
Munster, 21 feb. 2004. h. 14,5 and 23,7 cm.   
  € 150/250

3754 A collection of various objects, consisting of 
a Chokwe mask, a Kenya ornament, a Kuba 
plant	fibre	Nchak,	four	Kwere	hairpins,	a	
Turkana gourd, a Kuba style wine cup and a 
snuff container  h. 20 cm. (mask).  
[10]  € 100/200

3755 South and East Africa, a collection of various 
glass bead ornaments, amongst them a  
Ndebele apron.   [ds]  € 250/500

3756 DR. Congo, Mayombe, bell, ndibu,  
surmounted by a squatting anthropomorphic 
figure. Private Dutch collection. h. 14 cm.  
[1]  € 200/400

3757 Cameroon, Kirdi, three stringed glass beads 
cache-sexes, cowry and glass beaded  
pendants  w. 44 cm. ca. [3]

3758	Ghana,	a	collection	of	seven	brass	figurines.	  
[7]  € 100/200

3728	Nigeria,	Yoruba,	Oyo,	a	pair	of	Ibeji	figures;	 
male and female with elaborate headdress, 
beaded jewelry and tukula. Provenance, Family 
Westerdijk collection, Utrecht. h. 29 and  
30 cm. [2]  € 400/600

3729 DR. Congo, Pende, ceremonial staff and 
Yaka,	a	fly	whisk	topped with a carved anthro-
po-zoomorphic head. l. 144 and 22 (grip) cm. 
[2]  € 200/300

3730 D.R. Congo, Bembe, ' owl' face mask, feather 
headdress, traces of white, red and blue pig-
ments. h. 24 cm. (without feathers).  
[1]  € 300/500

3731	DR.	Congo,	Goma,	standing	male	figure,	
Herewith, DR. Congo, Teke, a power figure. 
Both figures with a certificate of authenticity by 
Jos Humblet, Brussels. h. 22,5 and 21,8 cm.  
[2]  € 400/800

3732	West	Africa,	a	collection	of	five	brass	
bangles,	two	manilla,	a	fingerring,	a	Kirdi	
necklace, and two others.   [11] € 150/300

3733	DR.	Congo,	Kusu,	half	figure,	with magic 
substance on top of the head. h. 21,5 cm.  
[1]  € 300/500

3734 Ivory Coast, Senufo, three heddle pullies,  
topped by a bird's head. h. 12 - 19,5 cm.   
  € 150/200

3735 Ghana, Akan, a standing female shrine 
figure,	a	comb	and	a	Ivory	Coast,	miniature	
buffalo mask.  h. 32,5 l. 24,5 and 10,4 cm.  
  € 250/400

3736	DR.	Congo,	Teke,	miniature	power	figure	
and	DR.	Congo,	standing	male	power	figure.	
Teke figure provenance Michel Thieme,  
Amsterdam h. 9,5 and 16 cm. [2] € 250/500

3737 Mali, Bamana, kore mask, hyena, tuft of red 
fibre	on	forehead	 l. 45,8 cm on custom made 
stand. [1]  € 300/500

3738 Nigeria, Igbo Izzi elephant mask  l. 47,5 cm. 
[1]  € 300/400

3739	Nigeria,	Wurkun-Waja,	column	figure,	with 
brown to black patina.  h. 48 cm.  
[1]  € 400/800

3740 DR. Congo, Songhe, a male kifwebe 
mask.  h. 62 cm (mounted). [1] € 300/500

3741	Mali,	Dogon,	male	figure	probably represen-
ting a rider. Mouth, hands and below the torso 
showing holes for attributes. Provenance Loed 
van Bussel, Amsterdam and private collection, 
Leiden. h. 46,5 cm.   € 500/1000

3742	DR.	Congo,	Pende,	a	standing	female	figure,	
kangulungu. the belly and upper arms showing 
scarifications. A protective figure used in the 
chief's ritual house. Provenance, Piet Lepelaar, 
Leiden. h. 38,5 cm. [1]  € 400/600
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3759 DR. Congo, harp with five strings, topped 
by a anthropomorphic head, the sound body 
with reptile skin. Old collection number 861 in 
white. Provenance, Bodes & Bode, The Hague, 
1962 and Instituut voor Kulturele Antropologie 
van de R.K. Universiteit van Nijmegen. 
l. 57 cm. [1]  € 150/250

3760 DR. Congo, Songye, female kifwebe mask, 
with a plant fibre garment. Provenance Ed. 
Smit, The Hague. Comes with a sale document. 
h. 26 cm. without garment.  
[1]  € 600/800

3761 Ivory Coast, Senufo, aerophone,  decorated 
with various animals and kplie masks. Pro-
venance Nijmeegs Volkenkundig Museum and 
Michel Thieme, Amsterdam. With old collec-
tion number 1615 at the inner bottom.  
h. 88 cm. [1]  € 250/450

3762 Mali, Dogon, kanaga mask Provenance, Rob-
bert van der Heiden, 2003. l. 106,5 cm.  
[1]  € 400/600

3763	Nigeria,	Yoruba,	a	pair	of	male	Ibeji	figures	
with low-relief reptiles and anthropomor-
phic head on the upper arms, the backs with 
geometrical patterns, traces of blue pigment. 
Provenance, family collection Peter Westerdijk, 
Utrecht. h. 25,5 cm. [2]  € 500/700

3764 Mali, Dogon, tall sirige mask, in two parts. 
Traces of red, white and black pigment. 
Provenance, Jaap Hillenius, Amsterdam and 
private collection Leiden. ca. h. 420 cm.  
[1]  € 500/800

3765	D.R.	Congo,	Kuba,	five	conical	plant	fibre	
bonnets, set with cowries three also with 
glass	beads;	herewith	two	plant	fibre	head-
dresses  h. 7-13,5 cm. [7]  € 200/400

3766	West-Africa,	three	knitted	conical	plant	fibre	
headdresses,	five	Cameroon,	Bamileke	wool	
headdresses; herewith a Southeast Asian co-
nical palm leaf head coverage with stitched 
textile fragments  h. 10-15 cm.  
[9]  € 100/200

3767 Burkina Faso, Mossi, elongated funeral 
mask, yali or wan zega, with rectangular 
eyes in two rows and a carved central zig-zag 
vertical ridge. Large plant fibre strands. Private 
Dutch collection. h. 95 cm. [1]  € 600/800

3768 Benin, Anago, egungun, puppet mask  
painted in red and black pigments with traces of 
blue.  h. 76 cm. [1]  € 300/500

3769 Cameroon, Mambila, slit drum and an 
aerophone topped by a human head.  l. 60 and 
105,5 cm. [2]  € 200/300

3770	Tanzania,	Zaramo-Kwere,	female	figure, 
mwana	hiti	and	Burkina	Faso,	Mossi	flute. 
h. 12,5 and 20 cm. [2]  € 150/200

3771	Nigeria,	Yoruba,	a	pair	of	Ibeji	figures,	
Igbomina, 19th century. Provenance, Dutch 
collection Majoor, before 1950. both with col-
lection number 1053 on the back. h. 28,5 cm. 
[2]  € 300/500

3772	Nigeria,	Yoruba,	three	Ibeji	figures,	19th	
century. two females and one male figure.  
Provenance old Dutch collection Majoor,  
collected before 1950. h. 26,7 / 27 and 29 cm.  
[3]  € 300/500

3773	Nigeria,	Yoruba,	three	Ibeji	figures,	19th	
century Provenance, old Dutch collection  
Majoor, before 1950. Old numbers at the 
bottom 1052 and 1049. h. 24,5 / 22 and  
23,3 cm. [3]  € 300/500

3774 DR. Congo, Songye, standing male power 
figure,	with red cotton strips over torso and 
legs. With remnants of offering and in the top a 
hole for a magic horn. Provenance, Westerdijk 
Family collection, Utrecht. h. 28 cm.  
[1]  € 400/600

3775 DRC., Pende, face mask, mbuya. Provenance, 
John Tenney, Den Bosch, The Netherlands.  
h. 21 cm. (mask) [1]  € 700/900

3776 Ivory Coast, Baule, ceremonial attribute. 
Iron blade, topped by a wooden bird on a 
tortoise  l. 106,5 cm. [1]  € 150/200

3777 Ghana, Akan, two speaker's staffs; one sur-
mounted	by	a	seated	figure,	the	other	by	a	
mudfish.	Herewith a top of a speakers' staff on 
a custom made stand. h. 158, 150 and cm.  
[3]  € 100/200

3778 Cameroon, Kirdi, two stringed glass beads 
cache-sexes, cowry shell pendants, one with 
an open-worked pattern  w. 45 cm. mounted. 
[2]  € 120/200

3779 Ivory Coast, Senufo, agricultural wand,  
surmounted	by	a	seated	female	figure	  
h. 138,7 cm. [1]  € 200/400

3780 Bamun, horn drinking cup, the exterior 
embellished with an incised pattern of bird 
heads, cicles and a fence pattern. the inte-
rior shows an old inventory number in white 
lacquer 731030 l. 36 cm., mounted.  
[1]  € 500/800

3781	Baule,	pair	of	bush	spirit	figures,	asu	usu,	
male and female. Ex-collection Schlomo  
Koren (1932-2013), artist. h. 26 and 22,5 cm.  
[2]  € 600/800

3782	DR.	Congo,	Bembe,	a	standing	female	figure,		
holding attributes in both hands.  h. 13 cm.  
[1]  € 700/900

3783 D.R.Congo, Lega, bone anthropomorphic 
female	figure	with incised details. h. 14,5 cm. 
[1]  € 500/700
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3801	Cameroon,	Mambila,	earthenware	figurative	
vessel,  the face with an opened mouth with 
engraved teeth, circular eyes, facial engraving, 
arms in low relief and engraved geometrical 
lines on the bulbous body.  h. 43 cm.  
[1]  € 1200/1600

3802 DR. Congo, Pende, a black miniature mask 
details in red.  h. 15,2. [1]  € 200/400

3803 Mali, Inner Niger Delta, Bankoni, earthen-
ware	sculpture	of	a	kneeled	female	figure. 
h. 25,5 cm.   € 300/500

3804 DR. Congo, Salampasu, initiation mask, 
kasangu  h. 29,5 cm. [1]  € 500/800

3805 Lower Niger, bronze bell; human head. 
h. 26,5 cm. [1]  € 800/1200

3806 South Africa, a carved wooden stick,  
surmounted by a male warrior with shield and 
knobkerrie. With old label, reading Wilson and 
collection number in white lacquer 22677.  
l. 124 cm. [1]  € 200/400

3807	Mali,	Dogon,	wooden	altar	double	figure.	
Male and female figure. Provenance, Africa 
Centrum, Cadier en Keer, 1968. h. 23,6 cm.  
[1]  € 80/150

3808 West Africa, earthenware seated female  
figure	with	a	zoomorphic	figure	on	her	back. 
h. 27 cm. [1]  € 150/250

3809 Ethiopia, Amaro, hippopotamus hide round 
shield.  diam. 73 cm. [1]  € 400/600

3810 Lower Niger, bronze bell with ram's head in 
two registers.  h. 18 cm. [1]  € 500/800

3811	 Ghana,	Koma,	terracotta	half	figure	of	a	 
seated	male	anthropomorphic	figure	on a 
custom metal stand. Herewith a janus Koma 
head, provanance Ian Auld, Islington Mall, 
London. h. 18,5 en 15,5 cm. [2] € 250/350

3812	Ghana,	Akan,	Fante,	seated	figure.	Herewith 
a Baule, standing female figure. h. 24,5 and 
25,6 cm. [2]  € 250/400

3813 Felix, '100 people of Zaire'.  [1] € 100/150
3814 Mali, Dogon, wooden granary ladder.     

  € 300/400
3815	Kenya,	Kamba,	standing	female	figure,	with 

a mask in between her hands. h. 29 cm.  
[1]  € 200/400

3816	 Ivory	Coast,	two	standing	female	figures 
h. 42 and 30,8 cm. [2]  € 300/500

3817 Liberia, Bassa, small mask the top clad with 
hide. Herewith a Pende mask. h. 31,3 and  
17 cm. [2]  € 200/400

3818 DR. Songye, a miniature kifwebe mask.   
h. 9 cm. [1]  € 150/200

3784	Mali,	Dogon,	miniature	altar	figure,	crusty	
patina. Ex-collection Schlomo Koren (1932-
2013), artist. h. 15,2 cm. [1]  € 500/750

3785	Togo,	Ewe,	four	figures.	 l. 44 and  
h. ca. 23 cm. (bench). [5]  € 200/300

3786	 Ivory	Coast,	Senufo,	two	spirit	figures,	 
madebele, both with a crest, male and fema-
le. Ex-collection Jean-Pierre Laprugne, Paris. 
h. 18,2 and 16,3 cm. [2]  € 350/500

3787 DR. Congo, Kuba Bushoong, helmet mask,  
with beads, metal, shells, hair and raffia.  
Provenance Christie's Amsterdam, 06-03-1990, 
lot 133 and Private Dutch collection.   
[1]  € 200/300

3788 Nigeria, Yoruba, egungun mask, the female 
head surmounted by a chicken pecking a 
snake. Ex-collection Jan Visser. h. 37 cm.  
[1]  € 350/450

3789	DR.	Congo,	Teke,	small	powerfigure.	 
Collected by Dr. Lotz, Köln, before 1930 
h. 9 cm. [1]  € 300/400

3790 Ivory Coast, Dan, face mask,  Dutch private 
collection, collected in the late '60's. l. 24,8 cm. 
[1]  € 400/600

3791 Mali, Marka/ Malinke, horned mask with 
aluminium details and incised lines 
h. 35 cm.   € 200/400

3792	Madagascar,	Sakalava,	a	grave	figure,	seated 
male figure with prominent sex, pointed head-
dress and weathered patina. Private French 
collection. h. 54,5 cm. [1]  € 1000/2000

3793 South Africa, Swazi, axe and a Zulu pipe  
the axe collected in 1948 l. 110 and 33 cm.  
[2]  € 200/300

3794 Angola, Cabinda, a rare wooden proverb lid,  
with a pegging bird on top encircled by various 
instruments. Private Dutch collection 
h. 26,5 cm. [1]  € 400/600

3795	Togo,	Fon,	a	vodoo	figure;	a seated female 
figure with raised hands, seated on a container. 
With fetish patina, textile, cowries and a glass 
amulet.  h. 44,5 cm.   € 500/1000

3796	DR.	Congo,	Luba,	amulet	figure,	kakuji	
and	Songye,	small	power	figure.	Herewith a 
Congo figure. h. 10,7 / 11,2 and 10,5 cm.  
[3]  € 200/400

3797	DR.	Congo,	Shoowa,	five	raffia	cloths.	   
[5]  € 300/500

3798 Togo, ceremonial headdress gourd cap and 
upstanding horns, strings of cowries and glass 
beads. h. 76 (headdress with horns).  
[1]  € 200/300

3799 DR. Congo, Pende, mask with elongated 
beard. h. 49 cm. [1]  € 300/500

3800	DR.	Congo,	Songye,	small	power	figure. 
h. 13,7 cm. [1]  € 200/400
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3819 D.R. Congo, Chokwe, double sided drum, 
elaboratly carved with spirals and various 
figures. One of the tympanums with lacquer 
number 882. h. 51,5 cm. Provenance: The pri-
vate collection of Musical instruments of Piet 
van Boxel, The Hague, The Netherlands 
[1]  € 200/300

3820 D.R. Congo, Yaka, a wooden slit drum and 
a Ngbaka harp; topped by a anthropomorphic 
head, with a drum stick. Provenance the col-
lection Musical instruments of Piet van Boxel, 
The Hague h. 39,2 cm. mounted Provenance: 
The private collection of Musical instruments of 
Piet van Boxel, The Hague, The Netherlands 
[2]  € 100/200

3821 Mali, Dogon, satimbe mask Published: Tribal 
Art Treasures in Dutch Private collections,  
Rossel and Wentholt, 2008, page 64.  
h. 103,5 cm. [1]  € 500/1000

3822 Mali, Dogon face mask with remnants of 
white, black and red pigments. Provenance 
Joop Van Stigt, Amsterdam. l. 100 cm.  
[1]  € 300/500

3823 Uganda, two bark cloth paintings; both with 
painted squares and a star motif in the centre. 
172 x 193 and 225 x 219 cm.  
[2]  € 300/500

3824 Tanzania, Kaguru, initiation pole sculpture; 
The flat top on one side decorated with a pair of 
breasts; dark brown patina. h. 215 cm.  
[1]  € 800/1500

3825	Mali,	Djenne,	a	seated	bronze	figure,	ca.	
1300-1500,  h. 7,2 cm. [1]  € 300/500

3826 Mauritania, pair of silver anklets, 'Khelk-
hal', with decoration of enamel in geometrical 
shapes and granules. Ex coll. Colette and Jean-
Pierre Ghysels, Brussels. Lit. ref. Schmuck 
Kostbarkeiten aus Afrika Asien Oceanien und 
Amerikas der Sammlung Ghysels, p. 41  
l. 10,3 cm and 842 grams. [2]  € 300/400

3827 Burkina Faso, Lobi, an old weathered  
standing	female	figure	and	a	light	wooden	
figure	of	a	standing	female	figure;	The first 
Lobi statue ex-collection from the artist Schlo-
mo Koren (1932-2013) h. 17,5 and 19,5 cm.  
[2]  € 400/600

3828 Dogon, weathered old granary door  de-
corated with two pair of breasts and rows of 
zig-zag patterns in high relief. Provenance: Mia 
van Bussel, Amsterdam. On a custom made 
stand. 70 x 43 cm. (panel). [1]  € 400/600
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Aziatica (vervolg) 
waaronder collectie 
Song porselein

3900 China, celadon geglazuurde schaal, Noorde-
lijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, met inge-
kerfde en gekamde gestileerde florale decoratie, 
bedekt met een grijsgroen glazuur (craquelé, 
lichte slijtage) diam. 28,7 cm. Provenance: 
Afkomstig uit het Jepara wrak.  
[1]  € 500/800

3901 China, vier celadon geglazuurde kommen, 
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, 
twee met gekamde gestileerde florale decoratie 
en twee effen, bedekt met variërende tinten 
grijsgroen glazuur (craquelé, lichte slijta-
ge) diam. 15-18,5 cm. Provenance: Afkomstig 
uit het Jepara wrak. [4]  € 200/400

3902 China, tien celadon geglazuurde kommen, 
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, 
met geschulpte rand en gestileerde florale  
decoratie, bedekt met variërende tinten grijs-
groen glazuur (enkele kleine chipjes, lichte 
slijtage) diam. 17 cm. Provenance: Afkomstig 
uit het Jepara wrak. [10]  € 300/500

3903 China, tien celadon geglazuurde kommen, 
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, 
met gestileerde florale decoratie, bedekt met 
variërende tinten grijsgroen glazuur (enkele 
kleine chipjes, lichte slijtage) diam. 16,5 cm. 
Provenance: Afkomstig uit het Jepara wrak. 
[10]  € 300/500

3904 China, celadon geglazuurde schaal, Noor-
delijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, met 
gestileerde florale decoratie, bedekt met geel-
grijs glazuur (lichte slijtage) diam. 27,4 cm. 
Provenance: Afkomstig uit het Jepara wrak.  
[1]  € 200/400

3905 China, crème-wit geglazuurde schenkkan, 
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, 
met geribde onderzijde en reliëfdecoratie, 
bedekt met een grijswit glazuur (lichte slijtage, 
minieme chipjes aan tuit en hals) h. 12 cm. 
Provenance: Afkomstig uit het Jepara wrak.  
[1]  € 200/400

3906 China, tien celadon geglazuurde kommen, 
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, 
met gestileerde florale en gekamde decoratie, 
bedekt met variërende tinten grijsgroen glazuur 
(enkele kleine chipjes, lichte slijtage) 
diam. 17,5 cm. Provenance: Afkomstig uit het 
Jepara wrak. [10]  € 300/500

3907 China, tien celadon geglazuurde kommen, 
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, 
met gestileerde florale decoratie, bedekt met 
variërende tinten grijsgroen glazuur (enkele 
kleine chipjes, lichte slijtage) diam. 17,5 cm. 
Provenance: Afkomstig uit het Jepara wrak. 
[10]  € 300/500

3908 China, tien celadon geglazuurde kommen, 
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, 
met vloeiende florale decoratie, bedekt met 
variërende tinten grijsgroen glazuur (enkele 
kleine chipjes, lichte slijtage) diam. 17,5 cm. 
Provenance: Afkomstig uit het Jepara wrak. 
[10]  € 300/500

3909 China, crème geglazuurde vaas, Noorde-
lijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, met bol 
lichaam en lange hals, bedekt met een crème 
en oranjerood gebrand glazuur (craquelé, lichte 
slijtage) h. 24,5 cm. Provenance: Afkomstig uit 
het Jepara wrak. [1]  € 250/350

3910 China, crème-wit geglazuurde schenkkan, 
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, 
met geribde onderzijde en reliëfdecoratie, 
bedekt met een grijswit glazuur (lichte slijtage, 
minieme chipjes aan tuit en hals) h. 12 cm. 
Provenance: Afkomstig uit het Jepara wrak.  
[1]  € 200/400

3911 China, twee celadon en crème geglazuurde 
schalen, Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e 
eeuw, met gekraagde rand, een bedekt met 
een licht grijsgroen glazuur, de ander met een 
crème glazuur (craquelé, lichte slijtage, een met 
randchip, de ander niet symmetrisch gemodel-
leerd) diam. 27,5 cm. Provenance: Afkomstig 
uit het Jepara wrak. [2]  € 200/400

3912 China, zes diepe celadon geglazuurde kom-
men, Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e 
eeuw, met vloeiende florale decoratie, bedekt 
met variërende tinten zeegroen glazuur (enkele 
kleine chipjes, lichte slijtage) diam. 19 cm. 
Provenance: Afkomstig uit het Jepara wrak.  
[6]  € 300/500

3913 China, celadon geglazuurde vaas, Noorde-
lijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, met bol 
lichaam en lange hals, bedekt met een licht 
grijsgroen glazuur (craquelé, lichte slijtage) 
h. 24,5 cm. Provenance: Afkomstig uit het 
Jepara wrak. [1]  € 250/350

online catalogus: www.dezwaan.nl
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3923 China, blauw-wit porseleinen penselenwas-
ser, late Qing-dynastie (1644-1912), de ronde 
pot gedecoreerd met figuren in een rivierland-
schap, de onderzijde met apocrief zegelmerk 
(chip aan onderrand) diam. 12,8 cm  
[1]  € 150/200

3924 China, paar blauw-wit porseleinen 'Madame 
de Pompadour' borden, Qianlong periode 
(1736-1795), gedecoreerd met chrysanten en 
granaatappels, omgeven door vier panelen 
met vissen en vogels (haarlijn, kleine chip-
jes) diam. 21,8 cm [2]  € 300/400

3925 China, blauw-wit porseleinen kraak-stijl 
bord, 20e eeuw, gedecoreerd in de Wanli-stijl 
met centraal paneel en vakken met antiquitei-
ten en bloemen, daarbij een Japans bord met 
draken diam. 26,5-27,5 cm [2]  € 80/120

3926 China, paar Imari porseleinen dekselkom-
men, Kangxi periode (1662-1722), beide 
gedecoreerd met panelen met chrysanten, 
prunus en medallions met eekhoorns en vogels, 
de binnenzijde met elegante dames in een tuin 
(kleine randbeschadigingen) diam. 15,5 cm  
[2]  € 150/200

3927 China, set van drie blauw-wit porseleinen 
borden, Qianlong periode (1736-1795), 
gedecoreerd met dames en een jongetje in een 
bloementuin (een gerestaureerd, chipjes) 
diam. 28 cm [3]  € 200/400

3928 China, blauw-wit porseleinen schotel, Qian-
long periode (1736-1795), gedecoreerd met 
pioenrozen in een jardinière (kleine randchips 
en frits) diam. 39,2 cm [1]  € 200/400

3929 China, blauw-wit porseleinen schotel, 
Qianlong periode (1735-1796), met ge-
schulpte rand, gedecoreerd met chrysanten 
en wilg in een ommuurde tuin (frits en kleine 
chips) diam. 37 cm [1]  € 200/400

3930 China, blauw-wit porseleinen schotel, laat 
18e eeuw, beschilderd met handcitrus omge-
ven door vier jardinières met chrysant en lotus 
(scheef, glazuurfoutjes) diam. 39,5 cm  
[1]  € 200/300

3931 China, paar fruitschalen op onderscho-
tels, ca. 1800, de ronde openwerkte schalen 
op ronde onderschotels, alle beschilderd met 
kraanvogels, bamboe en pijnbomen (chipje, 
haarlijnen) diam. 26 cm max.  
[4]  € 150/200

3932 China, set van vier blauw-wit porseleinen 
'draken' borden, laat 18e/ 19e eeuw, elk be-
schilderd met een draak en de vlammende parel 
(randchipjes) diam. 23 cm [4]  € 1500/1800

3914 China, zes diepe celadon geglazuurde kom-
men, Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e 
eeuw, met vloeiende florale decoratie, bedekt 
met variërende tinten zeegroen glazuur (enkele 
kleine chipjes, lichte slijtage) diam. 19 cm. 
Provenance: Afkomstig uit het Jepara wrak.  
[6]  € 300/500

3915 China, zes diepe celadon geglazuurde kom-
men, Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e 
eeuw, met vloeiende florale decoratie, bedekt 
met variërende tinten zeegroen glazuur (enkele 
kleine chipjes, lichte slijtage) diam. 19 cm. 
Provenance: Afkomstig uit het Jepara wrak.  
[6]  € 300/500

3916 China, twee crème geglazuurde schalen, 
Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, 
met gekraagde rand, een bedekt met een licht 
grijsgroen glazuur, de ander met een crème 
glazuur (craquelé, lichte slijtage, kleine chip-
jes) diam. 26,5 cm. Provenance: Afkomstig uit 
het Jepara wrak. [2]  € 200/400

3917 China, vier aardewerken vaasjes, Noordelij-
ke Song-dynastie, 10e-12e eeuw, ronde vorm, 
met afgesleten glazuur  h. 7 cm. Provenance: 
Afkomstig uit het Jepara wrak.  
[4]  € 250/500

3918 China, zes diepe celadon geglazuurde kom-
men, Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e 
eeuw, met vloeiende florale decoratie, bedekt 
met variërende tinten zeegroen glazuur (enkele 
kleine chipjes, lichte slijtage) diam. 19 cm. 
Provenance: Afkomstig uit het Jepara wrak.  
[6]  € 300/500

3919 China, zes diepe celadon geglazuurde kom-
men, Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e 
eeuw, met vloeiende florale decoratie, bedekt 
met variërende tinten zeegroen glazuur (enkele 
kleine chipjes, lichte slijtage) diam. 19 cm. 
Provenance: Afkomstig uit het Jepara wrak.  
[6]  € 300/500

3920 China, drie witgeglazuurde cosmeticadoos-
jes, Noordelijke Song-dynastie, 10e-12e 
eeuw, elk met geribde zijden en bedekt met een 
crème glazuur (slijtage, kleine chipjes) 
diam. 8,7 cm max.Provenance: Afkomstig uit 
het Jepara wrak. [3]  € 250/500

3921 China, blauw-wit porseleinen 'Transition' 
kom, midden 17e eeuw, de binnen- en buiten-
zijde beschilderd met panelen met figuren bij 
paviljoens en gestileerde bloemen (enkele frits, 
chipjes, haarlijn) diam. 21,9 cm  
[1]  € 600/800

3922 China, set van zes blauw-wit porseleinen 
borden, 18e eeuw, elk gedecoreerd met 
concentrische banden met gestileerde bloemen 
(chips en frits) diam. 24 cm  [6] € 300/400
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3933 China, famille verte porseleinen penselen-
wasser, 20e eeuw, het ronde vat gedecoreerd 
met qilin, de onderzijde met apocrief Kangxi 
merk (chip aan voetrand) diam. 11,5 cm  
[1]  € 150/200

3934 China, famille verte porseleinen kom, 19e/ 
20e eeuw, met hoogwaardigheidsbekleders in 
een doorlopend landschap (slijtage) 
diam. 20 cm [1]  € 400/800

3935 China, grisaille en ijzerrode porseleinen 
penselenpot, 20e eeuw, gedecoreerd met spe-
lende jongetjes, met apocrief Hongxian merk 
(haarlijn) h. 11,5 cm [1]  € 60/100

3936 China, famille rose geelgegronde porseleinen 
'feniks' kom, 20e eeuw, de buitenzijde beschil-
derd met medaillons met feniksen op een gele 
grond met gestileerde bloemen, de binnenzijde 
met draak, de onderzijde met apocrief Guangxu 
merk (chips en haarlijnen) diam. 25,5 cm  
[1]  € 100/150

3937	China,	porseleinen	kalligrafische	kom,	19e/	
20e eeuw, de buitenzijde met kalligrafie en 
twee zegels, de bodem met zegelmerk 
(krasjes) diam. 8 cm [1]  € 200/300

3938 China, paar famille rose porseleinen 'zijde-
productie' dekselpotten, ca. 1900,  
gedecoreerd met de verschillende stadia van de 
zijdeproductie (haarlijnen) h. 31 cm  
[2]  € 400/600

3939 China, vierkant polychroom en verguld 
porseleinen vaasje, 20e eeuw, gedecoreerd met 
een centrale band met lotus, op een vergulde en 
turquoise grond, met apocrief Qianlong merk, 
met twee ring-en-masker-grepen  h. 12 cm  
[1]  € 400/450

3940 China, blauwgeglazuurd en verguld porse-
leinen vaasje, 20e eeuw, het eivormige vaasje 
verguld beschilderd met vruchtentakken, op 
een lichtblauwe grond, met apocrief Yongzheng 
merk  h. 7,4 cm [1]  € 200/300

3941 China, famille rose porseleinen export 
schotel, ca. 1920, beschilderd met krijgers open 
crème ondergrond diam. 41 cm  
[1]  € 100/150

3942 China, famille rose porseleinen export dek-
selpot, ca. 1920, beschilderd met krijgers op 
een crème ondergrond (klein chipje) h. 31,5 cm 
[1]  € 80/100

3943 Zuid-China, grote Swatow schotel, mogelijk 
17e eeuw, gedecoreerd in groene, rode en gele 
emailles op een crème ondergrond (slijtage, 
bakbarsten) diam. 42 cm [1]  € 100/200

3944 Zuid-China, celadon schaal, ca. 17e eeuw, 
met geribde zijden, bedekt met een zeegroen 
gecraqueleerd glazuur (chipje) diam. 28 cm  
[1]  € 100/200

3945 China, Tang-stijl sancai-geglazuurd bordje, 
20e eeuw, gemodelleerd als een open lotusblad, 
waarbinnen lotus en vissen diam. 18,4 cm  
[1]  € 300/400

3946 China, collectie blauw-wit en famille rose 
borden, 18e-19e eeuw, bestaande uit een set 
van drie borden gedecoreerd met visser, twee 
enkele blauw-witte borden en een Canton 
famille rose bord (enkele kleine randbeschadi-
gingen) diam. 24 cm max. [6]  € 200/300

3947 China, collectie famille rose porseleinen 
borden, 18e eeuw, bestaande uit een set van 
zes exportborden gedecoreerd met wapenschil-
den en een bord gedecoreerd met bloemenmand 
(slijtage) diam. 19,5-23,5 cm  
[7]  € 200/300

3948 China, collectie blauw-wit porseleinen 
theegoed, 18e eeuw, bestaande uit een set 
van zes theekommen en vier schotels beschil-
derd met bloemen en een theepotje en deksel 
gedecoreerd met rivierlandschap (beschadigin-
gen) diam.14 cm max. / h. 10 cm  
[11]  € 100/150

3949 China, collectie blauw-wit porselein, 18e-20e 
eeuw, bestaande uit een set van vier diepe scho-
teltjes gedecoreerd met pijnboom en pioen, een 
paar kommen gedecoreerd met konijn en een 
Wanli-stijl schoteltje (defecten) diam. 17,5 cm 
[7]  € 100/150

3950 China, collectie polychrome porseleinen 
koppen en schotels, 18e-20e eeuw, bestaande 
uit een kop en een paar schoteltjes met jongen 
op waterbuffel, een Imari kop en schotel, twee 
koppen met hanen en een set van vijf moderne 
koppen en zes schotels met haan  
(defecten) diam. 13,5 cm max. [18] € 100/150

3951 China, famille verte porseleinen tegel, 20e 
eeuw, beschilderd met een bergachtig rivier-
landschap, in kunststof lijst  38 x 24,5 cm 
(excl. lijst) [1]  € 200/300

3952 China, famille rose porseleinen tegel, ca. 
1800, beschilderd met een vogel op een  
bloesemtak (glazuurbarstjes) 7,7 x 17 cm  
[1]  € 200/300

3953 China, blauw-wit porseleinen vaasje, mo-
dern, gedecoreerd met vogels op bloesemtak-
ken h. 24,5 cm [1]  € 100/150

3954 China, paar grote blauw-wit porseleinen 
dekselvazen, 20e eeuw, gedecoreerd met shou-
karakters op een grond van bloemenranken (een 
deksel met chip aan binnenrand, bakfoutje) 
h. 50 cm [4]  € 250/350
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3966 China, paar Tang-stijl geglazuurde paarden, 
modern, (een met gelijmde voet en oor) 
h. 107 x b. 103 [2]  € 800/1200

3967	China,	blanc-de-chine	figuur	van	Guanyin,	
18e/ 19e eeuw, gemodelleerd in staande positie, 
gekleed in lange gewaden, met kroon en ketting 
(handen beschadigd) h. 44,5 cm  
[1] ]  € 300/400

3968	China,	twee	blanc-de-chine	figurengroepen,	
begin 20e eeuw, een staande Guanyin en de 
ander van twee onsterfelijken (chipjes) 
h. 16-26 cm [2]  € 150/200

3969	China,	sancai-geglazuurd	figuur	van	Gu-
anyin, laat 18e/ 19e eeuw, in zittende positie 
en gekleed in gedrapeerde gewaden (chip aan 
hand) h. 21,5 cm [1]  € 250/350

3970	China,	zwart	houten	figuur	van	een	Luohan,	
ca. 1900, in staande positie, met gebedssnoer 
en perzik in de hand (scheuren in hout) 
h. 34 cm [1]  € 150/200

3971	China,	buxushouten	figuur	van	een	asceti-
sche monnik, ca. 1900, zittend op een rotsblok 
(scheuren) h. 24,5 cm [1]  € 100/150

3972	China,	famille	rose	porseleinen	figuur	van	
Budai, 20e eeuw, zittend met gebedssnoer en 
zak in zijn handen, onderzijde met zegelmerk , 
op houten sokkel (haarlijn) h. 25 cm  
[1]  € 150/250

3973 China, roodgeglazuurde porseleinen wa-
terpot, 20e eeuw, bedekt met een helderrood 
glazuur, de onderzijde met apocrief Kangxi 
merk h. 8 cm [1]  € 150/200

3974 China, Yixing aardewerken theepot en dek-
sel, modern, met decoratie van baksteen en met 
inscriptie Fan Zao Da, onderzijde met zegel-
merk h. 11,5 cm [1]  € 200/300

3975 China, gepatineerd bronzen schaal, ca. 1900, 
gemodelleerd met feniks (slijtage) 
diam. 28,5 cm [1]  € 300/400

3976 China, vier achterglasschilderingen, begin 
20e eeuw, elk met afbeelding van dames met 
verschillende bezigheden, in houten lijsten 
(kleine beschadigingen) 49 x 34 cm (excl. lijst) 
[4]  € 400/600

3977 China, achterglasschildering, begin 20e 
eeuw, met afbeelding van rijk geklede dame 
aan schrijftafel, in houten lijst (beschadigin-
gen) 30 x 25 cm (excl. lijst)  
[1]  € 100/150

3978 Perzië, twee schilderingen en een plaque, 
bestaande uit een schildering op been van een 
sultan, ingelijst, een tekening op papier, inge-
lijst en een ijzeren plaque met gevechtsscène 
(kleine beschadigingen) l. 17,5 cm max.  
[3]  € 150/200

3955 China, beschilderde aardewerken vaas,  
Han-dynastie (206 v. Chr.- 220 n. Chr.), op 
conische voet en gemodelleerd met bolle buik 
en spreidende hals, beschilderd met geome-
trische patronen in crème en koraalkleurige 
pigmenten (restauraties) h. 29 cm.  
Herkomst: E. Pranger [1]  € 500/800

3956 China, blauw-wit porseleinen cilindrische 
vaas, 19e eeuw, gedecoreerd met twee feniksen 
in een bloementuin, met vierkaraktermerk 
h. 25,7 cm [1]  € 100/150

3957 China, blauw-wit porseleinen dekselpot, 19e 
eeuw, gedecoreerd met vogels in een tuin met 
bamboe en pioenrozen (dekselmet geplakte 
chip) h. 38 cm [1]  € 150/200

3958 China, blauw-wit porseleinen dekselpot, 
begin 20e eeuw, gedecoreerd met draken en 
pioenen, met apocrief Qianlong vierkarakter-
merk h. 32 cm [1]  € 120/160

3959 China, blauw-wit porseleinen gedeelte van 
een dinerservies, laat 18e eeuw, bestaande 
uit een serveerschotel, een groot bord, drie 
dinerbrden en drie soepborden, elk beschilderd 
met bloemen en de randen met kostbaarheden 
(defecten) diam. 23-31 cm [8]  € 150/250

3960 China, collectie blauw-wit porseleinen bor-
den, 18e eeuw, bestaande uit een set van vier 
en twee enkele borden, alle beschilderd met 
bloemen (enkele chips en haarlijnen) 
diam. 22,5-24,5 cm [6]  € 150/200

3961 China, collectie porseleinen gemberpotten, 
20e eeuw, waaronder vijf blauw-witte potten, 
een met prunus en ijs decoratie en een famille 
rose (enkele defecten en ontbrekende deksels) 
h. 12-15 cm [7]  € 100/150

3962 Japan, grote blauw-wit porseleinen deksel-
pot, begin 20e eeuw, gedecoreerd met vogels 
in een bloementuin h. 24 cm / diam. 29,5 cm 
[1]  € 100/200

3963 Japan, aardewerken 'draken' vaas, Meiji 
periode (1868-1912), gemodelleerd en verguld 
met een draak suizend door de wolken, de 
onderzijde gemerkt (kleine randchip) 
h. 30,5 cm [1]  € 150/250

3964 Japan, Imari porseleinen Namban kom, 
19e/ 20e eeuw, de binnenzijde met blauw-wit 
paneel met schepen omgeven door hortensia, de 
buitenzijde zwart met bloemen, samen met een 
zwarte porseleinen kom (haarlijn) 
diam. 21,5 cm [2]  € 100/200

3965 Japan, porseleinen 'sweetmeat' set, 20e eeuw, 
bestaande uit zes bakjes rondom een centraal 
bakje, elk beschilderd met paviljoens in een 
landschap, in een houten opbergdoos  
diam. 41,5 cm [1]  € 500/800
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3979 India, miniatuurschildering, late 19e eeuw, 
van dames in een tuin bij een waterput, ingelijst 
achter glas (licht beschadigd) 20 x 16 cm (excl. 
lijst) [1]  € 200/400

3980 India, miniatuurschildering, late 19e eeuw, 
met voorstelling van wijsgeer, tezamen met 
een Perzisch boekblad met jachtscène, ingelijst 
achter glas (lichte beschadigingen) 
16 x 10 cm en 22 x 12 cm [2]  € 200/400

3981 India, twee miniatuurschilderingen, late 19e/ 
20e eeuw, beide met voorstelling van Krishna, 
een ingelijst achter glas (beschadigd) 
26 x 24 cm / 25,5 x 16 cm [2]  € 300/500

3982 India, miniatuurschildering, late 19e eeuw, 
met voorstelling van Krishna als dierengod, 
ingelijst achter glas (slijtage) 
24,5 x 15,5 (excl. lijst) [1]  € 200/400

3983 India, miniatuurschildering, late 19e eeuw, 
van een godheid op donkerblauwe grond  
(enkele beschadigingen) 23 x 13 cm  
[1]  € 100/200

3984 India, drie miniatuurschilderingen, late 19e 
eeuw, twee met verschillende voorstelling van 
Krishna, een boekblad (enkele beschadigingen) 
28 x 21 cm (de grootste)  
[3]  € 200/300

3985 India, drie miniatuurschilderingen, late 19e 
eeuw, een met afbeelding van Krishna, een 
met olifant en een boekblad, de laatste ingelijst 
achter glas (olifant beschadigd, enkele bescha-
digingen) 22 x 16 cm (de grootste)  
[3]  € 200/300

3986 India, Rajasthan, Moghul, miniatuur, begin 
18e eeuw, met voorstelling van een portret van 
een vrouw met parfum flacon in hand. Her-
komst Kunsthandel J. Polak, Amsterdam, 1981. 
Met verzekeringsrapport. 12,5 x 8 cm.  
[1]  € 500/800

3987 Afghanistan en Perzië, drie aardewerk kom-
men, 11e-14e eeuw, een Bamyam kom met 
gestileerde decoratie, een Nishapur kom met 
decoratie en een turquoise geglazuurde Mamluk 
kom (beschadigingen en restauraties) 
diam. 17-22 cm [3]  € 400/800

3988 Perzië, twee aardewerk Keshan kommen en 
een schenkkan, ca. 13e eeuw, een blauw en 
een turquoise geglazuurd, het kannetje blauw 
(beschadigingen en restoraties) 
diam. 14,5-17,5 cm / h. 12 cm [3] € 300/400

3989 Tibet, metalen boterlamp, 20e eeuw,  
h. 30 cm [1]  € 800/1200

3990 Tibet, thangka met voorstelling van Ekadas-
halokeshvara, ca. 19e eeuw, de godheid met 
elf hoofden en acht armen met verschillende at-
tributen, omgeven door Boeddha's en godheden 
(slijtage) 90 x 70 cm  [1]  € 500/800

3991 Sino-Tibet, thangka met voorstelling van 
Guandi, ca. 1800, omgeven door krijgers en 
ruiters, ingelijst achter glas (slijtage) 
50 x 31 cm [1]  € 200/400

3992 China, stro-geglazuurde aardewerken mei-
ping vaas, ca. Ming-dynastie, bedekt met een 
zachtgeel glazuur en ingegrift met karakters 
(chipjes) h. 25 cm [1]  € 300/400

3993 China, zwartgeglazuurde en vergulde porse-
leinen vaas, vroeg 19e eeuw, gedecoreerd met 
feniks in een bloementuin, met latere houten 
deksel, de bodem met apocrief Kangxi merk 
(slijtage) h. 13,5 cm [1]  € 300/400

3994 Japan, cloisonné pompoenvormige theepot 
en deksel, 19e eeuw, de geribde zijden gedeco-
reerd met bloemen, draken en feniksen (lichte 
slijtage, haarlijn) h. 9,5 cm [1]  € 300/500

3995 China, paar famille noire porseleinen wand-
vazen, midden 20e eeuw, beide gedecoreerd 
met een feniks, kraanvogel en mandarijneenden 
op een zwarte achtergrond, de boven-en  
onderzijde gemodelleerd met noppen, beide 
met Jiaqing zegelmerk  [2]  € 200/300

3996 Mogelijk Perzië, leer overtrokken kist, 19e 
eeuw; Uitgevoerd met geschilderde scene met 
tempel en krijgers l. 43 cm, b. 43 cm, h. 18 cm 
[1]  € 200/300
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Spiegels en 
lampen

4000 Vuurverguld bronzen vijftienlichts geëlektri-
ficeerde	kaarsenkroon	in	Louis	XV-stijl,	met 
verguld beschilderde melkglazen kern en kap 
(gebarsten, gerestaureerd) diam. 90 en  
h. 151 cm [1]  € 500/800

4001 Engeland, messing bolvormige hallantaarn, 
ca. 1900, met twaalf gebogen glazen vensters 
diam. 43 en h. 70 cm [1]  € 300/500

4002 Messing achtlichts kaarsenbolkroon in 
Renaissance-stijl, met dubbele adelaar en  
ballustervormige ornamenten diam. 103 en 
h. 92 cm [1]  € 800/1200

4004	Bronzen	en	messing	twaalflichts	kaarsen-
kroon, Empire. Deels groen gelakt en  
verguld  diam. 70 en h. 102 [1] € 2000/3000

4005 Tweeënvijftiglichts kroon, laat 19e eeuw, 
waarvan 37 geëlektrificeerd. Met kristallen 
prisma's en pegels. Niet compleet diam. 90 en 
h. 122 cm [1]  € 800/1200

4006 Verguld bronzen cilindervormige  
hallantaarn in Louis XVI-stijl, ca. 1900,  
met vier gebogen glazen vensters diam. 39 en 
h. 89 cm [1]  € 400/800

4007 Frankrijk, eierlamp, 19e eeuw; Uitgevoerd 
met geslepen en gesatineerd glazen kap en 
vonkenvanger. Geplaatst in zwart gepatineerde 
bronzen montuur.  [1]  € 800/1200

4008	Messing	en	bronzen	geëlektrificeerde	kaar-
senkroon, 19e eeuw, met dubbele adelaar 
diam. 75 en h. 87 cm [1]  € 200/400

4010 Venetiaanse kroon Beschadigingen  
diam. 86 en h. 113 cm [1]  € 2400/3000

4011 Bronzen en messing twaalfslichts kaarsen-
kroon, 19e eeuw, in twee etages (besch.)  
diam. 72 en h. 98 cm [1]  € 200/300

4012	Verguld	en	groen	gelakte	vijflichts	kaar-
senkroon, Empire. Eén arm gebroken, wél 
aanwezig diam. 57 en h. 100 cm  
[1]  € 100/200

4013 Bronzen en messing vijfkantige hallamp met 
gefacetteerde ruitjes diam. 22 en h. 46 cm  
[1]  € 100/200

4014 Dertienlichts kroon/kaarsenkroon met kris-
tallen prisma's en pegels diam. 48 en h. 80 cm 
[1]  € 300/500

4015 Drielichts messing hanglamp met kantige kap 
en ronde glasplaten diam. 71 en h. 88 cm  
[1]  € 80/120

4018 Kapitale damspiegel in zwart en verguld 
gelakte lijst, laat 19e eeuw (pleisterwerk lijst 
gehavend, losse stukjes aanwezig) h. 278  
en br. 59 cm [1]  € 400/600

4019 Rechthoekige spiegel in verguld houten lijst, 
Louis XVI, met parellijst, vaasornament en 
guirlandes h. 96 en br. 48 cm [1] € 900/1200

4020 Rechthoekige spiegel in verguld houten lijst, 
Empire, ca. 1820. De rijk gestoken bekroning 
o.a. met lier en dolfijnen h. 116 en br. 63 cm 
[1]  € 600/800

4021 Halfronde spiegel in verguld en zwart gelakt 
houten lijst, 18e eeuw, met gestoken en open-
gewerkte acanthusbladeren h. 67 en br. 74 cm 
[1]  € 200/400

4022 Gefacetteerde spiegel in achtkantige  
Boheemse glazen lijst  met glazen kuif h. 128 
en br. 66 cm [1]  € 1000/1500

4023	Rechthoekige	spiegel	in	schildpad	gefineerde	
lijst  h. 105 en br. 90 cm [1]  € 2200/3000

4024 Rechthoekige spiegel in vergulde lijst,  
Hollands Louis XV, met kuif, blad en bloem-
ranken h. 164 en br. 74 cm [1]  € 2000/3000

4025 Spiegel in verguld houten lijst in Louis XV-
stijl, 19e eeuw  h. 97 en br. 60 cm  
[1]  € 600/1000

4026 Rechthoekige gefacetteerde spiegel in schild-
pad	gefineerde	en	latoenkoperen	repoussé	
lijst met -kuif  h. 117 en br. 72 cm  
[1]  € 1800/2400

4027 Rechthoekige spiegel in verguld houten lijst, 
Louis XVI. De gestoken en opengewerkte kuif 
met bloemenmand en toorts, boog en pijlenko-
ker. De laatste drie zijn attributen van Amor, 
symbool van de liefde h. 125 en br. 48 cm  
[1]  € 1000/1500

4028 Spiegel in verguld en groen gelakt houten 
lijst, Rococo, 18e eeuw, o.a. met gestoken 
schelpornamenten, voluten en acanthusbladeren 
h. 100 en br. 61 cm [1]  € 600/800

4029 Rechthoekige spiegel in verguld houten lijst, 
19e eeuw, met eierlijst h. 148 en br. 106 cm  
[1]  € 200/400

4030 Duitsland, rechthoekige spiegel in verguld 
houten lijst, Empire, 1e kwart 19e eeuw, o.a. 
met masker en rozetten h. 150 en br. 87 cm  
[1]  € 800/1200

4031 Gefacetteerde spiegel in verguld houten lijst 
in Rococo-stijl, 19e eeuw, met kuif h. 163 en 
br. 93 cm [1]  € 400/800
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4032 Schouwspiegel in groen en wit gelakt hout, 
Louis XVI, ca. 1870, met romantisch geschil-
derd tafereel op doek h. 140 en br. 76 cm  
[1]  € 800/1200

4033 Butlerspiegel in verguld houten lijst,  
19e eeuw, met gestoken adelaar en twee  
kandelaars h. 103 en br. 72 cm [1] € 1500/2000

4034 Gefacetteerde spiegel in verguld houten lijst 
met lauwerkrans en acanthusbladeren 
h. 180 en br. 100 cm [1]  € 200/400

4035 Ovale spiegel in verguld houten lijst, Louis 
XVI,  met vaasornament, guirlandes, strikwerk 
en bladranken (deel ontbreekt) h. 115 en  
br. 60 cm [1]  € 200/300

4036 Spiegel in eikenhouten lijst in Queen Anne-
stijl, 18e eeuw  h. 60 en br. 42 cm  € 100/200

4037 Rechthoekige spiegel in verguld houten lijst, 
19e eeuw, met achterglasschildering h. 87 en 
br. 40 cm [1]  € 80/120

4038 Italië, Florence, rechthoekig spiegeltje in rijk 
gestoken notenhouten lijst, 19e eeuw, met 
putto en acanthusbladeren h. 34 en br. 28 cm 
[1]  € 200/300

4039 Kapitale spiegel in verguld grenenhouten 
lijst, ca. 1900, met zilverkleurige sierlijst 
h. 225 en br. 116 cm [1]  € 400/800

4040 Zuid-Duitsland, spiegel in verguld linden-
houten lijst, 18e eeuw. De opengewerkte kuif 
met blad- en bloemmotieven h. 64 en br. 31 cm 
[1]  € 400/800
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Perzische tapijten

4200 Tabriz kleed, ca. 1900, antiek Persisch Safavid 
kleed met Sickel leaf design 365 x 250 cm  
[1]  € 1300/1800

4201 Perzisch zijden kleed, 20ste eeuw, met decor 
van vlakken 192 x 120 cm [1]  € 200/400

4202 Shahsavan loper, ca. 1926, noord-west Iran, 
Heriz regio 510 x 123 cm [1]  € 1000/1500

4203 Perzische zijden kleed, 20ste eeuw, met  
floraal decor 183 x 122 cm [1]  € 200/400

4204 Antieke Sumak kussen, ca. 1880  
50 x 65 cm [1]  € 700/900

4205 Heriz kleed (met gat 14 x 10 cm)  
413 x 291 cm [1]  € 400/600

4206 Antiek Heriz kleed, ca. 1900, noord-west 
Iran 360 x 230 cm [1]  € 3000/5000

4207 Mahal kleed  442 x 332 cm  
[1]  € 600/800

4208 Hamadam/Bakhshayesh kleed, ca. 1880, 
Minakhani design, kamelen wol 189 x 117 cm 
[1]  € 600/1000

4209 Heriz kleed  365 x 257 cm [1]  € 800/1200
4210 Afshar Sofreh kelim kleed, ca. 1950,  

zuid Iran 117 x 105 cm [1]  € 600/1000
4211 Bidjar kleed  352 x 273 cm  

[1]  € 600/800
4212 Koerdisch jaf Khorjin kleed, ca. 1880,  

noord-west Persië 55 x 62 cm [1] € 200/400
4213 Heriz kleed  337 x 256 cm [1]  € 400/600
4214 Kelim Shahsavan Mafrash, ca. 1900,  

noord-west Persië. Origineel en compleet  
176 x 119 cm [1]  € 600/900

4215 Heriz loper, ca. 1900 en Belouds kleedje   
432 x 98 cm; 143 x 31 cm [2]  € 100/200

4216 Qashqai Baharlou kelim kleed, laat 19e 
eeuw, zuid Iran. Plantaardig geverfd  
253 x 153 cm [1]  € 400/600

4217 Bidjar kelim kleed  250 x 113 cm  
[1]  € 150/250

4218 Antieke Herat kleed, ca. 1925, west Afghani-
stan. Met afbeelding van Koning Amanoellah 
Khan (1892-1960) (https://www.britannica.
com/biography/Amanullah-Khan) 120 x 65 cm 
[1]  € 200/400

4219 Turkmeense tas  100 x 59 cm  
[1]  € 100/200

4220 Qashqai Baharlou kleedje, ca. 1933,  
zuid Iran 73 x 62 cm [1]  € 300/500

4221 Turks kleedje  110 x 81 cm  
[1]  € 60/100

4222 Karabag kelim kleed, Armenië 
278 x 195 cm [1]  € 800/1200

4223 Sarouck kleed  163 x 116 cm  
[1]  € 100/200

4224 Antieke Turkmeense Yamut kamelentas 
Khorjin, ca. 1910, noord-oost Iran of  
Turkmenistan 54 x 44 cm [1]  € 150/250

4225 Kelim kleed  (sleets, rest.) 190 x 100 cm  
[1]  € 30/50

4226 Mahal kleed  213 x 141 cm  
[1]  € 200/300

4227 Zijden kleed  200 x 129 cm  
[1]  € 150/200

4228 Kazak kleed  244 x 155 cm  
[1]  € 600/800

4229 Tentlint voor Yurt  l. 1456 cm, br. 22 cm  
[1]  € 200/300

4230 Belouds bidkleed  147 x 87 cm  
[1]  € 100/200

4231 Kelim kleed  265 x 156 cm  
[1]  € 200/400

4232 Drie Chinese kleedjes  129 x 64 cm;  
127 x 63 cm; 95 x 62 cm [3]  € 100/200

4233 Twee Chinese kleden  248 x 154 cm; 
190 x 190 x 127 cm [2]  € 200/300

4234 Twee Chinese kleedjes  94 x 157 cm; 
128 x 70 cm [2]  € 200/400

4235 Kazak kleed en zijden kleedje  199 x 133 cm; 
95 x 63 cm [2]  € 200/300

4236 Hamadan kleed en Oosters kleed   
184 x 127 cm; 137 x 85 cm [2]  € 100/150

4237 Serabend kleed  315 x 229 cm  
[1]  € 200/400

4238 Zijden kleed  186 x 124 cm  
[1]  € 200/400

4239 Zijden Serabend kleed  206 x 128 cm  
[1]  € 200/400

4240 Kazak kleedje  156 x 76 cm  
[1]  € 80/120

4241 Kaukasisch kleed  188 x 127 cm  
[1]  € 100/200

4242 Kaukasisch kleed  142 x 100 cm  
[1]  € 80/120

4243 Serabend kleed  222 x 137 cm  
[1]  € 100/200

4244 Nain kleed  347 x 223 cm [1]  € 300/500
4245 Hamadan kleed   200 x 128 cm  

[1]  € 50/80
4246 Kelim kleed  288 x 135 cm  

[1]  € 100/200
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4247 Kapitaal Mahal kleed, ca. 1940  
440 x 328 cm [1]  € 200/300

4248 Kazak kleed, ca. 1960  236 x 175 cm  
[1]  € 100/200

4249 Heriz kleed, ca. 1950  294 x 233 cm  
[1]  € 140/180

4250 Antiek Portugees kleed, ca. 1900 
189 x 298 cm [1]  € 260/360

4251 Heriz kleed, ca. 1960  310 x 223 cm  
[1]  € 140/200

4252 Turks zijden kleed, ca. 1950  170 x 118 cm 
[1]  € 90/140

4253 Karadja loper, ca. 1920  458 x 102 cm  
[1]  € 60/90

4254 Kelim kleed  276 x 112 cm  
[1]  € 50/100

4255 Hamadan kleed  220 x 132 cm, Provenance 
“The Jepara Wreck 1998” [1]  € 50/100

4256 Koerdistan loper  332 x 105 cm  
[1]  € 100/200

4257 Soumac paardendek, 19e/vroeg 20e eeuw 
148 x 123 cm. [1]  € 800/1500

4258 Oezebekistan, grote geborduurde doek, 
begin 20e eeuw  274 x 265 cm  
[1]  € 300/500

4259 Oezbekistan, beige katoenen doek, ca. 
1900  226 x 165 cm [1]  € 200/400

4260 Uzbekistan, zijden borduurwerk, 1e helft  
20e eeuw (kleuren doorgelopen en zijde  
beschadigd) 219 x 215 cm [1]  € 200/400
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Schilderijen, 
aquarellen, 
tekeningen
en grafiek

4500 Onbekende kunstenaar, 19e eeuw Kat 
paneel, 24 x 26 cm. [1]  € 100/200

4501 Hollandse school Man met kat / Man met  
tinnen bord tweemaal paneel, 12 x 9 cm.  
[2]  € 60/120

4502 Johan Hendrik Weissenbruch (1824-1903) 
Landschap met bruggetje houtskool en pastel, 
gesign. l.o., 12 x 15 cm.  [1]  € 100/200

4503 Vier gravures, ca. 1800 Haven van Vlissingen 
/ Haven van Veere / Gezigt bij Rotterdam / 
Dordrecht van de Merwe te zien vier gravures, 
handgekleurd, ca. 25 x 35 cm.  
[4]  € 100/200

4504 Hollandse school, 18e/19e eeuw Twee paarden 
/ Legerkamp board, niet ingelijst, beschadigd, 
33 x 53 cm. en paneel, afgezaagd en gerestau-
reerd, niet ingelijst, 26 x 67 cm.  
[2]  € 200/400

4505 Abraham Ortelius, 1587 Descriptio  
Germaniae inferioris  gravure, handgekleurd, 
44 x 54 cm. [1]  € 100/200

4506 Engelse school, 19e eeuw Portrait of Miss 
Divelt, sister of Mister David Mackie board,  
9 x 8 cm. [1]  € 100/200

4507 Onbekende kunstenaar, 19e eeuw, gesigneerd 
met initialen C.S.S. Roodborstje op een oude 
buis tussen struiken. Hierbij aquarel door Paul 
Thémon (1854-1912) paneel, niet ingelijst,  
46 x 35 cm. en aquarel, 33 x 24 cm.  
[2]  € 80/120

4508 Frans Lebret (1820-1909) Collectie van  
zeventien olieverfschetsen op papier  
17 maal papier, ongesign., beschadigd,  
30 x 25 cm. tot 40 x 30 cm. [map] € 200/400

4509 Onbekende kunstenaar, 19e eeuw Liggende 
lezende vrouw paneel, beschadigingen, niet 
ingelijst, 30 x 40 cm. oil on panel, scratches in 
the paint [1]  € 100/200

4510 Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)  
Veduta interno del tempio della Tosse 
ets, beschadiging in papier, 62 x 46 cm.  
[1]  € 100/200

4511 Onbekende kunstenaar, 19e eeuw Reizigers 
op een pad in een heuvellandschap inkt en 
aquarel, 19 x 24 cm. [1]  € 100/200

4512 Onbekende kunstenaar, 19e eeuw Stilleven 
met fruit pastel en gouache, diam. 9,5 cm.  
[1]  € 50/80

4513 Max Kuglmayr (1863-1930) De hooiwagen 
doek, gesign. l.o., '09, 21 x 16 cm.  
[1]  € 100/200

4514 Onbekende kunstenaar, 19e eeuw,  
Stalinterieur met schapen en een geit paneel, 
20 x 25 cm. [1]  € 100/300

4515 Nicaise de Keyser (1813-1887) Portret van een 
heer paneel, gesign. r.o., gedat. '59,  
25 x 18,5 cm. [1]  € 100/200

4516 Hollandse school, 18e/19e eeuw Familie op 
een binnenplaats aquarel, 31 x 35 cm.  
[1]  € 100/200

4517 Onbekende kunstenaar, 18e eeuw Mythologi-
sche scene rood krijt, 23 x 30 cm.  
[1]  € 100/200

4518 Onbekende kunstenaar, 19e eeuw Binnen 
Amstel gezien naar de Kloveniersburgwal  
paneel, 25 x 35 cm. [ds]  € 80/120

4519 Europese school, 18e/19e eeuw Portret van een 
vrouw met parelketting en kanten kraag doek, 
65 x 51 cm. [1]  € 100/200

4520 Hollandse school, 18e eeuw, mogelijk van de 
hand van Dirk Versteegh (1751-1822)  
Heuvellandschap met vissers bij een rivier-
tje inkt en aquarel, ongesign., herkomst: col-
lection Jan Frederik Bianchi (1878-1963), 
18,5 x 14,5 cm. [1]  € 150/300

4521 Gesigneerd J.J. Spohler Figuren op een bevro-
ren vaart bij een molen paneel, 31 x 48 cm.  
[1]  € 150/300

4522 Francois Antoine Bossuet (1798-1889)  
Schepen aan de kade van een rivier bij een 
stad inkt en aquarel, gesign. r.o., 13,4 x 10 cm.  
[1]  € 100/200

4523 Francois Etienne Villeret (1800-1866) Frans 
stadsgezicht met kathedraal, mogelijk Rouen 
aquarel, ongesign., 13,5 x 10 cm.  
[1]  € 100/200

4524 Onbekende kunstenaar, 19e eeuw Zuid-Euro-
pees kustgezicht paneel, 17,5 x 23,5 cm.  
[1]  € 100/200

4525 H. v. Hove19e/20e eeuw) Winters landschap. 
Hierbij paneel, ijsgezicht en tekening,  
honden paneel, 14,5 x 21 cm., paneel,  
10 x 18,5 cm. en tekening, 20 x 24,5 cm.  
[3]  € 60/100

4526 Italiaanse school, 19e/20e eeuw Figuren langs 
de kust paneel, 38 x 45 cm. [1] € 80/150

4527 Hendrik van Ingen (1833-1898) Koe bij een 
meertje aan een bosrand board, gesign. r.o.,  
25 x 35 cm. [1]  € 100/200
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4546 Onduidelijk gesigneerd r.o., '52 Man in een 
roeiboot bij een huis paneel, 26 x 36 cm.  
[1]  € 60/100

4547 Europese school, ca. 1800 De hemelvaart van 
Christus doek, niet ingelijst, beschadigingen, 
120 x 72 cm. [1]  € 200/400

4548 Theodor Koch (1844-1931) Boerderij aan 
het water. Hierbij onbekende kunstenaar, twee 
houtskooltekeningen. aquarel, gesign.,  
21 x 16 cm. en tweemaal houtskool, 25 x 15 cm.  
[3]  € 50/100

4549 H. Endlich (20e eeuw) Man bij een huis in de 
sneeuw doek, gesign. r.o., niet ingelijst,  
44 x 34 cm.  [1]  € 50/80

4550 Abraham Pietersz. Hulk (1752-1809) Portret 
van een jonge vrouw tekening, verso gesign., 
herkomst: collection Jan Frederik Bianchi 
(1878-1963), 23,5 x 18,5 cm. [1] € 100/200

4551 Onduidelijk gesign. l.o. Schepen bij de haven 
van Scheveningen doek, gesign. l.o.,  
45 x 75 cm. [1]  € 100/200

4552 Edzard Willem Koning (1869-1954)  
Collectie schetsen en tekeningen, voornamelijk 
houtskool en houtskool met pastel. Grotendeels 
landschappen in de omgeving van Renkum en 
Rheden.  [map]  € 150/300

4553 Diverse schilderijen en olieverfschetsen   
[map]  € 60/100

4554 Dirk Johannes van Haaren (1901-1961) Koe 
bij een wilg in een polder paneel, gesign. l.o., 
niet ingelijst, 45 x 32 cm. [1]  € 80/120

4555 Toegeschreven aan Barend Cornelis Koek-
koek (1803-1862) Landschap met riviertje en 
oude boom bij een brug. Verso tekening van 
huizen tekening, ongesign., 8 x 12 cm.  
[1]  € 200/400

4556 Sal Meijer (1877-1965) 'Op de heide'  
ets, gesign. r.o., niet ingelijst, 23 x 31 cm.  
[1]  € 80/120

4557 Alex Boom (1862-1943) Figuren op een markt, 
1900 / Vrolijk gezelschap op straat / Figuren bij 
een poort driemaal aquarel, gesign.,  
20 x 32 cm., 36 x 47 cm. en 26 x 37 cm.  
[3]  € 150/300

4558	Diverse	grafiek	en	tekeningen,	20e	eeuw	  
[map]  € 100/200

4559 Gerbrand Frederik van Schagen (1880-1965) 
Boerenerf marouflé, gesign. r.o., 23 x 28 cm. 
[1]  € 60/100

4560 Matthieu Theeuwes van Ginneken (1811-
1888) 'Krielhaantje' paneel, verso gesign.,  
30 x 26,5 cm. [1]  € 100/200

4561 Hollandse school, 19e eeuw, Trekschuit op het 
water met figuren langs een vaart paneel,  
18,5 x 28 cm. [1]  € 100/200

4528 Hollandse school, 19e eeuw Schepen voor de 
kust doek, 52 x 66 cm. [1]  € 100/200

4529 Hollandse school, 19e eeuw, met signatuur 
L.J. Klyn Figuren op een bevroren meer bij 
een huis paneel, 21,5 x 30,5 cm.  
[1]  € 100/200

4530 'A new map of the city of Amsterdam', door 
John Senex, 1720 gravure, handgekleurd,  
50 x 60 cm. [1]  € 300/600

4531 Twee kaarten door Willem Jansz. Blaeu, 
1612 Haarlem en Leiden  [2]  € 60/100

4532 Hollandse school, 18e eeuw en 20e eeuw 
Figuren bij een dorp / Figuren op een bevroren 
vaart tweemaal paneel, 25 x 34 cm. en  
25 x 37 cm. [2]  € 80/120

4533 Hollandse school, 19e eeuw Figuren en boten 
bij een dorpje met ruïne aan de kust  paneel,  
34 x 40 cm. [1]  € 200/400

4534 S. Santeroos (19e/20e eeuw) Twee tekeningen, 
advocaten twee houtskooltekeningen, gesign., 
23 x 18 cm. [2]  € 100/200

4535 Gesigneerd Dupuis Figuren in een winters 
dorp doek, 80 x 122 cm. [1]  € 200/400

4536 Hollandse school Man met rode baret en 
baard paneel, hersteld, niet ingelijst,  
50 x 28,5 cm. [1]  € 100/200

4537 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Zittende 
hond doek, niet ingelijst, 75 x 53 cm.  
[1]  € 80/120

4538 W. van Dongen (19e eeuw) Het schip de  
'Nijverhijd' aquarel, 40 x 58 cm.  
[map]  € 80/150

4539 Eugene Rensburg (1872-1956) Weiland met 
bomen. Hierbij tekening, 19e eeuw, rustende 
geit bij een hek doek, niet ingelijst, 29 x 38 cm. 
en tekening, 11 x 17 cm. [2]  € 60/100

4540 Onbekende kunstenaar, 18e/19e eeuw 
Rivierlandschap met vissers met netten bij een 
boot paneel, 8,7 x 14 cm. [1]  € 150/250

4541 Hollandse school, 20e eeuw, met resten 
signatuur r.o. Interieur met moeder en kinde-
ren doek, 215 x 20 cm. [1]  € 100/200

4542 J. van Couver (19e eeuw) Molen aan een 
vaart aquarel, 50 x 36 cm. [1]  € 100/200

4543 Leo de Meuter Brunin (1861-1949)  
Stilleven doek, resten signatuur l.b.,  
27 x 37 cm. [1]  € 60/100

4544 Onbekende kunstenaar, 19e eeuw Dienstmeid 
op een trap in een hal. Hierbij onbekende kun-
stenaar, 19e eeuw, tekening landschap paneel, 
19 x 15 cm. en tekening, 10 x 17 cm.  
[2]  € 80/120

4545 Italië, 19e eeuw, gravure, met handgeschreven 
tekst gravure en inkt, 30 x 43 cm.  
[1]  € 200/250
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4562 Onbekende kunstenaar, begin 20e eeuw Man 
met ossen board, niet ingelijst, 27,5 x 27 cm. 
[1]  € 60/100

4563 Zes diverse gravures, 18e t/m 20e eeuw     
  € 150/300

4564 Europese school, 17e/18e eeuw De gevangen-
neming van Christus olieverf op koper,  
31 x 23 cm. [1]  € 140/200

4565 Frans Everbag (1877-1947) Toren de Lange 
Jan, Amersfoort ets, gesign. l.o., 65 x 38 cm. 
[1]  € 60/100

4566 Onbekende kunstenaar, 17e eeuw  
De graflegging olieverf op koper, 17 x 22 cm.   
  € 140/220

4567 Friedrich Capelari (1884-1950) Portret van 
Richarde de Bertin uit Reims, actief in vrou-
wenbeweging houtskool en rood krijt, gesign. 
m.r., 1922, 45 x 40 cm.  [1]  € 80/150

4568 Rik Slabbinck (1914-1991) Liggend 
naakt houtskool en pastel, gesign. l.b.,  
32 x 44 cm. [1]  € 100/200

4569 Cor de Wolff (1889-1963) Café met figuren en 
muzikanten. Hierbij tekening door C. Spook 
met afbeelding van de Kromboomsloot.  
aquarel, gesign. r.o., 24 x 34 cm. en aquarel,  
32 x 41 cm. [2]  € 80/120

4570 Jan Rijlaarsdam (1911-2007) Rue Tiquetonne, 
Parijs gemengde techniek op papier,  
30 x 20 cm. [1]  € 60/100

4571 Mogelijk van de hand van Isaac Israels 
Schets van drie mannen houtskool, links  
gesign. met initialen I.I., 21 x 31 cm.  
[1]  € 100/200

4572 Cyril Bleijs (1895-1976) Bos met vliegen-
zwammen pastel, gesign. r.o., 35 x 52 cm.  
[1]  € 80/120

4573 Piet van der Hem (1885-1961) Twee studie-
tekeningen tweemaal potlood en aquarel, één 
gesigneerd, 25 x 20 en 28 x 23 cm.  
[2]  € 100/200

4574 Edzard Willem Koning (1869-1954) Bos-
gezicht doek, niet ingelijst, ongesigneerd,  
76 x 98 cm. [1]  € 100/200

4575 Naar Rembrandt Adam en Eva ets,  
1,5 x 12 cm. [1]  € 100/200

4576 Jo Spier (1900-1978) Figuren in café Le Bois, 
Paris 1924 / Schrijvende man in café Wepler, 
Paris, 1924 / Man in Academie Hubert, Paris, 
1924 drie tekeningen, samen ingelijst, allen 
gesign., allen 20 x 12 cm. [1]  € 100/200

4577 Leendert van der Vlist (1894-1962) Zonnig 
gezicht op een bruggetje bij boerderijen doek, 
gesign. l.o., 38 x 56 cm. [1]  € 60/100

4578 Charles Leslie (1835-1890) Landschap met 
vissers op een meer doek, gesign. r.o.,  
60 x 90 cm. [1]  € 200/400

4579 Diverse tekeningen en schilderijen   
Provenance: Een collectie uit Marker antiek-
winkel [ds]  € 100/200

4580 Kees van Dongen (1877-1968) Haven  
Rotterdam houtskool, resten signatuur r.o.,  
13 x 22 cm. [1]  € 150/250

4581 Zuid-Europese school, 17e eeuw, De geseling 
van Christus inkttekening, 14 x 16,5 cm.  
[1]  € 400/800

4582 In de manier van Adriaen van Ostade Man 
met kan op een bankje, erachter een kaartend 
gezelschap inkt en gewassen inkt, 19 x 15 cm. 
[1]  € 300/500

4583 Willem Roelofs (1822-1897) Koeien bij een 
boerderij inkttekening, verso verklaring echt-
heid door Willem E. Roelofs Jr., 8 x 10 cm.  
[1]  € 40/80

4584 Isaac Israels (1865-1935) Gitaarspeler litho, 
ongesigneerd, 55 x 43 cm. [1]  € 100/150

4585 Lucas Verkoren (1888-1955) Bloemen in een 
vaas. Hierbij boekje betreffende de kunste-
naar. board, gemonn. r.o., herkomst: veiling 
Christie's Amsterdam, diam. 17,5 cm.  
[2]  € 200/400

4586 Piet van Wijngaerdt (1873-1964) Landschap 
met boom pastel, gesign. l.o., 40 x 33 cm.  
[1]  € 50/80

4587 Bernard Antonie van Beek (1875-1941) 
Moestuin achter huizen doek, gesign. l.o., '99, 
34 x 50 cm. [1]  € 100/200

4588 Onbekende kunstenaar, ca. 1920-1930  
Figuren pastel, 29 x 23 cm. [1] € 100/150

4589 Adrianus Johannes Groenewegen  
(1874-1963) Melkende boeren bij een rivier 
quarel, gesign. l.o., 20 x 29 cm. [1] € 200/300

4590 Onbekende kunstenaar, ca. 1920-1930 Twee 
kinderen zittend in een veld, bloemen pluk-
kend doek, beschadigd, 170 x 95 cm.  
[1]  € 200/400

4591 Adrianus Johannes Groenewegen (1874-
1963) Melkende boeren in een polder aquarel, 
gesign. l.o., 20 x 29 cm. [1]  € 200/300

4592 Theodoor van Hoytema (1863-1917) Kraai op 
een dennetak litho, gesign. r.o., 15 x 20 cm.  
[1]  € 60/100

4593 Cornelis Vreedenburgh (1880-1946) Gezicht 
op Amsterdam vanaf het IJ tekening, verso 
atelierstempel, 13 x 21 cm. [1]  € 100/150

4594 Jan Korthals (1916-1972) Stadsgracht aqua-
rel, gesign. l.o., 27 x 34 cm. [1]  € 80/120

4595 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Bergland-
schap doek, 50 x 70 cm. [1]  € 100/200

4596 Jan Sluijters (1881-1957) Staand vrouwelijk 
naakt litho, gesign. op de steen, niet ingelijst, 
35 x 25,5 cm. [1]  € 80/120
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4614 Fedor van Kregten (1871-1937) Koeien bij 
een sloot doek, gesign. r.o., 25 x 40 cm.  
[1]  € 100/200

4615 Hollandse school, 18e eeuw Landschap in 
Drenthe met boerderijen inkt en gewassen inkt, 
ongesign., herkomst: gift van een belangrijk 
verzamelaar aan de huidige eigenaar, 
24 x 36 cm. [1]  € 250/400

4616 Mieke Hoogendorp (geb. 1932) Bruggetje 
Amsterdam / Boerderij tweemaal doek, 
gesign., 30 x 40 cm. [2]  € 100/200

4617 Eduard Boehm (1830-1890) 'Partie bei Salz-
burg' doek, gesign. l.o., 48 x 40 cm.  
[1]  € 140/180

4618 Herman Moerkerk (1879-1949) Bep van 
Klaveren houtskool en pastel, gemonn. l.o., 
29 x 22 cm. [1]  € 60/100

4619 Drie gravures, 18e eeuw, Gezicht op het  
Buitenhof / De vrijheidsboom te Zaandijk / 
Willem V drie gravures [3]  € 80/120

4620 Johannes Karel Leurs (1865-1938) Man in 
een moestuin bij een huis aan een meer aqua-
rel, gesign. r.o., 26 x 42 cm. [1]  € 60/100

4621 Oscar Mendlik (1871-1963) Rotsen in 
zee board, gesign. r.o., 1900, 14 x 24 cm.  
[1]  € 150/250

4622 Sudjono Abdullah (1911-1991) Figuren bij 
een tempel. Hierbij Indonesische school, figu-
ren board, gesign. l.o., 80 x 54 cm. en board, 
60 x 80 cm. [2]  € 200/400

4623 Gesigneerd De Wit Zittende Balinese man 
doek, 80 x 60 cm. [1]  € 150/300

4624	Diverse	grafiek	en	tekeningen,	17e	/m	20e	
eeuw   [map]  € 60/120

4625 Peter van den Braken (1896-1979) Klein  
boeket / Limburgs landschap board, gesign., 
34 x 25 cm. en doek, gesign., 40 x 30 cm.  
[2]  € 150/250

4626 Adolphe Willette (1857-1926) 'Prenez du  
Cacao Van Houten' litho, gesign. op de steen, 
36 x 15 cm. [1]  € 50/80

4627	Diverse	grafiek,	18e	t/m	20e	eeuw	w.b.  
opticaprenten van Utrecht  [3]  € 80/120

4628 Vier gravures, 18e eeuw, Willem de Vijfde 
op schepen / Willem Carel Hendrik Friso / 
Overblijfselen der kruitmakerij Sollenburg / 
Monument voor Amsterdam vier gravures  
[4]  € 80/120

4629 Balinese school, 20e eeuw Vrouwfiguur en 
slang inkt en aquarel, 30 x 22,5 cm.  
[1]  € 60/100

4630 Schilderij, 20e eeuw Colosseum   
[1]  € 100/200

4631 Litho, 19e eeuw, De overwinning voor  
Leuven litho, beschadigd, 44 x 50 cm.  
[1]  € 60/120

4597 Onbekende kunstenaar Portret van een  
zittende vrouw tekening, 57 x 40 cm.  
[1]  € 100/200

4598 Hein Kever (1854-1922) Doorkijkje naar een 
erf met een waterpomp board, gesign. r.o.,  
30 x 25 cm. [1]  € 150/250

4599 Gesigneerd Zwart Schip. Hierbij aquarel naar 
Munthe board, 23 x 29 cm. en aquarel,  
12 x 15 cm. [2]  € 100/200

4600 Toegeschreven aan I Ketut Madra  
(20e eeuw) Ramayana inkt en aquarel,  
ongesigneerd, 16 x 10 cm. [1]  € 100/200

4601 Balinese school, 20e eeuw Moeder met kind / 
Compositie met vele figuren tweemaal  
tekening, 37 x 18 cm. en 40 x 40 cm.  
[2]  € 100/200

4602 Sudjana Kerton (1922-1994) Indone-
sisch landschap met zittende vrouw bij een 
boom aquarel, gesign. l.o., 36 x 53 cm.  
[1]  € 100/200

4603 Gesigneerd Bruno Gezicht vanuit de duinen 
op een strand met badende figuren board, niet 
ingelijst, 60 x 79 cm. [1]  € 80/120

4604 Balinese school, 20e eeuw Twee tekeningen 
met afbeeldingen van vissen tweemaal inkt en 
aquarel, 30 x 20 cm. [2]  € 60/100

4605 Frans Smissaert (1862-1944) Uitgestrekt 
landschap achter de duinen doek, niet ingelijst, 
gesign. r.o., 65 x 22 cm. [1]  € 100/200

4606 Frans Everbag (1877-1947) Bloemgracht, 
Amsterdam kleurenets, gesign. r.o., 46 x 30 cm. 
[1]  € 100/200

4607 Indonesische school, 20e eeuw Drie tekenin-
gen driemaal inkt en aquarel, 12 x 7,5 cm.  
[3]  € 120/180

4608 Onduidelijk gesigneerd r.o. Gezicht op het 
ruiterstandbeeld van Henry IV op het Place 
du Pont Neuf aan de Seine, Parijs marouflé, 
beschadigd, 50 x 64 cm. [1]  € 80/120

4609 Sytze Henstra (1894-1991) Schip aan de kade 
bij de Magere Brug doek, niet ingelijst, gesign. 
l.o., 1945, 40 x 50 cm. [1]  € 80/120

4610 Theo Goedvriend (1879-1969) Oosters  
tafereel met figuur bij een ruïne  board, gesign. 
l.o., herkomst: Christie's Amsterdam,  
23 x 37 cm. [1]  € 150/250

4611 Cornelis de Bruin (1870-1940) Man in een 
roeiboot bij Kortenhoef. Hierbij doek, vissers-
vrouwen op het strand door D. Voerman. 
doek, gesign. r.o., 31 x 40 cm. en doek, gesign. 
r.o., 30 x 40 cm. [2]  € 100/200

4612 Gerrit van der Veen (1900-1944) Hond 
tekening, gesign. r.o., 30 x 42 cm.  
[1]  € 50/80

4613 Gesigneerd Kogan 1929 Brug over een rivier, 
mogelijk Parijs doek, niet ingelijst, gesign. r.o., 
1929, 50 x 66 cm. [1]  € 100/200
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4632 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Het Leidse-
plein met een terras voor Broodje van Kootje, 
ca. 1975 doek, 55 x 70 cm. [1]  € 80/120

4633 Henk Leurs (1890-1956) Paarden op een kade 
doek, gesign. r.o., 26 x 45 cm. [1] € 80/120

4634 B. van Reenen (20e eeuw) Bosgezicht board, 
70 x 50 cm. [1]  € 100/200

4635 Sjoerdje Kutsch Lojenga (1869-1934) Vrouw 
met melkkan bij een tafel doek, gesign. l.o.,  
38 x 31 cm. [1]  € 150/250

4636 J. Casari (20e eeuw) Gezicht op de Brouwers-
gracht hoek Prinsengracht / Schepen op een 
rivier tweemaal board, 40 x 60 cm.  
[2]  € 150/250

4637 Marie Engelina van Regteren Altena (1868-
1958) Portret van een heer doek, gesign. r.o., 
60 x 45 cm. Provenance: Een nalatenschap uit 
de Apollobuurt, Amsterdam [1]  € 200/400

4638 Barend Hendrik ter Weeme (1880-1956) 
Portret van een vrouw doek, gesign. r.o., 1916, 
57 x 46 cm. [1]  € 100/200

4639 Louis Stutterheim (1873-1943) Stilleven 
board, gesign. l.o., 55 x 45 cm.  
[1]  € 60/100

4640 Jan Goedhart (1893-1975) Gezicht op een 
stad / Landschap met dorp board, gesign.,  
37 x 49 cm. en board, gesign., 23 x 58 cm.  
[2]  € 100/200

4641 Prince Paleogue (?-1984) Man voor een huis, 
Venetië board, gesign. m.o., 1955, 40 x 30 cm. 
[1]  € 100/200

4642 Jan Korthals (1916-1972) Bergmeer, Zwitser-
land doek, gesign. r.o., 50 x 60 cm.  
[1]  € 100/200

4643 Pierre Grisot (1911-1995) Notre Dame, 
Parijs gouache, gesign. r.o., '85, 40 x 30 cm.  
[1]  € 100/200

4644 Jan Korthals (1916-1972) Gezicht op de 
Groenburgwal bij de Staalstraat doek, gesign. 
r.o., 50 x 60 cm. [1]  € 300/500

4645 Toon Koster (1913-1990) Boerderij board, 
gesign. r.o., 15 x 17 cm. [1]  € 50/80

4646 Willem van Nieuwenhoven (1879-1973)  
Stilleven met vaas klaprozen doek, gesign. l.o., 
50 x 40 cm. [1]  € 140/180

4647 John van Deventer (1903-1952) Gezicht op  
de Amstel in de winter / Besneeuwd kerkplein 
tweemaal board, gesign., 60 x 74 cm. en  
70 x 55 cm. [2]  € 80/120

4648 Jan Korthals (1916-1972) Steegje in Den 
Bosch doek, gesign. r.o., 60 x 80 cm.  
[1]  € 160/260

4649 Kaart Belgii & Hollandia door Cornelius 
Kribben anno 1751 Hierbij gravure door G.B. 
Probst; Jacob komt tot zijnen zoon in Egypte 
tweemaal gravure, handgekleurd, 50 x 60 cm. 
en 32 x 42 cm. [2]  € 80/120

4650 Jacob Willem Gruijter (1856-1908) Sloepen 
bij een schip voor de kust inkttekening, verso 
naamsvermelding, 11 x 17,5 cm.  
[1]  € 60/100

4651 Jan Goedhart (1893-1975) Bergen langs een 
kust doek, gesign. r.o., 33 x 60 cm.  
[1]  € 60/100

4652 Diverse schilderijen   [ds]  € 60/120
4653 Victor Linford (1940-2002) 'Difficult to 

grasp' board, gesign. r.o., '79, 40 x 40 cm.  
[1]  € 80/120

4654 F. Bosschaart (20e eeuw) Korenveld doek, 
1940, 45 x 50 cm. [1]  € 60/100

4656 Henri Wouters (1866-1935) Stalinterieur 
doek, niet ingelijst, gesign. l.o., 46 x 68 cm.  
[1]  € 80/120

4657 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Handwer-
kende vrouw doek, niet ingelijst, 62 x 50 cm. 
[1]  € 60/120

4658 Duitse school, 19e eeuw Berglandschap doek, 
50 x 70 cm. [1]  € 50/80

4659 Dirk van Driest (1889-1989) Naakt op de rug 
gezien / Halfnaakt van voren gezien doek, 
gesign. l.o., 80 x 50 cm. en board, gesign. r.o., 
50 x 40 cm. [2]  € 150/250

4660 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Winters 
landschap in de omgeving van Blaricum 

 marouflé, 40 x 60 cm. [1]  € 100/200
4661 Hollandse school, 20e eeuw Portret van een 

dame doek, 52 x 45 cm. [1]  € 100/200
4662 Daan de Jong (geb. 1982) Wolkenstudie. 

Hierbij board, wolken boven het Rijksmuseum, 
mogelijk van de hand van Daan de Jong doek, 
verso gesign., 30 x 30 cm. en board, ongesign., 
25 x 30 cm. [2]  € 150/250

4663 Jan Martens (20e eeuw) Stilleven doek,  
60 x 50 cm. [1]  € 80/120

4664 Neville Mawhinney (1928-2010) 'Memoria di 
Firenze' pastel en gouache, gesign. l.o.,  
25,5 x 22 cm. [1]  € 50/80

4665 Theo Bitter (1916-1994) Tekening van een 
man tekening, gesign. r.o., '59, 44 x 30 cm.  
[1]  € 100/200

4666 Girard (20e eeuw) Heuvellandschap met 
huizen  doek, 36 x 21 cm. [1]  € 50/80

4667	Diverse	tekeningen	en	grafiek	   
[ds]  € 60/120

4668 J.W.S. Hartog (20e eeuw) Stilleven doek,  
30 x 40 cm. [1]  € 60/100

4669 Diverse schilderijen en tekeningen    
[ds]  € 80/120

4670 Felix Timmermans (1886-1947) Studieteke-
ning met figuren inkttekening, gesign. l.b.,  
18 x 23,5 cm. [1]  € 80/120



Catalogus De Zwaan / Pagina 195

4692 Erwin Stolz (1896-1987) Op de weg naar Em-
maus doek, op spieraam stempel nalatenschap 
Erwin Stolz, 42 x 38 cm. [1]  € 200/400

4693 Erwin Stolz (1896-1987) Op weg naar  
Emmaus tweemaal olieverf op papier,  
monogram l.o., 28 x 24 cm. en 23 x 26 cm.  
[2]  € 200/400

4694 A. Levebvre Zeegezicht board, 10 x 17,5 cm. 
[1]  € 200/300

4695 Diverse schilderijen   [ds]
4696 Winters landschap   [1]  € 100/200
4697 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Gezicht op 

een dorp doek, niet ingelijst, 40 x 50 cm.  
[1]  € 50/80

4698 Voorstelling van Christus bij de tempel    
[1]  € 250/350

4699 Indonesische school, 20e eeuw Boom bij een 
riviertje aquarel, 30 x 23 cm.  
[1]  € 30/50

4700 Cor Hund (1915-2008) Gezicht op de  
Amstel met de Blauwbrug en rechts de 
Amstelstraat doek, niet ingelijst, gesign. r.o., 
80 x 70 cm. [1]  € 300/600

4701 Cor Hund (1915-2008) Staande man met  
lendedoek. Verso portret van een familie.  
doek, gesign. op spieraam, 90 x 75 cm.  
[1]  € 150/250

4702 Cor Hund (1915-2008) Wachtende koetsiers 
board, niet ingelijst, gesign. r.o., '40,  
38 x 63 cm. [1]  € 150/250

4703 Cor Hund (1915-2008) Soldaten bij de kazerne 
in Amersfoort board, ongesign., 63 x 72 cm. 
[1]  € 150/250

4704 Cor Hund (1915-2008) Stilleven met vissen. 
Hierbij board, figuren op akker doek, niet inge-
lijst, gesign. r.o., 54 x 69 cm. en board, 
30 x 40 cm. [2]  € 100/200

4705 Cor Hund (1915-2008) Twee landschappen 
met akkers tweemaal doek, 60 x 80 cm.  
[2]  € 150/250

4706 Cor Hund (1915-2008) Gezicht op een 
plein marouflé, gesign. r.o., '69, 70 x 90 cm.  
[1]  € 100/200

4708 Twee etsen naar Van Velde     € 60/120
4709 Gloria Pratt (20e eeuw) Kustgezicht   

[1]  € 150/200
4710 Gravure, 18e eeuw, Utrecht Hierbij mezzotint  

[2]  € 60/100
4711 Litho, 19e eeuw, Vertrek van de Brielsche 

mobiele schutterij litho, 48 x 53 cm.  
[1]  € 60/120

4712 Grote antieke schilderijlijst   [1]  
4713 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw  

Kerkinterieur paneel [1]  € 100/200

4671 Coenraad Matthias Garms (1863-1944)  
Interieur van de Westerkerk in Enkhuizen. 
Hierbij polderlandschap naar Willem de 
Zwart doek, niet ingelijst, beschadigd, 
40 x 30 cm. en paneel, 20 x 30 cm.  
[2]  € 80/120

4672 Joub Wiertz (1893-1966) Duinlandschap 
board, niet ingelijst, gesign. r.o., 24 x 32 cm. 
[1]  € 50/80

4673 Gesigneerd Daniel Notebooom Schelpenvisser 
in de branding doek, 60 x 40 cm.  
[1]  € 100/200

4674 Antoon Lüske (1897-1926) Vrouw met bos 
takken, Italië board, verso gesign.,  
33 x 23,5 cm. [1]  € 100/200

4676 Hermine ten Cate-Weber (1916-2005)  
Uitgestrekt landschap board, gesign. r.o., '81, 
40 x 53 cm. [1]  € 60/100

4677 Moreau (20e eeuw) Aan de Seine doek,  
beschadigd, 50 x 70 cm. [1]  € 60/120

4678 Gesigneerd, Swart 1905 Koeien bij een  
meertje doek, gesign. r.o., 70 x 80 cm.  
[1]  € 100/300

4679 J.H. Visser (20e eeuw) 'De omval' board, 
verso etiket met naamsvermelding, 36 x 48 cm. 
[1]  € 60/100

4680 Gesigneerd Ehrenberger 'Der verflixte Nord-
wind!' aquarel, 32 x 22 cm. [1] € 100/200

4681 Henk Leurs (1890-1956) Gezicht op een 
dorp doek, gesign. r.o., 52 x 71 cm.  
[1]  € 50/80

4682 Hermanus Adrianus van Oosterzee (1863-
1933) Landschap Zuid-Limburg doek, niet 
ingelijst, naam kunstenaar en titel op etiket 
achterzijde, 40 x 60 cm. [1]  € 60/100

4683 Naar Louis Apol Winters bosgezicht paneel, 
27 x 21 cm. [1]  € 100/200

4684 C. Cornelisz (20e eeuw) Stadsgracht. Hierbij 
figuren in een straatje door C. Hofkamp  
paneel, 13 x 17 cm. en paneel, 17 x 13 cm.  
[2]  € 100/200

4685 Hermanus Berserik (1921-2002) Pop litho, 
gesign. m.o., 1967, 6/16, 60 x 45 cm.  
[1]  € 100/200

4686 Hollandse school, 19e eeuw Twee landschap-
pen 20 x 25 cm. [2]  € 80/120

4687 Sten Ekendahl (1897-1968) Fantasiefiguur met 
naakte vrouw bij een grot board, gesign. r.o., 
47 x 64 cm. [1]  € 60/120

4688 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Figuren 
board, 52 x 71 cm. [1]  € 60/100

4689 Chinese school Tweemaal kalligrafie 
tweemaal inkt, 87 x 55 cm. [2]  € 150/300

4690 Diverse schilderijen   [ds]  € 40/80
4691 Georges Baltus (1874-1967) Portret van een 

jonge vrouw pastel, ongesign., 60 x 46 cm.  
[1]  € 100/200
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Schilderijen, 
aquarellen 
en tekeningen

4800 Italiaanse school, 18e eeuw Figuren bij een 
Romeinse ruïne doek, 92 x 76 cm. Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen   € 400/800

4801 Hollandse school, 17e eeuw Man en een 
vrouw in een herberg paneel, 30 x 23 cm.  
[1]  € 1800/2500

4802 Hollandse school, 18e/19e eeuw Schepen bij 
Dordrecht paneel, 17 x 22 cm.  
[1]  € 300/400

4803 Europese School, vroeg 18e eeuw Italianise-
rend landschap met ruïne en figuren met ezel op 
voorgrond doek, 80 x 100 cm. [1] € 400/600

4804 Roelof Jansz. van Vries (c. 1631-c. 1681) 
Figuren in een dorpsstraat bij huizen paneel, 
restanten signatuur R. Vries l.o., 66 x 50 cm.  
[1]  € 2000/4000

4805 Abraham van Beijeren (1620-1690) Stilleven 
met zalmmoot, vissen, rieten mand en aarde-
werk op een tafel paneel, monogram AVB f 
m.o., 54 x 75 cm. [1]  € 4000/8000

4806 Hollandse school, 17e/18e eeuw Stilleven met 
bloemen en fruit doek, 84 x 66 cm.  
[1]  € 800/1500

4807 Toegeschrevan aan Andries van Eertvelt 
(1590-1652) Zeeslag paneel, 22 x 32,5 cm.  
[1]  € 1800/2800

4808 Toegeschreven aan Pieter Cornelisz. van 
Slingelandt (1640-1691) Portret van een jonge 
vrouw olieverf op koper, ongesign., 8,5 x 7 cm. 
[1]  € 2000/3000

4809 Hollandse school, 18e eeuw Stilleven met 
bloemen, fruit en vogels doek, 115 x 75 cm.  
[2]  € 500/800

4810 Toegeschreven aan Theobald Michau  
(1676-1765) Uitgestrekt landschap met  
reizigers op een pad marouflé, 30 x 39 cm.  
[1]  € 2000/4000

4811 Hollandse school, 17e/18e eeuw Vrouw lezend 
aan een tafel, op de achtergrond een man doek, 
niet ingelijst, 24,5 x 18,5 cm. [1] € 200/400

4812 Italiaanse school Madonna met kind 
doek, 48 x 37 cm.   € 500/800

4813 Hollandse school, 17e/18e eeuw Vrouw met 
hond in een tussen bomen naast een rivier 
paneel, 9,5 x 21 cm. [1]  € 300/600

4814 Dirk Langendijk (1748-1805) Gevecht tussen 
Engelse dragonders en Franse infanterie in 
Noord-Holland in 1799 inkt en gewassen inkt, 
signatuur mogelijk r.o., herk. veiling Christie's 
Londen 1980, veiling Glerum Amsterdam, 
1999, 46 x 58,5 cm. [1]  € 400/800

4815 Willem Bernardus IJzerdraat (1835-1907) 
Schaatsers bij een koek-en-zopie op het ijs 
aquarel, gesign. r.o., 55 x 40 cm.  
[1]  € 1000/1500

4816 Hollandse school, 17e eeuw Herberinterieur 
met boeren bij een haard doek, 33 x 28 cm.  
[1]  € 800/1200

4817 Hollandse school, 17e eeuw Paar portretten 
tweemaal doek, 87 x 70 cm. [2]  € 4000/6000

4818 Hollandse school, 18e eeuw Stadsgezicht 
Amsterdam doek, niet ingelijst, 39 x 40 cm.  
[1]  € 200/400

4819 Europese school, 18e eeuw  doek, 80 x 86 cm. 
[1]  € 700/900

4820 Hollandse school, 18e eeuw Twee stillevens 
met vogels tweemaal paneel, 31 x 37,5 cm.  
[2]  € 700/900

4821 Hendrik Savrij (1823-1907) Portret van een 
vrouw zittend aan een tafel paneel, gesign. r.o., 
40 x 35 cm. [1]  € 200/400

4822 Vlaamse school, 17e eeuw Jonge vrouw bij 
sater met fruitmand doek, 38 x 38 cm.  
[1]  € 3000/4000

4823 Mogelijk van de hand van Geraldine Jacoba 
van de Sande Bakhuyzen Rozen doek,  
monogram r.o., 53 x 43,5 cm. [1] € 400/800

4824 Jean Carolus (1814-1897) De liefdesbrief 
paneel, gesign. r.o., verso annotatie door de 
kunstenaar, 73 x 57 cm [1]  € 1500/2500

4825 Anton Mauve (1838-1888) Melktijd doek, 
gesign. r.o., 48 x 73 cm. [1]  € 1000/2000

4826 Hollandse school, 19e eeuw Figuren op een 
bevroren vaart bij een koek-en-zopie naast een 
dorp  [1]  € 150/300

4827 Joseph Bail (1861-1921) Stilleven met asper-
ges, bosui en een trom paneel, gesign. r.b., 
12,5 x 16,5 cm. [1]  € 300/500

4828 Toegeschreven aan Nicholaas Riegen (1827-
1889) Schepen op een rivier met op de oever 
een kasteel paneel, gesign. l.o., 31 x 42 cm.  
[1]  € 200/400

4829 Johannes Frederik Hulk Sr. (1829-1911) 
Gezicht op een meer met vele schepen doek, 
gesign. r.o., 60 x 90 cm. [1]  € 600/1200

4830 Willem Koekkoek (1839-1895) Een drukke 
straat in een Hollandse stad doek, gesign. r.o., 
55 x 70 cm. [1]  € 10000/20000
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4846 Victor Bauffe (1849-1921) Polderland-
schap marouflé, gesign. r.o., 36 x 50 cm.  
[1]  € 150/300

4847 Willem Roelofs (1822-1897) Vissers in een 
bootje in een gracht bij een kasteel. Verso 
studietekeningen. inkttekening, verso gesign. 
gedateerd 1839 (?), 25 x 30 cm.  
[1]  € 150/300

4848 Onbekende kunstenaar, 19e eeuw Portret van 
een man olieverf op papier op board,  
27 x 23 cm. [1]  € 200/400

4849 Marie Hendrik Mackenzie (1878-1961)  
Gezicht op Praag aquarel, gesign. r.o., tentoon-
stelling: M/H. Mackenzie, van grachtenpand tot 
muurhuis, Museum Flehite, Amersfoort, 2009, 
afb. tentoonstellings catalogus p. 114-115,  
29 x 38,5 cm. [1]  € 200/400

4850 Floris Arntzenius (1864-1925) Visverkoopster 
op straat, Den Haag paneel, gesign. l.o.,  
19 x 26 cm. [1]  € 1500/2500

4851 Kasparus Karssen (1810-1896) Figuren bij 
huizen in een stad, Amsterdam, 1842 paneel, 
verso gesign., Amsterdam 1842, 15,5 x 18,2 cm. 
[1]  € 300/500

4852 Anna Egter van Wissekerke (1872-1969)  
Vanitas stilleven met schedel en boek doek, 
kleine beschadigingen, gesign. r.o., 1937,  
28 x 38 cm. [1]  € 150/250

4853 Willem Hendrik van der Nat (1865-1929) 
Hooibergen board, gesign. r.o., gedateerd 1909 
(?), 32 x 40 cm. [1]  € 200/400

4854 Jan Hillebrand Wijsmuller (1855-1925) 'Een 
warmendag bij Vorden' marouflé, gesign. r.o., 
35 x 50 cm. [1]  € 300/500

4855 Antoon van Welie (1866-1956) Portret van een 
jonge vrouw houtskool en pastel, gesign. l.m., 
1909, 100 x 68 cm. [1]  € 300/600

4855A Hollandse school, 19e eeuw Winkelstraat  
paneel, 28,5 x 34,5 cm. Provenance: Een col-
lectie uit Marker antiekwinkel [1] € 400/800

4856 Toegeschreven aan Théophile de Bock (1851-
1904) Duinlandschap marouflé, gesign. TB l.o., 
30 x 40 cm. [1]  € 200/400

4857 Willem de Zwart (1862-1931) Landschap met 
koeien bij een beekje marouflé, gesign. l.o., 
verso stempel kunsthandel Sala & Zonen,  
27 x 40 cm. [1]  € 300/500

4858 Gesigneerd Corot  Landschap met figuur 
onder een boom, uitkijkend op een dorp op een 
heuvel doek, gesign. l.o., 52 x 70 cm. oil on 
canvas, signed lower left Corot/  
[1]  € 800/1200

4859 Johann Georg von Dillis (1759-1841)  
Stierenkop / Studie koe / Blad met studies koe 
en honden drie tekeningen, ongesign.,  
14 x 10 cm., 10 x 10 cm. en 12 x 7,7 cm.  
[2]  € 400/800

4831 Pieter Gerardus Sjamaar (1819-1876)  
Figuren bij een groentekraam in een stad bij 
maanlicht paneel, herstellingen en restauraties, 
niet ingelijst, gesign. r.o., 25 x 36 cm.  
[1]  € 200/400

4832 Théophile Emmanuel Duverger (1821-1901) 
Schoenmaker aan het werk paneel, gesign. r.o., 
25 x 18 cm. [1]  € 400/800

4833 Johannes Franciscus Spohler (1853-1894) 
Paar Hollandse stadsgezichten tweemaal doek, 
kleine beschadigingen, gesign. r.o. en gesign. 
l.o., 24 x 20 cm.   € 1200/1800

4834 Petrus Gerardus Vertin (1819-1893) Winters 
stadsgezicht doek, gesign. r.o., 50 x 78 cm.  
[1]  € 6000/12000

4835 Gerhard A.L. Morgenstjerne Munthe (1875-
1927) Botters in de branding bij het strand van 
Katwijk doek, gesign. l.o., 57 x 63 cm.  
[1]  € 1000/2000

4836 Hermanus Jan Hendrik Rijkelijkshuijsen 
(1813-1883) Rustende reizigers in een land-
schap paneel, gesign. r.o., 23 x 36,5 cm.  
[1]  € 400/800

4837 Johan Frederik Cornelis Scherrewitz (1868-
1951) |Ruiter in een park board, gesign. l.o., 
31 x 43 cm. [1]  € 300/600

4838 Francisque Jean Schaeffer-Berger (1808-
1874) Landschap met bomen bij een meer-
tje doek, niet ingelijst, gesign. r.o., 32 x 51 cm. 
[1]  € 150/250

4839 Quirijn Rudolph Maurits Verhuell  
(1787-1860) Drie tekeningen van de oleander-
pijlstaartvlinder drie tekeningen, gesign., 1833, 
herkomst: Sotheby's London, 30 maart 1987,  
15 x 15 cm. en 17 x 13 cm. [3]  € 500/800

4840 Gerard Voorduin (1830-1910) Feestdag op het 
Gouvernementsplein, Paramaribo, ca. 1860 
aquarel, gesign. l.o., 30 x 44 cm.  
[1]  € 500/800

4841 Toegeschreven aan Johannes Bosboom 
(1817-1891) Interieur van de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam met burgerweesmeisjes paneel, 
gesign. r.o., 18,5 x 14 cm. [1]  € 1200/1500

4842 Jan Willem van Borselen (1825-1892) Vrouw 
met ezel op een pad tussen de bomen inkt en 
aquarel, gesign. r.o., 33 x 49 cm.  
[1]  € 300/600

4843 Vlaamse school, 17e eeuw Italianiserend land-
schap paneel, 29 x 33 cm. [1]  € 500/800

4844 Cornelis Kuijpers (1864-1932) Paar winter-
landschappen tweemaal doek, niet ingelijst, 
restanten signatuur r.o., 66 x 44 cm.  
[2]  € 300/600

4845 Charles Henri Joseph Leickert (1816-1907) 
Winters stadsgezicht doek, gesign. r.o.,  
73 x 52 cm. [1]  € 10000/20000
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4860 Jan Sluijters (1881-1957) Gezicht op de  
Amstelveenseweg aquarel, op twee bladen  
papier, gesign. l.o., herkomst: Kunsthandel 
M.L. de Boer, no. 14095, 27 x 41 cm.  
[1]  € 1500/3000

4861 Marinus van der Maarel (1857-1921)  
Moeder met kind in een tuin paneel, gesign. 
r.o., 52 x 22 cm. [1]  € 300/600

4862 Jkvr. Sopie Speelman (1859-1939)  
Bloemstilleven doek, gesign. r.o., 75 x 46 cm.  
[1]  € 300/600

4863 Mogelijk van de hand van Jan Sluijters 
Landschap board, ongesigneerd, verso etiket 
herkomst collectie S.B. Slijper, Blaricum,  
36 x 47 cm. [1] ]  € 1000/2000

4864 Jan Hillebrand Wijsmuller (1855-1925) 
Vrouw bij op een bruggetje bij een huis,  
Baambrugge doek, gesign. r.o., 40 x 58 cm.  
[1]  € 500/800

4865 Dimmen Gestel (1862-1945) Portret van een 
man met hoed doek, gesign. r.o., 60 x 42 cm. 
[1]  € 100/200

4866 Dimmen Gestel (1862-1945) Brabants land-
schap doek, niet ingelijst, gesign. r.o., 1892,  
35 x 48 cm. [1]  € 150/250

4867 Evert Moll (1878-1955) Binnenhaven met 
molen, Rotterdam board, gesign. r.o., kleine 
beschadigingen, 65 x 75 cm. [1] € 400/600

4868 Dimmen Gestel (1862-1945) Landschap met 
kerktoren board, gesign. r.o., 26 x 42 cm.  
[1]  € 100/200

4869 Cor Noltee (1903-1967) Binnenplaats met  
man met handkar bij een vrouw in de  
deuropening doek, gesign. l.o., 30 x 40 cm.  
[1]  € 200/400

4870 Ben Viegers (1886-1947) Vissers bij  
Concarneau doek, gesign. l.o., 40 x 80 cm.  
[1]  € 600/1000

4871 Gijsbertus Johannes van Overbeek (1882-
1947) Gezicht op Rotterdam aan de Maas   
[1]  € 200/400

4872 Reinier Sybrand Bakels (1873-1956)  
Paardenkar bij het strand doek, gesign. r.o., 
1911, 65 x 130 cm. [1]  € 400/800

4873 Paul Bodifée (1866-1939) Gezicht op een  
zomerse tuin marouflé, gesign. l.o., niet inge-
lijst, 32 x 49,5 cm. [1]  € 200/400

4874 Albert Raty (1889-1970) 'Brume a la Semois' 
doek, gesign. l.o., provenance: Galarie Alberti, 
Bruxelles, 27 x 37 cm. [1]  € 300/500

4875 Otto van Rees (1884-1957) Huizen doek, 
gesign. r.o., '36, 50 x 65 cm. [1] € 1400/1800

4876 Bernard Eilers (1878-1951) Winter, Heren-
gracht hoek Leidsegracht. Hierbij boek betref-
fende de kunstenaar.  fotogravure, gesign. r.o., 
44 x 49 cm. [2]  € 200/400

4877 Johannes Hendrikus Jurres (1875-1946) Een 
Spaanse vrouw doek, gesign. l.o., 50 x 53 cm. 
[1]  € 300/600

4878 Jo Koster van Hattem (1869-1944) Spelend 
meisje bij een brug board, gesign. r.o., 1916, 
24,5 x 44,5 cm. [1]  € 8000/12000

4879 Jo Koster van Hattem (1869-1944) Interieur 
van een boerenwoning doek, gesign. r.o., 1922, 
50 x 60 cm. [1]  € 3000/5000

4880 Heinrich Campendonk (1889-1957)  
Amsterdamse gracht potl./papier 1935 verkre-
gen van wijlen Loek Brons. Werd geëxposeerd 
in Cobra museum en museum Schloss Moy-
land potlood, gesign. r.o., met initialen, '35, 
litt: Firmenich 10252, ill. p. 108, tent. Cobra 
Museum en Schloss Moyland, herk. aangekocht 
bij Kunsthandel Loek Brons,  
43 x 49 cm. [1]  € 3000/6000

4881 Arnold Marc Gorter (1866-1933) Gezicht op 
een sloot waarlangs knotwilgen en koeien in 
een weiland doek, gesign. r.o., 100 x 76 cm.  
[1]  € 3500/4500

4882 Evert Moll (1878-1955) Schepen bij  
Rotterdam doek, gesign. l.o., 40 x 80 cm.  
[1]  € 400/800

4883 Paul Bodifée (1866-1939) Gezicht op de  
Binnen Amstel met de Blauwbrug,  
Amsterdam board, gesign. l.o., 23 x 37,5 cm.  
[1]  € 200/400

4884 Jan van Herwijnen (1889-1965) Stilleven met 
appels en een kom doek, gesign. m.o., '45,  
niet ingelijst, 35 x 40 cm. [1]  € 150/300

4885 Jan Voerman jr. (1890-1976) Bloemen in een 
vaas board, gesign., 1948, 24 x 21 cm.  
[1]  € 2000/4000

4886 Marcel Jefferys (1872-1924) 'Amsterdam'  
paneel, verso naamsvermelding op etiket,  
42 x 49 cm. [1]  € 800/1200

4887 Edzard Willem Koning (1869-1954) Huizen 
aan de rand van een stad doek, gesign. r.o., niet 
ingelijst, 50 x 70 cm. [1]  € 200/400

4888 Lucien Frennet (1888-1849) Prins Hendrik-
kade, Amsterdam doek, gesign. l.o.,  
100 x 120 cm. [1]  € 800/1200

4889 Adriaan Boudewijnse (1862-1909) Geleerde 
aan een tafel aquarel, gesign. r.o., 34 x 56 cm. 
[1]  € 150/250

4890 Herbert Fiedler (1891-1962) 'In 't winkeltje 
(de kruidenier)' doek, gesign. r.o., 1952-1953, 
tentoonstelling Singer Museum Laren, 2001,  
60 x 63 cm. [1]  € 800/1200

4891 Daniël Noteboom (1877-1943) Vrouw bij een 
huisje in de duinen, mogelijk Noordwijk of 
Zandvoort doek, gesign. r.o., 40 x 50 cm.  
[1]  € 300/500

4892 Franse school, 19e eeuw Uitgestrekt landschap 
doek, 42 x 60 cm. [1]  € 400/800
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4910 Jan Gerard Smits (1823-1910) Gezicht op de 
Montelbaanstoren doek, kleine beschadigin-
gen, gesign. l.o., 42 x 62 cm.  
[1]  € 200/400

4911 Marguerite Klee (ca. 1910-1920) Stilleven 
met Japanse pop en maskers doek, gesign. r.o., 
73 x 100 cm. [1]  € 100/200

4912 Sierk Schröder (1903-2002) Zittend 
naakt houtskool, potlood en wit krijt, gesign. 
r.o., 33 x 21 cm. [1]  € 200/400

4913 Sierk Schröder (1903-2002) Staand vrouwe-
lijk naakt. Met brief van de kunstenaar aan de 
familie van de huidige eigenaar. krijttekening, 
gesigneerd met initiaal r.o., '46, 38 x 28 cm.  
[1]  € 200/400

4914 Ewald Namatjira (1930-1984) 'Twisted Gums 
and Mulga Trees' aquarel, gesign., 1968,  
25 x 35,5 cm.   € 150/250

4915 Toegeschreven aan Hendrik Willem Mesdag 
(1831-1915)  aquarel, gesign. r.o., 1875, 
52,5 x 36 cm. [1]  € 1000/2000

4916 Willy Sluiter (1873-1949) Man op een paar-
denkar op het strand.  doek, gesign. l.o.,  
45 x 63 cm. [1]  € 1000/1500

4917 Dick van Heerde (geb. 1954) Kudde olifanten 
doek, gesign. r.o., 35 x 80 cm.  [1] € 400/800

4918 Onbekende kunstenaar, 19e eeuw  
Meisje en hond bij appelboom met duiven 
doek, 152 x 95 cm. [1]  € 300/600

4919 Frans David Oerder (1867-1944) Bloemen 
doek, niet ingelijst, beschadigingen, gesign. 
r.o., 50 x 70 cm. [1]  € 200/400

4920 Hans van Ieperen (1909-1995) 'Strandtenten' 
board, gesign. r.o., litt.: Hans van Ieperen, 
1909-1995, afb. p. 14, 62 x 92 cm.  
[1]  € 1000/2000

4921 Gerhard Altmann (1877-1940) Bloesem- 
bomen bij een boerderij doek, gesign. l.o.,  
60 x 90 cm. [1]  € 200/400

4922 Paardenrassen. Kunstalbum van een en 
veertig afbeeldingen naar schilderijen van 
Otto Eerelman met beschrijvingen door 
E.A.L. Quadekker.  Chromo-lithographieën 
van J.L. Goffart. Zutphen, Schillemans & Van 
Belkum, ca. 1900. Origineel portfolio (47 x 62 
cm.), half-linnen met gekartonneerde plat-
ten en flappen, geïllustreerd; compleet in 10 
afleveringen met telkens 4 afbeeldingen. de 
laatste aflevering met 5 afbeeldingen, alle van 
verschillende paardenrassen in chromo-litho. 
De afbeeldingen door J.L. Goffart naar Otto 
Eerelman. De portfolio met gebruikssporen. De 
meeste platen in zeer goede staat, enkele met 
gebruikssporen.  [1]  € 1000/1500

4923 Christiaan Immerzeel (1808-1886) Visser in 
een roeiboot bij maanlicht paneel, gesign. l.o., 
46 x 38 cm. [1]  € 300/500

4893 Felicien Bobeldijk (1876-1964) Platbodems op 
de gracht, Amsterdam aquarel, gesign. r.o.,  
45 x 63 cm. [1]  € 300/500

4894 Isidore van Mens (1890-1985) 'Boerenschuur' 
marouflé, gesign. r.o., 30 x 37 cm.  
[1]  € 150/250

4895 Jan Bor (1910-1994) Stilleven doek, gesign. 
r.b., 1965, herkomst: familie van de kunstenaar, 
70 x 80 cm. [1]  € 1500/2500

4896 Jan Bor (1910-1994) Stilleven met vaas met 
maisplant  doek, beschadigd, niet ingelijst, 
gesign. r.b., '43, herkomst: familie van de kun-
stenaar, 50 x 40 cm. [1]  € 150/250

4897 Joseph-Marius Avy (1871-1939)   € 300/600
4898 Mogelijk van de hand van Johan-Barthold 

Jongkind (1819-1891) Vaart bij een Hollands 
dorp inkt en aquarel, 20 x 30 cm.  
[1]  € 600/1000

4899 Piet van Wijngaerdt (1873-1964) Landschap 
doek, gesign. l.o., '60, 80 x 80 cm.  
[1]  € 150/300

4900 Wilm Wouters (1887-1957) Portret van J. 
Sybrandi. Met foto van de geportretteerde. 
Herkomst: familie van de geportretteerde.  
doek, gesign. r.o., '27, 45 x 38 cm.  
[1]  € 400/800

4901 Lizzy Ansingh (1875-1959) Pop met speel-
goed houtskool en pastel, gemonn. r.m.,  
50 x 42 cm. [1]  € 300/600

4902 Albert Lefebvre (1878-1951) Bloesembomen 
doek, gesign. r.o., mei 1915, 77 x 100 cm.   
[1]  € 200/400

4903 Toegeschreven aan Willem van Konijnen-
burg (1868-1943) Meisje met geiten doek, 
onduidelijk gesign., 90 x 60 cm.  
[1]  € 150/300

4904 Cor Dik (1906-1975) 'Afbraak Jodenbuurt' 
doek, gesign. r.o., '46, 82 x 67 cm.  
[1]  € 200/400

4905 Jules Ramet (1855-1927) Schapen in een 
stal doek, gesign. l.o., 65 x 80 cm.  
[1]  € 500/800

4906 Hendricus Anthonius Dievenbach (1872-
1946) Interieur met moeder en kinderen bij een 
raam doek, gesign. r.o., 50 x 40 cm.  
[1]  € 200/400

4907 Johan Koekkoek Jr. (19e eeuw) Figuren bij 
een huis naast een bruggetje doek, gesign. r.o., 
45 x 59 cm. [1]  € 200/400

4908 Max Raedecker (1914-1987) Poes, kippen en 
eenden / Boerderij tweemaal gouache, olieverf 
op karton, gesign., gedateerd '50 en '51, 60 x 70 
cm. en 60 x 90 cm. [map]  € 200/400

4909 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Kunstenaar 
met model in zijn atelier board, 64 x 78 cm.  
[1]  € 200/400
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4924 Johannes Josseaud (1880-1935) Bollenvelden 
bij een boerderij aquarel, gesign. l.o.,  
28 x 38 cm. [1]  € 100/200

4925 Marie Engelina van Regteren Altena (1868-
1958) Stilleven met blauwe vaas en mand met 
ketting, bloemen en waaiers doek, gesign. r.o., 
69 x 60 cm. [1]  € 700/1000

4926 Jacob Nieweg (1877-1955) Bomen doek, niet 
ingelijst, gemonn. l.o., 55 x 66 cm.  
[1]  € 200/400

4927 Nicolas Cevat (1884-1955) Schepen op het IJ 
voor Amsterdam doek, gesign. l.o.,  
72 x 120 cm. [1]  € 500/800

4928 Peter Kalman (1877-1948) Portret van een 
jonge vrouw board, gesign. r.o., 1924,  
30 x 24 cm. [1]  € 150/300

4929 Toegeschreven aan Jules de Sutter (1895-
1970) Gezicht op een plein met figuren board, 
gesign. r.o., 65 x 50 cm. [1]  € 200/400

4930 Thijs Rinsema (1877-1947) 'Compositie met 
kippen' inkt en gouache, gesign. r.o.,  
35 x 28 cm. [1]  € 800/1200

4931 Bernard Romein (1894-1957) Zonder titel  
paneel, gesign. met monogram l.o., 28 x 20 cm. 
[1]  € 400/800

4932 Bernard Romein (1894-1957) Zonder 
titel board, gesign. l.o., verso signatuur en 
Dublin, 75 x 60 cm. [1]  € 300/500

4933 Bernard Romein (1894-1957) Twee tekenin-
gen tweemaal inkttekening, één gesigneerd,  
29 x 37 cm. en 24 x 40 cm. [2]  € 100/200

4934 Bernard Romein (1894-1957) Ontwerp voor 
affiche voor Athletics 15 august '57 Dublin  
gemengde techniek op board, ongesign.,  
101 x 70 cm. [1]  € 150/300

4935 Europese school, eerste helft 19e eeuw Portret 
van een kunstenaar doek, 80 x 65 cm.  
[1]  € 300/600

4936 Paul Henry Schouten (1860-1922) 'Souvenir 
de Willemsdorp' doek, gesign. l.o., verso signa-
tuur en titel, 1883, 35 x 55 cm. [1] € 400/600

4937 Jan Hillebrand Wijsmuller (1855-1925) 
Man op een pad naast een korenveld bij een 
dorp marouflé, gesign. r.o., 35 x 50 cm.  
[1]  € 150/250

4938 Frits Goosen (geb. 1943) Winters landschap 
doek, gesign. l.o., 30 x 40 cm. [1] € 200/400

4939 Frits Goosen (geb. 1943) Koeien in een wei-
land doek, gesign. r.o., 30 x 40 cm.  
[1]  € 200/400

4940 Willem Imandt (1882-1967) Uitgestrekt land-
schap, Indonesië doek, niet ingelijst, gesign. 
l.o., 100 x 175 cm. [1]  € 1000/2000

4941 Piet van Wijngaerdt (1873-1964) 'Landschap 
aan de Amstelveenseweg' paneel, gesign. r.o., 
verso signatuur en titel, 1903, 37 x 51 cm.  
[1]  € 150/300

4942 Piet van Wijngaerdt (1873-1964) 'Amaryllis' 
doek, niet ingelijst, gesign. l.o., verso gesign. en 
titel, 62 x 77 cm. [1]  € 200/400

4943 Piet van Wijngaerdt (1873-1964) 'Interieur 
met zon' paneel, kleine beschadigingen,  
gesign. l.o., verso titel en signatuur, 1904,  
54 x 39 cm. [1]  € 100/200

4944 Piet van Wijngaerdt (1873-1964) Geranium 
op een tafeltje doek, gesign. l.o., verso signa-
tuur en titel, 1916, 55 x 45 cm. [1] € 150/300

4945 Arie Johannes Zwart (1903-1981)  
'Oud Brabants interieur te Lage Mierde' doek, 
gesign. r.o., 50 x 40 cm. [1]  € 100/200

4946 Alexander Coenraad Rosemeijer (1888-1992) 
'Oude boerderij' doek, gesign. r.o., 40 x 60 cm. 
[1]  € 300/500

4947 Johan Hendrik Kaemmerer (1894-1970) 
Boer in een polder doek, gesign. r.o.,  
50 x 70 cm. [1]  € 150/250

4948 Raoul Martinez (1876-1973) Stilleven met 
vaas met bloemen, mand met sinaasappelen en 
Javaans masker doek, gesign. r.o., 56 x 46 cm. 
[1]  € 300/500

4949 Johan Jacob Voskuil (1897-1972) Zelfpor-
tret doek, gesign. r.o., 100 x 75 cm. [1]

4950 Anneke van Brussel (geb. 1949) Champig-
nons inkt en aquarel, gesign. r.b., 31.10.1979, 
35 x 25 cm. [map]  € 200/400

4951 Anneke van Brussel (geb. 1949) Stilleven met 
pruimen in een kartonnen bakje inkt en aqua-
rel, gesign. m.b., 1985, 37 x 30 cm.  
[1]  € 200/400

4952 Machiel Hagendoorn (1911-1988)  
Dorpsstraatje op Curacao board, gesign. l.o., 
gedateerd '45, 50 x 65 cm. [1]  € 300/500

4953 Jacobus Johannes Doeser (1884-1970)  
Bloesembomen doek, niet ingelijst, 80 x 60 cm.  
[1]  € 100/200

4954 Willem Imandt (1882-1967) Berglandschap 
met vulkaan, Indonesië doek, gesign. l.o.,  
20 x 22 cm. [1]  € 100/200

4955 Adriaan Herman Gouwe (1875-1965) Planten 
op Tahiti aquarel en gouache, gesign. l.o.,  
29 x 38 cm. [1]  € 150/250

4956 Piet in 't Hout (1879-1965) Gezicht Op De 
Bibliotheca Thysiana Vanaf Het Rapenburg Te 
Leiden paneel, gesign. r.o., '19, 21 x 22 cm.  
[1]  € 100/200

4957 Franz Hienl-Merre (1869-1943) Draverij in 
de sneeuw doek, niet ingelijst, resten signatuur 
l.o., 43 x 57 cm. [1]  € 200/400

4958 Karel Colnot (1921-1996) De Waal in de  
winter doek, gesign. r.o., 70 x 100 cm.  
[1]  € 120/180

4959 Arie Johannes Zwart (1903-1981) Ibiza doek, 
gesign. l.o., 1959, 35 x 45 cm. [1] € 500/700
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4973 Wim Oepts (1904-1988) Stilleven met horten-
sia doek, gesign. r.o., 1959, litt.: Wim Oepts, 
schilder van het zonnige zuiden, afb. p. 59,  
40 x 50 cm. [1]  € 1500/3000

4974 Wim Oepts (1904-1988) Vrouwenportret  
(Marthe Oepts) doek, gesign. r.o., '37, litt.: 
Wim Oepts, schilder van het zonnige zuiden, 
afb. p. 30, Wim Oepts, oeuvrecatalogus, afb.  
p. 156, tent. Singer Museum Laren, 1991,  
cat. 8, 54 x 65 cm. [1]  € 1000/2000

4975 Toegeschreven aan Wim Oepts (1904-1988) 
Café, Saint Tropez aquarel, gesign. r.o., '72,  
29 x 29 cm. [1]  € 800/1200

4976 Wim Oepts (1904-1988) Figuren aan tafel in 
een park tekening, ongesign., 36 x 50 cm.  
[1]  € 400/800

4977 Wim Oepts (1904-1988) Zelfportret. Hier-
bij stilleven met schedel en portret van een 
vrouw tekening, gesign., 24 x 37 cm., tekening, 
gesign., 32 x 30 cm. en tekening, ongesign.,  
34 x 37 cm. [3]  € 500/800

4978 Wim Oepts (1904-1988) Drie tekeningen met 
figuren drie tekeningen, één gesign.,  
14 x 14 cm., 15 x 20 cm. en 22 x 31 cm.  
[3]  € 200/400

4979 Wim Oepts (1904-1988) Zelfportret / Portret 
van een vrouw tweemaal tekening, gesign.,  
30 x 30 cm. [2]  € 200/400

4980 Wim Oepts (1904-1988) Standbeeld  
(Rembrandtplein) houtsnede, gesign. l.o., met 
annotatie, 1931, litt.: an Aubel/ Roodenburg-
Schadd/ Jooren Gr. 031, 52 x 40 cm.  
[1]  € 300/600

4981 Wim Oepts (1904-1988) Zondags boottochtje 
op de Zaan / Biljarters houtsnede, onge-
sign., litt.: van Aubel/ Roodenburg-Schadd/ 
Jooren Gr. 032, 26 x 48 cm. en houtsnede, 
ongesign.,van Aubel/ Roodenburg-Schadd/ 
Jooren Gr. 012, 23 x 16 cm.  [2] € 200/400

4982 Wim Oepts (1904-1988) Kermis te Middelburg 
houtsnede, gesign. r.o., an Aubel/ Roodenburg-
Schadd/ Jooren Gr. 009, 33 x 41 cm.  
[1]  € 200/400

4983 Wim Oepts (1904-1988) Kade houtsnede, 
gesign. r.o., van Aubel/ Roodenburg-Schadd/ 
Jooren Gr. 008, 24 x 22 cm. [1]  € 100/200

4984 Draaiorgel in een straat / Fietsers 
houtsnede, gesign. r.o., van Aubel/ Rooden-
burg-Schadd/ Jooren Gr. 003, 25 x 30 cm. en 
houtsnede, ongesign., van Aubel/ Roodenburg-
Schadd/ Jooren Gr. 013, 27 x 41 cm.  
[2]  € 200/300

4960 Joop Kropff (1892-1979) Landschap met 
meertje board, gesign. r.o., 38 x 50 cm.  
[1]  € 300/500

4961 Job Hansen (1899-1960) 'Twee jonge runde-
ren' doek, verso gesign., 22 mei 1954, tent. 
Stedelijk Museum Schiedam, 1963 en Gronin-
ger Museum, 1963, 63 x 51 cm.  
[1]  € 4000/6000

4962 Lion Arie Feijen (geb. 1947) Stilleven board, 
gesign. r.o., 18 x 23,5 cm. [1]  € 600/1000

4963 Rudolf Jurriaan Stephanus Haak (1862-
1897) Riviergezicht doek, gesign. r.o.,  
100 x 150 cm. [1]  € 200/400

4964 Armand Bouten (1893-1965) Frans balkon en 
poes tekening, gesign. l.o., 21 x 13,5 cm.  
[1]  € 300/500

4965 Armand Bouten (1893-1965) Liggende naakt 
met poezen tekening, gesign. r.o., 16,5 x 21 cm. 
[1]  € 300/500

4966 André Albert Marie Dunoyer de Segon-
zac (1884-1974) Gezicht op een dorp op een 
heuvel aquarel, kleine beschadigingen, gesign. 
m.o., 32 x 40 cm. [1]  € 600/1000

4967 René Magritte (1898-1967) 'Poire et Rose'  
Etching, aquatint in colors. Stamp signature, 
Printed by Atelier Georges Visat, Paris, 1968, 
edition X/XXV, Kaplan & Baum 20, 16 x 11 cm. 
size total sheet 27 x 22 cm.  [1]  € 300/500

4968 René Magritte (1898-1967) 'La Lecon au 
Musique' Etching, aquatint in colors. Stamp 
signature, Printed by Atelier Georges Visat, 
Paris, 1968, edition XI/XXV, Kaplan & Baum 
15, 15 x 10 cm. size total sheet 27 x 21 cm.   
[1]  € 300/500

4969 René Magritte (1898-1967) 'La Folie Almayer' 
Etching, aquatint in colors. Stamp signature, 
Printed by Atelier Georges Visat, Paris, 1968, 
edition XI/XXV, Kaplan & Baum 18,  
20 x 14,5 cm. size total sheet 27 x 21 cm.   
[1]  € 300/500

4970 Eppo Doeve (1907-1981) De schaakspelers. 
Eppo Doeve gaf het als cadeau aan GBJ 
Hiltermann, de befaamde journalist/columnist 
van de AVRO, HP en Elsevier, bij zijn vertrek 
bij Elseviers Weekblad. In een tv-uitzending 
heeft Hiltermann eens gezegd dat hij Doeve 
heeft gevraagd of een van de schakende heren 
op hem was gebaseerd, waarop de schilder zei 
allebei, allebei.  doek, ex. collectie Mr. G.B.J. 
Hiltermann, gesign. r.o., 85 x 110 cm.  
[1]  € 1200/1800

4971 Dick van Heerde (geb. 1954) King of the 
Serengeti doek, gesign. l.o., 70 x 110 cm.  
[1]  € 600/1000

4972 Jurjen de Haan (1936-2018)    € 500/800
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Moderne en 
hedendaagse
kunst

5000 AMC editie 1989, map met vijf diverse 
grafische	weken	door	Armando,	Corneille,	
Lataster, Raveel en Schoonhoven  vijfmaal 
grafiek, allen gesign. en genummerd 44/300,  
66 x 50 cm. [map]  € 600/1000

5001 Anya Gallacio (geb. 1963) '5 Kilos of King 
Edwards' aquarel, gesign. r.o., 2000,  
56 x 76 cm. [1]  € 300/600

5002 John Willenbecher (geb. 1936) 'Labyrinth 1' 
gemengde techniek op papier, gesign. r.o., 
1970, 58 x 47 cm. [1]  € 150/250

5003 Patricio Cabrera (geb. 1958) Tweeluik  
tweemaal doek, verso gesign., 1986, formaat 
per doek 195 x 130 cm. [2]  € 500/1000

5004 Lucebert (1924-1994) Fantasiedier gemengde 
techniek op papier, gesign. l.o., '62, herkomst: 
Veilinghuis AAG, Amsterdam, 31 maart 2014, 
48 x 62,8 cm. [1]  € 600/1000

5005 Lucebert (1924-1994) 'Drie goede vrien-
den' aquarel en gouache, gesign. l.o., IV '71, 
herkomst Venduehuis der Notarissen,  
13 november 2013, lot 198, 58 x 91 cm.  
[1]  € 2500/3500

5006 Serge Poliakoff (1900-1969) Zonder titel  
litho. gesign. r.o., 49/50, 64 x 50 cm.  
[1]  € 400/800

5007 Eugene Brands (1913-2002) 'Dromend meisje' 
gouache, niet ingelijst, gesign. l.o., '55, verso 
gesign. en genummerd 667, verso studie- 
tekening, 32,5 x 37 cm. [1]  € 600/1000

5008 Jean le Noble (geb. 1940) Zonder titel  
gemengde techniek op papier, verso gesign., 
1979, 62 x 61 cm. [1]  € 100/200

5009 Jan Sierhuis (geb. 1928) 'Zomer' doek, gesign. 
l.o., '64, 100 x 70 cm. [1]  € 600/1000

5010 Eugene Brands (1913-2002) 'Stad met zeven 
manen' gouache, gesign. r.o., maart '54, verso 
titel, datering en genummerd 335, 50 x 38,5 cm. 
[1]  € 1500/2500

5011 Eugene Brands (1913-2002) 'Blauw palet' 
gouache, gesign. l.o., 1957, verso signatuur, 
titel en genummerd 1230, niet ingelijst, op 
plastic folie geplakt, 41,5 x 50 cm.  
[map]  € 600/1000

5012 Rudi Pillen (1931-2014) Zonder titel board, 
gesign. l.o., '78, 48 x 70 cm. [1] € 150/300

5013 Rudi Pillen (1931-2014) Zonder titel board, 
gesign. l.o., '74, 40 x 60 cm. [1] € 150/300

5014 Eugene Brands (1913-2002) Portret van een 
vrouw gouache, gesign. l.o., '67,  
64,5 x 54,5 cm. [1]  € 800/1200

5015 Sam Middleton (1927-2015) Zonder titel  
gemengde techniek op papier, gesign. l.o., '63, 
51 x 24 cm. [1]  € 1000/2000

5016 Peter Blake (geb. 1932) 'Babe rainbow'  
seriegrafie op blik, ongesigneerd, 66 x 44 cm.  
[1]  € 300/600

5017 Theo Wolvecamp (1925-1992) Zonder titel 
gouache, niet ingelijst, beschadigd, gesign. l.o., 
'57, 64 x 50 cm. [map]  € 150/250

5018 Eugene Brands (1913-2002) Stilleven 
gouache, gesign. r.o., 46 x 57 cm.  
[1]  € 500/800

5019 Carel Visser (1928-2015) Zonder titel 
houtsnede, gesign. r.o., '71, 61 x 92 cm.  
[1]  € 300/600

5020 Federico Guzman (geb. 1964) 'Spanish guitar' 
gemengde techniek op doek, verso gesign. 
1976, 155 x 130 cm. [1]  € 300/600

5021 Seo (geb. 1977) 'Berg und Mensch III' pen en 
acryl op papier, Signed dated Title 'SEO. Berg 
und Mensch III 2003. September' lower right, x 
83 cm.  Provenance: Galerie Michael Schultz, 
Berlin. Acquired from the above in 2003.  
[1]  € 1200/1200

5022 Roger Raveel (1921-2013) 'Even in de achter-
uitkijkspiegel kijken'. Litho en gouache (wolk 
en verticale streep zijn door de kunstenaar 
handmatig toegevoegd, gesign. r.o., 13/50, niet 
ingelijst, 55 x 30 cm. [map]  € 300/500

5023 Dick Elffers (1910-1990) Figuur board,  
gesign. r.o., '60, 57 x 46 cm. [1] € 100/200

5024 Anton Heijboer (1924-2005) Vijf diverse 
schilderijen vijfmaal doek, 25 x 30 cm. -  
30 x 40 cm. [ds]  € 150/250

5025 Gerti Bierenbroodspot (geb. 1940) Figuren 
doek, gesign. r.o., '66, 100 x 121 cm.  
[1]  € 400/800

5026 Alisa Margolis (geb. 1975) Zonder titel doek, 
niet ingelijst, verso gesign. 2009, 80 x 100 cm. 
[1]  € 500/800

5027 Maria Elena Viera da Silva (1908-1992) 
'L'arbre' litho, niet ingelijst, gesign., 54-190, 
50 x 32 cm. [map]  € 200/400

5028 Maria Elena Viera da Silva (1908-1992)  
'Le balcon' litho, niet ingelijst, gesign., 54-190, 
50 x 32 cm. [map]  € 200/400

5029 Maria Elena Viera da Silva (1908-1992)  
'Carnaval' litho, niet ingelijst, gesign., 54-190, 
50 x 32 cm. [map]  € 150/300
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5044 Bram Bogart (1921-2012) Compositie met 
blauw en zwart litho, gesign. r.o., 146/190, '78, 
54 x 71 cm. [1]  € 150/300

5045 Lucebert (1924-1994) Zonder titel gemengde 
techniek op papier, gesign. r.o., '48,  
17,5 x 25 cm. [1]  € 1400/1800

5046 Kipton Kumler (geb. 1940) Stilleven met 
appels platumum palladium print, gesign. r.o., 
1968-1978, 9,5 x 12 cm. [1]  € 80/120

5047 Rudi van de Wint (1942-2006) Zonder titel 
olieverf op doek, bestaande uit 8 doeken, verso 
gesign. Den Helder 1974, totaal formaat  
200 x 662,5 cm. [8]  € 500/1000

5048 Constant (1920-2005) Interieur met beer kleu-
renets, gesign. r.o., 14/50, 12 x 10 cm., afmeting 
gehele blad 55 x 38 cm. [1]  € 100/200

5049 Hans van den Bogaard (geb. 1947) Zeven 
diverse foto's zeven maal gelatine zilverdruk, 
gesign. op de achterzijde van de passe-partout, 
allen ca. 30 x 40 cm. [map]  € 200/400

5050 Bram van Velde (1895-1981) Abstracte com-
positie litho, gesign. r.o., 27/200, 70 x 50 cm. 
[1]  € 200/400

5051 Jean Gorin (1899-1981) Zonder titel zeefdruk, 
gesign. r.o., 1976, 75/100, 70 x 70 cm.  
[1]  € 150/250

5052 Siebe Hansma (geb. 1949) Zonder titel gelakt 
metalen sculptuur op houten sokkel, ongesign. 
totale hoogte 155 cm. [1]  € 200/400

5053 Jan Cremer (geb. 1940) Zonder titel litho, 
gesign. r.o., 1978, 50/80, glas defect,  
68 x 50 cm. [1]  € 100/200

5054 Ger Lataster (1920-2012) Compositie met 
figuren houtskool en pastel, gesign. m.o., '83, 
30 x 40 cm. [1]  € 100/200

5055 Theo Bitter (1916-1994) Figuur en vissen /
gemengde techniek op papier op board, gesign. 
r.o., 1956, niet ingelijst, 72 x 53 cm.   
[1]  € 200/400

5056 Alberto Sartoris (1901-1998) Twee werken op 
papier gemengde techniek/monotype (?), ge-
sign. r.o., '92, 30 x 45 cm., board, niet ingelijst, 
30 x 60 cm. [2]  € 100/200

5057 Gérard Petrus Fieret (1924-2009) Twee teke-
ning twee tekeningen op een bierviltje, gesign., 
diam. 10 cm. en 9,5 x 9,5 cm. [2] € 60/100

5058 Walasse Ting (1929-2010) Twee vrouwen 
liho, gesign. r.o., '79, 52/100,  [1] € 300/500

5059 Marlene Dumas (geb. 1953), 'The Art Lover', 
1986, 23 x 28 cm. Uit: de Slagersvriend nr. 1. 
Portfolio met 23 werken door diverse kunste-
naars, uitgegeven door Eli Content, 1987. Met 
verdere bijdragen van o.a. René Daniels, Jan 
Dibbets, Erik Andriesse, Emo Verkerk  
23 diverse kunstwerken, formaat c. 30 x 23 cm.  
[1]  € 3000/3000

5030 Willem Hussem (1900-1974) Zonder titel 
doek, verso gesigneerd, '55, 33,5 x 40,5 cm.  
[1]  € 3000/5000

5031 Jan Roëde (1914-2007) Zonder titel doek, 
gesign. l.o., 1966, 47 x 60 cm.   € 1400/1800

5032 Louise Bourgeois (1911-2010) Sheaves / Inner 
life tweemaal photolitho, gesign. in de druk,  
31 x 21 cm. [map]  € 600/1000

5033 Pierre Alechinsky (geb. 1927) Spirale jaune 
litho, beschadigd, gesigneerd, 77 x 55 cm.   
[1]  € 100/200

5034 Armando (1929-2018) 'Das Rad' litho, gesign. 
r.o., '94, 14/25, 87 x 60 cm. [1]  € 200/400

5035 Ramses Shaffy (1933-2009) Zelfportret. Dit 
schilderij is gebruikt als hoes voor het album 
Zonder Bagage uit 1971. Het schilderij is door 
Shaffy gegeven aan de kunstenaar Jan Bor 
in 1971. doek, gesign. r.b., niet ingelijst, '67, 
verso annotatie, herkomst: familie van de  
kunstenaar Jan Bor, 90 x 60 cm.  
[1]  € 600/1000

5036 Timur Petrovich Novikov (1958-2002)  
Airplane seriegrafie, gesign. r.o., 1992,  
40 x 40 cm. [1]  € 100/200

5037 Jan de Beus (geb. 1958) 'Portretstudie V' 
doek, verso gesign., 50 x 40 cm.  
[1]  € 100/200

5038 Jean Dewasne (1921-1999) 'Hommage a 
Spinoza'. Vijf exemplaren van deze seriegrafie, 
uitgegeven door de Fondation Peter Stuyve-
sant vijfmaal seriegrafie, ongesign.,  
38 x 54 cm. [map]  € 200/400

5039 Jan Wolkers (1925-2007) Niet meer slachtof-
fers in Vietnam, stem daarom CPN'. Tussen 
1967 en 1973 doet Jan Wolkers regelmatig mee 
aan demonstraties tegen de oorlog in Vietnam, 
ook maakt hij in deze tijd een verkoezings-
bord voor de CPN. Hierover zegt hij zelf het 
volgende; Dat verkiezingsbord dat ik ooit voor 
de CPN heb geschilderd, had ik ook graag ge-
maakt voor de AR, alleen, die waren niet tegen 
Vietnam. gemengde techniek op board, gesign. 
r.o. (signatuur deels weg), 100 x 152 cm.  
[1]  € 400/800

5040 Lucebert (1924-1994) Fantasiefiguren 
inkttekening, gesign. m.o., '51, 26 x 20 cm.  
[1]  € 500/700

5041 Simon Vinkenoog (1928-2009) 'Do it now'. 
Hierbij boek. pastel, gesign. r.o., 1992, 
63 x 48 cm. [2]  € 80/120

5042 Jan Cremer (geb. 1940) Tulpen litho, gesign. 
r.o., '79, AP IV/XX, glas defect, 84 x 63 cm.  
[1]  € 100/200

5043 Bram Bogart (1921-2012) Compositie met 
rood en goen litho, gesign. r.o., 146/190, '78, 
70 x 50 cm. [1]  € 150/300
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5060 Bill Woodrow (geb. 1948) Caterpillar  
brons en glas, één bronzen blad afgebroken,  
89 x 124 x 90 cm.   € 600/1000

5061 Antonio Saura (1930-1998) Zonder titel litho, 
gesign. r.o., '70, 27/200, 76 x 55 cm.  
[map]  € 100/200

5062 Karel Appel (1921-2006) Zonder titel litho, 
gesign. r.o., '69, 55 x 38 cm.  
[map]  € 150/300

5063 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Zonder 
titel metaal, h. 56 cm. [1]  € 100/200

5064 Rob van Koningsbruggen (geb. 1948) 
Driemaal abstracte compositie driemaal litho, 
gesign., 54/190, 56 x 77 cm. [3] € 100/200

5065 Corneille (1922-2010) 'Joyce' houtskool en 
aquarel, niet ingelijst, gesign. l.b., 25 mei '90, 
76 x 59 cm. [1]  € 1800/2200

5066 Reinier Lucassen (geb. 1939) 'Is Art' litho, 
gesign. r.o., 54-190, '79, niet ingelijst,  
65 x 50 cm. [1]  € 80/120

5067 Reinier Lucassen (geb. 1939) Zonder titel  
litho, gesign. r.o., 54-190, '79, 65 x 50 cm.  
[1]  € 60/100

5068 Carel Visser (1928-2015) Jaguar met vis hout-
snede en gemengde techniek op papier, gesign. 
m.o., '98, 15/15, 80 x 100 cm. [1] € 500/800

5069 Karel Appel (1921-2006) Staand naakt litho, 
gesign. r.o., E.A., 76 x 56 cm. [1] € 300/600

5070 Elspeth Diederix (geb. 1971) Portret van mijn 
vader foto, ongesign., 66 x 68 cm.  
[1]  € 100/200

5071 Klaas Gubbels (geb. 1934) Tafel ets en aqua-
rel, gesign. r.o., '87, volledige blad 65 x 50 cm. 
[map]  € 100/200

5072 Kees van Bohemen (1928-1985) 'Clara' litho, 
niet ingelijst, gesign. r.o., 54-190, '78,  
74 x 60 cm. [map]  € 80/120

5073 Jan van Heel (1898-1990) Landschap Spanje 
doek, niet ingelijst, beschadigd, gesign. m.o., 
'56, 50 x 60 cm. [1]  € 100/200

5074 Herman Brood (1946-2001) Figuren stift, 
gesign. r.o., 37 x 44 cm. [1]  € 200/400

5075 Henri Vandermoere (geb. 1939) Zonder titel 
(Parijs) doek, gesign. r.o., '90, 80 x 80 cm.  
[1]  € 600/1200

5076 Kees Verwey (1900-1995) Bloemstilleven ets, 
gesign. r.o., 49/100, volledige blad 60 x 76 cm. 
[1]  € 80/120

5077 Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985)  
Figuren pastel, gesign. r.o., 14,5 x 18,7 cm.  
[1]  € 150/250

5078 John Torenbeek (1927-2008) 'Orvieto Rosso'/ 
'Orvieto Azzuro' tweemaal doek, gesign., 1983, 
55 x 50 cm. [2]  € 100/200

5079 Lucebert (1924-1994) Twee figuren inktteke-
ning, gesign. r.o., mei '68, 26 x 20 cm.  
[1]  € 300/500

5080 Jan Brand (1925-1986) Abstracte compositie 
gouache, gesign. r.o., '63, 50 x 65 cm.  
[1]  € 120/180

5081 Dirk ten Hoedt (1920-2006) 'Schilderij No. 40' 
board, gemonn., verso etiket, 40 x 45 cm.  
[1]  € 150/300

5082	Affiche	tentoonstelling	Alechinsky	Museum 
Boymans- van Beuningen, 1974-1975 litho, 
gesign., l.o., beschadigingen, 80 x 58 cm.  
[map]  € 80/120

5083 Klaas Gubbels (geb. 1934) Roze koffiekan 
litho, gesign. r.o., '77, 146/190, 75 x 57 cm. 
[map]  € 100/200

5084 André Martens (geb. 1958) Zonder titel doek, 
verso gesign., '95, 80 x 100 cm.  
[1]  € 100/200

5085 John ter Reehorst (1901-1985) 'Verwachting' 
gouache, 75 x 63 cm. [1]  € 100/200

5086 Jan Cremer (geb. 1940) Altai litho, niet inge-
lijst, gesign., 83/250, 80 x 115 cm.  
[1]  € 100/200

5087 Armen Eloyan (geb. 1966) 'Roof' doek,  
gesign. l.o., '99. 60 x 50 cm. [1] € 100/200

5088 Lucebert (1924-1994) Kop inkttekening, 
gesign. r.o., '69, 25 x 20 cm. [1] € 300/500

5089 Wim de Haan (1913-1967) Zonder titel 
inkttekening, gesign. l.o., '55, 38 x 48 cm.  
[1]  € 280/320

5090 Herbert Zangs (1924-2003) Zonder titel 
gemengde techniek op board, gesign. m.r.,  
71 x 50 cm., formaat lijst 88 x 67 cm.  
[1]  € 400/600

5091 Roger Somville (1923-2014) Portret man en 
vrouw inkttekening, gesign. r.b., 1969,  
19 x 20 cm. [1]  € 150/250

5092 Paul de Reus (geb. 1963) Zonder titel potlood, 
gesign. met initialen r.o., 65 x 50 cm.  
[1]  € 150/250

5093 Niels Broszat (geb. 1980) 'Een vaas met 
bloemen (# 5)' gemengde techniek op doek, 
niet ingelijst, 2008, herkomst: Cokkie Snoei, 
Rotterdam, 150x 110 cm.  [1]  € 100/200

5094 Owen Morrel (geb. 1950) Acht diverse 
foto's deels gesigneerd ca. 24 x 16 cm.  
[map]  € 80/120

5095 Aat Verhoog (geb. 1933) Stilleven met schaal 
met fruit, fles en een glas board, gesign. r.o., 
44 x 63 cm. [1]  € 200/300

5096 Alexander Djikia (geb. 1963) Serie van acht 
tekeningen 8 tekeningen, gesign., 1990-1996, 
allen ca. 30 x 40 cm. [ds]  € 200/400

5097 Tom Wesselman (1931-2004) 'Look at Wes-
selman, Nude with Still Life' seriegrafie,  
66 x 71 cm. [1]  € 100/200

5098 Ber Mengels (1921-1995) Gezicht op een 
dorp doek, gesign. r.o., 50 x 61 cm.  
[1]  € 500/800
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5119 Timo Nasseri (geb. 1972) 'Jet Skin', aluminium 
box met 10 L-prints. titelblad gesign., 1/15, 
2005, 47 x 31 cm. [1]  € 200/400

5120 Luigi Rossanigo (geb. 1948)  [1] € 250/350
5121 Gesigneerd LS linksonder Stilleven met twee 

kommen doek, '06, 50 x 65 cm.  
[1]  € 100/200

5122 Anton Martineau (1926-2017) 'Maan + trein' 
doek, gesign. r.o., 130 x 100 cm.  
[1]  € 400/800

5123 Jan Sierhuis (geb. 1928) 'De oorsprong' ets 
met tekst door Simon Vinkenoog, gesigneerd, 
afmeting totale blad inclusief gedicht  
27 x 50 cm. [1]  € 60/120

5124 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Portret van 
een vrouw. Hierbij 20e eeuw, tekening   
[2]  € 60/120

5125 Aya Takano (geb. 1976)     
5126 Marie-Jo Lafontaine (geb. 1950)  

'Round around the ring' poster/seriegrafie, met 
annotatie en signatuur, 97 x 31 cm.  
[1]  € 80/120

5127 Toegeschreven aan Klaas Gubbels (geb. 
1934) Tafel inkt en aquarel, gesign. r.o., '76,  
22 x 16 cm. [1]  € 100/200

5128 Peter Robert Keil (geb. 1942) Figuur doek, 
niet ingelijst, gesign. r.o., '85, 80 x 53 cm.  
[1]  € 200/400

5129 Henk Visch (geb. 1950) 'De rode wolk' litho, 
gesign. r.o., '94, 3/125, 50 x 50 cm.  
[1]  € 50/80

5130 Jan Henderikse (geb. 1937) Archeiropoita. 
Boek met erin een gevouwen dollarbiljet, gesig-
neerd.  [1]  € 120/180

5131 Max Kreijn (1947-2013) Spaanse trap doek, 
gesign. r.o., 1986, 100 x 100 cm.  
[1]  € 700/900

5132 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Zonder 
titel beschilderd hout, ongesign., 48 x 38 cm. 
[1]  € 60/100

5133 Akane Koide     € 140/180
5134 Zheng Bo (geb. 1935) Drie werken op papier. 

Hierbij inkttekening. driemaal inkt en aquarel, 
65 x 100 cm., 65 x 72 cm. [4]  € 400/800

5135 Lei Molin (1927-1990) Abstracte compositie 
inkt, gesign. m.o., '87, 78 x 55 cm.  
[1]  € 100/200

5136 Karel van Rooyen (geb. 1945) Liggend vrou-
welijk naakt board, gemo.. r.o., 20 x 27 cm.  
[1]  € 200/300

5137 Losif Kiraly (geb. 1957) Reconstructions, 
Bucharest_Polizu, 2006-2007 digitale 
fotoprint,samengesteld, mounted on aluminium, 
verso gesign., 30 x 107 cm. [1]  € 100/200

5138 Toon Kelder (1894-1973) Naakt inkt, gesign. 
r.o., '49, 35 x 30 cm. [1]  € 50/80

5099 Corneille (1922-2010) Serie van vier litho's 
4 litho's, allen gesign., '48-'86, 54/200,  
45 x 42 cm. [4]  € 400/800

5100 Wil Bouthoorn (1916-2004) 'Circusartiesten in 
kleedkamer' board, gesign. m.o., 1951,  
75 x 62 cm. [1]  € 300/600

5101 John van Reede (1921-2016) Stilleven met 
vis doek, gesign. r.o., '64, 60 x 80 cm.   
  € 200/400

5102 Wil Bouthoorn (1916-2004) 'Naakt' board, 
gesign. l.o., 1949, 76 x 62 cm. [1] € 300/600

5103 Cary Markerink (geb. 1951) Zonder titel 
fotoprint/gemengde techniek ges.r.o.,  
35 x 68 cm [1]  € 180/220

5104 Sam Drukker (geb. 1957) De parade doek, 
gesign. r.o., '02, 200 x 200 cm.  
[1]  € 500/1000

5105 Aernout Mik (geb. 1962) Zonder titel (dum-
my) fotolinnen, stof, keramiek en metaal, ca. 
1990, 85 x 45 x 45 cm. [1]  € 600/900

5106 Henk Schuring (geb. 1928-1984) Zonder 
titel gouache, gesign. r.o., '62, 47 x 54 cm.  
[1]  € 100/200

5107 Raymond Coumans (1922-2001) Stilleven 
met schildersattributen doek, gesign. r.o.,  
60 x 50 cm. [1]  € 80/120

5108 Herman Sey (1916-2001) Zonder titel 
aquarel, gesign. r.o., '49, 24 x 31 cm.  
[1]  € 150/200

5109 Cor Jaring (1936-2013) Vijf foto's allen met 
stempel verso [map]  € 100/200

5110 Anton Martineau (1926-2017) Vaas doek, 
gesign. r.o., 90 x 120 cm. [1]  € 400/800

5111	 Diverse	tekeningen,	grafiek	en	foto's,	 
20e eeuw   [ds]  € 80/120

5112 Reinier Lucassen (geb. 1939) Picasso 
ets, gesign. r.o., '83, 6-10, 30 x 20 cm.  
[1]  € 60/100

5113 Karel van Rooyen (geb. 1945) Liggend naakt 
houten blok, gesign. onderzijde, 2003,  
8,5 x 21 x 4 cm. [1]  € 200/300

5114 Jan Roëde (1914-2007) Zonder titel litho, 
gesign., 5/20, 50 x 64 cm. [1]  € 100/200

5115 Zheng Hao (geb. 1967)     
5116 Detlev Steinberg (geb. 1944) 'Traum von 

Fliegen, Flughafen Moskou Dezember 1988' 
/ 'Schafhirten-Paar, 1986' tweemaal gelatin 
silver print, verso met stempel fotograaf,  
40 x 49 cm. en 35 x 49 cm. [2]  € 150/250

5117 Jan van den Dobbelsteen (geb. 1954) Zonder 
titel gemengde techniek op papier, verso  
gesign., N.Y. 1984, 64 x 72 cm.  
[1]  € 200/400

5118 Dr. S.D. Jouhar (1901-1963) Vissers aan de 
kade vintage silver gelatin print, gesign. r.o., 
30 x 50 cm. [1]  € 100/200
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5139 Corneille (1922-2010) Vis seriegrafie, gesign. 
r.o., '99, 40 x 50 cm. [1]  € 60/100

5140 Paul Blanca (geb. 1958) 'Sangre del Toro'. 
Serie van acht zeefdrukken gedrukt met stieren-
bloed. In de vroege jaren ’90 heeft Blanca twee 
jaar lang gewoond in Spanje. Stierengevechten 
en lokale seizoensgebonden feesten hielden 
hem bezig. Niet het stierengevecht zelf, maar 
hoe het stier op de borden in restaurants terecht 
kwam, intrigeerde hem. Het bloed, dat volgens 
hem het vloeistof van het leven is, gebruikte 
hij als zeefdrukinkt voor zijn serie ‘Sangre de 
Toro’. Pas na 35 keer drukken, bereikte Blanca 
de donkerste toon rood.  Herkomst: G.K. 
Boeske (1940-2012) [map]  € 200/400

5141 After Serge Poliakoff (1900-1969) Compositie 
met blauw, rood en zwart litho, signatuur  
mogelijk later toegevoegd, 85 x 64 cm.  
[1]  € 300/500

5142	Diverse	moderne	grafiek	 [map] € 100/200
5143 Ans Wortel (1929-1996) Zonder titel gemeng-

de techniek op papier, gesign. r.o., 32 x 43 cm. 
[1]  € 80/120

5144 Gonzalo Sebastian de Erice (geb. 1940)  
Zonder titel board, gesign. r.o., 1974,  
63 x 48 cm. [1]  € 200/400

5145 Jan Wolkers (1925-2007) Toegeschreven aan 
Jan Wolkers (1925-2007) board, gesign. r.o., 
40 x 40 cm.Geometrische compositie  
[1]  € 150/250

5146 Corneille (1922-2010) Zonder titel litho, 
gesign. r.o., '92, EA XXI/XXV, 70 x 50 cm.  
[1]  € 100/200

5147 Henk Suichies (geb. 1945) 'De stoel' doek, 
verso gesign., 1982, 70 x 70 cm.  
[1]  € 100/200

5148 Mieke Kemming-Stork (geb. 1925) De toren 
van Babel board, resten signatuur l.o.,  
70 x 50 cm. [1]  € 100/200

5149 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Abstracte 
compositie board, 31 x 36 cm.  
[1]  € 80/120

5150 Miguel Ybanez (geb. 1946) Zonder titel  
gemengde techniek op papier, 50 x 27 cm.  
[1]  € 60/100

5151 Aat Veldhoen (1934-2018) De kunstenaar met 
vrouw en kind litho, gesign. r.o., proefdruk 
1970, 64 x 51 cm. [1]  € 80/120

5152 Helene Bueno (geb. 1949) De kunstenares in 
haar studio / Familie tweemaal aquarel, één 
gesign., 50 x 55 en 50 x 65 cm.  
[2]  € 100/200

5153 Pablo Picasso (1881-1973) 'Les Déjeuners'  
litho / offset print, 40 x 60 cm. [1] € 400/800

5154 Dartel (1930-2012) Een schilderij en twee 
werken op papier doek, 64 x 60 cm., papier,  
75 x 65 cm., papier 28 x 24 cm. [3] € 100/200

5155 Nic Jonk (1928-1994) Vier diverse zeefdruk-
ken  [4]  € 80/120

5156 Onbekende kunstenaar , 20e eeuw Studie van 
een figuur. Verso naamsvermelding Bram van 
Velde inkttekening, 23,5 x 17,5 cm.  
[1]  € 50/80

5157 Dirkje Kuik (1929-2008) 'Venduta eendracht 
pen op papier, 1983, 31x59 cm  
[1]  € 160/220

5158 Rinus van den Bosch (1938-1996) Diverse 
foto's    € 200/400

5159 Constant (1920-2005) Labyrinth litho, 1968, 
gesign. r.o., 5/10 h.c., 54 x 73 cm.  
[1]  € 400/800

5160 Rien Goené (1929-2013) Grebo masker   
[1]  € 300/600

5161	Diverse	moderne	grafiek,	20e	eeuw	   
[map]  € 100/200

5162 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw    
[1]  € 60/100

5163 Gesigneerd Wolvecamp '88 Twee tekeningen 
48 x 20 cm. [2]  € 100/200

5164 Jan Peter van Opheusden (geb. 1941)  
Ruiters  [1]  

5165 Jan Peter van Opheusden (geb. 1941) Intocht 
van Venus  [1]  

5166 Karel Appel (1921-2006) Twee figuren litho, 
niet ingelijst, formaat volledige blad  
38 x 55 cm. [map]  € 200/400

5167 Victor Vasarely (1906-1997) Drie diverse 
grafische werken driemaal zeefdruk, gesign., 
54/190, ca. 50 x 50 cm.   € 150/300

5168 Mosquito Cheng (geb. 1980) Zonder titel 
doek, niet ingelijst, verso gesign., 100 x 100 cm. 
[1]  € 260/400

5169 Luiz Jasmin (geb. 1940) Diana Spencer 
tekening, gesign. r.b., 100 x 70 cm.  
[1]  € 100/200

5170 Anton Heijboer (1924-2005) Figuur. Hierbij 
diverse etsen en tekeningen door Heijboer 
doek, gesign. m.o., 60 x 40 cm.  
[6]  € 150/300

5171 Stan Kaminski (geb. 1952) Olifanten. Hierbij 
zeefdruk aquarel, gesign. r.o., 30 x 27 cm. en 
zeefdruk, 39 x 30 cm. [2]  € 100/300

5172 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Studieteke-
ning inkt, 23 x 17 cm.   € 60/100

5173 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw 
Vrouw pastel, 45 x 28 cm. [1]  € 100/300

5174 Huub Milder (geb. 1947) Treinwagon 
doek, gesign. l.o., 1980, 30 x 40 cm.  
[1]  € 100/200

5175 Rien Goené (1929-2013) Vouwvorm   
[1]  € 300/600

5176 Willem Westbroek (1918-1998) Bootje 
paneel, gesign. r.o., '49, 18 x 27 cm.  
[1]  € 100/200
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5198 C. Broughton (20e eeuw) Tweemaal abstracte 
compositie. Hierbij druk door Oey Tjeng Sit  
[3]  € 100/200

5199 Harald Vlugt (geb. 1957) Zonder titel 
gemengde techniek, ongesign., 60 x 60 cm.  
[1]  € 80/120

5200 Zhng Haiying     € 1000/1500
5201 Vladimir Kozhukh (geb. 1953) Bomenrij 

doek, verso gesign., 1995, 80 x 85 cm.  
[1]  € 200/400

5202 Vladimir Kozhukh (geb. 1953) Vrouw en 
vogel doek, gesign. r.o., 1994, 60 x 70 cm.  
[1]  € 150/300

5203 Vladimir Kozhukh (geb. 1953) Figuren bij 
een boom board, gesign. r.o., '96, 50 x 70 cm. 
[1]  € 200/400

5204 Peter Keizer (geb. 1961) Drie diverse schilde-
rijen  [3]  € 400/800

5205 Clifford Wright (1919-1999) Tweemaal  
abstracte compositie tweemaal gemengde  
techniek op papier, '51 en '48, 60 x 43 cm. en  
50 x 33 cm. [2]  € 200/400

5206 Aya Takano (geb. 1976)     
5207 Jan Riske (geb. 1932) Abstracte compositie  

[1]  € 100/300
5208 Anton Heijboer (1924-2005) Diverse schilde-

rijen, tekeningen en etsen  [ds] € 150/250
5209 Diverse kunst, 20e eeuw     € 100/300
5210 Onbekende kunstenaar, 20e eeuw Metalen 

object. Hierbij schilderij door Rene Rietmeyer  
[2]  € 100/200

5211 Miguel Ybanez (geb. 1946) Sculptuur 
75 x 83 cm. [2]  € 200/400

5177 Constant (1920-2005) 'Le Massacre' litho, 
gesign. r.o., VII/XXX, 56 x 77 cm.  
[1]  € 250/400

5178 Roel Achterberg (geb. 1951) Zonder titel 
C print op doek, verso gesign., 2000,  
105 x 105 cm. [1]  € 80/120

5179 Ossip Zadkine (1890-1967) Figuur litho, 
gesign. r.o., 82/150, 63 x 45 cm.  
[1]  € 200/400

5180 Rien Goené (1929-2013)   [1]  € 300/600
5181 Min Kim (geb. 1975) Rest (Double Sun)  

gemengde techniek, 96 x 128 cm.  
[1]  € 300/600

5182 Mimmo Paladino (geb. 1948) Zonder titel 
litho, gesign. r.o., 26/75, 52 x 70 cm.  
[1]  € 100/200

5183 Aya Takano (geb. 1976)     
5184 Menelaw Sete (geb. 1964) Figuren doek, 

gesign. l.o., niet ingelijst, '01, 130 x 108 cm.  
[1]  € 400/800

5185 Anton Heijboer (1924-2005) Figuur met koe. 
Hierbij diverse tekeningen en etsen door  
Heijboer doek, gesign. m.o., 30 x 40 cm.  
[6]  € 150/250

5186 Agus Suroso (geb. 1980) Zonder titel doek, 
gesign. r.o., 140 x 60 cm. [1]  € 300/500

5187 Akane Koide (geb. 1991) 'This is might be 
what the world is like' offset litho, gesign. r.o., 
'07, 45/300, 70 x 53 cm. [1]  € 140/180

5188 Karel Safar (1938-2016) Portret board,  
gesign. r.o., 40 x 33 cm. [1]  € 150/250

5189 Museum Journaal Fontana    
[1]  € 220/260

5190 Erwin de Vries (1929-2018) Twee gezichten 
doek, gesign. r.o., 2010, 34 x 53 cm.  
[1]  € 500/800

5191 Erwin de Vries (1929-2018) Portret van een 
vrouw, Paramaribo doek, gesign. r.o., '80,  
52 x 41 cm. [1]  € 300/500

5192 Erwin de Vries (1929-2018) Portret van een 
vrouw aquarel, gesign. r.o., '72, 47 x 35 cm. 
[map]  € 100/200

5193 Erwin de Vries (1929-2018) Zonder titel 
aquarel, gesign. r.o., ''68, 47 x 36 cm.  
[map]  € 100/200

5194 Erwin de Vries (1929-2018) Abstracte com-
positie. Verso portret van een vrouw. aquarel, 
gesign. r.o., '68, 36 x 48 cm.  
[map]  € 100/200

5195 Hannes van Es (1950-2002) Diverse grafiek en 
tekeningen  [ds]  € 200/400

5196 Arno Kramer (geb. 1945) 'Torso (oranje stip-
pen)' gemengde techniek op papier, ongesign., 
70 x 100 cm. [1]  € 100/200

5197 Anton Heijboer (1924-2005) Diverse schilde-
rijen, tekeningen en etsen  [ds] € 150/250
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6500 Hollandse satijnhouten hoekbuffet, ca. 1780, 
in twee verdelingen. De bovenkast met twee 
deuren, de gecontourneerde kap met mahonie-
houten urnvormig snijstuk. De onderkast met 
lade en twee jalouziedeuren. Het geheel ver-
sierd met -mogelijk later- geschilderd blad- en 
bloemwerk en muzikale trofeeën en fijnhouten 
bieswerk br. 100, h. 259 en d. 74 cm  
[1]  € 3000/4000

6501 Mahoniehouten jardinière, Empire. De uit-
neembare bak met deksel, messing hekwerk en 
zinken binnenbak (besch.). Op vier kolompoten 
met messing ornamenten. Op zwenkwieltjes  
br. 70, h. 92 en d. 40 cm [1]  € 1600/2000

6502 Mahoniehouten consoletafel, Empire, met 
grijs marmeren blad en lade. Op kolompoten 
met messing beslag 105 x 58 en h. 95 cm  
[1]  € 1700/2200

6503 Engeland, kapitale mahoniehouten vitrine-
kast, laat 19e eeuw, met zeven deuren, glazen 
schappen en spiegel achterwand (één spiegel 
def.) br. 482, h. 250 en d. 60 cm Provenance: 
Uit de persoonlijke collectie van Hester van 
Eeghen [1]  € 2000/4000

6504 Mahoniehouten tafel, Empire, met rond zwart 
marmeren blad. De drie gebogen poten met 
gestoken ramskoppen diam. 98 en h. 72 cm  
[1]  € 4000/6000

6505 Rozenhouten commode, Transitie, ca. 
1760, met 'brèche d'Alep' marmeren blad. Het 
getrapte front met twee laden, waarop verguld 
bronzen beslag. Het geheel rijkelijk versierd 
met marqueterie. Gesigneerd Me (Maitre) I.G. 
Schlichtig br. 130, h. 86 en d. 59 cm  
[1]  € 3500/4500

6506 Mahoniehouten bouillote tafel, Louis XVI,  
Het ronde witte marmeren blad met messing 
hekwerk. Met twee laden en twee uittrekbladen. 
De vier gecanneleerde poten met tussenblad en 
ionische kapitelen diam. 71 en h. 72 cm  
[1]  € 1800/2200

6507 Zeeuws notenhouten penantkast, Transitie, 
laat 18e eeuw, met ojief gebogen front en -zij-
den, lade en jalouziedeur. Het geheel versierd 
met fijnhouten bieswerk en messing- en bron-
zen beslag. Fineer met name bovenblad slecht 
(losse stukjes aanwezig, bijna compleet)  
br. 95, h. 87 en d. 46 cm [1]  € 1500/2500

6508 Eikenhouten porseleinkast, 18e eeuw.  
De gecontourneerde kap met snijstuk, waar-
onder twee deuren met ruiten in vakwerk. De 
onderkast met twee deuren br. 150, h. 214 en  
d. 46 cm [1]  € 1600/2000

6509 Rijk gestoken eikenhouten keeftkast, Renais-
sance, ca. 1700, De twee deuren geflankeerd 
door halve gecanneleerde kolommen met 
Ionische-Corinthische kapitelen. In de voet 
twee laden. Op gezwarte bolpoten br. 160,  
h. 198 en d. 78 cm [1]  € 600/1000

6510 Frankrijk, notenhouten commode, Louis 
XV, met rood-grijs marmeren blad (rest.) en 
rozenhouten bieswerk. In het gebogen front vier 
laden. Het geheel versierd met verguld bronzen 
beslag. Geen sleutel br. 128, h. 82 en d. 68 cm 
[1]  € 2000/3000

6511 Engeland, mahoniehouten uittrektafel, 19e 
eeuw, met drie mahoniehouten tussenbla-
den 122 x 124 en h. 76 cm; ieder tussenblad  
br. 60 cm [1]  € 600/1000

6512 Notenhouten vitrinekast, 18e eeuw, in twee 
verdelingen. De bovenkast met één deur waarin 
ruit. De onderkast met dubbelgebogen front, 
waarin vier laden. Het geheel versierd met 
marqueterie en bieswerk. Op balklauwpoten 
br. 100, h. 182 en d. 55 cm [1]  € 1200/1600

6513 Mahoniehouten consoletafel, Empire, met 
grijs marmeren blad en gestoken klauwpoten 
102 x 48 en h. 88 cm [1]  € 1300/1700

6514 Mahoniehouten consoletafel, Empire,  met 
grijs marmeren blad en lade. Op kolompoten. 
Het geheel versierd met verguld bronzen en 
messing ornamenten 96 x 41 en h. 88 cm  
[1]  € 2200/2800

6515 Frankrijk, notenhouten dressoir, Art Nou-
veau, ca. 1910, met 'Vert d'Estours' marme-
ren blad. In het front vier laden, vier deuren 
en open vakwerk. Het geheel versierd met 
gestoken voorstellingen van distels en reliëf. 
Trekkers gemerkt  br. 200, h. 100 en d. 53 cm 
Herkomst Horta Museum in Brussel  
[1]  € 500/800

6516 Zweden, grenenhouten slagbordtafel, 19e 
eeuw, met resten van rode beschildering  
104 x 35/156 en h. 67 cm [1]  € 200/400

6517 Zweden, grenenhouten hangoortafel,  
19e eeuw  91 x 25/160 en h. 77 cm  
[1]  € 200/300

online catalogus: www.dezwaan.nl
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6531 Achtslags kamerscherm met siernagels en 
bruine velours stoffering h. 255 cm; ieder slag 
br. 46 cm [1]  € 500/1000

6532 Zwart gebeitste eikenhouten dubbel boeken-
rek. De kap als dubbele lessenaar. Met acht 
verstelbare schappen br. 179, h. 147 en  
d. 76 cm [1]  € 500/800

6533 Zwart gebeitste eikenhouten dubbel boeken-
rek. De kap als dubbele lessenaar. Met acht 
verstelbare schappen br. 179, h. 147 en  
d. 76 cm [1]  € 500/800

6534 Zwart gelakt houten vintage USA boekenrek 
met drie verstelbare schappen, gebronsd houten 
elementen en groen gemarmerd houten blad  
br. 99, h. 132 en d. 32 cm [1]  € 200/400

6535 Mahoniehouten kabinet, Louis XVI, De 
rechte kap met gebroken timpaan en tandlijst-
werk. In het front twee deuren en drie laden. 
Het geheel versierd met gestoken vaasornament 
en -rozetten (rest.) br. 161, h. 246 en d. 57 cm 
[1]  € 500/800

6536 Secrétaire en abattant, Louis XVI,  met in het 
front lade, twee deuren en openslaande schrijf-
klep, waarachter een interieur (rest.) br. 97,  
h. 145 en d. 46 cm [1]  € 300/600

6537 Iepen- en notenhouten kabinet, laat 18e 
eeuw. De gecontourneerde kap met snijstuk. 
In het front twee deuren en vier laden (besch, 
rest.) br. 184, h. 248 en d. 63 cm Komt uit de 
nalatenschap van schilderes Anna Egter van 
Wissekerke / [1]  € 500/1000

6538 Mahoniehouten secrétaire en abattant, 19e 
eeuw, met lade, twee deuren en openslaande 
schrijfklep, waarachter een interieur. Marmeren 
blad ontbreekt, kapiteel van éen zuiltje interieur 
ontbreekt br. 106, h. 150 en d. 47 cm  
[1]  € 300/500

6539 Grijs gebeitste eikenhouten ronde tafel, op 
gedraaide kolompoot met driesprant diam. 91 
en h. 80 cm [1]  € 60/100

6540 Haagse School, eikenhouten bureau-mini-
stre, Haagse School, ontwerp mogelijk P.E.L. 
Izeren, fabrikaat Fa. S. Speelman Wzn Den 
Haag, ca. 1930, met drie laden, twee deuren 
en coromandelhouten accenten. Het schrijfblad 
ingelegd met groene vilt (def.). Hierbij eiken-
houten armstoel met bruin lederen zitkussen 
140 x 80 en h. 76 cm [2]  € 200/400

6541 Haagse School, eikenhouten boekenkast, 
Haagse School, ontwerp mogelijk P.E.L. 
Izeren, fabrikaat Fa. S. Speelman Wzn Den 
Haag, ca. 1930, met twee deurtjes waarin ruit, 
open vakwerk en coromandelhouten accen-
ten br. 150, h. 121 en d. 38 cm  
[1]  € 200/300

6518 Zweden, grenenhouten hangoortafel,  
19e eeuw  95 x 56/181 en h. 70 cm  
[1]  € 400/500

6519 Zweden, grenenhouten hangoortafel, 
19e eeuw, met oranje-rode meekrab beschilde-
ring. Zijbladen ingekort 98 x 52/134 en  
h. 74 cm [1]  € 200/400

6520 Mahoniehouten trumeau, Empire, met grijs-
zwart marmeren blad, kariatiden en spiegel-
achterwand. Het geheel versierd met verguld 
bronzen ornamenten 132 x 47 en h. 92 cm  
[1]  € 7000/9000

6521 Noten- en eikenhouten betaaltafel, 18e eeuw, 
met lade. Geen sleutel (rest.) 132 x 110 en 
h. 78 cm   € 200/300

6522 Eikenhouten tekeningenkast in Louis XVI-
stijl, ca. 1900, met twee jaloeziedeuren. Geen 
sleutel br. 120, h. 107 en d. 77 cm  
[1]  € 300/500

6523 Vruchten-, iepen- en eikenhouten tafel, ca. 
1800, met twee laden. Op vier -door H-regel 
verbonden- poten (rest.) 167 x 67 en h. 75 cm  
[1]  € 300/500

6524 Eikenhouten kist, 18e eeuw, gedateerd 'anno 
1673/1773'. Geen sleutel (rest.) br. 125, h. 66 
en d. 55 cm [1]  € 100/200

6525 Eikenhouten broodkast, Renaissance, 17e 
eeuw, met onder de rechte kap vier deuren, 
ieder met twee panelen br. 99, h. 185 en  
d. 53 cm [1]  € 1000/1400

6526 Paar gevelvitrinekasten, deels ca. 1930.  
De kappen met zink bekleed. Met verlichting 
br. 48, h. 125 en d. 27 cm [2]  € 400/800

6527 Rood-bruin gebeitste beukenhouten console- 
tafel in Louis XVI stijl, met wit marmeren 
blad en lade. Tussen de poten twee tussen- 
bladen. Het geheel versierd met messing bies-
werk 82 x 43 en h. 86 cm [1]  € 200/300

6528 Bruin gebeitste eikenhouten porseleinkast, 
laat 18e eeuw. De kap met snijstuk, waaronder 
twee deuren met ruiten in vakwerk. De onder-
kast met drie deuren. Op gezwarte bolpoten 
br. 189, h. 217 en d. 48 cm [1]  € 500/800

6529 Polychroom beschilderd houten bureau-
boekenkastje in Louis XV-stijl,  in twee 
verdelingen. De bovenkast met dubbelgebogen 
kap, waaronder twee ajour deuren. De onder-
kast is een klepbureau met lade en openslaande 
schrijfklep, waarachter een interieur br. 83,  
h. 202 en d. 44 cm [1]  € 300/400

6530 Eikenhouten porseleinkast, 18e eeuw, met 
onder de gecontourneerde kap twee deuren met 
ruiten in vakwerk. de onderkast met twee deu-
ren. Op bolpoten (rest.) Geen sleutel br. 154, 
h. 196 en d. 47 cm [1]  € 500/700
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6542 Grijs gebeitste eikenhouten ronde tafel op 
geribde kolompoot met gecontourneerd blad. 
Op geribde kolompoot met viersprant  
diam. 160 en h. 80 cm [1]  € 100/200

6543 Notenhouten rankenkast, vroeg 18e eeuw, 
met onder de rechte kap twee deuren. In de 
voet een lade. Het geheel versierd met gestoken 
blad-, bloem- en fruitranken, guirlandes en 
mascarons. Op gezwarte bolpoten br. 196,  
h. 208 en d. 72 cm [1]  € 800/1200

6544 Eikenhouten credens, deels 19e eeuw, met 
oudere elementen, met twee deuren en twee  
laden. Het geheel versierd met gestoken  
panelen in Gotische stijl en smeedijzeren slot-
platen en - scharnieren (samengesteld, rest.) 
br. 160, h. 151 en d. 52 cm [1]  € 400/1000

6545 Zwitserland, grenenhouten tafel, 18e eeuw, 
met lade. Op vier -door regels verbonden- deels 
gedraaide poten 149 x 62 en h. 78 cm  
[1]  € 400/600

6546 Mahoniehouten trumeau/consoletafel, 
Empire, met zwart marmeren blad, lade en 
messing en verguld bronzen beslag (stukje 
ontbreekt) 86 x 50 en h. 87 cm  
[1]  € 200/400

6547 Kapitale eikenhouten lakentafel, ca. 1950, 
met tussenblad. Het geheel versierd met noten-
houten bieswerk. Op acht gedraaide poten 
305 x 95 en h. 90 cm [1]  € 800/1200

6548 Geperst lederen vierslags kamerscherm  met 
acanthusbladeren (besch.)  h. 196 cm; ieder 
slag br. 52 cm [1]  € 300/500

6549 Eikenhouten kast, Renaissance, 17e eeuw, 
met vijf deuren. De rechte kap met kroonlijst, 
de stijlen gecanneleerd. Het geheel versierd met 
gestoken kinderkopjes en leeuwenmaskers 
br. 168, h. 123 en d. 59 cm [1]  € 300/500

6550 Eikenhouten Zeeuwse kast, Renaissance, 
ca. 1700, in twee verdelingen. In het front 
lade en vier deuren, ieder met kussenvormige 
notenhouten panelen. Het geheel versierd met 
bieswerk in geometrische patronen, ebbenhou-
ten inlegwerk en gestoken leeuwenmaskers. Op 
gezwarte bolpoten br. 176, h. 181 en d. 67 cm 
[1]  € 500/800

6551 Rijk gestoken eikenhouten jachtkast, met ou-
dere elementen. Onder de kap één deur, waarop 
gestoken jachttrofeeën. (samengesteld) br. 119, 
h. 213 en d. 60 cm [1]  € 300/500

6552 Groen gelakt houten hangvitrinekast, 18e 
eeuw, met onder de gebogen kap één deur, 
waarin ruiten in vakwerk br. 105, h. 144 en 
d. 19 cm [1]  € 300/500

6553 Eikenhouten betaaltafel, 18e eeuw, met lade 
(rest.) 147 x 67 en h. 70 cm [1] € 300/500

6554 Eikenhouten kist, 16e/17e eeuw, met in het 
front briefpanelen. Klep van latere datum 
(rest.) br. 80, h. 73 en d. 45 cm  
[1]  € 100/200

6555 Eikenhouten tafel, 17e/18e eeuw, vermaak-
baar tot zitmeubel. Op slofpoten (rest.) 
137 x 85 en h. 75 cm   € 300/400

6556 Satijnhouten partnerdesk, 19e eeuw, met  
ingelegd zwart lederen schrijfblad, waaronder 
aan weerszijden twee laden. Op vier blokken, 
ieder met deur. Het geheel versierd met fijnhou-
ten bieswerk 103 x 102 en h. 79 cm  
[1]  € 400/600

6557 Bruin gelakte gietijzeren porte-manteau, ca. 
1900, met lade, parapluhouders (één def.) en 
lekbakken. Adres L.J. Enthoven & Co,  
's Hage h. 210 cm [1]  € 200/400

6558 Als hout beschilderde stalen kluis/safe, ca. 
1930, met twee sleutels. Fabrikant J.H. Strasser, 
Amsterdam br. 58, h. 77 en d. 44 cm  
[1]  € 400/800

6559 Scheepskoffer. Interier met hangers en laden. 
Op zwenkwieltjes. Mark Cross Trademark 
br. 71, h. 109 en d. 57 cm [1]  € 100/200

6560 China, houten tafel, begin 20e eeuw, met 
afgeronde regel onder het blad 100 x 200, 
h. 76 cm. [1]  € 500/700

6561 Pyreneeën, notenhouten tafel, 18e eeuw, op 
vier door regels verbonden poten 150 x 83, 
h. 75 cm. [1]  € 500/800

6562 Frankrijk, iepenhouten schrijftafel, Empire, 
het blad met intarsia ebbenhouten bies. Drie 
laden met koperen trekkers in vorm van leeu-
wenkop. Op twee X-vormige poten, verbonden 
door regel 198 68, h. 77,5 cm.  
[1]  € 1000/1500

6563 Spanje, kastanjehouten schrijftafel, 18e 
eeuw, met lade onder het blad, op twee gebogen 
poten verbonden door ijzeren regel.  138x 78, 
h. 84 cm. Zithoogte 64 cm. [1]  € 700/900

6564 Holland, notenhouten porseleinkast, 19e 
eeuw, met ebben bies, één deur en onderkast 
met laden h. 210, br. 124, d. 37 cm.  
[1]  € 300/400

6565 Esdoornhouten slaapkamermeubel, laat 19e 
eeuw, In drie verdelingen. In het midden een 
linnenkast met één deur met gefacetteerde  
spiegel, waaronder een lade. Deze wordt  
geflankeerd door twee kasten, ieder met vier 
laden en deur br. 208, h. 200 en d. 55 cm  
[1]  € 300/500

6566 Wit gelakt grenenhouten schouw in Louis 
XVI-stijl  br. 154, h. 125 en d. 34 cm; binnen-
maten: br. 97 en h. 87 cm [1]  € 300/600
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6567 Gezwart eikenhouten kunstkabinet, deels 
19e eeuw, in twee verdelingen. Met twee  
deuren, gedateerd 1577, waarachter een  
interieur. Op de hoekstijlen vrijstaande getorste 
kolommen. De ondertafel met vier getorste 
poten br. 108, h. 133 en d. 56 cm  
[1]  € 900/1400

6568 Vierslags kamerscherm met aan weerszijden 
afbeelding van (sub)tropisch regenwoud 
h. 181 cm; ieder slag br. 40 cm [1] € 100/200

6569 Notenhouten kunstkabinet, 18e eeuw, in 
twee verdelingen. De bovenkast met acht laden 
en deurtje. De onderkast met drie laden. Op 
vier - door X-regel verbonden- gecanneleerde 
poten br. 91, h. 143 en d. 43 cm  
[1]  € 1200/1500

6570 Mahoniehouten secrétaire en abattant, Louis 
XVI, met lade, twee deuren en openslaande 
schrijfklep, waarachter een interieur. Het geheel 
versierd met maqueterie en bieswerk (algehele 
slechte staat) br. 96, h. 147 en d. 46 cm  
[1]  € 100/200
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7000 Teakhouten koloniale kist, 19e eeuw, met 
ajour messing slotplaat en -hoekstukken. 
 Op gezwarte bolpoten. Geen sleutel br. 85,  
h. 49 en d. 44 cm [1]  € 800/1200

7001 Notenhouten salontafel, laat 19e eeuw, met 
beschilderde regel. Op drie gezwarte kolom- 
poten met driesprant diam. 82 en h. 58 cm  
[1]  € 100/200

7002 Gabriël Viardot, Parijs, bruin gebeitst  
beukenhouten 'chinoiserie' bijzettafel, laat 
19e eeuw, met marmeren blad, opengewerkte 
regels en -tussenblad. Het geheel versierd met 
verguld bronzen ornamenten. Op klauwpoten. 
Geen signatuur (rest.) 65 x 45 en h. 75 cm  
[1]  € 600/900

7003 Paar ronde bijzettafels, Art Deco,  ieder op 
vijf gebogen poten met ronde voet diam. 60 en 
h. 62 cm  [2]  € 300/500

7004 Coromandelhouten ronde salontafel, Art 
Deco, op vier gebogen poten met zwart gelakte 
kruisvoet diam. 80 en h. 58 cm  
[1]  € 200/400

7005 Engeland, mahoniehouten lectuurstandaard, 
'canterbury', laat 19e eeuw, met lade br. 51, 
h. 52 en d. 37 cm [1]  € 700/900

7006 Verguld gelakt houten consoletafel in 
Rococo-stijl, 19e eeuw, met wit marmeren blad 
(verhoogd) 55 x 37 en h. 89 cm  
[1]  € 150/250

7007 Notenhouten tafel, 19e eeuw, met lade. Het 
blad ingelegd met geometrische figuren en 
Franse lelies. Op vier -door X-regel verbon-
den- zwart gelakte getorste poten. Het geheel 
versierd met zwart-witte ivoren omlijsting. 
Geen sleutel 90 x 60 en h. 72 cm  
[1]  € 1000/1500

7008 Notenhouten torchère, 19e eeuw, met gecon-
tourneerd blad. Op driesprant met balklauw- 
poten diam. 26 en h. 93 cm [1]  € 500/700

7009 Paar wit gelakt houten consoletafels in 
Rococo-stijl, 19e eeuw, ieder met gecontour-
neerd wit marmeren blad br. 60, h. 83 en 
d. 33 cm [2]  € 400/600

7010 Bijzettafel, 19e eeuw. Het ronde marmeren 
blad met messing rand. Het geheel versierd met 
vuurverguld bronzen kinderkopjes en mes-
sing bladranken. Op verguld bronzen hoef-
pootjes diam. 51 en h. 73 cm  
[1]  € 1500/2000

7011 Palissanderhouten naaitafeltje in Louis XV-
stijl, met lade en openslaande klep, waaronder 
spiegel (gebarsten) en open vak. Het geheel 
rijkelijk versierd met fijnhouten bieswerk en 
verguld bronzen beslag. Geen sleutel br. 47,  
h. 75/104 en d. 35 cm [1]  € 150/250

7012 Paar achtkantige gemarmerd grenenhouten 
piëdestals, 19e eeuw  diam. 57 en h. 102 cm 
[2]  € 900/1200

7013 Eikenhouten hangporseleinkast, 19e eeuw, 
met één deur, gestoken kuif en snijwerk. Geen 
sleutel br. 96, h. 86 en d. 23 cm  
[1]  € 200/300

7014 mahoniehouten ronde bijzettafel, 19e eeuw, 
met marqueterie en bieswerk diam. 44 en 
h. 61 cm [1]  € 150/250

7015 Mahoniehouten bijzettafel, 'stommeknecht', 
19e eeuw, met uitklapbare zijbladen, glasbuffet, 
twee laden en tussenblad 52/104 x 40 en 
h. 78/127 cm [1]  € 200/300

7016 Engeland, noten- notenwortelhouten kap-
spiegel, 18e eeuw. De kantelbare spiegel op 
miniatuur klepbureau br. 50, h. 72 en d. 24 cm 
[1]  € 150/250

7017 Mahoniehouten hangoortafel, 19e eeuw, met 
één lade 71 x 46/93 en h. 71 cm  
[1]  € 200/300

7018 Bruin gebeitste grenenhouten kinderbureau, 
laat 19e eeuw. De opzet met twee deurtjes, 
waarachter een interieurtje. De schrijflade met 
vakwerk en lessenaar. In het front een deur 
br. 60, h. 101/70 en d. 44/75 cm  
[1]  € 200/300

7019 Polychroom beschilderde houten hang-
porseleinkast met één deur en afgeschuinde 
zijden br. 73, h. 81 en d. 31 cm  
[1]  € 100/200

7020 Mahoniehouten speeltafel in Louis XV-stijl, 
19e eeuw, het blad met groen vilt ingelegd  
84 x 41,5/83 en h. 76/74 cm [1] € 60/100

7021 Eikenhouten hangporseleinkast, 19e eeuw, 
met onder de gecontourneerde kap één deur  
[1]  € 150/250

7022 Mahoniehouten ronde klaptafel, 19e eeuw, 
op gedraaide kolompoot met driesprant 
(rest.) diam. 86 en h. 74 cm  
[1]  € 80/120

7023 Mahoniehouten etagère/stommeknecht, 19e 
eeuw, met drie ronde bladen h.110 en  
diam. 60/50/40 [1]  € 100/200
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7024 Verguld beukenhouten tafeltje in Louis XV-
stijl, 19e eeuw, met 'fleur de pêche' marmeren 
blad 85 x 57 en h. 74 cm [1]  € 150/200

7025 Ovale mahonie- en satijnhouten theetafel in 
Louis XVI-stijl, 19e eeuw, met tussenblad en 
schelpornament (rand besch.) 70 x 44 en  
h. 74 cm [1]  € 60/100

7026 Bruin gebeitste eikenhouten wandkapstok, 
laat 19e eeuw, met vier tegels, waarop Bijbelse 
voorstellingen (één hanger def.) br. 124, h. 57 
en d. 23 cm [1]  € 150/250

7027 Eikenhouten tafeltje, vroeg 19e eeuw, op vier 
-door regels verbonden- ballustervormige poten 
(samengesteld, één hoekstukje ontbreekt) 
83 x 63 en h. 78 cm [1]  € 100/200

7028 Grijs gebeitste eikenhouten ronde bijzettafel, 
op getorste kolompoot met driesprant diam. 50 
en h. 73 cm [1]  € 60/100

7029 Oosters zwart gelakt houten bijzettafeltje 
met Arabische tekst, fijnhouten bieswerk en 
parelmoeren inlegwerk 35 x 35 en h. 51 cm. 
[1]  € 50/80

7030 Mahoniehouten speeltafel, 19e eeuw, het blad 
met groen vilt ingelegd  80 x 39,5/79 en  
h. 75/77 cm [1]  € 60/100

7031 Zwart gelakt grenenhouten piëdestal  
h. 117 cm [1]  € 50/80

7032 Noten- en mahoniehouten tafeltje in Louis 
XVI-stijl, 19e eeuw, met lade en opklapbare 
zijbladen 76 x 53/96 en h. 72 cm  
[1]  € 100/140

7033 Mahoniehouten hoog bijzettafeltje, 19e eeuw, 
met lade 43 x 33 en h. 75 cm [1] € 40/80

7034 Bruin gebeitste eikenhouten kist, 18e eeuw 
(rest.)  br. 94, h. 58 en d. 37 cm   
[1]  € 100/200

7035 China, rechthoekige spiegel  op gestoken 
hardhouten voet h. 73 en br. 74 cm  
[1]  € 100/150

7036 Frankrijk, grijs gelakt ronde gueridon tafel, 
Empire, met rond grijs marmeren blad, op drie 
kolompoten diam. 67, h. 70 cm.  
[1]  € 400/600

7037 Japan, zwart gelakt houten scheepskast, 
Meiji Periode, 19e eeuw, met twee deurtjes, 
waarachter zeven laatjes. Het geheel versierd 
met messing slotplaat, -hoekstukken en  
-scharnieren br. 53, h. 47 en d. 35 cm  
[1]  € 300/400

7038 Italie, vierkant gelakt en verguld tafeltje 
40 x 40 en h. 44 cm. [1]  € 60/100

7039 China, rood gelakt houten ronde etagère in 
twee verdelingen br. 193, h. 177 en d. 30 cm 
[1]  € 600/800
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Klokken, 
pendules en 
barometers

7700 Frankrijk, lindehouten zonneklok, ca. 1830; 
Uurwerk uitgevoerd met ankergang en vaste 
slinger. Metalen wit geschilderde wijzerplaat 
met Romeinse cijfers voor de uren- en Ara-
bische cijfers voor de minuten aanduiding. 
Koperen gezaagde wijzers. (restauraties aan de 
kast, beschadigingen wijzerplaat) diam. 76 cm 
[1]  € 200/300

7701 Frankrijk, pendule stel, Louis XV stijl, laat 
19e eeuw; Bestaande uit paar vijf-lichts kande-
laren en pendule bekroond met putto en dolfijn. 
Uurwerk uitgevoerd met gaand- en slagwerk op 
bel. Wit email wijzerplaat gemerkt J. H. Kleijn, 
Haye.  h. 47 - 51 cm [3]  € 300/500

7702 Frankrijk, marmeren portaal pendule, 
Louis XVI, 18e eeuw. Uurwerk uitgevoerd met 
gaand- en slagwerk, bel manco. Wit emaille 
wijzerplaat met vergulde wijzers. Kast voorzien 
van vuurvergulde bronzen ornamenten. 
h. 44 cm, b. 33 cm, d. 10,5 cm. [1] € 300/400

7703 Frankrijk, bronzen vuurvergulde pendule, 
ca. 1840; Uurwerk uitgevoerd met gaand- en 
slagwerk op bel. Wit email wijzerplaat gesig-
neerd Pelti Aine. De kast met sculptuur van 
dame op boot. Compleet met slinger. (bel los 
van ophanging). h. 40 cm, b. 27 cm, d. 10 cm 
[1]  € 200/300

7704 Friese staartklok, 19e eeuw, de beschilderde 
wijzerplaat met latoenkoperen cijferring en 
-hoekstukken, voorstellende de personificaties 
van de seizoenen. Aanduiding van uren, minu-
ten en wekker. In eikenhouten kast met op de 
gebogen kap drie verguld gietijzeren beelden. 
Met drie messing gewichten. Slinger defect 
h. 138 cm [1]  € 100/200

7705 Frankrijk, rozenhouten kolompendule, ca. 
1840; Uurwerk uitgevoerd met gaand en slag-
werk op bel. Compensatieslinger. Verzilverde 
wijzerplaat. Achterplatine gesigneerd  
J. F. Allard et Cie, Paris. De kast volledig met 
florale marqueterie ingelegd. (slingerveer  
gebroken) h. 50, b. 26 cm, d. 14 cm  
[1]  € 200/300

7706 Frankrijk, wit marmeren klokkenstel,  
19e eeuw; Bestaande uit brede kolompendule, 
uurwerk met slagwerk op bel, emaille cijfer-
ring en stel tweelichts kandelaars. Allen met 
vuurvergulde bronzen ornamenten. (slinger 
incompleet). h. 47 cm, b. 30 cm, d. 16 cm  
[3]  € 300/500

7707 Oostenrijk, pendule in architectonische  
kersenhouten kast, ca. 1830; Uurwerk 
uitgevoerd met gaand- en slagwerk op gong, 
wit emaille wijzerplaat. De kast met albasten 
zuiltjes en geparketteerd vloertje en drie strate-
gisch geplaatste spiegels in de achterwand voor 
diepte effect. (wijzerplaat beschadigd, bijge-
werkt). h. 48 cm, b. 29 cm, d. 13 cm  
[1]  € 500/700

7708 Frankrijk, kolompendule in gezwart houten 
kast, ca. 1850; Uurwerk uitgevoerd met gaand- 
en slagwerk op bel, compensatieslinger. De 
kast floraal ingelegd met koper en parelmoer. 
(minutenwijzer manco). h. 45 cm, b. 23 cm  
[1]  € 60/80

7709 Bakbarometer, gesigneerd. S. Cohu fecit 
Utrecht, ca. 1810; Uitgevoerd met fraai gegra-
veerd tinnen schaalplaten met twee portretten 
en profile, Barometer Contraleur en Thermo-
meter. Kast met timpaan en verre églomisé 
panelen. h. 120 cm, b. 21 cm  
[1]  € 300/400

7710 Mahoniehouten wielbarometer, J. W. Balli 
Groningen, ca. 1850 UItgevoerd met papieren 
schaalplaat en hydrometer. h. 93 cm  
[1]  € 50/100

7711 Engeland, mahoniehouten tafelklok, 18e 
eeuw; Uurwerk uitgevoerd met spillegang, 
snekuurwerk, datum aanduiding, en slagwerk 
op bel. Messing wijzerplaat met verklikker, 
signatuur James Green London. Fraai gegra-
veerde achterplatine met florale decoratie. (kast 
verkleurd, scheuren aan zijkanten, restauraties). 
h. 50 cm, b. 28,5 cm, d. 22,5 cm.  
[1]  € 1200/1500

7712 Zwitserland, cilinderspeeldoos, ca. 1860;  
Uitgevoerd met zes melodieën, vaste opwind-
kruk. In houten gelakte kist met marqueterie 
van bloemen op de deksel. Speelt en werkt 
goed. l. 46 cm, d. 22 cm, h. 14 cm  
[1]  € 300/600

7713 Frankrijk, lantaarnklok, 18e eeuw. Uurwerk 
uitgevoerd met gaand en slagwerk op bel, 
spillegang. De wijzerplaat met emaille cijfer 
cartouches. Koperen gegoten fret met naar 
rechts kijkende haan. Compleet met slinger en 
gewicht h. 37 cm, b. 21 cm [1]  € 650/975
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7720 Engeland, staande klok, William Whitakker, 
Hallifax, laat 18e eeuw. Uurwerk uitgevoerd 
met gaand en slagwerk op bel. Koperen wij-
zerplaat met geschilderde maanschijf. Maho-
niehouten kast met inlegwerk, bekroond door 
drie koperen bollen. Compleet met slinger en 
gewichten.  h. 248 cm, b. 55 cm  
[1]  € 400/600

7721 Bakbarometer naar antiek voorbeeld, 20e 
eeuw; Schaalplaten gemerkt Barometer Ther-
mometer en controleur door Roselli. In houten 
kast met bandintarsia en gebroken timpaan met 
koperen vaas ornament.  h. 121 cm, b. 24 cm, 
d. 9 cm [1] 

7714 Frankrijk, Luidklok uitgevoerd met  
kwartierslagwerk op drie bronzen bellen, ca. 
1670. Uurwerk bestaat uit drie dwars-geplaatste 
raderwerken voor gaand- slag- en kwartier-
slagwerk. Het uurwerk wordt gereguleerd door 
spillengang met slinger. De kwartieren worden 
geslagen op de twee kleine bellen met, respec-
tievelijk 1 t/m 4, een enkele slag, dubbelslag, 
drieslag en vierslag. Op het hele uur wordt de 
vierslag gevolgd door het volledig aantal slagen 
van het uur op de grote bel met hamer. Messing 
raderwerk in ijzeren kast, drie bronzen bellen. 
De uitlichtmechanismen van beide slagwerken 
uitgevoerd in krullend smeedijzer. Compleet 
met gewichten en slinger. h. 45 cm, b. 24 cm, 
d. 16,5 cm [1]  € 6000/8000

7715 Frankrijk, comtoise, gesigneerd Fait par 
Maxime Cattin au Fort de Plasne, ca. 1720. 
Spillengang uurwerk met slagwerk, slaande 
het volledig aantal slagen op het hele uur en 
één dwangslag op het halve uur. Compleet met 
gewichten, slinger en opwindkruk. h. 29 cm, 
b. 18 cm, d. 13 cm [1]  € 2800/3200

7716 Frankrijk, comtoise, gesigneerd Pierre 
Mayet au Fort du Plane en Conte, ca. 1725. 
Spillengang uurwerk. Slagwerk op bel, wek-
kerwerk. Gemerkt op de sluiters 'Omnimoment 
Time Momentum. Compleet met gewichten, 
slinger en beugel. h. 34 cm, b. 17,5 cm, 
d. 13 cm [1]  € 2500/3500

7717 Frankrijk, lantaarnklok, gesigneerd Jean 
Baptiste Cattin Au Portdu Plasne-Comte, 
gedateerd 1734; Spillengang uurwerk met 
slagwerk op bel en wekkerwerk. Verzilverde 
cijferring. Compleet met gewichten, slinger, 
opwindkruk en beugel. h. 40 cm, b. 19 cm, 
d. 17,5 cm [1]  € 2000/3000

7718 Hollandse staande klok, Symon van Leeu-
wen Amsterdam, ca. 1710 Uurwerk uitgevoerd 
met gaand- en slagwerk op een bel, ankergang 
met loopduur van een maand. Koperen wijzer-
plaat met verzilverde cijferring in de hoeken 
geflankeerd met koperen hoekstukken van leeu-
wen met kroon. Aanduiding van dag, datum en 
sterrenbeeld, secondeaanduiding, wekkerwerk. 
Compleet met slinger en gewichten.   
h. 258 cm, b. 52 cm, d. 28 cm [1] € 3000/5000

7719 Frankrijk, comtoise gesigneerd Desjacques, 
Pompadour, 19e eeuw; Uurwerk met gaand en 
slagwerk op bel, latoenkoperen slinger. Geheel 
geplaatst in grenenhouten kast in houtnerf 
geschilderd en polychrome decoratie van 
bloemen. Compleet met gewichten en opwind-
kruk. h. 234 cm [1]  € 100/150
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Antieke  
en klassieke 
stoelen en  
banken

8000 Mahoniehouten bank, 19e eeuw, De gebogen 
armleggers ieder met gestoken 'hoorn des over-
vloeds'. Op balklauwpoten. Met losse rolkus-
sens en groene stoffering (rest.) br. 178 cm  
[1]  € 400/800

8001 Rijk gestoken eiken- en beukenhouten 
halbank, ca. 1900, met oa. handen op de 
armleggers, blad- en bloemmotieven, tekst en 
stermotief in de rugleuning (stukjes ontbreken) 
br. 208 cm [1]  € 400/800

8002 Paar lichtgrijs gelakte beukenhouten  
fauteuils in Louis XVI-stijl, met los zitkussen 
en gebloemde stoffering  [2]  € 300/500

8003 Paar mahoniehouten stoelen in Queen  
Anne-stijl, 19e eeuw, met fijnhouten en parel-
moeren marqueterie  [2]  € 700/1000

8004 Spanje, paar polychroom beschilderde  
beukenhouten schommelstoelen, 19e eeuw, 
ieder met geriete zitting. Opklapbaar   
[2]  € 400/600

8005 Mahoniehouten zitammeublement, Empire, 
bestaande uit twee driezitsbanken en twee 
paar fauteuils, waarvan één paar met gesloten 
armleggers en los zitkussen. Onder de armleg-
gers gestoken zwanen. Op klauwpoten. Met 
zalmroze velours stoffering   
[1]            €  7500/10000

8006 Set van vijf mahoniehouten stoelen,  
Hollands, Louis XVI, met groene velours  
stoffering  [5]  € 1200/2200

8007 Cremekleurig gelakt beukenhouten tabouret, 
Empire,  met verguld en gestoken dolfijnen en 
klauwpoten (besch.)  [1]  € 1400/1800

8008 Paar mahoniehouten fauteuils, Empire, met 
gele velours stoffering  [2]  € 900/1200

8009 Italië, paar verguld houten medallionfau-
teuils, laat 18e eeuw met gebloemde goudkleu-
rige stoffering  [2]  € 800/1200

8010 Set van tien cremekleurig en blauw gelakt 
beukenhouten stoelen in Sheraton-stijl, 19e 
eeuw, met gestoken vaasornament en guirlande 
in de rugleuning  [10]  € 1700/2200

8011 Engeland, twee paar eikenhouten stoelen 
en één eikenhouten stoel, 17e-18e eeuw, met 
gestoken rugregels  [5]  € 600/1000

8012 Paar mahoniehouten 'Retour d'Egypte'  
fauteuils, Empire, met onder de armleggers 
gestoken Egyptische figuren. Met rode stof-
fering. Op klauwpoten  [2]  € 2300/2800

8013 Mahoniehouten zitammeublement, vroeg 20e 
eeuw, bestaande uit vier stoelen, armstoel en 
bank. Allen met groene velours stoffering   
[6]  € 300/600

8014 Twee notenhouten fauteuils, Louis XIV,  
met rode velours stoffering (rest.)   
[2]  € 1000/1400

8015 Mahoniehouten fauteuil, Empire, gesigneerd 
Chapuis. De rugleuning met geperst lederen 
bekleding (gescheurd), de zitting met groene 
velours stoffering  [1]  € 100/200

8016 Rijk gestoken halbank in Renaissance-stijl, 
19e eeuw, o.a. met vier poortvormige panelen, 
vaasornament, leeuwenmaskers en acanthus- 
bladeren. Op vier ballustervormige poten 
br. 176 cm [1]  € 200/400

8017 Getorste coromandelhouten koloniale stoel 
met pitrieten zitting  [1]  € 100/200

8018 Beukenhouten schommelstoel, 19e eeuw, met 
zwarte skai bekleding  [1]  € 100/200

8019 Smeedijzeren fauteuil, 19e eeuw, met messing 
knoppen en rode velours stoffering. Op gietijze-
ren balklauwpoten  [1]  € 700/900

8020 Mahoniehouten tweezitsbank, Biedermeier, 
met gebogen, gestoken poten en groene  
gestreepte velours bekleding br. 178 cm  
[1]  € 300/500

8021 Paar wit gelakte beukenhouten armstoelen 
in Louis XV stijl, ieder met geriete rugleuning 
en groene velours stoffering op de zitting   
[2]  € 150/250

8022 Set van zes mahoniehouten eetkamerstoelen 
in Louis XVI-stijl, 19e eeuw, met groene  
velours stoffering (slechte staat, twee poten 
def.)  [6]  € 100/300

8023 Groen gelakte houten tabouret in Louis XVI-
stijl, met geruite stoffering br. 160 cm  
[1]  € 150/250

8024 Beukenhouten fauteuil in Louis XV-stijl,  
19e eeuw, met paarse velours stoffering   
[1]  € 80/120

8025 Wales/Engeland, eiken- en iepenhouten 
schommelstoel/ lambing chair, 19e eeuw,  
met lade onder de zitting  [1]  € 1000/1500

8026 Mahoniehouten driezitsbank, Biedermeier, 
met gele velours stoffering br. 192 cm  
[1]  € 150/300
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8027 Eikenhouten vouwstoel, laat 19e eeuw, met 
o.a. gestoken mythologische wezens, heraldisch 
wapen en leeuwenkoppen. Op klauwpoten 
(stukje ontbreekt). Met losse kussens    
[1]  € 80/120

8028 Italie, verguld houten fauteuil, 18e eeuw, 
de zitting 'in de katoen', de rugleuning met 
gebloemde stoffering (rest. linker achterpoot)   
[1]  € 250/350

8029 Mahoniehouten armstoel, Empire, met beige 
velours stoffering  [1]  € 100/200

8030 Paar mahoniehouten fauteuils, ca. 1930, met 
crèmekleurige stoffering  [2]  € 500/700

8031 Zwart gelakt houten fauteuil met groene 
velours stoffering. Toebehoord aan prof. 
Duisterwinkel, oude juridische faculteit Leiden 
Rapenburg  [1]  € 60/100

8032 Frankrijk, paar beukenhouten fauteuils in 
Louis XVI stijl, 19e eeuw, met bruin lederen 
stoffering  [2]  € 150/200

8033 Frankrijk, paar houten bergerès, 18e eeuw, 
met resten van vergulsel en blauw zijden stof-
fering zitting h. 45, rug h. 88 cm.  
[2]  € 500/700

8034 Bruin lederen oorcrapaud met sierna-
gels Provenance Constant Nieuwenhuys   
  € 80/120
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Design  
meubelen

8200 Bruno Mathsson for Dux, 'Jetson' swivle 
chair / draaistoel, Zweden, 1970's. De beige 
canvas bekleding met bruin lederen afwerking 
en origineel dito rolkussen. Op verchroomd 
stalen ronde voet (vlekken)  [1] € 300/400

8201 Le Corbusier voor Cassina, Italië, LC4 
chaise longue. Verchroomd staal op zwart ge-
lakt stalen onderstel. Met zwart lederen lig- en 
rolkussen  [1]  € 1500/2000

8202 Verguld metalen 'Coco Chanel' korenarenta-
fel met rond glazen blad diam. 60 en h. 54 cm 
[1]  € 200/400

8203 Charles & Ray Eames voor Vitra, paar EA 
108 Vergaderstoelen, ontwerp 1958.  
Verchroomd aluminium met zwarte hopsak 
stoffering   [2]  € 600/800

8204 Charles & Ray Eames voor Vitra, paar EA 
108 Vergaderstoelen, ontwerp 1958.  
Verchroomd aluminium met zwarte hopsak 
stoffering. Dopje één poot ontbreekt   
[2]  € 600/800

8205 Charles & Ray Eames voor Herman Miller, 
Lobby Chair ES 104. Op aluminium vier-
sprant, met zwart lederen bekleding. Defect aan 
voet, barsten in leder  [1]  € 400/800

8206 Yngve Ekström (1913-1988) voor Swedese, 
'Kurva' lounge chair, Zweden, 50-er jaren. 
Beukenhouten plywood met koeienhuid   
[1]  € 200/400

8207 A. R. Cordemeyer voor W. H. Gispen, grijs 
en wit gelakt stalen bureau, 7800 serie of 
Kleurodesk, ontwerp 1962, met twee laden-
blokken en linoleum schrijfblad 150 x 75 en 
h. 77 cm [1]  € 200/400

8208 Naar Bas van Pelt, beukenhouten fauteuil, 
ca. 1957, de zitting van gevlochten touw   
[1]  € 100/200

8209 Wim Rietveld voor Gispen, set van drie 1401 
fauteuils en één -hocker, ontwerp 1954, met 
paarse stoffering. Twee stoelen grijs gelakt, één 
zwart gelakt. Hocker zwart gelakt   
[4]  € 300/500

8210 Martin Visser (?) voor Spectrum, set van vijf 
stoelen op verchroomd stalen onderstel. Met 
paarse stoffering  [5]  € 200/400

8211 A.R. Cordemeyer voor Gispen, set van vijf 
1262 stoelen, ontwerp 1959, met draadstalen 
frame en plywood zitting en -leuning   
[5]  € 200/400

8212 Wim Rietveld voor Gispen, paar no. 216 
armstoelen, ontwerp 1952, met draadstalen 
onderstel. Eén met gele (besch.), één met grijze 
kunststoffen bekleding  [2]  € 150/250

8213 Wim Rietveld voor Gispen, 353 bureaustoel, 
ontwerp 1950, met rode kunststoffen bekleding  
[1]  € 100/200

8214 Hinz Fabrik München, eikenhouten 
'Gesundheitssthul'. Draaibaar en in hoogte 
verstelbaar. Met rood-gele skai bekleding (twee 
zwenkwieltjes def.) Hierbij in hoogte verstel-
bare kruk met rood gelakt stalen driesprant en 
beukenhouten zitting en leuning   
[2]  € 100/150

8215 Aldo van den Nieuwelaar voor Pastoe, 
lichtgrijze 'A'dammer' kast met kunststoffen 
roldeur. Krassporen linkerzijde br. 74, h. 240 
en d. 37 cm [1]  € 200/400

8216 Paar rood-geel gelakt houten boekenkasten, 
fabrikaat Roche Bobois, in twee verdelingen. 
De bovenkast met schappen, de onderkast met 
twee deuren br. 112, h. 230 en d. 46 cm  
[2]  € 400/800

8217 Tacke Sitzmöbel, Duitsland, verchroomd 
stalen draadstoel, 70-er jaren, draaibaar. Zit-
kussen ontbreekt. Hierbij een zwart skai lederen 
kuip stoeltje   [2]  € 50/100

8218 Domicil, Duitsland, paar messing staande 
lampen, in hoogte verstelbaar h. 100-150 cm 
[2]  € 200/400

8219 Domicil, Duitsland, twee verchroomd stalen 
staande lampen, in hoogte verstelbaar. Eén 
met zwart gelakt rond blad   
[2]  € 200/400

8220 Domicil, Duitsland, set van drie verchroomd 
stalen wandlampen   [3]  € 200/400

8221 Paar verchroomd stalen wandlampen  met 
witte linnen kantige kap  [2]  € 150/250

8222 Paar verchroomd stalen wandlampen met 
witte ronde linnen kap  [2]  € 150/250

8223 Italië, paar verchroomd stalen wandlampjes, 
Pour La Galerie Geen kapjes. Nieuw    
[2]  € 80/120

8224 Poul Kjaerholm voor Fritz Hansen, Denen-
marken, PK22 lounge chair, ontwerp 1955-
1956, vervaardigd 1983, verchroomd staal met 
zwart lederen zitting. Gebruikssporen   
[1]  € 800/1200

online catalogus: www.dezwaan.nl



Catalogus De Zwaan / Pagina 219

8240 Uno & Osten Kristiansson voor Luxus,  
Zweden, palissanderhouten staande lamp 
met witte ronde kunststoffen kap (barst) 
diam. 20 en h. 106 cm [1]  € 80/120

8241 Verchroomd stalen tweelichts tafellamp met 
ronde voet en twee glazen kappen h. 62 cm  
[1]  € 30/50

8242 Industrieel object van staal en aluminium. 
Draaibaar h. 140 cm [1]  € 100/200

8243 Denenmarken, palissander- en teakhouten 
bijzettafel met onder het blad lade en  
vakwerk 74 x 46 en h. 43 cm [1] € 200/300

8244 H. Pander & zonen, paar palissanderhouten 
fauteuils met paars-blauwe velours stoffering  
[2]  € 300/500

8245 Folke Ohlsson voor Tingströms, Zweden, 
teakhouten 'Frisco' salontafel, 60-er jaren 
122 x 80 en h. 54 cm [1]  € 200/400

8246 Scandinavië, teakhouten salontafel met  
uittrekblad 150 x 74 en h. 73 cm  
[1]  € 200/400

8247 Uno & Östen Kristiansson voor Luxus, Zwe-
den, paar wandlampen, ontwerp 70-er jaren. 
Grenenhout met witte kunststoffen kappen 
diam. 19 en h 43 cm [2] € 100/200

8248 Göran Malmvall voor Karl Andersson & 
Söner, Svensk Fur, Zweden, grenenhouten 
schommelstoel, ontwerp 50-er jaren    
[1]  € 150/250

8249 Göran Malmvall voor Karl Andersson & 
Söner, Svensk Fur, Zweden, grenenhouten 
armstoel, ontwerp 50-er jaren    
[1]  € 150/250

8250 Pierre Guariche voor Meurop, België,  
'Conseil' fauteuil, 50-er/60-er jaren.  
Verchroomd staal en rode skai bekleding   
[1]  € 100/150

8251 Marcel Breuer, verchroomd stalen 'Wassily' 
stoel (imitatie), met zwart lederen bekleding 
(krassen)  [1]  € 80/120

8252 Piet Muntendam voor Gebr. Jonker, ver-
chroomd stalen buizenfauteuil met zwart 
gelakt houten zitting, rugleuning en armleggers  
[1]  € 100/200

8253 Yki Nummi voor Innolux, Finland, 'Lokki 
700 Sky Flyer' pendant hanglamp. Wit kuns-
stof diam. 70 en h. 32 cm [1]  € 100/200

8254 Naar W.H. Gispen, verchroomd stalen wand-
kapstok met acht haakjes br. 98 cm  
[1]  € 60/100

8255 Florence Knoll, verchroomd stalen tweezits 
bankje 'Relax', ontwerp 1954, met wollen 
stoffering 185 x 48 cm. [1]  € 300/400

8256 Raak wandlamp, naar ontwerp van Cesare 
Casati en Emanuele Ponzia   diam. 22 cm  
[1]  € 60/100

8225 Poul Kjaerholm voor E. Kold Christensen, 
Denenmarken, PK22 lounge chair, ont-
werp 1955-1956, vervaardigd 1956-1970, 
verchroomd staal met zwart lederen zitting. 
Gebruikssporen  [1]  € 800/1200

8226 Martin Visser voor Spectrum, paar ‘Osaka’ 
easy chairs. Verchroomd stalen buizen met 
rode stoffering  [2]  € 400/600

8227 Geoffrey Hartcourt voor Artifort, Neder-
land, 'F142' fauteuil, ontwerp 1972, draaibaar 
op wit gelakte stalen ronde voet. Met wijnrode 
stoffering (vies)  [1]  € 200/400

8228 Michele de Lucchi en Giancarlo Fassina voor 
Artemide, Italië, 'Tolomeo mini' bureaulamp 
op zwart gelakte ronde stalen voet, breuk in 
arm en kap  [1]  € 40/80

8229 Rastad & Relling voor Gimson & Slater, 
Noorwegen, 'Rock n Rest' chair, 60-er jaren. 
Teakhout met oranje stoffering   
[1]  € 300/400

8230 Louis Kalff voor Philips, 'NB100' bureau-
lamp, ontwerp 1957. Grijs gelakt stalen kap op 
zwart gelakt draadstalen voet h. 36 cm  
[1]  € 100/150

8231 Louis Kalff voor Philips, paar 'Timor 69'  
tafellampen, 50-er jaren, ieder met donker-
groen gelakte stalen kap en -voet 
diam. 40 en h. 51 cm Provenance: Een collectie 
uit het ToyToy museum/ [2]  € 150/250

8232 Sergio Brazzoli & Ermanno Lampa voor 
Guzzini, Italië, 'Sirio' tafellamp, 70-er jaren. 
Plexiglas, wit en transparant rookbruin 
h. 20 cm [1]  € 80/120

8233 Sebastian Herkner voor Pulpo, Duitsland, 
'Alwa One Big' bijzettafel, ontwerp 2015. 
Gegoten glazen blad met luchtbellen (twee 
open aan onderzijde) op driehoekige zwart 
gepoedercoat stalen onderstel h. 35 en 
diam. 56 cm [1]  € 200/400

8234 Paar aardenwerken zetels  diam. 32 cm, 
h. 45 cm [2]  € 100/200

8235 Lectuurrek/tafeltje en twee tafellampen    
[3]  € 100/150

8236 Witte kunststoffen staande lamp,  
dobbervormig h. 190 cm [1]  € 100/200

8237 Duitsland, achttienlichts ronde messing plaf-
fonière, 60-er jaren  diam. 111 en h. 43 cm  
[1]  € 200/300

8238	Verguld	metalen	vijflichts	kaarsenkroon	met 
boeket palmbladeren diam. 57 en h. 59 cm  
[1]  € 100/200

8239 Verguld houten en groen gelakt stalen vier-
lichts kroon met ananas diam. 47 en h. 54 cm 
[1]  € 100/200



Catalogus De Zwaan / Pagina 220

8257 Rood gelakt houten fauteuil met zwart skai 
zitkussen en geriete rugleuning   
[1]  € 60/100

8258 Schaarlamp (in stijl van) Bauhaus.  
Gesigneerd VEB Zweckleuchtenbau Dresden    
[1]  € 100/200

8259 Kunststoffen hanglamp, in hoogte verstelbaar 
diam. 49 cm [1]  € 60/100

8260 Verchroomd stalen buizenfauteuil, 30-er 
jaren met houten armleggers en losse kussens  
[1]  € 80/120

8261 Cocktailstoel, jaren 50/60. Verchroomd staal 
en rode skai bekleding  [1]  € 80/120

8262 Verchroomd stalen buizen-fauteuil met  
cognackleurige lederen bekleding   
[1]  € 100/200

8263 Verchroomd stalen bijzettafel met twee ronde 
glazen bladen. Hierbij paraplustandaard met 
zwart gelakte stalen lekbak diam 60 en  
h. 54 cm; h. 67 cm [2]  € 150/250

8264 Marcel Breuer voor Tecta (?), opklapbare 
'D4' buizen-fauteuil met zwart stoffen bekle-
ding. Was oorspronkelijk model no. B4, vanaf 
1881 geproduceerd door Tecta als model no. 
D4. Opklapbare variant van de Wassily, model 
no. B3  [1]  € 250/350

8265 Uno & Osten Kristiansson voor Luxus,  
Zweden, opvouwbaar '203' krukje. Eikenhout 
met zwart leder  [1]  € 100/200

8266 Charles & Ray Eames, wit kunststoffen 
kuipstoel, op verchroomd stalen onderstel, kuip 
met veel gebruikssporen Ongemerkt    
[1]  € 150/200

8267 Charles & Ray Eames, 'La Fonda' kuipstoel, 
met blauwe stoffering en verchroomde stalen 
onderstel Ongemerkt  [1]  € 150/300

8268 Charles & Ray Eames voor Herman Miller, 
'Airport chair' met tafeltje, ontwerp 1962, 
met zwart skai lederen bekleding en stalen 
onderstel, tafeltje in ingelegde natuursteen,  
b. 120 cm Ongemerkt   
[1]  € 300/500

8269 Charles & Ray Eames voor Herman Miller, 
twee maal kuipstoel op traverse met tafel-
tje,  zitkuipen in polyester, overgeschilderd in 
bruine kleur, meerdere beschadigingen  
b. 162 cm [1]  € 150/250

8270 Charles & Ray Eames, set van zes 'DSS 
chairs', kuipstoelen in polyester, overgeschil-
derd in bruine kleur, onderstel in verchroomd 
staal, veel beschadigingen   [6] € 300/500

8271 Zelfgebouwde stoel, van houten platen, 
geschilderd in grijs, zwart en wit   
[1]  € 100/200

8272 Rien Goené 1929-2013, abstracte salon tafel, 
met boek, stalen frame van Pastoe   
[1]  € 600/800

8273 Spiegel van 45 vierkante antieke spiegel- 
fragmenten, in moderne messing omlijsting 
h. 163 cm x l. 103 cm [1]  € 400/600

8274 Hadi Teherani voor Interstuhl, Duitsland, 
paar aluminium '262S' bureaufauteuils 
en '100S' hocker, bekleed met koeienhuid 
(sleets) Provenance: Moderne kunstcollectie 
deels samengesteld (en voormalige interieur 
van de eigenaar ingericht) door een interior 
decorator [3]  € 300/600

8275 Paul Schuitema voor Fana Rotterdam, twee 
maal 'Paperclip' stoel met stalen frame,  
bekleding rood wit gestreept, vaal   
[2]  € 80/120

8276 Cole Steel, bureau stoel '60-er jaren    
[1]  € 60/100

8277 Gino Sarfatti voor Flos, Italië, verchroomd 
stalen vijftiglichts '2097-50' hanglamp  
diam. 100 en h. 88 cm [1]  € 400/800

8278 Wit gelakt stalen booglamp, 80-er jaren. 
Zevenlichts diam 190, h. 230 cm  
[1]  € 100/300

8279 Denemarken, Arne Jacobsen voor Fritz  
Hansen, 'de Series 7' bureaustoel, 1979,  
met zwart lederen bekleding (verstelgreep 
ontbreekt, lichte oxidatiesporen)   
[1]  € 200/300

8280 Haardbankje, 20ste eeuw, met zwarte kunst-
stoffen bekleding br. 114 cm Provenance: Een 
collectie uit het ToyToy museum  
[1]  € 100/200
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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.)

Transport
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ALGEMENE VOORWAARDEN Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene 
Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met ingang van 31 mei 2016 onder nummer 
40530226.

Artikel 1 - toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de 
koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, 
waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring 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 

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 volgrecht- 
vergoeding 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                    4%
> e   50.000           -  < e 200.000                    3%
> e 200.000           -  < e 350.000                    1%
> e 350.000           -  < e 500.000                 0,5%
> e 500.000                                                  0,25%

(met een maximum van e 12.500,-)

Algemene voorwaarden
Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken
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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 

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 
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betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom 
inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.

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

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

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

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

ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat 
daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, 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.


