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6 & 7 december 2022
Kunst & antiekveiling 185
Bedrijvenpark Rengers, Albert Plesmanlaan 1P, Midden-Groningen

Kijkdagen:
Vrijdag 2 december: 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 3 december: 11.00 - 17.00 uur
Zondag 4 december: 11.00 - 17.00 uur

Veiling:
Dinsdag 6 december aanvang 19.00 uur (nrs. 001-400)
Donderdag 7 december aanvang 19.00 uur (nrs. 401-807)

De zitting zijn ten overstaan van Mr. Kalfsbeek, namens notariaat Slochteren.
De cataloguslijst staat ca. 7 dagen voor aanvang van de veiling op de homepage van
Veilinghuis Omnia: www.veilinghuis-omnia.nl
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Orde van verkoop Veilinghuis Omnia
Naast de algemene voorwaarden zijn onderstaande bijzondere voorwaarden van toepassing.
De algemene voorwaarden kunt u vinden op: www.veilinghuis-omnia.nl
In de veilingvoorwaarden wordt verstaan onder;
Veilinghouder:
Veilinghuis Omnia
Afslager: 		
Degene die namens Veilinghuis OMNIA de veiling leidt.
Veiling: 		
De verkoop van roerende zaken in het openbaar.
Kavel: 		
Roerende zak(en) welke onder een nummer worden geveild.
Bod: 		
Door de bieder bij opbod geboden bedrag.
Bieder: 		
Degene die in de veiling een bod uitbrengt.
Koper: 		
Degene die zich heeft geregistreerd bij het veilinghuis en door de afslager wordt aangewezen als
hoogste bieder.
Hamer/ koopprijs: Het bedrag waarvoor het kavel aan de koper is toegewezen, exclusief opgelden.
1. De verkoop geschiedt à contant met een opgeld van 25% (incl. alle belastingen).
* Het bieden via het internetsysteem van veilinghuis Omnia is een service waarvoor 5% extra opgelden worden
berekend.
* Het bieden via het internetsysteem van Invaluable is een service waarvoor 5% extra opgelden worden berekend.
2. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen. Indien een koper een bod
heeft uitgebracht kan deze niet meer worden ingetrokken. Een bod is dus onherroepelijk. Er bestaan geen mogelijkheden om
kosteloos van de koop af te zien.
3. De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilinghouder het absolute
beslissingsrecht. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels te splitsen of bijeen te voegen. Bij vergissingen heeft de
veilinghouder het recht zich te herstellen. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van redenen een bod te weigeren.
4. Informatie kavels/onderzoeksplicht: Alle kavels worden voetstoots en in de toestand, waarin zij zich op het tijdstip van toewijzing
bevinden, verkocht. Het risico gaat over op de koper zodra de goederen zijn toegewezen aan de koper.
* Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel
naar beste weten verstrekt.
* 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 of verstrekt per mail 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.
* 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. Dit geldt tevens voor vermelde afmetingen en
beschadigingen.
* 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.
* Na toewijzing is de koper verantwoordelijk voor het gekochte voorwerp. De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor eventuele
schade welke na toewijzing optreedt. Eveneens is de veilinghouder nimmer aansprakelijk voor zoekraken of schade door
verzending. Na toewijzing zijn de gekochte voorwerpen ook niet meer door Veilinghuis Omnia verzekerd.

5. De veilinghouder zal opdracht van hen, die de verkoop niet kunnen bijwonen, zonder kosten uitvoeren. Bij gelijke opdrachten
gaat de eerste opdrachtgever voor. Opdrachten zonder limiet worden niet aanvaard. Het verwerken van de biedingen zijn een
service van veilinghuis Omnia. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.
* Bieders dienen een schriftelijke bieding tijdig genoeg voor de aanvang van de veiling te zijn ontvangen. Voor het online
biedsysteem geldt een sluitingstermijn van 15.00 uur van de betreffende veilingzitting. De veilinghouder heeft te allen tijden het
recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.
* De bieders die de verkoop niet kunnen bijwonen worden schriftelijk per mail geïnformeerd op het moment dat een succesvolle
aankoop is geschiedt.
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6. Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan, dat de veilinghouder de richtprijs in de catalogus heeft gemeld.
* De kavels worden ingezet op de inzetprijs, circa 70% van de laagst aangegeven richtprijs, zoals aangegeven in de catalogus.
*Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan, dat de veilinghouder de inzet als volgt zal verhogen:
tot € 50,- 				
met € 5,-;
van € 50,- 		
tot € 200,- 		
met € 10,-;
van € 200,- 		
tot € 500,- 		
met € 25,-;
van € 500,- 		
tot € 1.000,- 		
met € 50,-;
van € 1000,- 		
tot € 2000,-		
met € 100,-;
van € 2000,- 		
tot € 4000,-		
met € 200,-;
Vanaf € 4000,00			
met € 500,7. In alle gevallen hebben verkopers het recht van niet-gunning. Gunning volgt z.s.m. na sluiting van de veiling, tenzij omstandigheden dit proces vertragen.
8. Factuur en betaling:
Na de sluiting van de veiling (en gunning) ontvangen de kopers een factuur met daarop de totale koopsom.
* Veilinghuis Omnia gebruikt uw aankoopfactuur als verificatie. U dient deze mee te nemen bij het afhalen en afrekenen van de
goederen.
* De betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na afloop van de veiling, onder vermelding van koopnummer en de naam van de
koper, tenzij anders met de veilinghouder is overeengekomen. De geveilde voorwerpen
worden pas na volledige betaling eigendom van de koper.
* De volgende betalingswijzen worden geaccepteerd:
o Contante of pinbetaling
o Bankoverschrijving; n.b.; eventuele transfer- of bankvergoedingen zijn voor rekening van de koper.
o Paypal; transfer- of bankvergoedingen zijn voor rekening van de koper (5% van het hamerbedrag + opgelden). Houdt rekening
met mogelijke valutakosten.
Betalingen via Paypal kunnen geschieden via: invoice@veilinghuis-omnia.nl
Niet tijdige betaling: Bij gebreke van betaling is de veilinghouder gerechtigd tot één van de volgende
mogelijkheden:
* Zijn vordering ter incasso uit handen geven, de daarbij gemaakte kosten zullen voor rekening van de koper zijn;
* Niet betaalde kavels zullen weer ter veiling komen, waarbij een eventuele lagere opbrengst voor rekening van de in gebreke
gebleven koper is.
9. Ophaaltermijn: het gekochte dient in de week van de veilingzitting worden afgehaald binnen de daarvoor geldende termijn en
adres vermeld op de website en in de catalogus
> Tot 30 minuten na iedere veilingzitting.
> Woensdag morgen van 09.30 – 11.30 uur.
> Donderdag middag van 13.00 - 16.00 uur.
> Vrijdag morgen van 09.30 - 11.30 uur.
> Vrijdag middag van 13.00 - 16.00 uur.
> Zaterdag morgen van 09.30 - 11.30 uur.
> Zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.
> Tijdens de veiling worden geen goederen afgegeven.
> Schriftelijke bieders worden bij aankoop van goederen per mail of telefonisch geïnformeerd.
> Alle goederen dienen uiterlijk zaterdag 16.00 uur te zijn afgehaald !
> Aan kopers die deze termijn overschrijden kan per kalenderdag de somma van € 50 in rekening worden
gebracht voor vervoer en opslagkosten, ongeacht het bedrag der nota.
> De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen binnen vijf werkdagen na de veiling
(behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven)
> 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.
> Het eigendomsrecht vervalt indien de koper na 2 maanden het gekochte nog niet heeft afgehaald, ongeacht of het verschuldigde
aankoopbedrag is voldaan, tenzij met de veilinghouder anders is overeengekomen.
10. Verzending: Het verzenden van aangekochte goederen is een service die onder voorwaarden word
aangeboden.
• Verzending van aangekochte kavels is voor risico en rekening van de koper, en geschiedt na volledige betaling van de factuur
voor aankoop en verzending (materialen, porto). De verzending geschiedt aangetekend en
inclusief verzekering. Reclame voor vermissing of beschadiging bij het veilinghuis is niet mogelijk!
• Bij kavels of goederen waarbij in de catalogus de vermelding ‘beschadigd, schilfers of enig andere gebreken zijn omschreven’,
kan onder geen voorwaarde een beroep op schade worden gedaan.
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• Het verpakken van de goederen geschiedt op een zo gedegen mogelijke wijze. Echter er kan onder geen voorwaarde aanspraak
gemaakt worden op de wijze van verpakken, tenzij grove nalatigheid kan worden verweten.
• Vergoeding is alleen mogelijk bij vermissing van het pakket of schade door vervoer van de verzendmaatschappij.
• Voordat wij verzenden verzoeken wij u via de mail het te gebruiken juiste verzendadres toe te zenden. Het veilinghuis is onder
geen voorwaarde aansprakelijk bij verzending aan een niet juist adres.
• Eventueel aangekochte goederen worden slechts naar één adres van de koper toegezonden (zie artikel 2).
• De koper dient bekent te zijn met eventueel beperkende invoer voorwaarden van het betreffende land. In diverse landen is het
verboden materiaal afkomstig van bedreigde diersoorten zoals bijvoorbeeld, koralen, ivoor en schildpad te importeren. Informatie
in deze is te verkrijgen bij de overheid van betreffend land.
11. Gevolgen technische storing.
Een koper/gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord te gaan met de bijzondere
omstandigheden van een veiling en de daarbij behorende mogelijkheid tot technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen
voordoen.
> Veilinghuis-Omnia doet al het mogelijke om uitval van de veilingsite door technische storingen in de hardware of software van de
veilingsite te voorkomen of, indien dit niet lukt, de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. Voor storingen van andere aanbieders
van (online)dienstverlening met biedmogelijkheden neemt het veilinghuis geen enkele verantwoording aangezien op deze software
geen invloed kan worden uitgevoerd.
> Aan de gevolgen van een verstoring of vertraging van de veiling, ontstaan door een technische storing of
mankement in de hardware of software van de veilingsite, kunnen door de bieders geen rechten worden
ontleend ten aanzien van gedane of geplande biedingen.
> Wanneer buiten de schuld van Veilinghuis Omnia door een technische storing de veilingsite van Veilinghuis
Omnia gedurende de laatste 24 uur van de veiling niet of nauwelijks bereikbaar is, dan behoudt Veilinghuis
Omnia zich het recht voor om de veiling te verlengen.
12. Voor zover bovenstaande voorwaarden niet zijn voorzien, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de Federatie
Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken.

Volgrecht
Het Volgrecht is met ingang van 1 april 2006 ingevoerd en geldt voor:
Originele kunstwerken gemaakt door nog levende kunstenaars of welke na 1942 zijn overleden , die onderdaan of inwoner zijn van
een land aangesloten bij de EU of EER of van een land dat een gelijk Volgrecht toekent.
Veilinghuis Omnia zal de wettelijk verplichte Volgrecht-vergoeding verhalen op de koper en zorgdragen voor de financiële
afwikkeling. De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf € 3.000,- over de verkoopprijs inclusief opgeld (exclusief BTW) en is
samengesteld uit de volgende percentages:
> €3.000
≤ €50.000
4%
> €50.000
≤ €200.000 3%
> €200.000 ≤ €350.000 1%
> €350.000 ≤ €500.000 0,5%
> €500.000 		
0,25%
(met een maximum van €12.500,-)
Voor meer informatie over het volgrecht verwijzen wij U naar Stichting Beeldrecht: www.beeldrecht.nl
Wet koop op afstand:
De wet koop op afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van de onlineveilingen van veilinghuis Omnia. Het betreft hier
een openbare veiling met de service van online bieden. Dit betekent voor de koper dat u, naast de mogelijkheid tot online bieden,
in de gelegenheid wordt gesteld om de veiling in persoon bij te wonen op onze veilinglocatie; Albert Plesmanlaan 1-P, 9611 TJ te
Kolham.
Om van deze gelegenheid gebruik te maken dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting van de betreffende veiling aan te
melden op: info@veilinghuis-omnia.nl. Tevens dient u zich voor deze termijn te (laten) registreren als klant. U ontvangt hierna per
email een bevestiging en een klantnummer en het tijdstip waarop u aanwezig kunt zijn op de veilinglocatie.
Veilinghuis Omnia werkt volgens de kaders van de wet Wwvt.
Bij aankopen en registratie geldt een legitimatieplicht.
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GOUD
22-krt. = 916/000
20-krt. = 833/000
18-krt. = 750/000
14-krt. = 585/000
ZILVER
1e geh. = 925/000
2e geh. = 835/000
3e geh. = 800/000
CHINA:
Ming		
Wan Li		
Shunzhi		
Kangxi		
Youngzheng 1723 - 1735
Qianlong		
Jiaqing		
Daoguang		
Xianfeng		
Tongzhi		
Guangxu		
Xuantong		
Hongxian		
JAPAN:
Edo periode 1603 – 1868
Genroku era 1688 - 1703
Meiji-periode
Taisho 		
Showa 		
Heisei 		

1368 - 1644
1573 - 1619
1644 - 1661
1662 - 1722
1736 - 1795
1796 - 1821
1821 - 1851
1851 - 1862
1862 - 1875
1875 - 1909
1909 - 1912
1916 -

1868 – 1912
1913 – 1926
1926 – 1988
1988 - heden

AFKORTINGEN
MUNTEN EN PENNINGEN
Kwaliteitsomschrijvingen:
FDC
Fleur de coin
(stempelglans)
Proof
met speciale stempel
geslagen
Pr.
prachtig
ZF
zeer fraai
F
fraai
ZG
zeer goed
gep
gepoetst
ger
gereinigd
AE
koper
AR
zilver
AV
goud
bilj
biljoen
bn
bijna
cr
corrosie
hk
hakje
kl
klein
kr
kras
kz
keerzijde
l
licht
mf
muntplaatfout
onb
onbeduidend
rs
randschade
vgl
vergelijk
vz
voorzijde
zj
zonder jaar / ongedat.
mt
muntteken
mmt
muntmeesterteken
UNC
ongecirculeerd

Stijlperiodes voor antiek
Stijl 			
Land
Lodewijk XVI - Neoclassicisme
Nederland
			Engeland
			
Frankrijk
Directoire en Empire 		
Frankrijk
			
Nederland
Regency 			
Engeland
Biedermeier 		
Nederland
			Duitsland
			
Oostenrijk
Thonet meubel 			
Victoriaans 			
Engeland
Arts and Crafts Beweging
Moderne Beweging 		

Engeland

Historisme Algemeen 			
Neostijlen Algemeen 			
Art nouveau/Jugendstil
Nederland
			
België
			Frankrijk
			Spanje
			
Italië en
			
algemeen
Secession en Wiener Werkstatte
Oostenrijk
			
Duitsland
Art deco 			
Nederland en
			
algemeen
Moderne beweging 			
Stijlbeweging en Nieuwe Zakelijkheid
Scandinavisch meubel 			

Periode (circa)

1760-1800
1795-1814
1800-1820

1815-1850
1850-1900
1837-1901

1900-1918
1830-1900
1849-1890

1895-1914
1897-1914
1910-1940
1925-1940
1917-1940
1935-1965

AFKORTINGEN:
aard.
aardewerk
afb.
afbeelding
besch.
beschadigd
div.
diversen
ged.
gedeeltelijk
geh.
gehalte
gem.
gemerkt
gesign.
gesigneerd
get.
getekend
haarsch.
haarscheur
herst.
hersteld / herstelling
jl.
jaarletter
l.o.
links onder
mt.
meesterteken
pors.
porselein
randsch.
randschilfer(s)
r.o.
rechts onder
v.p.
vintage print (eerste druk)
zilv.
zilveren
(p)
in portefeuille
(l)
lijst

Manier van omschrijven:
Algemeen: Afmetingen worden zo nauwkeurig mogelijk
omschreven. Beschadigingen zijn niet altijd vermeld. Het
niet of incorrect vermelden kan niet leiden tot reclame
van de koper.
Meubelen: De meubelen worden zoveel als mogelijk met
afmetingen omschreven. Maten zijn echter nooit bindend
(hoogte x breedte x diepte).
Kunst:
Kunstenaar: omschrijving van: Achternaam, voornaam
(geboortejaar- overlijden), voorstelling, techniek,
afmeting. (** bij naam kunstenaar: voorna(a)m(en) niet
bekend).
Toevoeging met toegeschreven aan: Het werk heeft de
eigenschap- pen van de kunstenaar en is waarschijnlijk
van de kunstenaar.
Omgeving van/ school van/Atelier: Geen werk van de
kunstenaar, maar een werk uit de periode van de
kunstenaar waarschijnlijk gemaakt onder zijn invloed.
Hollandse school (+ naam): Een werk van een
onbekende kunstenaar, gemaakt in dat land of die streek.
Let op bij onderstaande vermeldingen wordt de
authentiteit niet gegarandeerd!
In de manier van/ In de stijl van/naar/kopie: Geen werk
van de kunstenaar, maar naar het voorbeeld van de
kunstenaar gemaakt.
Kunstenaar + gesigneerd als: De desbetreffende naam
staat vermeld op het werk. De echtheid wordt niet
gegarandeerd!
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Dinsdagzitting (kavel 1 tot 400)
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1

Een 14 krt 585/1000 gouden gourmetarmband, 18,8 gram, l 20 cm.

€ 450 - € 550

2

Een blauw guilloche emaille en 18 krt 750/1000 gouden stijve armband, 1e helft 20e eeuw,
brutogewicht 30,5 gram.

€ 450 - € 550

3

Een 1e gehalte 925/1000 zilveren naaldenkussen in de vorm van een schoen.

4

Een 14 krt 585/1000 geelgouden stijve armband, bezet met cabochongeslepen opaal en
entourage van kleurstenen, brutogewicht 39,1 gram, 6,3 Ø cm.

5

Een blauw/wit porseleinen octogonale theebus, China, rond 1800. Blauw onderglazuur
prunusdecor, gemerkt met zeskarakter 'Kangxi' onderzijde, h 14 cm.

€ 120 - € 160

6

Een blauw/wit soft paste/pâte tendre porseleinen vaas, China, 18e eeuw. Blauw onderglazuur
floraal decor, op houten sokkel en dito deksel van latere datum, hoogte vaas, h 29,5 cm (haarlijn
halsrand).

€ 250 - € 350

7

Een blauw/wit porseleinen Lowestoft theepotje, Engeland 18e eeuw. Blauw onderglazuur Chinoise
landschapsdecor, h 14 cm, tot. 2x.

€ 80 - € 120

8

Amman, Elsa (Els) (Leiden 1931-1978) "Vogel en figuren", atelierstempel r.o, gem.techniek/papier,
h 51 x b 40 cm.

€ 150 - € 250

9

Rooskens, Joseph A (Anton) (Horst 1906-1976) "Vogels", gesigneerd voluit r.o, epreuve d'artiste,
kleurenlitho/papier, h 70 x b 50 cm.

€ 200 - € 300

10

Een porseleinen Imari tafelschemerlamp met messing montuur en gesatineerd glazen kap, Japan,
rond 1900, h 60 cm.

€ 80 - € 120

11

Een pendule in Delfts blauw aardewerk behuizing, begin 20e eeuw. Blauw onderglazuur decor van
molens in landschap en flora, gemerkt: Socièté Cèramique, Maastricht, h 42,5 cm

€ 100 - € 140

12

Een serie van zes encre de Chine kop en schotels, China, Qianlong 18e eeuw. Decor van Junon
(Juni) op haar troon (naar gravure van Claude Audrian III). Hierbij een kommetje met decor van
Zeus, tot. 13x (2x schotel haarlijn, 1x kopje haarlijn, 2x gerestaureerd).

€ 200 - € 300

13

Een blauw/wit porseleinen schotel, China, Kangxi, begin 18e eeuw. Blauw onderglazuur floraal
decor met café au lait rand, Ø 41 cm.

14

Twee diverse messing tabaksdozen w.o. met tekst 'Het vissen is hier een groot vermaak besonder als het op mij niet wat raakt' en gezicht op Bommel, o.a. Holland, 18e eeuw, tot. 2x.

15

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren memorielepel met tekst 'Ter gedachtenis van de vijftigjarige
echtvereniging van J.G.S Hofman en A.M. Schulting den 16 dec 1865' op de greep gegraveerd
Luitje M Sijtsma geb. den 11 july 1856', meesterteken: Harmannus Oving, Groningen, l 21,3 cm.

16

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren geajoureerde gemberschep, geciseleerd decor, jaarletter 1870.

17

Een smeedijzeren tafelschemerlamp met glazen kap, Frankrijk, ca. 1930, h 52 cm.

18

Een witmetalen Art Deco sculptuur van vrouw met jachthond op natuurstenen basement, Frankrijk
ca. 1920, h 30 x l 57 cm.

€ 80 - € 120

19

Een notenhouten salonkast, nieuwe kunst, rond 1900. Decoratie van snijwerk van o.a. vlinders en
flora, messing beslag, h 169 x b 118 x d 40 cm.

€ 250 - € 350

20

Wiegers, Jan (Oldenhove 1893 A'dam-1959) "Groninger landschap", gesigneerd voluit in de plaat
r.o, houtsnede/rijstpapier, beeldmaat h 26 x b 39 cm.

€ 140 - € 190

21

Ronner- Knip, Henriëtte (Amsterdam 1821 Brussel-1909) "Zittende poes op een kussen",
monogram l.o., aquarel/papier, h 41 x b 35 cm.

22

Bauer, Marius Alexander J (Den Haag 1864-1932) Een voorbereiding van een "Turkse optocht",
gesigneerd r.o in potlood, ets/papier nr. 85, beeldmaat h 55 x b 67 cm.

€ 150 - € 250

23

Een stick barometer in wortelnoten belijmde houten kast, Engeland, 19e eeuw. Adres: J.A.
Cargory, Birmingham. Hoog en laag verstelbare indicatiecijfers op benen platen, graden in Celcius
en Fahrenheit, l 94 cm.

€ 200 - € 250

24

Een gelede karakterpop met porseleinen hoofd, Duitsland, Armand Marseille 370, rond 1900.
Voorzien van slaapogen/flirtogen, open mond met tandjes, gemerkt: AM 370 Germany, circa 42
cm.

25

Een vergulde witmetalen pendule met compositie van o.a. jongeman met zeis, onder glazen stolp
Frankrijk 19e eeuw. Wit geëmailleerde wijzerplaat met zwarte Romeinse cijfers, geeft uren en
minuten aan, h 47 cm (inclusief stolp).(beschadigingen)

€ 40 - € 60
€ 1.000 - € 1.400

€ 700 - € 1.000
€ 60 - € 90
€ 70 - € 100

€ 70 - € 90
€ 200 - € 250

€ 1.200 - € 1.600

€ 60 - € 90

€ 120 - € 160

26

Een vijfdelig porseleinen Imari kaststel, Japan, rond 1700. Bestaande uit drie dekselvazen en twee
stelbekers, blauw/rood, deels goud gehoogd decor van vogels en flora, h 35,5 cm, tot. 8x (1x
deksel gelijmd, 1x dekselrand,1x dekselvaas en 1x vaas gerestaureerd).

€ 200 - € 300

27

Een blauw/wit porseleinen vaas met draken als oren, China, 19e eeuw. Blauw onderglazuur decor
van wijsgeren en verhalende tekst, h 44 cm (schilfer aan de voet).

€ 400 - € 600

28

Een tweedeurs kabinet, Noord Nederland, begin 19e eeuw. Eikenhout, gebogen geprofileerde kap
met snijwerk in motief van een strikornament, omgeven door acanthusblad, kolommen met
latoenkoperen kapiteel en basement als stijlen, gecontourneerde deuren, onderkast drie laden met
latoenkoperen ringbeslag, rustend op conische gecanneleerde poten, h 244 x b 168 x d 50 cm.

€ 300 - € 400

29

Twee diverse Delfts aardewerk borden, 18e eeuw. O.a. 'Wanli' decor en 'Willow', Ø 21,5 en 23 cm,
tot. 2x.

€ 80 - € 120

30

Een blauw glazen en 14 krt 585/1000 gouden broche, 1e helft 20e eeuw, brutogewicht 10,9 gram.

€ 250 - € 350

31

Een stel 2e gehalte 835/1000 zilveren tweelichts kandelaars gemerkt Hessenberg, 1e helft 20ste
eeuw. Hoogte 16 cm, brutogewicht 800 gram. Totaal 2x.

€ 375 - € 450

32

Dijkstra, Johan (Groningen 1896 - 1978) "Dorpsgezicht", gesigneerd voluit r.o in de plaat en l.o
Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten 1947, ets/papier, h 23 x b 29,5 cm.

33

Een 24-pas aardewerk tegeltableau met polychrome voorstelling van Hollandse zeevaart,
Makkum, 20e eeuw. Gesigneerd met monogram r.o., h 52 x b 78 cm.

34

Een bronzen vijzel / mortier met stamper 'Henricus Vestrinck Me Fecit AO 1650', Nederland,
Kampen 17e eeuw. Fries met decoratie van lopende ranken met roosjes en vogels, h 18,8 x Ø
24,5 cm (deukjes bovenrand)/ stamper 36 cm (restauratie) (Provenance: vanaf ca. 1800 in het
bezit van apotheek Zuidema en vervolgens drie generaties apotheek Brandt te Groningen / zie
boek: Groningen op recept pag. 153)

35

Een Delfts blauw aardewerk albarello apothekerspot met messing deksel, Holland 18e
eeuw. Decor van cartouche bekroond met pauwen en een bloemenmand, genummerd 'No 7',
onder engelenhoofd geflankeerd door boeketten met appels, h 30 cm, tot. 2x (haarlijnen.schilfers)
(Provenance: vanaf ca. 1800 in het bezit van apotheek Zuidema en vervolgens drie generaties
apotheek Brandt te Groningen).

36

Een vierkante eikenhouten stoof met messing greep, anno 1870. Gestoken Turkse knoop op het
deksel en op het front 'Maria Pruis', h 19,5 x 23 x 20 cm.

€ 40 - € 60

37

Een aneroïde barometer in zachthouten kast, Duitsland, rond 1900. Gestoken decor van o.a.
druivenranken en zwanen, h 79 cm.

€ 60 - € 90

38

Olst, van Cees (1947-2014) Een wit/zwart glazen unica vaas, ontwerp & uitoering Cees van Olst,
Diever. Gesigneerd onderzijde 'Cees van Olst - 993230, h 22,5 x Ø 22 cm.

39

Houten, van Alida (Groningen 1868-1960) “Lelies op steengoed vaas”, gesigneerd voluit
rechtsonder, olieverf/doek, h 48 x b 39 cm.

€ 200 - € 300

40

Nederland, Leerdam. Een gesatineerd glazen plastiek in de vorm van een liggend hert, 1934.
Ontwerp: Lucienne Bloch, h 11 x l 19 cm (Lit: Afgebeeld in: Leerdam Glas 1878-2003, A.v.d.KleyBlekxtoon, 4e druk: pag.136, afb.179).

€ 100 - € 150

41

Een mahoniehouten nachtkastje met rood marmeren blad, Frankrijk 19e eeuw, h 82 x b 38 x d 38
cm.

€ 60 - € 90

42

Een pendule, Louis XV-stijl, eind 19e eeuw. Notenhouten behuizing,bronzen applicaties met o.a.
C-voluten en vaasbekroning, wijzerplaat met Arabische cijferaanduiding en adres 'van der Schoot
- Delft', h 35 cm.

€ 300 - € 400

43

Drie porseleinen miniatuur kopjes met oren, China, Qianlong, 18e eeuw. Paars landschapsdecor
en fer de rouge rand, h 3,5 cm, tot. 3x (2x haarlijn).

€ 100 - € 140

44

Een serie van zes porseleinen Chinees Imari borden, China, Kangxi, rond 1700. Blauw/rood, deels
goud gehoogd met flora en prunus bij hekwerk, Ø 22,5 cm, tot. 6x ( fritjes).

€ 400 - € 600

45

Een 18 krt 750/1000 gouden ring met 3 briljanten van totaal 0.36 crt G-VS/SI, een
markiesgeslepen robijn en blauwe saffieren. Ringmaat 17,75 mm.

€ 500 - € 600

46

Een damespolshorloge in 14 krt 585/1000 gouden kast en dito gouden band, gemerkt: Restatio,
brutogewicht 15,9 gram.

€ 300 - € 400

47

Een contra kwikbakbarometer in Louis XVI stijl, adres: H. Hen, Amsterdam, rond 1800. Noten
belijmde kast, onderbroken timpaanvormige bekroning met in het centrum een gedraaide halve
vaasknop op voet, gegraveerd tinnen schaal, l 128 cm.

€ 500 - € 800

48

Michael Birk, Tuttlingen, Katalog Nr. 4 über medizinisch pharmazeutische Geräte, 1910.

€ 70 - € 100

49

Wiegers, Jan (Oldenhove 1893 A'dam-1959) "Zwitsers alpenlandschap", gesigneerd met
atelierstempel 'Atelier Jan Wiegers', kleurenlitho/papier, beeldmaat h 28 x b 41 cm.

€ 200 - € 300

€ 80 - € 120
€ 250 - € 350
€ 1.600 - € 2.000

€ 200 - € 300

€ 80 - € 140

9

50

Een vitrinekast met gebogen frontdeur, Engeland, rond 1900. Notenhout, geprofileerde
kap, intarsia van geometrie, rustend op conische poten, h 180 x b 114 x d 36 cm.

€ 200 - € 300

51

Een blauw/wit porseleinen kom op standring, China 18e eeuw. Blauw onderglazuur floraal decor,
buitenzijde reliëf van lotusmotief, h 8 x Ø 15,5 cm.

€ 350 - € 450

52

Een stel blauw/wit porseleinen schotels, China, Qianlong 18e eeuw. Blauw onderglazuur decor
van lange lijs met zitje in een tuin op het plat, de lip met o.a. vlinders en flora, Ø 29 cm, tot. 2x (1x
fritting/1x haarlijn/fritjes).

€ 200 - € 300

53

Een 14 krt 585/1000 geelgouden ring, bezet met diamantgeslepen rode saffier van 4,3 crt,
ringmaat 17, 19 mm.

€ 600 - € 800

54

Een Eterna herenvestzakhorloge in 14 krt 585/1000 geelgouden gegraveerde kast, aan dito
gouden horlogeketting, rond 1900, brutogewicht 74,2 cm (uurwerk defect).

55

Een zilveren apostellepel met vijgvormige bak, bewerkte steel met 'geteld geld motief' en bekroond
met een voorstelling van de apostel Judas, Groningen ca. 1620, l 16,8 cm.

€ 400 - € 600

56

Een 14 krt 585/1000 geelgouden collier met cabochongeslepen kleurstenen, brutogewicht 29,9
gram, lengte 48 cm.

€ 400 - € 600

57

Eerelman, Otto (Groningen 1839-1926) "Studie van St. Bernardpups", monogram r.o,
schetstekening/papier, h 24 x b 32 cm.

€ 200 - € 300

58

Wiegers, Jan (Oldenhove 1893 A'dam-1959) "Portret van een man aan terrastafel",
gesigneerd voluit gedrukt in het papier l.o, schetstekening/papier, beeldmaat h 29 x b 30 cm.

€ 120 - € 160

59

Een kapitale celadon porseleinen schotel, China, naar Ming van latere datum. Reliëf floraal decor,
h 11 x Ø 58,5 cm (haarlijn/goudlijm restauratie).

60

Een serie van vijf encre de Chine schoteltjes, China, Qianlong, 18e eeuw. Zwart en deels goud
gehoogd decor van vogel op een bloementak, Ø 11,8 cm, tot. 5x.

€ 800 - € 1.000

€ 2.000 - € 3.000
€ 150 - € 200

61

Nederland, Leerdam. Een roze en paars helderglazen bolvormige unica vaas, gesigneerd 'F.
Meydam - Bath 940308 NW, h 17 x Ø 18 cm.

62

Een smeedijzeren Art Deco presenteerblad, Frankrijk, ca. 1920. Decor van gestileerde bloemen,
gefacetteerde spiegel als blad, l 58 x b 32 cm.

€ 80 - € 120

63

Oostenrijk, Moser. Een paars glazen facetgeslepen vaas, ontwerp: Josef Hoffmann (1870-1956),
uitvoering Ludwig Moser & Söhne, Karlsbad voor de Wiener Werkstätte, Oostenrijk ca. 1920,
h 25,8 x Ø 12 cm.

€ 80 - € 120

64

Een chroombuis metalen bijzettafel, Gispen-stijl, ca. 1940, h 52 x Ø 45 cm.

€ 150 - € 200

65

Een herenvestzakhorloge in zilveren kast, dito buitenkast, Engeland, 19e eeuw. Een zilveren
jasseronketting met haak, adres: A. Harris & Co, made in Buren (uurwerk defect).

€ 150 - € 200

66

Een 18 krt 750/1000 gouden entouragering met een briljant van 0.38 crt, eromheen 8 briljanten
van 0.07 crt per stuk. Totaal 0.94 crt H-VS/SI. Ringmaat 17 mm.

67

Een Delfts blauw aardewerk albarello apothekerspot 'Enulae Camp' met messing deksel, Holland
18e eeuw. Decor van cartouche bekroond met pauwen en een bloemenmand, tekst 'Enulae
Camp', onder engelenhoofd geflankeerd door boeketten met appels, h 32 cm, tot. 2x (schilfers)
(Provenance: vanaf ca. 1800 in het bezit van apotheek Zuidema en vervolgens drie generaties
apotheek Brandt te Groningen).

€ 300 - € 400

68

Een secrétaire en abattant, Noord Nederland, ca. 1830. Eikenhout, geprofileerde kap, in het fries
een lade, daaronder rechte klep met profielpaneel met daarachter nest met laden, de onderkast
drie laden met latoenkoperen ringbeslag, ronde stijlen met messing Corintisch kapiteel en
basement, voor rustend op conische poten, h 156 x b 101 x d 50 cm.

€ 140 - € 190

69

Een secretaire-en-abattant, Duitsland, tweede helft 19e eeuw. Mahonie gefineerd, gebogen kap
met gestoken florale bekroning, achter de klep vakjes en laatjes in het nest, de onderkast drie
laden, afgeschuinde stijlen, rechte onderdorpel, rustend op voluterende poten, h 184 x b 109 x d
58 cm.

€ 200 - € 300

70

Raveel, Roger (Machelen (B) 1921-2013) "Emmer, man, enz", gesigneerd voluit in potlood r.o,
kleurenlitho/papier nr 176/190, h 77 x b 56,5 cm.

€ 400 - € 600

71

Verbeek, J (Hollandse school 20e eeuw) "Platbodems bij Zandvoort", gesigneerd voluit l.o en
'Zandvoort', olieverf/doek, h 25 x b 45 cm (doek beschadigd).

€ 80 - € 120

72

Dulmen, van Krumpelman, Erasmus Bernhard (Kreuznach (D 25-08-1897 - Zeegse 1987)
"Boerenbehuizing bij Sleen", gesigneerd voluit r.o, aquarel/papier, h 50 x b 75 cm.

€ 400 - € 600

73

Een serie van drie Chinees Imari borden, China, Qianlong, 18e eeuw. Blauw/rood, deels goud
gehoogd floraal decor, Ø 22 cm, tot. 3x (2x randschilfers).

€ 140 - € 190

10

€ 400 - € 600

€ 950 - € 1.100

74

Een stel porseleinen vazen met lange hals, Japan, 19e eeuw. Polychroom decor van figuren op
een veranda in cartouches en flora, gemerkt onderzijde met zeskarakermerk, h 30 cm, tot. 2x.

€ 200 - € 300

75

Een Fries model staartklok, 19e eeuw. Eiken kast, de dubbele kap wordt bekroond met Atlas en
bazuinblazende engelen, pilasters met messing Corintisch kapiteel en basement als stijlen,
polychroom gedecoreerde wijzerplaat, toog met fantasielandschap en scheepjesmechaniek,
wijzerplaatring met Romeinse en Arabische cijfers geeft de uren, de minuten en de wekkerstand
aan, het uurwerk met gaand-, wekker- en slagwerk op het hele, het halve en het kwart uur, h
148 cm.

€ 150 - € 200

76

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren theekan aan ebbenhouten greep op bijpassend komfoor en
melkkan, P, de Meyer, 's Gravenhage, jaarletter 1849. Meesterteken: Meijer, Philip de, 's
Gravenhage (1842/1853), totaal 1284,5 gram, tot. 5x.

77

Een 18 krt 750/1000 gouden ring met een ovale facetgeslepen amethist en een entourage van 28
achtkant geslepen diamanten. Ringmaat 16,25 mm.

€ 650 - € 750

78

Een plateel aardewerk balustervormige vaas met oren, ca. 1915. Polychroom decor van vogel op
een tak, gemerkt: Zuid Holland, modelnummer 326, h 31 cm.

€ 200 - € 300

79

Een ebbenhouten wandelstok aan zilveren Jugendstil greep, Duitsland rond 1900, l 89 cm.

80

Een stel balustervormige porseleinen vazen, China, rond 1900. Polychroom decor van bloeiende
prunus, h 43 cm, tot. 2x.

€ 200 - € 300

81

Een blauw/wit porseleinen schotel, China, Qianlong 18e eeuw. Blauw onderglazuur decor van o.a.
pioenen op het plat, de lip met flora en vlinders, l 34 x b 28,5 cm (fritting).

€ 100 - € 140

82

Een staande klok in eikenhouten kast, Engeland 19e eeuw. Voluterende timpaankap gedragen
door dubbele zuilen, slingerkast met recht basement, wijzerplaat met Romeinse cijferaanduiding
en bovenin herder met schapen, h 212 cm.

€ 100 - € 150

83

Een blauw/wit aardewerk melkkan in de vorm van een aap, naar 18e eeuw voorbeeld, Makkum,
Tichelaar, 20e eeuw. Voorzien van tekst 'Kees den Aap, dat gekkie geeft melk uit zijn bekkie',
gemerkt onderzijde, h 24 cm, tot. 2x. ( kleine schilfer deksel)

€ 100 - € 140

84

Nijmeijer, J. (Joop) (Hoogeveen 1941-2017) "Stilleven van beschuitbus, emaille dekselpot en
flesje", gesigneerd voluit r.b, olieverf/mausoniet, h 50 x b 60 cm.

€ 400 - € 500

85

Een gestokenhouten Corpus Christi, 18e eeuw, l 27,5 cm (armen ontbreken).

€ 120 - € 160

86

Een Delfts blauw aardewerk albarello apothekerspot met messing deksel, Holland 18e
eeuw. Decor van cartouche bekroond met pauwen en een bloemenmand, genummerd 'No 16',
onder engelenhoofd geflankeerd door boeketten met appels, h 30 cm, tot. 2x (haarlijnen, forse
schilfers halsrand) (Provenance: vanaf ca. 1800 in het bezit van apotheek Zuidema en vervolgens
drie generaties apotheek Brandt te Groningen).

€ 200 - € 300

87

Een wandborduursel met decoratie van eekhoorn op een tak, in gestoken houten lijst met vogel en
flora, 19e eeuw, h 102 x b 56 cm.

€ 120 - € 160

88

Een 18 krt 750/1000 gouden ring in de vorm van een bloem met een briljant van 0.23 crt G-VVS
en 5 kleinere. Ringmaat 17,5 mm.

€ 750 - € 900

89

Een dameshanghorloge in 14 krt 585/1000 geelgouden gegraveerde kast, aan dito gouden
jasseroncollier, eind 19e eeuw, brutogewicht 21,5 cm.

€ 500 - € 600

90

Een dekenkist met plat deksel, 18e eeuw. Eikenhout, front met snijwerk o.a. in schubbing en
rozetten, rustend op sledes, h 69 x b 136 x d 74 cm.

€ 100 - € 200

91

Een ronde Amsterdamse school salontafel, ca. 1920. Coromandelhout, rond blad rustend op
gestileerde poten waartussen een blad en onderin kruispoot, h 63 x Ø 80 cm.

€ 200 - € 300

92

Neer van der, Aert (toegeschreven aan) "Ondergaande zon", Hollands landschap, olieverf/paneel,
verso annotatie 'Aert van der Neer' en diverse stickers en lakstempel, h 17 x b 28 cm
(Provenance: sticker Kunsthandel P. de Boer, Heerengracht 512 Amsterdam)

93

Faber, Johann (Groningen 1902 - 1979) "Groninger landschap", gesigneerd voluit in potlood
rechtsonder, inkttekening/papier, h 32 x b 48 cm.

94

Bauer, Marius Alexander J (Den Haag 1864-1932) " Ezelrijder met pakezel voor poort",
gesigneerd r.o in potlood alsmede in de plaat, ets/papier, beeldmaat h 29 x b 44 cm.

€ 200 - € 300

95

Berbedienne, Ferdinand (1810-1892) Een bruin gepatineerd bronzen beeld van Lorenzo de Medici
op zwart marmeren basement, naar Michelangelo. Gesigneerd 'F. Barbedienne - Fondeur',
gietmerk: Reduction Mécanique A Collas Brevete, h 26 cm.

€ 120 - € 160

96

Een bronzen vijzel met stamper, 19e eeuw, h 11 cm. Hierbij een andere, h 9 cm, tot. 4x

97

Twee Delfts polychroom aardewerk albarello apothekerspotten zonder deksel, naar antiek
voorbeeld, 20e eeuw. Decor van cartouche bekroond met pauwen en een bloemenmand, tekst

€ 1.000 - € 1.400

€ 80 - € 120

€ 1.500 - € 2.000

€ 80 - € 120

€ 80 - € 120
€ 50 - € 80

11

'Stomach', onder engelenhoofd geflankeerd door boeketten met appels, gemerkt onderzijde 'De
Drye Clocken', h 18,5 cm, tot. 2x.
98

Een bruin gepatineerd bronzen cencer, China 18e eeuw. Geajoureerd deksel met floraal decor, h
10 x Ø 12,5 cm.

99

Een blank de Chine Kwanyin, China, rond 1900, h 13 cm.

100

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren lodereindoosje, begin 19e eeuw. Meesterteken: Jan Borhans,
Hoorn (1807-1811), h 3,4 cm. Hierbij zilveren 'knol' vestzakhorloge, Engeland, London, rond 1800
(defect) en muntbroche, tot. 3x.

€ 150 - € 200

101

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren Groninger model brandewijnkom, 18e eeuw. Gelobd model,
onduidelijk meesterteken. Groningen 1713-1714. Deels doorgepoetst.

€ 550 - € 650

102

Een stel blauw/wit porseleinen borden, China, Qianlong 18e eeuw. Blauw onderglazuur decor van
flora op het plat, de lip met servetwerk, Ø 23,5 cm, tot. 2x.

103

Een blauw/wit porseleinen Kendi, China, Wanli, 16e eeuw. Blauw onderglazuur floraal decor, h
15,5 cm (schilfers halsrand).

€ 250 - € 350

104

Een blauw/wit porseleinen klapmutskom, China, Kangxi, rond 1700. Blauw onderglazuur floraal
decor en servetwerk, h 8 x Ø 19 cm (2x schilfer).

€ 100 - € 140

105

Een Delfts blauw aardewerk albarello apothekerspot met messing deksel, Holland 18e
eeuw. Decor van cartouche bekroond met pauwen en een bloemenmand, genummerd 'No 5',
onder engelenhoofd geflankeerd door boeketten met appels, h 30 cm, tot. 2x (haarlijnen, schilfers
standring) (Provenance: vanaf ca. 1800 in het bezit van apotheek Zuidema en vervolgens drie
generaties apotheek Brandt te Groningen).

€ 300 - € 500

106

Drie Delfts blauw aardewerk apothekerspotten/strooppotten, Holland midden 18e eeuw. Decor van
cartouche bekroond met pauwen 'S (syropus)'en een bloemenmand, tekst 'Rubiidaei', 'Diacondion'
en 'Mororum', onder engelenhoofd geflankeerd door boeketten met appels, h 24 cm, tot. 3x
(haarlijnen, tuiten beschadigd) (Provenance: vanaf ca. 1800 in het bezit van apotheek Zuidema en
vervolgens drie generaties apotheek Brandt te Groningen).

€ 300 - € 500

107

Een apothekersweegschaal in mahoniehouten behuizing, midden 20e eeuw, h 56 x b 69 x d 31
cm.

€ 150 - € 200

108

Bouisset, Georges (Frankrijk 1903-1965) "Genesis", gesigneerd voluit r.o, aquarel/papier, h 55 x b
39 cm.

€ 200 - € 300

109

Malie Baehr (Hollandse school/ Amsterdam 20e eeuw) "Vissers", gesign voluit l.o 'Malie',
olieverf/doek, h 23 x b 28 cm (https://www.maliebaehr.nl/)

€ 150 - € 200

110

Weerd, G. (Geert) de (Sappemeer 1936) "Viskotters in de haven van Termunten", gesigneerd l.o
'GW' en 1964, olieverf/doek, h 50 x b 70 cm.

€ 600 - € 800

111

Een serie van drie famille rose porseleinen borden, China 18e eeuw. Polychroom floraal decor, Ø
22,5 cm, tot. 3x (fritting).

€ 140 - € 190

112

Een porseleinen famille rose dekselvaas, China, 19e eeuw. Polychroom decor van o.a.
kostbaarheden en flora, h 43 cm, tot. 2x.

€ 600 - € 800

113

Een porseleinen Chinees Imari gecontourneerd bord, China, Kangxi, rond 1700. Blauw/rood, deels
goud gehoogd decor van figuren in een tuin met hekwerk op het plat, de lip met flora, eekhoorns
en vogels ( 2x chip), Ø 22 cm.

€ 120 - € 160

114

Een 18 krt 750/1000 gouden damesring, bezet met ovaal geslepen blauwe saffier 0,69 crt en
entourage van 29 o.a. baquettegeslepen diamanten van totaal 1,04 crt, ringmaat 18, 18 mm.

115

Een 14 krt 585/1000 gouden gourmetarmband, 21,4 gram, l 20 cm.

€ 500 - € 600

116

Een gedreven 2e gehalte 835/1000 zilveren tabakspot met vaste deksel en houten knopbekroning.
E.H. de Haas, Amsterdam 1835-1842.

€ 375 - € 450

117

Een cameoglazen glazen vaas met floraal decor, Frankrijk/Bohemen, begin 20e eeuw.
Gesigneerd, h 29,8 cm.

€ 100 - € 200

118

Een paar porseleinen Imari éénlichts kandelaars met bronzen montuur, Japan, rond 1900, h 24,5
cm, tot. 2x.

119

Topografie, Groningen. "Groninga Dominium", auctore Bartholdo Wicheringe - ca. 1635.
Handingekleurde folio-kaart/papier, h 39 x b 50 cm.

120

Ronner Knip, Henriette (Amsterdam 1821 Brussel-1909) "Witte hond met twee vogels bij een
steengoed pot", monogram r.o., olieverf/paneel, 20,3 x b 16,5 cm., h 10 x 15 cm (Prov. Kunst &
Antiekhandel Lianne Verschueren 1994, Dorotheum 1992, Christie's 18/3/1994).

€ 1.800 - € 2.400

121

Een Amsterdams staand horloge met maan en datum, Holland, Louis XIV, adres: Koenraat Heck,
Amsterdam, begin 18e eeuw. Noten gefineerde kast met intarisa van flora en bloemenmand,

€ 2.000 - € 2.500

12

€ 80 - € 120
€ 60 - € 90

€ 80 - € 120

€ 800 - € 1.200

€ 60 - € 90
€ 140 - € 190

voluterende kap met bekroning van Atlas en engelen, messing wijzerplaatring met Romeinse
cijfers, geeft uren en minuten aan, h 220 cm.
122

Een stel blauw/wit porseleinen schotels, China, Qianlong, 18e eeuw. Blauw onderglazuur floraal
decor met reliëf, Ø 28,5 cm, tot. 2x (fritting).

€ 150 - € 200

123

Een Delfts blauw aardewerk albarello apothekerspot met messing deksel, Holland 18e
eeuw. Decor van cartouche bekroond met pauwen en een bloemenmand, genummerd 'No 4',
onder engelenhoofd geflankeerd door boeketten met appels, h 30 cm, tot. 2x (haarlijnen, standring
beschadigd) (Provenance: vanaf ca. 1800 in het bezit van apotheek Zuidema en vervolgens drie
generaties apotheek Brandt te Groningen).

€ 200 - € 300

124

Een Delfts blauw aardewerk albarello apothekerspot met messing deksel, Holland 18e
eeuw. Decor van cartouche bekroond met pauwen en een bloemenmand, tekst 'Stomach', onder
engelenhoofd geflankeerd door boeketten met appels, h 18,5 cm, tot. 2x (haarlijnen) (Provenance:
vanaf ca. 1800 in het bezit van apotheek Zuidema en vervolgens drie generaties apotheek Brandt
te Groningen).

€ 100 - € 150

125

Een paar 14 krt 585/1000 gouden oorbellen met hoorn des overvloed, behorend bij streekdracht,
19e eeuw.

€ 325 - € 400

126

Een geajoureerde schuitvormige 2e gehalte 835/1000 zilveren broodmand met filetrand, jaarletter
1933. Meesterteken: Gerritsen & van Kempen n.v., Zeist(1926/1961), 421,5 gram, h 9,5 x l 33 x b
19 cm.

€ 250 - € 350

127

Een bruin gepatineerde grape, 16e eeuw, h 14 x Ø 17 cm.

128

Weerd, G. (Geert) de (Sappemeer 1936) "Viskotters in de haven van Termunten", gesigneerd l.o
'GW' en '72, olieverf/doek, h 60 x b 95 cm.

129

Valkenburg, Johannes Frederik (1880-1937) "Portet jongen", onduidelijk gesigneerd l.o,
tekening/papier, h 9 x b 7 cm.

130

Gorter - ten Cate Hoedemaker, Geertruida Catharina (Enschede 1828 - Almelo 1907)
"Bloemstilleven", gesigneerd voluit r.o, olieverf/marouflé, h 41 x b 55 cm.

131

Een polychroom Quimper aardewerk pendule in Louis XV-stijl, rond 1900, h 25 cm.

132

Een driedelig zwart/rood marmeren pendulestel, uitgevoerd in neostijlen, Frankrijk, 2e helft 19e
eeuw. Bestaande uit: een pendule met bekroning van vaasornament, de wijzerplaat met Romeinse
cijfers, ornamentiek in florale motieven, voor rustend op klauwpoten, twee dito vijflichts kandelaars
(licht besch), h 43,5 cm, tot. 3x.

133

Een celadon porseleinen kom op standring, China 15e eeuw. In het midden decor van bloem, h 5
x Ø 9,5 cm.

€ 90 - € 120

134

Een porseleinen famille rose schotel, China 18e eeuw. Polychroom floraal decor van o.a. pioenen
op een rots, Ø 40,5 cm.

€ 350 - € 450

135

Een broche met een gesneden schelpcamee in de vorm van een vrouwenbuste in 14 krt 585/1000
gouden montuur, 1e helft 20e eeuw, brutogewicht 12,7 gram, h 5 x b 4 cm. .

€ 200 - € 300

136

Een 18 krt 750/1000 gouden Art Deco ring met een briljant van 0.30 crt H-VS en een entourage
van 18 achtkant geslepen diamanten. Ringmaat 17 mm.

137

Grassi, Ambrogio (Italy, Milano 1913-1979) "Masker", gesigneerd rechts van het gezicht,
zilversculptuur 3e gehalte 800/1000, h 5,5 x b 5 cm (Provenance; huidige bezitter heeft dit
rechtstreeks gekocht van de kunstenaar in 1978. Uitgebreide documentatie aanwezig).

138

Een blauw/geel helderglazen unica vaas, ontwerp en uitvoering: Willem Heesen, 1995.
Gesigneerd onderzijde 'W Heesen 950602', uitgevoerd in de Oude Horn / Acquoy, h 14 x Ø 16cm.

€ 800 - € 1.200

139

Een gecontourneerd porseleinen bord, China, Youngzheng, ca. 1730. Polychroom floraal decor, Ø
22,5 cm (fritjes). Hierbij blauw/wit porseleinen bord, Qianlong, Ø 22,5 cm, tot. 2x.

€ 80 - € 120

140

Een kapitale porseleinen schotel, Japan, Edo 19e eeuw. Polychroom decor van o.a. vogel in
landschap met een tuin, h 7 x Ø 42 cm.

141

Drie blauw/wit porseleinen wijnmokjes, China, 18e eeuw. Blauw onderglazuur decor van vogels op
een tak, grootste mok h 4 x Ø 7 cm (haarlijn). De kleineren gemerkt onderzijde, h 3,2 x Ø 5,6 cm,
tot. 3x.

142

Een vergulde witmetalen pendule met bekroning van porseleinen vaas, onder glazen stolp,
Frankrijk 19e eeuw. Polychroom porseleinen wijzerplaat met zwarte Arabische cijfers, geeft uren
en minuten aan, daaronder applicatie met romantische voorstelling, h 47 cm (inclusief stolp).

€ 120 - € 160

143

Een Oosters tapijt, made in Iran, genummerd 19476, l 331 x b 235 cm.

€ 200 - € 300

144

Gorter - ten Cate Hoedemaker, Geertruida Catharina (Enschede 1828 Almelo-1907)
"Bloemstilleven", gesigneerd voluit r.o, aquarel/papier, h 41 x b 55 cm.

€ 120 - € 160
€ 800 - € 1.000
€ 80 - € 120
€ 200 - € 300
€ 80 - € 120
€ 100 - € 140

€ 950 - € 1.100
€ 1.000 - € 1.400

€ 200 - € 300
€ 60 - € 90

€ 80 - € 140

13

145

Een stel polychroom aardewerk koeien met melkers op een krukje, Porselyne fles / Oud Delft,
midden 20e eeuw. Gemerkt onderzijde, h 17 x l 20 cm, tot. 2x (restauratie koehoorns/oren).

146

Een messing vogelkooi met twee mechanische vogels, naar antiek voorbeeld 20e eeuw, h 27 cm
(moet mechanisch worden nagekeken).

€ 80 - € 120

147

Een Yixing steengoed sculptuur van jongen die theevuur opstookt, China, 1e helft 20e eeuw.
Gemerkt met zegelmerk zijkant, h 19 x b 24 cm.

€ 80 - € 120

148

Een plateel aardewerk cachepot, ca. 1930. Polychroom floraal decor 'Medal', gemerkt: Arnhem
Holland, h 22,5 x Ø 30 cm. Hierbij dito kleinere, tot. 2x.

149

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren memorielepel met tekst 'Ter gedachtenis van de vijftigjarige
echtvereniging van J.G.S Hofman en A.M. Schulting den 16 dec 1865' op de greep gegraveerd
Jene M Sijtsma geb. den 11 dec. 1852', meesterteken: Harmannus Oving, Groningen, l 21,3 cm.

150

Een geajoureerde 2e gehalte 835/1000 zilveren broodmand met hengsel en decoratie van
parelrand, 20e eeuw.

151

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren memorielepel met tekst 'Ter gedachtenis van onzer 25 jarigen
bruiloft' en op de steel 'Van onzeg kinderen', Groningen, jaarletter 1797/98. Meesterteken: van
Giffen, Groningen, l 20 cm.

152

Een 18 krt 750/1000 geelgouden luxe collier, Spritzer & Fuhrman. Bezet met 125 briljantgeslepen
diamanten van totaal 4,15 crt,15 cabochongeslepen robijnen en 15 cabochon geslepen blauwe
saffieren, aanhangend een pearshaped blauwe saffier van ca. 5 crt (10,5 x 8,3 mm), totaal
brutogewicht 28,4 gram, lengte 40 cm.

€ 2.800 - € 3.600

153

Een kapitale porseleinen rouge de fer schotel, Japan, Edo, 18e/19e eeuw. Blauw/rood decor van
kylin op een terras in dubbele cirkel, daaromheen flora en vogels, de lip met landschap en
schubbing, h 7 Ø 46,5 cm.

€ 400 - € 600

154

Een porseleinen gemberpot, China, Ming, 15e eeuw. Decoratie met zgn 'splash decor', h 16 cm.
(Provenance: ex collectie Cleveringa, afgebeeld in het boek Groninger museum 14e/15 eeuw).

€ 325 - € 425

155

Een porseleinen vaas met wit reliëf floraal decor op blauw fond, China, 19e eeuw, h 31 cm (2x
halsschilfer).

€ 80 - € 120

156

Een 14 krt 585/1000 geelgouden staafbroche met cabochongeslepen opaal, brutogewicht 4,6
gram, lengte 3,5 cm.

€ 140 - € 190

157

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren lepel, Groningen, 1790. Meesterteken: Wed. Jan van Giffen,
Groningen, l 21 cm.

158

Een reisapotheek in mahoniehouten kistje, 19e eeuw, h 16 x b 31 x d 14 cm.

159

Weerd, G. (Geert) de (Sappemeer 1936) "Kerk van Termunten", gesigneerd l.o 'GW' en '77,
olieverf/doek, h 60 x b 95 cm.

160

Duran, Marcel (Bolsward 1962) "Gezicht op de Spilsluizen te Groningen", gesigneerd voluit l.o,
olieverf/doek, h 30 x b 40 cm.

€ 150 - € 200

161

Bosboom, Johannes (1817-1891) "Kerkinterieur St. Laurentiuskerk Alkmaar", gesigneerd l.o
'Alkmaar Bosboom', Aquarel/gouache/papier, h 51 xb 42,5 cm.

€ 200 - € 300

162

Een blauw/wit porseleinen gemberpot, China 1e helft 19e eeuw. Blauw onderglazuur decor van
onsterfelijken bij een boom, h 21,5 cm.

€ 100 - € 150

163

Een blauw/wit porseleinen kom op standring, China, Kangxi, rond 1700. Blauw onderglazuur
floraal decor, gemerkt met shopmerk onderzijde, h 7,2 x �Ø 15,3 cm (fritting).

€ 200 - € 250

164

Een bruin gepatineerd bronzen cloissone wierookpot, China 19e eeuw. Deksel met bekroning van
Dog of Foo, geringde olifantenslurfen als oren, h 22 cm.

165

Een bijbel in bruin lederen band met dubbele zilveren sluiting, 2e helft 18e eeuw.

166

Een 18 krt 750/1000 gouden ring met 21 briljanten van totaal 1.10 crt H-V/SI. Ringmaat 17 mm.

167

Een 1e gehalte 925 zilveren vintage design Chevron manchet armband, Native American Navajo,
gesigneerd Tom Hawk, breed/binnenmaat 6,5 cm.

168

Een tweedeurs kabinet, Noord Nederland, begin 19e eeuw. Eikenhout, gebogen geprofileerde kap
met snijwerk in motief van een vaas op voet, omgeven door acanthusblad, kolommen met
latoenkoperen kapiteel en basement als stijlen, gecontourneerde deuren, onderkast drie laden met
latoenkoperen ringbeslag, rustend op conische gecanneleerde poten, h 255 x b 160 x d 50 cm.

€ 350 - € 500

169

Een noten belijmde tweezitsbank met gele stoffen bekleding, 19e eeuw, h 97 x b 115 x d 65 cm.

€ 100 - € 150

170

Een terracotta hoofd op houten basement, mogelijk 18e eeuw of eerder, h 19 cm.

171

Nijmeijer, J. (Joop) (Hoogeveen 1941-2017) "Landschap Gees, Drenthe", gesigneerd voluit r.o,
verso, olieverf/doek, h 60 x b 70 cm.
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€ 160 - € 200

€ 50 - € 80
€ 70 - € 100

€ 750 - € 850
€ 80 - € 120

€ 60 - € 90
€ 100 - € 150
€ 800 - € 1.000

€ 80 - € 120
€ 80 - € 120
€ 1.000 - € 1.200
€ 50 - € 70

€ 80 - € 120
€ 300 - € 400

172

Een keizerlijk geel porseleinen balustervormige vaas, naar antiek voorbeeld Jiaqing, China 21e
eeuw. Polychroom decor van o.a. draken tussen wolken, gemerkt met zegelmerk 'Jiaqing', h 54
cm.

173

Een ronde blauw/wit porseleinen dekseldoos, China 19e eeuw. Blauw onderglazuur decor in Mingstijl, h 20 x Ø 19 cm, tot. 4x.

€ 80 - € 120

174

Een porseleinen millefleures vaas met reliëf van dieren en figuren, naar antiek voorbeeld
Daoguang, China 21e eeuw. Polychroom decor floraal decor, gemerkt met zegelmerk 'Daoguang',
h 37 cm.

€ 100 - € 150

175

Een balustervormige rood geglazuurde vaas 'Sang de Boeuf', China 20e eeuw, h 56 cm.
(halsschilfer gelijmd)

€ 200 - € 300

176

Een schildpad lepeldoosje op afgeplatte benen bolpootjes, 19e eeuw. Hierbij dito theedoos,
kaartenhouder en luciferdooshouder, tot. 4x (defecten/1 pootje ontbreekt).

177

Een gouden 10 gulden Wilhelmina 1912 in 14 krt 585/1000 gouden montuur, totaal 10,9 gram.

€ 300 - € 400

178

Een 18 krt 750/1000 gouden ring met 2 briljanten en 24 achtkant geslepen diamanten van totaal
0.75 crt H-VS.Ringmaat 17 mm.

€ 575 - € 650

179

Een 1e gehalte 925/1000 zilveren penhouder met applicatie van putto op een leeuw, rustend op
voluterende bladvormige pootjes, 430 gram, l 22,5 x b 13 cm.

€ 275 - € 350

180

Een kruisvoet kussenkabinet, Holland 17e eeuw en later. Eiken- en ebbenhout, rechte
geprofileerde kap, twee paneeldeuren, gefacetteerde conische poten waartussen een Y-regel,
rustend op bolpoten, h 210 x b 157 x d 57 cm.

€ 250 - € 350

181

Een gestoken tropisch houten staande vrouwenfiguur op lotuskroon en zwart natuurstenen
basement van latere datum, India, Gujarat, 18e eeuw, h 44 cm, inclusief sokkel (armen
ontbreken).

€ 200 - € 300

182

Winnubst, Ivo (Amsterdam 1950-) "Zonder titel", gesigneerd r.o 'Ivo 29-3-72 Amsterdam',
tekening/papier, beeldmaat h 35 x b 50 cm.

€ 100 - € 150

183

Een ruitvormige 14 krt 585/1000 hanger, bezet met opaal, brutogewicht 5,6 gram, l 3,5 cm.

€ 100 - € 140

184

Veldhoen, Aat (Amsterdam 1934) "Vrouwelijk zittend naakt", gesigneerd r.o '64, tekening/papier,
h 42 en b 29 cm.

€ 100 - € 150

185

Nederland, Leerdam. Een blank glazen hors-d'oevre schalenset, ca. 1947/48. Decoratie van
verticale banen met hierin schnitten, ontwerp en monogram: A.D. Copier, model 'Raindrop', Ø 28
en 12 cm, tot. 13x.

€ 60 - € 80

186

Een plateel aardewerk balustervormige vaas met oren, ca. 1915. Polychroom floraal decor,
gemerkt: Zuid Holland, modelnummer 660, h 31 cm.

€ 200 - € 300

187

Een porseleinen balustervormige vaas met oren, China, rond 1900. Polychroom decor van Lange
Lijs met zotjes in een tuin, verso tekst, h 43,5 cm.

€ 120 - € 160

188

Een blauw/wit porseleinen rond dekseldoosje, China, Ming, 16e eeuw. Blauw onderglazuur floraal
decor, h 6,5 x Ø 10 cm (schilfers dekselring). Hierbij een theebusje met niet origineel deksel, h 11
cm (schilfers dekselring/deksel), tot. 4x.

€ 80 - € 120

189

Een porseleinen vaasje met celadon glazuur en oortjes, China, Ming 15e/16e eeuw, h 8 cm.

€ 80 - € 120

190

Een reisbestek aan zilverern pistoolgrepen, 1e helft 19e eeuw, tot. 2x.

191

Een 18 krt 750/1000 gouden broche in de vorm van een vlieg met facetgeslepen blauwe saffieren
op de vleugels en diamantjes in de ogen. Gemerkt Chaumet.

€ 750 - € 850

192

Etagérezilver. Een 2e gehalte 835/1000 zilveren bazuinblazende engel op standaard met evenaar
in zijn hand en marmeren basement, 20e eeuw. Gemerkt met importeur keur, h 17 cm.

€ 120 - € 160

193

Een rotan poppenwagen met parasol, 19e eeuw, h 100 x l 77 cm.

194

Een blauw/wit aardewerk zittende hond en poes, Makkum, Tichelaar, 20e eeuw. Gemerkt
onderzijde, h 18 cm, tot. 2x. (lichte beschadiging hond)

€ 100 - € 140

195

Een polychroom aardewerk ruiter te paard, Makkum, Tichelaar, midden 20e eeuw. Gemerkt
onderzijde, h 20 x l 18 cm.

€ 100 - € 140

196

Een balustervormige porseleinen vaas met geringde leeuwenmascerons als oren, China, Kanton,
19e eeuw. Polychroom decor van o.a. figuren in landschap, vlinders, vogels en flora, h 44 cm.
(gerestaureerd)

€ 150 - € 200

197

Een blauw/wit porseleinen gemberpot met geajoureerd houten deksel, China, 19e eeuw. Blauw
onderglazuur floraal decor met o.a. pioenen, h 19 cm, tot. 2x

198

Een balustervormige porseleinen sang de boeuf vaas, China 20e eeuw, h 55,5 cm.

€ 200 - € 300

€ 80 - € 120

€ 80 - € 120

€ 80 - € 120

€ 80 - € 120
€ 200 - € 300
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199

Een tweedeurs vitrinekast, rond 1900. Notenhout, geprofileerde kap, intarisa van guirlandes,
rustend op conische poten, h 171 x b 89 x d 32 cm.

200

Een 14 krt 585/1000 geelgouden stijve armband, bezet met cabochongeslepen opaal en
entourage van zes dito druppelvormige en 12 kleinere, brutogewicht 35,5 gram, Ø 6,2 cm.

201

Een 14 krt 585/1000 gouden collier met cameehanger, rond 1900, brutogwicht 7,2 gram.

€ 180 - € 250

202

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren kurkentrekker met getorste huls en ingelegd met parelmoer.
Circa 1800.

€ 300 - € 350

203

Een 14 krt 585/1000 gouden bolletjes armband, 19e eeuw, l 19,5 cm, 10,7 gram.

€ 250 - € 325

204

Drie 2e gehalte 835/1000 zilveren lepels, Groningen, begin 19e eeuw. Meesterteken: Jan Coerts,
Den Hoorn-Leens (1816-1838), l 21 cm, tot. 3x.

€ 100 - € 160

205

Hollandse school 1e helft 20e eeuw "Stadsgezicht", gesigneerd l.o en 1920, pastel/papier, h 33 x b
44 cm.

€ 70 - € 100

206

Een grote porseleinen famille rose vaas, China, Republiek, 20e eeuw. Polychroom decor o.a. van
gezelschap op een terras en kostbaarheden in cartouches, gemerkt met zegelmerk onderzijde, h
59 cm.

€ 400 - € 600

207

Een bruin gepatineerd bronzen basreliëf van staande Shiva in tempel, India, 19e eeuw, h 31,5 x b
23 cm.

€ 100 - € 150

208

Transcriptors - The Transcriber - Servo Belt-Drive - Draaitafel, 1978, mechanisch functionerend.

209

Een gesatineerd persglazen Art Deco tafelschemerlamp, Frankrijk, ca. 1920, h 38 cm.

210

Drie 2e gehalte 835/1000 zilveren memorievorken met tekst achterzijde van de greep, periode
1768 - 1819, meesterteken: onbekend, l 19,5 cm, tot. 3x.

€ 60 - € 90

211

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren couvert met tekst 'Aan M.N.N van J.N.G 1-12-1953', Groningen,
midden 20e eeuw. Meesterteken:

€ 50 - € 80

212

Wildevuur, Martje Lammigje (Maya) (Deventer 1944-) "Haan", gesign r.o, aquarel/papier, h 50 x b
40 cm.

€ 100 - € 140

213

Berg van den, Sybren Ridsert (Siep) (Wymbritseradeel 1913 A'dam 1998) "Haven met
visserschepen", gesigneerd r.o 'SvdB', krijttekening/papier, h 47 x b 63,5 cm.

€ 180 - € 260

214

Een blauw/wit porseleinen schotel, Japan, Edo, 19e eeuw. Blauw onderglazuur decor van vissers,
gemerkt met vierkaraktermerk onderzijde, Ø 20 cm. Hierbij twee andere schotels, Ø 21,5 cm, tot.
3x.

215

Een crème steengoed schotel, China/Annam Vietnam, Ming, 15e eeuw, h 5 x Ø 26,5 cm.

€ 100 - € 150

216

Een stel sang de boeuf / zwart geglazuurde porseleinen balustervormige vazen, China, 21e eeuw,
h 100 cm, tot. 2x (1x bodembarst).

€ 400 - € 600

217

Een onedele stijve armband bezet met ovale gefacetteerde kornalijn, brutogewicht 33,8 gram,
Ø 6,7 cm.

€ 150 - € 200

218

Een 14 krt 585/100 gouden entouragering met gefacetteerde granaten, brutogewicht 5,9 gram,
ringmaat 19, 19 mm.

€ 120 - € 160

219

Een kurkentrekker met 2e gehalte 835/1000 zilveren hoorn. 19e eeuw.

€ 140 - € 190

220

Een blank glazen vierkante karaf en twee glazen, o.a. 19e eeuw. Geslepen decor met o.a. Cvoluten en flora, h 25,5 cm, tot. 4x.

221

Een Weens model regulateur, rond 1900. Mahoniebelijmde kast met gestoken Jugendstil
bladdecor, wit geëmailleerde wijzerplaat met Romeinse cijferaanduiding, l 124 cm.

€ 100 - € 150

222

Een porseleinen Swatow schotel met gecontourneerde rand, China, Ming, 16e eeuw. Blauw onder
glazuur van herten in landschap, de lip met flora in cartouches en geometrie, Ø 38,5 cm.

€ 300 - € 400

223

Een porseleinen Chinees Imari schotel, China, Kangxi, begin 18e eeuw. Blauw/rood, deels goud
gehoogd decor van pagode in een tuin, Ø 27,5 cm. ( 2x haarlijn, barst) Hierbij drie Chinees Imari
schotels, Ø 15 cm, tot. 4x.

224

Wiegers, Jan (Oldenhove 1893 A'dam-1959) "Duinlandschap", atelierstempel 'Atelier Jan Wiegers'
l.o, litho/papier, beeldmaat h 32 x b 43 cm.

€ 140 - € 180

225

Amman, Elsa (Els) (Leiden 1931-1978) "Vrouw met bloem", gesigneerd voluit r.o en '62,
gem.techniek/papier, h 38 x b 45 cm.

€ 250 - € 350

226

Een 20-pas aardewerk tegeltableau met polychrome voorstelling van Hollands landschap met
molen, Makkum, 20e eeuw. Gesigneerd r.o. 'Makkum' met monogram r,o, h 52 x b 64 cm.

€ 200 - € 300

16

€ 200 - € 300
€ 1.000 - € 1.400

€ 1.200 - € 1.600
€ 150 - € 200

€ 50 - € 80

€ 50 - € 80

€ 60 - € 90

227

Een blauw/geel helderglazen unica vaas, ontwerp en uitvoering: Willem Heesen, 1995.
Gesigneerd onderzijde 'W Heesen 95110902', uitgevoerd in de Oude Horn / Acquoy, h 13,5 x Ø
17,5cm.

228

Een 14 krt 585/1000 gouden damesring, bezet met 30 briljantgeslepen diamanten van totaal circa
0.7 crt, ringmaat 15, 17 mm.

€ 700 - € 900

229

Een zilveren apostellepel met vijgvormige bak, bewerkte steel met reiger en bekroond met een
voorstelling van de apostel Petrus, Groningen, ca. 1620, l 18 cm.

€ 400 - € 600

230

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren snuifdoosje in de vorm van een boek, geciseleerd decor, 1e
helft 19e eeuw.

€ 250 - € 325

231

Een pendule in Louis XV-stijl, Duitsland, rond 1900. Notenhouten kast en bronzen applicaties van
o.a. schelpornament, adres: Lenzkirch A.G.U, h 16,5 cm.

232

Een porseleinen badpop/Badepuppe, zgn. Nacktfrosch' of 'Frozen Charlie', Duitsland, eind 19e
eeuw. Ongemerkt, h 43 cm.

€ 70 - € 100

233

Een porseleinen theepotje, China 19e eeuw. Polychroom decor van o.a. perzik, granaatappel,
vleermuizen en tekst, h 7,5 cm, tot. 2x.

€ 150 - € 200

234

Een Friese staartklok, Friesland, midden 19e eeuw. Gestoken eikenhouten kast met Fries
kerfsnede en tekst 'De tijd gaat snel - besteed haar wel', de gebogen kap wordt bekroond door
koperen bollen, De wijzerplaatring met Romeinse cijfers geeft de uren, minuten en seconden aan,
h 140 cm.

€ 200 - € 300

235

Duitse school 18e/19e eeuw "Portret van man met glas" + "Portret man met muts",
olieverf/marouflé, 2x h 12 x b 10 cm, tot. 2x.

€ 200 - € 300

236

Een zilveren slangencollier aan designhanger, ontwerp: Toth Zoltan, Hongarije. Hierbij dito paar
oorbellen, tot. 3x.

237

Een halve Friese staartklok, zgn kortstaart, begin 19e eeuw. Eikenhouten kast, gebogen kap
bekroond met verguld tinnen manddragers, messing wijzerplaat, de wijzerplaatring met Romeinse
en Arabische cijfers geeft de uren en de minuten aan, h 120 cm.

238

Drie diverse bronzen roskammen, 18e eeuw, tot. 3x.

239

Een porseleinen famille rose waskom, China, Kanton, 20e eeuw. Polychroom decor van
o.a. figuren aan een tafel, kostbaarheden en flora, h 11,5 x Ø 35 cm.

€ 120 - € 160

240

Een blauw/wit porseleinen schotel, China 19e eeuw. Blauw onderglazuur decor van kamerheer
met dienaar in interieur op het plat, de lip met flora in cartouches en servetwerk, gemerkt met
zeskaraktermerk 'Chenghua' achterzijde, Ø 28 cm.

€ 140 - € 190

241

Een groen geglazuurde aardewerk offerpot met deksel, China, Song/Yuan dynastie 12e/14e eeuw.
Reliëfdecor van rozetten en bladmotieven in rel, h 34 cm, tot. 2x (schilfers).

€ 300 - € 400

242

Een facet- en olijfgeslepen helderglazen en kobalt gelaagd glazen vaas, Bohemen, ca. 1850.
Emaille decor van o.a. voluten in neo Rococostijl, octogonaal geslepen knoop in de stam, rustend
op hoge ronde voet, h 32,5 x Ø 13 cm. (halsschilfer)

€ 150 - € 200

243

Een drierijig collier bloedkoralen aan ronde filigrein gouden sluiting bezet met 7 cabochon
bloedkoralen, rond 1900, lengte 37 cm.

€ 150 - € 200

244

Een 14 krt 585/1000 gouden broche met haar, streekdracht gedateerd 1884. Hierbij dito gouden
sluiting vermaakt tot broche, totaal brutogewicht 7,8 gram, tot. 2x.

€ 150 - € 200

245

Een 18 krt 750/1000 gouden ring met een markiesgeslepen blauwe saffier en een entourage van
20 briljanten van totaal 0.70 crt G-VS. Ringmaat 18 mm.

€ 675 - € 750

246

Een porseleinen dobbelbekertje, China, rond 1900. Polychroom decor van man op een tijger en
karaktertekens, h 6 x Ø 6,2 cm, tot. 2x.

€ 80 - € 120

247

Een celadon porseleinen kom op standring, China 16e eeuw. Gegraveerd decor aan de
binnenzijde, h 8 x Ø 18,5 cm (fritting).

248

Vier blauw/wit porseleinen koppen, China, Kangxi-stijl, 19e eeuw. Blauw onderglazuur
peterseliedecor, gemerkt onderzijde, h 5 x Ø 8,5 cm, tot. 4x (fritjes/1x haarlijn).

249

Nijmeijer, J. (Joop) (Hoogeveen 1941-2017) "Stilleven van emaille kan en dood vogeltje",
gesigneerd r.b en '85, olieverf/doek, h 90 x b 70 cm.

€ 450 - € 600

250

Een polychroom aardewerk koe met melker op een krukje, Makkum, Tichelaar, midden 20e eeuw.
Gemerkt onderzijde, h 11,5 x l 15 cm. Hierbij dito liggende koe, h 10 x l 15 cm, tot. 2x.

€ 100 - € 150

251

Een dameshanghorloge in 14 krt 585/1000 geelgouden kast, rond 1900, brutogewicht 18,0 gram.

€ 200 - € 300

252

Een 14 krt 585/1000 geelgouden collier met vele cabochongeslepen maanstenen, brutogewicht
13,9 gram, lengte 46 cm.

€ 180 - € 260

€ 800 - € 1.200

€ 50 - € 80

€ 70 - € 100
€ 150 - € 200

€ 80 - € 100

€ 200 - € 300
€ 70 - € 100
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253

Oostenrijk, Moser. Een amber blankglazen facetgeslepen Art Deco vaasje, ca 1930, h 18 x Ø 7
cm.

254

Een lot diverse Chinees porseleinen koppen en schotels, w.o. China, Kangxi, 18e eeuw, tot. 7x.

€ 80 - € 120

255

Een keizerlijk geel porseleinen balustervormige vaas, naar antiek voorbeeld Jiaqing, China 21e
eeuw. Polychroom decor van o.a. feniks, bloemenmanden en vleermuizen, gemerkt met
zegelmerk 'Jiaqing', h 54,5 cm.

€ 200 - € 300

256

Een porseleinen vaasje met twee oortjes en groene celadon glazuur, China, Ming 15e eeuw, h x Ø
cm (zeevondst).

257

Een schelpcamee met vrouw die roofvogel voert in 14 krt 585/1000 montuur met decoratie van
druivenranken, 19e eeuw, l 9 x b 5,1 cm, brutogewicht 13,7 gram.(schelp gelijmd)

€ 140 - € 190

258

Een 14 krt 585/1000 witgouden damesring, bezet met 7 briljantgeslepen robijnen en 6 briljantjes,
ringmaat 18, 18mm.

€ 500 - € 800

259

Een gouden penning "Marie Louise van Hessen Cassel", Nederland, 3,7 gram.

260

Een 18 krt 750/1000 gouden ringmet een ovale facetgeslepen smaragd en een entourage van 16
briljanten H-VS. Ringmaat 18,5 mm.

€ 500 - € 600

261

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren lepel en twee vorken, Groningen 18e eeuw. Meesterteken:
Lucas van Giffen II, Groningen (1775-1791), l 20,5 en 19,5 cm, tot. 3x.

€ 100 - € 150

262

Een Tibetaanse vuurslag, zgn metsja, begin 20e eeuw. Hierbij dito andere, tot. 2x.

263

Een ééndeurs vitrinekast, Engeland, rond 1900. Notenhout, geprofileerde kap, intarisa van
guirlande, rustend op conische poten, h 145 x b 60 x d 29 cm.

264

Een vintage design collier halfedelstenen aan zilveren sluiting, lengte 40 cm.

265

Een zgn kantoortje of notarisklokje, Friesland, 19e eeuw. Eikenhouten kast, de gebogen kap wordt
bekroond door twee vergulde bazuinblazende engelen en dito Atlas. Polychroom beschilderde
wijzerplaat met in de toog een herder met schapen, de hoeken latoenkoperen ornamenten die de
jaargetijden uitbeelden, wijzerplaat met Romeinse en Arabische cijfers geeft de minuten en
wekkerstand aan, l 116 cm.

€ 100 - € 150

266

Nijmeijer, J. (Joop) (hoogeveen 1941-2017) "Stilleven met apothekerspotten", gesigneerd voluit r.o
en verso, olieverf/doek, h 50 x b 40 cm.

€ 200 - € 300

267

Een polychroom aardewerk koe met melker op een krukje, Makkum, Tichelaar, midden 20e eeuw.
Gemerkt onderzijde, h 16 x l 25 cm.

€ 120 - € 160

268

Een klei reisaltaartje, w.o. Tibet, Shakya, 18e eeuw of ouder, h 9,5 x b 6,5 cm. Hierbij drie kleinere
in zilveren montuur, tot. 4x.

€ 80 - € 120

269

Een blauw/wit porseleinen assiette en schotel, China, Qianlong 18e eeuw (schilfer). Blauw
onderglazuur landschaps- en floraal decor, tot. 2x.

270

Een blauw/wit porseleinen hors d'oevreset, China, Kangxi, rond 1700. Blauw onderglazuur floraal
decor, Ø 26 cm, tot. 9x.

271

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren geboortelepel met tekst 'Anna Helema geb. 5 juny 1866',
Groningen 19e eeuw. Op de greep gedateerd 1816, l 20 cm (restauratie). .

272

Een 14 krt 585/1000 gouden solitair ring met een baguettegeslepen diamant van 0.20 crt F-VVS.
Ringmaat 16,75 mm.

€ 400 - € 500

273

Een 14 krt 585/1000 gouden collier met kornalijnhanger in dito gouden montuur, 1e helft 20e
eeuw, brutogewicht 18,7 gram, l 22 cm.

€ 250 - € 325

274

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren schuitvormige tabaks dekselpot, jaarletter 1842. Meesterteken:
Paulides, Tjeerd Johannes, Heerenveen(1837/1859). Hierbij dito zilveren pijpkomfoor, totaal 416
gram, tot. 3x (beschadigingen).

€ 150 - € 200

275

Een celadon porseleinen kom, China 13/14e eeuw. Floraal reliëfdecor binnenzijde, h 7 x Ø 15 cm
(haarlijnen).

€ 200 - € 300

276

Een bisquitporseleinen cilindervormige vaas, China, 21e eeuw. Rijk reliëfdecor van draken in
landschap, h 110 x Ø 32 cm.

€ 400 - € 600

277

Een paar porseleinen famille verte rolwagen vazen, China, 20e eeuw. Polychroom floraal decor
van o.a. vogel op een tak, h 20 cm (1x krimplijn binnenzijde hals).

€ 80 - € 120

278

Een cilindervormige porseleinen vaas, China, republiek, begin 20e eeuw. Polychroom decor van
chrysanten en vogel met tekst, h 28 cm.

€ 60 - € 90

279

Een silverplated koffie- en theeservies, Engeland, Elkington & Co, 2e helft 19e eeuw. De kannen
met benen knopbekroning, geciseleerd floraal decor, tot. 4x.

€ 60 - € 90
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€ 50 - € 80

€ 90 - € 120

€ 80 - € 120

€ 40 - € 60
€ 150 - € 200
€ 30 - € 50

€ 60 - € 80
€ 200 - € 300
€ 60 - € 90

280

Een staande klok in mahoniehouten kast, Engeland 19e eeuw. De kap gevoluteerd en
getordeerde zuilen, rechte kast met deur, Romeinse en Arabische cijferaanduiding en
datumaanduiding, wijzerplaat met beschilderd decor van een jachthond, adres: Blakeborough,
Burnley, h 240 x b 46 x d 24 cm.

€ 100 - € 150

281

Een zwart marmeren kolompenulde, Frankrijk begin 19e eeuw. Vuurvergulde wijzerplaat met
Romeinse cijferaanduiding, h 38 cm (bel ontbreekt).

€ 100 - € 150

282

Harskamp, Peter (Den Haag 28 maart 1951) "Nieuwsgierig katje", gesigneerd met monogram PH'
op het basement, groen gepatineerd bronssculptuur, h 35,5 x b 25 x d 7 cm.

€ 400 - € 600

283

Hollandse/Haagse school, begin 20e eeuw "Winterlandschap met gezicht op behuizing",
monogram verso, olieverf/doek, h 30 x b 45 cm.

€ 120 - € 160

284

Topografie, Friesland. "Frisiae Libera", door Mensone Alting, 1725, handingekleurde
gravure/papier, h 31 x b 41 cm.

€ 120 - € 160

285

Een messing vogelkooi met een mechanische vogel, naar antiek voorbeeld 20e eeuw, h 27 cm
(moet mechanisch worden nagekeken).

286

Nederland, Leerdam. Een dikwandige helderglazen unica vaas met ingesloten luchtbellen en
ingesloten tincraquelé, ontwerp: A.D. Copier, 1947. Gesigneerd onderzijde 'Leerdam Unica - Z606
- A.D. Copier', h 17,8 x Ø 25 cm.

€ 1.000 - € 1.400

287

Een bruin gepatineerd bronzen cloissone wierrookpot, China 19e eeuw. Deksel met
knopbekroning, hengsel met met buffelkoppen, ingelegd gestileerd decor met o.a. vissen, h 28 cm,
tot. 2x.

€ 120 - € 160

288

Een stel spekstenen steunen in de vorm van zittende Lange Lijs en dog of Foo, China, 19e eeuw,
h 12,5 cm, tot. 2x.

€ 70 - € 100

289

Een stel geajoureerde zilveren kom monturen met decor van draken tussen de wolken, China, 19e
eeuw, h 5 x Ø 12 cm, tot. 2x.

€ 150 - € 200

290

Een 14 krt 585/1000 gouden jasseronarmband, rond 1900. Hierbij losse jasseron ketting, totaal
10,4 gram.

€ 250 - € 325

291

Een paar 9 krt BWG oorbellen met roosgeslepen diamanten, Victoriaans.

€ 425 - € 500

292

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren couvert, o.a. meesterteken: Keikes, Tjeerd Annes,
Leeuwarden(1830/1875). Hierbij roomlepel, van der Meulen, Joure, totaal 126 gram, tot. 3x.

€ 140 - € 190

293

Een paars/iriseren glazen plooivaas, ontwerp & uitvoering: Edith Hagelstange (Amsterdam 1934-),
gesigneerd 'EHagelstange '95, h 23 x 14 x 12 cm.

294

Een porseleinen celadon kom op standring, China, Nanking Cargo 1752, h 7 x Ø 18 cm (haarlijn)

€ 160 - € 200

295

Een stel blauw/wit porseleinen balustervormige vazen, China, 21e eeuw. Blauw onderglazuur
decor van draken tussen wolken, h 95 cm, tot. 2x (1x halsschade).

€ 350 - € 500

296

Een spekstenen Lohan met perzik in zijn hand, zittend op een paard, China, 19e eeuw, h 27,5 cm.

€ 100 - € 150

297

Een blauw/wit aardewerk boer en boerin in traditionele klederdracht, De Porceleyne Fles, ca.
1980, gemerkt onderzijde, h 29,5 en 28,5 cm, tot. 2x.

€ 200 - € 300

298

Een stoelklok, Friesland, begin 19e eeuw. Polychroom gedecoreerde houten stoel met
uitgezaagde als wangen. Kaplood met o.a. putti, stijlloden met gerubijnen en zolderlood met
wapen, polychroom gedecoreerde wijzerplaat met in de toog fantasielandschap. De wijzerplaatring
met Romeinse en Arabische cijfers geeft de uren, minuten en de wekkerstand aan, h 72 cm
(beschadigingen)

€ 100 - € 150

299

Nederland, Leerdam. Een blank glazen unica kom met horizontale banen, ontwerp: Floris
Meydam, midden 20e eeuw. Gesigneerd onderzijde 'Bath - F Meydam - 931117 NW', h 17 x b 22
cm.

€ 100 - € 140

300

Olst, van Cees (1947-2014) Een zwart/blauw/grijs glazen vaas, ontwerp & uitoering Cees van Olst,
Diever. Gesigneerd onderzijde 'Cees van Olst - 204 - '86', h 20,5 cm.

301

Een porseleinen theepot, China, rond 1900. Blauw/groen emaille floraal decor, gemerkt met
zegelmerk 'Tongzhi' onderzijde, h 10 cm, tot. 2x.

302

Een blauw/wit porseleinen gemberpot, China,19e eeuw. Blauw onderglazuur decor van
berglandschap, h 14 cm. Hierbij dito kleinere, h 10 cm, tot 2x

303

Een porseleinen vissenkom, China 21e eeuw. Polychroom decor van figuren en tekst, h 39 x Ø 56
cm.

€ 150 - € 200

304

Nederland, Leerdam. Een dikwandig "Unica" vaas (AH 814), met blauwe zweem, ontwerp: Floris
Meydam, midden 20e eeuw. Gesigneerd onderzijde 'Leerdam Unica - F Meydam - AH814', h 26,5
x b 17 cm.

€ 200 - € 300

€ 50 - € 80

€ 80 - € 120

€ 80 - € 120
€ 100 - € 140
€ 60 - € 80
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305

Een gietijzeren tazza met applicatie van twee zittende kabouters, Duitsland rond 1900. Gemerkt
onderzijde: E.G. Zimmerman, Hanau, h 10,5 x Ø 13 cm.

€ 50 - € 80

306

Een blauw glazen apothekerspot, vermoedelijk Frankijk, rond 1900, h 42 cm, tot. 2x.

€ 50 - € 80

307

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren geajoureerde tasbeugel met maliëntasje, aan jasseroncollier,
begin 19e eeuw, l 12,5 x b 8 cm.

€ 60 - € 90

308

Een 14 krt 585/1000 gouden solitair ring met een briljant van 0.17 crt G-VS. Ringmaat 20 mm.

€ 275 - € 325

309

Een blauw/wit porseleinen kalelbasvaas, naar antiek voorbeeld Jiaqing, China 21e eeuw. Blauw
onderglazuur decor van golven waarin een celadon geglazuurde draak, gemerkt met zegelmerk
'Jiaqing', h 58 cm.

€ 200 - € 300

310

Hollandse school midden 20e eeuw "Stadsgezicht", gesigneerd l.o en '58, gem.techniek, h 47 x b
63 cm.

€ 100 - € 150

311

Een serie van vier capucine porseleinen koppen en vijf schotels, China, 18e/19e eeuw, h 5 x Ø 8,5
cm (1x fritje), schotel Ø 13 cm (fritting/1x).Hierbij een ander kopje.

€ 150 - € 200

312

Een blauw/wit porseleinen kom op standring, China, Kangxi, rond 1700. Blauw onderglazuur
floraal decor, gemerkt met shopmerk onderzijde, h 7,5 x �Ø 15 cm (haarlijnen/randrestauratie).
Hierbij dito andere, h 6,5 x Ø 14,8 cm en schoteltje Ø 11 cm (schilfer), tot. 3x.

313

Wiegers, Jan (Oldenhove 1893 - A'dam 1959) "Italiaans heuvel landschap", gesigneerd voluit in de
plaat r.o, litho/papier, beeldmaat h 14 x b 48 cm.

314

Elzer, Ruurd (Sneek,1915 - 1995) "Liggend vrouwelijk naakt", gesigneerd voluit l.o, ets/papier nr
1/10, h 22,5 x b 32 cm.

315

Topografie, Groningen. "Groningen en ommelanden", I. Tirion, ca. 1740. Handingekleurde
gravure/papier, beeldmaat h 33 x b 32 cm.

316

Een gelede karakterpop met porseleinen hoofd, Duitsland, Porzellanfabrik Mengersgereuth 23,
rond 1925. Voorzien van slaapogen/flirtogen, open mond met tandjes en losse tong, gemerkt: PM
23 Germany 8, circa 42 cm.

317

Een blauw/wit porseleinen klapmutskom. China, 'zgn Kitchen Ming', 17e eeuw. Blauw
onderglazuur decor van konijn op het plat, de lip met geometrie en cartouches, h 7,5 x Ø 19 cm.

318

Een serie van vijf porseleinen Imari koppen en schotels, Japan, 19e eeuw. Blauw/rood, deels goud
gehoogd floraal decor, tot. 10x (kopjes fritting, 1x haarlijn/schilfer).

319

Een balustervormige opalineglazen vaas met oren, Duitsland, 18e eeuw. Polychroom floraal
decor, h 20 cm.

€ 100 - € 140

320

Een kabinetje met in de bovenkast, paneeldeuren, renaissance-stijl, rond 1900. Eikenhout en
ebben, geprofileerde kap met leeuwenmascerons, gecanneleerde stijlen, het onderstel met
afgeslankte bolpoten met regelverbinding, h. 128 x b 111 x d 48 cm.

€ 200 - € 300

321

Vollmer, E (mogelijk Erwin Vollmer, Berlijn 1884-1973) "Landschap met vissersboot", onduidelijk
gesigneerd l.o, olieverf/doek, h 40 x b 50 cm (verdoekt).

€ 150 - € 200

322

Een haardsteen met reliëf van hert verso konijn, India, 18e/19e eeuw, h 29 x l 43 x d 9,5 cm.

€ 100 - € 200

323

Een messing tweelichts blaker, rond 1800, l 24 x b 18 cm.

324

Een 18 krt 750/1000 gouden solitair ring met een briljant van 0.22 crt H-SI. Ringmaat 17,25 mm.

325

Twee diverse zilveren vintage design armbanden en schakelarmband, totaal 88,9 gram, tot. 3x.

€ 50 - € 80

326

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren naaldenkoker aan onedel collier, begin 19e eeuw. Hierbij dito
andere zilveren naaldenkoker, l 8,5 en 10,5 cm, tot. 2x.

€ 60 - € 90

327

Een bruin gepatineerd bronzen spiegel, China 18e/19e eeuw. Reliëfdecor van figuur bij een fenix,
h 20 cm.

€ 50 - € 80

328

Een lot divers Chinees porseleinen schotels, w.o. Chinees Imari, 19e/20e eeuw, tot. 10x.

329

Een blauw/wit porseleinen cachepot of vissenkom, Japan, 19e/20e eeuw. Blauw onderglazuur
decor van vogels in floraal landschap, h 28,5 x Ø 37 cm.

330

Een blauw/wit porseleinen schotel, Japan, Meiji, rond 1900. Blauw onderglazuur decor van figuren
in een tuin op het plat, de lip met flora, Ø 29,5 cm (randschilfer).

€ 60 - € 90

331

Een paars/iriseren glazen plooivaas, ontwerp & uitvoering: Edith Hagelstange (Amsterdam 1934-),
gesigneerd 'EHagelstange 1991-96, h 21,7 x Ø 18 cm.

€ 80 - € 120

332

Treurspel, met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven, Den derden druk merkelyk
vermeerdert. t' Amersfoort by Pieter Brakman, boekverkooper 1707.

€ 80 - € 120

20

€ 80 - € 120

€ 140 - € 180
€ 80 - € 120
€ 120 - € 160
€ 60 - € 90

€ 80 - € 120
€ 60 - € 90

€ 50 - € 80
€ 425 - € 500

€ 80 - € 120
€ 250 - € 350

333

Kluijver, Pieter Lodewijk F (Amsterdam 1816-1900) "Hollands lanschap met behuizing en op de
achtergrond een rivier", gesigneerd voluit l.o 'Kluyver', marouflé/paneel, h 34,5 x b 43 cm.

334

Een 14 krt 585/1000 geelgouden schakelarmband, fantasieschakel, Brev design, brutogewicht
36,4 gram, lengte 19 cm.

335

Wiegers, Jan (Oldenhove 1893 - A'dam 1959) "Groninger landschap", gesigneerd met
atelierstempel 'Atelier Jan Wiegers', litho/papier, beeldmaat h 24,5 x b 33 cm.

336

Een lot diverse Chinees porselein w.o. kommen en gemberpot, China, 18e/19e eeuw, tot. 5x.

€ 80 - € 120

337

Een porseleinen tazza altaarschoteltje, China 18e/19e eeuw. Hierbij twee vogelfluitjes en
kommetje, tot. 4x.

€ 80 - € 120

338

Een bruin gepatineerd bronzen tempelleeuw met glazen ogen, China 20e eeuw, h 7,5 x l 10 cm.

€ 60 - € 80

339

Een porseleinen badpop/Badepuppe, zgn. Nacktfrosch' of 'Frozen Charlie', Duitsland, eind 19e
eeuw. Ongemerkt, h 28 cm.

€ 70 - € 100

340

Een gepolychromeerd terracotta figuur, India, 19e eeuw, h 35,5 cm (gelijmd). Hierbij dito
vrouwenfiguur met vogel, h 24,5 cm, tot. 2x.

€ 80 - € 120

341

Een 1e gehalte 925 zilveren vintage design armband en collier met hanger, Karl Laine stijl,
Finland, l 19 cm, tot. 2x.

342

Een 14 krt 585/1000 gouden halve maanbroche met Zeeuwse knoopjes, rond 1900, 3,1 gram.

€ 80 - € 120

343

Een 18 krt 750/1000 gouden ring met een emeraldgeslepen smaragd en 12 achtkantgeslepen
diamanten. Ringmaat 18,75 mm.

€ 425 - € 500

344

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren memorielepel met tekst 'Ter gedachtenis van de vijftigjarige
echtvereniging van J.G.S Hofman en A.M. Schulting' op de greep gegraveerd 'Aafke M Sijtsma
geb. den 14 maart 1854', meesterteken: Harmannus Oving, Groningen, l 21,3 cm.

€ 70 - € 100

345

Een facetgeslepen spiegel in vergulde ornamentlijst met bekroning van voluten en guirlande, 19e
eeuw, h 136 x b 87 cm (spiegel van latere datum).

346

Een stel blauw/wit porseleinen octogonale schotels, China, Qianlong, midden 18e eeuw. Blauw
onderglazuur landschapsdecor op het plat, de lip met o.a. flora en kostbaarheden, Ø 23 cm, tot.
2x.

347

Een blauw/wit porseleinen garlic-mouth vaas, China, 20e eeuw. Blauw onderglazuur floraal decor,
gemerkt met vierkaraktermerk 'Kangxi', h 21 cm.

348

Twee porseleinen Chinees Imari koppen en schotels, China, begin 19e eeuw. Blauw/rood, deels
goud gehoogd floraal decor, tot. 4x (1x kopje fritje).

349

Een polychroom porseleinen meisje met twee kalfjes, Denemarken, Royal Copenhagen, 20e
eeuw. Gemerkt onderzijde, model 2270, h 21 cm.

350

Een lot diverse tegels, w.o. bijbelse voorstellingen, 18e/19e eeuw, tot. 6x.

€ 80 - € 120

351

Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950, door Pieter A. Scheen, uitgave 1970, 2 delen.

€ 80 - € 120

352

Een stel blanke trotseerloden met monogram 'GC', Amsterdam 1798, tot. 2x.

353

Een 1e gehalte 925/1000 Art Deco vintage design parture, bestaande uit: spangcollier, armband
en ring, midden 20e eeuw. Importeursmerk: Siebel, A. Sr. & A. Jr., Rotterdam & 's Gravenhage &
Amsterdam(1953 / 1981), tot. 3x.

€ 160 - € 240

354

Een set van zes messen aan 2e gehalte 835/1000 zilveren heften, Haags Lof, jaarletter 1938.
Gemerkt: Zilverfabriek Voorschoten, l 25 cm, tot. 6x.

€ 400 - € 600

355

Twee 2e gehalte 835/1000 zilveren vorken, Amsterdam 18e eeuw. Meesterteken: Simon
Woortman, Amsterdam (1789-1844), l 20,5 cm, tot. 2x.

€ 60 - € 90

356

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren geboortelepel met tekst 'Gerrie G. Nanninga, geb. 16 sept
1864', op de steel gegeraveerd 'CDN - AGD 1816', l 20 cm.

€ 60 - € 90

357

Een blank kristallen odeurflacon met zilveren klepdeksel en montuur, 19e eeuw, inclusief stopje,
h 11 cm. Hierbij twee andere met zilveren montuur, tot. 3x.

358

Een Art Deco tafellamp, Engeland, ca. 1920. Beige tulpvormige kap, rustend op zeswijdige
chroommetalen voet, h 30 x Ø 21,5 cm.

359

Wiegers, Jan (Oldenhove 1893 A'dam-1959) "Portret van een man", gesigneerd voluit in potlood
r.o, litho/papier, beeldmaat h 32,5 x b 26 cm.

360

Een lot diverse zilverern sieraden, w.o. collier en oorknoppen, tot. 10x.

361

Een blauw/wit porseleinen balustervormige dekselvaas, China, rond 1800. Blauw onderglazuur
floraal decor, h 37 cm, tot. 2x (schilfer deksel en hals, barst).

€ 400 - € 600
€ 900 - € 1.200
€ 140 - € 190

€ 60 - € 90

€ 200 - € 300
€ 60 - € 90

€ 150 - € 200
€ 60 - € 90
€ 200 - € 300

€ 40 - € 60

€ 70 - € 120
€ 100 - € 150
€ 80 - € 120
€ 30 - € 50
€ 100 - € 150
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362

Een porseleinen snuffbottle, China, 1e helft 20e eeuw. Polychroom decor van dog of Foo, h 7,5
cm.

363

Een blauw/groen geglazuurde steengoed Lao Ché, China, rond 1800, h 16 cm.

€ 120 - € 160

364

Een tweedeurs schrijfkabinet, Noord Nederland, rond 1800. Bovenkast met gebogen
geprofileerde kap met snijwerk van bloemenmand met fruit omgeven door bladmotieven, ebonised
kolommen met latoenkoperen kapiteel en basement als stijlen, deurpanelen met glas in
vlakverdeling, achter de cilinder klep vol nest met verborgen laden, drie laden met messing
beslag, de zijden met kolommen en messing kapiteel, voor rustend op conische poten, h 245 x b
138 x d 54 cm.

€ 400 - € 600

365

Een driedeurs salonkast, ca. 1905. Notenhout, beglaasde centrumdeur, geflankeerd door gebogen
beglaasde deuren, vermoedelijk fabricaat Huizinga, h 172 x b 140 x d 45 cm.

€ 140 - € 200

366

Een sterling 925/1000 zilveren Pandora armband met 25 bedels, l 21,5 cm.

367

Een drierijig collier ovale gefacetteerde granaten aan 14 krt 585/100 gecontourneerd gouden
sluiting, bezet met ovale geslepen granaat, rond 1900, 40 cm.

€ 150 - € 200

368

Een collier bolvormige bloedkoralen aan 14 krt 585/1000 gouden gecanneleerde ovale sluiting,
rond 1900, l 60 cm.

€ 100 - € 140

369

Een blauw/wit gecontourneerd porseleinen schotel met 2e gehalte 835/1000 zilveren greep van
latere datum, China, Qianlong, 18e eeuw, Ø 13,5 cm.

€ 50 - € 80

370

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren pillendoosje, jaarletter 1822. Hierbij dito andere, jaarletter
1834, tot. 2x.

€ 60 - € 90

371

Een lot divers naai- en kantklosgerei, w.o been en hout, 1e helft 19e eeuw.

372

Nederland, Leerdam. Een dikwandig gesatineerd helderglazen vaas (glasschool periode) met
verticale schnitten, ontwerp: A.D.Copier, gemerkt met etsmerk 'CL' onderzijde, ca.1948, h 17,5
cm.

€ 35 - € 50

373

Een blauw/wit porseleinen bord, China, 19e eeuw. Blauw onderglazuur decor van berglandschap
met pagode, gemerkt met vierkaraktermerk onderzijde, Ø 24 cm (2x schilfer).

€ 60 - € 90

374

Een keizerlijk geel geglazuurde kalebasvormig porseleinen vaas, China, naar antiek voorbeeld,
21e eeuw. Polychroom, deels geajoureerd, decor van vogels en flora, h 55,5 cm.

€ 120 - € 160

375

Een tafelklok in mahoniehouten behuizing, Duitsland, L. Furthwängler, rond 1900, slaand en
gaand uurwerk, h 30,5 cm.

€ 120 - € 160

376

Een stel schildpad waaiers aan gedraaid houten stelen, 19e eeuw, l 37 x b 22 cm, tot. 2x (1x steel
gelijmd).

€ 60 - € 90

377

Een gehamerd zilveren Amsterdamse school broche bezet met cabocongeslepen bloedkoraal,
1931-1933. Meesterteken: P. Bouter, Schoonhoven/Gouda. Hierbij een andere broche, tot. 2x.

€ 35 - € 50

378

Drie diverse 2e gehalte 835/1000 zilveren tasbeugels, 19e eeuw, tot. 3x.

379

Een 1e gehalte 925/1000 zilveren Art Deco bonbonschaatje, Frankrijk ca. 1920, h 3 x Ø 16 cm.

380

Een 14 krt 585/1000 gematteerd geelgouden slavenarmband, 10,4 gram, Ø 6,4 cm.

€ 250 - € 350

381

Een staartklokmet dubbele kap met gebogen timpaanbekroningvan Atlas en bazuinblazende
engelen, 1e helft 19e eeuw. Eikenhouten kast,ebonised pilasters met messing Corintisch kapiteel
en basement als stijlen, polychroom gedecoreerde wijzerplaat met bovenin een fantasie
landschap, wijzerplaatring met Romeinse en Arabische cijfers geeft de uren en de minuten aan,
het uurwerk met wekker- en slagwerk op het hele en het halve uur, l 165 cm (herstellingen).

€ 140 - € 190

382

Een reiswekker in messing behuizing, Engeland, 19e eeuw, h 12 cm.

€ 80 - € 120

383

Een paar bruin gepatineerde bronzen halsvaasjes met reliëf van prunus op lotusvormig basement,
Japan, Meiji, rond 1900, h 21 cm, tot. 2x.

€ 70 - € 100

384

Een porseleinen vaas, China, 21e eeuw. Polychroom decor van winters berglandschap met tekst
en zegelmerk, h 41 cm.

385

Een wollen Perzisch Kelim tapijt, 20e eeuw, l 260 x b 147 cm.

€ 80 - € 120

386

Nederland. Een dikwandig geel- en blankglazen schaal, ontwerp & uitvoering: Olaf Stevens
(Tilburg 1994-), gesigneerd onderzijde 'Olaf Stevens 1994, h 6,6 x Ø 23 cm.

€ 70 - € 100

387

Een wit gesatineerd glazen fruitschaal met groene noppen en chroommetalen montuur, Oostenrijk,
omgeving Loetz, ca. 1930, h 7 x Ø 25 cm.

€ 80 - € 140

388

Twee messen aan paars agaten grepen, Hollands, 18e eeuw, l 20 cm, tot. 2x.

€ 60 - € 90

389

Twee diverse stijve armbanden en een herenzegelring, tot. 3x.

€ 30 - € 50
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€ 50 - € 70

€ 60 - € 80

€ 80 - € 120

€ 70 - € 100
€ 60 - € 90

€ 120 - € 160

390

Een herenvestzakhorloge, zgn. knol in zilveren kast, 18e eeuw. In de wijzerplaat gemerkt: D.D.
Neveren, aan zilveren Fries model horlogeketting 19e eeuw, lengte ketting 21 cm, tot. 2x.

€ 150 - € 200

391

Een 14 krt 585/1000 geelgouden ovale broche, bezet met opaal en entourage van robijntjes (1
ontbreekt) en blauwe guilloche emaille rand, 1e helft 20e eeuw, brutogewicht 6,4 gram
(beschadigd).

€ 100 - € 150

392

Een 14 krt 585/1000 geelgouden vintage design schakelarmband, 49 gram, lengte 18 cm.

393

Een chroommetalen lampenvoet met hierop iriserend bolglazen kap, ontwerp: A.D. Copier, ca.
1930, h 49 cm.

394

Oostenrijk, Moser Karlsbad. Een geel blankglazen facetgeslepen asbak, ca. 1930. Uitvoering
Moser Czechoslovakia, gemerkt met etsmerk onderzijde, h 5,5 x Ø 14 cm. Hierbij een
gefacetteerd blauw glazen vaas, h 16,3 x Ø 11 cm, tot. 2x.

395

Een polychroom aardewerk plaquette, Harlingen 1e helft 20e eeuw. Decor van Hollands
winterlandschap met kinderen op de schaats, gemerkt: Harlingen, gesigneerd LF v/d Wal, h 40 x b
32 cm.

€ 150 - € 200

396

Een verguld houten Dagobertstoel, 19e eeuw. Rugregel met gehoogde bekroning en snijwerk van
bladvoluten, stijlen met leeuwenmascerons, armsteunen met snijwerk in o.a acanthusbladmotief
eindigend met leeuwenkoppen, h 89 x b 60 x d 57 cm.

€ 100 - € 150

397

Een 22 krt 916/1000 geelgouden collier, platte fantasieschakel, brutogewicht 27,5 gram, lengte 42
cm.

398

Een 18 krt 750/1000 geelgouden damesring, bezet met zirkonia, brutogewicht 1,6 gram, ringmaat
11, Ø 11 mm.

399

Een collier oplopende bolvormige bloedkoralen aan onedele sluiting, lengte 72 cm, Ø 5 - 11 mm.
Hierbij collier stokjes bloedkoralen, tot. 2x.

€ 100 - € 150

400

Een 14 krt 585/1000 geelgouden schakelarmband, platte schakel, 18,2 gram, lengte 19 cm.

€ 450 - € 550

€ 1.500 - € 2.000
€ 100 - € 150
€ 40 - € 70

€ 1.000 - € 1.400
€ 50 - € 70
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Woensdagzitting (kavel 401 tot 807)
401

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren bestekfragment, o.a. jaarletter 1936. Meesterteken: Hooijkaas
Schoonhovense Zilverfabriek, Fa. H. Schoonhoven(1924 / 1943), totaal 1208 gram, tot. 20x.

€ 400 - € 500

402

Een serie van acht 2e gehalte 835/1000 zilveren vorken, Hollands glad, jaarletter 1929.
Meesterteken: Driesen, B.H. (Driesen, Fa. A.J.), Schoonhoven / Utrecht(1923 /1943), totaal 363
gram. Hierbij een kaasschaaf aan zilveren greep, tot. 9x.

€ 100 - € 150

403

Een ovaal 2e gehalte 835/1000 zilveren pillendoosje, golvend decor met stippen.

404

Een driedelig aardewerk pendulestel, begin 20e eeuw. Blauw transferdecor met o.a. Hollands
landschap en schepen, h 30 en 33 cm, tot. 3x.

405

Een polychroom aardewerk opengewerkte mand, Makkum, Tichelaar, midden 20e eeuw. Gemerkt
onderzijde, h 11 x l 29,5 cm.

406

Een lot divers Chinees porselein, w.o. Imari en Kangxi, China, 18e - 20e eeuw, tot. 12x
(beschadigingen).

€ 70 - € 100

407

Een serie van twaalf porseleinen koppen met deksel en schotels, Japan, Meiji, eind 19e eeuw.
Rood, goud gehoogd decor van figuren in cartouches, gemerkt met zeskaraktermerk, tot. 36x
(beschadigingen).

€ 80 - € 120

408

Een porseleinen vissenkom, China, 20e eeuw. Polychroom floraal decor, gemerkt met
karaktermerk onderzijde, h 23 x Ø 34 cm.

€ 80 - € 120

409

Een gestoken houten dekselkist met reliëfdecor van rozen, rond 1900, ( knop gelijmd,
wormgaatjes)h 21 x b 35 x d 31 cm.

€ 40 - € 60

410

Een silverplated inktstel met applicatie van voetballer met bal "souvenir L.E.V.C Go-ahead", 1e
helft 20e eeuw. (beschadigingen potjes)

€ 40 - € 60

411

Nederland, Leerdam. Een gesatineerd glazen plastiek van een eend, ca. 1929. Ontwerp: Lucienne
Bloch (1905-1999),h 8 x l 12,8 cm ( Lit: Leerdam Glas 1878-2003, A.v.d.Kley-Blekxtoon, 4e druk:
pag.136, afb.181) (miniem schilfertje basement).

€ 60 - € 90

412

Een bruin handgeblazen glazen karaf, Duitsland Vera Walther 20e eeuw. Gesigneerd 'Vera
Walther", h 42 cm, tot. 2x.

€ 60 - € 90

413

Nederland, Leerdam. Een lot diverse gekleurde glazen, ca. 1900, tot. 23x.

€ 60 - € 90

414

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren pijpenwroeter met voorstelling van apostel Matthias met bijl.

415

Een 14 krt 585/1000 gouden trouwring en dito zegelring (beschadigd), totaal 14,8 gram, tot. 2x.

416

Drie diverse porseleinen gemeberpotten, China 19e eeuw, h 16 c, tot. 3x (2x
halsschilfers/haarlijn).

€ 40 - € 60

417

Een chroommetalen design bureauset, bestaande uit: perforator, rekenmachine en nietmachine,
tot. 3x.

€ 25 - € 35

418

Een Art Decpo regulateur in mahoniehouten behuizing, ca. 1930, h 51 x b 31 cm.

419

Een porseleinen vissenkom, China 21e eeuw. Polychroom decor van vlinders en flora op rood
fond, h 37,5 x Ø 55 cm.

420

Wiegers, Jan (Oldenhove - 1893 A'dam 1959) "Portret van een jonge vrouw", gesigneerd voluit in
potlood r.o en '56, litho/papier, beeldmaat h 30 x b 22 cm.

€ 80 - € 120

421

Hollandse school begin 20e eeuw "Eenden", gesigneerd voluit r.o, olieverf/paneel, h 20,5 x b 25,5
cm.

€ 80 - € 120

422

Law, David (1831-1901) "Coast Of Whitby", gesigneerd voluit in potlood r.o, ets/papier, h 22 x b 36
cm.

€ 50 - € 80

423

Een porseleinen famille rose waskom, China, Guangxu, rond 1900. Polychroom decor van o.a.
kostbaarheden, vleermuizen en flora, h 14 x Ø 39,5 cm.

424

Een gietijzeren Boeddha, Thailand 19e eeuw, h 18 cm. Hierbij wierookschaal, tot. 3x.

€ 50 - € 80

425

Een spiegel in zwart gelakte profiellijst, 19e eeuw, h 70 x b 83,5 cm.

€ 60 - € 80

426

Een blauw/wit porseleinen urinaal, China, 19e eeuw. Blauw onderglazuur floraal decor met o.a.
pioenen, h 15 x l 19 x b 11 cm.

€ 60 - € 90

427

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren jasseroncollier met 19e eeuws cachet en horlogesleutel als
hanger.

€ 40 - € 60
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€ 30 - € 50
€ 80 - € 120
€ 40 - € 60

€ 40 - € 60
€ 250 - € 325

€ 50 - € 80
€ 100 - € 150

€ 150 - € 200

428

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren bierpul, vergulde binnenkant, met huiselijke taferelen op de
romp en putti op het deksel.

€ 250 - € 300

429

Een geajoureerde schuitvormige 2e gehalte 835/1000 zilveren broodmand met filetrand, jaarletter
1924. Meesterteken: Begeer, C.L.J. Utrecht(1904 / 1951), 540,5 gram, h 9,5 x l 31,5 x b 18 cm.

€ 350 - € 450

430

Een cloisonné dekselpot met deels opengewerkt decor, China, 20e eeuw. Deksel bekroning
van dog of foo, h 15 cm.

€ 70 - € 90

431

Een chroommetalen pergulator, Art Deco stijl, Engeland, ca. 1950, h 26 cm.

€ 40 - € 60

432

Nederland, Maastricht. Een Annagroen glazen waterkaraf "Helios" met glas, ontwerp:
W.J.Rozendaal 1933, h 20 cm (met glas), uitvoering: Kristalunie Maastricht. (Lit: Afgebeeld in:
Kristalunie Maastricht, A.v.d.Kley-Blekxtoon: pag. 122, afb.157) Hierbij twee
andere waterkaraffen met glazen (o.a. Polo), tot. 8x.

€ 60 - € 80

433

Een lot divers Art Deco, w.o. glazen boterschaal, ca. 1930, tot. 4x.

€ 40 - € 60

434

Een weerstation mahoniehouten en deels gezwart houten behuizing, Holland, Willem III, 19e
eeuw, h 118 cm.

€ 60 - € 90

435

Een gres steengoed kruik, 17e eeuw, h 21,5 cm. Hierbij gestoken houten breischede en kam
(beschadigd), tot. 3x.

€ 60 - € 90

436

Een wit geëmailleerde ronde broodtrommel met blauw floraal decor, Duitsland, rond 1900, h 14 x
Ø 37 cm.

€ 40 - € 60

437

Hollandse school 19e eeuw "Man met balast", olieverf/paneel, h 20 x b 16 cm.

€ 60 - € 90

438

Hollandse school 1e helft 20e eeuw "Stilleven van groenten en houten kuip", olieverf/paneel, h
17,5 x b 22 cm.

€ 60 - € 90

439

Een ebonised theestoof op voet, tweede helft 19e eeuw. Inhoudende een messing binnenbak met
dito hengsel een hengselketel.

€ 40 - € 60

440

Een blauw aardewerk cache-pot, begin 20e eeuw. Decor Flamand, gemerkt: Villeroy & Boch, h
23,5 x Ø 40 cm (randschilfer, restauraties voet).

€ 50 - € 80

441

Een lot diverse houten pijpen met porseleinen koppen, Duitsland, rond 1900, tot. 13x
(beschadigingen).

€ 60 - € 80

442

Een serie van twaalf 2e gehalte 835/1000 zilveren gebaksvorkjes, puntfilet, 20e eeuw. Hierbij vier
dito theelepeltjes en theeduim, tot. 17x.

€ 40 - € 60

443

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren geboortebeker met afbeelding van putti.

444

Een bronzen offerschaaltje, 19e eeuw. Hierbij een bronzen altaartje, h 12,5 cm, tot. 2x.

€ 50 - € 80

445

Een blauw glazen schaal, modern/hedendaags, 2e helft 20e eeuw, h 16 x Ø 27 cm.

€ 40 - € 60

446

Een vintage houten design hanglamp, 70-er jaren, Ø 50 cm.

€ 40 - € 60

447

Een lot divers Art Deco, 1e helft 20e eeuw, tot. 5x.

€ 35 - € 50

448

Een stel polychroom aardewerk klompen, Makkum, Tichelaar, midden 20e eeuw. Gemerkt
onderzijde, h 5 x l 15,5 cm, tot. 2x.

€ 50 - € 80

449

Een porseleinen vaas, China 21e eeuw. Polychroom decor van kraanvogels in bosrijk landschap
en tekst met signatuur, h 35 x Ø 31 cm.

€ 100 - € 150

450

Een porseleinen millefleures kalebasvaas met oren, naar antiek voorbeeld Daoguang, China 21e
eeuw. Polychroom decor floraal decor, gemerkt met zegelmerk 'Daoguang', h 41 cm.

€ 100 - € 150

451

Hollandse school 19e eeuw "Stilleven met fruit op schaal", gesigneerd met monogram r.o en 1845,
olieverf/paneel, h 39 x b 48 cm.

€ 100 - € 140

452

Rook, Krijn (www.krijnrook.nl) "Doosje met flesje en knikkers", gesigneerd voluit r.o,
olieverf/paneel, h 30 x b 40 cm.

€ 80 - € 120

453

Topografie, Groningen. "Delf-Ziel", door Jan Peeters, uitgave: Caspar Bouttats, 1674.
Handingekleurde kopergravure/papier, h 15 x b 24 cm.

€ 50 - € 80

454

Een blauw/wit porseleinen meiping vaas, China, 2e helft 20e eeuw. Blauw onderglazuur decor van
draak met vlammende parel, h 26 cm.

€ 70 - € 100

455

Een deels geajoureerde cloisonné koro met horizontale geringde oren, China 20e eeuw. Vergulde
knop en opengewerkt emaille, h 14 cm.

€ 60 - € 80

456

Een gestoken tropisch houten liggende Boeddha op losse sokkel, China, 19e eeuw, h 12 x l 20
cm. Hierbij een kleinere, tot. 3x.

€ 140 - € 190

€ 80 - € 120
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457

Nederland, Maastricht. Een karaf 'Marconi' met twee glazen, 1933. Ontwerp: W.J.Rozendaal,
uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit: Kristalunie Maastricht, A.v.d.Kley-Blekxtoon: pag.65,
afb.70). Hierbij ander stel, tot. 7x.

€ 50 - € 80

458

Nederland, Maastricht. Een blankglazen karaf met zes glazen, ca. 1935. Ontwerp: W.J.Rozendaal,
uitvoering: Kristalunie Maastricht, tot. 8x.

€ 50 - € 80

459

Een 14 krt 585/1000 gouden staafbroche, steentje ontbreekt. Hierbij dito gouden collier met
briljantje, totaal brutogewicht 3,6 gram, tot. 2x.

€ 50 - € 80

460

Een 1e gehalte 925/1000 vintage bloemcollier met bijpassende ring, l 37 cm, tot. 2x.

€ 60 - € 90

461

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren tweelichts kandelaar 1e helft 20ste eeuw. Brutogewicht 352
gram.

462

Een kolompendule, 19e eeuw. Ebonised kast met albast zuilen met Korintisch kapiteel, wit emaille
wijzerplaat met Romeinse cijfers geven uren en minuten aan, h 52 cm.

€ 80 - € 120

463

Een stel eikenhouten armleuningfauteuils, Nieuwe Kunst, rond 1900. Ontwerp: Jack van de Bosch,
gemerkt met brandmerk: W. Gieben - 't Binnenhuys, Amsterdam, tot. 2x.

€ 140 - € 190

464

Topografie, Groningen. "orrectissima nec non Novissima Dominii et Provinciae Groningae et
Omlandiae Tabula, ...", door Frederick de Witt, 1721-41. Handingekleurde kopergravure/papier, h
49 x b 57,7 cm.

€ 120 - € 160

465

Een rood geglazuurde porseleinen meiping vaas, naar antiek voorbeeld Qianlong, China 21e
eeuw. Verguld decor van draken met vlammende parel, gemerkt onderzijde met zegelmerk
'Qianlong', h 44 cm.

€ 100 - € 150

466

Een lot diverse grafiek, 19e eeuw. Bron: Publib. Libraries - Central Library - Newport, Mon.

€ 190 - € 250

€ 70 - € 100

467

Nederland, Maastricht. Een blank glazen schenkkan met zes bijpassende glazen, ca. 1930, tot. 7x.

468

Een bruin bekelieten kassa, Secura, Duitsland, ca. 1930.

469

Een lot divers blauw/wit porselein, China 18e/19e eeuw, tot. 6x (beschadigingen).

470

Een stel blauw/wit balustervormige porseleinen Swatow vazen, China, 17e/18e eeuw. Blauw
onderglazuur floraal decor, h 21 en 22,5 cm, tot. 2x (2x hals ingekort).

471

Een lot divers Imari porselein, Japan, Meiji, rond 1900, tot. 15x (beschadigingen).

€ 50 - € 80

472

Een gesatineerd glazen hallamp met metalen montuur, 19e eeuw, l 40 cm.

€ 60 - € 90

473

Een Kalliope platenspeeldoos in notenhouten kast, Duitsland, rond 1900. H 16 x b 29,5 x d 27,5
cm.

€ 100 - € 150

474

Leeuwen van, Klaas (Harlingen 1867-1935) "Polderlandschap met op de achtergrond Aalsmeer",
gesigneerd voluit l.o, olieverf/doek, h 39,5 x b 53,5 cm.

€ 300 - € 400

475

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren klontjestang, 1e helft 20e eeuw. Hierbij drie andere, tot. 4x.

€ 40 - € 60

476

Roosink, Henk (1960) "Eendenfamilie aan de waterkant", gesigneerd voluit r.o, olieverf/paneel, h
18 x b 24 cm (Provenance; kunstgalerij Kompaen, Lisse. Henk Roosing werkte vanaf 1981 in de
omgeving Rijssen).

€ 60 - € 90

477

Een witmetalen en aardewerk tafelschemerlamp met melkglazen kap, eind 19e eeuw, h 70 cm.

€ 60 - € 80

478

Een groen glazen waterkan met witmetalen deksel en twee bijbehorende glazen, Duitsland eind
19e eeuw. Wit emaille beschilderd decor van hert in landschap, h 36 en 13 cm, ott. 3x.

€ 50 - € 80

479

Een lot divers zilver, w.o. petitfour schepjes, roomlepel en pillendoosje, 20e eeuw, tot. 6x.

480

Een 18 krt 750/1000 witgouden bandring met 3 briljanten van 0.05 crt per stuk geflankeerd door 54
kleinere. Ringmaat 17,25 mm.

481

Nederland, Maastricht. Een Annagroen glazen likeurkaraf 'Kahid' met vijf glazen, 1931. Ontwerp:
W.J.Rozendaal, uitvoering: Kristalunie Maastricht, (Lit: Kristalunie Maastricht, A.v.d.KleyBlekxtoon: pag.71, afb.79). Hierbij waterkaraf met glazen, tot. 11x.

€ 50 - € 80

482

Nederland, Maastricht. Een fumiglazen karaf 'Halma' met glazen en dito kleine karaf, 1931.
Ontwerp: W.J.Rozendaal, uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit: Kristalunie Maastricht, A.v.d.KleyBlekxtoon: pag.56, afb.54), tot. 22x.

€ 60 - € 90

483

Een blank tinnen peervormige kraankan, eind 19e eeuw. Rustend op een koperen/messing
driehoekskomfoor, het geheel rustend op houten bolpoten, h 49 cm. Hierbij een andere, tot. 2x.

€ 60 - € 90

484

Twee diverse porsleinen vazen, Jugenstil stijl, naar antiek voorbeeld 20e eeuw. Polychroom floraal
decor met vogels, gemerkt: Ram, Arnhem Holland, h 26,5 en 40 cm, tot. 2x.

€ 60 - € 90
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€ 50 - € 70
€ 50 - € 80
€ 80 - € 120
€ 150 - € 200

€ 60 - € 80
€ 425 - € 500

485

Europese schoo 19e eeuw "Portret van man met pet en veer", gesigneerd voluit l.o in potlood en
1860, tekening/papier, h 44 x b 30 cm.

486

Prins, Riekele,"Winterlandschap Hogeland Groningen", olieverf/doek, h 50 x b 60 cm
(vochtschade/craquelé).

487

Chabridon, Jean Joseph (Frankrijk 19e/20e eeuw) "Paleistuin", 2x, aquatint/papier, h 28 x b 22
cm. Hierbij een ander werk van J. Both, tot. 3x.

€ 50 - € 80

488

Een stel porseleinen vierkante vaas met oren, China, 2e helft 20e eeuw. Polychroom decor van
o.a. figuren in een tuin, gemerkt met zegelmerk onderzijde, h 43 cm, tot. 2x.

€ 80 - € 120

489

Drie porseleinen koppen en schotels, China 1e helft 20e eeuw. Polychroom decor van vlinders,
tot. 6x (1 kopje fritje).

€ 50 - € 80

490

Twee diverse blauw/wit porseleinen cache-pots, 20e eeuw, h 18 en 20 cm, tot. 2x.

€ 40 - € 60

491

Nederland, Maastricht. Een karaf 'Allround' met diverse glazen, 1936. Ontwerp: W.J.Rozendaal,
uitvoering: Kristalunie Maastricht, tot. 13x (Lit: Kristalunie Maastricht, A.v.d.Kley-Blekxtoon:
pag.85, afb.101).

€ 50 - € 80

492

Een vintage wengé houten 'Koehoorn' eetkamerstoel met zwarte kunstlederen bekleding, ontwerp:
Tijsseling voor Hulmefa, Nieuwe Pekela(Groningen, Nederland), 50-er jaren.

493

Nederland, Maastricht. Een blauw en bruin glazen waterkaraf met glazen, ca. 1930. Ontwerp:
W.J.Rozendaal, uitvoering: Kristalunie Maastricht, tot. 6x.

€ 50 - € 80

494

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren vintage collier met barnsteenhanger + dito armband, 20e eeuw,
tot. 2x.

€ 40 - € 70

495

Een stel 2e gehalte 835/1000 zilveren manchetknopen en drie broches met Zeeuwse knopen, tot.
5x.

€ 80 - € 100

496

Een lot diverse vintage zilveren sieraden, w.o. ringen en hangers, tot. 6x.

497

Larsen, K (Europese school) "Zonnebloemen", gesigneerd voluit l.o, olieverf/doek, h 70 x b 60 cm.

€ 120 - € 160

498

Dingemans, Waalco Jans sr (Lochem 1873 -1925 Haarlem) "Gezicht op de Grote Markt te
Groningen", gesigneerd voluit in potlood l.o alsmede r.o in de plaat en 1920, ets/papier, beeldmaat
h 36 x b 54 cm (vergeeld).

€ 70 - € 100

499

Hemkes, Johannes (Johan) (1894 -1988) "Interieur papiermolen", gesigneerd voluit in potlood r.o,
alsmede monogram l.o en '40, ets/papier, h 25 x b 29 cm. Hierbij boek van schets tot ets. tot. 2x.

€ 80 - € 120

500

Een blauw/wit porseleinen balustervormig vaasje, China, 19e eeuw. Blauw onderglazuur decor
van figuren in berglandschap met pagode, gemerkt met vierkaraktermerk onderzijde, deksel niet
origineel, h 20 cm (hals gelijmd). HIerbij dito kleiner vaasje met floraal decor, 18e eeuw, h 11 cm
(deksel niet origineel/randschilfer), tot. 4x.

€ 70 - € 100

501

Een cloisonné miniatuur trekpotje op los houten sokkel, China, rond 1900, h 6,5 cm, tot. 2x.

€ 40 - € 60

502

Een gestoken tropisch houten priester met Ruyi scepter, China, 20e eeuw, h 36,5 cm.

€ 50 - € 80

503

Nederland, Maastricht. Een serie blank en groen glazen van servies 'Odo', 1933. ontwerp:
W.J.Rozendaal 1931-1953, uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit: Kristalunie Maastricht,
A.v.d.Kley-Blekxtoon: pag.66, afb.71), tot. 27x.

€ 60 - € 80

504

Een lot divers zilver, w.o. broches en dubbeltjesarmband, totaal 119,8 gram.

505

Een geajoureerde 2e gehalte 835/1000 zilveren soezenmand met grepen en gedecoreerd met
parelrand. 213 gram.

506

Drie diverse plateel aardewerk vazen, nieuwe kunst, begin 20e eeuw. O.a. gemerkt Zuid-Holland,
grootste vaas h 27 cm, tot. 3x (beschadigingen).

€ 50 - € 80

507

Een steengoed karbouw met zotje op zijn rug, China, 21e eeuw, h 32 x l 45 cm.

€ 40 - € 60

508

Topografie, Noord Duitsland. " Oost-Frise, ou Le Comté D'Embden", door Nicolas Sanson, 1692.
Kopergravure/papier, h 44 x b 57 cm.

€ 100 - € 140

509

Bauer, Marius Alexander J (1864-1932) "Oosterlingen bij stadsmuur", gesigneerd in de plaat en
voluit in potlood r.o, ets/papier, h 27,5 x b 36 cm (vlekken).

€ 80 - € 120

510

Wiegers, Jan (Oldenhove 1893 A'dam-1959) "Portret van een man", gesigneerd voluit in potlood
r.o en 1954, litho/papier, epreuve d'artiste, beeldmaat h 33 x b 32,5 cm.

€ 80 - € 120

511

Een blauw/wit porseleinen gemberdekselpot, China, rond 1900. Blauw onderglazuur floraal decor,
h 23 cm, tot. 2x (deksel beschadigd/gelijmd).

€ 40 - € 60

512

Drie diverse jade figuren, China 19e /20e eeuw, tot. 3x.

€ 60 - € 80

€ 60 - € 90
€ 80 - € 120

€ 100 - € 150

€ 60 - € 80

€ 50 - € 80
€ 250 - € 325
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513

Een witmetalen en aardewerk tafelschemerlamp met gesatineerd glazen kap, eind 19e eeuw, h 57
cm.

€ 60 - € 80

514

Twee diverse conische vintage design hanglampen, 60-er jaren. Hierbij een wand/bureaulamp,
Osram, tot. 3x.

€ 50 - € 80

515

Een lot divers 2e gehalte 835/1000 zilver w.o. vulpotloden, totaal brutogewicht 190 gram. Hierbij
odeurflacon, tot. 9x.

€ 70 - € 120

516

Een 14 krt 585/1000 gouden damesring met briljantgeslepen steen, ringmaat 15, 16 mm. Hierbij
een andere gouden ring, totaal brutogewicht 3,5 gram, tot. 2x.

€ 50 - € 80

517

Een 1e gehalte 925/1000 zilveren horlogeketting, gourmetschakel, Engeland, circa 1900.

€ 70 - € 90

518

Een lot diverse aardewerk, Petrus Regout Maastricht, rond 1900. Transfer Chinoise decor 'Timor'
en 'Canton', tot. 33x (enkele beschadigingen).

€ 60 - € 80

519

Nederland, Maastricht. Een fumiglazen waterkaraf "Helios" met glas, ontwerp: W.J.Rozendaal
1933, h 20 cm (met glas), uitvoering: Kristalunie Maastricht. (Lit: Afgebeeld in: Kristalunie
Maastricht, A.v.d.Kley-Blekxtoon: pag. 122, afb.157) Hierbij twee waterkaraffen met diverse
glazen, tot. 18x.

520

Een serie van zes 2e gehalte 835/1000 zilveren theelepeltjes in cassette, 20e eeuw. Hierbij
zilveren tafelnummers, tot. 2x.

€ 30 - € 50

521

Een lot diverse Art Deco onderzetters en presenteerblad, ca. 1930. Hierbij ovale aardewerk
koekdoos (schilfers), tot. 14x.

€ 50 - € 80

522

Olst, van Cees (1947-2014) Een blauw/zwart glazen unica vaas, ontwerp & uitvoering Cees van
Olst, Diever. Gesigneerd onderzijde 'Cees van Olst - 20366', h 25,3 x Ø 21 cm.

523

Een witmetalen Jugendstil inktstel met applicatie van metaalwerker, rond 1900, h 28 cm.

524

Wiegers, Jan (Oldenhove 1893 - A'dam 1959) "Portret van een jonge vrouw", gesigneerd met
atelierstempel 'Atelier Jan Wiegers', litho/papier, beeldmaat h 41 x b 30,5 cm.

525

Zwart, de (Hollandse school 20e eeuw) "Winters stadsgezicht", gesigneerd voluit r.o. 'de Zwart',
olieverf/triplex, h 23 x b 30 cm.

€ 50 - € 80

526

Twee diverse glansplateel aardewerk cache-pots, ca. 1930. Polychroom floraal decor, gemerkt:
De Duif - Den Dolder, h 17,5 x Ø 26 cm (1x haarlijn). Hierbij dito kleinere en vaas, tot. 4x.

€ 40 - € 60

527

Een lot diversen w.o. dekselkistje en fotoalbum, 19e eeuw, tot. 5x (beeldjes beschadigd).

€ 50 - € 80

528

Nederland, Maastricht. Een fumiglazen glasservies fragment o.a. 'Strato', ontwerp:
W.J.Roozendaal 1933, uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit: Kristalunie Maastricht, A.v.d.KleyBlekxtoon: pag.82, afb.97), tot. 38x.

€ 50 - € 80

529

Een lot van tien diverse heren- en dames vestzakhorloges, o.a. 19e eeuw, tot. 10x (defecten).

€ 40 - € 60

530

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren lepeldoos met reliëfdecor van 17e eeuw scène en
bladmotieven, 20e eeuw. Meesterteken: Schoorl, E. / Peetoom, Zaanlandse Zilversmederij,
Amsterdam / Haarlem(1920 /1990), h 5 x l 15,5 x b 9,5 cm, 212 gram.

531

Een 18 krt 750/1000 gouden ring met facetgeslepen blauwe saffieren en briljantjes. Ringmaat
18,25 mm.

532

Een messing pianolamp, midden 20e eeuw, l 46 cm.

€ 30 - € 50

533

Een jade snuffbotltle in de vorm van een vis, China 20e eeuw, h 7,5 cm.

€ 70 - € 90

534

Dekking, van Haeften A.A. "De dorpsdokter", brons sculptuur, h 42 cm.

€ 200 - € 300

535

Een polychroom aardewerk zes-pas tegeltableau, Friesland, 20e eeuw. Decor van Hollands
winterlandschap met ijsvermaak, h 26 x b 39 cm.

€ 120 - € 160

536

Vier diverse landschapsminiaturen in vergulde lijst, rond 1900. Kleurenlitho/papier, h 8 x b 10 cm,
tot. 4x (1x lijst bekroning beschadigd).

537

Een bruin gepatineerd bronzen sculptuur, modern/hedendaags 20e eeuw, h 42 cm.

538

Een lot diverse 2e gehalte 835/1000 zilveren lepels en vorken, totaal 428 gram, tot. 9x.

€ 150 - € 200

539

Een 18 krt 750/1000 witgouden hanger met 14 briljanten en een peervorm geslepen aquamarijn.

€ 250 - € 325

540

Een electronic printing calculator, Industrial Design Mario Bellini, Italy 1976. Hierbij catalogus, tot.
2x.

541

Nederland, Maastricht. Een Vert Chine glazen likeurset 'Baz', bestaande uit karaf met zwartglazen
stop en met 6 bekerglaasjes, ontwerp: W.J.Rozendaal 1931, uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit:
Kristalunie Maastricht, A.v.d.Kley-Blekxtoon: pag.72, afb.80). Hierbij een anderen karaf met glazen
en waterkaraf 'Polo' met glazen (pag. 68, afb. 75, tot. 15x.
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€ 80 - € 100

€ 100 - € 150
€ 40 - € 60
€ 80 - € 120

€ 80 - € 120

€ 425 - € 500

€ 40 - € 60
€ 50 - € 80

€ 40 - € 60
€ 80 - € 120

542

Een blauw/wit porseleinen meiping vaas, naar antiek voorbeeld Jiaqing, China 21e eeuw. Blauw
onderglazuur decor golven waarin een ijzerrode draak, gemerkt met zegelmerk 'Jiaqing', h 47 cm.

€ 200 - € 300

543

Een celadon peervormige porseleinen vaas, China, 20e eeuw, h 31 cm.

€ 120 - € 160

544

Een blauw/wit porseleinen kom op standring, China 20e eeuw. Blauw onderglazuur decor
van landschap, gemerkt met vier karakterkmerk, h 7,5 x Ø 17,5 cm (krimplijn).

€ 90 - € 120

545

Rhijn van, A (Rotterdam begin 20e eeuw) "Seringen", gesigneerd voluit l.o en '35, sticker verso,
olieverf/doek, h 73 x b 60 cm.

€ 80 - € 120

546

Wigboldus, Anco (Ten Boer 1900-1983) "Koning David", zingend voor Koning Saul, olieverf/linnen,
h 50 x b 40 cm.

€ 80 - € 120

547

Een messing zesarmige bolkroon, naar antiek voorbeeld, rond 1900, h 40 x Ø 46 cm.

548

Een spiegel met Art Nouveau latoenkoperen lijst, ca. 1930, h 45 x b 63 cm.

549

Twee blauw/wit porselein balustervormige vaasjes, China 19e eeuw. Blauw onderglazuur decor
van draken en flora, h 7,5 cm (fritting/haarlijn). Hierbij een gecontourneerd schoteltje, Ø 13,5 cm,
tot. 3x

550

Een collier turkoois, lengte 69 cm.

551

Een zilveren hand van Boeddha als hanger, 20e eeuw, h 16 x b 10,5 cm.

552

Een 18 krt 750/1000 gouden ring met een ovale facetgeslepen robijn geflankeerd door 2
triangelgeslepen diamanten. Ringmaat 19mm.

€ 200 - € 250

553

Een vierrijig collier ronde gefacetteerde granaten aan 14 krt 585/100 gouden sluiting, bezet met
drie geslepen granaten, 19e eeuw, ca. 33 cm.

€ 120 - € 160

554

Een emaille op koperen rond pillendoosje, China, Kanton, 19e eeuw. Polychroom decor van
Lange Lijzen in een tuin, gemerkt met vierkaraktermerk onderzijde, Ø 6 cm, tot. 2x.

555

Een blauw/wit porseleinen ovale vaas, China, 21e eeuw. Blauw onderglazuur decor van
kraanvogels in landschap, gemerkt onderzijde met karaktermerk en 'made in China', h 40 cm.

556

Winnubst, Ivo (Amsterdam 1950-) "Zonder titel", gesigneerd r.o 'Ivo 4-1-74 nr 82', tekening/papier,
beeldmaat h 49 x b 43 cm (beschadigd)

€ 60 - € 90

557

Een lot divers polychroom Makkums aardewerk, w.o. kaststel, 20e eeuw, tot. 6x.

€ 50 - € 80

558

Topografie, Groningen. "Delfsiil", door Frederik de Wit, ca. 1698. Kopergravure/papier, h 40,5 x b
51,5 cm.

€ 60 - € 90

559

Een lot diverse etnografica, w.o Afrika, tot. 3x.

€ 30 - € 50

560

Nederland, Leerdam. Een gesatineerd persglazen plastiek van een eendje, ca. 1940. Ontwerp:
Lucienne Bloch (1905-1999),h 5 x l 6,5 cm.

€ 40 - € 60

561

Een porseleinen dubbele vaas met geringde mascerons als oren, China 21e eeuw. Polychroom
decor van o.a. vogels op een boomtak in landschap, h 35,5 cm.

€ 100 - € 150

562

Een lot divers Chinees porselein, w.o. Imari, China o.a. 16e eeuw, tot. 5x (schotel gelijmd,
dekseltje gelijmd).

€ 50 - € 80

563

Twee glazen vazen, 20e eeuw, h 23,5 en 28 cm, tot. 2x.

€ 40 - € 60

564

Een lot diverse aardewerk kastkommen, w.o. Chinoise transferdecor, 19e eeuw, tot. 9x (enkele
beschadigingen).

€ 50 - € 80

565

Twee diverse colliers glasgranaten aan gouden sluiting, rond 1900, tot. 2x.

€ 50 - € 80

566

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren suikerstrooilepel, florale decoratie, jaarletter 1937.

567

Etagèrezilver. Een 2e gehalte 835/1000 zilveren skûtsje, 1e helft 20e eeuw, h 12 cm.

568

Een chroombuis metalen bureau opstand, ca. 1920, h 25 x b 125 x d 26 cm.

569

Een celadon/terra porseleinen conische kom op standring, modern/hedendaags, 20e/21e eeuw, h
14 x 22,4 cm.

€ 30 - € 50

570

Wiegers, Jan (Oldenhove 1893 - A'dam 1959) "Davos", gesigneerd voluit r.o in de plaat en '47 en
voluit in potlood l.o, kleurenlitho/papier, beeldmaat h 45 x b 35 cm.

€ 100 - € 150

571

Een porseleinen vaas, China, 21e eeuw. Polychroom decor van o.a. draken met vlammende parel,
h 35,5 cm.

€ 100 - € 150

572

Brink, van der Ad (1944-) "Twee figuren in landschap", gesigneerd voluit m.o, h 30 x b 24 cm
(Galerie Doesburg).

€ 40 - € 60
€ 50 - € 70
€ 80 - € 120

€ 60 - € 90
€ 50 - € 80

€ 60 - € 80
€ 80 - € 120

€ 90 - € 120
€ 60 - € 90
€ 80 - € 120

€ 40 - € 60
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573

Cattavoz, André (1922-2012) "Florent", 1969, gesigneerd in potlood r.o, kleurenlitho/papier,
papiermaat h 72 x b 56 cm.

574

Een Kienzle tafelklok in einken behuizing, 1e helft 20e eeuw, h 35 cm.

€ 60 - € 90

575

Nederland, Maastricht. Een Vert Chine glazen waterkan met beker "Libel", ontwerp:
W.J.Roozendaal 1929, uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit: Kristalunie Maastricht, A.v.d.KleyBlekxtoon: pag.68, afb.75). Hierbij dito glazen bowlschaal, tot. 6x.

€ 50 - € 80

576

Nederland, Maastricht. Een fumiglazen likeurset 'Baz', bestaande uit karaf met zwartglazen stop
en met 5 bekerglaasjes, ontwerp: W.J.Rozendaal 1931, uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit:
Kristalunie Maastricht, A.v.d.Kley-Blekxtoon: pag.72, afb.80). Hierbij een anderen karaf met
glazen, tot. 14x.

€ 50 - € 80

577

Een 3e gehalte 800/1000 zilveren ruitvormige Art Deco broche, Duitsland, ca. 1925, l 4 cm.

€ 50 - € 70

578

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren pasteischep, geciseleerd floraal decor. C.J. Begeer Utrecht
1885.

€ 70 - € 90

579

Een lot diversen, w.o. toneelkijker en zilveren miniatuur pijpenkomfoor, tot. 5x.

€ 35 - € 50

580

Vroeger Komt Niet Weer. 18 Kunstenaars verbeelden het werk van 18 Dichters, 1990, 63pp. , As
New, Pb, First Edition.

€ 50 - € 80

581

Prins, Riekele (Kollummerzwaag 1905 -1954 Groningen) "Kerk Janum te Friesland" gesigneerd
voluit in potlood r.o, ets/papier, h 18,5 x b 28 cm (kalenderets).

582

Een Jugendstil tafelschemerlamp met gesatineerd glazen kap, rond 1900, h 45,5 cm.

583

Een lot divers aardewerk, w.o. schenkkan, 20e eeuw, tot. 10x.

584

Een porseleinen famille noir vaas met hertenkoppen als oren, naar antiek voorbeeld
Kangxi, China, 21e eeuw. Polychroom decor van feniks met vogels en flora, gemerkt
met zegelmerk 'Kangxi', h 41 cm.

585

Drie blauw/wit porseleinen balustervormige vazen met oren, China, rond 1900. Blauw
onderglazuur decor met o.a. flora, h 24,5 cm. tot. 3x.

€ 50 - € 80

586

Nederland, Maastricht. Een blank glazen karaf 'Ségur' met glazen, midden 20e eeuw. Ontwerp:
W.J.Rozendaal 1931-1953, uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit: Kristalunie Maastricht,
A.v.d.Kley-Blekxtoon: pag.107, afb.133). Hierbij andere karaf met glazen, tot. 18x.

€ 50 - € 80

587

Twee blank tinnen Art Deco fruitschalen, o.a. ontwerp: Rinze Hamstra (1895-1974), Ø 20 en 25
cm. Hierbij Art Nouveau kandelaar, ontwerp: C.J. van der Hoef, ca. 1928, h 27 cm, tot. 3x.

€ 80 - € 120

€ 70 - € 100
€ 70 - € 90
€ 40 - € 60
€ 150 - € 200

€ 60 - € 80

588

Drie diverse pendules, 20e eeuw, tot. 3x.

589

Drie diverse portretminiaturen in lijst, 1e helft 20e eeuw, h 17,5 x b 13,5 cm, tot. 3x.

590

Een porseleinen millefleures vaas met vogels als oren, naar antiek voorbeeld Qianlong, China 21e
eeuw. Polychroom decor floraal decor, gemerkt met zegelmerk 'Qianlong', h 30 cm.

591

Wigboldus, Anco (Ten Boer 1900-1983) "kathedraal te Reims, Frankrijk", gesigneerd voluit r.o en
'65, gem.techniek/papier, h 17,5 x b 25 cm.

€ 40 - € 60

592

Twee diverse snuff bottles, China 20e eeuw. Landschaps flora en fauna decoratie van binnenuit
beschilderd, tot. 2x.

€ 70 - € 90

593

Een staande klok in noten gebeitste zachthouten kast, Engeland 19e eeuw. De kap gevoluteerd
en centrumvaas, rechte kast met deur, Romeinse en Arabische cijferaanduiding en
datumaanduiding, wijzerplaat met beschilderd decor, adres: Marvinsons Boston's, Manchester, h
213 x b 47 x d 24 cm.

€ 100 - € 150

594

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren couvert, Haags Lof, jaarletter 1929. Meesterteken: Gerritsen &
van Kempen n.v., Zeist(1926/1961). Hierbij twaalf messen, Haags lof, tot. 14x.

€ 50 - € 80

595

Een set van negen 1e gehalte 925/1000 zilveren messenleggers, 210 gram. Totaal 9x.

596

Nederland, Maastricht. Een Vert Chine glazen waterkan met glazen, ca. 1935. Uitvoering:
Kristalunie Maastricht. Hierbij glazen bolvormige karaf met twee glazen, tot. 7x.

€ 50 - € 80

597

Een pendulestel, 19e eeuw. Hierbij pendule in houten kast, tot. 4x (beschadigingen).

€ 60 - € 90

598

Een blauw/wit aardewerk miniatuur kaststel, naar antiek Chinees voorbeeld, Makkum Tichelaar,
20e eeuw. Blauw onderglazuur decor, gemerkt onderzijde, h 8,5 cm, tot. 4x.

€ 40 - € 60

30

€ 50 - € 80
€ 70 - € 100
€ 150 - € 200

€ 250 - € 325

599

Nederland, Maastricht. Een paarsglazen waterkan met bekers "Libel", ontwerp: W.J.Roozendaal
1929, uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit: Kristalunie Maastricht, A.v.d.Kley-Blekxtoon: pag.68,
afb.75). Hierbij groenglazen bowlglazen, tot. 16x.

€ 50 - € 80

600

Zweden. Een paars blankglazen studioglas vaasje, gesigneerd: Strömbergshyttan 88214 MS - LP
- HG, h 13,5 x Ø 14,5 cm.

€ 70 - € 100

601

Een serie van zes blauw/wit porseleinen schotels, China 19e eeuw. Blauw onderglazuur
peterseliedecor, Ø 13 cm, tot. 6x.

602

Een stel polychrome cloisonné vazen, China, 20e/21e eeuw, h 26 cm. Hierbij dito cloisonné
fruitschaal, Ø 26,5 cm, tot. 3x.

€ 60 - € 90

603

Een collier oplopende ovale honing barnsteen aan onedele sluiting, lengte 42 cm. Hierbij een
ander colier, tot. 2x.

€ 40 - € 60

604

Een 14 krt 585/1000 gouden veerbroche, 20e eeuw. l 4,8 cm, 2,3 gram.

€ 60 - € 90

605

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren suikerstrooilepel, fraai gedecoreerd, jaarletter 1922.

€ 50 - € 70

606

Etagèrezilver. Een 2e gehalte 835/1000 zilveren hoorngrammofoon, 20e eeuw, h 5 cm.

607

Een stel porseleinen balustervormige vazen met oren, China, rond 1900. Polychroom decor van
Lange Lijs in een tuin, verso tekst, gemerkt onderzijde, h 43 cm, tot. 2x (1x haarlijn, 1x deel oor
ontbreekt).

608

Kracht, B. Groninger Ploeg (Garnwerd 1933- ) "Landschap met boerenschuur", gesigneerd voluit
r.o, kleur/tekening/papier, h 26 x b 34 cm.

€ 60 - € 90

609

Nederland, Maastricht. Een blankglazen likeurkaraf 'Benedictus' met vijf glazen, ontwerp:
W.J.Roozendaal 1934, uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit: Kristalunie Maastricht, A.v.d.KleyBlekxtoon: pag.71, afb.79). Hierbij dito glazen waterkaraf met twee glazen, tot. 10x.

€ 50 - € 80

610

Nederland, Maastricht. Een lot diverse glazen, Fivo, Julien en Spectrum, 1937 - 1952. ontwerp:
W.J.Rozendaal, uitvoering: Kristalunie Maastricht, tot. 19x.

€ 50 - € 80

611

Een blauw/wit porseleinen schotel met capucine fond, China, 18e eeuw. Hierop zilveren montering
van papegaai uit dezelfde periode, Ø 13 cm.

€ 50 - € 70

612

Een blauw/wit porseleinen vaasje, China, Ming, 15e/16e eeuw. Blauw decor van een hert, h 6 cm
(halsschilfer). Hierbij een andere, tot. 2x.

€ 80 - € 120

613

Een porseleinen bolle vaas met lange hals, naar antiek voorbeeld Wanli, China 21 eeuw. Groen,
geel en rood decor van draken met vlammende parel, gemerkt onderzijde met zeskaraktermerk
'Wanli', h 46 cm.

€ 200 - € 300

614

Een klarinet in originele koffer, Hsinghai, made in China.

€ 40 - € 60

615

Een lot van tien diverse heren- en dames vestzakhorloges, o.a. 19e eeuw, tot. 10x (defecten).

€ 40 - € 60

616

Een lot diverse vintage zilveren sieraden, w.o. ringen en hangers, tot. 6x.

€ 40 - € 70

617

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren lepel met vergulde bak, getorste greep eindigend in blad.

€ 70 - € 90

618

Een pluche teddybeer, Steiff mit Knopf Im Ohr, l 35 cm. Hierbij handgemaakte teddy 'Albert', by
Johanna Haida, Sonneberg - Handmade in Germany, l 43 cm, tot. 2x.

€ 35 - € 50

619

Olst, van Cees (1947-2014) Een polychroom glazen unica vaas, ontwerp & uitvoering Cees van
Olst, Diever. Gesigneerd onderzijde 'Cees van Olst - 94321', h 16,8 x Ø 17 cm.

€ 80 - € 140

620

Een lot divers Imari porselein, Japan, Meiji, rond 1900, tot. 15x (beschadigingen).

621

Twee diverse jade plaquettes met archaïsche tekens, China, tot. 2x.

622

Een celadon balustervormige porseleinen vaas, China, 19e eeuw, h 40 cm (goudpasta restauratie
halsrand en standring).

623

Een lot diverse aardewerk kastkommen, w.o. roosjeskommen, 19e eeuw, tot. 7x (enkele
beschadigingen).

624

Topografie, Groningen. Correctissima nec non Novissima Dominii et Provinciae Groningae et
Omlandiae Tabula, per Fredericum de Witt, ingekleurde kopergravure/papier, h 48 x b 57 cm
(posthume druk).

625

Schreuder, A.W. (Abramine Willi Gazendam, Groningen 1922) "Midlaren", gesigneerd voluit
rechtsonder, krijttekening/papier, h 37 x b 55 cm.

€ 40 - € 60

626

Nederland, Maastricht. Een fumiglazen karaf 'Marconi' met twee glazen, 1933. Ontwerp:
W.J.Rozendaal, uitvoering: Kristalunie Maastricht, tot. 13x (Lit: Kristalunie Maastricht, A.v.d.KleyBlekxtoon: pag.65, afb.70). Hierbij ander stel, tot. 6x.

€ 50 - € 80

€ 120 - € 160

€ 40 - € 60
€ 100 - € 150

€ 50 - € 80
€ 80 - € 120
€ 150 - € 200
€ 60 - € 80
€ 70 - € 100
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627

Een smeedijzeren Art Deco presenteerblad, Frankrijk, ca. 1920. Decor van gestileerde bloemen,
spiegel met ovaal als blad, l 64 x b 32 cm (spiegel met beschadiging).

€ 50 - € 80

628

Nederland, Maastricht. Een fumiglazen karaf 'Marconi' met twee glazen, 1933. Ontwerp:
W.J.Rozendaal, uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit: Kristalunie Maastricht, A.v.d.Kley-Blekxtoon:
pag.65, afb.70). Hierbij andere glazen, tot. 19x

€ 50 - € 80

629

Een bakbarometer in mahoniehouten kast, Louis XVI-stijl, 20e eeuw, naar antiek voorbeeld,
gemerkt 'Roselli', l 136 cm.

630

Een lot diverse vintage zilveren sieraden, w.o. ringen en hangers, tot. 9x.

631

Een 10 krt BWG hanger in de vorm van een rat, met roosgeslepen diamanten.

632

Een lot divers zilver, w.o gipsgevulde kandelaar, zoutvaatje en onderzetters, tot.6x.

€ 50 - € 70

633

Een collier oplopende ovale honing barnsteen, lengte 62 cm. Hierbij armband met oorknoppen, tot.
4x.

€ 40 - € 60

634

Een blauw/groen glazen plooivaas, ontwerp & uitvoering: Edith Hagelstange (Amsterdam 1934-),
gesigneerd 'EH 08676, h 25 x 21 x 18 cm.

€ 80 - € 120

635

Nederland, Maastricht. Een blank glazen karaf met glazen, midden 20e eeuw. uitvoering:
Kristalunie Maastricht. Hierbij andere karaf en glazen, tot. 21x.

€ 70 - € 100

636

Een grijze jade amulet van een draak, China, 20e eeuw. l 5,5 cm. Hierbij jadekleurig glazen
Boeddha, h 6 cm, tot. 2x.

637

Een porseleinen vissenkom, China 21e eeuw. Polychroom decor van kraanvogels en prunus op
blauw fond, h 29 x Ø 44 cm.

€ 80 - € 120

638

Een serie van vier porseleinen kommen, China 20e eeuw. Twee met decor van Draak en Phoenix
en twee met vlinder decor, allen gesigneerd 'Made in China', grootste kom h 7 x Ø 18,3 cm, tot.
4x.

€ 80 - € 120

639

Een 1e gehalte 925/1000 zilveren armband bezet met robijntjes, l 19 cm. Hierbij dito ring, tot. 2x.

640

Een 18 krt 750/1000 gouden ring met een facetgeslepen aquamarijn.

641

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren inktpot, jaarletter 1918. Meesterteken onduidelijk, h 5 x Ø 11,8
cm.

642

Een lot diverse Friese koperkunst, o.a. gemerkt Klaas Dijkstra, 1e helft 20e eeuw, tot. 6x.

643

Een half ronde notenhouten tafelvitrine, 1e helft 20e eeuw, h 70 x b 50 x d 27 cm.

€ 70 - € 120

644

Nederland, Maastricht. Een blankglazen waterkan 'Renault', ontwerp: W.J.Roozendaal 1936,
uitvoering: Kristalunie Maastricht (Lit: Kristalunie Maastricht, A.v.d.Kley-Blekxtoon: pag.83, afb.98).
Hierbij dito glazen karaffen 'Allround' met glazen (pag 85, afb. 101), tot. 23x.

€ 70 - € 100

645

Nederland, Maastricht. Een lot diverse glazen, midden 20e eeuw. Ontwerp: W.J.Rozendaal,
uitvoering: Kristalunie Maastricht, tot. 18x.

646

Een Oosters tapijt, 20e eeuw, l 230 x b 131 cm.

647

Een lot divers Chinees porselein, w.o. capucine (schilfertje), China 18e - 21e eeuw, tot. 9x.

€ 50 - € 80

648

Een blauw/wit balustervormige geribbelde vaas met oren, China, 20e/21e eeuw. Blauw
onderglazuur decor van o.a. prunus en den, h 46 cm.

€ 30 - € 50

649

Een polychroom porseleinen uilenpaar, Denemarken, Royal Copenhagen, 20e eeuw. Gemerkt
onderzijde, model 534, h 8,5 cm.

€ 50 - € 80

650

Edgar M (Edgar Mrugalla?) "Don Quichotte", gesigneerd in potlood l.o, ets/papier, h 12,5 x b 33
cm.

€ 40 - € 60

651

Oostenrijk. Een groen iriserend vaasje met ingesloten blauw/gele vlekken, gesigneerd onderzijde,
sticker: Austen Exclusive Handarbeid, h 7,6 x Ø 17 cm.

€ 40 - € 60

652

Een gefacetteerde blauw helderglazen Art Deco vaas, vermoedelijk Bohemen, Moser, ca.
1930, h 16 x Ø 10,5 cm. Hierbij een gefacetteerd schaaltje, h 5,3 x Ø 13 cm (schilfertje), tot. 2x.

€ 40 - € 60

653

Twee diverse poppen, o.a. met stoffen lijf, 1e helft 20e eeuw, circa 43 cm, tot. 2x.

€ 30 - € 50

654

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren geajoureerde tasbeugel aan kralentas, rond 1900. Hierbij drie
andere tasbeugels, tot. 4x.

€ 50 - € 80

655

Etagèrezilver. Een 2e gehalte 835/1000 zilveren filigrein koets, 20e eeuw, h 5 x l 9 cm.

€ 60 - € 90

656

Een paar 14 krt 585/1000 gouden oorknoppen met 14 diamantjes.

657

Een zilveren penning 'Nijverheids tentoonstelling Leeuwarden 1906 - Sectie A. Derde afdeeling 1e prijs Euterpe Beetserzwaag', muziekvereniging te Beetserzwaag Friesland, Ø 4,5 cm.

32

€ 140 - € 190
€ 50 - € 70
€ 140 - € 190

€ 40 - € 60

€ 50 - € 80
€ 190 - € 250
€ 40 - € 60
€ 30 - € 50

€ 40 - € 60
€ 80 - € 120

€ 120 - € 150
€ 50 - € 70

658

Een blauw/wit porseleinen schotel, China 19e eeuw. Blauw onderglazuur van o.a. krab en baars,
gemerkt met vierkaraktermerk 'Kangxi', Ø 26 cm (forse schilfer/deel ontbreekt). Hierbij porseleinen
schotel naar Kangxi, Ø 27,5 cm (gelijmd), tot. 2x.

€ 50 - € 80

659

Een lot diverse porseleinen koppen en schotels, Japan, Meiji, begin 20e eeuw. Blauw
onderglazuur decor van landschappen, vogels en figuren, ijzerrood fond met goud gehoogd decor,
gesigneerd met karaktermerk onderzijde, tot. 29x.

€ 60 - € 80

660

Een blauw/groen geglazuurde porseleinen vaas, China 21e eeuw, gemerkt onderzijde, h 25 cm.

€ 60 - € 90

661

Nederland, Leerdam. Een serie spijkervazen, w.o. ontwerp: A.D. Copier, ca. 1930, grootste h 12
cm, tot. 5x.

€ 30 - € 50

662

Nederland, Leerdam. Een helderglazen schaal met tincraquelé, ontwerp: A.D.Copier, ca. 1926,
uitvoering: Glasfabriek Leerdam, h 8 x Ø 38 cm.

€ 60 - € 90

663

Veer, van der Wim (1939-) "Kleurig landschap", gesigneerd in potlood r.o, zeefdruk/papier nr
26/100, h 35 x b 40 cm.

€ 50 - € 80

664

Een lot divers polychroom Makkums aardewerk, w.o. tabakspot, 20e eeuw, tot. 5x.

€ 50 - € 80

665

Een aardewerk driedelig kaststel bestaande uit: dekselvaas en twee stelvazen, Louis XV-stijl, eind
19e eeuw. Blauw onderglazuur decor man landschappen in cartouche en flora, h 42,5 cm
(dekselknop gelijmd).

€ 50 - € 80

666

Een stel van drie zgn. rozenkommen, Engeland, Staffordshire, ca. 1860. Polychroom hand
beschilderd- en transfer decor van rozen (3x haarlijn), h 10,5 x Ø 19,5 cm, tot. 3x.

€ 60 - € 90

667

Een pluche teddybeer, Engeland, House of Nisbet, 1990, worldedition nr 437/5000, l 36 cm.

€ 25 - € 35

668

Een aardewerk plooischotel, naar Delfts voorbeeld, 20e eeuw. Polychroom decor van o.a. pauw in
landschap en flora, gemerkt: De Pauw, Ø 36 cm.

€ 50 - € 70

669

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren bonbonniere, 20e eeuw, h 2,5 x Ø 13,5 cm. .

€ 40 - € 60

670

Naaigarnituur: een 2e gehalte 835/1000 zilveren tamboereernaald, geciseleerd decor, circa 1900.

€ 40 - € 60

671

Een lot divers hoofdzakelijk zilver, 19e/20e eeuw, tot. 16x.

€ 50 - € 80

672

Een lot Makkums aardewerk, w.o. dekselpot en kwispedoor, Friesland, Makkum 20e eeuw, tot.
10x

€ 50 - € 80

673

Een stel bronzen zgn. ridderkandelaars, naar antiek voorbeeld, h 21 cm, tot. 2x.

€ 50 - € 80

674

Een blauw/wit aardewerk bord met afbeelding van figuren in landschap, 4e kwart 19e eeuw.
Gemerkt: Porseleyne fles, decorateur H.C. Bottelier (periode 1880-1924), jaarletter B (=1880), Ø
22 cm.

€ 60 - € 80

675

Een Satsuma aardewerk Kyoto vaas, Japan, Meiji, rond 1900. Polychroom decor van krijgsheren,
reliëf van vlinders, h 55 cm (beschadigd).

€ 60 - € 80

676

Een gestoken tropisch houten bol met dieren, w.o. apen, konijn, etc. China 20e eeuw, Ø 4 cm.

€ 40 - € 60

677

Een paar porseleinen poedels met manden, 20e eeuw, h 19,5 cm, tot. 2x.

€ 30 - € 50

678

Een Sterling zilveren armband. Indonesië 20e eeuw. Hierbij dito andere, tot. 2x.

679

Etagèrezilver. Een 2e gehalte 835/1000 zilveren bankje, Amsterdam 20e eeuw, h 5 x
l 4,3 cm. Hierbij twee dito zilveren stoelen, tot. 3x.

680

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren ceintuurgesp met Zeeuwse knoopjes.

€ 40 - € 60

681

Een groen geglazuurde vaas met applicatie van een vis, Zweden midden 20e eeuw. Gemerkt:
Arganta, made in Sweden, h 14,5 cm.

€ 30 - € 50

682

Een tropisch houten penselenpot, China 20e eeuw. Gestoken decor van o.a. feniks, vogels en
flora, h 20 x Ø 17 cm.

€ 70 - € 90

683

Een lot divers Imari porselein, Japan, Meiji, rond 1900, tot. 15x (beschadigingen).

€ 50 - € 80

684

Een bruin gepatineerd bronzen Romeins/Griekse vrouw met kruik op haar schouder, 20e eeuw, h
26 cm.

€ 50 - € 80

685

Een viool met strijkstok in koffer, gemerkt: Scott Cao, handmade intsruments Campbell, ca. 2014.

686

Een messing hoekmeter, Bernier Paris, Frankrijk, rond 1800, l 26,5 cm.

687

Een blank glazen bruidskaraf met gegraveerd decor van molen en druivenranken, 19e eeuw, h 22
cm. Hierbij drie zgn parapluglazen en onderschotel, tot. 5x.

€ 50 - € 80

688

Een lot diverse koppen en schotels met blauw transferdecor, 19e eeuw. Gemerkt: Société
Céramique, blauw transferdecor 'teadrinker', tot. 29x (enkele beschadigingen).

€ 40 - € 60

€ 30 - € 50
€ 80 - € 120

€ 80 - € 120
€ 100 - € 140
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689

Een serie van tien diverse bloemtegels, Holland 17e/18e eeuw, tot. 10x ( beschadigingen).

€ 50 - € 80

690

Een bronzen hanglamp met gesatineerd glazen kappen, midden 20e eeuw, h 70 cm.

€ 60 - € 90

691

Een serie van zes 2e gehalte 835/1000 zilveren zgn hanenkam theelepeltjes, 1e helft 20e eeuw.
Hierbij zes anderen en een theeschep, tot. 13x.

€ 40 - € 60

692

Een zilveren kruishanger, armband en oorbellen, tot. 4x.

€ 50 - € 70

693

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren collier met pendelhanger waaraan een facetgeslepen markasiet.

€ 40 - € 60

694

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren geajoureerde tasbeugeltje aan maliëntas, 19e eeuw. Hierbij
twee dito andere en 1x alpaca, tot. 3x.

€ 50 - € 80

695

Erotica. Twee diverse porseleinen sierkurken van erotisch vrouwelijk naakt, ca. 1930, l 11 cm, tot.
2x.

€ 40 - € 60

696

Topografie, Groningen. "Kaart van het waterschap Woldendorp", gedateerd 1819, h 34 x b 27 cm.

€ 35 - € 50

697

Twee porseleinen Imari koppen en schotels, Japan, 18e eeuw (kopjes met fritting). Hierbij twee
Imari vaasjes met gecontourneerde halsrand, h 15,5 cm, tot. 6x.

€ 50 - € 80

698

Een klewang aan hoornen greep in houten foedraal, Indonesië, 1e helft 20e eeuw. Hierbij rentjong
mes in foedraal, tot. 2x.

€ 40 - € 60

699

Een lot diverse 2e gehalte 835/1000 zilveren lepels, totaal ca. 170 gram, tot. 10x.

700

Vijf diverse zilveren ringen, tot. 5x.

€ 30 - € 50

701

Een 3e gehalte 800/1000 zilveren ronde art deco broche, ca. 1930, Ø 3 cm.

€ 50 - € 70

702

Etagèrezilver. Een 2e gehalte 835/1000 zilveren kaasdragers + meisje op een schommel
(defect), 20e eeuw, tot. 2x.

€ 50 - € 70

703

Een blank kristallen odeurflacon met zilveren montuur, inclusief stopje, 19 eeuw, h 12 cm. Hierbij
zilveren strooier, Engeland, rond 1900, h 8 cm, tot. 2x.

€ 60 - € 90

704

Een eikenhouten theekastje met gebogen beglaasd front, ca. 1930. Met los presenteerblad, h 75 x
b 69 x d 48 cm.

€ 40 - € 60

705

Een album ansichtkaarten, Duitsland, WO I (provenance: fam. Smid, Ihren Ost Friesland).

€ 50 - € 70

706

Drie diverse gestoken tropisch houten figuren, China, rond 1900, grootste h 37,5 cm, tot. 3x.

707

Een lot divers blauw/wit porselein, China, Kangxi, rond 1700, grootste Ø 16,5 cm, tot. 3x
(beschadigingen).

708

Een lot diverse gestoken houten Chinese figuren, China 1e helft 20e eeuw, , h 13 - 18 cm, tot. 6x

€ 70 - € 90

709

Een ovale djocja zilveren 800/1000 bonbonmand, Indonesië ca. 1930, l 18 cm (slijtage in de
bodem).

€ 40 - € 60

710

Een blauw/wit porseleinen meiping vaas, naar antiek voorbeeld Jiaqing, China 21e eeuw. Blauw
onderglazuur decor van golven waarin een celadon geglazuurde draak, gemerkt met zegelmerk
'Jiaqing', h 38,5 cm.

711

Fries aardewerk, 'Tichelaar Makkum' door o.a.Pieter Jan Tichelaar, deel I tm VII.

712

Een lot divers modern/hedendaagse keramiek, 20e/21e eeuw, o.a. gesigneerd, tot. 3x.

€ 20 - € 30

713

Een muntset Koningin Wilhelmina 1898-1948 in cassette.

€ 30 - € 50

714

Drie diverse o.a. 1e gehalte 925/1000 zilveren colliers en een armband, tot. 4x.

€ 40 - € 60

715

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren pincet met oorlepel.

€ 30 - € 50

716

Twee diverse zilveren munthangers aan collier, 10 gulden 1973 en 1/2 gulden 1929, tot. 2x.

€ 40 - € 60

717

Een paar wit porseleinen zittende poedels met biggen in mand, Duitsland, 19e eeuw. Genummerd
2501, h 19 cm, tot. 2x (oortje ontbreekt/fritting aan de voet).

€ 30 - € 50

718

Een lot diversen, w.o. zwavelstokpotje met zilveren montuur, 19e eeuw, tot. 4x.

€ 35 - € 50

719

Een terracotta sculptuur van een jongen met bezem, Italy 19e eeuw, h 17 cm (gelijmd).

720

Olst, van Cees (1947-2014) Een wit/zwart glazen unica vaas, ontwerp & uitvoering Cees van Olst,
Diever. Gesigneerd onderzijde 'Cees van Olst - 200387, h 17 x Ø 15 cm.

€ 80 - € 120

721

Een collier oplopende ovale honing barnsteen aan onedele sluiting, lengte 60 cm. Hierbij hanger in
de vorm van druiventros, tot. 2x.

€ 60 - € 90

722

Drie diverse zilveren broches, rond 1900. Hierbij een onedele broche met reliëf van de
Nachtwacht, tot. 4x.

€ 30 - € 50
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€ 70 - € 100

€ 40 - € 70
€ 80 - € 100

€ 150 - € 200

€ 80 - € 120

€ 40 - € 60

723

Een blank kristallen beschuitbus met zilveren knopbekroning, begin 20e eeuw.(Schilfers in de
rand). Hierbij blank kristallen theebusje met zilveren deksel, Engeland, begin 20e eeuw, tot. 3x.

€ 30 - € 50

724

Olst, van Cees (1947-2014) Een zwart/blauw/grijs glazen vaas, ontwerp & uitvoering Cees van
Olst, Diever. Gesigneerd onderzijde 'Cees van Olst - 2002-86', h 18,5 cm.

€ 80 - € 120

725

Europese school 20e eeuw "Hollands winterlandschap", gesigneerd r.o, olieverf/paneel, h 13 x b
16 cm.

726

Een rood en bruin geglazuurde vaas met draken als oren, China, naar antiek voorbeeld, 21e
eeuw. Gemerkt met zegelmerk onderzijde, h 48 cm.

727

Mension, Cornelis Jan (Delft 1882-1950) "Leeuwin met jongen", gesigneerd voluit l.o 'C.J.
Mension', litho/papier, h 46 x b 63 cm.

728

De Nederlandse Tegel, Delfts aardewerk en Adco, tot. 3x.

729

Een 2e gehalte 835/1000 ovaal zilveren pillendoosje, jaarletter 1893. Hierbij een rond
gecanneleerd pillendoosje, vermoedelijk meesterteken: C.J. Doffe, Nieuwolda, na 1847, tot. 2x.

730

Een lot diverse sieraden, w.o. stokjes bloedkoralen en zilveren ring.

€ 40 - € 60

731

Een lot divers zilver, w.o. broches en hangers, tot. 8x

€ 40 - € 60

732

Een 3e gehalte 800/1000 zilveren dames zakhorloge met afbeelding van een vogel, circa 1900.
Lopend.

€ 40 - € 60

733

Een lot divers Art Deco, w.o. boekensteunen, ca. 1930, tot. 4x.

€ 40 - € 60

734

Een viool in koffer, 20e eeuw.

€ 50 - € 80

735

Een ijzeren en messing landmeetketting, 19e eeuw. Afkomstig van dhr. Boon bekend van de 1e
gaswinlocatie in Groningen, l 10 m.

€ 40 - € 60

736

Een bruin gepatineerd bronzen sculptuur van man en vrouw, modern/hedendaags, 20e eeuw,
gesigneerd met monogram, oplage 16 stuks, h 37 cm.

€ 60 - € 90

737

Een lot diverse glazen vazen en een schaal, gemerkt: Strömbershyttan, Zweden, h 7,5, 18 en 33
cm. Hierbij twee vazen, w.o. Holmegaard, tot. 5x.

€ 30 - € 50

738

Een lot diverse sierkannetje, Tibet, 20e eeuw, h 8 - 13,5 cm, tot. 5x.

€ 50 - € 80

739

Hollandse school 19e/20e eeuw "Binnenhalen van de oogst", olieverf/paneel, h 20 x b 28 cm.

€ 60 - € 90

740

Wijngaerdt van, Petrus Theodorus(Piet), draagt signatuur "Hooioppers bij boerderij", gesigneerd
voluit r.o, olieverf/doek, h 50 x b 60 cm.

€ 60 - € 90

741

Een blauw stoffen marine uniform, Nederlandse Marine, midden 20e eeuw. Hierbij een dito losse
jas, tot. 3x.

€ 40 - € 60

742

Een chroommetalen grille van een Mercedes, 60-er jaren, h 54 x b 65 cm.

743

Een paars glazen schaal, Denemarken, gesigneerd Holmegaard, h 13 x Ø 18 cm. Hierbij twee
kommen, Scandinavië, o.a. gesigneerd 'Slott 2003', tot. 3x.

€ 40 - € 60

744

Een Oosterse wollen Kelim kamelenzak, midden 20e eeuw, l 160 x b 71 cm.

€ 40 - € 60

745

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren tasbeugel aan maliëntasje, eind 19e eeuw. Hierbij een andere
tas, tot. 2x.

€ 50 - € 80

746

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren filigrein armband. Hierbij dito zilveren andere armband en
broche, tot. 3x.

€ 40 - € 60

747

Een blank kristallen odeurflacon met zilveren klepdeksel en montuur, 19e eeuw, inclusief stopje,
h 11 cm. Hierbij een andere met zilveren montuur, tot. 2x.

€ 60 - € 90

748

Een lot divers zilver, w.o. horloge, theezeefje en rammelaar, o.a. 19e eeuw. Hierbij een onedel
horloge, tot. 5x (beschadigingen).

€ 50 - € 80

749

Een telefoon, Denemarken, ca. 1920, h 34 cm.

€ 35 - € 50

750

Een silverplated bestek in cassette, Duitsland, Solingen, midden 20e eeuw.

751

Een lot divers Chinees en Japans porselein, w.o. Kanton, 20e eeuw, tot. 23x.

752

Een lot divers blauw/wit Chinees porselein, 20e eeuw, tot. 30x.

753

Olst, van Cees (1947-2014) Een polychroom glazen unica vaas, ontwerp & uitvoering Cees van
Olst, Diever. Gesigneerd onderzijde 'Cees van Olst - HV - 93749', h 15,2 x Ø 16 cm.

754

Drie diverse Oosterse tapijten, tot. 3x.

€ 50 - € 80
€ 120 - € 160
€ 40 - € 60
€ 30 - € 50
€ 70 - € 100

€ 80 - € 120

€ 30 - € 50

€ 30 - € 50
€ 30 - € 50
€ 80 - € 120
€ 50 - € 80
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755

Een chroommetalen vintage bolvormige hanglamp, 70-er jaren, Ø 40 cm.

€ 40 - € 60

756

Een bruin lederen dokterstas, 1e helft 20e eeuw.

€ 30 - € 50

757

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren geajoureerd schuitvormige bonbonmand, 20e eeuw, h 6 x l 15
cm.

€ 60 - € 80

758

Vijf diverse zilveren ringen, tot. 5x.

€ 30 - € 50

759

Een 8 krt 333/1000 gouden zegelring met cabochongeslepen ovale kornalijn, brutogewicht 1,8
gram, ringmaat 19 mm (verbogen).

€ 30 - € 50

760

Vijf diverse zilveren ringen, tot. 5x.

€ 30 - € 50

761

Een gesatineerd witte perglazen Art Deco lampenkap, Frankrijk, ca. 1930, Ø 35 cm.

€ 50 - € 80

762

Een lot divers glas, w.o. karaf met glazen, Bohemen, ca. 1930, tot. 6x.

€ 50 - € 80

763

Een balustervormige porseleinen vaas, China, 2e helft 20e eeuw. Polychroom decor van o.a.
bloemenvaas en flora, gemerkt onderzijde, h 61 cm.

764

Een octogonale porseleinen vaas met oren, China, naar voorbeeld Kangxi, 21e eeuw. Polychroom
decor van o.a. vogels in landschap en chrysanten, gemerkt met vierkaraktermerk 'Kangxi', h 48
cm.

765

Een helderglazen geslepen vaas, Bohemen, Moser. Gemerkt met etsmerk onderzijde en sticker
'Moser - handmade Czechoslovakia, 2e helft 20e eeuw, h 13,3 x 10,5 x 10,5 cm.

€ 30 - € 50

766

Nederland, Leerdam. Een annagroen helderglazen bowlstel, ontwerp: A.D. Copier, 1923.
Bestaande uit: bowlkom met deksel, onderschotel en zeven bowlkopjes met oor, h 25,8 x Ø 21,6
cm, tot. 10x (Lit: Leerdam Glas 1878-2003, A.v.d.Kley-Blekxtoon, 4e druk: pag.86, afb.94).
(schilfers)

€ 40 - € 60

767

Frankrijk, Baccarat. Een blank kristallen gefacetteerd vaasje, midden 20e eeuw. Gemerkt met
etsmerk onderzijde: Baccarat France (na 1936), h 9 x Ø 9,5 cm. Hierbij dito whiskyglas (schilfer
voet) en wijnglas, tot. 3x.

€ 40 - € 60

768

Een silverplated koffieservies, Scandinavië ca. 1930, tot. 3x.

€ 40 - € 70

769

Een plateel aardewerk vaas, ca. 1930. Polychroom floraal decor, gemerkt: Eskaf, modelnr. 835, h
22 cm. Hierbij divers plateel aardewerk, tot. 4x.

€ 40 - € 60

770

Een fuméglazen gefacetteerde kristallen schaal, midden 20e eeuw, h 24,5 cm.

€ 30 - € 50

771

Vijf diverse zilveren ringen, tot. 5x.

€ 30 - € 50

772

Een 1e gehalte 925/1000 zilveren ring, bezet met tijgeroog. Hierbij een andere, tot. 2x.

773

Een 3e gehalte 800/1000 zilveren tazza, Duitsland, L. Posen, eind 19e eeuw. Gedreven reliëf
decor van fruit, gecontourneerde stam op ronde voet, meesterteken: Lazarus Witwe Posen,
Berlin, gipsgevuld, h 20 x Ø 25 cm.

774

Een Swatch polshorloge in cassette, KeyWatch function.

775

Een lot divers Art Deco meubel beslag, ca. 1920.

776

Een balustervormige porseleinen vaas met Dog of Foo als oren, China, 20e eeuw. Polychroom
decor van o.a. bloemenvaas en kostbaarheden, gemerkt met zegelmerk onderzijde, h 59 cm.

777

Een precisie wattmeter, Duitsland, ca. 1930.

€ 40 - € 60

778

Een lot divers design glas, 20e eeuw, tot. 5x.

€ 40 - € 60

779

Een dikwandig helderglazen Art Deco vaas, vermoedelijk Leerdam, ca. 1930, h 14 x Ø 15 cm.

€ 40 - € 60

780

Een hexagonale helderglazen Art Deco vaas, ca. 1930, h 11,8 x Ø 10,5 cm.

781

Een biscuitporseleinen beeldengroep 'The plains hunter' op notenhouten geprofileerd basement,
Duitsland, Goebel, genummerd 80/400, h 36 x l 55 cm (inclusief sokkel, speer beschadigd).

€ 100 - € 140

782

Een gefacetteerde helderglazen Art Deco vaas, vermoedelijk Bohemen, Moser, ca. 1940, h 18 x
Ø 12 cm.

€ 40 - € 60

783

Een Amsterdamse school staande schemerlamp, ca. 1925. Eikenhout met ebbonised ribbellijsten,
h 154 cm.

€ 40 - € 70

784

Een stel porseleinen octogonale schalen op standring, Japan, Meiji, eind 19e eeuw. Polychroom
floraal decor en landschap in cartouches, h 6 x Ø 29 cm, tot. 2x.

€ 30 - € 50

785

Een porseleinen kom op standring, China 19e eeuw. Polychroom floraal decor op geel fond van
karaktertekens in cartouches, gemerkt onderzijde met zegelmerk, h 6 x Ø 13 cm.

€ 30 - € 50
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€ 80 - € 120
€ 100 - € 150

€ 30 - € 50
€ 120 - € 160

€ 30 - € 50
€ 35 - € 50
€ 100 - € 150

€ 30 - € 50

786

Een majolica aardewerk cachepot op bijbehorende piedestal, 19e eeuw, h 76 cm, tot. 2x
(beschadigd)

787

Een regulateur in notenhouten kast, rond 1900, l 130 cm (gewichten ontbreken).

788

Dulmen Krumpelmann, Erasmus Bernhard van (Kreuznach, D. 25-8-1897- Zeegse 21-6-1986)
"Havengezicht", gesigneerd r.o, gem.techn/aquarel/papier, h 22 x b 31 cm.

€ 100 - € 150

789

Mees, Herman Ellen (Veendam 1880-1964) "Bloemstilleven", gesigneerd l.o. 'H.E. Mees',
olieverf/doek, h 65 x b 51 cm.

€ 350 - € 500

790

Loenen van, Cornelis Teunis (Magelang Ned-Ind 15-09-1942) "Bloemstilleven", gesigneerd voluit
r.o, olieverf/doek, h 54 x b 62,5 cm.

€ 200 - € 300

791

Een lantaarnklok, 19e eeuw (defecten).

€ 100 - € 200

792

Een stoelklok, Friesland, begin 19e eeuw. Polychroom gedecoreerde houten stoel met
uitgezaagde als wangen. Kaplood met o.a. putti, stijlloden met gerubijnen en
zolderlood met wapen, polychroom gedecoreerde wijzerplaat met in de toog
fantasielandschap. De wijzerplaatring met Romeinse en Arabische cijfers geeft de
uren, minuten en de wekkerstand aan, h 75 cm

€ 200 - € 300

793

Joosten, Ben (1931-2013) "Symbolisch landschap", gesigneerd voluit in potlood r.o,
gem.techniek/papier nr 2/18, h 38 x b 51 cm.

€ 100 - € 150

794

Reninholt, naar "Stilleven met lamp en koffiemolen", gesigneerd voluit r.o, olieverf/doek, h 40 x b
80 cm.

€ 60 - € 90

795

Hollandse school 20e eeuw "Stilleven met bloemen op vaas en fruit", onduidelijk gesitngeerd r.o,
olieverf/paneel, h 80 x b 70 cm.

€ 60 - € 90

796

Duitse school rond 1900 "Berglandschap met dorpsgezicht", olieverf/paneel, h 26 x b 33 cm.

€ 50 - € 80

797

Vier diverse porseleinen balustervormige vazen, China 20e eeuw. Polychrome decor van o.a.
landschap, gans en flora, gemerkt met zegelmerk onderzijde, h 10,5 - 30,5 cm (grote vaas
herstelling), tot. 4x.

€ 30 - € 50

798

Een bruin gepatineerde bronzen buste van een onsterfelijke of rechter Tie, China, 20e eeuw, h 55
cm (inclusief sokkel).

799

Een peervormige zwart gelakte tinnen kraankan, tweede helft 19e eeuw. Ebonised houten
dekselknop en dito bolle poten, goudkleurig landschapsdecor, rustend op een messing
driehoekskomfoor met geajoureerde galerie, h 47 cm.

€ 40 - € 60

800

Een wit porseleinen theeserviesfragment met blauw Saksisch decor, rond 1900, tot. 28x.

€ 50 - € 80

801

Een serie van zes Derby porseleinen koppen en schotels, Engeland, 1e helft 19e eeuw.
Polychroom Chinoise decor van figuren in een tuin, gemerkt onderzijde: Stevenson, tot. 12x (1x
schotel haarlijn, 1x 'kippenpootje', 1x kopje barst, 1x forse schilfer standring, 1x forse schilfer en
haarlijn) (lit: https://www.northernceramicsociety.org/wp-content/uploads/2020/04/StevensonBrother-paper-for-NCS-website.pdf).

€ 50 - € 80

802

Een stel porseleinen Imari vazen met trompetvormige hals, Japan, Meiji, eind 19e eeuw.
Blauw/rood, deels goud gehoogd floraal decor, h 24 x Ø 15 cm, tot. 2x.

€ 50 - € 80

803

Drie porseleinen Amsterdams bonte koppen en twee dito schotels, China, Qianlong 18e eeuw.
Polychroom decor van o.a. bloemenmanden en landschappen, tot. 5x (1x kop haarlijn, 1x barst).

€ 50 - € 80

804

Een stel porseleinen kastkommen op standring, Engeland, eind 19e eeuw. Polychroom Chinoise
transferdecor, h 8,6 x Ø 17 cm, tot. 2x.

€ 30 - € 50

805

Een 2e gehalte 835/1000 zilveren geajoureerde tasbeugel aan zwart stoffen tas, jaarletter 1918.

€ 40 - € 60

806

Gerlsma, Abe(1919-2012) "Franeker intocht van de Canadezen, 1945", gesigneerd rechtsonder
"A. Gerlsma", ets/ droge naald/papier, h 40 x b 33 cm.

€ 60 - € 80

807

Romantische school 19e eeuw "Koeien en reizigers in landschap", olieverf/paneel, h 26 x b 32 cm.

€ 60 - € 90
€ 50 - € 80

€ 200 - € 300

€ 70 - € 100

37

Veilinghuis Omnia VOF
Veilinglocatie: Albert Plesmanlaan 1-P, 9615 TJ Kolham/ Midden-Groningen
Postadres: Kastanjeweg 6, 9603 DE Hoogezand
Tel.: (0598) 39 25 92, Mobiel: 06- 53 42 83 50
E-mailadres: info@veilinghuis-omnia.nl, Website: www.veilinghuis-omnia.nl
IBAN: NL52 SNSB 0908 2219 59 - BIC: SNSBNL2A
IBAN: NL94 RABO 0366 9749 71 - BIC: RABONL2U
BTW: NL858709302B01 - KvK: 71421734

LID VAN DE NEDERLANDSE ORGANISATIE
VAN MAKELAARS, VEILINGHOUDERS EN
BEEDIGDE TAXATEURS IN ROERENDE
GOEDEREN EN MACHINERIEEN.

Schriftelijke bieding:
Naam .......................................................................................................................................................................
Adres ............................................................................... Postcode ......................................................................
Plaats ............................................................................... Land.............................................................................
E-mail ............................................................................... Telefoon ......................................................................
Datum............................................................................... Handtekening .............................................................
• De schriftelijke koopopdracht wordt alleen geaccepteerd indien deze is ondertekend
• Telefonische biedingen zijn mogelijk wanneer het object een richtprijs € 150,- of hoger heeft en na invulling van
een biedopdracht
• Voor schriftelijk of telefonisch bieden op kavels met een richtprijs boven € 10.000,- kan om een verklaring van
uw bank en een kopie van een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.
• Betalingen dienen binnen drie dagen na aankoop te geschieden.
• De goederen dienen binnen de vooraf gestelde termijn afgehaald te worden vanaf de veilinglocatie (zie pagina
2) ! N.B. Aan kopers die deze termijn overschrijden kan per kalenderdag de somma van €50,- in rekening
worden gebracht voor vervoer en opslagkosten, ongeacht het bedrag der nota.
• De gekochte goederen kunnen voor riscio van de ontvanger/koper verzonden worden.

Nr.
Omschrijving					
							

Limiet
zonder opgeld
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Veilingadres: Veilinghuis Omnia, A. Plesmanlaan 1-P, 9615 TJ Kolham/ Midden-Groningen
(ca. 15 km vanaf Groningen)

Veilingagenda 2023
Algemene Kunst & Antiekveiling:
Vanaf dinsdag 21 februari 2023, Aanvang: 19.00 uur
Kijkdagen:
Vrijdag 17 februari:
Zaterdag 18 februari:
Zondag 19 februari:

13.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur

Algemene Kunst & Antiekveiling:
Vanaf dinsdag 25 april 2023, Aanvang: 19.00 uur
Kijkdagen:
vrijdag 21 april: 		
zaterdag 22 april: 		
zondag 23 april: 		

13.00 – 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur

Algemene Kunst & Antiekveiling:
Vanaf dinsdag 27 juni 2023, Aanvang: 19.00 uur
Kijkdagen:
vrijdag 23 juni: 		
zaterdag 24 juni: 		
zondag 25 juni: 		

13.00 – 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur

Zomervakantiesluiting 11 juli t/m 8 augustus 2022
Algemene Kunst & Antiekveiling:
Vanaf dinsdag 3 oktober 2022, Aanvang: 19.00 uur
Kijkdagen:
vrijdag 29 september:
zaterdag 30 september:
zondag 1 oktober: 		

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

Algemene Kunst & Antiekveiling:
Vanaf woensdag 6 december 2022, Aanvang: 19.00 uur
Kijkdagen:
vrijdag 1 december:
zaterdag 2 december:
zondag 3 december:

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

Inbreng gevraagd van o.a.:
Design en antieke meubelen: kasten, stoelen, tafels, klokken, lampen, etc.
Kunstnijverheid: art deco, art nouveau amsterdamse school
Schilderijen en prenten: Groninger Ploeg, Friese en Drentse kunst, moderne en hedendaagse kunst
Aardewerk: o.a. plateel aardewerk, Brandjes, Purmerend, Rozenburg, Eskaf, etc.
Glas: Copier, Berlage, de Bazel, Willem Heesen, Daum, Le Verre, Scheinder, etc.
Goud & Zilver: o.a. sieraden, voorwerpen, etc.
Verzamelwaardige curiosa o.a.: fifties, sixties, emaille reclame, etc.

De catalogus is te vinden op:

www.veilinghuis-omnia.nl

Veilinglocatie / Bezoekadres:
Albert Plesmanlaan 1P (industrieterrein Rengerspark)
9615 TJ Kolham / Hoogezand
Postadres:
Kastanjeweg 6, 9603 DE Hoogezand
Tel.:(0598) 39 25 92
Mobiel: 06 -53 42 83 50
E-mail: info@veilinghuis-omnia.nl
Internet: www.veilinghuis-omnia.nl
Veilinghuis Omnia
IBAN: NL52 SNSB 0908 22 19 59 - BIC: SNSBNL2A
BTW: NL858709302B01 - KvK: 71421734

