
1296 grote, grijs glazen design vaas

1297 twee polychroom aardewerk schotels met geometrisch decor, Zuid-Europa; 
diam. 35 cm. (glazuurbeschadigingen)

1298 polychroom aardewerk schotel met bloemdecor in cartouches, Zuid-Europa; 
diam. 35 cm. (randslijtage)

1299 blauw aardewerk sculptuur; gemerkt met monogram HvD = Hélène van Dongen

1300 wit aardewerk sculptuur; gemerkt met monogram HvD = Hélène van Dongen

1301 wit aardewerk sculptuur; gemerkt met monogram HvD = Hélène van Dongen

1302 wit aardewerk sculptuur; gemerkt met monogram HvD = Hélène van Dongen

1303 bruin aardewerk beeldje "Dame"; gemerkt met monogram HvD = Hélène van 
Dongen

1304 aardewerk petroleumlamp

1305 glazen karaf met goud opgehoogd en twee bijbehorende glazen

1306 drie differente, kristallen karaffen en een knijpfles

1307 zeskantig, blauw aardewerk bakje met bloemdecor en een blauw aardewerk 
schenkkan met bloemdecor; gemerkt De Porceleyne Fles

1308 vijf blauw aardewerk borden met bloemdecor; gemerkt De Porceleyne Fles

1309 zes blauw, Chinees porseleinen borden met bloemdecor, 18de eeuw; diam. 29 
cm. (schilfers)

1310 drie blauw aardewerk doppotten met bloem- en vogeldecor; gemerkt Makkum

1311 geslepen kristallen jardinière en een blauw, Chinees porseleinen bord met 
bloemdecor (beschadigingen)

1312 twee blauw, Chinees porseleinen vazen met bloesemdecor; hoogte 45 en 28 cm.

1313 oude pop met papier-maché hoofd; gemerkt Kammer & Reinhardt

1314 aardewerk schotel met pauwenstaartdecor, Delfts aardewerk bordje met 
tuindecor en een Makkum aardewerk schaaltje (schilfertjes)

1315 vier blauw, Chinees porseleinen kom en schoteltjes met Lange lijzendecor

1316 34-delig, kristallen drinkservies - Eisenloeffel (schilfertjes)

1317 zes differente, porseleinen beeldjes (defectjes)

1318 kristallen theebus met zilveren deksel en een kristallen strooibus met koperen 
deksel

1319 oude pop met porseleinen hoofd; merk König & Wernecke in een poppenstoeltje 
(beschadigingen)

1320 oude pop "Jongen" met porseleinen hoofd; merk Heubach in een poppenstoeltje 
(beschadigingen)

1321 plateel wijntonnetje en kruikje op een plateel dienblad; gemerkt Plazuid Gouda, 
Holland

1322 driedelig, polychroom aardewerk kaststel; gemerkt Mosa, Maastricht
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1323 drie hardgebakken tegels "Wilhelmina 1898 - 1948"; gemerkt De Porceleyne 
Fles (schilfer)

1324 vijf hardgebakken tegels "5 mei 1945", "Spoorwegstaking", "Den Vaderland 
getrouwe", "Voedsel Vrede Vrijheid" en "Eer aan Hollandse vrouw"; alles 
gemerkt De Porceleyne Fles

1325 beschilderd glazen presse-papier en een beschilderd glazen vaas (schilfer)

1326 blauw, Chinees porseleinen schaaltje met landschapsdecor en op houten voetje; 
diam. 14,5 cm.

1327 kristallen presenteerschaal met zilveren beugel

1328 75-delig, kristallen drinkservies w.o. een waterkan en drie karaffen (schilfertjes)

1329 twee kristallen gembercoupes met afhangende randen (randbeschadigingen)

1330 rood glazen bruidskaraf (beschadigd) en een kristallen karaf met oor (stop 
beschadigd)

1331 kristallen boterstolpje en een kristallen dekselpotje (schilfertjes)

1332 twee schuitvormige, kristallen bakjes, kristallen kom en een kristallen schaal 
(schilfertjes)

1333 Japans porseleinen dekselbakje, Chinees porseleinen theepotje en een kommetje 
op een blaadje

1334 vijf blauw, Chinees porseleinen borden met bloemdecor en een blauw, Chinees 
porseleinen bord met tuindecor; diam. 23,5 cm. (randschilfers en twee met 
haarscheurtjes)

1335 famille rose porseleinen trekpotje (oor geplakt), Amsterdams bont porseleinen 
trekpotje (tuit geplakt) en een famille rose porseleinen dekselbakje (deksel 
beschadigd)

1336 zeven famille rose porseleinen kom en schoteltjes met bloemdecor, Quan Long 
(één kom en schotel afwijkend, één schotel met haarscheur, één schotel met 
bakfoutje, één kommetje met haarscheur en een kommetje met bakfout)

1337 vijf Amsterdams bont porseleinen kommetjes en zes schoteltjes (twee 
afwijkend, drie kommetjes en twee schoteltjes met haarscheur)

1338 ovaal, albasten plaquetje met allegorische voorstelling (lichte beschadiging)

1339 polychroom porseleinen beeldje "Dame" en twee porseleinen mandjes; gemerkt 
Herend

1340 schemerlampje waarop een porseleinen beeldgroepje "Dansende boertjes en 
boerinnetjes"

1341 wit aardewerk kinderserviesje bestaande uit: twee sauskommetjes, twee 
dekschaaltjes, vier ovale schaaltjes, vier kommetjes op voetjes en dertien 
bordjes (drie maten); gemerkt Petrus Regout (schilfertjes)

1342 54 delen wit aardewerk kinderserviesgoed (twee soorten); niet gemerkt en 
Shorthose en co. (defectjes)

1343 twee Lowestoft porseleinen schotels met bloemdecor; diam. 37,5 cm. en twee 
Lowestoft porseleinen borden met bloemdecor; diam. 23 cm. (één bord met 
chipje)

1344 blauw, Chinees porseleinen schotel met decor van "Personen en bloemen in 
perken"; gemerkt zesmerks in dubbele ring; diam. 37 cm. (gerestaureerd)

1345 Chinees porseleinen schotel met vogeldecor en "Bloemen in perken" in famille 
verte kleuren; diam. 36 cm. (randschilfer)

1346 blauw, Chinees porseleinen assiette met landschapsdecor; afm.: 33 x 42 cm. 
(randbeschadigingen)

1347 twee Kutani porseleinen vazen met vogeldecor
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1348 blauw, Chinees porseleinen schaaltje met decor van een "Sprinkhaan" en drie 
blauw, Chinees porseleinen kom en schoteltjes

1349 zes Lowestoft porseleinen schoteltjes en vijf blauw, Chinees porseleinen 
kommetjes (different en defectjes)

1350 kristallen presenteerschaal met zilveren beugel (schilfertjes) en een kristallen 
karaf met zilveren montuur

1351 twee kristallen karaffen

1352 gegraveerd kristallen bokaal met decor van "Herten in landschap"

1353 zes kristallen glaasjes met emaille decor van "Kippen"

1354 kristallen dekselpot en een kristallen theeflacon

1355 twee polychroom, Japans porseleinen beeldjes "Poezen" (beschadiging)
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2323 Siciliaanse marionettenpop "Ridder"; hoogte 90 cm.

2324 bronzen beeldje "Heer met een hond"; gemerkt met initialen M.H.

2325 grote, gebruineerd koperen bakkersdoofpot (deukjes)

2326 accordeon in koffer - Weltmeister

2327 modelboot "Driemaster met geschut"

2328 ivoren miniatuurtje "Portret van een dame" in lijstje

2329 drieslags, beschilderd bureauschermpje met bronzen ornamenten

2330 twee tweelichts, koperen wandlusters, Louis XVI stijl

2331 model zeilboot

2332 bronzen beeldje "Acrobaten"; uitgave Pen

2333 tafelklokje in notenhouten kastje

2334 kolompendule in eikenhouten kastje

2335 driedelig, marmeren pendulestel bestaande uit: pendule waarop een legering 
beeld van een "Zaaier" en twee vijflichts kandelabers

2336 Schwarzwalder, houten beeld "Beer"; breedte 32 cm.

2337 tafelklok in notenhouten kast

2338 notenhouten schoorsteenpendule

2339 tafelklok in notenhouten kast, Engels

2340 Mahjong spel met bamboe/benen stenen in een mahoniehouten kistje en vier 
houders

2341 oud geweer

2342 twee doosjes met dominostenen, griffeldoosje en een blokje met gewichtjes

2343 gebronsd gipsen bustebeeldje "Dantes" en een houten beeldje "Liggende leeuw", 
Zwitsers

2344 barometer in ronde, mahoniehouten lijst

2345 kolompendule met zwarte kolommen en op marmeren voet; adres Lepine. Hger 
du Roy

2346 mahoniehouten likeurkeldertje met vier karafjes en één glaasje (beschadigingen)

2347 notenhouten theekistje en een palissanderhouten theekistje (één zonder 
sleuteltje)

2348 miniatuur, notenhouten tafeltoiletje

2349 twee koperen schemerlampvoeten met "Hanen" en reliëfvoorstelling 
(beschadigingen en kapjes ontbreken)

2350 vuurvergulde pendule geflankeerd door een "Dame met boek", uurwerk met 
draadslinger en op houten voet (stolp ontbreekt); adres G. Ghaste, Amsterdam; 
hoogte 44 cm. en breedte 33 cm.
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2351 eenlichts, koperen kandelaar op leeuwenpootjes

2352 bronzen beeld "Leeuw"

2353 mahoniehouten theekistje met marqueterie, Louis XVI en twee houten 
onderzetters

2354 barometer in gestoken notenhouten lijst; adres A. Rabellio, Rotterdam

2355 barometer in gestoken houten lijst; adres E.R. Sickel en co., Rotterdam

2356 notenhouten lepeldoos met inlegwerk van koperdraad
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3312 zilveren hostiebeker; mt.= fa. J. Bastian, Rotterdam; jl. Q=1976, 835/000 (voet 
onedel) brutogew. 318 gram

3313 koopje zilveren lepeltjes enz.

3314 tweedelig, zilveren roomstelletje; mt.= fa. van Kempen en Begeer bv.; jl. 
N=1973; totaal brutogew. 318 gram, 835/000 op een onedel blaadje

3315 drie eenlichts, zilveren kandelaartjes, Engels; twee gemerkt Reed & Barton 
(different twee om één) 925/000

3316 vijf zilveren theelepels; jl. D=1838 en een kaasschaaf met zilveren heft; totaal 
brutogew. 106 gram, 835/000

3317 zeven zilveren theelepels met "Bokkenpootjes" op de steeltjes en zes 
Biedermeier, zilveren theelepels; totaalgew. 88 gram, 835/000

3318 tien zilveren mokkalepeltjes, Art Deco; totaalgew. 90 gram, 835/000

3319 elf zilveren theelepels, zilveren suikerschep en elf zilveren gebaksvorkjes met 
parelranden; mt.= different; totaalgew. 295 gram, 835/000

3320 zes zilveren tafelcouverts; mt. en jl.= different; totaalgew. 787 gram, 800/000

3321 zilveren kom met monogrammen; gemerkt Koon en Bergfeld, twee zilveren 
schaaltjes met Chinese tekens en een zilveren muntbakje; totaalgew. 234 gram, 
835/000 en 925/000

3322 verzilverde sigarendoos, verzilveren sigarettendoos en een verzilverde 
luciferdooshouder alles met Oudhollandse voorstellingen

3323 zeer uitgebreide, twaalf persoons, zilveren cassette incl. schepwerk en 
messenleggers, Hongaars; totaal brutogew. incl. messen 5150 gram; nettogew. 
zonder messen 3440 gram, 800/000, in kist

3324 14 krt. witgouden trouwring met inscriptie; ringmaat 17,5 mm.; gew. 2,9 gram

3325 vierkant, 14 krt. gouden damespolshorloge aan een lederen horlogeband; merk 
Marti en een 14 krt. gouden hanger bezet met een camee; totaal brutogew. 12 
gram

3326 koopje diversen w.o. zilver

3327 schuitvormige, opengewerkt zilveren bonbonmandje; mt.= A. Presburg, 
Haarlem; jl. H=1967; gew. 90 gram, 835/000

3328 zilveren miniatuur "Ophaalbrug"; mt.= B. Verhoogt, Hoorn; gew. 54,9 gram, 
835/000

3329 twee zilveren miniatuurtjes "Molens"; mt.= B. Verhoogt, Hoorn; totaalgew. 39,4 
gram, 835/000

3330 zilveren miniatuur "Spinnewiel"; gew. 32,9 gram, 835/000 (klosjes ontbreken)

3331 twee zilveren miniatuurtjes "Dame bij een waterput" en "Lantaarnopsteker"; 
totaalgew. 40,9 gram, 835/000

3332 twee zilveren miniatuurtjes "Wijnvat" en "Zeilboot"; mt. zeilboot= B. Verhoogt, 
Hoorn; totaalgew. 46,2 gram, 835/000

3333 twee zilveren miniatuurtjes "Ridder te paard" en "Zeilboot"; mt. zeilboot= B. 
Verhoogt, Hoorn; totaalgew. 68,8 gram, 835/000

3334 koop diversen w.o. zilver
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3335 neusbrilletje met 14 krt. gouden montuur

3336 zeven zilveren broodjes one ounce silver - Credit Suisse; totaalgew. 218,3 gram, 
999/000

3337 14 krt. gouden ring bezet met een granaat; ringmaat 17 3/4 mm. en een 14 krt. 
gouden ring bezet met een groene steen; ringmaat 17 mm.; totaal brutogew. 7,6 
gram

3338 14 krt. gouden hangertje bezet met een parel aan een 14 krt. gouden kettinkje en 
een 14 krt. gouden sterrenbeeld aan een onedel kettinkje; totaal brutogew. 5,2 
gram

3339 14 krt. gouden ring bezet met een groene steen; ringmaat 19 mm., 14 krt. 
gouden ring bezet met een steentje; ringmaat 17 mm. en een hanger met 
montuurtje, b.w.g.g.; totaal brutogew. 9,2 gram

3340 twee 14 krt. gouden trouwringen; ringmaten 19 3/4 en 19 1/2 mm.; totaalgew. 
9,8 gram

3341 koopje bijouterieën en horloges

3342 twee koopjes sieraden w.o. zilver

3343 twee koopjes sieraden w.o. zilver

3344 koopje sieraden w.o. zilver

3345 twee flessenbakken met zilveren randen, 835/000 (randen gedeukt)

3346 zilveren theepotje met ebbenhouten oor en knop; mt.= P. Pieterse, Amsterdam; 
winkeliersmerk Bonebakker en zoon; jl.= onvindbaar; brutogew. 249 gram, 
925/000 (deukje en restauratie)

3347 opengewerkt zilveren mandje met "Ramskopje" en blauw glazen binnenbakje; 
mt.= A. de Haas, Sneek (valse antieke keuren); nettogew. mandje 196 gram, 
835/000

3348 twaalf zilveren mokkalepeltjes; mt.= van Kempen en Begeer b.v., Zoetermeer; 
totaalgew. 101 gram, 835/000 in een kristallen lepelvaasje met zilveren rand

3349 opengewerkt zilveren flessenbak met parelrand; mt.= onduidelijk; jl. E=1964; 
gew. 98 gram, 925/000

3350 vestzakhorloge in zilveren etui, Engels, 925/000

3351 tafelschuier met zilveren rug; mt.= Schoonhovense zilverfabriek fa. H. 
Hooykaas en een kristallen flessenbak met zilveren rand, 835/000

3352 koopje diversen w.o. een Dupont aansteker en twee zilveren fotolijstjes

3353 grote, zilveren terrine met een "Granaatappel" op de deksel en op zilveren 
onderschaal, Portugees 20ste eeuw; gew. 4829 gram, 925/000 (valse antieke 
keuren)

3354 48 tafelmessen met zilveren heften; mt.= Hoeker & Zn., Amsterdam 1897 - 
1904 in mahoniehouten bestekkist (één bijgezocht)

3355 23 dessertmessen met zilveren heften; mt.= Hoeker & Zn., Amsterdam 1897 - 
1904 in mahoniehouten bestekkist (één bijgezocht)

3356 zes zilveren visvorken, model dubbel rondfilet; mt.= fa. J.M. van Kempen en 
zn., Voorschoten; jl. A=1910 en zes zilveren vismessen, model dubbel rondfilet; 
mt.= fa. C.P. 't Hart, Den Haag; jl. A=1934; totaalgew. 550 gram, 835/000

3357 tien zilveren dessertlepels, model Haags lofje; mt.= J.A.A. Gerritsen, Zeist; jl. A 
en I= 1910 en 1918; totaalgew. 375 gram, 835/000 (graveringen)

3358 vijf zilveren tafellepels en vier zilveren tafelvorken, model Hollands glad; mt.= 
R. Veenstra, Sneek; jl. Z=1884; totaalgew. 394 gram, 835/000

3359 divers zilver bestek; totaalgew. 650 gram, 835/000 (inscripties)
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3360 tien zilveren tafelvorken, model Hollands glad; totaalgew. 577 gram, 835/000 
(inscripties)

3361 acht differente, zilveren vorken en een antiek, zilveren couvert; totaalgew. 500 
gram, 835/000 (inscripties)

3362 driedelig, zilveren theeserviesje met houten oren en knoppen; mt.= zilverfabriek 
Voorschoten te Voorschoten; jl. S en T=1928 en 1929; totaal brutogew. 984 
gram, 835/000

3363 driedelig, glad zilveren roomstelletje; mt.= zilverfabriek Voorschoten te 
Voorschoten; jl. A=1960; totaalgew. 311 gram, 835/000

3364 drielichts, zilveren kandelaar, Duits; brutogew. 933 gram, 835/000

3365 twee eenlichts, zilveren kandelaartjes, Engels; totaal brutogew. 477 gram, 
835/000 (gedeukt)

3366 twaalf zilveren ijslepels, model Haags lofje; mt.= H.B. Hol, Willige Langerak; 
jl. M=1947; totaalgew. 226 gram, 835/000

3367 elf zilveren theelepels en een bijbehorende, zilveren suikerschep, model dubbel 
filet; mt.= fa. J.M. van Kempen, Voorschoten; totaalgew. 169 gram, 835/000 
(deukjes)

3368 twaalf zilveren theelepeltjes met "Bokkenpootjes" op de getorste steeltjes; 
totaalgew. 90 gram, 835/000

3369 twaalf zilveren theelepeltjes; mt.= Bijkamp en Co., Steenwijk; totaalgew. 99 
gram, 835/000

3370 twaalf zilveren gebaksvorkjes met "Bokkenpootjes" op de getorste steeltjes; 
mt.= fa. J.M. van Kempen, Voorschoten; totaalgew. 100 gram, 835/000

3371 vier zilveren "Apostel" lepels met vermeille binnenbak, Engels; totaalgew. 186 
gram, 835/000 in cassette

3372 zilveren sladiencouvert met Oudhollandse voorstellingen en "Schepen" op de 
stelen; mt.= C. Schoorl, Zaandijk; jl. B=1911; totaalgew. 230 gram, 835/000

3373 zilveren lepeldoos met gegraveerde deksel en initialen; mt.= onvindbaar; jl. 
S=1852; brutogew. 170 gram, 835/000

3374 geribd zilveren tabaksdoos; mt.= A. Kuin, Groningen; jl. W=1831; gew. 133 
gram, 835/000 (inscriptie in de deksel)

3375 achtkantig, zilveren cacaokommetje met ebbenhouten oor, Engels; brutogew. 
347 gram, 835/000

3376 zilveren bonbonmandje met hengsel, Duits en een zilveren bonbonmandje met 
hengsel; mt.= van Kempen en Begeer, Zoetermeer; jl. K=1920; totaalgew. 149 
gram, 835/000

3377 ovaal, opengewerkt zilveren bonbonmandje met grepen; mt.= onduidelijk; jl. 
X=1907; gew. 96 gram, 835/000

3378 gegraveerde taartschep, b.w.z.g., Deens en een bewerkt zilveren druivenschaar; 
totaalgew. 156 gram, 835/000

3379 mahoniehouten flessenbak met zilveren rand, Engels, 835/000 (inscriptie in de 
bodem)

3380 zilveren herenvestzakhorloge; adres L. Leroy & Cie, Paris nr. 5177; kastmaat 58 
mm., 835/000 in mahoniehouten reiskistje

3381 14 krt. gouden herenvestzakhorloge; adres Zenith, Paris; kastmaat 48 mm. aan 
een 14 krt. gouden horlogeketting; brutogew. horloge 57,8 gram en gew. ketting 
17 gram

3382 zes onedele fruitcouvertjes

3383 vijf antieke, zilveren vorkjes; mt.= L.B.; totaalgew. 51 gram, 835/000
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3384 zes zilveren dessertcouverts, Belgisch (één lepel Frans), 800/000 en een 
bijgezocht, zilveren couvert, Frans, 925/000; totaalgew. 510 gram

3385 bewerkt zilveren sladientang, Biedermeier; mt.= W. Baksteen en Middendo, 
Rotterdam; jl. S=1877; gew. 157 gram, 835/000

3386 twee zilveren groentelepels, model parelfilet; mt.= fa. van Kempen en zn., 
Voorschoten; jl. K=1894; totaalgew. 140 gram, 835/000

3387 divers zilver schepwerk; totaalgew. 420 gram, 835/000

3388 koopje zilveren vorkjes; totaalgew. 294 gram, 835/000

3389 koopje diversen w.o. zilver

3390 zilveren botermes met cornalijnen heft; mt.= J.A. Melis, Den Bosch; jl. Y=1858 
en een zilveren petitfourschep; mt.= fa. G.C. Reeser en zn., Den Haag; jl. 
Q=1900; totaal brutogew. 104 gram, 835/000

3391 zilveren taartschep; mt.= D. van Outvorst en zn., Amsterdam; jl. D=1888 en een 
zilveren soeplepel; mt.= fa. J.M. van Kempen en zn., Voorschoten; jl. A=1910; 
totaalgew. 380 gram, 835/000

3392 18 krt. gouden ring bezet met briljantjes totaal ca. 0,97 crt.; brutogew. 7,2 gram; 
ringmaat 17 mm.

paraaf Notaris

Naam  Notaris

Thursday, May 7, 2020 Pagina 4 van 4

notarisboek



4263 pubclock met snekkegang; adres Meal & White, Manchester

4264 banjobarometer in mahoniehouten kast; adres Carpenter & Westley, London

4265 stickbarometer in mahoniehouten kast; adres J.M. Bryson, Edenburgh

4266 tweelaads, eikenhouten kastje

4267 beschilderde vruchtenhouten halvemaantafel

4268 ronde, eikenhouten bijzettafel op driesprantpoot

4269 staande klok met maan- en datumaanduiding in eikenhouten kast; adres W. Flint, 
Westveld; hoogte 219 cm.

4270 eendeurs, mahoniehouten kastje met bovenlade, 19de eeuw; afm.: hoogte 96 
cm., breedte 66 cm. en diepte 46 cm.

4271 Friese staartklok in eikenhouten kast

4272 rechthoekige, mahoniehouten bureau met vijf laden en een opstand, Victoriaans; 
afm.: hoogte 90 cm., breedte 129 cm. en diepte 88 cm.

4273 wortelnotenhouten klepbureau met drie gebogen laden; afm.: hoogte 105 cm., 
breedte 100 cm. en diepte 52 cm.

4274 zes mahoniehouten stoelen met inlegwerk van koperdraad, Biedermeier stijl

4275 notenhouten haardbankje, Chippendale stijl

4276 chroomstalen ligstoel met zwart lederen bekleding; gemerkt le Corbusier voor 
Cassina; model LC4 nr. 51331

4277 vierlaads, mahoniehouten commode met gebogen front; afm.: hoogte 91 cm., 
breedte 93 cm. en diepte 53 cm.

4278 vijflaads, mahoniehouten commode met gebogen front, Engels; afm.: hoogte 
110 cm., breedte 106 cm. en diepte 52 cm.

4279 ronde, eikenhouten bijzettafel op driesprantpoot

4280 wandklok zgn. Maasvlakteklok; adres F. Polatte, Liège

4281 zeslichts, kristallen zakkroon

4282 Perzisch kleed; 300 x 202 cm.

4283 eikenhouten klepbureau met steekwerk in het front, Luiks; afm.: hoogte 99 cm., 
breedte 92 cm. en diepte 48 cm.

4284 wortelnotenhouten bijzettafeltje met vier klepjes, Willem III

4285 Perzisch kleed - Shiraz; 120 x 160 cm.

4286 twee Perzische kussendekjes - Bochara

4287 palissander- met ebbenhouten kolommen/kussenkast; afm.: hoogte 210 cm., 
breedte 185 cm. en diepte 80 cm.

4288 Friese staartklok met beschilderde wijzerplaat in eikenhouten kast

4289 staand horloge met koperen wijzerplaat en datumaanduiding in eikenhouten 
kast; adres Winter, Bristol; hoogte 198 cm.
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4290 rond, notenhouten tafeltje met twee bijbehorende armstoelen en twee stoelen, 
Chippendale stijl

4291 facet geslepen spiegel in notenhouten lijst

4292 tweedeurs, notenhouten vitrinekast op klauwpoten, Chippendale stijl; afm.: 
hoogte 206 cm., breedte 140 cm. en diepte 44 cm.

4293 driedeurs, mahoniehouten dressoir met inlegwerk van koperdraad, bronzen 
beslag en marmeren blad; afm.: hoogte 102 cm., breedte 160 cm. en diepte 60 
cm.

4294 tweedeurs, notenhouten buffetkast met eendeurs bovenkast en open schappen, 
Duits; afm.: hoogte 213 cm., breedte 153 cm. en diepte 75 cm.

4295 Perzisch kleed - Hamadan; 108 x 150 cm.

4296 Kelim kleed; 181 x 118 cm.

4297 Weense regulateurklok in tweekleurig notenhouten kast

4298 mahoniehouten bonheur met tweedeurs onderkast en eendeurs vitrine bovenkast, 
Biedermeier; afm.: hoogte 207 cm., breedte 101 cm. en diepte 46 cm.

4299 vier mahoniehouten armstoelen

4300 eendeurs, mahoniehouten vitrinekast, Biedermeier; afm.: hoogte 217 cm., 
breedte 108 cm. en diepte 50 cm.

4301 wortelnotenhouten bureau met twee onderdeuren en opstand waarin een 
eendeurs kastje en vier laden; afm.: hoogte 176 cm., breedte 96 cm. en diepte 68 
cm.

4302 teakhouten reissecretaire/bibliotheek met fraai bewerkt koperen beslag en 
grepen, het geheel inklapbaar tot een kist, Koloniaal (Medan 1930); afm. 
uitgeklapt: hoogte 128 cm., breedte 185 cm. en diepte 72 cm.

4303 teakhouten reiskist met fraai bewerkt koperen beslag en grepen en twee laden in 
het interieur, Koloniaal (Medan 1930 zie aankoopbewijs); afm.: hoogte 90 cm., 
breedte 110 cm. en diepte 49 cm.

4304 vierlaads, dubbelgebogen, teakhouten commode op klauwpoten, Koloniaal; 
afm.: hoogte 76 cm., breedte 100 cm. en diepte 52 cm.

4305 mahoniehouten speeltafel, Biedermeier

4306 mahoniehouten theetafel met lade, Queen Anne

4307 tweedeurs, notenhouten, Drentse kast; afm.: hoogte 204 cm., breedte 190 cm. en 
diepte 73 cm.

4308 tweedeurs, notenhouten, Drentse kast; afm.: hoogte 216 cm., breedte 207 cm. en 
diepte 78 cm.

4309 mahoniehouten hangoortafel met lade op een viersprantpoot

4310 mahoniehouten trumeau met spiegel en wit marmeren blad, Biedermeier
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5461 WARD, W. "A visit to the child at nurse" en "A visit to the boarding school" 
twee Engelse prenten in lijsten, beide 53 x 64 cm.

5462 OKX, CORNELIS (Kees) (geb. 1939 te Haarlem - overl. te Taillefer 2015) "Les 
Pierrent balancent" kleurenets 5/20 in lijst, 44 x 25 cm.

5463 OKX, CORNELIS (Kees) (geb. 1939 te Haarlem - overl. te Taillefer 2015) 
"Caprice d'une Rêve" kleurenets 2/5 in lijst, 39 x 32 cm.

5464 TERSTEEG, "Twee bomen in een landschap" olieverf, doek in lijst, 69 x 49 cm.

5465 BLOK VAN DER VELDEN, ADRIANUS DIRK (geb. 1913 te Dordrecht - 
overl. te Varese 1980) "Stilleven met gele bloemen" marouflé in lijst, 23 x 29 
cm.

5466 BLOK VAN DER VELDEN, ADRIANUS DIRK (geb. 1913 te Dordrecht - 
overl. te Varese 1980) "Duinlandschap te Texel" olieverf, doek in lijst, 33 x 43 
cm.

5467 COX, PETER "Landschap" olieverf, doek in lijst, 38,5 x 48,5 cm.

5468 COX, PETER "Duinlandschap" olieverf, doek in lijst, 49 x 59 cm.

5469 DUIN, RINUS "Twee dames kijkend in een boek" olieverf, board in lijst, 49 x 
59 cm.

5470 LA RIBERA DE VIGO, "San Francisco" olieverf, paneel, 35,5 x 50,5 cm.

5471 WENNE, BR. 1529 "Heer met een muziekinstrument" sepiatekening in lijst, 17 
x 10,5 cm.

5472 HENGST, van den "Montelbaanstoren te Amsterdam" aquarel in lijst, 36 x 48 
cm.

5473 PLUCKENBAUM, M. "Twee poesjes" ets in lijst, 22 x 25 cm.

5474 BOER jr., B. de "Bruggetje bij een boerderij" olieverf, doek in lijst, 29 x 39 cm.

5475 BOUTER, C. "Herderin bij een schaapskudde" olieverf, doek (beschadigd) in 
lijst, 39 x 59 cm.

5476 naar BOSBOOM, (H.J. DIRKSEN) "Kerkinterieur van de St. Bavo te Haarlem" 
olieverf, doek in lijst, 97 x 77 cm.

5477 VELDE, van de "Schapen in een landschap" olieverf, paneel in lijst, 19 x 24 cm.

5478 TOULOUSE-LAUTREC, HENRI de (geb. 1864 te Albi - overl. 1901 te Saint-
André-du-Bois) "Cancan danseres" kleurenlitho in lijst, 29 x 22 cm.

5479 onbekend, 19de eeuw (kopie naar Rembrandt) "Apostel Petrus" olieverf, doek in 
lijst, 84 x 60 cm.

5480 ARNTZENIUS, L. "Bloemstilleven" olieverf, doek in lijst, 24 x 29 cm.

5481 JANS, JAN (geb. 1872 te Amsterdam - overl. 1943 te Amsterdam) "Voorjaar in 
Kijfhoek 1942" olieverf, board in lijst, 23 x 32 cm.

5482 JANS, JAN (geb. 1872 te Amsterdam - overl. 1943 te Amsterdam) "Duinpan" 
olieverf, doek in lijst, 39 x 59 cm.

5483 ALBRECHT, C. "Half portret van Katerin Maria Ludoviko von Ostereich" 
ivoortje in lijstje, 9 x 8 cm.

5484 initialen F.H.I.D. "Koningin Maria Sophie Friedericke von Denmark" ivoortje in 
lijstje, 8 x 6 cm.
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5485 LAMPONI, "Portret van een jongetje" miniatuur op ivoortje, 7,5 x 6 cm.

5486 onbekend, "Portretjes" (plaatjes), twee miniaturen in lijstjes, beide 7,5 x 5,5 cm.

5487 VERHOESEN, ALBERTUS (geb. 1806 te Utrecht - overl. te Utrecht 1881) 
gesigneerd en gedateerd 1849 "Koeien in een landschap" olieverf, doek in lijst, 
43 x 54 cm. (lichte beschadiging)

5488 COLLINS, CAP'T G "Carte des Côtes d'Angleterre de Flandres et de Hollande" 
ingekleurde gravure in lijst, 48 x 60 cm.

5489 BERGEN, C. van "Lezende heer in interieur" olieverf, doek in lijst, 84 x 54 cm.

5490 ENDLICH, H. pseudoniem voor JAN SIMON KNIKKER (geb. 1911 te Leiden 
- overl. 1990 te Den Haag) "Heer in een roeiboot" olieverf, doek in lijst, 39 x 29 
cm.

5491 DIJCK, van "Vuurbomen in Indisch landschap" tweemaal olieverf, panelen 
zonder lijsten, beide 46 x 60 cm.

5492 POORTEN, J.J. van "Bosgezicht" olieverf, doek in lijst, 71 x 97 cm.

5493 TEUPKERS, D.A. 1812 kapiteinsprent getiteld "De Snelheid van Amsterdam 
Kapitein T. Meijer" aquarel in lijst, 59 x 77 cm.
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6035 koop boeken t.w. serie door Jules Verne en topografische kaarten van Nederland

6036 koop historische atlassen en een wereldatlas

6037 koop boeken "Kunst- en antiekveilingen" (2 dozen)

6038 koop atlassen en een Pieter Scheen

6039 statenbijbel in lederen kaft met koperen hoeken en sloten; uitgave bij Hendrick  
en Jacob Keur bij Marcus Doornick in compagnie anno 1688 (gravures 
ontbreken)
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8340 koop koperwerk

8341 koop lp's (twee dozen)

8342 koop lp's (twee dozen)

8343 koop aardewerk

8344 koop diversen

8345 koop koperwerk

8346 koop pleet bestek

8347 koop koperwerk

8348 koop divers serviesgoed

8349 koop kristalwerk

8350 koperen scheepsklok op een wielrad

8351 fotocamera en een statief

8352 koop diversen

8353 koop diversen

8354 koop wandversieringen

8355 koopje diversen

8356 wandlampje, koffiemolen, barometer en een spiegeltje

8357 koop diversen

8358 koop wandversieringen

8359 koop serviesgoed

8360 koop koperwerk

8361 klok en een lamp

8362 koop wandversieringen

8363 koop diversen

8364 koop Perzische kleedjes

8365 stereo-installatie met twee boxen - Sony

8366 koop diversen

8367 koop porselein en aardewerk

8368 koop porselein en aardewerk

8369 aardewerk eetservies (2 dozen)

8370 ovaal spiegeltje en een barometer
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8371 koopje bijouterieën

8372 koop pannen en een verrekijker

8373 aardewerk eetservies; gemerkt Spring Fields (2 dozen)

8374 koop diversen

8375 mahoniehouten schrijfkist en een koperen beddenpan

8376 koop serviesgoed - Krautheim (2 dozen)

8377 aardewerk kaststel, twee porseleinen vazen en een kleedje

8378 koopje porselein en aardewerk

8379 koopje porseleinen beeldjes

8380 vier zinken beeldjes

8381 koop serviesgoed

8382 koop serviesgoed - Carta Abreu

8383 drie glazen hanglampen

8384 munitiekist waarin dvd's

8385 driedelig lampetstel

8386 koop kinder sprookjeskleding

8387 smeedijzeren wildkroon en twee schilderijtjes

8388 microscoop met toebehoren - Soligor

8389 koop kristal en glaswerk

8390 koop kleedjes

8391 koop diversen

8392 koop vazen

8393 koop Wedgwood serviesgoed (3 dozen)

8394 koop wandversieringen

8395 koop diversen

8396 koop diversen

8397 koop grammofoonplaten (3 dozen)

8398 koop diversen

8399 schoorsteenpendule, rappier en een koperen doofpot

8400 koop wandversieringen

8401 koop kristallen lampen

8402 koop kristalwerk

8403 koop diversen

8404 koop aardewerk
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8405 koop aardewerk voorraadpotten

8406 koop aardewerk

8407 koop diversen

8408 koop diversen

8409 zwart kruit outfit

8410 koffergrammofoon met enige grammofoonplaten

8411 schoorsteenpendule in eikenhouten kast

8412 drie glazen wandlampen; design Willem van Oyen voor Raak

8413 vier lakpanelen met inlegwerk van parelmoer

8414 koop grammofoonplaten (2 dozen)

8415 koop grammofoonplaten (2 dozen)

8416 koop grammofoonplaten (2 dozen)

8417 divers koperwerk w.o. een doofpot

8418 koop kristalwerk

8419 koop tinwerk

8420 koop diversen

8421 koop koperwerk

8422 lichtgroen aardewerk servies met rode rand en bloemdecor - Adams, Engeland 
(2 dozen)

8423 koop beeldjes

8424 koop diversen w.o. een globe

8425 koop beeldjes

8426 koop diversen

8427 twee beelden "Koe" en een "Schaap"

8428 koop diversen w.o. houtsnijwerk

8429 koop diversen w.o. een radio

8430 koop pleetwerk

8431 koop bestek
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9497 vierdeurs, eikenhouten buffetkast met glas-in-lood raampjes in de bovenkast

9498 ovale, eikenhouten uitschuiftafel met een tussenblad en zes bijbehorende stoelen

9499 gietijzeren houtkachel

9500 twee spiegels in eikenhouten lijsten en een eikenhouten vloerlamp

9501 eikenhouten klepbureau met steekwerk in het front en een iepenhouten armstoel

9502 houtsnede en een pasteltekening in lijsten

9503 wandversiering "Alfabet" in lijst

9504 wasmachine (bovenlader) - A.E.G.

9505 tweedeurs, kersenhouten buffetkast met vitrine bovenkast

9506 wandversiering in lijst

9507 ovale, mahoniehouten coulissetafel op driesprantpoot, Biedermeier

9508 vier notenhouten stoelen met gestreepte bekleding

9509 vier eikenhouten stoelen met groen skai bekleding

9510 twee eikenhouten stoelen met groen velours bekleding, haardscherm en een 
kunststof plantenbak

9511 twee achtkantige spiegels in lijsten

9512 Hindelooper beschilderde tafel met vier bijbehorende stoelen

9513 mahoniehouten tafel met vier stoelen

9514 mahoniehouten toilettafel met drie spiegels

9515 spiegel met "Coca Cola" reclame

9516 oude kassa

9517 oude wandtelefoon

9518 olieverfschilderij op doek "Indonesisch landschap" pasteltekening "Ploegende 
boer" en twee kleurenlitho's "Stillevens"

9519 wit geschilderde keukenkast

9520 bruin lederen fauteuil

9521 twee gietijzeren bloempotten

9522 notenhouten archiefkastje

9523 teakhouten eettafel

9524 twee ronde, mahoniehouten plantentafeltjes en een rechthoekige spiegel in lijst

9525 mahoniehouten klepbureautje

9526 mahoniehouten coulissetafel op viersprantpoot
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9527 verlaagde, mahoniehouten tafel, Biedermeier

9528 mahoniehouten armstoel en een eikenhouten armstoel

9529 tweedeurs, notenhouten kast

9530 rechthoekige tafel met tekst op het bovenblad en verlichting

9531 grijze kindercommode

9532 glazen salontafel; gemerkt la Palma, Italy

9533 staande lamp

9534 staande, witte design lamp

9535 Perzisch kleed

9536 Perzisch kleed

9537 lcd televisie - Samsung (afstandsbediening op kantoor)

9538 mahoniehouten lectuurstandaard

9539 notenhouten penantkast

9540 notenhouten ladekastje

9541 mahoniehouten sidetable met drie laden

9542 ovale spiegel in vergulde lijst

9543 stofzuiger - A.E.G

9544 wasmachine - Samsung

9545 koelkast - Liebherr

9546 zandstenen tuinvaas

9547 twee teakhouten stoelen; gemerkt Uldum møbelfabrik, Denmark

9548 twee olieverfschilderijen in lijsten

9549 magnetron - Inventum

9550 drielaads, notenhouten commode

9551 flatscreen televisie - Sony (afstandsbediening op kantoor)

9552 Fries staartklokje in mahoniehouten kast

9553 Perzisch kleedje

9554 twee golfsets waarvan één met karretje

9555 metalen hanglamp, 60er jaren

9556 hanglamp met drie aardewerk bollen, 60er jaren

9557 naaimachine in koffer - Husqvarna

9558 drielaads, eikenhouten commode

9559 drielaads, eikenhouten commode

9560 mahoniehouten spinnekoptafel, Biedermeier
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9561 regulateurklok in eikenhouten kast

9562 eikenhouten chiffonnière

9563 notenhouten wandporseleinkastje

9564 wandklokje en een spiegel in mahoniehouten lijst

9565 eikenhouten theekastje met geslepen ruitje

9566 driedeurs, notenhouten hoekkast met marmeren blad en etagèreopstand waarin 
een spiegel

9567 vier smeedijzeren kandelaars; hoogte 157 cm.

9568 twee eikenhouten stoelen

9569 mahoniehouten kolenbak

9570 twee rood geschilderde stoelen

9571 witte armstoel, Windsor

9572 grenenhouten commode met marmeren blad

9573 aggregaat - Kraft Volt, Germany KV - 8500

9574 schoenmakersleest

9575 kaassnijder met verwarmd mes - Rewebo en een blender

9576 naaimachine in koffer - Singer

9577 vier teakhouten design stoelen, Deens; vermoedelijk Vejle Stole mobelbabrik

9578 eikenhouten slaapkamerameublement bestaande uit: lits-jumeaux, twee 
nachtkastjes met marmeren blaadjes, tafeltje, twee stoelen en een tweedeurs 
spiegellinnenkast

9579 vierlaads, eikenhouten archiefkast met bakelieten grepen

9580 eikenhouten archiefkastje met jaloeziedeur

9581 eikenhouten wandkastje en een tweelaads, eikenhouten kaartenbak

9582 ovale, mahoniehouten tafel met vier bijbehorende stoelen en twee armstoelen

9583 notenhouten fauteuil met kuifstukje, Chippendale stijl

9584 drielaads, notenhouten commode

9585 Zaanse klok

9586 olieverfschilderij op doek en een ets in lijsten

9587 metalen bureaulamp, 60er jaren

9588 roze glazen hanglamp, 60er jaren

9589 ovale spiegel in zwart met goudkleurige lijst

9590 groen gelakte kluis - Lips (sleutel op kantoor)

9591 mahoniehouten penantkast

9592 regulateurklok in notenhouten kast

9593 regulateurklok in notenhouten kast
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9594 wandklokje in koperen huis

9595 Friese staartklok in wortelnotenhouten kast

9596 comtoiseklok met harpslinger; adres Ferdinand Verdier à Save Terre de Guenne

9597 comtoiseklok met harpslinger; adres Louis Badoz du Puy

9598 comtoiseklok met vouwslinger; adres R. Antoine

9599 zeslichts, koperen kaarsenkroon

9600 eendeurs, mahoniehouten spiegelkast met gestoken kuif

9601 piano in palissanderhouten kast met kaarsenhouders; merk Dimoline, Bristol

9602 pianokruk

9603 koperen haardscherm

9604 vierslags, chineeslak kamerscherm

9605 twee gipsen zuilen "Vrouwenfiguren"; hoogte 94 cm.

9606 mahoniehouten schrijfbureau met leerdoek in het blad en op twee drielaads 
ladeblokken - Cameo Furniture

9607 vijf mahoniehouten stoelen met blauw velours bekleding, vroeg Biedermeier

9608 eendeurs, eikenhouten wandvitrinekastje en een drielaads, eikenhouten kastje

9609 notenhouten armstoel met blauw velours bekleding en een eendeurs, 
wortelnotenhouten wandvitrinekastje

9610 notenhouten armfauteuil met roze bekleding en een mahoniehouten bijzettafeltje

9611 eikenhouten armstoel met geborduurde bekleding en een notenhouten stoeltje 
met geborduurde bekleding

9612 zeslaads, mahoniehouten chiffonnière

9613 mahoniehouten salontafel

9614 verguld houten zonneklok met batterij uurwerk

9615 vier design armstoelen met ribcord bekleding; gemerkt Gispen

9616 eikenhouten salontafel en twee bijzettafeltjes

9617 drie boerenstoelen met biezen matten

9618 staande design lamp; merk Stilnovo

9619 design plafondlamp; merk Flos Glo-Ball, Italy

9620 wasmachine - A.E.G. en een wasdroger - Indesit

9621 koelkast - Liebherr, rollator en een printer

9622 staande, witte lamp

9623 elektrische naaimachine en een stofzuiger - Miele

9624 kluisje (code op kantoor)

9625 wit kunststof design hanglamp
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