VEILINGGIDS
Veiling 9 maart 2019

Start veiling 14.30 uur. De items zijn te bekijken van 10.00 tot 14.00 uur.

Veilingvoorwaarden
De Kringloper deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat
de veiling wordt gehouden onder de hierna volgende voorwaarden en dat
een ieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij de
toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig aanvaardt:

Algemene veilingvoorwaarden kringloopveiling
1.

Alleen volledige registratie geeft recht op een biednummer. Zonder
biednummer is bieden niet mogelijk.

2.

Alle goederen worden verkocht voetstoots zonder actie of refactie, in de
toestand, waarin het te verkopene zich op het ogenblik van toewijzing
bevindt.

3.

Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen schriftelijk of mondeling
gegeven, worden geacht naar beste weten van de zijde van verkoopster
gedaan te zijn en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op
verkoopster of onttrekking aan de plichten van de koper om de goederen
tot zich te nemen en te betalen, zijnde de koper in de gelegenheid zich
op kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en de toestand van het te
verkopen goed.

4.

Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en
risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.

5.

Bij niet tijdige betaling zal aan de koper de wettelijke rente in rekening
gebracht worden vanaf de datum van toewijzing tot het tijdstip van
betaling. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
voor rekening van de nalatige koper.

6.

De koper is verplicht de gekochte goederen tot zich te nemen en in ieder
geval de gekochte goederen binnen (3) dagen na de toewijzing te laten
afhalen. De verkoopster behoudt zich het recht voor om het verkochte niet
af te geven zonder betaling. Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te
hebben en de koper zal zich dus niet op zijn lastgever kunnen beroepen.

7.

Indien de verkochte goederen niet binnen (3) dagen zijn afgehaald, zo is
de koper door dit feit zelf in gebreke gebleven en heeft de verkoopster het
recht zonder verdere ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te
beschouwen. De verkoopster heeft het recht de kopen, die niet afgehaald
zijn, onmiddellijk of later in het openbaar of uit de hand te verkopen; de
nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en
voor de kosten van de verkoop, terwijl hij geen aanspraak kan maken op
een eventuele meeropbrengst.

8.

Indien bij een toewijzing van een koop twee of meer personen tegelijk
aan bod zijn of moeilijkheden rijzen over toewijzing of anderszins beslist
hierover de veilingmeester en heeft deze in ieder geval het recht de koop
terstond opnieuw te herveilen met dezelfde rechten.

9.

De verkoopster behoudt zich het recht voor de volgorde van verkoping te
wijzigen en nummers bijeen te voegen of te splitsen of nummers te laten
uitvallen.

10. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de
voorwaarden van de verkoop.

Veilingitems

Titel 		Mobach
Kavelnummer 1
Richtprijs		
€ 30 – 50

Titel 		Pijpenkomfoor
Kavelnummer 2
Richtprijs		
€ 40 – 60
Een zilveren pijpenkomfoor met
koperen binnenbak op zwarthouten
voet. Bijgevoegd een naaigarnituur in
etui.

Titel 		Cees Landzaat
Kavelnummer 3
Richtprijs		
€ 15,00 - 30,00

Titel 		A*** Bout
Kavelnummer 4
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00

Zittend meisje
Ets en aquatint

De balletles
Gesigneerd. Olie op doek.

Een grote bruine aardewerk vaas met
een decor van zittend vrouwelijk naakt.
Gemerkt. Bijgevoegd een grote schaal
met een decor van Afrikaanse Vrouwen.

Titel 		KLM huisjes
Kavelnummer 5
Richtprijs		
€ 40,00 - 60,00

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Genummerd onder 31 (23x).
Geveltegeltjes (7x). Bijgevoegd een
vliegbewijs boven Amsterdam uit 1929
(31x).

Beeldjes in de vorm van een teckel op
een boek, een kikker en een vogel op
een tak (3x).

Titel 		China
Kavelnummer 7
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00
Twee flacons in de vorm van
een dame naast een vaas. Twee
kandelaars in de vorm van keizerlijke
draken (4x).

Titel 		Koper
Kavelnummer 8
Richtprijs		
€ 25,00 - 50,00
Een kruimel pan met deksel, een
kannetje, een oliekomfoor en een
elektrische waterkoker. Drie gemerkt.
(4x)

Beeldjes
6
€ 30,00 - 50,00

Titel 		Zilver
Kavelnummer 9
Richtprijs		
€ 25,00 - 50,00

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Drie diverse fotolijstjes, een borstel en
een schaaltje. Gemerkt. (5x)

Een antiek creamware onderdeel van
een theeservies bestaande uit een
kom, een suikerpot met deksel en drie
schoteltjes, allen met een decor in encre
de chine van vrouwen in een park. (5x)

Titel 		R*** Miller
Kavelnummer 11
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Titel 		Hollandse school
Kavelnummer 12
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Bloemenmarkt.
Acryl op doek.

Portret van de heer Michelsen (RKD
nummer 275784).
Olie op doek.

Engeland
10
€ 30,00 - 50,00

Titel 		Erwin Nagel
Kavelnummer 13
Richtprijs		
€ 80,00 - 120,00

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Een ronde witte design eettafel.
Gemerkt.

Een ronde open teakhouten
boekenkast.

Titel 		Zilver
Kavelnummer 15
Richtprijs		
€ 40,00 - 70,00

Titel 		
Jan Lodewijk Jonxis
			(1789 – 1866)
Kavelnummer 16
Richtprijs		
€ 30,00 - 40,00

Een soeplepel, een kaasschaaf, een
broodmes, zestien lepels en drie
vorken. Gemerkt. (22x)

boekenkast
14
€ 50,00 - 100,00

Portret van een meisje (circa 1840)
Gesigneerd Aquarel

Titel 		Hollandse school
Kavelnummer 17
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Riviergezicht
Onduidelijk gesigneerd Olie op doek.

Graniver cactuspot. Gemerkt, Bijgevoegd een zwarte onderzetter, een
kom en een kannetje. (4x)

Titel 		China
Kavelnummer 19
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Twee diverse kommen, zestien
kopjes en elf schoteltjes. Allen met
kapucijnerkleurige buitenzijdes (29x)

Een Guzzini staande lamp.

A,D, Copier Leerdam.
18
€ 50,00 - 100,00

Design. Fabio Lenci.
20
€ 300,00 - 500,00

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Swarovski kristal
21
€ 30,00 - 50,00

Titel 		Imari
Kavelnummer 22
Richtprijs		
€ 40,00 - 80,00

Drie tulpen, een uil, een muis en vier
papegaaien. Allen gemerkt. (4x)

Twee grote schalen twee kleine
schalen en een waaiervormige schaal
(5x)

Titel 		Schilderingen
Kavelnummer 23
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Titel 		Hyllinge mobler
Kavelnummer 24
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Twee schilderingen op doek
voorstellende Marilyn Monroe en
Marlon Brando. Elk 220 x 75 cm (2x)

Deense design zwarte armstoel.
Met sticker.

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Kartel
25
€ 80,00 - 120,00

Le Marie stoel door Sterck. Vier
paarskleurige kunststof stoelen.
Gemerkt. (4x)

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Officierszwaard
27
€ 40,00 - 60,00

Een officierszwaard in foedraal.
Gemekt. Bruxelles, Bijgevoegd drie
diverse krissen (4x)

Titel 		Jan Poortenaar
			(1886 – 1958)
Kavelnummer 26
Richtprijs		
€ 60,00 - 120,00
Zes diverse etsen met Hollandse
voorstellingen.
Gesigneerd . (6x)

Titel 		Theelepeltjes
Kavelnummer 28
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00
Zes zilveren theelepeltjes in etui.
Tweede gehalte. Een geborduurd
avondtasje met zilveren tweede
gehalte beugel. Bijgevoegd twee
tasjes (9x)

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Makkum
29
€ 50,00 - 100,00

Titel 		Ruud Krijnen
Kavelnummer 30
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Een blauw gedecoreerd aardewerk
tableau met een molen. Een gekleurd
tableau met een vogel in een kooi.
Bijgevoegd een nat fruitschaal. Allen
gemerkt. (3x)

Een boogvormige supra la porte
schildering van een hond in een bos.
Gesigneerd en 1975. Maroufle.

Titel 		Marc Trappeniers
Kavelnummer 31
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Titel 		
			
Kavelnummer
Richtprijs		

Compositie.
Gesigneerd. Olie op doek.

Hubertus van Hove
Bzn (1814 – 1865)
32
€ 20,00 - 40,00

Een dienstmaagd bij een poort.
Gesigneerd aan achterzijde en
gedateerd. Aquarel.

Titel			
Evert Moll
			(1878 – 1955)
Kavelnummer 33
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00

Titel 		Delftsblauwe bordjes
Kavelnummer 34
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00

Haven van Rotterdam
Gesigneerd.
Maroufle.

Twee antieke Delftsblauw bordjes.
Gemerkt: de Klaauw. Een Gouda
doosje met een elegant paar op het
deksel. Gemerkt (3x)

Titel 		Kandelaars
Kavelnummer 35
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Titel 		4 schilderijtjes
Kavelnummer 36
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Twee diverse zilveren kandelaars en
een tweearmige kandelaar.
Gemerkt (3x)

Vier diverse miniatuur schilderijtjes
met bloemen.
Twee gesigneerd (4x)

Titel			
H. W. Mesdag
			(navolger van)
Kavelnummer 37
Richtprijs		
€ 100,00 - 300,00
Scheveningse platbodems voor dek
kust. Draagt signatuur.
Aquarel.

Titel 		Aziatische			
			schilderijen
Kavelnummer 38
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00
Twee Aziatische schilderijen met
reizigers (2x)

Titel 		Josephus Augustus
			Knip (1777-1847)
			(toegeschreven aan)
Kavelnummer 39
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Titel 		Mickey Mouse
Kavelnummer 40
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Berglandschap bij Chamonix
Gouache

Mickey Mouse TV met
afstandsbediening

Titel			
Blikken speelgoed
Kavelnummer 41
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00
Vijf auto’s, een kassa, een tractor
met aanhanger, en bootje en twee
lantaarnpalen. (11x)

Titel 		Miniatuurportretten
Kavelnummer 42
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00

Titel 		Japan
Kavelnummer 43
Richtprijs		
€ 20,00 - 40,00

Titel 		Glas
Kavelnummer 44
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00
Vier vazen en een kom met een luster
decor. (5x)

Twee diverse handgekleurde
houtsneden. (2x)

Twee miniatuurportretten. Vroeg
19de eeuw, Bijgevoegd vier diverse
drukwerkjes. (6x)

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Blikken
45
€ 20,00 - 40,00

Titel 		Glazen kommen
Kavelnummer 46
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Een blik in de vorm van een palet.
Bijgevoegd vijf diverse blikken. (6x)

Vier glazen kommen met deksels.
Twee gemerkt. (4x)

Titel 		Copier
Kavelnummer 47
Richtprijs		
€ 40,00 - 70,00

Titel 		Hollands aardewerk
Kavelnummer 48
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Een achtkantige antracietkleurige
glazen vaas. Gemerkt. Een Julianavaasje, een groene vaas en een met
een gebroken ijsdecor. (4x)

Een kom, een vaasje en een tabakspot
met een vos op de deksel. Alle
gemerkt. (3x)

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Brons
49
€ 50,00 - 100,00

Titel 		Fins glas
Kavelnummer 50
Richtprijs		
€ 100,00 - 200,00

Een brons beeldje voorstellende een
vrouw met juk. Koud beschilderd.
Wenen. Een zittende sjeik en een
brons groepje door Karin Beek. (3x)

Een lichtblauw glazen decanteer
fles, Gesigneerd: Riihimaen Lasi.
Bijgevoegd een Deense oranje vaas en
een blauwe vaas. (3x)

Titel 		Naaktstudies
Kavelnummer 51
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Titel 		
Kavelnummer
Richtprijs		

Een map met diverse vrouwelijke
naaktstudies. Enkele gesigneerd:
Brouwer. O.I. Inkt (55x)

Een ijsvogel op een stronk. Gesigneerd
Aquarel. Bijgevoegd een papegaai.
Gesigneerd en met stempel. (2x)

Rex Flood (1928 - ?)
52
€ 50,00 - 100,00

Titel			
Zilveren blaadje
Kavelnummer 53
Richtprijs		
€ 80,00 - 120,00
Een ovaal zilveren blaadje met
opstaande open gezaagde rand,
Tweede gehalte. Een vierkant zilveren
lodereindoosje. Tweede gehalte 1875.
(2x)

Titel 		India
Kavelnummer 54
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00
Een aquarel met een voorstelling
van een hoogwaardigheidsbekleder
met een bruidsschat, begeleid door
bewakers. Voorzien van tekst in oud
handschrift. Bijgevoegd een grote
koperen Perzische kan met tuit. (2x)

Titel 		Corneille
Kavelnummer 55
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Titel 		Tamiya
Kavelnummer 56
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Een wandklok. Bijgevoegd een
rechthoekige schaal en acht
onderzetters. (10x)

Een Porsche en een Mercedes
schaalmodel radiografisch bestuurde
auto’s met toebehoren.

Titel			
Kavelnummer
Richtprijs		

Imari
57
€ 50,00 - 100,00

Titel 		Blauw chinees
Kavelnummer 58
Richtprijs		
€ 50,00 - 100,00

Twee koppen, twee kommen.
Bijgevoegd een famille rose bord,
twee Kantonese borden, drie kopjes
en schoteltjes en een encre de chine
schaaltje. (14x)

Een bord, vijf kopjes, drie schoteltjes,
een vaasje en een sauskom. Japan.
Een bord en twee schaaltjes. (14x)

Titel 		Bali
Kavelnummer 59
Richtprijs		
€ 40,00 - 70,00

Titel 		Jacques Zon
			(1872 – 1932)
Kavelnummer 60
Richtprijs		
€ 30,00 - 50,00

Bali. Twee gesneden houten eenden
en een zittende vrouw. (3x)

Jacques Zon (1872 – 1932) of
omgeving. Zittende man bij een werf
Olie op doek.
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