
DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | LONDON | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

The World’s Largest Collectibles Auctioneer

Immediate Cash Advances Available

1.1 Million+ Online Bidder-Members

VEILINGEN KUNST & CURIOSA, GOUD, ZILVER & SIERADEN EN MILITARIA
19 T/M 22 JUNI 2019  |  IJSSELSTEIN  

A
U

C
TIO

N
 A

R
T &

 C
O

LLEC
TIB

LES, G
O

LD
 &

 SILV
ER

, M
ILITA

R
IA

  |  JU
N

E 19-22, 2019  |  IJSSELSTEIN
  |  TH

E N
ETH

ER
LA

N
D

S

Woensdag 19 en Donderdag 20 juni 2019
Wednesday June 19 and Thursday June 20, 2019

Kunst & Curiosa
Art & Collectibles

Vrijdag 21 juni 2019
Friday June 21, 2019

Goud & Zilver
Gold & Silver

Zaterdag 22 juni 2019
Saturday June 22, 2019

Militaria



Aankomende veilingen in IJsselstein

Postzegels en ansichtkaarten
Veilingdata: 6 en 7 september 2019
Inzenden mogelijk tot 5 juli 2019

Munten, bankbiljetten, penningen en onderscheidingen
Veilingdata: 12 t/m 16 november 2019
Inzenden mogelijk tot 6 september 2019

Kunst en curiosa
Veilingdata: 9 t/m 11 januari 2020
Inzenden mogelijk tot 8 november 2019

Een overzicht van de aankomende veilingen in de Verenigde
Staten en Hongkong vindt u op www.ha.com

Upcoming auctions IJsselstein

Stamps and postcards
Auction dates: September 6 and 7, 2019
Consignments will be accepted until July 5, 2019

Coins, papermoney, and medals
Auction dates: November 12 to 16, 2019
Consignments will be accepted until September 6, 2019

Art and collectibles
Auction dates: Januari 9 to 11, 2020
Consignments will be accepted until November 8, 2019

Please visit www.ha.com for our upcoming auctions in the USA and Hong Kong

Kavels voorzijde: 155
  2579
  4971

 

Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
Tel. +31 (0)30-6063944
Fax +31 (0)30-3100190
Email: haeurope@ha.com
www.mpo.nl (algemene informatie)
www.mpoauctions.com (veilingen IJsselstein)
www.ha.com (overige veilingen)

IBAN: NL15ABNA0501684581
BIC: ABNANL2A
PayPal: paypal-hae@ha.com
BTW nr.: NL855382429B01
KvK Utrecht 63746999

Openingstijden kantoor:
Maandag  09.00-17.30
Dinsdag  09.00-17.30
Woensdag 09.00-17.30
Donderdag 09.00-17.30
Vrijdag  09.00-17.30
Zaterdag  Gesloten
Zondag  Gesloten

Erkend registertaxateur

Lid NVMH

Lid KNGMP

Lid NVPH

Lid IFSDA

Lid IBNSIBNS

Lid PTS

O�cial Submission Center for:

tel:+31 (0)30-6063944
tel:+31 (0)30-3100190
mailto:haeurope@ha.com
http://www.mpo.nl/
http://www.mpoauctions.com/
http://www.ha.com/
mailto:paypal-hae@ha.com
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Beste verzamelaar en liefhebber,

De nieuwe catalogus van de juniveiling 2019 voor Kunst & Curiosa, Goud, Zilver & Sieraden en Militaria ligt 
weer voor u. Het is weer een grotere veiling geworden, bijna 5100 kavels, vandaar dat we gemeend hebben 
de Kunst en Curiosa te gaan veilen in twee dagen in plaats van één dag. Vanaf deze plaats een woord van dank 
richting onze inzenders, die deze grote veiling mogelijk hebben gemaakt. 

Op woensdag 19 juni en donderdag 20 juni veilen we de afdeling Kunst en Curiosa, beide dagen vanaf 
12:30 uur. We hebben deze keer maar liefst 2085 kavels, waaronder diverse goede schilderijen, veel aziatica, 
glaswerk, een leuke collectie speelgoed en spellen etc. Kijkt u goed op welke dag uw kavels geveild worden!

Op vrijdag 21 juni komen de gouden en zilveren juwelen, horloges en voorwerpen onder de hamer, alsmede 
een aantal gecertificeerde diamanten. Diverse bijzondere items passeren vanaf 10:00 uur de revue, waarbij 
een imposant aantal sieraden met bloedkoraal. Daarnaast mogen wij een uitgebreide verzameling miniaturen 
aanbieden, die bij de verzamelaar zeker in de smaak zal vallen.

Zoals altijd is zaterdag de dag van de militaria, met veel materiaal voor de echte liefhebber. Topstuk van deze 
afdeling is een banier dat door een Canadese soldaat in 1945 uit Berlijn is meegenomen. Kijk ook maar even 
bij de Engelse onderscheidingen, u treft daar een bijzondere set van een veteraan uit WOI aan.

De indeling van de kijkdagen en de veiling vindt u op de volgende pagina’s. We adviseren u om ruimschoots 
gebruik te maken van de kijkdagen, er is genoeg om te bekijken! Zoals altijd serveren wij doorlopend gratis 
koffie en thee aan en op de vrijdag en zaterdag (21 en 22 juni) bieden wij u tijdens de veiling tevens een 
gratis lunch aan. Live meebieden via internet is weer mogelijk, net als het zelf invoeren van uw schriftelijke 
biedingen, via ons online platform op www.mpoauctions.com. Verdere informatie hierover vindt u op de 
volgende pagina’s. 

Het belooft weer een mooie veiling te worden! Wij wensen u dan ook veel plezier met het doornemen van 
deze veilingcatalogus en hopelijk tot ziens in IJsselstein.

Met vriendelijke groet, Jacco Scheper & Huib Pelzer

http://www.mpoauctions.com/
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Dear Sir/Madam,

From Wednesday June 19th to Saturday June 22nd we will hold our bi-annual auction at our auction location 
in IJsselstein. Again we offer a wide range and interesting selection of art and collectibles from all over the 
world. If you are interested, we are happy to invite you to visit one of the days available for viewing but more 
so to visit us during the auction day itself, so you can experience firsthand what the auction is all about. Our 
location is located in the centre of the Netherlands at only a 15 minutes drive from the vibrant city of Utrecht. 
If you are unable to visit us for the auction we are happy to welcome you as an internet bidder for both bidding 
in advance and live bidding at www.mpoauctions.com. Please note that with equal bids we are obliged to use 
‘first come, first serve’.

Some of the (German) Third Reich militaria found in our auction may be offensive to some people. HAE does 
not have any affiliation with any past, present or future political parties or military organisations. The lots for 
sale are only intended for collectors of WWII German memorabilia and for educational purposes.

The sale, purchase and possession of arms are subject to national laws and regulations. Please make sure you 
are familiar with the laws and regulations of your country before placing bids. By placing a bid, you declare 
that you are at least 18 years of age and that you have verified whether you are allowed to legally buy these 
items in your country.

Mededeling

Een aantal objecten in deze veiling kunnen door klanten als confronterend worden ervaren. HAE heeft geen 
enkele binding met het Nationaal Socialisme uit de periode van 1933 tot en met 1945. HAE heeft geen 
politieke en/of andere motieven dan het bemiddelen bij de aan- en verkoop van militaria, waaronder Derde 
Rijk gerelateerde items, aan bonafide musea en verzamelaars. Alle Derde Rijk-items worden enkel verkocht 
ten behoeve van geschiedkundige, studie- en/of verzameldoeleinden.

De verkoop, aankoop en het bezit van wapens zijn onderworpen aan nationale wetten en voorschriften. Zorg 
ervoor dat u bekend bent met de wet- en regelgeving van uw land voordat u een bod uitbrengt. Door een 
bod te plaatsen, verklaart u dat u minimaal 18 jaar bent en dat u heeft geverifieerd dat u legaal deze wapens 
in uw land mag kopen.

http://www.mpoauctions.com/
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Kunst & Curiosa

Schilderijen, aquarellen, pastels etc. 1-278

Etsen, gravures, zeefdrukken etc. 279-379

Archeologie en vondsten 380-399

Aziatica / Asian art and objects 400-559

Krissen en diversen 560-567

Ethnografie 568-580

Munten, penningen, goud, zilver etc. 581-616

Lakstempels / Seals / Sceaux 617-628

Mineralen en fossielen 629-632

Pennen 633-644

Porselein, aardewerk en divers 645-775

Oude tegeltjes 776-782

Glaswerk 783-954

Klokken en divers 955-1010

Wijnen 1011-1020

Curiosa 1021-1371

Vitrinegoederen 1372-1383

Muziekinstrumenten en divers 1384-1391

Tapijten, textiel, kleding etc. 1392-1424

Verzilverde en vergulde voorwerpen 1425-1469

Tin, koper, brons en divers 1470-1496

Gewichten, maatbekers, weegschalen 1497-1507

Bustes en beelden 1508-1560

Beeldjes en poppen 1561-1562

Devotionalia en religie 1563-1567

Design 1568-1576

Ansichtkaarten, foto’s en divers 1577-1598

Fotocamera’s, projectoren en divers 1599-1605

Boeken, documenten en prenten 1606-1681

Olympische spelen 1682-1686

Strips en diversen 1687-1693

Posters, affiches etc. 1694-1696

Postzegels en benodigdheden 1697-1710

Modelbouw 1711-1735

Speelgoed en spellen 1736-1907

Meubilair, spiegels etc. 1908-2000

Oude aandelen 2001-2084

Goud, Zilver & Sieraden

Gouden sieraden en voorwerpen 2100-2965

Diamanten / Loose diamonds 2966-2981

Gouden horloges, merkhorloges etc. 2982-3130

Diverse sieraden 3131-3214

Edelstenen en mineralen 3215-3226

Zilveren sieraden en voorwerpen 3227-3966

Militaria

Geweren en pistolen 4100-4123

Blanke wapens 4124-4254

Bajonetten en divers 4255-4333

Napoleontische tijd 4334-4337

Tot en met WOI 4338-4385

Interbellum en WOII 4386-4643

Nederlands-Indië 4644-4668

Hulzen / Cartridge cases 4669-4672

Boeken, documenten etc. 4673-4793

Aardewerk en keramiek 4794-4796

Knopen 4797-4809

Ondersch., medailles, penningen 4810-5078

Emblemen en insignes 5079-5124

Uniformen 5125-5136

Diversen en lots 5137-5242

Inhoud

Voorwoord / Introduction         P. 3

Inhoud en kavels / Contents         P. 5

Data: kijkdagen, veiling en schriftelijke biedingen / Schedule     P. 6

Medewerkers en route / Staff and route        P. 7

MPO Online      P. 8

Algemene verkoopvoorwaarden         P. 9

Extract of the conditions of sale        P. 10

Kavels / Lots           P. 11
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Kijkdagen

Zaterdag 15 juni   10.00 - 17.00  alle kavels
Zondag 16 juni      13.00 - 17.00   alle kavels
Maandag 17 juni   10.00 - 21.00  alle kavels
Dinsdag 18 juni   10.00 - 17.00  alle kavels
Woensdag 19 juni  10.00 - 17.00  alleen goud, zilver, sieraden en militaria
Donderdag 20 juni  10.00 - 17.00  alleen goud, zilver, sieraden en militaria
Vrijdag 21 juni   10.00 - 21.00  alleen militaria
Zaterdag 22 juni   08.30 - 10.00  alleen militaria

Veilingdata

Woensdag 19 juni Kunst & Curiosa (1-1020)   aanvang 12.30  
        

Donderdag 20 juni Kunst & Curiosa (1021-2084)  aanvang 12.30  
        

Vrijdag 21 juni  Goud, Zilver & Sieraden (2100-3966) aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Zaterdag 22 juni  Militaria (4100-5242)   aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Live online meebieden mogelijk op alle kavels 

Uiterlijke inzending schriftelijke biedingen

Woensdag 19 juni voor 10.30 uur dienen biedingen binnen te zijn voor curiosa kavels 1 t/m 1020.
Donderdag 20 juni voor 10.30 uur dienen biedingen binnen te zijn voor curiosa kavels 1021 t/m 2084.
Donderdag 20 juni voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor de goud en zilver kavels.
Vrijdag 21 juni voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor de militaria kavels.

Zie de tabel op de pagina hiervoor voor de exacte kavelnummers per onderdeel.

U kunt uw schriftelijke biedingen aan ons doorgeven via www.mpoauctions.com (zie verderop in dit 
voorstuk, dit heeft onze voorkeur). Lukt dit niet dan kunt u gebruik maken van de (bijgesloten) biedbrief. 
Deze kunt u ook downloaden van www.mpo.nl/nl/veilingen/biedbrief_en_bieden. Deze biedbrief kunt u 
mailen naar info@mpo.nl, faxen naar +31(0)30-3100190 of opsturen naar antwoordnummer 1894, 3400WB, 
IJsselstein. Let op: u kunt alleen gebruik maken van het antwoordnummer vanuit Nederland. Verstuurt 
u vanuit het buitenland, gebruik dan ons kantooradres (zie binnenzijde kaft) en frankeer de enveloppe 
voldoende. U kunt ons ook bellen: +31(0)30-6063944. 

http://www.mpoauctions.com/
http://www.mpo.nl/nl/veilingen/biedbrief_en_bieden
mailto:info@mpo.nl
tel:+31(0)30-3100190
tel:+31(0)30-6063944
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Jacco Scheper directie jaccos@ha.com

Huib Pelzer directie en verkaveling huibp@ha.com

Danny van Doorn administratie dannyvd@ha.com

Deborah Meijer administratie dmeijer@ha.com

Leoni Katan administratie leonik@ha.com

Marita Azpilcueta administratie maritaa@ha.com

Jeroen den Hertog administratie en verkaveling jeroend@ha.com

Marco van Riemsdijk catalogus marcovr@ha.com

Marc Rietveld catalogus en fotografie marcr@ha.com

Carol Eybergen verkaveling carole@ha.com

Hidde Kuiper verkaveling hiddek@ha.com

Nienke Offringa verkaveling nienkeo@ha.com

Medewerkers

mailto:jaccos@ha.com
mailto:huibp@ha.com
mailto:dannyvd@ha.com
mailto:dmeijer@ha.com
mailto:leonik@ha.com
mailto:maritaa@ha.com
mailto:jeroend@ha.com
mailto:marcovr@ha.com
mailto:marcr@ha.com
mailto:carole@ha.com
mailto:hiddek@ha.com
mailto:nienkeo@ha.com


Online veiling
De veiling is online te volgen via www.mpoauctions.com. Hier kunt u niet alleen vooraf uw biedingen 
doorgeven, maar ook live meebieden tijdens de veiling.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van mpoauctions.com dient u zich eenmalig te registreren. Het 
verwerken van uw registratie kan maximaal 1 werkdag in beslag nemen, wacht dus niet tot het laatste moment.

Vooraf bieden
Vooraf uw biedingen doorgeven (ook wel schriftelijk bieden genoemd) kunt u het beste doen via www.
mpoauctions.com. Het systeem werkt snel en degelijk en inmiddels is bewezen dat het aantal fouten lager 
ligt dan bij de bekende handgeschreven biedbriefjes. Bijkomend voordeel is dat u direct terugkoppeling krijgt 
en eventueel uw bod nog kunt verhogen. Daarnaast worden uw biedingen direct verwerkt. Dit kan tot 48 uur 
tijdvoordeel opleveren. Belangrijk indien er gelijke biedingen worden uitgebracht!

Live bieden
Op alle kavels kunt u ook live online meebieden. Om live mee te bieden dient u zich voor de specifieke veiling 
aan te melden. Om u aan te melden voor een veiling logt u in op mpoauctions.com en klikt u vervolgens op 
de oranje knop ‘Aanmelden’ bij de specifieke veiling. Op de pagina die nu verschijnt kunt u zich aanmelden. 
Het verwerken van de aanmeldingen kan maximaal 1 werkdag in beslag nemen, wacht dus niet tot het laatste 
moment. Nadat u een bevestiging per e-mail hebt ontvangen kunt u het Livebid-gedeelte bereiken via de 
blauwe knop ‘Live’ bij de specifieke veiling. 

Online auction
Follow the auction at www.mpoauctions.com. Here you can not only place your bids in advance, but also bid 
live during the auction.

In order to make full use of mpoauctions.com you must register once. The processing of your registration can 
take up to 1 business day, so do not wait until the last minute.

Bidding in advance
In stead of written bids, please use mpoauctions.com to place your bids in advance. The system is fast and 
flawless and it has now been proven that the number of errors is lower than with the known handwritten 
bidlists. Another advantage is that you get instant feedback and the possibility to raise your bids if necessary. 
In addition, your bids are processed immediately. This can give an advantage up to 48 hours. Important if 
equal bids are placed!

Live bidding
We offer all of our lots to be not only auctioned at our office, but simultaneously online. To bid live you must 
sign up for the specific auction. In order to sign up for an auction, log in at mpoauctions.com and then click 
on the orange ‘Register’-button at the particular auction. On the next page you can sign up for this auction. 
Processing your request can take up to one business day, so do not wait until the last minute. After you 
received a confirmation by e-mail, you can reach the Livebid console by clicking the blue ‘Live’-button at the 
particular auction.
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http://www.mpoauctions.com/
http://mpoauctions.com/
http://mpoauctions.com/
http://mpoauctions.com/
http://www.mpoauctions.com/
http://mpoauctions.com/
http://mpoauctions.com/
http://mpoauctions.com/


ALGEMENE VOORWAARDEN 
Geldende bij de aankoop in veiling van 
roerende zaken. 

Artikel 1 toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de 
koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, 
waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring en 
overige diensten. Onder koper wordt mede de aspirant koper 
verstaan die deelneemt aan de veiling ongeacht of deze in 
persoon biedt, per telefoon, door achterlating van een schriftelijke 
of mondelinge biedopdracht, elektronisch of door middel van het 
internet en ongeacht of een koopovereenkomst tot stand komt. 
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen 
mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de 
veilinghouder aanvaard. 
1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt 
aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in 
de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling 
voorafgaand aan de veiling en/of vermelding via internet/op 
de website van de veilinghouder. Een ieder die aan een veiling 
deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden volledig te aanvaarden. 

Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht 
2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of 
mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn 
personeel naar beste weten verstrekt. 
2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving 
van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen 
genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en 
een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp 
overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient 
waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van 
deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in 
de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde 
gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een 
indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen 
rechten kan ontlenen. 
2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden 
voor de onjuistheid van de beschrijving in de catalogus of op 
andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld 
houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en 
diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. 
De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor 
onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze 
voorwaarden. 

Artikel 3 bieden 
3.1 De koper kan in persoon bieden, tevens accepteert de 
veilinghouder biedingen: 
- Schriftelijk
- Telefonisch
- Fax
- E-mail
-  Internet, zowel voor de veiling als via de LiveBid. Let op! LiveBid 

wordt belast met 3% extra commissie, zoals vermeldt in artikel 
3.6.

Kavels worden toegewezen aan de hoogst biedende. Bij een 
gelijk bod van 2 schriftelijke bieders wordt het betreffende kavel 
toegewezen aan de bieder wiens bieding het eerst ontvangen is. 
3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en 
duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder 
tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de 
veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke 
biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen 
waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen 
ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt 
het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de 
veilinghouder het eerst is ontvangen. 
3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien 
de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de 
veilinghouder heeft te allen tijde het recht van het voeren van een 
biedopdracht af te zien. 
3.4 Indien koper telefonisch of -indien mogelijk- elektronisch of 
via internet wil bieden, dient dit uiterlijk 24 uur voor de veiling 
schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen. 
Afwijking van deze termijn kan alleen met uitdrukkelijke 
schriftelijke instemming van de veilinghouder. 
3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter 
zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een 
telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook 
niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of 
bieding door middel van het internet. 
3.6 Alle biedingen zijn onderhevig aan een aankoopcommissie.
•   Drieëntwintig procent (23%) commissie en €2 kavelgeld voor 

ieder gekocht kavel bij alle Postzegel- en Muntveilingen
•  Vijfentwintig procent (25%) commissie en €2 kavelgeld voor 

ieder gekocht kavel bij alle Kunst en Curiosaveilingen
Kavels verkregen via LiveBid worden belast met 3% extra 
commissie.

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst 
4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van 
definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod 
van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de 
koper heeft toegeslagen. 
4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin 

zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden. Wezenlijke 
wijzigingen in de toestand die blijken na verschijning van de 
catalogus en/of het tonen op de kijkdagen en/of op het internet 
waaronder ernstige beschadiging of breuk, of herroeping van de 
omschrijving van een voorwerp in de catalogus en/of het internet 
zullen voorafgaand aan de verkoop worden medegedeeld. Na een 
dergelijke mededeling (bijvoorbeeld in een “sale room notice”) 
kunnen aan de oude omschrijving geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5 verplichtingen koper 
5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder 
te legitimeren. 
5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en 
is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te 
kunnen beroepen. 
5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en 
deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper 
en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen. 

Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder 
6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus 
of kavellijst uitgesloten, is - onverminderd de artikelen 2 en 4.2 - 
de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige 
restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten 
terug te nemen, indien de koper binnen een periode van zes 
weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst 
dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of 
de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken 
of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van 
toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben 
afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht 
zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie 
van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en 
restauraties). 
6.2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de 
omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de 
veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of 
schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld. 
6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het 
geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich 
bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder. 

Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester 
7.1 De veilinghouder en de veilingmeester die leiding geeft aan de 
veiling behouden zich de volgende rechten voor: 
a.  zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te 

weigeren; 
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop; 
c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen; 
d. kopen te combineren of te splitsen; 
e. kopen niet te gunnen of op te houden; 
f.  vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of 

een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van 
vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot 
stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen; 

g.  na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling 
te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling 
de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben 
de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het 
betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige 
bieder niet weer aan te nemen; 

h.  indien de koper weigert op eerste verzoek volledige 
naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken 
en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de 
koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen; 

i.  voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de 
oorspronkelijke koper op die van een ander; 

j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven; 
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen; 
l.  voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil 

gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele 
koopovereenkomst te ontbinden. 

Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht 
8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd 
met veilingkosten, andere kosten, waaronder indien van 
toepassing, het verschuldigd volgrecht, en eventuele BTW, één 
en ander als door de veilinghouder vast te stellen, moet vóór 
de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en 
binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat 
korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders 
is overeengekomen. 
8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend 
worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle ter zake 
geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking 
tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de 
veilinghouder. 
8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan 
na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige 
betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom 
inclusief de in artikel 9 genoemde kosten. 

Artikel 9 niet-tijdige betaling 
9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper 
rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente 
verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de veilinghouder 
– 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de 
betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke 
en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige 
koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom 

vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 
(zegge: tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de 
werkelijke kosten te verhalen. 
9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper 
de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege 
in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. 
Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van 
ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de 
veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, 
zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen 
en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te 
verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een 
eventuele meeropbrengst. 

Artikel 10 ophaaltermijn 
10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te 
nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder 
aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder 
een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke 
ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste 
veilingdag. 
10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen 
en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper 
van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van 
overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het 
recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag 
te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico 
eveneens ten laste van de koper komen. 

Artikel 11 onverkochte voorwerpen 
11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft 
de veilinghouder gedurende een periode van veertien dagen 
na de veiling het recht doch nimmer de plicht het onverkochte 
voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met 
de inbrenger. 
11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling 
(“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden 
voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is 
aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou 
hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling 
geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling 
met verkoper wordt overeengekomen. 
11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt 
als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden 
onverkort van toepassing zullen zijn. 

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder 
12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade 
ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat 
daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., 
behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet 
of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem 
ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden. 
12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, 
gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade. 
12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval 
of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de 
gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag 
of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte 
goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de 
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 
de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen 
of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een 
verzekering van de veilinghouder gedekt. 
12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op 
eigen risico. 

Artikel 13 foto’s en illustraties 
13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden 
voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld 
te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, 
zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met 
geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het 
auteursrecht op al deze afbeeldingen. 

Artikel 14 diversen 
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der 
bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid 
van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer 
bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden 
tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen 
overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud 
en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend 
gebleken bepaling(en) benaderen. 
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
14.3 Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of 
verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de 
koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een 
koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden 
uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter 
van de woonplaats of plaats van vestiging van de veilinghouder, 
tenzij uit de wet anders voortvloeit behoudens het recht van 
de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de 
bevoegde rechter van de woonplaats van de koper. 
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Schilderijen, aquarellen, pastels etc.
 1 Hollandse School: ijsgezicht met figuren en koek-en-zopie, olieverf op paneel, gesigneerd J. Scholten - 13 x 18 cm - 70
 2 Hollandse School: ijsgezicht met figuren en koek-en-zopie, olieverf op paneel, gesigneerd M. Roosenboom - 13 x 18 cm - 50
 3 Hollandse School: volgetuigde driemaster op volle zee, olieverf op doek - 120 x 155 cm - 10

 4 Hollandse School: romantisch zomer- en wintergezicht, olieverf op paneel, gesigneerd A. de Leeuw, tweede helft 20e eeuw -16,3 x 
22,8 cm.- 20

5

6

 5 Italiaanse School: Madonna della Seggiola, naar Rafaël, olieverf op doek, 19e eeuw - 80 x 70 cm - 250
 6 A. van der Burg, vrouw met schapen bij de schaapskooi, olieverf op paneel, gesigneerd l.o. -16,5 x 23 cm- 40
 7 Demiak (1967), portret van een man met brandende sigaret als hoofd, olieverf op board, gesigneerd en gedateerd 2000 -40 x 30 cm.- ATP

8

9

 8 Willem Eickelberg (1845-1920), doorkijk tussen twee huizen, olieverf op doek, gesigneerd -50,5 x 40, barstje in de verf- 70
 9 Dirk (Eibrink-) Jansen (1878-1952), landschap met reiziger, knotwilgen en riviertje, olieverf op paneel, gesigneerd -22,5 x 35 cm.- 25
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 10
George Lourens Kiers (1838-1916), vissersvolk bij afgemeerde bomschuit, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1909 - 38 x 64 
cm, aankoopbewijs en verzekeringrapport Simonis en Buunk - 400

 11 Jacobus Cornelis Nefkens (1926-1999), bloemstilleven, olieverf op doek, gesigneerd - 40 x 60 cm - 25

 12 Ad de Roo (1959), stilleven met fruit, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd r.o. 1984 -16,5 x 22,5 cm- 100

13 14

 13 Oene Romkes de Jongh (1812-1896), gezicht op de Zuiderkerk vanaf de Groenburgwal, olieverf op doek, gesigneerd - 77 x 55 cm - 1000

 14
Johanna van Eybergen (1865-1950), Larens interieur, moeder met baby op schoot en twee kinderen, olieverf op doek, gesigneerd -59 
x 79 cm.- 100

15

 15
Twee schilderijtjes: portret van een vrouw in biedermeier kleding -11,5 x 8,5 cm.- en winters polderlandschap met molen -22,5 x 28-, 
beide olieverf op paneel, tweede helft 20e eeuw 50

 16 Jan Voerman Jr. (1890-1976), winterlandschap, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘45 - 30 x 40 cm - 500

 17 Hollandse School: winterlandschap met houtsprokkelaarster, olieverf op doek, gesigneerd Fr. Meijer, circa 1900 -40,5 x 58,5 cm.- 40
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 18
Johan Willem Kiesewetter (1883-1951), gezicht op een boerderij met bonenstaken, olieverf op doek, gesigneerd - vermoedelijk 
geschilderd in zijn Larense periode 1914-1918, 55 x 85 cm - 500

 19 Hollandse School: drie kittens spelend met een bolletje wol, olieverf op doek, gesigneerd A. van Bergen - 40 x 60 cm - 125

20
21

 20 Hollandse School: boerderij met pluimvee, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd - 50 x 70 cm - 100

 21 Hollandse School: rustend vee, naar Paulus Potter, olieverf op paneel - 45 x 55 cm - 500

 22 Naar François  Boucher, Le Printemps, olieverf op paneel, 20e eeuw -29 x 22 cm- ATP

23

24

 23 Jacobien de Rooij (1947), ‘Wolfje op klaptafel’ olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘77 verso - 91 x 80 cm - 75

 24 Klaus Versteegen (1943), nader te omschrijven, olieverf op doek, gemonogrammeerd r.o. - 85 x 100 cm , expositie Gallerie Saim - 200

 25 Hollandse School: afgemeerde platbodem aan kade met figuren, olieverf op doek, gesigneerd J. Klein - 40 x 50 cm - 25
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 26 Hollandse School: stilleven met kreeft, schelpen, citroenen en roemer, olieverf op paneel, gesigneerd Ch. Manshande - 19 x 23 cm - 50

 27 Hollandse School: boerenhoeve, olieverf op doek, gesigneerd Marsman - 60 x 50 cm - 10

 28 Maarten Meuldijk (1894-1972), ‘Citroenenvrouwtje, Lugano’, olieverf op board, gesigneerd - 46 x 38 cm - 50

29

34

 29 Jurrien Marius Beek (1879-1965), ‘Straatje in Aargau, Zwitserland’, olieverf op doek, gesigneerd - 50 x 40 cm - 50

 30 Adrianus Cyriacus Bleys (1877-1964), boslaantje, olieverf op doek, gesigneerd - 60 x 80 cm - 40

 31 Hollandse School: vissersfamilie aan het strand, olieverf op doek, gesigneerd J. Groenewoud - 50 x 70 cm - 25

 32 Hollandse School: geveltje met buitenlantaarn bij nacht, olieverf op paneel, gemonogrammeerd J.W.K. en gedateerd ‘33 - 23 x 20 cm 
- 25

 33 Ubud School: scène uit de Ramanyana, olieverf op doek, gesigneerd Parsa, Padangtegal - 80 x 100 cm - 25

 34 Jan van Gemert (1921-1991), polderlandschap met knotwilgen, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘49 - 48 x 63 cm - 50
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 35
Hermann WERNER (1816-1905), meisje met geit en geitje in haar armen, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1842 - 44 x 37 
cm - 300

 36 Hollandse School: figuren in winters boslandschap, olieverf op board, onduidelijk gesigneerd - 30 x 24 cm - 25
 37 Hollandse School: portret van een oude man met baard, olieverf op board - 25 x 21 cm - 10
 38 Ludovic Janssen (1888-1954), strandgezicht met vele figuren, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd 1914 - 12 x 22 cm - 100

39

40
 39 Hedwig Kleintjes-van Osselen (1871-1936), stilleven met hortensia’s, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1916 - 55 x 114 cm - 100
 40 Adriaan J. Cornelis (1912-1972), stilleven met fles, glas en asbak, olieverf op board, gesigneerd - 76 x 57 cm - 100

41
42

 41
Jan Hoynck van Papendrecht (1858-1933), legeroefening in de duinen, olieverf op paneel, gemonogrammeerd en gedateerd ‘98 - 22 x 
32 cm - 800

 42 Frans Bakker (1871-1944), gezicht op een kampong tussen de bomen, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1930 - 30 x 45 cm - 125
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 43 Emanuel Ernest Ger. van der Ven (1866-1944), anemonen in gemberpot, olieverf op doek, gesigneerd - 30 x 35 cm - 40

 44 Hollandse School: portret van een erfgooier, olieverf op paneel, gesigneerd JL? de Groot - 22 x 15 cm - 20

 45 Alexander Cornelis Sleeswijk (1870-1945), boslandschap, olieverf op doek, gesigneerd - 50 x 70 cm - 10

46

 46 David Teniers II (1610-1690), kaartspelende figuren in herberginterieur, olieverf op paneel, gesigneerd - 29 x 36 cm - 3500
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 47
David Teniers (1610-1690), toegeschreven aan, pijprokende figuren in interieur, olieverf op paneel, gemonogrammeerd D.T. - 25 x 20 
cm - 2500
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 48 Carolus Johannes Thijsen (1867-1917), moeder en zoon in interieur, olieverf op doek, gesigneerd - 50 x 40 cm - 75

 49 Hollandse School: ijsgezicht met schaatsende figuren bij molen, olieverf op paneel - 21 x 26 cm - 25

 50 Jan Michielsen (1939-2010), boerderij in de winter, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘69 - 35 x 50 cm - 30

 51 Jean Bruininkx (IX-XX), stalinterieur met koe en pluimvee, olieverf op paneel, gesigneerd - 35 x 40 cm - 25

 52 Jan Flier (1878-1958), bloemstilleven, olieverf op doek, gesigneerd - 40 x 30 cm - 50

53

 53
Albertus Verhoesen (1806-1881), twee pendantschilderijtjes: pluimvee in stalinterieur met huisraad, olieverf op paneel, gesigneerd 
- 10,5 x 12,5 cm - 600
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 54 Johan Hendrik Kaemmerer (1894-1970), moeder met kind in interieur, olieverf op doek, gesigneerd - 30 x 24 cm - 50
 55 Hollandse School: afgemeerde platbodems in polderlandschap, olieverf op paneel, gesigneerd Verheijen - 19 x 25 cm - 10

 56 David Schulman (1881-1966), winterlandschap met boederderijen ( mogelijk Laren), olieverf op doek, gesigneerd - 20 x 30 cm - 100

57

59

 57 Hollandse School: twee mannen met paard, naast schuur in landschap, olieverf op paneel, 18e/19e eeuw -27,5 x 22,5- 80

 58 Hollandse School: gezicht op de Martinitoren, mogelijk vanuit de later afgebroken Kreupelstraat, olieverf op doek, jaren ‘50, gesign-
eerd De La Roden -49 x 38,5- 50

 59 Hendrik Hulk (1842-1937), oeverlandschap met zeilboten op meer, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1867 -27 x 44,5 cm.- 80

60
61

 60 Leo de Winter (1917-1983), plassenlandschap met koeien, olieverf op doek, gesigneerd -49 x 68,5- 80

 61
Agatha Zethraeus (1872-1966), bouwput met werklui, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd ‘38- 30 x 52 cm, Agatha Zethraeus 
was leerling, model en vriendin van Piet Mondriaan - 250

 62 Hollandse School: polderlandschap met boerderij en molen, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd - 30 x 40 cm - 20
 63 Hollandse School: standtafereel met figuren, olieverf op paneel, onduidelijk gesigneerd - 13 x 18 cm - 10
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 64
Hollandse School: herberginterieur met pijprokende figuren, olieverf op doek, in de stijl van David Teniers, 17e/18e eeuw - gedou-
bleerd - 500

 65 Hollandse School: romantisch lanschap met weg en boerderijtje, olieverf op paneel, gesigneerd W. van Borselen, tweede helft 20e 
eeuw -17 x 25,5 cm.- ATP

 66 Hollandse School: geiten in stal, olieverf op paneel, 19e eeuw -13 x 18 cm.- 80

 67 Hollandse School: Larens interieur, moeder met twee kinderen en wieg met baby, olieverf op doek, eerste kwart 20e eeuw, gesigneerd 
J. Brink -29 x 39 cm.- 40

68 70

 68 Hollandse School: romantisch heuvellandschap met reizigers, olieverf op paneel, midden 19e eeuw -37 x 49 cm.- 80
 69 Adrianus Zuiderwijk (1895-1967), stadsgezicht, olieverf op doek, gesigneerd -39 x 29 cm.- 30

 70 Alfons de Cuyper (1887-1950), Vlaams landschap in de winter, olieverf op doek, gesigneerd -29 x 39 cm.- 80

71 73 74

 71 Johannes Cornelis van Rijsewijk (1928-1987), stadsgezicht met figuren bij ophaalbrug, olieverf op doek, gesigneerd - 55 x 45 cm - 50

 72 Dirk (Eibrink-) Jansen (1878-1952, twee over de zee uitkijkende oudere Marokkaanse mannen, olieverf op board, gesigneerd -50 x 
40,5 cm, defecten- ATP

 73 Jaap Min (1914-1987), zelfportret, olieverf op doek, gesigneerd - 80 x 60 cm - 450

 74 Jaap Min (1914-1987), stilleven met fruit en bloemen, olieverf op doek, gesigneerd - 90 x 75 cm - 800



Wednesday June 19, 2019 Schilderijen, aquarellen, pastels etc.

22

75

76

kavel TRUE Inzet

 75 Coba Ritsema (1876-1961), boslaan met wandelaarster, olieverf op schilderskarton, gesigneerd -52 x 38 cm.- 80
 76 Coba Ritsema (1876-1961), visser in vennenlandschap, olieverf op doek, gesigneerd -39 x 59,5 cm.- 100
 77 Jord van Calker (1919-1987), fruitboom met bloesems in weiland, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘45 -58,5 x 48,5 cm.- 30
 78 Jord van Calker (1919-1987), bloemen in aardewerk vaas, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘49 -49 x 58,5 cm.- ATP

79 80

81
 79 Jaap MIN (1914-1987), het offer van Abraham, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1963 - 75 x 90 cm - 400
 80 Jaap MIN (1914-1987), landschap met hooibergen, olieverf op doek - 75 x 90 cm ,gekregen van de kunstenaar - 400
 81 Jaap MIN (1914-1987), “Oosters paar”, olieverf op board, gesigneerd en gedateerd 1964 - 60 x 40 cm - 300
 82 Hollandse School: plasgezicht met opvliegende eenden bij avondrood, olieverf op doek, gesigneerd Groot - 60 x 90 cm - 30

87
88

 83 Leonid Romanovitch Sologoub (1884-1956), rotskust van Capri bij het opkomen van de zon, olieverf op doek, toegeschreven aan - 48 
x 46 cm - 100

 84 Hollandse School: twee gele tulpen, olieverf op doek, gesigneerd Ria Visscher en gedateerd 04-2001 -48,5 x 58 cm- 20
 85 Hollandse School: rotstuin met bloeiende bloemen, olieverf op linnen, gesigneerd Ria Visscher -37 x 47 cm- 20
 86 Alexander Sleeswijk (1870-1945), ‘vijver in het bos van Bredius te Hilversum’, olieverf op triplex, gesigneerd -28 x 37,5 cm- 20
 87 Arie Zwart (1903-1981), rivierlandschap, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd in dorso 1934 -34 x 58,5 cm- 100

 88
Charles Robert Ricketts, werkzaam rond 1870, schepen op zee bij nacht, olieverf op doek, gesigneerd -50,5 x 76,5 cm.- met rapport 
van de werkzaamheden verricht in 2007 door Ronald de Jager, restaurator van schilderijen en kunsthistoricus, voor € 2691,78- 100

 89 Hollandse School: 17e eeuws kerkinterieur, olieverf op triplex, gesigneerd, naar Jan Baptist Tetar van Elver -32 x 22 cm.- 40
 90 Henri Boisgontier (1850-1940), herfstbos met doorkijk naar een open plek, olieverf op doek, gesigneerd -23,5 x 34 cm.- 40
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 91
Jan Hendrik van Rossum du Chattel (1820-1878), ‘Dorp aan de Vecht’, olieverf op doek, gesigneerd -73 x 58,5 cm., herkomst: Hol-
land Art Galleries van de heer A. Preijer, Kalverstraat 35, Amsterdam, No. 1596- 200

 92
Jan van der Linde (1864-1945), weidelandschap met visser in bootje, molen en kerk op de achtergrond, olieverf op doek, gesigneerd 
-31 x 41 cm- 40

93

94

 93
Hollandse School: kanaallandschap met scheepjes, molen en boerderijtje, olieverf op doek, gesigneerd J. de Jong, eerste kwart 20e 
eeuw -38,5 x 59 cm.- 40

 94 Emanuel van de Ven (1866-1944), stilleven met geraniums in kan, olieverf op doek, gesigneerd -70,5 x 50,5 cm, lichte defecten- 40

 95 Emanuel van de Ven (1866-1944), stilleven met rozentak, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd 1938 -18,6 x 16,8 cm- 40

 96 Emanuel van de Ven (1866-1944), stilleven met tinnen kan en geraniums, olieverf op doek, gesigneerd -23 x 17,5 cm- 40



Wednesday June 19, 2019 Schilderijen, aquarellen, pastels etc.

24

97

98

kavel TRUE Inzet

 97
Cor Bouter (1888-1966), onder het pseudoniem Johan van Gesine, stalinterieur met doorkijk naar het erf, olieverf op doek, gesigneerd 
-48,5 x 69 cm- 80

 98 Duitse School: bloemen in urn op plint voor de muur van een huis, olieverf op doek, gesigneerd A. Weiss, 20e eeuw -100.5 x 74 cm- 100

99 100

 99 Hollandse School: houthakkers in bos, olieverf op doek, naar Pieter Schipperus (1840-1829) -59 x 77 cm- 200

 100 Hendrikus Gerardus de Korte (1941), ploegende man achter twee paarden, olieverf op doek, gesigneerd -68 x 88- 200

101
102

 101 Hollandse School: romantisch stadsgezicht, olieverf op doek, gesigneerd C. Hoogendorp, eerste helft 20e eeuw -50 x 59 cm- 125

 102 Cornelis de Bruyn (1904-1984), boerderijtje aan het water, olieverf op doek, gesigneerd -34 x 49 cm- 50

 103 Hollandse School: Schotse hooglanden met runderen, olieverf op doek, gesigneerd H.J. BusKop -48 x 39 cm- 10
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 104 Schilderij: schapenhoedster bij boerderijtje in bos, olieverf op doek, gesigneerd, eerste helft 20e eeuw -59,5 x 87 cm- 80

 105 Hollandse School: vier schilderijen: man zegent zoon; bloemstilleven met rozen, onduidelijk gesigneerd; romantisch stadsgezicht, 
naar Cornelis Springer en boerderijtje aan het water, alle olieverf op doek 20

 106 Hollandse School: visser met paarden en kar bij bootje, olieverf op doek, gesigneerd, naar Johan Scherrewitz -18,5 x 36,3 cm- 20

 107 Leen Droppert (1930), zeilboten op zee aan de kust, olieverf op doek, gesigneerd -38 x 48,5, twee krassen- 100

 108 Hollandse School: door bomen omzoomd ven met roeiboot, olieverf op doek, gesigneerd H. Wiegman -49 x 69 cm- 20

 109 Schilderij: expressionistisch vrouwenportret in groen- en blauw tinten, olieverf op doek -100 x 75 cm, beschadigd- ATP

 110 Franse School: twee vrouwen met hond aan cafétafeltje, olieverf op doek, circa 1930 -79 x 65 cm.-beschadigingen- ATP

 111 Hollandse School: romantisch stadsgezicht, olieverf op paneel, gesigneerd J.C. Heibloem en gedateerd 9-’41 -45 x 36,6 cm- ATP

 112 Hollandse School: vrouwenportret, olieverf op doek - 38 x 29 cm - 25

 113 John C. Jager (1905-1961), stilleven, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1941 -66,5 x 78,5 cm., lichte beschadiging in het 
doek- 30

114

116 117

 114 Waltère Neuhof (1904-1982), winters landschap met huis aan het water bij een brug, olieverf op board, gesigneerd -28,5 x 22,5 cm- 50

 115 Henri van de Velde (1896-1969), portret van een 17e eeuwse oude man, olieverf op triplex, gesigneerd -33,5 x 25 cm, defecten- ATP

 116 Schilderij: Spaanse danseres, olieverf op doek, gesigneerd Hernandez -100.5 x 70 cm- 75

 117 Schilderij: Spaanse danseres, olieverf op doek, gesigneerd Hernandez -100,5 x 70 cm- 75

 118 Hollandse School: boslaan in herfstbos, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd -38,5 x 58,5 cm-, bloemstilleven met orchidee, 
olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd -59,5 x 39 cm- ATP

 119 Hollandse School: vissers aan het strand, olieverf op doek, gesigneerd R. Grondelle 39 x 58 cm- ATP
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 120
Hollandse School: familie in 17e eeuws interieur naar Jan Steen, olieverf op doek, gesigneerd H.P. vd Doorn en gedateerd 1966 -105 
x 72 cm- 200

 121 Hollandse School: winterlandschap met bospad en boerenkar, olieverf op doek, gesigneerd H. van Elshout -58,5 x 88- 80

122
123

 122 Franciscus Corsius (1933-2013), heidelandschap met reizigers, olieverf op doek, gesigneerd 100

 123
Hollandse School: gezicht op een winterse Keizersgracht met op de achtergrond de Posthoornkerk te Amsterdam, olieverf op doek, 
gesigneerd A. Cohen -58 x 88 cm- 75

124

125

 124 Schilderij: woelige zee, olieverf op doek, gesigneerd P. Garnier -60 x 100 cm- 75

 125 Gerrit Marré (1904-1986), dorpje met molen aan het water, olieverf op doek, gesigneerd -38,5 x 48,5 cm- 50

 126 Schilderij: mediterraans meer omgeven door bergen bij avondrood, olieverf op doek, gesigneerd P. Garnier -59 x 99 cm- 100

 127 Vier ingelijste olieverfschilderijen met als motief schepen, twee op board en twee op doek, 20e eeuw 30

 128 Drie ingelijste olieverfschilderijen op board: dorpsgezicht, gezicht op een kasteel en gezicht op een stadje 30
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 129
Jan van der Waarden (1811-1872), stilleven met divers fruit en vergeet-me-nietjes, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd 1856 
- 30 x 25 cm - 2000

131

132

 130 Schilderij: musicerende figuren, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd - 60 x 50 cm - 20

 131
Pieter Gerardus Sjamaar (1819-1876), in stoel gezeten violist, vrouw en kind, bij kaarslicht, olieverf op paneel, niet gesigneerd -70 x 
52 cm., met lijst- 225

 132 Hollandse School: riviergezicht met bootjes op de voor- en stad op de achtergrond, olieverf op doek -52 x 70 cm- 100

133 135
 133 Jan van Vlaardingen (1913-1980), sloot met knotwilgen en dorp op de achtergrond, olieverf op doek, gesigneerd -60 x 80 cm- 75
 134 Hollandse School: bloemstilleven, olieverf op board, gesigneerd Th. Prins - 60 x 45 cm - 40
 135 Henk van Leeuwen van Oudewater (1890-1972), koeien in de wei, olieverf op doek, gesigneerd - 50 x 70 cm - 150
 136 Hollandse School:, “Bloemenverkoper, Bandung 1949’, olieverf op paneel, gesigneerd J. Otten - 60 x 47 cm - 25
 137 Balinese School: badende vrouwen en Balinees gezin, olieverf op doek -ca. 30 x ca. 23 cm- ATP
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 138 Pietro Armati (1989-1976), portret van een jong overleden lid van de familie Abbing in matrozenkiel, borststuk, olieverf op triplex, 
gesigneerd 30

 139 Schilderij: ondergaande zon boven meertje met rietpluimen op de voorgrond, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd -48 x 59 cm- 20

 140 Hollandse School: twee paardenhoofden, olieverf op doek 49,5 x 38,5 cm- ATP

 141 Oost-Europese School: moeder met kind in classisistische stijl, olieverf op doek - 90 x 60 cm - 100

 142 Hollandse School: ‘Cowboy’, olieverf op doek, met signatuur Brood - 80 x 150 cm - 25

 143 Arij Albertus Willem Verhorst (1879-1947), kerkinterieur, olieverf op doek, niet gesigneerd gesigneerd - 90 x 70 cm - 20

 144 Frans van Wageningen (1946), compostie en stilleven, olieverf op board - 75 x 90 cm - 25

 145 Franse School: Parijs straatgezicht met de Sacré Coeur, olieverf op doek, gesigneerd Darius - 69 x 49 cm - 10

 146 Cornel Kwint (1899-), stilleven met zonnebloemen, olieverf op doek en stilleven met klaprozen, olieverf op doek, onduidelijk gesign-
eerd - 65 x 100 en 90 x 80 cm - 20

147 148

 147 Hollandse School: havengezicht, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd -49 x 70- 60

 148
Duitse School: rustende figuren in berglandschap, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd en gedateerd 1881, verso F.A. Bauer, 
mogelijk Félix Aug. Bauer (1854-1934)  - 53 x 70 cm - 200
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 149 Engelse School: vrouw met pijl en boog en meisje met appel, olieverf op paneel - 17 x 11 cm - 100
 150 Pendant, stilleven met druiven en perziken, olieverf op paneel - 17 x 11 cm - 50
 151 Hollandse School, vrouw zittend achter spinnewiel, olieverf op paneel, 17e eeuw - 40 x 30 cm - 200
 152 Jan Verburgh (1943),interieur met moeder en kind in wieg, olieverf op paneel, gesigneerd - 23 x 17 cm - 40

153
 153 Ludwig Knaus (1829-1910), portret van een jong meisje, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd 1883 - 26 x 25 cm - 1000

 154 Hollandse School: Rhenen met op de achtergrond de toren van de St. Cunerakerk, olieverf op paneel, gesigneerd E.H.E. Kool, circa 
1930 -40,5 x 30 cm- ATP

155

 155
Jan Dircksz Both (1618/22-1652), Italianiserend berglandschap met reizigers op bergpad, dat naar een kasteel op een berg voert, 
olieverf op doek, gesigneerd rechtsonder. Jan Both behoort tot de tweede generatie Italiasanten en wordt vermeld in Italië vanaf 1638 
- 50 x 68 cm -

10000

 156 Franciscus Leonardus Corsius (1933-2013), zeegezicht met botters en landschap met vaartje, olieverf op doek, gesigneerd - 30 x 40 
cm - 40
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 157 Petrus Kremer (1801-1888),  Breugel de Jongere aan het schetsen bij een herberg met figuren, olieverf op doek, gesigneerd - 52 x 42 
cm - 10000

158

157

 158 Anton Heijboer (1924-2005), vrouwfiguur met tekst: ‘Without love life is for nothing only stress’, aquarel, gesigneerd, midden jaren 
‘80 - 80 x 110 cm - 150

 159 Bernard Schregel (1870-1956), gezicht op het oude veerhuis, aquarel, gesigneerd - 35 x 60 cm- 100

160

162 163

 160 Johannes Weiland (1856-1909), handwerkende vrouw in interieur, gesigneerd, aquarel, -40 x 25 cm. – 80

 161 Hollandse School: maanvissen, aquarel, gesigneerd A. Petri en gedateerd ‘39, - 36 x 52 cm - ATP
 162 Willem Eickelenberg (1845-1920), werkplaats met schoorsteen, aquarel, niet gesigneerd -32 x 26- 25

 163 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), ‘Ingepakt’, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘84 - 44 x 30 cm - 25
 164 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), ‘Zaad’, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘83 - 49 x 33 cm - 25
 165 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), paraplu’, aqaurel, gesigneerd en gedateerd ‘82 - 37 x 27 cm - 25
 166 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010, ‘Stenen Beeld’, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘84 - 34 x 22 cm - 25
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 167 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), ‘In de Plooi’, aqaurel, gesigneerd en gedateerd ‘84 37 x 27 cm - 25
 168 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), ‘Sterrenhemel’, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘84 - 37 x 27 cm - 25

 169 David de la Mar (1832-1898), breiend meisje in interieur, aquarel, gesigneerd en gedateerd 1876 - 45 x 29 cm - 50

 170 Duitse School: gezicht op een industrieterrein met in de verte een dorp, aquarel, gesigneerd Henri Vogt en gedateerd 1940 - 40 x 51 
cm - ATP

 171 Jan den Hengst (1904-1982), gezicht op de Prins Hendrikkade te Amsterdam, aquarel, gesigneerd - 38 x 54 cm - 125

172
174

 172 Jan den Hengst (1904-1982), gezicht op de Singel ter hoogte van de Torensluis te Amsterdam, aquarel, gesigneerd - 34 x 54 cm - 75

 173 Hollandse School: boerderij te Rijnsburg en afgemeerde vissersboten, Katwijk aan Zee, aquarel, gesigneerd S. Kuijpers - 21 x 30 en 
28 x 23 cm - 10

 174 Jan Rijlaarsdam (1911-2007), figuren bij woonwagen, pen/aquarel, gesigneerd - 13 x 22 cm - 75

175

 175 Coba Ritsema (1876-1961), de waslijn, aquarel, gesigneerd - 28 x 44 cm - 75
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 176
Aert Schouman (1710-1792), reizigers bij uitspanning, aquarel, naar Philips Wouwerman, gesigneerd en gedateerd 1776 verso - 27 x 
22,5 cm, papier vergeeld en vlekken - 400

 177 Egbertus Jansen (1877-1957), ‘Beesd’, aquarel, gesigneerd -30,5 x 21,5- 50

 178 Aquarel: gezicht op het Binnenhof en de hofvijver vanaf het Buitenhof te Den Haag, gesigneerd Ernst Georg Mosler -27 x 41 cm.- ATP

 179 Aquarel in gestoken eiken lijst: biddende Judas, vergezeld van haan en twee sleutels, eerste helft 19e eeuw -45,5 x 38 cm., papier 
vergeeld en beschadigd- 30

 180 Hollandse School: plassenlandschap met molen, aquarel, gesigneerd J. v.d. Post, circa 1900 -19,5 x 48,2 cm- ATP

 181 Hollandse School: vijver in het Haagse bos, aquarel, onduidelijk gesigneerd en gedateerd 1937 - 23 x 33 cm - ATP

182

189

 182 Hollandse School: 17e eeuws kerkinterieur, in de stijl van Johannes Bosboom, aquarel 30

 183 Engelse School: rivierlandschap met stad op de achtergrond, aquarel, gesigneerd R. Winton, 19e eeuw -12,5 x 19,5 cm- 10
 184 Frits van Geer (1950), ‘Full Moon’, linosnede, gesigneerd en gedateerd 1985 - 50 x 64 cm - ATP
 185 Gerard Schäperkötter (1914-2006), moderne compositie, litho, gesigneerd en gedateerd ‘79 - 49 x 39 cm - 20
 186 Dirk Eibrink Jansen (1878-1952), portret van een oude vrouw, schouderstuk, naar links, marouflé, gesigneerd -36,5 x 31 cm.- 25
 187 Dirk (Eibrink-) Jansen (1878-1952), oude man met pijp, borststuk, marouflé, gesigneerd -44 x 31 cm.- 15
 188 Willem Eickelberg (1845-1920), boslandschap, zwart krijttekening, gesigneerd -36,5 x 44,5 cm.- 25

 189 Willem Eickelberg (1845-1920), schaapherder met kudde in landschap met berkenbomen, gemengde techniek, gesigneerd -32 x 53,5- 100

 190 Willem Eickelberg (1845-1920), winterlandschap, gemengde techniek, niet gesigneerd -lichte beschadigingen in het papier, 63 x 64- 40
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 191
Achterglas silhouetvoorstelling, deels gehoogd met goud, van een familie in rijk gestoffeerd interieur rond theetijd, Engeland, geda-
teerd 1818 - 55 x 74 cm ,glas gebroken - 100

 192 Adrianus Cyriacus Bleys (1877-1964), oranje lelies in glazen bolvaas, pastel, gesigneerd - 48 x 68 cm - 40

 193 Piet van Wijngaert (1873-1964),  bloemenverkoper in de stad, gemengde techniek, gesigneerd - 42 x 26 cm - 100

194

200

 194 Max Bueno de Mesquita (1913-2001), zittend naakt, pastel, gesigneerd - 23 x 34 cm - 300

 195 Hollandse School: rustend vee, sepiatekening, gemonogrammeerd J.v.R.F. (mogelijk Jan van Ravenswaaij 1789-1869) Fecit, en 
gedateerd 1830 - 21 x 27 cm - 40

 196 Henriette Asscher (1848-1933), man bij weefgetouw, pastel, gesigneerd - 51 x 37 cm - 25

 197 Toon de Jong (1879-1978), vervallen boerderij, pentekening, gesigneerd - 20 x 32 cm - 40

 198 Toon de Jong (1879-1978), duingezicht, houtskooltekening, gesigneerd - 35 x 64 cm - 25

 199 Xeno Münninghof (1873-1944), heidelandschap, marouflé, gesigneerd - 65 x 25 cm -, daarbij: litho, gezicht op Kortenhoef en  kerkin-
terieur naar Bosboom 25

 200 Cary Markerink (1951), compositie met bomen, fotoprint/gemengde techniek, gesigneerd - 35 x 68 cm - 50

 201 J.A.I. de Ruyter (1888-1950), H: Helena: B: V: O:, gemengde techniek, gemonogrammeerd -55 x18,5 cm.- 20
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 202 Jaap MIN (1914-1987), gezicht op een boerderij, gemengde techniek, gesigneerd - 47 x 65 cm - 350

 203 Tilly Moes (1899-1979), bloemstilleven met klaprozen, marouflé, gesigneerd -12,5 x 9,3 cm.- 10
 204 Hollandse School: romantisch winters stadsgezicht met figuren, marouflé, circa 1900 -24 x 31 cm.- 30
 205 Henk Bellaard (1896-1975), gezicht op huisjes bij een kerktoren, marouflé - 36 x 46 cm - 25

 206 Jan Martinus Vrolijk (1845-1894), koeien aan de waterkant, gemengde techniek, gesigneerd - 55 x 40 cm - 50

 207 Hollandse School, liggend naakt, krijt, met signatuur H. Scheiber en gedateerd 1938 - 26 x 37 cm - 25
 208 Jatie Schmidt-van Melle (1917-2004), moderne compositie, litho gesigneerd en gedateerd 1957 - 36 x 46 cm - 20
 209 Franse School: stilleven met appels en walnoten, marouflé, met gesigneerd Virion (mogelijk Charles Virion 1865-1946) - 30 x 35 cm - 25

 210 Mark Visione (1953), ‘Fall Study’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 2001 - 80 x 100 cm - 30

 211 Mark Visione (1953), ‘Mansions’, gemengde techniek, gesignererd en gedateerd 2002 - 85 x 100 cm - 30
 212 Jelle Hoogstra (1924-2003), compositie met figuren, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 1983 - 71 x 108 cm - 20
 213 Jelle Hoogsta (1924-2003), winterlandschap, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 1983 - 71 x 108 cm - 20
 214 Jelle Hoogstra (1924-2003), oude man met hoed, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 1981 - 108 x 71 cm - 20

215 216
217

 215 Portretminiatuur van Keurvorst Frederik Willem van Brandenburg (1620-1688) op ivoor 400

 216 Miniatuur, 17e eeuws portret van een man met zeer fraai geschilderde kraag, gedateerd 1612 (met twee foto’s) 300

 217 Miniatuurportret, voorstellende de Engelse koning Karel II (1630-1685) 50

 218 Engelse School: ‘Solitary girl in blue’, marouflé, gesigneerd en gedateerd ‘89 -50 x 39,8 cm- 40
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 219 Hervé Poumo Hermeni de Koba, twee jazzmusici, acryl op doek, gesigneerd -150 x 150 cm- 100

 220 Dirk Schäfer (1864-1941), interieur van een gotische kathedraal met figuren onder de viering, pastel, gesigneerd en gedateerd 1915 
-93 x 70 cm, twee lichte beschadigingen, glas ontbreekt- 40

 221 Anton Kustia Widjaja (1935-1984), Indonesisch landschap met bergen op de achtergrond, gemengde techniek, gesigneerd -27,5 x 
35,5 cm- ATP

 222 Italiaanse School: geschilderde copie naar de Madonne della Seggiole van Rafael, circa 1900 -diam. 69 cm., lichte defecten- 80
 223 Frederick van Oostveen (1885-1979), havengezicht, marouflé, gesigneerd - 24 x 30 cm - 20
 224 Hollandse School: ‘Ruigpootbuizerd’, gouache, onduidelijk gesigneerd - 56 x 40 cm - 25
 225 Oost Europese School: hout stapelende jongen in winterlandschap, achterglasschildering, gesigneerd Mladik Zdenka -29 x 20,8- 10
 226 Holllandse School: figuren aan een terras, gemengde techniek, onduidelijk gesigneerd - 44 x 20 cm - 20
 227 Indiase School: Krishna met een heilige koe en vrouwen, gouache - 42 x 72 cm - 20
 228 Ellen Mok, stilleven met appels, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 1991 - 100 x 70 cm - 20
 229 2e gehalte zilveren dekseldoosje met reliëfdecor van Angkor Wat 20
 230 Hollandse School: portret van een jonge man uit de familie Abbing met hoge hoed, halffiguur, pastel, circa 1850 -30 x 24,5 cm- 30
 231 Petit-point borduursel in geprofileerde mahonie lijst: spelend meisje met hond voor spiegel, 1863 -64,5 x 49 cm- 20
 232 Hollandse School: stilleven met fruit, marouflé, gesigneerd C.J. Kampmeijer -34,5 x 43 cm- ATP
 233 Mado Schoolmeesters (1930-1993), staand naakt, houtskooltekening, gesigneerd en gedateerd ‘87 - 58 x 41 cm - 25
 234 Balinese School: landschap met figuren -158 x 65,5 cm- 30

235

239

 235 Hollandse School: Den Helder, onduidelijk gesigneerd 50

 236 Houtskooltekening: expressionistische kop, onduidelijk gesigneerd -41,5 x 31- ATP

 237 Herman Brood (1946-2001), Cowboy, litho, gesigneerd - 14 x 14 cm 20

 238 Hollandse School: portret van een oude vrouw met neepjesmuts, uit de familie Abbing, pastel, circa 1840 -37 x 27 cm- 20

 239 Twee Napolitaanse gouaches voorstellende vissers in de baai van Napels en gezicht op Napels - 17x 22,5 cm - 30
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 240 Twee aquarellen van Nederlands-Indische karikaturen: ‘Toekang Speda’, ‘Beer before beauty’, aquarel, jaren ‘40 80

 241 Duitse School: twee kustgezichten, marouflé - 13 x 26 en 13 x 23 cm - 10

 242
Hollandse School: Deense blauwe viskotter aan kade met drijvers, gouache, gedateerd 1992 - 70 x 50 cm, gesigneerd Maaike Kuipers, 
daarbij: zilverkleurige prent met de voorstelling ‘Het stadhuis van ‘s Gravenhave na de Groenmarkt te zien’, in lijst - 40 x 50 cm - 100

243

244

 243 Paar achterglas schilderijen met parelmoer accenten - 37 x 44 cm - 50

 244
Hendrikus van Langen (1874-1964), groente schoonmakende vrouw bij schouw, olieverf op doek, gesigneerd -23 x 29 cm.-, daarbij: 
paard en wagen op een bospad met doorkijk naar een dorp op de achtergrond, olieverf, eerste helft 19e eeuw -27,5 x 38 cm.- 50

 245 J.A.I. de Ruyter (1888-1950), gezicht op de tempelberg te Jeruzalem, olieverf op doek, niet gesigneerd -39 x 59 cm.-, daarbij: straatje 
in Jeruzalem, olieverf op doek, gesigneerd in dorso, op de lijst -39,5 x 27,8 cm.- 30

 246 Bernard van Beek (1875-1941, straatje met watertoren op de achtergrond, gemengde techniek, gesigneerd -30 x 23,5 cm-, daarbij: 
Hollandse School: Blauwe Maansteeg, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd, eerste helft 20e eeuw -25 x 19 cm, verfverlies- ATP

247

 247
Hollandse School: twee pendantportretten van een jonge man en vrouw, borststukken en profil, pastel, circa 1800 -de achterzijdes zijn 
verwisseld, inscriptie achterop het mansportret: ‘Moeder van Joh.(?) Bapt. Ant.(?) De Ruyter’, 27,5 x 21,5 cm, zonder lijst, uit het 
voormalige bezit van architect Johannes Antonius Ignatius de Ruyter (1888-1950)-

200

 248 Henk Munnik (1912-1997), twee vrouwenportretten, gouache, één gesigneerd en gedateerd ‘53 - 30 x 24 cm - 30

 249 Henk Munnik (1912-1997), polderlandschap en boerderij, twee studietekeningen, gesigneerd en gedateerd ‘42 - 15 x 22 cm - 10
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 250
Pietro Armati (1898-1976), twee pendantportretten van het echtpaar Abbing, pastel, schouderstukken, gesigneerd en gedateerd 1931 
-47 x 37,5 cm- 80

 251 Hollandse School: paar portretminiaturen van een echtpaar, circa 1830 - 9 x 6,5 cm - 25
 252 Jos Crezee (1956), koe in weiland, koeien aan de waterkant en koe, drie aquarellen, alle gesigneerd - 39 x 40 en 12 x 12 cm - 75
 253 Abraham Frielink (1860-1945), drie ingelijste pastels: Munttoren te Amsterdam, Larens interieur en stalinterieur -19 x 26 cm.- 60

 254

Alliantiewapen van Hermanis Coesvelt en Anna van Bourgonien, met wapens van de kwartieren Coesvelt, van Bourgoenich, 
VerBlack en Nannius, gouache op papier, op een oud eiken paneel, gedeeltelijk in reliëf, 18e eeuw -39,5 x 30 cm, lichte defecten, 
verkleuringen, slijtage-, daarbij: alliantiewapen van Johannes Ruijter en Petronella Bourgondien, met wapenafbeeldingen van de 
kwartieren Ruyter, Bourgondien, Bal en Nannius, gouache op perkament, 18e eeuw, 31,5 x 24 cm-op een oud eiken handschriftenplat 
-gebruikssporen en vlekken-

50

 255 Hollandse School: stilleven met fruit en bloemen, olieverf op doek, gesigneerd J. Rane -28,5 x 38,5 cm-, daarbij: twee Zwitserse 
berglandschappen, olieverf op doek, gesigneerd -29,5 x 40,5 cm- ATP

 256 Drie kubistische collages, jaren ‘20/’30 30
 257 Johannes van der Bilt (1882-1943), vier kloosterscènes te Brugge, gemengde techniek, gesigneerd - ca. 35 x 50 cm - 25
 258 Cornelis Johannes Snoeijerbosch (1891-1975), vijf diverse potloodtekeningen, gedateerd tussen 1911 en 1919 - 20 x 14 cm - 50

 259
Cornelis Johannes Snoeijerbosch (1891-1975), vijf diverse potloodtekeningen, gedateerd tussen 1917 en 1945 - ca 20 x 15 en 27 x 21 
cm - 60

 260 Sietse Wiersma (1950), vijf schilderijtjes op board: zwanen, schaatsend paar, molens en koeien in de mist, gesigneerd - 11 x 11 cm - 25
 261 Lot van zes kaders met diverse prenten uit de vaderlandse geschiedenis ATP

 262 Boek: Marion Bloem: Fon Klement ‘Zwartwit in en achter kleuren’ met zeven gedichten van Marion Bloem en zeven prenten van Fon 
Klement, oplage: 90 stuks 25

 263 Acht wanddecoraties: twee zijdeborduursels, twee fotografische stadsgezichten, twee zijdeborduursels, gravures, etc., daarbij: ver-
gulde empire lijst ATP

 264 Map met diverse studietekeningen, deels gesigneerd C.J. Kampmeijer 50

 265
J.A.I. de Ruyter (1888-1950), architect, map ontwerpen van gebouwen, waaronder de Saint Aloysius Highschool te Jubulpore in 
Brits-Indië, ontwerpen van huizen, bouwtekeningen en tekenoefeningen van trappen, deuren, kappen, schuifdeuren, etc., alle eerste 
helft 20e eeuw

50

 266 J.A.I. de Ruyter (1888-1950), architect, map met perspectiefoefeningen, tekenoefeningen van de Nijverheidsschool Bovenlegmeerde, 
afdeling meubelmaken, etc. 40

 267 J.A.I. de Ruyter (1888-1950), architect, map tekeningen en aquarellen van kerken, waaronder de Parochiekerk van de H. Donatus te 
Bemmel, lampen, landhuizen, etc., eerste helft 20e eeuw 80

 268 J.A.I. de Ruyter (1888-1950), map aquarellen, tekeningen, sepiatekeningen, tekenoefeningen, etc. veel circa 1900 50

 269 J.A.I. de Ruyter (1888-1950) map bouwtekeningen van de door , architect, ontworpen en circa 1960 afgebroken grote villa, Generaal 
de la Reijlaan 18, Bussum 30

 270

J.A.I. de Ruijter, architect, prijsvraagontwerp van het stadhuis te Amsterdam, vermoedelijk uit 1936, meerdere aquarellen en bouw-
tekeningen van de gevels, plattegronden, etc., -60 x 84 cm-, daarbij: diverse prijsvraagontwerpen: R.K. Dorpskerk voor de Vereenig-
ing Bouwkunst & Vriendschap, Raadhuis Sliedrecht, kachelontwerp Haardenfabriek de Schelde, R.K. Openbare Leeszaal te Heerlen, 
Het Schaepmanmonument te Tubbergen, etc., alle tweede kwart 20e eeuw

80

 271 J.A.I. de Ruyter (1888-1950), map aquarellen: kerkinterieurs, landschappen, etc. 20

 272
Doos ontwerptekeningen en map blauwdrukken, N.V. Gewapend Betonbouw ‘De Kondor’, Amsterdam, gevel Kerkstraat, Kantoorge-
bouw Nederlandsche Planten-Boterfabriek, Distelweg, Amsterdam, bebouwing Bergsche polder, ontwerp fabrieksgebouw, damwand, 
etc.

ATP
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Cobra

 273
Richard Smeets (1955), ‘Hollands landschap’, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘94 verso - 80 x 70 cm , aangekocht Jaski 
1994 - 50

 274 Richard Smeets (1955), moderne compositie, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘97 - 50 x 40 cm, aangekocht Jaski 1997 - 40
 275 Richard Smeets (1955), ‘Sarawak River’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘89 - 50 x 38 cm - 40
 276 Richard Smeets (1955),’ Pasar Malam’, acryl op papier, gesigneerd en gedateerd ‘89 - 50 x 40 cm , aangekocht Jaski 1991 - 25
 277 Richard Smeets (1955), ‘Maasheggen’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 40 x 30 cm, aangekocht Museum van der Togt 1995 - 25
 278 Richard Smeets (1955) ‘Over Leven’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘03 - 30 x 40 cm , gekocht van de kunstenaar 2003 - 25

Etsen, gravures, zeefdrukken, lithografieën etc

 279 Sjoerd Bakker (1943), berglandschap met hond, kleurets, gesigneerd en gedateerd ‘96 - 49 x 29 cm - 15

 280
Corneille (1922-2010) compositie met vrouwenhoofd en vogel, aquatint, gesigneerd en gedateerd 2001, genummerd 41/70 -38 x 47 
cm- 200

 281 Anton Vrede (1953), compositie met papegaaien, onduidelijk getiteld, litho, gesigneerd en gedateerd ‘89 - 65 x 50 cm - ATP
 282 Aat Velthoen (1934), zittende naakte vrouw, lithografie, niet gesigneerd -49 x 35 cm.- ATP

283 285

 283
Gravure: T’ Concept vande plat grondighe afbeeldingh des oude en niwe stad Utrecht Anno 1664, uitgegeven door Vander Monde ca. 
1840 -51 x 68 cm - 100

 284 Gekleurde gravure: Descriptio Frisiae sun Francorum reditum (...) - 1725,  Menso Alting, gegraveerd door G. de Broen, uitgegeven 
door  F. Halma - 32 x 42 cm - 25

 285 Gekleurde gravure: Frisia Occidentalis, uitgegeven door Abraham Ortelius, Antwerpen, 1579 - 37 x 50 cm - 100

 286 Gekleurde gravure: Carte de la Terre Sainte (..), Iohannis Christoph Harenberg, erven J.B. Homann, 1750 - 48 x 54 cm - 50
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 287 Gekleurde gravure: Frisia Propria, Johannes Janssonius van Waesberge, M. Pitt, S. Swart, ca. 1685 - 38 x 48 cm - 100
 288 Gravure: naar J. Courtois, Delfsziel, inname van Delfzijl door Maurits 1591, circa 1650 - ca. 20 x 26 cm - ATP

 289 Litho: Gedenk- en feestplaat ter herinnering aan Neerlands onafhankelijkheid 1813-1913, ontwerp: P.C. Mondriaan, uitgegeven door: 
J.M. Bredéé, Rotterdam - 40 x 52 cm - 10

 290 Gekleurde gravure: Ducatus Luxemburgi, Johannes Homann, circa 1740 - 47 x 57 cm - 25
 291 Gravure: Gelriae, Ditio Trans-Isulana, uitgegeven door Janssonius, 1636 - 37 x 47 cm - 25

 292 Gravure: Nieuwe caert van Frieslant vermeerdert en verbetert op ordre en Gedeputeerde Staten door Bernard Schotanus à Sterringa 
vervaardigd en verbeterd door Johan Vegelin van Claerenbergen, daarbij: Frisiae Occidentalis, 1579 - beiden in slechte staat - 25

 293 Johannes Melse (1887-1968), kade met dukdalven, linosnede, gesigneerd - 13 x 18 cm - ATP
 294 Pieter Dupont (1870-1911), ploegende ossen, ets, gesigneerd - 21 x 60 cm - 20
 295 Ton van Os (1941), mannenhoofd, ets 3/20, gesigneerd en gedateerd in de plaat en in potlood 1967 - 23 x 26 cm - 10
 296 Toon de Jong (1879-1978), ‘De Brink van Laren’, ets, gesigneerd - 21 x 18,5 cm - 20
 297 Corneille (1922-2010), compositie met vrouw, kat en vogel, litho, gesigneerd en gedateerd ‘88 - 63 x 50 cm- 175

298

302

 298 Corneille (1922-2010), compositie met vrouw en kat, litho, gesigneerd en gedateerd ‘88 - 63 x 50 cm - 175
 299 Gravure: ‘Nieuwe Verbeterde Kaart van het Landt en de Baanderye van Breda’, 1744 - 36 x 44 cm - 20
 300 Alfred van Neste (1874-1969), gezicht op een poortje te Brugge, kleurets, gesigneerd - 34 x 63 cm - ATP
 301 Handgekleurde houtdruk: Straatreinigers Kermischwens, Aan de ingezetenen der stad Amsterdam, 14 september 1868 - 30 x 20 cm - 10
 302 Corneille (1922-2010), twee hoofden met vogel en boom, zeefdruk, 146-300, gesigneerd -53,5 x 42,5- 175
 303 Harm Ellens (1871-1939), kruiwagen bij bomen aan de waterkant, lithografie, gesigneerd in de plaat -22 x 15,5 ATP

 304 J.A.I. de Ruyter (1888-1950), ‘Utrecht Domkerk’, door de schilder met inkt bewerkte ets, gesigneerd, en gedateerd ‘49, naar een 
tekening uit 1944 -35 x 47 cm.- ATP
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 305 Handgekleurde gravure: Brabantiae Ducatus, Petrus Schenk, anno 1705 - 57 x 49 cm - 50

 306 Gerhard Haverkamp (1872-1926), plein te Rotterdam met op de achtergrond de toren van de St. Laurenskerk, ets, circa 1920 -19,6 x 
29,6 cm, lichte vochtvlek- ATP

 307 Louis Heijmans (1890-1977), ‘Vere’, ets, gesigneerd -28,7 x 14,7 cm- ATP

 308 Willem Witjens (1884-1962), ‘Langs de Rijn bij Arnhem’, ets, gesigneerd en gedateerd ‘27 -7,5 x 14 cm- ATP

 309
Engelse School: ‘Love rules his kingdom without a sword’, The Fitzroy Pictures, James Akerman Photo-Chromo-Lith. London W.C., 
Published by George Bell & sons. York St. Covent Garden, London. Copy Regst., Arts and Crafts, circa 1900 -91,5 x 50,5 cm., in 
eiken lijst, glas gebroken, wordt niet verzonden-

ATP

 310 Hollandse School: ‘Petsamo’, zeefdruk 10/90, gesigneerd Gé Brugmans en drie handingekleurde staalgravures, midden 19e eeuw ATP

 311 Aat Veldhoen (1934), naakte man en vrouw, lithografie, gesigneerd -33 x 45,5 cm- 30

 312 Wanddecoratie, naar Victor Vasarely -50 x 49- 20

313
317

 313
Handingekleurde kopergravure: kaart van Sclavonia, Croatia Bosnia cum Dalmatiae Parte, Gerard Mercator, 17e eeuw -39 x 50 cm, 
defecten- 40

 314 Handingekleurde kopergravure: landkaart, Comitatuum Hannoniae et Namurci Descriptio, Amstelodami, Excudebat Joannes Janso-
nius, 17e eeuw -39 x 51 cm- 40

 315
Handingekleurde kopergravure: landkaart, The Asiatic Part of the Russian Empire from the Maps published by the Imperial Academy 
of St. Petersburgwith the new Discoveries of Captn. Cook & Co, London, published 12th May 1794 by Lawrie & Whittle, No 53, 
Fleetstreet -47,5 x 64 cm-

40

 316 Harry van Kuyk (1929-2008), ‘landschap’, blinddruk 1/15, gesigneerd en gedateerd 1982 I -27 x 20 cm, met opdracht op het passe-
partout ‘Voor Ton van André’- 50

 317
Jan Toorop (1858-1928), twee apostelkoppen, gemodelleerd naar Ulftse ijzergieters en Zeeuwse boeren, lithografie, gesigneerd in de 
steen en gedateerd 1910 -16,2 x 27,8 cm- 80
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 318 Leo Oosthout (1872-1960), kippen op boederijerf, ets, gesigneerd en gemonogrammeerd in de plaat -32,5 x 26 cm- 30
 319 Lodewijk Sengers (1896-1956), portret, ets, gesigneerd 34 x 20 cm - ATP
 320 Anton Heyboer (1924-2005), compostie met vrouwenfiguren, litho, gesigneerd in de plaat en gedateerd 1985 - 24 x 34 cm - 40

321
330

 321 Dirk Homberg (1885-1952), ‘Kampongleven Java’, ets, gesigneerd - 22,5 x 32 cm - 50
 322 Hendrik Roodenburg (1895-1987), St. Nicolaaskerk te Amsterdam met op de voorgrond de Schreierstoren -35 x 25 cm- 35
 323 Wanddecoratie: twee witte pauwen tussen bloemen, in reliëf, -36 x 29 cm- ATP
 324 Daventria Vernacule Deventer, Ioan. Blaeu, kopergravure, 1649 30
 325 Pastel: dorp aan het water bij zonsondergang en schilderijlijst -binnenmaat: 41,5 x 37,5 cm- ATP
 326 Sonja Noppen (1937), drie olifanten, zeefdruk, gesigneerd - 39 x 49 cm - 20
 327 Wanddecoratie: jongen met eekhoorn op pad, naar F. Garnier -34 x 54 cm- ATP
 328 Facsimile van een panorama op de stad Amsterdam, naar 17e eeuws voorbeeld - 32 x 182 cm - 20
 329 Sees Vlag (1934), ‘Havenhoofd Scheveningen’, litho, gesigneerd en gedateerd 1968 - 43 x 59 cm - 10
 330 Marius Bauer (1867-1932), oosterse processie bij een poort, ets, gomonogrammeerd -47,5 x 54,5 cm- 100

 331 Handgeschreven nieuwjaarswensch van P. Thormijne aan zijn ouders, januarij 1805, handingekleurde kopergravure, Amsterdam J. 
Brouwer en J. Ratelband -ca. 41 x 43,5 cm- 20

 332 Engelse School: ‘The Coquette’, ingelijste staalgravure, 19e eeuw - 36 x 29 cm - ATP
 333 Hollandse School: abstracte voorstelling met armen, etc., zeefdruk -28,5 x 38,5 cm- ATP

 334 Louis Szanto (1889-1965), drie etsen in één lijst: “Volendam”, daarbij: Hollandse School: “Maasbrug te Maastricht”, ets, eigen druk, 
onduidelijk gesigneerd en aquarel: “Oberstein”, onduidelijk gesigneerd ATP

 335 Twee diverse gravures: ‘Creation du monde suivant Moyse’, Suite de la chute de l’homme…, Parijs, 1756, daarbij: ‘The Bathos, W. 
Hogarth, 1764 en vijf houtsnedes: stadsheiligen, Leonhard Beck, circa 1517 40

 336 Twee gravures: Allemagne, par N. Sanson Les Fils geographe du Roy en Der Reingau, C.G. Knuze - 18e en 19e eeuw - 20 x 25 en 21 
x 38 cm - 25

 337 Hollandse School ‘Huis van Zessen’, ets, gesigneerd Hopman en gedateerd 1997, daarbij: bloemstilleven, aquarel, gesigneerd, naar 
Margaretha Roosenboom, en wandecoraties ATP

 338 Marius Janssen (1885-1957), gezicht op de Grote Kerk van Dordrecht, kleurets, gesigneerd -21 x 15,5-, daarbij: Laetitia de Haas 
(1948) stilleven; lithografie Katwijk en twee etsen, achterhuizen aan een gracht en ‘Landweg’ ATP

 339 Pieter van der Hem (1885-1961), twee vrouwen in Spaanse kledij, ets -27 x 22 cm - en voorblad van De Nieuwe Amsterdammer feb. 
1915 20

 340 Fascimile: ‘Afbeelding van den brandt van ‘t oude Stadhuys van Amsterdam…’ en chromolitho: ‘Le feu à  la papeterie de Ballan-
court’, circa 1900 ATP

 341 Ingelijste kleine filmposter ‘Le salaire du Péché en wanddecoratie ‘Olivia’ ATP
 342 Houtsnede, winterlandschap, gemonogrammeerd AR en gedateerd 1934, daarbij: buitenplaats, olieverf op board 10
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 343
Twee affiches: Expressionisme van van Gogh tot Picasso, Stedelijk museum Amsterdam,15 juli tot 19 september 1949; houtsnede, 
Adriaan Roland Holst (1888-1976), ‘De Bouwmeester’, lithografie, met geschreven opdracht: ‘voor mijn vriend J.P. Staal, Jan. ‘19 
-beschadigd-, etc.

20

 344 Poppe Damave (1921-1988), drie etsen: Nicolaaskerk vanaf het Oosterdok te Amsterdam, gezicht op Het Spaarne en een drie-master 10

 345 Cornelis Brandenburg (1884-1954), gezicht op de Westertoren te Amsterdam, kleurets, Hendrik Roodenburg (1895-1987), Gorichem, 
gesigneerd, en ets Leiden 25

 346 Drie ingelijste wanddecoraties: twee reclameplaten van het wasmiddel Lux, circa 1930, De Lever’s Zeepmaatschappij, Vlaardingen 
en een plaat naar een aquarel van Kees van Dongen -met lijst 58,5 x 45 cm- 30

 347 Drie chromolitho’s waaronder naar C.L. Dake, circa 1900 - 16 x 20 cm - ATP

 348
Twee Japanse houtsnedes en een reproductie naar 
 
Xu Beihong 1895-1953

10

 349 Anna Doedijns (1942), platbodems, drie etsen, gesigneerd 18 x 12 cm - 10
 350 Vier diverse gravures en kleurensteendruk met betrekking tot Hoorn, daarbij: reproductie, gezicht op de Dam, 17e t/m 20e eeuw 10
 351 Vier ingelijste centsprenten, waaronder met betrekking tot de haringvangst, 19e eeuw 10

 352 Vier etsen: Gerhard Haverkamp (1872-1926), ‘Rotterdam’, gesigneerd; Rotterdam, Nijmegen en landschap, daarbij: Hollandse 
School: ophaalbrug over sloot, marouflé 40

 353 Drie chromolitho’s met betrekking tot flora, kleurendruk, ‘  A Scene on the Lodon to Portsmouth road’, gravure, ‘The construction of 
ships...’ en een facsimile, Stadhuis Amsterdam 10

 354 Vier ingelijste facsimiles van kalenderbladen door Piet van der Hem uit 1933 20
 355 Vijf diverse wanddecoraties, waaronder met signatuur, Isaac Israels, Piet Mondriaan en Miro ATP

 356 Handgekleurde gravure: Ducatis Luxembourg, Seutter, circa 1730, daarbij: handgekleurde gravure, Muyderpoort, 1693, twee antieke 
gravures, kerkinterieur,’t Huiszitten-Weduwen-Hof en linosnede, Mr. G.J. Troelstra, gesigneerd Ardiaans 25

 357 Map met twee groot formaat foto’s ‘Hollandsche bedevaart 3-11 augustus 1910’ en drie lithografieën uit de serie ‘De grondleggers 
van Neerland’s Vrijheid’ -randbeschadigingen lithografieën- ATP

 358 Frank Mason (1976-1965), oude ingelijste druk van de Nieuw Amsterdam -30 x 49 cm-; ingelijste boekbladzijden over de Nieuw 
Amsterdam -30 x 49 cm- en vier oude afbeeldingen van het interieur van de Nieuw Amsterdam in één lijst 30

 359
Toon Koster (1913-1990), zelfportret, gemengde techniek, Toon Kelder (1894-1973), mannenportret, kopstuk, oost-Indische inkt-
tekening, straat in Holten, aquarel, en twee wanddecoraties 75

 360 Blauwdrukken ATP

 361 Serie van zes ingelijste gelithografeerde voorstellingen met decor van putti, geïnspireerd op de klassieke oudheid, Italië, circa 1920 
-met lijst: 16,5 x 49 cm., één maal 16,5 x 52 cm.- 30

 362 Serie van zeven ingelijste lithografiën van klederdrachten, Zwitserland, Schotland, Polen, etc., Koninklijke Nederlandsche Steendruk, 
Den Haag, tweede helft 19e eeuw, daarbij: Amstelveen herbouwd, gravure ATP

 363 15 diverse reproducties en gravures, waaronder gezicht op Hasselt, 17e eeuw en stadhuis van Utrecht, naar 18e eeuws voorbeeld 15
 364 Tien diverse wanddecoraties, waaronder kleurets, gezicht op marktplein te ‘s Hertogenbosch 10

 365 Map met diverse etsen, gravures en prenten, waaronder opticaprent, Jerusalem, proefdruk gravure ‘Tempel voor Nederland’, J.G. Vis-
ser 1794 en vijf gravures met betrekking tot de meubelmakerij en stofferderij, 18e eeuw 50

 366 Gravures, houtdrukken, lithografieën, tekeningen, etc., waaronder Jan Toorop, veel ingelijst, 18e/20e eeuw 20
 367 Map grafiek, schetsen, reproducties, etc. ATP

 368 Map tentoonstellingsaffiches waaronder Gemeentemuseum Arnhem: Nederrijnse Kunst, Gelders Zilver, Paul Citroen, jaren ‘50 en 
later 30

 369 Map groot formaat tentoonstellingsaffiches: Fantastische Architectuur, Holland in Vorm, Paul Citroen, Gesel van de Oorlog, etc. ATP

 370 Map affiches, grafiek en reproducties: Openbaringen, Dichters in de graanschuur, Dichters in de Vaart, Poezie op Zolder, Poëzie Zien, 
werk van de Bree, van der Wel, vanaf jaren ‘70 40

 371 Map met diverse prenten en familiefoto’s, 19e eeuw en later ATP

 372 Map met diverse prenten en gravures, waaronder vier gravures uit: Menselijcke Beezigheden, De Zeylemaaker, De Goudmaker, De 
Haringvangst en De Walvisvangst, 1694 40

 373 Map met diverse museumaffiches, waaronder Stedelijk Museum, Picaaso, 1967, schoolkaarten, etc. 10
 374 Map met 13 diverse litho’s naar werken van Käthe Kollwitz ATP

 375
Portefolio met 14 gelithografeerde reproducties naar werk van Melle Johannes Oldeboerrichter, gedrukt bij Steendrukkerij de Jong 
& Co., Hilversum, twaalf lithografieën: Busac Graphic Art, Bern, twee lithografieën zijn door de artist direct op de plaat getekend,  
uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam

ATP

 376
Circa 16 19e eeuwse van passe-partout en schutvel voorziene kindergedichten, centsprenten, bordspellen, etc., waaronder het Spoor-
wegspel en het Uilenbord 30

 377 Circa 60 gravures, waarbij uit de 18e en 19e eeuw 20
 378 Circa 70 gravures van portretten en personen uit de 19e eeuw 20
 379 Lot bestaande uit circa 75 gravures, veelal met 19e eeuwse voorstelling 10
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kavel TRUE Inzet

Archeologie en vondsten

 380 Een lot met ca. 15 decoratieve vuurstenen pijlpunten, waarschijnlijk uit het Neolithicum (ca. 5000-7000 jaar oud), gevonden in om-
geving Mali/Niger/Sahara, verschillende vormen 25

 381 Een ketting gemaakt van kwartskralen, opnieuw geregen, wellicht 2000-2500 jaar oud, vindplaats Mali/Niger, Sahara 30

 382 A bronze Roman statuette of an eagle, head turned, no feet (was attached to object, vessel mount?) (height 6.5 cm.) 50

 383 A lovely small statuette of a Roman eagle, probably attached to a hair needle (ca. 2.5 cm) 100

384 388
391

 384
A decorative bronze statuette of a Roman eagle, head turned to right, with Hermes reclining, originally attached to another object (ca. 
4 x 5 cm.) 100

 385 An ancient bronze statuette of a boar, 1 leg missing (length ca. 4 cm.) 25
 386 A bronze ancient small statuette/fibula in the shape of a panter (ca. 5 cm.) 10
 387 A small statuette of a Roman eagle (ca. 3.5 cm.), holed 40
 388 A lovely ancient bronze statuette, Apollo (?), resting on column (height ca. 3.5 cm.) 150
 389 Antieke aardewerk waterkruik met twee schenktuiten - H. 25 cm, chips aan beide tuiten - 20
 390 Bodemvondsten waaronder ringen, munten en versteend hout 30
 391 Vijf aardewerk schoteltjes en kannetje, afkomstig uit een VOC scheepswrak, 17e/18e eeuw -defecten- 70
 392 Aardewerk kogelpot, 13e/14e  eeuw, vindplaats Ouderkerk aan de Amstel - H. 34 cm, restauraties - 25
 393 Geïriseerd glazen flesje, bodemvondst 60

394

 394 Geíriseerd glazen flesje, bodemvondst -l. 11 cm- 90

 395 Geïriseerd glazen flesje, bodemvondst -l. 7 cm, scheurtje- 60
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396

398

400

kavel TRUE Inzet
 396 Geïriseerd glazen flesje, ungunetarium, bodemvondst -l. 14,5 cm- 150
 397 Beeldje van een godin en antiek idool 10
 398 Twee stenen met ingekerfte zoömorfische voorstelling, Pre-Colubiaans 100
 399 BWZG antropomorfische figuur - 8 cm - 25

Aziatica / Asian art and objects
 400 Chinees porseleinen trekpotje met blauw-wit decor van pioenrozen, 18e eeuw -restauraties en randbeschadigingen- 40

401

402

 401
Chinees porseleinen bord voorzien van geschulpte rand, centraal een pioenroos waaromheen florale motieven en vogels tussen blo-
esemtakken, Kangxi gemerkt en periode  - Diam. 25 cm , haarlijn - 100

 402 Chinees porseleinen dekselppot met tabaksbladdecor en erotische voorstelling aan de binnenzijde deksel, 20e eeuw - H. 15 cm - 80
 403 Yixing trekpotje met vlechtwerk decor, de greep en tuit in de vorm van bamboe 40
 404 Yixing trekpotje met bamboe greep en tuit - restauratie binnenzijde dekseltje - 20

405

406
 405 Chinees porseleinen trekpotje met polychroom landschapsdecor en karakters - L. 11 cm - 50

 406
Celadon vaas met craquelé en grepen in de vorm van gestileerde draken op bijpassend rozenhouten voetje, eerste helft 20e eeuw - H. 
38 cm - 150

 407 Chinese scroll met voorstelling van spelende kinderen in paleistuin, China tweede helft 20e eeuw, 107 x 55 cm. - 25
 408 Scroll met voorstelling van galopperende paarden, naar Xu Beihong - 25
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 409 Chinese achter-glasschildering in rozenhouten lijst met voorstelling van hoffiguren - 34 x 49 cm - 25
 410 Chinese achter-glasschildering in rozenhouten lijst met voorstelling van musicerende figuren in tuin - 50 x 34 cm - 25

 411
Gestoken hardhouten beeld van een jongen zittend op een karbouw,voorzien van glazen ogen en benen tanden en rustend op 
opengewerkt rozenhouten basement, China, circa 1920 - L. 38 cm - 50

412

413

 412 Famille rose vaas met floraal decor in vakverdeling, Kangxi gemerkt, 19e eeuw - H.  15 cm - 75

 413 Satsuma plaquette met voorstelling van kraanvogels in landschap, gezet in faux bamboe lijst - 46 x 36 cm - 125

414

415

 414
Pompoenvormig Yixing theepotje met greepje in de vorm van een liggend Fo-hondje en voorzien van uitneembaar zeefje, Zish Yixing 
gemerkt, onduidelijk zegelmerk in de deksel - H. 10 cm, deksel gelijmd - 200

 415 Famille rose chocoladekan met floraal decor, 18e eeuw - H. 16 cm, gelijmd en restauratie - 50
 416 Mah-Jong spel in mahonie kast met vijf laatjes en koperbeslag, de stenen van been en bamboe, China, circa 1930 40

 417 Chinees porseleinen schoteltje met gecontourneerde rand en decor van dame in hoftuin, Cheng Hua gemerkt, 17e/18e eeuw, voorzien 
van 2e gehalte zilveren hengsel - Diam. 14 cm - 25
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 418 Djokja betelnootdoosje met drie bijpassende dekseldoosjes aan slangvormige ring 45
 419 Chinees porseleinen plooischotel met vergulde rand, centraal een pagode in landschap, Qianlong, laat 18e eeuw - Diam. 24,5 cm - 25
 420 Chinees porseleinen assiette met gecontourneerde rand en strooibloemen decor, Qianlong, laat 18e eeuw - 35 x 42 cm - 100
 421 Rood- en zwartlak inro en japanlak dekseldoosje met landschapsdecor, Japan, 19e eeuw en later 50

422

424

 422 Imari kom met floraal decor en pagodes in cartouches, Japan, Edo-periode, 18e eeuw - Diam. 24 cm - 100
 423 Gefacetteerde Satsuma theepot met diverse decoren en met riet omwonden greep, circa 1930 10

 424
Chinees porseleinen bord met decor van bloempot en florale decoren in cartouches, Wanli, laatste kwart, circa 1600 - Diam. 21 cm, 
randschilfers - 75

 425 Rijk gestoken coromandel sculptuur van Vishnu zittend op Garuda, Bali, circa 1920 - H. 42 cm - 25
 426 Cloissonné vaas met vierkante hals op ronde voet, decor van vogel, chrysanthen en vlinder -H. 36 cm, beschadigingen- ATP

427

429

 427 Trompetvormig Chinees porseleinen vaasje met blauw-wit en rood landschapsdecor-H. 13,4 cm- 30

 428 Chinees zwartlak paneel met benen en bamboe inlegwerk, decor van vogels en planten, circa 1900 -lichte gebruikssporen, stukjes 
ontbreken-91,5 x 48 cm- ATP

 429 Japanse papier-maché pop van een drager met stoffen kleren, circa 1900 -H. 31 cm- 40
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 430 Chinees porseleinen maanfles met florale motieven en Chinese karakters in de hals, 20e eeuw - H. 31 cm - 50

 431 Chinees porseleinen kalebasvormige vaas met koolblad decor, Qianlong zegelmerk, 20e eeuw - H. 37 cm - 25

 432 Chinees porseleinen vaas met decor van keizerlijke draken en brandende parel, Qianlong gemerkt, 20e eeuw - H. 45 cm - 50

 433 Chinees porseleinen vaas met bloemenmand decor, Guangxu gemerkt, 20e eeuw - H. 37 cm - 25

 434 Chinees porseleinen blanc sur blanc vaas met polychroom floraal decor, gemerkt met vier karakters, 20e eeuw - H. 42 cm - 40

435 438

444

 435 Chinees porseleinen vaas met landschapsdecoren in cartouches, gemerkt met vier karakters, 20e eeuw - H. 29 cm - 40

 436 Chinees porseleinen vaas met opengewerkte oren, Qianlong zegelmerk, 20e eeuw - H. 34 cm - 30

 437 Chinees porseleinen vaas met verticale lijnen in reliëf en landschapsdecor, 20e eeuw - H. 44 cm - 30

 438 Famille verte vaas met decor van figuren en Chinese tekst. 20e eeuw - H. 41 cm - 40

 439 Gestoken bamboe penselenpot met decor van Go-spelers, ruiters en figuren in landschap, 20e eeuw - H. 17 cm - 30

 440 chinees porseleinen kom met repeterend decor van draken, Yongcheng zegelmerk, 20e eeuw - Diam. 22,5 cm - 30

 441 Blanc-de-Chine Guanyin met lotusbloem, 20e eeuw - H. 33 cm, chipjes - 25

 442 Chinees porseleinen vaas met craquelé, Kangxi zegelmerk, 20e eeuw - H. 20 cm - 25

 443 Chinees porseleinen vaas met landschapsdecor en diverse vogels, 20e eeuw - H. 44 cm - 40

 444 Chinees porseleinen schotel met decor van fo-hondjes, kangxi gemerkt, 20e eeuw - Diam. 44 cm - 50
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 445 Famille verte schotel met paleisscene, Qianlong gemerkt, 20e eeuw - Diam. 31,5 cm - 50

 446 Yixing trekpotje met reliëfdecor van Chinese munten, 20e eeuw 25

 447 Meijping vaas met reliëfdecor van figuren in landschap, dekselvaas, laat 19e eeuw en Chinees porseleinen vaas met floraal decor 20

 448
Aardewerk tempelleeuwtje met Spinach and egg glazuur, idem vaas en vaas in de vorm van een vis, China, 20e eeuw - H. 25, 26 en 
31 cm - 30

 449 Satsuma vaas met decor van figuren op houten voet, gemerkt met Qianlong zegelmerk, Japan, 20e eeuw 10

450

451

 450
Chinees porseleinen balustervormige bedekte vaas met floraal decor en leeuwenmaskerons, circa 1900 - H. 66 cm, deksel gerestau-
reerd - 250

 451
Chinees porseleinen balustervormige bedekte vaas met polychroom floraal decor en versierd met paardenhoofden, 19e eeuw - H. 62 
cm - 500

 452 Polychroom gestoken houten beeld van Garuda, Bali - H. 55 cm - 25

 453 Polychroom beschilderde houten sculptuur van Vishnu, Bali, midden 20e eeuw - H. 45 cm - 30
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 454 Jadekleurige glazen olifant op zwartlak basement -h. 38 cm- 60
 455 Gestoken jade/jadeiet Guanyin op gestoken rozenhouten basement -h. 21,5 cm- 100

 456 Gepolijste Coco de Mer (zeekokosnoot of dubbele kokosnoot) met BWZG dekselmonturen en plaatjes -hengsel defect-, eerste helft 
20e eeuw 30

 457 Bronzen beeld van de Hindoeïstische godin Kamadhenu -l. 38, h. 49 cm- 250

458

459
460

 458 Gestoken Indiaas masker: Boeddha hoofd met kroon, decor van figuren en leeuwen -h. 107 cm- 90
 459 Bronzen cachepot met reliëfdecor van een draak -. 27 cm, diam. ca. 30 cm- 60
 460 Groen gepatineerd bronzen beeldje van een tempelbewaarder -h. 26 cm- 70
 461 Koperen schaal met decor van bloesemtakken en een dekseldoos met relïefdecor van pagode en bamboe, Japan, eerste helft 20e eeuw 10
 462 Verzilverde betelnoothouder, deels met floraal decor, vroeg 20e eeuw 30
 463 Porseleinen schotel met blauw-wit Wanlidecor -diam. 32 cm- 30

464
 464 Gestoken ivoren schaakspel in doos, China, 19e eeuw -lichte defecten- 80
 465 Satsuma dekseldoosje met decor van figuren op het deksel -h. 5,5, diam. 9,5 cm, lichte defecten onder het deksel- 20
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 466 Gegraveerde en ingezwarte parelmoer schelp met decor van figuren in landschap, circa 1900 10
 467 Zeszijdig bronskleurig messing dekseldoosje met applique van vogels, kostbaarheden, etc., Japan, Meiji -h. 2,5, diam. 4,7 cm- 20
 468 1e gehalte zilveren miniatuur: Boeddhistische godin, Thailand, circa 1930 -h. 5,5 cm 20
 469 BWZG miniatuur: riksha ATP
 470 Groot Balinees gestoken houten beeld van een vrouw met ontbloot bovenlichaam -l. 145 cm- 40
 471 Chinees houten kastje met messing greep -55,5 x 25,5 x 33,5 cm- 30
 472 Groot formaat batikstempel met decor van twee Chinese figuren en Chinese karaktertekens -37 x 30,5 cm- 40
 473 Gestoken ivoren beeld: monnik met Guanyin op zijn hoofd, Japan, gesigneerd circa 1900 -l. 27,5 cm- 150
 474 Gestoken ivoren beeld op houten basement: vrouw met bloemtak, circa 1900 -l. 24,5 cm. -lichte beschadigingen- 80
 475 Gestoken ivoren drakenboot met figuren op gestoken rozenhouten basement, China, circa 1900 -l. 37,5 cm- 150
 476 Gestoken ivoren Boeddha op rozenhouten basement, circa 1920 -h. incl. basement 8 cm- 40
 477 Satsuma lampvoet met decor van vlinders onder en op een net -h. dekselvaas zonder monturen en kap 44 cm- ATP

479 481

 478 Paar chinees porseleinen diepe schalen met blauw-wit decor van servetranden en centraal een bloemenvaas met pioenrozen en pru-
nustakken. 18e eeuw -Diam. 28 cm, randschilfers en haarlijn. 100

 479 Paar Chinees porseleinen capucijner schoteltjes met floraal decor, afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 1730 - Diam. 11 cm - 50

 480 Paar Chinees porseleinen capucijner schoteltjes met floraal decor, afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 1730 - Diam. 11 cm, chipje 
en schilfertjes - 30

 481
Chinees porseleinen schotel en kom met ‘Starburst’ decor, afkomstig van de Diana cargo, circa 1816 - Diam. 28 en 17,5 cm , haarlijn 
in kom - 70

 482 Paar Chinees porseleinen schoteltjes met decor van vissers in landschap en resten van schelpaangroei, afkomstig van de Ca Mau 
cargo, circa 1730 - Diam. 10,5 cm - 40

483

 483 Chionees porseleinen kom en schotel met landschapsdecor, afkomstig van de Diana cargo, circa 1800 - Diam. 11 en 15,5 cm - 100
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 484 Paar chinees porseleinen trompetvazen met greepjes en floraal decor met vogels, circa 1920 - H. 43 cm - 180

 485 Paar Chinees porseleinen borden met decor ‘Koekoek in het huisje’, 18e eeuw - Diam. 23 cm., minieme randschilfers - 50

 486 Japans porseleinen bord en Chinees porseleinen dekselvaasje met polychroom decor, circa 1900 - Diam. 29, H. 22 cm, chip aan bord - ATP

487 490

 487 Twee bronzen wierookbranders in de vorm van een kwartel, China, 19e eeuw - basement en pootjes missend - L. 14 cm - 100

 488 Chinees porseleinen bord met decor van kostbaarheden en een chinees porseleinen bord met reliëf en floraal decor, beide Qianlong -1 
x haarlijn - 25

 489 Paar gestoken houten Balinese bustes van een oudere man en vrouw, circa 1930 40

 490
Chinees porseleinen dekseldoosje, de deksel met decor van een vliegend paard in wolkendek waaromheen perziktakken in cartouches, 
Wanli, laatste kwart 17e eeuw - L.14,5 cm, chipje aan voet - 200

 491 Bronzen wierookbrander met decor van kraanvogels en bloesemtakken, de greep in de vorm van een tempelleeuwtje, daarbij: bronzen 
wierookvat, 19e eeuw - H. 33, Diam. 21 cm - 50

492
494

 492 Twee zilveren dekseldoosjes, waarvan één met vergulde chrysant de ander met gravéwerk van lotusbloemen in water 100

 493 Paar Imari schotels met decor in vakverdeling, circa 1900 - Diam. 31 cm - 20

 494 Twee jade parfumflesjesflesjes en rozenkwarts parfumflesje, China 75
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 495 Twee balustervormige Chinees porseleinen dekselvazen, circa 1900 - H. 40 cm - 50
 496 Japans kannetje en benen waaier ATP
 497 Twee porseleinen ketels met decor van draken en florale motieven, China, 20e eeuw - H. 25 en 33 cm - 25
 498 Paar glazen/jadeiet bonzai boompjes in cloisonné potjes 60

499

503

 499
Twee jade (jadeiet) snijstukken op gestoken houten basement: struik met bloemen en vogels -h. hoogste snijstuk met basement ca. 20 
cm.- 100

 500 Twee jadeiet olifantjes op gestoken houten basementjes -h. met basement ca. 8,5 cm- 30
 501 Chinees porseleinen schotel met floraal decor en een polychroom gedecoreerd Chinees porseleinen gemberpot, 20e eeuw 20
 502 Hoofd van een Chinese houten pop, 18e/19e eeuw -l. 30,5 cm, gebruikssporen-, daarbij: paar roodlak sandalen -l. 14,5 cm- 40
 503 Twee gestoken ivoren stempels met greep in de vorm van duiveltjes, China, circa 1900 -h. 7 cm- 40

504
506

 504
Serie van drie Chinees porseleinen schoteltjes met decor van vissers in landschap, afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 1730 - Diam. 
11 cm - 70

 505 Chinees porseleinen bordje met decor van balspelende zotjes, circa 1800 -randschilfers, diam. 21,7 cm.-, daarbij: Chinees porseleinen 
cacaokom en -schotel met blauw-wit lange lijzendecor, Kangxi gemerkt -schotel gelijmd- 20

 506 Drie Japanse houtsnedes: Kunisada III (1786-1865), uit serie: Gunji Goju Yonjo, midden 19e eeuw -23 x 16,5 cm - 50
 507 Serie van drie Chinees porseleinen borden met Imari decor, 18e eeuw - Diam. 23 cm, één met chip - 25

 508 Chinees porseleinen schotel met ‘sunburst’ decor, circa 1820, daarbij: paar zuid-oost Aziatische porseleinen schenkkannetjes, 19e 
eeuw - H. 14 cm - 40

 509 Paar Chinees porseleinen tazza’s en schaaltje op verhoogde standring, daarbij: Chinees porseleinen buikvaasje met landschapsdecor, 
18e eeuw - H. 24 cm, barst in vaas - 25
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 510
Chinees porseleinen dekselkom met grepen, messing knop en decor van kostbaarheden en bloemenmand, 18e/19e eeuw - Diam. 15,5 
cm -, daarbij: Qianlong roombordje - haarlijn - 100

 511 Drie terracotta Tang-stijl figuren 25
 512 Drie nefriet snijwerkjes, waaronder Guanyin, twee op rozenhouten voetje, China, 20e eeuw 30
 513 Drie Japanlak dekseldoosjes waaronder met decor van kraanvogels en een lakwerk dienblaadje met reliëfdecor van karpers 20

 514 Achtzijdig balustervormig Chinees porseleinen theepotje met blauw-wit lange lijzen-decor, daarbij: twee kommetjes met blauw-wit 
waterlandschapdecor, alle 18e eeuw, met defecten 20

 515 Ivoren beeldje op rond basement: vrouw met linten, daarbij: twee bakjes, alle circa 1900 -defecten, h. 12,7 cm- 30

 516 Vier-delige rozenhouten mimiset met opengewerkt fries, Indonesië, voor 1930 - H. 70 cm., één latje missend - 40

 517 Chinese geëmailleerde, pompoenvormige dekselpot met floraal decor, Imari wandbord, bronzen vaasje en bronzen dekselpotje -wand-
bord beschadigd- 30

 518 Twee Imari schotels met geschulpte rand, begin 20e eeuw, daarbij: twee Kutani schenkkannetjes - H. 19,  Diam. 30 cm, 1 x chipjes, 1 
x barst bodem kan - 20

 519 Vier Chinese gestoken houten beelden van monniken -h. grootste beeld ca. 55 cm- ATP

 520 Sang de boeuf vaasje met grepen in de vorm van olifantenkoppen, celadon wierookbrander, celadon penselenpotje, celadon vaasje en 
kobaltblauw schaaltje, Wanli gemerkt, alle 20e eeuw - één met haarlijnen, één met restauratie - 75

521
523

 521 Vijf diverse Yixing trekpotjes, waaronder met bamboe- en bloesemdecor, 20e eeuw 60

 522 Gestoken minerale Boeddha-plaquettes, snuifflesjes, netsuke, gesigneerd, gestoken tijgeroog hanger, etc. 40

 523
Serie van Chinees porseleinen borden met centraal decor van bloeiende perzikboom, de rand versierd met karpers en zeewier, Qian-
long periode, 18e eeuw - Diam. 22,5 cm , 4 borden randschilfers en chips - 100
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 524
Serie van zes famille verte borden met vergulde rand en decor van vier draken met brandende parel in vier cirkels, gemerkt met 
zegelmerk, 19e eeuw - Diam. 17 cm , 2  haarlijntje - 100

 525
Serie van zes Chinees porseleinen bordjes met lotusbladmotieven in reliëf en decor van bloesemtakken, Kangxi gemerkt en periode 
- Diam. 16 cm, één restauratie, randschilfertjes - 150

 526 Zes diverse Chinees porseleinen vazen, waaronder een paar gefacetteerde kastvazen, 20e eeuw 40
 527 Zes diverse nefriet jade hangers 25
 528 Zeven diverse hardhouten Balinese snijwerken, voornamelijk jaren ‘30 30
 529 Zeven Chinees porseleinen borden, waaronder een serie van drie en een paar, alle 18e eeuw - vijf borden met chips - 50
 530 Zeven stuks Chinees en Japans porselein, waaronder Satsuma steelvaas - diverse kwaliteiten - 25
 531 Acht diverse batikstempels, alle voor 1940 25

532
536

 532 Acht diverse beschilderde glazen en porseleinen snuifflesjes met nefriet jade, China, 20e eeuw 75
 533 Zes stuks spekstenen snijwerkjes, China, bamboe peselenbeker en drie houten snijwerkjes, Japan 25
 534 Negen stuks cloisonné, waaronder stel vaasjes, gemberpot en schaaltjes, China, 20e eeuw 40
 535 Serie van tien Chinees porseleinen borden met transferdecoren van sprookjes en verhalen, alle in originele verpakking 20

 536
Serie van tien Chinees porseleinen kommetjes en schotel met floraal decor, centraal een bloesemtak, Kangxi gemerkt en periode - 
schoteltjes 1 chip, 1 haarlijn, 2 restauraties, kommetjes 1 chip, 1 haarlijn, 2 restauraties - 200

 537 Serie van tien takamaki lakwerk kommetjes, tien bijpassende schaaltjes en bord, 20e eeuw - vergulding deels versleten - 20

 538 Zeven Chinees porseleinen kommetjes, waaronder een serie van drie, twee schoteltjes en kom, 18e eeuw, daarbij: serie van drie 
Lowestoft kommetjes, circa 1800 20

 539 Tien stuks faux jade, nefriet en glazen sculptuurtjes, China, 20e eeuw 25

540

 540
Serie van elf Chinees porseleinen borden met floraal decor en servetrand, Qianlong periode, laat 18e eeuw - zeven borden met haar-
lijn, alle randschilfers en chips - 125

 541 11 stuks Chinees porselein, voornamelijk borden en schotels, 18e eeuw en later - defecten - 25
 542 12 diverse glazen en porseleinen snuifflesjes, deels met nefriet jade dopjes, China, 20e eeuw 75

 543 Chinees Imari bord, Qianlong-periode, serie van vier Chinees Imari borden, circa 1800, serie van drie borden met blauw-wit decor 
van draken, 19e eeuw en serie van drie borden en twee bordjes met landschapsdecor, circa 1800 - diverse kwaliteiten - 40

 544 Chinees porseleinen schotel, Ming, daarbij: acht schoteltjes en vijf kommetjes, waaronder Yongcheng kommetje met tabaksbladdecor 
- diverse kwaliteiten - 25

 545 14 diverse Yixing trekpotjes, 20e eeuw en later - diverse beschadigingen, twee dekseltjes missend - 50

 546 Lot divers Chinees porselein, waaronder kommetjes en schoteltjes, miniatuur kastvaasjes en roomkannetjes, 18e eeuw en later - di-
verse kwaliteiten - 25

 547 Lot divers Chinees en Japans porselein, waaronder vazen schotel en kommetje, 19e en 20e eeuw 30
 548 Lot divers Chinees en Japans aardewerk en porselein, waaronder Kanton en Satsuma - diverse kwaliteiten - 20
 549 Lot Chinees porselein, waaronder kommen, borden en schotels, voornamelijk Qianlong periode - defecten - 25
 550 Lot van 15 porseleinen borden en twee gemberpotten, Japan en China, 18e/19e/20e eeuw - diverse kwaliteiten - 20
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 551 Divers Chinees en Japans porselein, paar Imari plooivazen, Kanton schotel, etc. -defecten- ATP
 552 Houtsnijwerk, waaronder Balinees: beeldjes, panelen, boekensteunen, etc. 30
 553 Uitgebreid lot japans en Chinees porselein, 18e eeuw en later - diverse kwaliteiten - 25
 554 Japans en Chinees porselein, etc., gemberpotjes, Yixing theepot, etc. ATP

 555
Chinees porseleinen pattipan, Qianlong, famille rose zalfpotje, midden 18e eeuw, emaille schaaltje, China 19e eeuw, serie van vijf 
porseleinen kommetjes en drie schoteltjes en een serie van vijf kommetjes, China 18e eeuw - diverse kwaliteiten - 100

 556 Uitgebreid lot divers Chinees en Japans porselein, 18e/19e en 20e eeuw -diverse kwaliteiten - 50

 557 Lot diverse Chinees en Japans porselein, waaronder kommetjes en schoteltjes en Qianlong roomkannetje, 18e eeuw en later - diverse 
kwaliteiten - 30

 558 Uitgebreid lot Chinees porselein en aardewerk, waaronder Ming-dynastie, gietijzeren theepot en gemberpotten, 20e eeuw 75
 559 25 gemberpotjes met celadonglazuur, 19e/20e eeuw 25

Krissen en diversen

 560 Sumatraanse parang met hoornen greep, daarbij Sumatraanse dolk met greep in de vorm van een papegaai, in buffelhoornen schede, 
met zilveren beslag, jaren ‘20 20

561

576

 561 Javaanse kris, Gayaman solo met mendak en fraaie pamor in houten schede - L. 65 cm - 50
 562 Javaanse kris, zeven luks, 19e eeuw 25
 563 Golok, Java - L. 52 cm - 25
 564 Koppensnellers zwaard, Mandau, Dayak, Borneo Indonesië - tweede helft 20e eeuw 50
 565 Katana kling gesigneerd 50
 566 Negen diverse messen en dolken, waaronder Afghaans mes in schede, Japanse tanto, Arabische kromdolk en kris 50
 567 Tien diverse krissen voornamelijk Solo, Java 100

Ethnografie
 568 Benen snijstukje: ossenwagen met menner, India, midden 20e eeuw -l. 9 cm.- ATP
 569 Afrikaans masker, vermoedelijk Dan - stam, Ivoorkust 20
 570 Gestoken houten dubbelmasker, Afrika 15
 571 Antieke sagostamper met ingekerft lineair decor, Afrika - L. 130 cm - 10
 572 Gestoken houten Afrikaanse speer met metalen montuur en punt -l. 156 cm- ATP
 573 Twee gestoken houten graandeurtjes, Dogon, Mali - 60 x 40 en 40 x 34 cm - 20

 574 Chiwara hoofdtooi, Bamana-stam, Mali, daarbij: Afirkaans snijwerk van een staand figuur met vogeltooi - H. 89 en 103 cm, één 
beschadigd - 25

 575 Drie diverse thanka doeken - 34 x 29 en ca. 30 x 20 cm - 20
 576 Drie gestoken houten voorouderbeelden en een gestoken houten vouwenhoofd, Afrika, 2e helft 20e eeuw - H. 25 t/m 45 cm - 30
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 577 Afrikaanse benen snijwerkjes van figuren 40
 578 Ethnografie waaronder, Massai kraalwerk, bronzen Hindoeistisch beeldje, steengoed pijp en replica scrimshaw 10
 579 Vijf speren, Australië en Congo 100
 580 Zes stuks ethnografica, waaronder masker, gestoken benen dolk en antieke neksteun 25

Munten, penningen, goud, zilver en divers
 581 Gouden tientje 1876, in gouden montuur 200
 582 Naslag vijf gulden 1912 40
 583 Naslag van gouden tien dollar 1895 150
 584 Gouden tientje 1912 150
 585 Gouden penning: Willem I Koning, Juliana koningin der Nederlanden, 1813-1963 -gewicht 7,79 gram- 160
 586 Twee 14kt gouden gladde ringen -ringmaat 19- (gewicht 6,2 gram) 90
 587 Zilveren prijspenning ‘De Friesche Elf Steden’, keerzijde ‘Elfstedentocht 1912 Bondsfeesten’, zilvermerkje op rand, zeldzaam stuk 75

 588 Maatschappij Koninklijke Pakketvaart, beloningspenning voor langdurige dienst op naam van J.J. Klasen, 1924 - 1949, daarbij; naam-
badge - schaars - 15

 589 Circa 7,5 kilo Engelse Halfpennies en Pennies 25
 590 Blik diverse medailles, waarbij veel wandelsport, circa WOII, leuk om uit te zoeken ATP
 591 Nederlands-Indië, zak voor 1000x 1 cent 1945 ATP
 592 Doosje diverse munten en penningen, in album en twee sigarenkistjes 30
 593 Bakje Nederlands zilvergeld en tweemaal bankbiljet 60
 594 Kleine verzameling Rode Kruis penningen, waarbij zilveren 40
 595 Kleine verzameling penningen Rode Kruis ATP
 596 Muntgeld wereld, waaronder zilver, rijksdaalder 1932, zilveren tientje 1970, etc. 30
 597 Geldkistje met Nederlands en buitenlands muntgeld, waaronder zilver 50
 598 Julianacenten in FDC kwaliteit 15
 599 Diverse munten, waaronder Nederland, iets zilver 30

 600 Munt-gerelateerde artikelen: 2 kaartspellen (thema munten en postzegels), een armband, enkele uitgezaagde munten, doosje uit Ital-
iaanse 5 Lires, perspex blok met 2 zilveren US Dollars, enkele penningen etc. 10

 601 Nederlands geld, vijf zilveren tientjes 1970, rijksdaalder 1930, 1960 en iets divers 25
 602 Muntgeld, waaronder twee tien gulden munten, 10 DM biljet, etc. 20

 603 Verzilverde bronzen penning, ‘Redemption - O CRVX AVE SPES VNICA’ gesigneerd G. Dupré -diam. 7,3 cm, daarbij: verzilverd 
dekseldoosje met beschilderd parelmoer ingelegd, decor van vogels 20

 604 Muntgeld, waaronder Nederlands zilveren rijksdaalders, 50 gulden munt en 10 gulden munt 70
 605 Muntgeld, waaronder zilver, tien 10-gulden munten, etc. 30

 606 Lot diverse munten, waaronder Euro Herdenkingsmunten, 400 jaar Nederland Manhattan en diverse 10 euro munten, daarbij: diverse 
centen en dubbeltjes 20

 607 Een lot met 2 ‘vergulde’ bankbiljetten (Huygens en Boerhaave) en ‘imitatie-bankbiljetten’ van 5, 10, 25, 100 en 1000 Gulden in 
ongebruikte staat ATP

 608 Muntalbum met Wilhelmina munten, waaronder zilver 50
 609 Onderscheiding 15 Jaar Trouwe Dienst, in doosje van Wielik ATP

610
 610 2e gehalte zilveren vork aan gestoken benen handvat met de figuren Justitia, hoop, geloof en caritas, 17e/18e eeuw 100
 611 1e gehalte zilveren ketting bestaande uit gekoppelde staafjes met diagonaal lijnendecor 25
 612 Lot met drie Belgische eretekens, in voornamelijk originele doosjes 10

 613 14kt gouden damesring met parels, twee agaten colliers, zilveren pijpenwroeter, Chinees muntgeld, 17e/18e eeuw en divers zilveren 
schepwerk 40

 614 ABN kasbiljet 1983 aan toonder, éénduizend gulden 20
 615 Collectie diverse munten en penningen, waaronder 175 jaar AZU 50
 616 Lot van twee geldzakken, Deutsche Bundesbank en Belgische Nationale Bank ATP
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Lakstempels / Seals / Sceaux / Petschafte

 617 Zilveren lakstempel in de vorm van een gotische lantaarn op basement, circa 1850 -h. 7 cm- 40
 618 Bronzen lakstempel in de vorm van een buste van koning Leopold II der Belgen op rond basement -h. 6,3 cm- 30
 619 Bronzen stempel in de vorm van een kozak met zwaard, 19e eeuw -10,4 cm- 30
 620 Verzilverd lakstempel ‘Der Trompeter von Säckingen’, met familiewapen, vierde kwart 19e eeuw -h. 10 cm- 30
 621 Twee opengewerkte verzilverde lakstempels, één tinnen en één verzilverde lakstempel, met vrouwenhoofd, jugendstil -defecten- 30
 622 Verzilverd lakstempel ‘Münchner Kindl’ -h. 7 cm- en bronskleurig lakstempel ‘Heine’, beide circa 1900 -h. Heine 8,2 cm- 30
 623 Twee rijkbewerkte 3e gehalte zilveren lakstempels, circa 1900 30
 624 Bronzen lakstempel: Volendammer meisje -h. 7,3 cm- en paar bronzen lakstempels: meisje en jongen -5,6 en 5,8 cm-, alle circa 1900 50

 625 Bronzen lakstempel ‘T Heimberger’ in de vorm van een Turkse hoogwaardigheidsbekleder, bronzen lakstempel in de vorm van een 
reiziger en bronzen lakstempel in de vorm van een Frans generaal met steek -h. reiziger 8,2 cm- 50

 626 Verguld bronzen lakstempel in de vorm van een adelaar -h. 9,5 cm-, taps toelopend vierzijdig lakstempel met vrouwenfiguren uit de 
klassieke oudheid op de zijdes -h. 7,6 cm- en lakstempel met leeuw en staf - h. 9,9 cm-, alle circa 1900 40

 627 Vier gestoken benen lakstempels, 19e eeuw 30

 628 Negen lakstempels met polychrome celluloid handvatten, jaren ‘30/’40, daarbij: vruchtenhouten lakstempel en zwart gebeitst lakstem-
pel, circa 1900 40

Mineralen en fossielen
 629 Ammoniet 20

630

632

 630 Mineralen en stenen, waaronder één gestoken in de vorm van een hoofd 40
 631 Een lot met zeven stukken versteend hout, omgeving westelijke woestijn Egypte 10

 632 Groot brok mineraal -h. ca. 23 cm- 30

Pennen/ Pens

 633 Montblanc Limited Edition: 100 Years Anniversary Edition, ball pen with casing 25
 634 The Art of Writing, Madame the Pompadour Ink box, in original casing 10
 635 Geo. S Parker Duofold vulpen -defecten- ATP
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 636 Gold plated fountain pen with 18ct gold nib, S.T. Dupont in original case 80
 637 Gold plated ballpoint and pencil, S.T. Dupont 40
 638 Lady Agatha fountain pen with 18ct gold nib in resin and gold plated case case, Waterman 100
 639 Cartier Plume Nouveau Must, 18k gold nib, in original casing 75
 640 Diabolo de Cartier ballpoint, in foedraal 50

641
643

 641 Montblanc ballpen in originele verpakking 75
 642 Michaela Frey vulpen in metalen kast en originele verpakking 20
 643 Fountain pen in stainless steel case and gold nib, with matching ballpoint, Parker Sonnet 50
 644 Ballpoint with Philip Morris logo, Waterman, and pencil with Marlboro logo, unknown 10

645

648

649

Porselein, aardewerk en divers

 645
Porseleinen trekpotje met blauw-wit floraal decor, Worcester, 3e kwart 18e eeuw -11 cm hoog, haarlijn in bovenrand, haarlijn aanzet 
oor, kleine chip tuitrand, twee kleine oneffenheden binnenkant standring, één bloemblaadje dekselknop beschadigd- 150

 646 Porseleinen mosterdpotje met blauw-wit floraal decor, Worcester, 3e kwart 18e eeuw -10,6 cm hoog- 75

 647 Grootformaat aardewerk wandschotel met blauw-wit en polychroom beschilderd decor: “Steenkolenhandel Siebesma en Prins N.V. 
1896-1946”, Tichelaars Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek -wordt niet verzonden, diam. 50,5 cm.- 40

 648
Porseleinen vormstuk van een ijsvogel op een tak, ontwerp: Fritz Heidenreich (1895-1966), uitvoering: Rosenthal, circa 1935, gesign-
eerd op het basement - H. 17 cm - 50

 649 Groene geaderde aardewerk vaas, gesigneerd Robert Picaud, Vallauris, jaren ‘50/’60 -h. ca. 33 cm.- 50
 650 Plateel schenkkan, decor: Isphaham, ontwerp: W.J. Rozendaal, uitvoering: Sphinx, Maastricht en gedateerd 1927 - H. 17 cm - 10
 651 Aaardewerk theepot met decor: Canton, uitvoering: Petrus Regout, Maastricht, circa 1900 - H. 15 cm - 10

 652 Satsuma kom met diverse hofscènes en honigraatmotieven, gemerkt: Kyotot Fuzan, Meiji-periode 1868-1912 - Diam. 25 cm, geres-
taureerd - 10

 653 Porseleinen serviesdelen, ‘Mariaweiss’ en ‘Mariaweiss mit Rosen’, theekoppen, soepkommen, eierdoppen, schalen, etc. ATP
 654 Keramiek asbak met glasglazuur, gemerkt: Mobach, jaren ‘50 - Diam. Circa 20 cm - ATP
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 655 Porseleinen vaas in jugendstil-stijl met polychroom disteldecor, ‘Patr. Druipend’, replica naar Colenbrander, Ram, Arnhem 30
 656 Biscuitporseleinen corpus, gemerkt: LVG, laat 19e eeuw - L. 38 cm - 20
 657 Porseleinen dienschaal met Zwiebelmuster, circa 1900 - Diam. 27 cm - 20

 658
Vier-pas tegeltableau naar aanleiding van het winnen van de Europa Cup 1 finale 1970, aangeboden aan de toenmalige trainer van 
Feyenoord Ben Peeters - 31 x 31 cm., - zeldzaam - 70

 659
Delfts aardewerk jardinière in de vorm van een klomp met binnenbak, gemerkt: Ram, Arnhem, schilder: G. Derksen - L. 30 cm , 
haarlijn - 100

660
662

 660
Polychroom gedecoreerd Delfts aardewerk beeld van een melkende boerin bij koe, tweede helft 18e eeuw - H. 18 cm., hoorns bescha-
digd - 400

 661 Steengoed baardmankruik, 18e eeuw en Jacobakannetje, 16e eeuw - voetje gebroken - H. 23 en 37 cm - 25
 662 Polychroom gedecoreerd majolica bord met voorstelling van putto met tulp, Haarlem, midden 17e eeuw - Diam. 20,5 cm, defecten - 75
 663 Porseleinen beeldje van een foxterrier, gemerkt: Bing & Grondahl, Kopenhagen - L. 17 cm - 15
 664 Porseleinen vaasje ‘Pollo 1’, ontwerp: Tapio Wirkkala, uitvoering: Rosenthal, in originele verpakking 25

665

666

 665
Groot formaat cloisonné tegel van het schip de Rijndam en het zusterschip de Maasdam op volle zee, ‘gebouwd door door Dok- en 
Werf-Maatschappij Wilton Fijenoord N.V., Schiedam, voor rekening van de Holland-Amerika Lijn te Rotterdam’, De Porceleyne Fles, 
Delft, jaren ‘50 -21 x 40 cm.-

300

 666
Ingelijste porseleinen plaquette met polychrome beschildering: ‘Das Konzert’, naar Gerard ter Borch, DW Porzellan, door Max 
Grötsch, 1971 100
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 667

Aardewerk dekselpot met lusterglazuur en kameel op het deksel, zogenaamd Nieuw Delfts, geïnspireerd op een circa 50 cm. hoge 
waterkruik uit Raqqa, te Syrië, tentoongesteld op een tentoonstelling te München, circa 1910, ontwerp: Leon Senf, uitvoering De Por-
celeyne Fles, Delft, circa 1915. Een vergelijkbaar stel dekselpotten bevindt zich in de collectie van het Princessehof te Leeuwarden. 
-poten kameel op het deksel gelijmd -h. circa 65 cm.-

300

 668 Witte porseleinen trompetvormige vaas met polychroom bloemdecor, Meissen, Knaufmarke -h. 24,7 cm., chips aan de voet- 20

 669 Crèmekleurige driearmige porseleinen tafelkandelaar met geprofileerde vergulde banden op gecontourneerde, geprofileerde voet, 
Rosenthal -h. 31,3 cm.- 10

 670
Ingelijst twaalf-pas tegeltableau met sepiakleurig decor van de rond 1960 afgebroken, door architect J.A.I. de Ruyter (1888-1950) 
ontworpen villa, generaal de la Reyweg 14, te Bussum, Plateelfabriek De Distel, Amsterdam, jaren ‘20 -twee chipjes van één tegel 
rechts boven-

100

 671 Drie-delig Delfts aardewerk kaststel met floraal decor, gemerkt: LPKan (De Lampetkan), laat 18e begin 19e eeuw - H. 22 cm, schil-
fers, chips en restauratie - 10

672 684

 672
Porseleinen schaal met gecontourneerde rand, versierd met korenbloemdecor en gehoogd met goud, gemerkt: M.O.L., Oud-Loos-
drecht, 1774-1782 - Diam. 40 cm , gerestaureerde chip – 300

 673 Geglazuurd keramiek tulpenvaas met floraal reiëfdecor - H. 54 cm 20
 674 Aardewerk spreukbord ‘Zooals het klokje thuis tikt..’, vermoedelijk Amstelhoek, circa 1910 - Diam. 31 cm - 25
 675 Jeneverkruik met zoutglazuur en inhoudsmaat 4, 19e eeuw - H. 45 cm - 10
 676 Steengoed klepkan, ter gelegenheid van 300 jaar brandweer Wenen ATP
 677 Aardewerk kruik met handvat, gemerkt: Westraven, Utrecht - H. 36 cm - ATP

 678 Delfts aardewerk plaquette met voorstelling van een polderlandschap met molens, gemerkt: De Porceleyne Fles, 20e eeuw - 26 x 30 
cm - 25

 679 Biscuitporseleinen inktpot in de vorm van een zittende vrouw, gemerkt S & S, Oostenrijk-Hongarije, midden 19e eeuw - H. 20 cm - 50
 680 Keramiek tulpenvaas, de bovenzijde in de vorm van een vrouwengezicht, jaren ‘70 - H. 40 cm, defecten - 10
 681 Terracotta beeldje van een zittende naakte vrouw, gemerkt: Gmündner Keramik Austria, GK, Fink, jaren ‘50 - H. 18 cm - 10
 682 Polychroom gedecoreerde beeld van een koe, gemerkt: Cow Parade, ontwerp: Irene Lenguas, in originele verpakking - L 30 cm - 25
 683 Plateel rozenbowl met plateel bloemverdeler, polychroom floraal decor, Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda -h. ca. 7 cm- 15

 684
Porseleinen schotel met blauw-wit Zwiebelmuster aan 2e gehalte zilveren beugel met parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & 
Zonen, Voorschoten, eind 19e eeuw -diam. 27 cm., bord gerestaureerd- 70
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 685
Polychroom beschilderd porseleinen beeldje, ‘Capitaine’ uit ‘Commedia della Arte’ naar een model van Simon Feilner, gemerkt: 
Fürstenberg - H. 21 cm - 200

 686 Polychroom beschilderd porseleinen beeldje van twee meisjes hand in hand, gemerkt: Royal Copenhagen - H. 19 cm - 75

 687 Polychroom beschilderde porseleinenbeeld van twee vechtende hanen, gemerkt: Rosenthal - L. 40 cm - 150

 688 Deels vergulde porseleinen buste van Dante, gemerkt: Dresden, circa 1900 - H. 14 cm - 75

 689 Polychroom beschilderd porseleinen beeldje van een vrouw met mand, eerste helft 20e eeuw - H. 18 cm - 50

690
692

 690
Polychroom beschilderde porseleinen buste van een kindje met bloemen in het haar, gemerkt: Dresden, Potschsappel, Carl Thieme, 
eerste helft 20e eeuw - H. 26 cm - 150

 691 Polychroom beschilderd porseleinen beeldje van een faun met blaasinstrument, mogelijk Dresden, eerste helft 20e eeuw - H. 13 cm - 75

 692
Polychroom beschilderd porseleinen beeldje met allegorische voorstelling van de winter, gemerkt: Ludwigsburg, laat 19e eeuw - H. 
13 cm - 100

 693 Porseleinen beeldje van een hoornblazende putto, gemerkt: Ludwigsburg, midden 20e eeuw - H. 14 cm - 40

 694 Porseleinen beeldje van een schilddragende leeuw met het wapen van Beieren, gemerkt: Nymphenburg, 20e eeuw - H. 9 cm - 30

 695 Polychroom beschilderd porseleinen beeldje van een fazant, gemerkt: Karl Ens Volkstedt, 2e kwart 20e eeuw - H. 20 cm - 40

 696 Polychroom beschilderde porseleinen beeldje van een meisje met handwerkje, gemerkt: Royal Copenhagen - H. 15 cm - 40
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 697 Polychroom beschilderd en verguld porseleinen beeldje van de god Mars, gemerkt: Nymphenburg, laat 19e eeuw - H. 11 cm - 100
 698 Polychroom beschilderd porseleinen beeldje van een jonge Bacchus, onbekend merk, circa 1900 - H. 15 cm - 100
 699 Porseleinen beeldje van een Lippizaner paard in ‘Levade’ houding, gemerkt: Augarten, Wenen, midden 20e eeuw - H. 22 cm - 250

700 702

 700
Porseleinen beeldje met voorstelling van een dansend paar, naar ontwerp van Franz Antonio Bustelli, gemerkt: Nymphenburg, circa 
1900 - H. 18 cm - 125

 701 Polychroom beschilderd porseleinen beeldje van een putto met bloemenmand, vemoedelijk gemerkt: Plaue, 20e eeuw - H. 16 cm - 30

 702
Negen-pas tegeltableau met abstracht decor, ontwerp: Guus Zuiderwijk (1947), ontwerper op de experimentele afdeling van De 
Porseleyne Fles tussen 1968 en 1977  - aangekocht Mak van Waaij 1977 - 100

 703 25-pas tegeltableau met abstracht decor, ontwerp: Guus Zuiderwijk (1947), ontwerper op de experimentele afdeling van De Porse-
leyne Fles tussen 1968 en 1977  - aangekocht Mak van Waaij 1977 - 125

 704 Tot lampvoet vermaakte Delftse aardewerk vaas met decor van bloemen, figuren en engeltjes, 18e eeuw 30
 705 Polychroom porseleinen model van paleis Soestdijk -l. 44 cm- 20
 706 Grote aardewerk vaas met druipglazuur, Potterij Zaalberg -ca. 30 cm- 20

707
709

 707
Terracotta plaquette: steniging van de twee oudsten die Susanna hebben lastig gevallen, Dericks en Deldens, Druten, circa 1900 -10 x 
14,2 cm- (171) 50

 708 Baardmankruik, 17e eeuw -h. circa 27 cm- ATP
 709 Paar porseleinen botervloten met blauw-wit floraal decor, Worcester, 3e kwart 18e eeuw -12 x 6,2 cm, één oor gerestaureerd- 150

 710 Paar keuls aardewerk schenkkannetjes, de schenktuiten in de vorm van ringdragende vogelkoppen, renaissance-stijl, circa 1900 - H. 
22 cm - 30

 711 Twee porseleinen beelden: kerkuil, Kaiser Porcelain, Duitsland en man met poedel -beide met manco’s- 30
 712 Makkummer aardewerk dekselpot en theebus met polychroom decor, beide gemerkt - dop theebus defect - 10
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 713 Makkummer aardewerk plooischoteltje en zeskantig schaaltje met polychroom decor - Diam. 15 en 20 cm - ATP
 714 Twee porseleinen beeldjes van een steenbok en een sluipende vos, beide gemerkt: Bing & Grondahl, Kopenhagen - H.25 L. 30 cm - 40
 715 Paar Delfts wit aardewerk koeien met melkers, 18e eeuw - H. 17 cm - defecten - 400

 716
Witte porseleinen vaas met getorste hals en kabelrand op ronde voet, ontwerp Philip Rosenthal, Rosenthal -h. 24,3 cm.-, daarbij: 
gedeeltelijk vergulde witte porseleinen vaas met oranje lichaam en klaprozendecor op ronde voet met bloemdecor in reliëf, Rosenthal 
-h. 22,2 cm.-

30

 717 Paar witte porseleinen vazen met gestileerd bladdecor, ontwerp Ludwig Zepner, uitvoering Meissen -h. 20 cm.- 40

 718 Twee porseleinen wandborden met blauw-wit decor, uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar bevrijding in 1813 -diam. 25 cm.- en het 
aanvaarden van de troon door Willem I, in 1813 -diam. 25 cm.-, Porceleyne Fles, Delft 30

 719 Twee porseleinen wandbordjes: Vrienden in Nood en De Storm breekt los, De Porceleyne Fles, Delft -één bordje gechipt aan de rand- ATP
 720 Aardewerk bord met polychroom floraal decor, daarbij: aardewerk treeft op onderschotel, beide gemerkt: Makkum - Diam. 26 cm - 20
 721 Twee plateel dienbladen, onderzetters en sigarettenbekertjes, gemerkt: Ghouda en Arnhem, circa 1925 - diverse kwaliteiten - 10

 722 Paar witte, gedeeltelijk vergulde siervazen met verguld decor van figuren uit de Romeinse oudheid, op zwart marmeren basement -h. 
28,5 cm., één oor gelijmd, één porseleinen basement beschadigd- 20

 723 Aardewerk schaal met lusterglazuur, gemerkt: Mobach, daarbij: gelobd aardewerk schaal - gerestaureerd, Diam. 24,5 en 35 cm - 25
 724 Aardewerk kruik, Westerwald, 19e eeuw en bruin aardewerk komfoor met jachtvoorstellingen, Friesland, midden 19e eeuw 30
 725 Twee aardewerk vazen met lineair decor - H. 45 cm, diverse beschadigingen  - 25
 726 Aardewerk soepterrine, Petrus Regout en Delfts aardewerk kastvaas, 18e eeuw - H. 32 cm, kastvaas beschadigd - 10

 727
Wit, gedeeltelijk met goud afgezet kommetje en schotel, met polychroom decor van haan en een kip, Haags porselein, circa 1790 
-bakfoutje en restauratie schotel, diam. schotel 12,5, h. kommetje ca. 4,8 cm- 100

 728 Twee witte porseleinen beeldjes met polychrome beschildering: meisje in klederdracht, nr. 1251, Royal Copenhagen -h. 19,5 cm- en 
appel etende jongen, Bing & Grøndahl, nr. 1696 -h. 18 cm- 40

729

730

 729 Paar porseleinen beeldjes van kip en haan in 18e eeuwse kledij, Duitsland, 19e eeuw26 cm - restauraties - 125

 730
Drie porseleinen schenkkannetjes met blauw-wit floraal decor, Worcester, 3e kwart 18e eeuw -14,5, 13 en 12 cm, één met schilfers 
standring, één met haarlijn greep en één met schilfers knop- 75

 731 Driedelig aardewerk kaststel met blauw-wit floraal decor, ‘Delfts’, Boch, voor Royal Sphinx, Maastricht -H. 30 cm, één vaas gelijmd 15
 732 Drie Delfts aardewerk schotels, twee  met opschrift ‘Noord’ en één met ‘Zuid’ - Diam. 41 cm, drie met haarlijn - 25
 733 Driedelig aardewerk kaststel met polychroom bloemdecor, Tichelaar, Makkum -beschadigingen aan één vaas, h. dekselpot ca. 32 cm- 20

 734 Porseleinen koffiekan en kop-en-schotel met polychroom bloemdecor, doofpotje, kannetje met Zwiebelmuster, alle Meissen -de-
fecten-, etc., 18e/19e eeuw ATP

 735 Drie keramieken objecten ATP
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 736 Crèmekleurig aardewerk kannetje met polychroom floraal decor, Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda -gerestaureerd-, blauwe 
aardewerk vaas met witte rand en binnenzijde, Ravelli en aardewerk vaas met cirkelvormig en lijnendecor -chipje aan de rand- 10

 737 Polychrome porseleinen beeldjes, Rosenthal, Fraureuth, etc., 19e/20e eeuw -defecten- 20

 738 Porseleinen spoelkom, twee kop-en-schotels en twee bordjes met blauw-wit decor, Worcester, 3e kwart 18e eeuw -één kopje met 
randbeschadiging, beide bordjes één chip- 50

 739 Vijf stuks Delfts aardewerk, waaronder kastvazen en wandbord, voornamelijk gemerkt: De Delftse Pauw 30
 740 Twee Staffordshire honden en divers aardewerk, waaronder Makkum ATP

 741
Gedeeltelijk vergulde witte porseleinen dekselpot met polychroom decor van een minnend paar en bloemen, trompetvormige witte 
porseleinen vaas met vergulde banden en oranje bloemdecor, Fürstenberg, achtzijdige witte porseleinen vaas met polychroom bloem-
decor op ronde voet, Lindner en witte porseleinen vaas met bewerkte vergulde randen

40

 742
Twee polychroom aardewerk wandbordjes: Citoyenne Clairette, Blanchisseuse en Salomon, Brocanteur, Sarreguemines, gedeeltelijk 
vergulde witte porseleinen theebusmet polychroom bloemdecor, tweede helft 19e eeuw, witte soezenschaal met polychroom bloemde-
cor, driearmige kandelaar met opgelegde polychrome rozen, en polychroom beeldje van twee veulens, 19e/20e eeuw

30

 743 Witte porseleinen lampvoet, ‘Festreigen’, ontwerp Karl Himmelstoss, uitvoering Rosenthal -beschadigingen-, plateel vaas, plateel 
kan, taarstel in pastelkleuren, jaren ‘60, wanddecoratie, etc. ATP

 744 Zes diverse Lladro beelden, voornamelijk ganzenhoedsters en een clown - één beeld beschadigd - 100
 745 Vijf-delig aardewerk kaststel met transfer decor, tabakspot, Goedewaagen, karaf met stop en twee bordjes 20

 746 Zes porseleinen bekertjes met lens, waaronder een erotische voorstelling, zichtbaar na het vullen van het bekertje, daarbij: twee porse-
leinen theepotjes in de vorm van een hond, alle midden 20e eeuw 20

 747 Driedelig porseleinen theeservies met verzilverde ornamenten, Engeland, midden 19e eeuw, -defecten-, twee opaalglazen vazen met 
polychroom decor van figuren, etc. ATP

 748 Serie van negen Delfts aardewerk borden met decor van scheepsportrettten naar aanleiding van Sail Amsterdam 1980 in zeer beperkte 
oplage - Diam. 32,5 cm ,alle in originele piepschuim doos - 80

 749 Negen stuks Woods Ware, decor: Rouen, serviesdelen, divers aardewerk waaronder twee vaasjes De Porcelyne Fles en een olielamp 
met glazen reservoir 25

 750 Divers aardewerk en porselein waaronder vier Delfts aardewerk tegels, 17e en 18e eeuw en herdenkingsbord 10

 751
Paar aardewerk vazen met blauw-wit floraal decor, geribde aardewerk vaas met polychroom floraal decor, aardewerk kan, Mosa, 
Maastricht, messing balans in doos, twee bronzen belletjes, drie tegeltjes en glazen bowlstel op onderschotel met dienlepel en florale 
emailbeschildering, circa 1900

30

 752 Biscuitporseleinen beeldgroepje: ‘La jeunesse tourmente par l’amour’, gemerkt: Sèvres, circa 1880 - chipjes - 400

 753 Twee porseleinen tabakspotten in de vorm van een mannenhoofd met hoge hoed, urn, Delfts blauwe kastvazen, Staffordshire beeldjes, 
etc. -defecten- 20

 754 Diverse porseleinen beeldjes, waaronder Hummel/Goebel, grotendeels eerste helft 20e eeuw 20
 755 Porseleinen apothekerspotten, vaas, aardewerk vazen, etc. ATP
 756 Porseleinen serviesdelen, Royal Worcester, L’Atelier Art Editions, en Royal Crown Derby, daarbij: rouwservies -defecten- ATP
 757 14-delig aardewerk visserviesgedeelte met polychroom vissendecor, Digoin, Sarreguemines, circa 1930 ATP
 758 Porseleinen en aardewerk wandborden, verzilverde theelepels, bestekdelen, etc. 30

 759 15-delig porseleinen koffieserviesgedeelte bestaande uit twaalf kop-en-schotels, roomkannetje, suikerpot en spoelkom met Zwiebel-
muster, 19e en 20e eeuw 30

 760 Porseleinen mokkaserviesje, Koenigszelt, mokka kop-en-schotels, waaronder Nymphenburg en Meissen, etc. ATP

 761 Twee polychrome porseleinen beeldlampen, aardewerk schotels, ‘Old England’, Royal Sphinx, Maastricht, en aardewerk schotel met 
blauw-wit decor van boerderij, koeien en molens, Boch ATP

 762 Aardewerk borden, Pompei, Petrus Regout, Maastricht, wandbordjes, kunststof bordjes, jaren ‘50, etc. ATP
 763 Collectie aardewerk, potjes en mokken met thema brandweer ATP

 764 Uitgebreid lot divers porselein en aardewerk, waaronder Imari schotels en borden, Mediteraan aardewerk en Chinees porsleinen 
gemberpot - diverse kwaliteit - 20

 765 Divers porselein met blauw-wit decor, vazen, asbakken, wandborden, etc., daarbij: strijkijzers ATP

 766 Creamware kinderserviesgedeelte met bietenrood-wit transferdecor van een vrouw met mand op hoofd en kind, ‘Joy’, Petrus Regout, 
Maastricht, midden 19e eeuw -lichte defecten- 20

 767 Aardewerk koffieserviesgedeelte ‘Ferrara’, Wedgwood, 19e eeuw -lichte defecten- 20
 768 Grote ronde en 14 kleine ronde aardewerk emailonderzetters met polychroom reliëf bloemdecor, Westraven -diam. 13,5 en 7,4 cm- 40
 769 16 deels handbeschilderde aardewerk huisjes, één met deksel - H. ca. 18 cm - 25
 770 16 diverse porseleinen beeljes van paarden,  waaronder Sitzendorf - diverse kleine beschadigingen - 15
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 771
31-delig wit porseleinen serviesgedeelte met polychroom bloemdecor, bestaande uit: dienblad, theepot, trekpot, melkkan, suikerpot, 
acht thee kop-en-schotels, koffiepot, melkkan, suikerpot, zes kop-en-schotels, zes taartbordjes, één dekselbakje, één mokkapot, en één 
komfoor, Meissen, tweede helft 20e eeuw

1500

 772 Uitgebreid porseleinen diner- en ontbijtservies, boerenbont, Boch 80

 773 Serie van 30 polychroom gedecoreerde aardewerk Amsterdamse grachtenhuisjes - H. ca. 13 cm - 40

 774 Serie van 30 polychroom gedecoreerde aardewerk Amsterdamse grachtenhuisjes - enkele met lichte beschadiging - 40

 775
50-delig porseleinen serviesgedeelte ‘Paradise’ bestaande uit borden, dek- en dienschalen en saucières, uitvoering: Limoges, Theodore 
Haviland, 1920-1922 - enkele kleine chipjes - 100

Oude tegeltjes

 776 Tegel met blauw-wit decor van een hond, tweede kwart 17e eeuw, in eiken lijstje 25

 777 Tegel met blauw-wit decor van een hond, en Wanli rand, tweede kwart 17e eeuw, in eiken lijstje 25

778

780

 778 Polychroom tegel met tulpdecor, eerste helft 17e eeuw - hoekrestauratie - 30
 779 Friese tegel met blauw-wit decor van een vaas bloemen, 17e eeuw 20

 780 Zes-pas tegeltableau: ‘De rustende reizigers’ naar Adriaan van Ostade, Goedewaagen,  Gouda 50
 781 Acht diverse aardewerk tegeltjes met mangaakleurige voorstellingen van huisjes en molens in landschap, 19e eeuw (defecten) 10

 782 Medaillontegel met voorstelling van hondje, Haarlem, circa 1640, diertegel in medaillon, eerste helft 17e eeuw, vier mangaantegels, 
laatste kwart 18e eeuw, Rotterdam, daarbij: gevloeide tegel, 17e eeuw en landschaptegel, 18e eeuw - defecten - 30

Glaswerk

Swarovski (verzending op eigen risico / shipment at own risk)

 783 Swarovski: valkenkop met brede facetten en presse-papier ledengeschenk SCS met zwarte zwaan, in niet originele Swarovski doos 10
 784 Swarovski: olifant klein -H. 32 mm-, eendje zonder snavel en moederdaghart zonder strik, in niet originele Swarovski doos 15

 785 Swarovski: tafelbel groot, de bel is gemaakt van helder kristal en heeft drie kleine gematteerde bloemen met een zwarte kern, in 
originele verpakking. H. 14,6 cm. 20

 786 Swarovski: egel groot, met zilveren snorharen en zwarte ogen, L. 6,4 cm. 15



Wednesday June 19, 2019 Glaswerk

66

787
789

kavel TRUE Inzet

 787 Swarovski: rond pillendoosje met gematteerde vlinder, het pillendoosje heeft een afneembaar dekseltje 35

 788 Swarovski, Deze jaarlijkse editie uit 1995, ‘’Leeuw’’ is het derde en laatste jaarstuk dat behoort tot de trilogie ‘’Inspiratie Afrika’’. De 
Leeuw is gemaakt van helder kristal en de staart gedeeltelijk van gematteerd kristal, met certificaat in originele verpakking 25

 789
Swarovski, Deze jaarlijkse editie uit 1997, ‘’Draak’’ is het tweede jaarstuk dat behoort tot de trilogie ‘’Fabelachtig  Dierenrijk’’ in 
originele verpakking 25

 790 Swarovski, Witte hengst met gematterde staart en manen 20

791 795
 791 Swarovski, Wite hengst met gematterde staart en manen met certificaat in originele verpakking 55
 792 Swarovski, Jubileum vaas hoogte 70 mm met certificaat in originele verpakking 25

 793 Swarovski, Kruis van licht, Replica van het meters hoge kruis dat permanent gehuisvest is in de Basilica Santa Maria degli Angeli e 
dei Martiri in het centrum van Rome, in originele verpakking 50

 794 Swarovski, Buffel van helder kristal met certificaat in originele verpakking 40

 795
Swarovski: Scharrelaar, deze Scharrelaar is onderdeel van de Swarovski Crystal Paradise serie en behoort tot de categorie ‘’Tropische 
Vogels Groot’’.  Gemaakt van kristal in de kleuren Blue Turqoise, Black Diamond, Scuba Blue en Topaz. Met certicaat in originele 
verpakking

300

796

 796 Swarovski: Prestige Dolfijn in originele verpakking 125
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 797
Swarovski: Ara, deze Ara is onderdeel van de Swarovski Crystal Paradise serie en behoort tot de categorie ‘’Tropische Vogels Groot’’. 
En is gemaakt van kristal in de kleur Groen. Met certificaat in originele verpakking 300

 798 Swarovski: Poolbeer Nanuc met certificaat in originele verpakking 150

 799 Swarovski: Palmboom, de palmboom is uitgevoerd in geslepen kristal. De basis is van mat kristal. In originele verpakking 50

800

803

 800
Swarovski: Lepelaar, geheel gefacetteerd helder kristal. Snavel is van Black Diamond kristal. De accenten zijn van Golden Shade 
kristal. De stam in van glad kristal. Met certificaat in originele verpakking 100

 801 Swarovski: Roosbloesem met drie blaadjes in volledig gefacetteerd kristal. De steel is niet gefacetteerd. Op de bladeren ziet men 
dauwdruppels. Met certificaat in originele verpakking 20

 802 Swarovski: drie kwikstaarten op gematteerde boomstam, in originele verpakking 30

 803
Swarovski: Merrie, paard in is van gefacetteerd helder kristal, manen en staart zijn van mat kristal. Voetstuk is van gegoten helder 
kristal. Met certificaat in originele verpakking 100
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 804 Swarovski: Koe in gefacetteerd helder kristal, hoorns, staart en poten in glad helder kristal. Met certificaat in originele verpakking 100

 805 Swarovski: Robben, jaarlijkse editie uit 1991, ‘’Robben’’ is het tweede jaarstuk dat behoort tot de trilogie ‘’Moeder en Kind’’.  Met 
certificaat in originele verpakking 50

 806
Swarovski: dolfijnen, in deels originele verpakking, jaarlijkse editie uit 1990, ‘’Dolfijnen’’ is het eerste jaarstuk van de tweede SCS 
trilogie die ‘’Moeder en Kind’’ werd genoemd. 70

 807 Swarovski: Karper baby en vlindervis klein met certificaat in originele verpakking 10

 808 Swarovski: Dino uitgevoerd in helder kristal. Dino heeft op zijn kop en rug vinnen in de kleuren medium sun, oranje en light siam. 
Met certificaat in originele verpakking 25

 809 Swarovski: Gorilla jong uitgevoerd in helder kristal met zwart/groene ogen. Met certificaat in originele verpakking 20

 810 Swarovski: Zodiac-Os, de Zodiac os is onderdeel van de Chinese Dierenriem en Olifant baby uitgevoerd in helder kristal met zwarte 
ogen. Met certificaat in originele verpakking 30

 811 Swarovski: Jachtluipaard met certificaat in originele verpakking 20

812

814

 812
Swarovski: Ballerina, de ballerina staat op een matte voet, en heeft een gematteerd gezicht. De voorkant van haar jurk is ook gemat-
teerd. 50 stenen sieren de rok van haar jurk en haar haren. Haar ogen zijn licht saffier. Met certificaat in originele verpakking 60

 813 Swarovski: Vogelbad op de rand zitten twee vogels van gematteerd kristal. Met certificaat in originele verpakking 20

 814
Swarovski: Alava - Padparadscha, alava is onderdeel van de Swarovski Crystal Paradise serie en behoort tot de categorie ‘’Exotische 
Vlinders’’. Met certificaat in originele verpakking 70

 815 Swarovski: Amalia - Lavender. Amalia is onderdeel van de Swarovski Crystal Paradise serie en behoort tot de categorie ‘’Exotische 
Vlinders’’. Deze Paradise vlinder is gemaakt van kristal in de kleur Lavender. Met certificaat in originele verpakking 70
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 816
Swarovski: Almina - Jonguil. Almina is onderdeel van de Swarovski Crystal Paradise serie en behoort tot de categorie ‘’Exotische 
Vlinders’’. Deze Paradise vlinder is gemaakt van kristal in de kleur Jonquil. Met certifcaat in originele verpakking 70

 817 Swarovski: Orchidee. Deze prachtige orchidee is gemaakt van helder kristal. De kern is gemaakt van helder kristal. 50
 818 Swarovski, Jubileum Zwaan, in originele verpakking 20

 819
Swarovski: Gekko, was slechts twee dagen bij de Swarovski dealers te bestellen.Alleen verkocht in winkels die een event hebben 
gehouden met de introductie van het jaarstuk Panda’s. Met certificaat in originele verpakking 40

 820
Swarovski: Rendier, Het rendier geleverd met een display spiegel met rendiervoetafdrukken er op. Het is gemaakt van helder kristal.
Meegeleverd wordt een spiegel met gematteerde sporen waarop het rendier geplaatst kan worden. Met certificaat in originele verpa-
kking

20

 821 Swarovski: Jubileumtaartje, Gelimiteerde uitgave. Uitgebracht ter gelegenheid van de 5e verjaardag van de Swarovski Collectors 
Society in 1992. De verjaardagstaart heeft gematteerde bloempjes. Met certificaat in originele verpakking. 15

 822 Swarovski: viool, in helder kristal, kandelaar, gemaakt om één kaars in te zetten. Deze kandelaar met pin was alleen voor Europa 
uitgebracht en Margriet geel.  Met Certificaat in originele verpakking 25

 823 Swarovski: Vogelsjong met certificaat in originele verpakking 15
 824 Swarovski: Muis groot met certificaat in originele verpakking 10
 825 Swarovski, Pyramide groot met kleuren en certificaat in originele verpakking 20
 826 Swarovski: Bloeiende roos van helder kristal met certificaat in originele verpakking 15

827 830

 827 Swarovski: Witte hengst, staart en manen van gematteerd kristal. Met certificaat in originele verpakking 30

 828 Swarovski: Narcis in helder kristal met certificaat in orginele verpakking 20

 829 Swarovski: Dwergpapegaaien , de tak is van gematteerd kristal. De snavels zijn oranje en de ogen zwart. Met certificaat in originele 
verpakking 20

 830 Swarovski: Grizzly beer in helder kristal met zwarte ogen met certificaat in originele verpakking 30

 831 Swarovski: Boog, de rechtopstaande pilaren zijn van helder kristal. De boog is gematteerd. Met certificaat in originele verpakking. 20

 832 Swarovski: Orchidee donker roze in originele verpakking 15
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 833 Swarovski: Vleugel met kruk met certificaat in originele verpakking 30
 834 Swarovski: Appel in helder kristal met certificaat in originele verpakking. 20
 835 Swarovski: Zeilboot in helder kristal met certificaat in originele verpakking. 15
 836 Swarovski: Doktersvis, helder, met certificaat in originele verpakking. 10
 837 Swarovski: kandelaar met bloem 19 cm hoog met certificaat in originele verpakking 40
 838 Swarovski: Kandelaar Ster middel in helder kristal met certificaat in originele verpakking 25
 839 Swarovski: Kandelaar Kolom groot met certificaat in originele verpakking 25

840

842

 840 Swarovski: Pinguin vader met certificaat in originele verpakking 30

 841 Swarovski: Daeni - Light Azore, deze Paradise bloem is gemaakt van kristal in de kleur Light Azore.  Met certificaat in originele 
verpakking 30

 842
Swarovski: Mandarijneenden, de eenden zijn uitgevoerd in helder gefacetteerd kristal. De ogen in de kleur: Smoked Topaz. Zittend op 
een los onderstuk. Met certificaat in originele verpakking 45

 843 Swarovski: Darany - Tanzanite, deze Paradise bloem is gemaakt van kristal in de kleur Tanzanite.  Met certificaat in originele verpa-
kking. 25
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 844 Swarovski: Zeepaardjes, geheel gefacetteerd in helder kristal met de ogen in de kleur: Jet. Zittend op ongematteerde koraaltak in de 
kleur: Azore crystal. Met certificaat in originele verpakking 30

 845 Swarovski: Poezenmoeder, de ogen zijn van Moroda Sahara Kristal. Met certificaat in originele verpakking 45
 846 Swarovski: Vlinder Light Amethyst met certificaat in originele verpakking 20

 847
Swarovski: Amara - Fuschia Rain, deze Paradise vlinder is gemaakt van kristal in de kleur Fuchsia Rain. Met certificaat in originele 
verpakking. 70

 848 Swarovski: Vlinder Satin met certificaat in originele verpakking 20
 849 Swarovski: Siamese Vechtvis rood met certificaat in originele verpakking 30
 850 Swarovski: Sluipend jachtluipaard, met certificaat in originele verpaking. 20

 851 Swarovski: schildpad, van helder kristal met groene ogen en kikker, groot met zwarte ogen en heldere kroon, in originele doos, geen 
certificaat 15

 852 Swarovski: kogelvis, groot, het lichaam van de kogelvis is van helder kristal, de vinnen, staart en rond de ogen, gematteerd kristal en 
uil, klein, van helder kristal, de uil heeft een gematteerd aangezicht en goudgele ogen 15

 853 Swarovski: schelp met parel, klein en slak met een matte hals, kop en staart 10

854 855
 854 Swarovski, Dolfijnenmoeder en kind uit 1990 in originele verpakking 80
 855 Swarovski, Walvissenmoeder en kind 1992 in originele verpakking 50

856
 856 Swarovski, Robbenmoeder en kind 1991 in originele verpakking 50
 857 Swarovski, Orchidee 2013, margriet rood, presse-papier 2014 paarden en raam ornament groen in originele verpakking 20

 858 Swarovski, Orchidee 2013, margriet geel, presse-papier 2014 met paarden en presse-papier klein met leeuwenkop in originele verpa-
kking 20
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 859
Swarovski: SCS - Jaarlijkse Editie 2008 - Panda’s, het eerste jaarstuk van de achtste SCS triologie “Bedreigde diersoorten”. Het gaat 
hier om een moeder en om een baby. In orginele verpakking 125

 860 Swarovski: Toekan en Papegaai met certificaat in originele verpakking 20
 861 Swarovski: Ijsbeer en Crystal Rose  met certificaat in originele verpakking 10
 862 Swarovski: Replica set, Beagle zittend,Eekhoorntje met noot en poedel zittend, met certificaat in originele verpakking 35
 863 Swarovski, Zwaan groot, middel en klein, toegevoegd facet geslepen kristallen ei met standaard 30
 864 Swarovski: Kris beer op schaatsen, Kris beer liggend en kris beer met honingpot met certificaat in originele verpakking 20
 865 Swarovski: 2 babyslakjes op blad, klavertje vier, konijn zittend en uiltje met certificaat in originele verpakking 40
 866 Swarovski: Schildpad baby’s, pinquinbaby’s set van 3 en panda jong met certificaat in originele verpakking 45
 867 Swarovski: Pelikaan, Duif en muis middel met certificaat in originele verpakking 15
 868 Swarovski: Eend zwemmend mini, eend mini met certificaat in originele verpakking en eend mini in originele verpakking 15
 869 Swarovski: Zeeleeuw baby en zeehond mini met certificaat in originele verpakking 10

870 872

 870
Swarovski: Sint Bernhard, bever liggend en Zodiac-geit, deze Z0diac geit is onderdeel van de Chinese Dierenriem. Met certificaat in 
originele verpakking 30

 871 Swarovski: Zwaan familie. Moeder zwaan met haar drie jongen. Uitvoering in helder kristal. De Snavel is rood gekleurd. Met certifi-
caat in originele verpakking 25

 872
Swarovski: Olifant goot, gemaakt van helder kristal en zwarte ogen. Koala groot, van helder kristal met zwarte ogen. IJsvogel, uit de 
serie ‘ Hoog in de boom ‘. De snavel en stam zijn van gematteerd kristal. Met certificaat in originele verpakking 35

 873 Swarovski: Hoornslak, Aligator, pinquin klein, kikker met heldere ogen met certificaat in originele verpakking 25
 874 Swarovski: Zodiac Neushoorn, Uil mini, Olifant klein en schildpad klein met certificaat in originele verpakking 20

 875 Swarovski: Varken middel zonder staart, Patrijs, Slak,  Valkenkop klein en bloemen, drie stuks in pot, met certificaat in originele 
verpakking 25

876
 876 Swarovski: Krisbeer met ski’s, Chimpansee, waxinelicht met 6 sterrerjes en Kalf met certificaat in originele verpakking 50
 877 Swarovski: Kangaroo met jong, Koala klein, kat klein, Neushoorn klein en tekkel mini met certificaat in originele verpakking. 35
 878 Swarovski: Moederhaas, twee minihazen, Paddestoelen en Hertenjong met certificaat in originele verpakking 25
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Max Verboeket (Hoensbroek, 1922) - van 1954 t/m 1972 ontwerper/designer bij de Kristal-Unie te Maastricht

 879 Dikwandige meerkleurige vaas en schaal, beide gemerkt: Max Verboeket - L. 38, H. 40 cm - 25

 880 Twee dikwandige glazen asbakken en twee vaasjes met kleurslingers, mogelijk ontwerp: Max Verboeket, jaren ‘60, uitvoering: Krista-
lunie, Maastricht 25

Divers

 881 Afgeplat eivormig blauwglazen object, gesigneerd Oude Horn 13002 -h. ca. 10, l. ca. 15 cm.- 25
 882 Glaasje op ronde voet, eind 18e eeuw -h. 15,5 cm.-, daarbij: glas op voet, 19e eeuw ATP

 883
Glazen vaas met geëtst paars floraal decor, (Rubis serie), gesigneerd Legras, St. Denis, eerste kwart 20e eeuw - H. 12, Diam. voet 22 
cm - 200

 884 Façon de Venise schaal gedragen door goudkleurige zwanen op rond basement, derde kwart 20e eeuw -h. 19,5, diam. 29 cm.- 25
 885 Kegelvormig blank-blauw-matglazen vaasje, gesigneerd Oude Horn -h. 12,3 cm.- 20

 886 Opekta fles, afkomstig van het bedrijf van Otto Frank, geproduceerd toen de firma nog in Duitsland gevestigd was, fles is in zeer 
goede staat 25

887

889

 887 Geslepen kristallen suikerbus met verguld koperen sluitwerk, slotje en rozet, circa 1840 - H. 14 cm - 80

 888 Geslepen kristallen bierpul met tinnen klep waarop een messing reliëf van een Bacchanaal, Duitsland 2e kwart 20e eeuw -17,5 cm 
hoog- ATP

 889 Dikwandige meerkleurige glazen Serica vaas, gesigneerd Siem van der Marel - H.31 cm., chipje aan voet - 50
 890 Glazen, natuurstenen en kwarts object, getiteld: ‘Rise’, onduidelijk gesigneerd, gedateerd 2002 - H. 35 cm , chipjes - 10

 891 Glas-in-lood raam gemaakt naar aanleiding van het behalen van het landskampioenschap 1969 door Feyenoord, aangeboden aan de 
toenmalige trainer van Feyenoord Ben Peeters - 48 x 37 cm., uniek stuk - 150

 892 Karaf met stolp, gedecoreerd met waaier- en ruitslijpsel - hoogte 38 cm - 15
 893 Dikwandige blauwglazen schaal met ingewalste glasstaafjes, gemerkt: Kosta Boda, Zweden - Diam. 37 cm - 15
 894 Glazen object, ‘Narcis in Bol’, ontwerp: Jessica Homich (1972), uitvoering: glasblazerij Leerdam, 2015 - H. 21 cm - 40
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 895
Amberkleurig glazen vaasje met verticale tincraquelé banen, ontwerp: A.D. Copier, 1950, uitvoering Glasfabriek leerdam - H. 14,5 
cm - 50

 896 Blauwglazen vaas, Glasfabriek Leerdam, ontwerp: Floris Meydam, 1961 - H. 28 cm - 40
 897 Helderglazen koekdoos met blauw glazen deksel, ontwerp Floris Meydam 1953, uitvoering Glasfabriek Leerdam - Diam. 21 cm - 40
 898 Zeegroene zadelfles, ontwerp: Floris Meydam, uitvoering: Glasfabriek Leerdam - H. 23,5 cm - 25

 899 Lichtgroen glazen violenvaasje, ontwerp: A.D. Copier,1923, uitvoering: Glasfabriek Leerdam, gemerkt met etsmerk en 2e keus - H. 
6,2 cm - 20

 900 Persglazen Madonna op voet, ontwerp: Stef Uiterwaal, 1929, uitvoering: Glasfabriek Leerdam, voetje niet origineel - H. 24 cm - 100
 901 Blauwe graniver cactuspot, ontwerp: A.D. Copier, 1929, uitvoering: Glasfabriek Leerdam - H. 9,5 cm, chipje - 25
 902 Blankglazen karaf, ontwerp: Siem van der Marel, jaren ‘90, uitvoering: Royal Leerdam - H. 28 cm - 20
 903 Persglazen bedekt bonbonschaaltje met greep in de vorm van een vis, jaren ‘20, Frankrijk - H. 15 cm - 20
 904 Helder glazen vaas, ontwerp Floris Meydam 1974, model: Florica, uitvoering Royal Leerdam, in originele verpakking - H. 20 cm - 10
 905 Geslepen kristallen tazza met vliegedoek, 19e eeuw - H. 14 cm - ATP
 906 Dikwandige rood- en blankglazen getorste vaas, Oost-Europa - H. 36 cm - 20
 907 Rookglazen ‘Flora’ vaas, ontwerp: A.D. Copier, uitvoering: Glafabriek Leerdam, circa 1935 - H. 24 cm,  gebarsten luchtbel in hals - 20
 908 Dikwandige groenglazen vaasje, Moser, Karlsbad, jaren ‘30 - H. 12,5 cm - 20
 909 Polychroom glazen object op langwerpig glazen basement met abstracte voorstelling, ontwerp: Bert Grotjohann (1939) -H 56 cm- 75
 910 Polychroom glazen schaal met abstract decor -Diam. 30 cm- 20

911

 911
Emile Gallé (1846-1904), bruinrode cameo-glazen lampvoet met floraal decor, gesigneerd, circa 1900 -h. 37 cm, beschadigingen aan 
de bovenrand- 175

 912 Souvenirglas ‘Exposition Universelle Paris, 1889’ met centraal de Eiffeltoren 10
 913 Roodglazen tafellampje met silhouetvoorstelling van een liefkozend paar - H. 27 cm - 50
 914 Groene glazen champagnekoeler met polychroom bloemdecor, ‘Champagne Perrier-Jouët Epernay France’ ATP



Wednesday June 19, 2019 Glaswerk

75

915

923

kavel TRUE Inzet

 915 Glazen whiskykaraf met tinnen montuur en stop met edelhert -h. 37 cm- 80

 916 Met emailverf beschilderde glazen jardinière voorzien van messing monturen in empire-stijl, circa 1900 20

 917 Persglazen dekselpotje met floraal decor, deels gehoogd met goud, gemerkt: Vallauris, Frankrijk, circa 1910 - 14 cm, spanningsbarst  - 25

 918 Horizontaal zwart gestreepte witte glazen vaas in originele doos, ontwerp Gunnel Sahlin voor Kosta Boda, nr. 49505 -h. 22,5 cm 80

 919 Glazen knijpfles met geëts decor van divers wild en landhuizen en een glazen fles met kurk en geëtst opschrift: ‘Genever’ - H. 24 en 
19 cm - 25

 920 Twee blankglazen schalen, uitvoering: Glasfabriek Leerdam, jaren ‘60 - Diam. 23 en 25 cm - 20

 921 Twee blankglazen vazen met ingesloten luchtbellen, vermoedelijk ontwerp: A.D. Copier, jaren ‘60, uitvoering: Royal Leerdam - H. 20 
en 21 cm - 50

 922 Twee blankglazen bonbonnières waarvan één in originele verpakking en vaasje, uitvoering: Royal Leerdam 15

 923 Paar oranje, wit geaderde glazen vazen, jugendstil, circa 1900 -h. 21 cm.- 40

 924 Glazen spoelbeker met gegraveerd wapenschild waarboven kroon en andreaskruis als ordeteken, circa 1800 - H. 11,5 cm - 30

 925 Paar beschilderde glazen vazen met decor van Mickey Mouse, jaren ‘30 - H. 17 cm - 50

 926 Glazen waterkaraf, Villeroy & Boch en een ‘Maljakko’ vaasje, uitvoering:, ontwerp: Alvar Aalto, Iitalla, beide in originele verpakking 
- H. 9,5 cm - 30

 927 Persglazen schaallamp met gestileerd floraal decor en drie armen met persglazen kappen aan nikkelen montuur, gemerkt: France 
1044, circa 1925 - incompleet - 25

 928 Drie persglazen karaffen met stop, circa 1900 - circa L. 30 cm - 25

 929 Drie dikwandige glazen objecten met bas-relief voorstellingen van beren, wolf en uiltjes, Mats Jonasson, daarbij: glazen spaans 
galjoen in glazen fles 10

 930 Drie kristallen beeldjes: locomotief, vlinder en zeehond met bal 10

 931 Drie glazen productiefouten afkomstig uit de Glasfabriek Leerdam 10

 932 Drie moderne glazen schalen en persglazen presenteerschaaltje, deels gemerkt: Copier 25

 933 Glasstaven voor lamp ATP
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 934
Rose- en groen glazen flesje, ontwerp Kjell Engman, polychroom plat glazen flesje, ontwerp Bertil Vallien en geaderd rose glazen 
schaaltje, alle Kosta Boda 40

 935 Vier diverse glazen bloemvazen, Glasfabriek Leerdam en Kristalunie Maastricht - H. 17 t/m 21 cm - 25
 936 Geslepen kristallen likeurkaraf met goene stop en drie-glaasjes op zwart persglazen blaadje, circa 1930 -aanslag in de karaf- 20
 937 Serie van vier groenglazen wijnroemers met noppen, één los exemplaar en twee kanonglaasjes, 19e/20e eeuw 25
 938 Set van vier wijnglazen met geslepen decor van Russische adelaar en letters A.E.F.O. 25

 939 Vier kristallen wijnglazen met groene cuppa en gouden bies, ontwerp Hans Christiansen, uitvoering Theresienthal, circa 1910 -h. ca. 
20,3 cm- 50

 940 Drie geslepen kristallen glazen met gegraveerde ‘A’ van Derk Abbing, circa 1840, daarbij: twee parapluglazen, eerste helft 19e eeuw 
-defecten- 10

 941 Twee blankglazen bloemvaasjes op zwartglazen voet, één deels gesatineerd, ontwerp: A.D. Copier, 1937 - H. 15 en 21 cm, beide met 
aanslag -, daarbij: drie-delig roomstelletje op zwart persglazen dienblaadje, mogelijk: Kristalunie Maastricht 10

 942 Twee glazen karaffen, drie vaasjes en een kristallen bokaal met geëtst fries, op vierkante voet, circa 1820 25

943

949

 943 Serie van zes olijfkleurige glazen, de stam in de vorm van een witte dansende naakte vrouw, Farbglashütte Lauscha 100
 944 Zeven stuks glaswerk, waaronder likeurkaraf, Maastricht en dikwandige meerkleurige siervaas, Polen 10

 945 Blankglazen schaal, Mats Jonasson, serie van zes ijscoupjes in originele verpakking, Glasfabriek Leerdam, en een rookglazen vaas, 
mogelijk Leerdam 10

 946 Twee geslepen kristallen dekselpotten op onderschotels, tazza op zilveren voet, bokaal op zilveren voet, twee spuitflessen, circa 1920, 
oliekarafje en likeurflesje met zilverlak en verzilverd montuur 10

 947 Divers glaswerk waaronder, portkaraf met zes bijpassende glaasjes, paar kandelaars en verzilverd dienblad met glazen bodem 10

 948 Ronde glazen vaas op voet met emaillebeschildering, floraal- en lijnendecor, circa 1930 -h. 14 cm., lichte gebruikssporen-, poëzieal-
bum en Taal- en Stijlcahier van Helena de Ruijter, circa 1900, twee 2e gehalte zilveren servetbanden en vingerdoekjesring, etc. 20

 949 Geslepen kristallen glasserviesgedeelte, ruit-waaierkristal, eerste kwart 20e eeuw 30
 950 Kristallen schaal op voet, bokaal, vazen, toiletstel, beschadigd bruidsflesje, etc. ATP
 951 Lot divers glaswerk, Glasfabriek Leerdam en Kristalunie Maastricht 20

 952 Seire van 16 persglazen kelkenbakjes, model: Collier, ontwerp: A.D. Copier, jaren ‘50, uitvoering: Glasfabriek Leerdam, in origineel 
kistje 10

 953 Zeven diverse glazen asbakken en negen diverse kandelaartjes en waxinelicht houders, Glasfabriek Leerdam en Kristalunie Maas-
tricht, jaren ‘60 en later 20
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 954
95-delig ‘Gilde’ glasserviesgedeelte, bestaande uit wijnglazen, water-, cognac-, limonade-, etc.ontwerp: A.D. Copier, uitvoering Glas-
fabriek Leerdam, ontwerp, 1930, uitvoering 1958 200

Klokken en divers

 955
Friese dubbele kap staartklok met maanstand en polychrome geschilderd decor. Adres: J. Ratsma, Grouw, eerste helft 19e eeuw -ca. 
160 cm hoog, incl. gewichten, drie koperen schildjes, twee houten engeltjes en één atlas- 200

 956 Replica Friese stoelklok met beschilderde wijzerplaat en loden sierornamenten naar 18e eeuws voorbeeld - defecten - 20

 957
Comtoise klok met Romeinse cijferaanduiding in emaille cartouches, adres: Baudouin, Mombrier. -slinger, gewichten, sleutel en 
muurbeugel aanwezig- 50

 958 Appelklok met deels beschilderde wijzerplaat met voorstelling van Schloss Hohenheim, laat 19e eeuw - L. 38 cm - 25

 959 Regulateur in gezwarte houten kast met geëmailleerde wijzerplaat met Romeinse cijferaanduiding -47 cm hoog, slinger en sleutel 
aanwezig, schade aan de gestoken kuif- ATP

 960
Marmeren schoorsteenpendule met gestileerd reliëfdecor van hindes in boslandschap, vermoedelijk Frankrijk, circa 1925 - B. 53,5 cm 
- 50

 961 Composiet beeldpendule voorstellende een rouwende weduwnaar, 19e eeuw - H. 34 cm - 30

965

967

969

 962 Engels staand horloge met beschilderde wijzerplaat in eiken kast, circa 1830 - H. 200 cm - 75
 963 Gebronsd composiet mysterieuze klok op houten basement, 20e eeuw - H. 33 cm - 50

 964 Messing klokje met hygrometer, thermometer en barometer in de vorm van een stuurwiel, adres: Spritzer & Fuhrmann, Zwitserland 
- H. 15 cm - 25

 965 Gezwart houten kolompendule met verzilverde wijzerplaat en liervormige slinger, circa 1830 - H. 44 cm - 150

 966 Mahonie en vergulde composiet beeldpendule met allegorische voorstelling van de scheepvaart, 19e eeuw en later - samengesteld , H. 
41 cm - 40

 967 Hydrometer, thermometer en barometer in zwarte metalen kast, merk: Georg Jensen, ontwerp: Henning Koppel - Diam. 10 cm - 75
 968 Scheepsklok met slagwerk in messing kast, gemerkt: Observer, gemonteerd op mahonie plaat - Diam. 14 cm - 50

 969
Friese staartklok in mahonie kast met dubbele kap, polychrome beschilderingen van huisjes en figuren, latoenkoperen ornamenten, 
gestoken houten figuren, maanstandaanduiding en galerijrand, eerste kwart 19e eeuw -gebruikssporen- 125
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 970
Driedelig bronskleurig composiet klokkenstel op groene onyx basementen, gesigneerd Rousseau, circa 1890 -h. 55 cm., lichte 
gebruikssporen- 100

 971 Schoorsteenpendule in gezwart- en gemarmerd houten kast met goudlak metalen beslag en wijzerplaat met cartouches, laat 19e eeuw 
- H. 38 cm - 40

 972
Wandklok met beschilderde wijzerplaat voorstelllende een paartje aan tafel, de ogen meebewegend op de klepel, Duitsland, circa 
1840 - L. 33 cm - 80

 973 Pendule met cijferring en Romeinse cijferaanduiding, in eiken kast -h. 29 cm.- 10
 974 Bronzen tafelklok met decor van klassieke vrouwen en masker op rose marmeren basement, gemerkt A. Offterdinger, circa 1890 40
 975 Mahonie tafelklokje met messing ornamenten en maanstandaanduiding, adres: Warmink 30
 976 Replica bronzen lantaarnklok, adres Thomas Moore, Ipswich 30

 977 Bakbarometer in wortelnoten gefineerde kast en voorzien van loden schaalplaten, adres: Charlo Ruspinus, Amsterdam, circa 1750 - L.  
107 cm - 250

978

987

 978
Driedelig aardewerk klokkenstel met gestileerd floraal jugendstil decor van onder andere irissen, werkordernr. 398, Rozenburg, 1899 
-h. pendule 45 cm, defecten- 2500

 979 Vergulde messing en bronzen pendulekast met decor van een rustende vouw, Louis-Philippe, circa 1840 40
 980 Composiet schoorsteenpendule met alarm en decor van twee Franse militairen en vaandels, vierde kwart 19e eeuw 30
 981 Regulateur in gestoken eiken kast met Westminster- en Ave Maria slag, circa 1920 20

 982 Rijkbewerkte mahonie paardjesregulateur met halfzuilen, ornamenten, messing wijzerplaat, decor van wippende kinderen op de 
slinger en Romeinse cijferaanduiding, circa 1900 30

 983 Geprofileerd vruchtenhouten en mahonie basement voor pendule, op vier messing klauwpoten, midden 19e eeuw -15,5 x 20 x 33 cm.- 30
 984 Composiet en marmeren beeldpendule van een vrouw met draperieën, art deco, circa 1930 -27 x 12,5 x 50 cm- 30
 985 Schoorsteenpendule in marmeren kast met verguld bas-reliëf, laatste kwart 19e eeuw - H. 25 cm - 25

 986 Goudkleurige metalen quartz tafelklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer, Daytona,heren polshor-
loge, in doos -h. 27,5 cm- 80

 987
Zwarte quartz tafelklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer, Daytona, heren polshorloge, in doos -H. 
27,5 cm- 80
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 988 Compostiet beeldpendule versierd met porseleinen plaquettes, 19e eeuw - H. 32 cm - 100

 989 Deels marmeren kolompendule met bijpassende vijf-lichts kandelaar, 19e eeuw - H. 40 cm - 100

990
994 999

 990
Schwartzwalder wandklok met snijwerk van fazant, haas en zwijnenkop, voorzien van emaille cijfercartouches, laat 19e eeuw - L. 75 
cm - 150

 991 Messing klok met roterende slinger onder stolp, Triber, Duitsland, jaren ‘60 - H. 31 cm, defect - 25

 992 Pendule in messing en gezwart metalen kast op houten voet, jaren ‘50 - H. 32 cm - ATP

 993 Driedelig marmeren pendulestel, circa 1925 - defect - 10

 994 Franse comtoise in eiken kast, circa 1900 - L. 40 cm - 80

 995 Schoorsteenpendule in marmeren kast, getooid met vaas, laat 19e eeuw - H. 44 cm - 60

 996 Pendule in mahonie kast met timpaan en bandintarsia, adres: Gilbert,  Winchester, Connecticut, laat 19e eeuw - H. 32 cm - 25

 997 Wortelnoten replica van een schippertje met polychroom beschilderde wijzerplaat en maanstandaanduiding -h. zonder figuren 68,5 
cm- 20

 998 Driedelig zwart- en roodmarmeren klokkenstel met composiet figuur van een vrouw met ree, jaren ‘30 -loopt, wordt niet verzonden- 30

 999 Regulateur in mahonie kast, Commodoor Regulator 60

 1000 Replica Latoenkoperen Comtoiseklok met witte geëmailleerde wijzerplaat en zwarte Romeinse cijferaanduiding, adres: L. ‘s Gaye a 
L’Estelle, decor van een watermolen in het latoenkoper 30
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 1001 Chroomkleurige wandklok in de vorm van een Rolex horloge 75
 1002 Roodkoperkleurige wandklok in de vorm van een Rolex horloge 75
 1003 Replica Zaanse klok in mahonie kast ATP

 1004 Tafelklokje met verzilverde cijferring, Romeinse cijferaanduiding en maanstandaanduiding in wortelnoten kast, adres: John Thomas, 
London, tweede helft 20e eeuw 20

 1005 Replica Zaanse stoelklok in eiken kast ATP
 1006 Gestoken dubbelrijige houten zonneklok met klein mechanisch uurwerk, cica 1960 -diam. 44 cm, beschadigingen- ATP
 1007 Tafelklokje Kaiser en wekkertje Lumen 10

 1008 Beschilderde gipsen beeldpendule met voorstelling van een slapende pierrot, gesigneerd Santi, vermoedelijk Frankrijk, circa 1925, 
daarbij: loden klokje in de vorm van een musicerende pierrot en opschrift: ‘Un beau Soir’ - H. 28 en 22 cm , chipjes - 30

 1009 Twee replica Zaanse klokjes 10
 1010 Paardjesregulateur en koekoeksklok, 20e eeuw 10

Wijnen
 1011 Twee magnum flessen Chateau Simon, Bordeaux 2013, daarbij: magnum fles, Moët & Chandon, Brut, Imperial 40

 1012
Gonzalez, Byass, vintage port 1970, Niepoort’s vintage port 1977, Ferreira vintage port 1960 en Boutelleau C.V.P private stock 
Grande Fine Champagne vieille cognac 50

 1013 Twee flessen Chateau Tourans, Saint-Emilion grand cru, 1983, één fles Chateau de Laborde, Listrac Medoc 1986 en een fles Chateau 
Beychevelle Grand Vin, 1974 - niveau boven schouder - 25

 1014 Twee flessen Chateau Carbonnieux grand cru classé de Graves 1999, een fles Chateau Doisy-Védrines, grand cru classé 1981, een fles 
Le Meursault de Ropiteau 1983, een fles Poilly-Vinzelles 1995 en een fles Chateau Guiteronde, Sauternes 1988 50

 1015 Chateau Latour, 1er cru Pomerol 1937, laag in schouder, etiket beschadigd, Chateau Tourans, Saint-Emilion grand cru, 1983, Chateau 
Camensac, grand cru classé ,1987, daarbij: vier andere 50

1016

 1016
Twee flessen Chateau Giscours, Mageaux, grand cru classé, 1996, een fles Chateau La Marzelle, grand cru classé, Saint Emilion grand 
cru, 1995, een fles Chateau Le Prieure, grand cru classé, Saint Emilion grand cru, 1998 en een fles Chateau Lafite Rothschild 1973 100

 1017 Zes flessen Joseph Drouhin Nuits-Saint-Georges 1978, drie flessen Joseph Drouhin Charmes-Chambertin 1978 en een fles Joseph 
Drouhin Pinot Noir 1978 50

 1018 Elf flessen Chateau Tour-Haut- Caussan, Medoc, 2000 50

 1019 Drie flessen Chateau Eyquem, 1er cru, 1961, drie flessen Chateau Gueyrosse, Saint-Emilion, 1989, één fles Montaubouche, Saint 
Emilion, 1973, daarbij: negen diverse flessen voornamelijk Bordeaux - niveaus boven of in schouder, etiketten deels in slechte staat - 50

 1020
Vier flessen Domaine Alouette Cormeil, Saint Emilion, grand cru, 1988, twee flessen Chateau Gueyrosse, Saint Emilion, grand cru 
1988 en 1989, één fles Chateau Franc-Beau Mazerat, Saint Emilion, 1964, daarbij: negen andere, voornamelijk Bordeaux - niveaus 
boven of in schouder, etiketten deels in slechte staat

50
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 1029 Microscoop met diverse optieken in kist, gemerkt: Kremp en Wetzlar- inclusief garantiebewijs 1936 - 40

 1030 Ingelijste schilderijtjes, fotolijsten, etc. 20

 1031 Eiken en mahonie vitrinekastje Metco, eerste kwart 20e eeuw -49,5 x 25 x 27 cm- 30

 1032
Twee bronskleurige koperen plaquettes: H. Sebastianus, gemonogrammeerd R.K. en in lompen gehuld ouder echtpaar, daarbij: 
aardewerk wandbordje met blauw-wit bloemdecor, 18e/19e eeuw en samengestelde gestoken eiken wandconsole, Hollandse renais-
sance -h. 22,5 cm.-

15

 1033 Tafellamp met porseleinen voet in de vorm van twee kinderen, de kap uit varkensblaas, mogelijk Duitsland, eerste helft 20e eeuw 30

 1034 Palissander wandelstok met notenhouten greep in de vorm van een papegaaienkop met glazen oogjes, circa 1930 - L. 97 cm - 40

kavel TRUE Inzet

Curiosa

 1021 Baklijst met ouden poppenkleding, daarbij: ingelijst religieus borduursel, circa 1870 en ingelijst borduursel: galant paar in Bieder-
meier kleding, circa 1930 ATP

 1022
Driedimensionaal knipselwerk achter glas, voorstellende een rustende boer met vee bij boerderij op de voorgrond, waarachter een 
herenhuis aan een bergmeer, gesigneerd J.E. Ham en gedateerd 1834, glas gebroken   - 32 x 50 cm - 70

 1023 Trick Dog gietijzeren mechanische spaarpot -werkend mechanisme, sterke gebruikssporen, de clown zit los- ATP

 1024 Hartsvanger, met bronzen greep en bolvormige pommel, -18e eeuw -punt van kling afgebroken- 50

 1025 BWZG asbakje met lotusdecor, dekseldoosje en verzilverd met schelpen ingelegd doosje ATP

 1026 Microscoop IA of AI, met verlichting, in grenen kist, jaren ‘30 -defecten- ATP

 1027 Twee verzilverde flesopeners, metalen figuurtjes, twee speelgoedpistooltjes, etc. ATP

 1028 Drie 1e gehalte zilveren asbakjes, twee Chinese geëmailleerde schaaltjes en bijouterieën 15

1022

1024

1029

1034
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 1035 12-armige messing dubbele bolkroon, circa 1900 - L. 72 cm - 70

 1036 Blikken speelgoedtank, speelgoedrevolver, oosters houtsnijwerk, etc. 20

 1037 Bronzen chanoekia kandelaar op octogonale voet, versierd met acanthusbladmotieven en Davidster, circa 1930 - H. 26 cm - 20

 1038 Messing neogotische fotolijst voor kabinetfoto, circa 1870 40

 1039 Gietijzeren haardplaat met opschrift: Carl Ludwig August Rex 1833 en wapenschild van Beieren - 52 x 60 cm - 30

 1040 13 diverse medailles en onderscheidingen met betrekking tot de accordeon, Kienzle reisklokje in de vorm van een hoefijzer, jaren ‘50 
en inklapbaar nikkelen drankmaatje in foedraal 20

 1041 Oude brillen en monturen 10

 1042 Lot van een opticienbord en een tandartsinformatiebord, ‘NV Prodenta Amersfoort’, midden 20e eeuw ATP

 1043 Drie geweien, edelhert en eland ATP

 1044 Stormtrooper outfit ATP

 1045 Krat gevuld met circa 19 diverse borden, verschillende uitvoeringen en soorten 20

 1046 Tweemaal lesauto teken, curieus ATP

1047

1049

 1047 Drie persglazen displayhoofden en een porseleinen exemplaar, jaren ‘80 20

 1048 Scheepsbel ATP

 1049 Gietijzeren bordje ‘Hofleverancier’ ATP

 1050 Twee toiletgarnituren in lederen etui’s, met faux ivoor, jaren ‘30 en ‘50 ATP

 1051 Flink lot luciferdoosjes, voornamelijk vooroorlogs, waarbij veel houten doosjes, voor de nostalgische pyromaan ATP

 1052 Gekuipt eiken tonnetje met deksel, steengoed ton, gemerkt: Greswaren Ind. Teeuwen en messing aker 20

 1053 Blikken speelgoedauto, vergulde poederdoosjes, bakelieten aansteker, etc. ATP

 1054 Messing documentenkist met opengewerkt Oosters decor, 19e eeuw, daarin diverse snuisterijen waaronder benen fluitje, verzilverde 
flessenstoppen en meerschuim pijpje -27 cm breed, slot ontbrekend- ATP
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 1055 Doedelzak 20
 1056 Vier diverse houten tennisrackets, Dunlop, daarbij: paar badmintonrackets, jaren ‘70 in stoffen en lederen Dunlop tas 10
 1057 Paar houten ski’s met stokken en paar langlaufski’s, gemerkt: Höhnberg Ski 25
 1058 Diverse damestassen waaronder een kralentasje, vermoedelijk jaren ‘20 ATP
 1059 Diverse damestassen waaronder lederen exemplaren ATP
 1060 Lot diverse damestassen waaronder lederen exemplaren ATP
 1061 Vertinde metalen heupfles met messing schildje, Manchester, circa 1900 ATP
 1062 Schermmasker met lederen bekleding ATP
 1063 Drie diverse dameshoedjes in kartonnen doos met winkeliersmerk: Peck & Peck, jaren ‘30/40 10
 1064 Prinsenvlag voor 1940 -120 x 220 cm, lichte motschade - 10
 1065 Verchoomd en geëmailleerd metalen schild: KNAC ATP
 1066 Vier diverse voorzittersspeldjes, circa 1880 ATP
 1067 Oud fotolijstje, ingelijste foto, kristallen rozenbowl met bloemverdeler, etc. ATP
 1068 Twee vergulde gestoken houten schilderijlijsten - 25 x 32,5 cm en 28 x 20,5 cm - 25

 1069 Twee vergulde gestoken houten schilderijlijsten, waaronder met naamplaatje ‘Maurice Utrillo, Le Moulin de la Galette’ - 36 x 49 en 
61,5 x 52 cm - 25

1070

1074

 1070
Beschilderd houten speelpakhuis met trapgeveltjes, metalen afwatering en opschrift: ‘Jan, Koen’ en gedateerd 1772, 20e eeuw - H. 82, 
B. 125, D. 55 cm - 50

 1071 Vergulde houten schilderijlijst, gemerkt: Boselie (Boselie en van Boekel) - 85 x 62 cm - 25
 1072 Gestoken en deels vergulde houten lijst met metalen naamplaatje ‘Wim Schumacher’ - 80 x 100 cm - 25
 1073 Stempels, waaronder één met kornalijnen heft, en lakafdrukken, 19e/20e eeuw 30

 1074 Portretminiatuur in ivoor belijmd lijstje: madonna met kind, naar Raphael, gesigneerd 40

 1075 Notenhouten theekistje met bronzen hengsel en slotplaatje, 2e helft 18e eeuw - B. 22 cm., reconstructies - 25

 1076 Seeburg Select-O-Matic HF100R jukebox, geproduceerd tussen 1954-55, met diverse platen - in werkende staat - zijruitje gebroken - 800

1077

 1077
Leica M2 camera met Elmar 1:2 lens in origineel lederen foedraal, jaren ‘60, met diverse lenskapjes en filter - dopje flitsknop ont-
breekt - 400
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 1078 Bolex Paillard D8L filmcamera, productiejaar 1959, in originele tas met gebruiksaanwijzing, daarbij: Ikophot lichtmeter 25

 1079 Schildpad dekseldoosje met ivoren sluitrand op zilveren bolpootjes, 19e eeuw - L. 15 cm - 30

 1080 Metalen bureaulamp met groenbeschilderde kap, gemerkt: Erpe, model: 52, circa 1930 25

 1081 Miniatuur Bretons kastje met schuifdeurtjes en klepkistje, 20e eeuw - H. 35 cm en 8 cm - 50

 1082 Twee biscuitporseleinen plaquettes met voorstelling van musicerende putti en dansende kinderen - 11 x 16 cm - 25

 1083 Parelmoeren toneelkijkertje, firma L. Kern & zoon, in zwart etui 20

 1084 Bronzen porte-montre met slang, schedel en lauwerkrans, eerste helft 19e eeuw - H. 14 cm - 75

 1085 Bronzen porte-montre op houten basement in de vorm van een staande man in 18e eeuwse kledij, 19e eeuw - H. 16,5 cm - 40

 1086 Vier diverse porte-montres waaronder in de vorm van een zittend hondje en adelaar, circa 1900 en later 25

 1087 Loden inktpotje in de vorm van een Belgische soldaat te paard, circa 1910, daarbij: bronzen beeldjetje van een soldaat op houten 
basement - H. 15 cm - 25

 1088 Deels gezwart houten tabakspot met loden binnenzijde, circa 1870 - H. 21 cm - 30

1089 1093

 1089 Gezwart gietijzeren muurapplique, gekroonde W in lauwerkrans, laatste kwart 19e eeuw - Diam. 40 cm - 25

 1090 Telescope Alidade, type MKII, in bijpassende eiken kist, gedateerd 1941 - één messing sluiting missend - 15

 1091 Vier plexiglazen zakhorlogehouders in de vorm van een stolp op gestoken houten basement, daarbij: boogvormige rozenhouten 
horlogestandaard 25

 1092 Paar dikwandige plexiglazen schalen, jaren ‘90, glazen stolp met groenglazen handvat en blankglazen, taps toelopende vaas 25

 1093 Gietijzeren gevelplaat met het Nederlandse wapen en opschrift: ‘Hofleverancier’ - H. 50 cm - 25

 1094 Koperen tabaksdoosje, 18e eeuw met gemonteerde one penny 1874 op de deksel - 11,5 cm - ATP
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 1095
Paar zwartlak tinnen schuitvormige kastanjevazen gehoogd met goudlak floraal decor en voorzien van goudlak maskerons, Holland, 
circa 1810 - H. 31 cm - 40

 1096 Set van acht keukenmessen met houten handvatten, XY, daarbij: keukenmes in doos, Xinzuo ATP
 1097 Bloedkoralen staafjesketting, daarbij: vergulde Dupont aansteker, en vijf Chinees porseleinen kommetjes 20

 1098 Delfts blauw herdenkingsbord, N.V. v/h A.J. ten Hoopen en Zoon. Neede, aan J. Abbing, 15 juli 1897-1952, asbak, jugendstil inktstel, 
etc. 10

 1099 Twee messing kerkkandelaars en bijpassende wandkandelaar, circa 1930 - H. 18 en 22 cm, L. 34 cm - 50

 1100 Vijf-delige zwart- en goudlak rookset, bestaande uit: asbak, humidor, aansteker, sigarenknipper en kistje, daarbij: verzilverd tabas-
doosje 75

 1101 Bronzen plaquette met eikmerken - 15 x 15 cm ATP
 1102 Chinees porseleinen Imari kommetje en schoteltje, Qianlong, Rico Diacord camera, odeurflesjes, etc. 20

 1103 Twee aardewerk wandbordjes, Henriot, Quimper, wandbordje met polychroom bloemdecor, Tichelaar, Makkum, biscuitporseleinen 
buste, Franz Liszt, Delfts blauw, spekstenen snijstukjes, etc. 20

 1104 Verzilverde bestekdelen, waaronder puntfilet, Gero, herdenkingsbordje bevrijding 1945, Plateelbakkerij Zuid-Holland, wat postzegels, 
muntgeld, etc. ATP

 1105 Schildpad belijmd lepeldoosje op vier bolpootjes, circa 1870 -defecten-, twee 2e gehalte zilveren vingerdoekjesringen en theelepel 
-defecten-, daarbij: herdenkingstegel, ‘Ter herinnering aan de razzia in Beverwijk en Velsen Noord, 16 april 1944’ 20

 1106 Drie blikken, Cacao, van Houten & Zoon, De Betuwe en De Bijenkorf beschuit, daarbij: steengoed jeneverkruik, B.A.J. Witkampf ATP
 1107 Twee paar messing tafelkandelaars, balans, barometer in kerfsnijwerk behuizing, etc. 20

1108

 1108 Mahonie likeurkeldertje met zes originele, deels vergulde, glazen stopflesjes en bijpassend glaasje, circa 1830 -H. 26 cm - 125

 1109 Vliegtuig trolley, Britannia Airways, voorzien van dienbladen, bakken, date of manufacturing 1999, in nette staat, leuk stuk, wordt 
niet verzonden 100

 1110 Divers gereedschap, Engelse rolmaat in lederen behuizing, messing zeven, etc. ATP

 1111 Geslepen kristallen karaf -defecten- met eivormige 2e gehalte zilveren stop, geslepen kristallen melkannetje, diamantslijpsel, -chipje- 
op 2e gehalte zilveren voet en zwart gebeitste onderzetter met 2e gehalte zilveren rand -gebruikssporen- 20

 1112 Lederen en canvas hoedendoos met geschilderde rode en witte banden, adres: Army & Navy co-operative Society Ltd., circa 1915 ATP

 1113 Metalen replica ridderhelm en replica metalen handschoen 20
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 1114 Eiken offerblok met smeedijzeren beslag, 18e/19e eeuw -42 x 20 x 20 cm.- 175

 1115 Benen schaakspel in houten kistje, 19e eeuw -lichte defecten-, daarbij: benen schaakstukken en opengewerkte benen damschijven, in 
kistje, 19e eeuw 80

1116

1121

 1116
Wortelnoten fichesdoos met grisaille decor van figuren uit de oudheid op een blauwe achtergrond, met gestoken parelmoeren fiches, 
19e eeuw -glas zit los- 80

 1117 Menselijke schedel 80

 1118 Geëmailleerde snuifdozen, naaldenkoker, etc., 18e/19e eeuw -defecten- 80

 1119 Diverse dozen, lakwerk, blik, etc., 19e/20e eeuw 30

 1120 Hindeloopen miniatuur linnenpers, paar klompjes, stoof, duwslee, etc., daarbij: kerfsnee klomp, doosje en speculaasplank 40

 1121 Schildpad belijmd theekistje met ivoren pootjes en accenten, met originele sleutel, theebusje ontbreekt, midden 19e eeuw 40

 1122 Schildpad belijmd octagoon kistje, op ivoren bolpootjes, met ivoren acccenten 30

 1123 Een lot met zeven Rijwielbelastingplaatjes: 1934/35, 1936/37, 1937/38 (2x), 1938/39 , 1939/40 en 1940/1941 ATP
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 1124
Collectie van circa 285 gipsen intaglio’s in acht, deels lederen en gemarmerde boekbanden, voorzien van beschrijvingen, laat 18e 
begin 19e eeuw - 25 x 16 cm - 600

 1125 Kanten muts, Friesland, 19e eeuw, in lijst ATP

 1126 Gelithografeerd blikken broodtrommel, circa 1920, deels messing koffiemolen, eiken dienblad, 19e eeuw en antieke strijkbout, 19e 
eeuw ATP

 1127 Paar gestoken eikenhouten meubelpanelen met voorstelling van Adam en Eva in het Parardijs, 16e eeuw - 60 x 46 cm - 300

 1128 Eikenhouten allianctiewapen met helm en dekkleden, circa 1900 - 72 x 107 cm - 150

 1129 Wijwaterbakjes, heiligenbeelden, religieuze wanddecoraties, etc. 20

1130

1133

 1130
Gestoken vruchtenhouten huisaltaartje, neogotisch, met polychrome beschilderde porseleinen plaquette van de Madonna della Sedia, 
naar Rafael, vierde kwart 19e eeuw -h. ca. 40 cm., lichte beschadigingen-, daarbij: ijzeren tazza met voorstellingen van heiligen, 19e 
eeuw -30,8 x 28 cm.-

40

 1131 Lijsten, schilderijen, wanddecoraties, etc., waaronder Hans Botermans (1888-1943) ATP

 1132 Fragment goudleerbehang met decor van planten en eekhoorn, mogelijk 17e/18e eeuw -incompleet, beschadigingen, 100 x 62,5 cm- 30

 1133
Micromozaiek plaquette met afbeelding van de Ponte Rialto, ‘Aangeboden aan onzen leider den Weled. Heer de Ruijter door alle 
leden van het gezelschap als herinnering aan onze Rome reis 1-12 Juni1937’ -10,1 x 16,3 cm, leden van de families Stok, de Win, 
Ritzen, Bijvoet, Frankemöller, Terra, Beniest,etc.-

20

 1134 Paar messsing Amsterdamse kandelaren met getorste stam, gewichtenblok met gewichten, etc. 20

 1135 Fotocamera’s, doosje munten, etc. ATP

 1136 Hoedendoos met hoge hoed en hoedendoos met tropenhelm en linnen hoed, Three Stars Make -gebruikssporen- 10
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 1137 Polychrome gietijzeren ‘Jolly Nigger Bank’ spaarpot met beweegbare ogen 20
 1138 Wandkoffiemolen, weegschaal, blikken blaadje, geëmailleerde haak, etc. ATP

 1139 Gevlochten rieten dekselmandje, brievenwegers, porselein, driedelig zout-, peper-, mosterdstel in de vorm van huisjes op een 
standaard, etc. 30

 1140 Marmeren tafelklok, marmeren houders voor glazen plaatjes om foto’s in te zetten, alle art deco, etc., circa 1930 20
 1141 Dekseldozen, asbak en inktstel, 19e/20e eeuw 10
 1142 Waaiers, avondtasjes, kapset, etc., eerste helft 20e eeuw 30
 1143 Indonesische gestoken houten boekensteunen met decor van een pelikaan die zijn jongen met bloed voedt, ornamenten, hand, etc. 20
 1144 Slaven enkelband, Oman, messing tabaksdoos met gegraveerd decor van figuren en armband met obsidiaan 20
 1145 Geëmailleerd bord: ‘Finanzamt’ met Oostenrijkse adelaar, afmetingen 60x50cm, kleine reparaties 20

1146

1149

1150

 1146 Emaille bord, ‘Speciale Palm’, afmeting 40x150 cm, lichte schade, zeer decoratief stuk, wordt niet verzonden 25

 1147 Doos gevuld met theaterhistorie, bestaande uit negen antieke helmen en twee kragen ATP

 1148 Diverse antieke fittingen, stekkers, schakelaars, veel porselein en messing ATP

 1149 Drie diverse lakstempels 16e/18e eeuw 80

 1150 Lakstempels, 19e en 20e eeuw 80

 1151 Engeland,  rond 1900, tropenhelm, gemarkeerd Townend’s London, buitenzijde wit geschilderd, decoratief stuk 10

 1152 Lijnentrekker, voorzien van telmechanisme ATP

 1153 Aardappelzakken, Duitstalig, festkochend, circa 150-200 stuks, curieus ATP

 1154 Lot bestaande uit winkelierskofiemolen, serie van acht porseleinen plaquettes met transferdecor van geneeskrachtige kruiden, daarbij: 
Wedgwood dinerbord, fruit basket decor, circa 1840 ATP

 1155 Geprepareerde vos met glazen ogen 25
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 1156 Geprepareerde auerhaan op boomstronk 25

 1157 Tinnen peper-, zout-, en mosterdstel, midden 19e eeuw, tegels, oosterse bronzen beeldjes, oude rekenmachine, Adix Company, kinder-
strijkijzer, etc. 20

 1158

Porseleinen wandbord, ‘Jandl en Roth’, uitgegeven door Proeven van kunst, uitvoering Schoonhoven Keramiek, Aardewerk schaal 
met vissendecor, ontwerp Jacqueline Fransman, uitvoering Philadelphia, en Auke de Vries (1937), zonder titel, multiple, verzinkt 
plaat, 32/300, in originele doos, uitgegeven in opdracht van Galerie Nouvelles Images, gemaakt ter gelegenheid van het 45-jarig 
bestaan van de galerie, gesigneerd en gedateerd 2005

10

 1159 Marmeren schaallamp met rozet in het midden, circa 1920 -diam. 50 cm, kleine barst- 20

 1160 Grote collectie grijs wolkjes emaille keukengoed, pannen, bakjes, lepels, etc. 20

 1161 Lampen, lampenkapjes, chromen monturen, etc., grotendeels jaren ‘20 en ‘30 30

 1162 Twee beeldlampen op roze marmeren basement: vrouw met duif, en gazelle, beide art deco, circa 1930 40

 1163 Doopvontschelp - L. 26 cm - 25

 1164 Vier stuks koraal waaronder hersenkoraal en blauwe koraal, daarbij: drie schelpen 25

 1165 Opengewerkte ijzeren tazza, gemerkt: Jacques Perille, daarbij: deels bronzen coupe met oren, beide in renaissance-stijl, 19e eeuw - H. 
19 en 14,5 cm - 25

 1166 Gietijzeren paraplubak, laat 19e eeuw - H. 71 cm - 20

 1167 Wanddecoraties, etsen van leo Teunis, Certificaat Surveillancehond, etc. 10

1168

1169

 1168 Teakhouten documentenkistje met messing beslag, naar 18e eeuws voorbeeld, 19e eeuw - H. 15, B. 37 cm - 30

 1169 Geprepareerde everzwijnkop op houten plateau - L. 70 cm - 50

 1170 Geprepareerd lammetje - L. 50 cm - 25
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 1171 Twee geprepareerde livar biggetjes - L. 30 cm - 25
 1172 Geprepareerde parkiet, ekster en marterachtige 25
 1173 Twee geprepareerde ratten in kledij - H. 25 cm - 20
 1174 Lot van 6 bedrijfsbrandweerhelmen, M53 model, met binnenwerk, kinriem en nekflap, in vrijwel nieuwstaat 15
 1175 Witte geëmailleerde winkelweegschaal, van Berkel, Rotterdam, midden 20e eeuw 50
 1176 Oude babyweegschaal met touwnet, midden 20e eeuw 20
 1177 Groot formaat houten en gietijzeren weegschaal, van Vught’s Concern -H. 68 cm- 40
 1178 Groene gietijzeren weegschaal met koperen schaal, Duitsland, N & G, circa 1900 20
 1179 Gietijzeren gewicht, 50 kg., en gietijzeren gewicht, 25 kg. ATP
 1180 Gietijzeren gewichten, tot 10 kg. 20
 1181 Groot lot brandweer speelgoedautotjes, waarbij oude, tevens wat losse zaken met betrekking tot brandweer, dient bekeken te worden ATP
 1182 Groot lot brandweer diversen, waarbij prenten, aardewerk, glas in lood, etc. ATP
 1183 No.2 Invincible Schuimbluschapparaat, ‘George Angus & Co, Ltd, Newcastle-on-Tyne’ ATP
 1184 Antieke Vuurblusch Fakkel, ‘Meelmeijer, Apeldoorn’, met enige schade ATP
 1185 Antiek Brandbluschapparaat met droog poeder, ‘Rectus Compagnie, Amsterdam’, -lichte beschadigingen- ATP

 1186
Horizontaal geribde mahonie theestoof met messing monturen en koperen ketel, koperen doofpot, houten ton met ijzeren banden, 
horizontaal geribde mahonie stoof, kleine horizontaal geribde, gedeeltelijk zwart gebeitste theestoof met klein komfoor, keteltje en 
twee kooltjestangen, alle 19e eeuw

ATP

 1187 Chromen rookstandaard met zwart bakelieten blad en onderdelen, art deco, circa 1930 H. 71 cm.- 20

 1188 Dubbelzijdig glazen en spiegelglazen uithangbord voor een postzegelhandel, midden 20e eeuw -25,5 x 50,5 cm., gebruikssporen, 
haak ontbreekt, wordt niet verzonden- 10

 1189
Kleine wereldbol op zwarte gebeitste geprofileerde voet, ‘Globe terrestre’, Dressé par J. Forest, Géographe, Presles Frères Paris,  -H. 
ca. 25 cm, lichte gebruikssporen- 50

 1190 Bruine kunstlederen koffer, jaren ‘70, met verzameling van circa 180 nieuwe stropdassen van bedrijven en organisaties, Bronbeek, 
vliegtuigmaatschappijen, PTT, etc. 20

 1191 Gestoken, gedeeltelijk verguld en polychroom beschilderd houten crucifix, circa 1800 -H. 56 cm, defecten- 10

1192

1196
 1192 Mahonie stereokijker en doos met stereokijker en circa 20 stereofoto’s, Rusland, Japan, Afrika, etc. 40

 1193 Rood Japanlak blad met verguld decor van vogels en bloemen, daarbij: triplex richtingsbord ‘Richting Uitgeest’, beide eerste helft 20e 
eeuw -defecten- 10

 1194 Diverse voorwerpen van bakeliet, Smith Sectric, blaadje, viewer, etc. 20
 1195 Kompas, cardanische ophanging 15

 1196
Twee zwartlak waaiers met verguld chinoiseriedecor en twee opvouwbare zwartlak consoles met polychroom floraal margrietendecor, 
alle tweede helft 19e eeuw -defecten- 30

 1197 Ronde spaanplaten doos met polychroom bloemdecor, 19e eeuw -bodem beschadigd, gebruikssporen- 20
 1198 Drie verkeersborden, waarbij ‘STOP’ 10
 1199 Lot van zes antieke radio’s en een platenspeler, wordt niet verzonden ATP
 1200 Mahonie schilderskist, palet, kwasten, etc. -7 x 29 x 37 cm- 15
 1201 Antieke televisie, wordt niet verzonden ATP
 1202 Groene ijzeren geldkist met polychroom bloemdecor en groene blikken botaniseertrommel, beide eerste helft 20e eeuw ATP
 1203 Lot van drie vintage straalkachels, wordt niet verzonden ATP
 1204 Lot van drie schoolplaten Koninklijke Shell, ‘De Olieboring, Het winnen en vervoer van Olie en De Destillatie’ ATP
 1205 Geëmailleerde emmer met polychroom bloemdecor en deksel, circa 1900 ATP
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 1206 Popjes in oude mand, 19e/20e eeuw 30
 1207 Twaalf papier-maché figuurtjes met stoffen kleding uit toneelspel, duivel, koning, koningin, dienstbode, pierrot, etc., jaren ‘50 20
 1208 Oude parasols, waaronder met gestoken benen handvat, bamboe kinderwandelstokje, etc., eerste helft 20e eeuw 30
 1209 Lot van 16 Rijwielbelastingplaatjes, waarbij zeldzame vroege jaren (1924-1927), toegevoegd wat automaatmuntjes 20

 1210 Drie-delig glazen toiletset, Tjechoslowakije, porseleinen groepje van musicerende figuren en porseleinen kop-en-schoteltjes, circa 
1900 10

 1211 Houten schilderij-ezel en modern camerastatief ATP
 1212 Merklap met voorstelling van een herenhuis met het wapen van Leiden, gedateerd 1861 - 43 x 42 cm - 10
 1213 Grote verhuisdoos gevuld met brandweergerelateerde zaken, waaronder speelgoed, zaklampen, porselein en meer 10

 1214 Paar geschilderde metalen voorzetroosters, art deco, jaren ‘30 - 90 x 32 cm - 25
 1215 Diverse koralen, kwart, amethist, potvistanden en een geprepareerde schildpad 25

 1216 Paar messing en albasten vier-lichts kandelaars met schacht in de vorm van een dragende putto, laat 19e eeuw - H. 54 cm - 60
 1217 Antieke brandblusser ‘Extintor de Incendios’ ATP
 1218 Lot van vier brandweergerelateerde borden, waarbij ‘Haarlem’ ATP

 1219 Deels wortelnoten porte-montre in de vorm van een staand horloge, circa 1900 - L. 45 cm - 80
 1220 Lederen map met latoenkoperen Griekse ikoon, eerste helft 20e eeuw - 45 x 32 cm - 10
 1221 Oude blikjes, matrousjka, parfumflesjes, etc. 20
 1222 Paar gestoken houten kwasten, gestoken houten knop, speelgoed, naaidoos, etc. 20

1223

1225
 1223

Toneelzwaard met geëtst rankendecor op de stalen kling, aan leder omwonden messing greep, in lederen schede met messing mon-
turen, adres: S. de Jager, Haarlem, circa 1900 40

 1224 Geprepareerde bergmarmot op natuurstenen basement -h. 37 cm- ATP

 1225
Houten schijven speeldoos, daarbij grenen kistje met elf schijven, adres: P. van Leeuwen & Zoon, Amsterdam, circa 1900 -diam. 
schijf 12,5 cm.- 80

 1226 Collectie van 20 diverse wandelstokken, deels met zilveren knop, in latoenkoperen kolenemmer 25

 1227 Engels brievenweegschaaltje, circa 1920, tafelbelletje en een porseleinen miniatuur bidet uitgegeven door R.S. Stokvis en Zonen Rot-
terdam als reclame materiaal, circa 1900 10

 1228 Polychroom gestoken houten carousselpaard op deels metalen onderstel met veermechaniek, vermoedelijk ontwerp Friedrich Heyn, 
19e eeuw, Duitsland  -gebruikssporen en defecten,  ca. 165 cm- 400

 1229 Oude sigarenkist, Karel I, jaren ‘30 /’40 en gestoken eiken kistje met decor van een fazant op het deksel en rozetten aan de zijkanten, 
19e eeuw 30

 1230 ‘Sailor S.P. Radio, Aalborg, Denemarken, jaren ‘60 en Walker’s ‘Knotmaster’ in kist - incompleet - 25
 1231 Twee antieke brilletjes in brillenkokers 20
 1232 Houten maquette van Het Witte kerkje te Bergen, ontwerp: Berend Boeyinga, jaren ‘20, gemaakt als collectebus - H. 133 cm - 50
 1233 Houten halfmodel van het vrachtschip ‘Britsum’ - L. 91 cm - 10
 1234 Tien stuks blik en gelithografeerd blik, waaronder twee Shell oliekannen en Bensdorp Cacao 10
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 1235 Geprepareerde degenkraag - L. 62 cm - 25

 1236 Wollen tapijt met decor van vogels, Inda, 20e eeuw - 320 x 225 cm - 25

 1237 Groot blik ‘Van Nelle, voor Koffie en Thee’ ATP

 1238 Verzameling aanstekers, Ronson, Poppel, Noble, etc., gedeeltelijk nog in het originele doosje 20

 1239 Oefenarm infusie, voor medische trainingsdoeleinden (of voor Halloween), in originele kist ATP

 1240 Antieke theatersteek ATP

 1241 Roodkoperen fotolijst, circa 1910, 26x32 cm, circa 3,5 kilo zwaar 20

 1242 Doos gevuld met divers metaal en koperwerk, alles met betrekking op brandweer ATP

 1243 Lot brandweerslangen en toebehoren ATP

 1244 Emmerspuit 15 liter ‘Ajax, zeer decoratief stuk 10

 1245 Emmerspuit BéBé, 18 liter, gedateerd 1954 10

 1246 Drie houten vogelkooitjes met metalen traliewerk - circa 20 x 25 cm - 15

 1247 Gestoken notenhouten tandenstokerhouder in de vorm van een staand mannetje, Schwarzwald, circa 1900 - H. 17 cm - 15

 1248 Geprepareerde bruine beer - L. 170 cm - 200

 1249 Zilvervos dames bontmantel 25

 1250 Bronzen art deco lampvoet, chromen tafellampje met glazen bolkap, jaren ‘30 en een messing hallampje met gefacetgeslepen ruitjes 30

 1251 Glas-in-lood voorzet ruit met decor van een vrouw met parasol  - 60 x 47 cm - 10

 1252 Gietijzeren traliewerk met C-voluten en acanthusblad, 19e eeuw - 65 x 82 cm - 10

 1253 Beschilderd smeedijzeren uithangbord, 19e eeuw, beschildering van latere datum - 85 x 75 cm - 50

 1254 14 paar oude deurklinken, deels met bakelieten greep, jaren ‘30 en later 100

 1255 Gestoken Balinees bruidsbeeld van een vrouw -h 19,5 cm-, drie Makkum tegeltjes, Indonesisch houtsnijwerk, gebrandschilderd glas-
in-lood raampje van de oude hervormde kerk in Heelsum 31,3 x 36,3 cm-, etc. 20

 1256 Cartier, lederen notitieblokje en Must de Cartier lederen agenda, beide in originele verpakking 25

 1257 Chopard lederen notitieblokje, Hugo Boss lederen notitieblokje en Tiffany & Co glazen presse-papier, alle in originele verpakking 20

 1258 Vier diverse waterpompen ten behoeve van de brandweer, alle circa 1900 20

 1259 Twee brandweerslangen op rol en brandslanghouder 10

 1260 Twee brandslanghouders aan staak en oliebrander aan staak, eerste helft 20e eeuw -L.130 tot 290 cm - wordt niet verzonden - 10

 1261 Lederen brandweeremmer en rol touw in lederen foedraal, circa 1900 - emmer defect - ATP

 1262 Twee bronzen en gietijzeren brandweer verdeelkranen ATP
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 1263 Chromen wereldbol op verstelbare driespantpoot 300

 1264 Bordeauxrode lederen dameshandtas in doos, Cartier gemerkt 200

 1265 Gestoken houten ringenstandaard in de vorm van twee omhoog staande handen -h. 45 cm- 10

1266 1272

 1266
Met steentjes bezet messing hert op rond basement, met steentjes bezet sierei in de stijl van Fabergé, messing olifant, glazen spijk-
ervaasje, replica oud pistool, hangslot, etc. 60

 1267 Negen wandelstokken, waaronder twee met zilveren knop, twee met ingebouwd drankflesje, etc., daarbij: paraplu, jaren ‘50 -defecten- 40
 1268 Medische scharen, etc. in eiken hangvitrine 10
 1269 The Avecta Trouser Stretcher and Presser ATP
 1270 Vijf Tomado kleerhangers met polychrome dopjes, jaren ‘60/’70 ATP
 1271 Twee geëmailleerde bordjes: ‘Danger 33000 volts’ -15 x 20, 20,1 x 25,1 cm- 10

 1272 18 facsimile’s van vergulde Nederlandse gulden- en Amerikaanse dollarbiljetten 30
 1273 Drie tinnen lepeltjes, Francis Pollard, Haida, Verenigde Staten 10
 1274 Schildpad belijmde spanen doos met hoornen deksel -h. 13, diam. 9,2 cm, beschadiging- ATP
 1275 Aandelen, sigarenplaatjes en postzegels ATP
 1276 Wandelsportmedailles, etc. 10
 1277 Twee reiswekkertjes, Nepro en Bucherer, daarbij; reisrelikwie van Paus Pius X 25

1278

 1278 Twee houten lokeenden met messing snavels, daarbij: tinnen dekseldoosjes in de vorm van eenden 50
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 1279 Dekseldoosje in de vorm van een vaasje met bloemen, ingelegd met steentjes -h. 7,5 cm- 60

 1280 Rijkbewerkt bronskleurig kistje met centen en decor van 17e eeuwse figuren in reliëf, circa 1890 30

 1281 Collectie van tien geprepareerde dieren, waaronder, ijsvogel, eenden- en zwanenkuiken, konijntje en hermelijn 50

 1282 Mahoniekleurige zachthouten propeller -enige schade- ATP

 1283 Emaillebord van ons onbekende stad -enige schade- 50

 1284 Vier miniatuurvoorstellingen in lijst, 19e/20e eeuw 65

 1285 Dolk in schede, met messing monturen en parelmoer ingelegd -l. 38cm, gebruikssporen- 15

1286
1287

1289

 1286 Nederlandse militaire baretemblemen 45

 1287 Portretminiatuur in bronzen striklijst, gesigneerd Ida Calzolari -9,2 x 6,2 cm- 70

 1288 Portretminiatuur van een jonge vrouw in toetsivoor belijmde lijst, naar Isabey 50

 1289 Miniatuurschildering in toetsivoren lijst: galant paar, naar Boucher 50

 1290 Naaigerei, priemen, vingerhoeden, vingerhoedhouders, etc., waaronder zilver 90
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 1291 Met steentjes bezet vitrinestuk in de stijl van Fabergé: schemerlamp 80

 1292 Met steentjes bezet geëmailleerd sierei in de stijl van Fabergé 80

 1293 Geschilderd miniatuurportretje van een 18e eeuwse vrouw in toetsivoor belijmde lijst, midden 20e eeuw 50

 1294 Twee rijkgestoken hardhouten kistjes met decor van pauwen, Bali 20

 1295 Grote collectie naaigerei waaronder verzameling vingerhoeden 75

 1296 Divers verzilverd, warmhoudbordje, Delftts aardewerk vaasje, de Porceleyne Fles, twee theekistjes en hardhouten kistje 20

 1297 Collectie diverse Romeinse olielampjes en andere archeologica 100

 1298 Vijf kindernaaimachientjes, instructieboekjes, etc. 60

 1299 Drie-delig gipsen architraaf met maskeron en florale motieven, afkomstig uit een grachtenpand te Leiden  - B. 107 cm - 100

 1300 Beschilderd gipsen reliëfplaquette, met voorstelling van het Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden, omzoomd met appeltjes van 
Oranje ATP

 1301 Collectie van zeven avondtasjes en een paar suede gala handschoenen 2e helft 20e eeuw 20

 1302 Nerts bontmantel, Donkerwolke, Enschede 100

 1303 Konijnen bontmantel, Donkerwolke, Enschede 25

 1304 Sektkist met verzameling wijnetiketten ATP

 1305 Lamswollen damesmantel, Straas, Zwitserland 25

 1306 Persianer damesmantel 20

 1307 Persianer damesbontmantel en imitatie lammycoat 20

1308 1313

 1308
Biscuitporseleinen beeld van een eenhoorn, David Cornell, porseleinen theepot in de vorm van een boekenkast, messing kandelaar, 
tegels, godslamp, etc. 30

 1309 Messing paraplubak met leeuwenmaskerons, circa 1900 - H. 66 cm - 10

 1310 Tachotype (stenomachine) in koffer, circa 1935 ATP

 1311 Kaartdoos met benen fiches en houten kist met étagère en vakverdeling 10

 1312 Diverse zaken met betrekking tot rookwaar ATP

 1313 Uitgebreid lot diverse mineralen waaronder kwarts, agaat en lapis lazuli 50

 1314 Twee sigarettenpijpjes, waarvan één met 14kt gouden montuur, in foedraal 50

 1315 Verguld metalen face-à-main in etui 50
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 1316 Gestoken houten inktpotje in de vorm van een zittende beer met glazen binnenpotje, Schwarzwald, circa 1920 -gebruikssporen- 25

 1317 Tien rijwielplaatjes, waarvan met naam 25

 1318 Bronzen meetinstrument, draadtrek -h. 7,5 cm- 50

 1319 Twee messing zonnewijzers, waarvan één zakmodel 70

 1320 Nikkelen theelichtje met beschilderde ruitjes, verzilverde beker, oud tegeltje, etc. ATP

 1321 ‘Uit’ bordje met verlichting en ‘Noodrem’ handgreep ATP

 1322 Paar lederen enkelboeien, gebruikt als filmattributen 10

 1323 Waaiers en castagnetten ATP

 1324 Blikken hijskraan -defecten-, aluminium beeld van een minnend paar en gestoken houten Balinese dekselpot ATP

1333

1336

 1325 3e gehalte zilveren komfoor met messing binnenbak op houten onderschotel, daarbij: zes fruitmesjes met porseleinen heften, Zwiebel-
muster, in doos 140

 1326 Circa 40 porseleinen dekseldoosjes met messing monturen ATP
 1327 Blikken trommel met 3e gehalte zilveren kapstel -gebruikssporen-, etc., en rieten doos met bijouterieën 20
 1328 Blauw stoffen avondtasje aan 2e gehalte zilveren beugel, eindigend in dolfijnenkoppen, tweede helft 19e eeuw 20
 1329 Petit-point avondtasje aan vergulde beugel, tinnen schaaltje en verzilverde bestekdelen 10
 1330 Russische telmachine en calculeerapparaat Tarema 10
 1331 Beschilderd kurken masker afkomstig van het boekenbal 1946, onduidelijk gesigneerd en gedateerd juli 1946 - L. 24 cm, restauratie - 50

 1332 Twee Javaans koperen kommen met gegraveerd decor, twee porseleinen schotels met blauw-wit floraal decor, De Porceleyne Fles, 
Delft -één beschadigd-, spoelkom, eerste helft 19e eeuw en onderzetter 20

 1333
Twee cilindervormige bronzen dekseldoosjes met deksel in de vorm van een plaquette: ‘Ludovicus Scarampus Comes Caneilar Aeta-
tis Suae Anno XXXXII’en ‘Diva IuliaAstallia’-h. resp. 8,7 en 4 cm- 30

 1334 Penningen Koninklijke nederlandsche Kennelclub Cynophilia, benen portretplaquette Nefertete, Afrikaans bronzen beeldje, Chinees 
benen snijstukje, stempels, etc. 20

 1335 Tondeldoosjes en snuifdoosjes, waaronder reclamemateriaal: May Wax vestas, London, Henry J. Sage, Surety Bonds, New York, 
19e/20e eeuw 40

 1336
Waterverkoper naast pot op Perzisch tapijt, imitatie Weens brons, circa 1900 -5 x 6 x 9,5 cm, defecten-, daarbij: imitatie Weens 
bronzen tafeltje uit de Egyptische oudheid -3 x 2,5 x 8 cm- 30

 1337 Polshorloges waaronder Velona en Timex, bijouterieën, etc. 10
 1338 Amsterdamse brandweerhelm, circa 1900 15
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 1339
Met gecapittonneerd paars fluweel beklede wortelnoten en mahonie sieradenkist, midden 19e eeuw, daarbij: bronzen fotolijst, onder-
zetter en ring 40

 1340 Twee gietijzeren plaquettes: ‘Friede’en ‘Feierabend’, gesigneerd F. Schrieuwer -29 x 55 cm- 40

 1341 Radio Fridor, jaren ‘50 20

 1342 Sleutelhangers ATP

 1343 Messing telefoon KTAS, midden 20e eeuw ATP

 1344 Eiken kistje met 2e gehalte zilveren bijbelsloten, vermaakt tot scharnieren, 1923 -5 x 6 x 19 cm- 10

 1345 Hand in palissander display -30 x 17 x 15 cm- 20

 1346 Vier vruchtenhouten doosjes met polychroom bloemdecor en benen fiches in doos, circa 1830 20

 1347 Glazen tafellamp met losse kap, gemerkt: Vianne, Frankrijk, 2e helft 20e eeuw - H. 44 cm - 25

 1348 Vijf zwart gepolitoerde houten basementen met kunstbloemboeketten en vier glazen stolpen, 19e eeuw -incompleet en defecten- ATP

 1349 Messing olifant, verzilverde rechaud, verzilverde tafelnummers, engeltjes, etc. 20

 1350 Latoenkoperen spiegellijst met gestileerd decor van rozen, Frankrijk, circa 1920 - 75 x 64 cm - 10

 1351 Balustervormig Chinees porseleinen flesje, zalfpotje, porseleinen peperstrooier en glazen flacon met zilveren montuur, daarbij: blauw 
glazen flesje met Delfts blauwe applique, en zilveren guldendop (190) 50

 1352 Tien geslepen kristallen strooibusjes en flacons met zilveren doppen, diverse gehaltes (189) 50

1353

1358

 1353 Polychroom gestoken houten kuif met druivendecor -h. 29, breedte 43 cm- (183) 40

 1354 Parfumflesje Cavale in verzilverde houder ATP

 1355 Twee vulpennen, Swan met 14kt gouden punt en Waterman’s Ideal, Canada, de laatste met twee BWGG monturen en inscriptie: ‘Mr. 
John Clement.’ ‘Cumrodorion.Llanelli 1924.’ 80

 1356 Fotolijstje, houten kistje, Chinees drieluik met Boeddhistische taferelen, cameoglazen schaaltje, etc. 20

 1357 Lapis-lazulikleurige pennenset in doos, bestaande uit: vulpen en ballpoint, Waterman, France 20

 1358 Hardhouten dienblad met mozaiek van vlinders, Brazilië 75

 1359 Kralentasje met oude knikkers ATP

 1360 Sigarenbandjes, ansichtkaarten, reclamepennen, etc. ATP

 1361 Vier onderborden, Sola,  theelepels, etc. ATP
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 1362 Feyenoord glas-in-lood 100

 1363 Lot divers aardewerk, waaronder Lowestoft 25

 1364 Kinderjasje, overjas en broek, 18e eeuw - in slechte staat - daarbij: kinderjasje en broek, 19e eeuw 25

 1365 Greep van sabel met roggenhuid, troddel en wat losse onderdelen 10

 1366 Filigrain gouden broche 60

 1367 Oosterse beeldjes, verrekijkers, etc. 30

 1368 Epauletten en petembleem Nederlandse Marine Luitenant ter Zee 2e Klasse ATP

 1369 2e gehalte zilveren asbakje, toneelkijkers, bijouterieën, etc. 20

 1370 Gestoken houten beeldjes, aardewerk, etc. ATP

 1371 Bijoudoosje met daarin een Nepalees reisaltaartje en drie mannilla’s 20

1372

1374

Vitrinegoederen

 1372 Zwartlederen damestas met verstelbare schouderriem, Delvaux, Brussel 40

 1373 Zijden damessjaal, Delvaux, Brussel -90 x 90 cm.- 15

 1374 Bruinlederen damesschoudertas, Delvaux, Brussel 30

 1375 Zwartlederen damesrugtas, Delvaux, Brussel 25
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 1376 Roodlederen damesschoudertas, Delvaux, Brussel 30

 1377 Bruinlederen dameshandtas, Delvaux, Brussel 20

 1378 Bruinlederen damesheuptasje, Delvaux, Brussel 10

 1379 Twee lederen etuis en één lederen beursje, Delvaux, Brussel ATP

 1380 Roodlederen damesschoudertas, Tod’s, Italië 25

 1381 Zwartlederen dames heuptasje, Delvaux, Brussel ATP

 1382 Lederen dameshandtas, Celine, Parijs 20

 1383 Corry van Ammerlaan-Niekerk (1947), bronskleurige plastiek op zwart marmeren basement: twee elkaar de hand schuddende mannen 
op twee elkaar kruisende, omhoog lopende, taps toelopende vlakken ATP

Muziekinstrumenten en divers

 1384 Tafelciter in gezwart houten kast, gemerkt: Columbia Guitar Zither - scheur in kast - ATP

1385

1387

 1385
Knopaccordeon in deels gezwarte houten kast ingelegd met parelmoer en voorstelling van dansende en musicerende putti, gemerkt: 
Scandalli, Italië, laat 19e eeuw 200

 1386 3/4 viool met strijkstok in foedraal, gemerkt: Stagg, China 25

 1387 Dwarsfluit in foedraal, Prelude, made in USA for Hakkert 40



Thursday June 20, 2019 Muziekinstrumenten en divers

101

1388

1392

kavel TRUE Inzet

 1388 Cilinderspeeldoos in wortelnoten en mahonie kist met intarsia, circa 1870 200

 1389 Elektrische gitaar, Harmony, Igniter -blauw geschilderd, defecten- ATP

 1390 Twee xylofoons, drum en paar bekkens 20

 1391 Snaredrum, bongo’s en drum 20

Tapijten, textiel, kleding etc.

 1392 Twee fijngeweven doeken, Toba Batak, Noord-Sumatra - 210 x 110 en 150 x 110 cm - 30

 1393 Tapijt: Mir -210 x 135 cm - 40

 1394 Dames bontmantel ATP

 1395 Heriz tapijt, eerste helft 20e eeuw - 310 x 220 cm - 200

 1396 Perzisch tapijt ATP

 1397 Diverse japonnen en jakjes, grotendeels eerste helft 19e eeuw ATP

 1398 Hoge hoed en twee paar zwarte stoffen handschoenen in doos, adres: J.H. Meijers, Tiel, circa 1900 20

 1399 Kaukasische loper - 315 x 120 cm - 25

 1400 Oude Kelim - circa 315 x 160 cm - 25

 1401 Oude Kelim (defecten), diverse Hermes-stijl sjaaltjes, wollensjaaltjes, etc. 20

1402

1408

 1402 Bruine lederen dameshandtas, Joop 50

 1403 Grote verzameling stropdassen, waaronder zijde ATP

 1404 Lichtgroene Chinese loper met polychroom floraal decor -350 x 70 cm- ATP

 1405 Vier Perzische tapijten 20

 1406 Perzisch tapijt 20

 1407 Grote verzameling van meer dan 300 stropdassen, studentenverenigingen, orde van advocaten, banken, ANWB, gemeentes, etc. ATP

 1408 Zijden loper Qhoum - 195 x 60 cm - 300
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 1409 Zijden tapijt met figuraal decor, Qhoum - 150 x 100 cm - 450

 1410 Zijden tapijt met figuraal decor, Qhoum - 157 x 102 cm - 800

1411 1412

 1411 Zijden loper, Qhoum - 205 x 60 cm - 400

 1412 Zijden loper met floraal decor, Qhoum - 300 x 70 cm - 500

1413 1414

 1413 Zijden loper, Qhoum - 310 x 70 cm - 500

 1414 Zijden loper, Qhoum - 390 x 70 cm - 600

1415

1416

 1415 Zijden tapijt, Qhoum - 210 x 120 cm - 1000

 1416 Zijden Qhoum - 156 x 102 cm - 350



Thursday June 20, 2019 Tapijten, textiel, kleding etc.

103

1417 1418

kavel TRUE Inzet

 1417 Zijden loper, Qhoum - 400 x 70 cm - 600

 1418 Zijden loper, Qhoum - 400 x 70 cm - 600

1419 1420

 1419 Zijden tapijt, Qhoum - 120 x 75 cm - 300

 1420 Zijden figuraal tapijt, Qhoum - 120 x 75 cm - 300

 1421 Wollen tapijt met decor van phoenixen - 200 x 105 cm - 25

 1422 Zijden tapijt, Qhoum 800

 1423 Textiel waaronder veel poppenkleertjes, 19e/20e eeuw ATP
 1424 Oud textiel, kleertjes, etc. 20

Verzilverde en vergulde voorwerpen

 1425 49-delig verzilverd bestekgedeelte, Sola 15
 1426 Verzilverde bestekdelen en wildschaar 15
 1427 Divers verzilverd waaronder kapstel met parelrand, Gero 20

1428

 1428
Old Sheffield plated suikerschaal met blauwe glazen binnenbak, circa 1800, verzilverde koeler, Mappin & Webb, cabaret met gecon-
tourneerde rand, etc. 20

 1429 Divers Djokja en pleet schepwerk waaronder vleespennen 10
 1430 Divers verzilverd schepwerk waaronder visbestekdelen met parelmoer heft ATP

 1431
Verzilverde eierdophouder, meesterteken: Stephen Smith & Son,
 
King Street, Covent Garden, London, laat 19e eeuw

20

 1432 Verzilverd bestekgedeelte, Keltum, dienblad en dekseldoosje, etc. 40
 1433 Verzilverde bestekdelen, Keltum, taartmes met 3e gehalte zilveren handvat in etui, etc. 10
 1434 Twaalf verzilverde viscouverts met 1e gehalte zilveren manchetten aan benen handgreep, slalepel en handvat slavork, Haags lof, etc. 25
 1435 Verzilverde bestekdelen, driearmige kandelaar, mandje, schaaltje, etc. 15
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 1436
Kavel diverse pleet items, waaronder Wellner theelepeltjes in origineel foedraal, achtdelig Gero viscouvert met parelrand, juskan met 
parelrand, wildcouvert met benen heften, zes theelepeltjes met getorste steel en bokkenpootje 50

 1437 Uitgebreid lot verzilverd waaronder eierwarmer met greep in de vorm van een vogel op een nest met eieren, W.M.F., vier diverse 
bonbonschaaltjes in originele verpakking, Christofle, Louis XVI-stijl kandelaar en flessenbakken 25

 1438 Zes verzilverde menukaarthouders in de vorm van zwanen, twee verzilverde tafelaanstekers, verzilverd schaaltje, etc. ATP

 1439 Verzilverde aansteker met gefacetteerd decor, S.T. Dupont, Paris 20

 1440 Antieke messen, waaronder Bastet, verzilverde kan, schaaltjes, etc. 15

 1441
108-delig verzilverd 12-persoons bestek met dienlepels, slacouvert, voorsnijcouvert, zes fruitmesjes, alle met gravé decor, naar 19e 
eeuws voorbeeld - in twee cassettes - 200

 1442 Verzilverd theeservies, blaadjes, kannen, etc. 30

 1443 Verzilverde theelepels en taartvorken aan getorste steel, eindigend in een knop, zeven Djokja onderzetters met lotusdecor, etc. 40

1444

1446

1447

 1444
Twaalf-persoons verzilverd bestekgedeelte, puntfilet, in houten cassette bestaande uit: diner- en dessertcouverts, dienbestek, voorsnij-
couvert en slacouvert, Gero, puntfilet, in houten cassette 75

 1445 Diverse verzilverde bestekdelen, waaronder Gero en zes viscouverts, gemerkt: Boulenger 20

 1446 Geslepen kristallen karaf met verzilverd montuur, baconschaal met twee compartimenten, schaal, bestekdelen, etc. 40

 1447 Rechthoekige vergulde Dupont aansteker 25

 1448 Rechthoekige vergulde Dupont aansteker 25

 1449 Rechthoekige vergulde Dupont aansteker 25

 1450 Rechthoekige vergulde Dupont aansteker 25

 1451 Rechthoekige vergulde Dupont aansteker 25

 1452 Rechthoekige vergulde Dupont aansteker 25

 1453 Verzilverde beker, kapstel, visschep, etc. ATP

 1454 Twaalf verzilverde kreeftenvorken in doos, Gero 20

 1455 Uitgebreid verzilverd bestekgedeelte, Model 248, Evolution, ontwerp Dick Simonis, Gero 80
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 1456
Negen verzilverde viscouverts aan celluloid handvatten, twaalf fruitmesjes aan verzilverde handvatten, Wade & Butcher en kaass-
chaaf aan verzilverd handvat, WMF 100

 1457 Paar rijkbewerkte verzilverde tafelkandelaars in Louis Seize-stijl, gemerkt GYW, circa 1900 h. 21,5 cm- 40
 1458 Verzilverde broodschaal met oud-Hollands decor, paar mokkakannen met houten greep, lampvoet, notenkraker, etc. 30
 1459 Zes verzilverde viscouverts, art deco, Boulenger, circa 1930, daarbij: zes fruitmesjes aan verzilverde heften 10
 1460 Verzilverd bestekgedeelte -drie delen missend-, Haags lof, Gero, daarbij: zes fruitmesjes, spatelfilet, Gero 30
 1461 Verzilverde bestekdelen, waaronder Haags lof, Gero 20
 1462 Divers verzilverd waaronder dienblad, glaswerk en sigarenglas op 2e gehalte zilveren voet ATP

 1463
3e gehalte zilveren maliënavondtasje, Sumatraanse schaal, hoornen bestekdelen met Djokja applique, verzilverde maggifleshouder, 
etc. (187) 60

 1464 Verzilverde voorwerpen, asbak, dekseldoos, maggifleshouder, jampothouder, etc., grotendeels met oud-Hollands decor (184) 30
 1465 Verzilverde bestekdelen ATP

 1466
103-delig verzilverd bestekgedeelte Haags lof, Sola, bestaande uit: 9 tafellepels, 9 tafelvorken, 9 tafelmessen, 9 dessertlepels, 9 des-
sertvorken, 9 dessertmessen, 7 cocktaillepels, 9 taartvorken, 9 theelepels, 9 mokkalepels en 15 dienbestekdelen -een paar delen zwaar 
beschadigd-, daarbij: verzilverde bestekdelen

80

 1467 Divers verzilverd, etc., schaal op voet, etagère, bestekdelen, etc. ATP
 1468 Rijkbewerkt verzilverd theeservies, Engeland, tweede helft 19e eeuw, twee onderzetters Christofle en theezeef op lekbakje ATP

 1469 Driedelig 2e gehalte zilveren kapstel, hamergeslagen verzilverde handspiegel en borstel, twee borstels met verzilverde kap, borstel 
met verzilverde kap, ranken- en vogeldecor en borstel met oud-Hollands en rankendecor (188) 40

Tin, koper, brons en divers
 1470 Tinnen klepkan met initialen J.G.H. en gedateerd 1799 - H. 30 cm., deukjes - 25
 1471 Tinnen lepels, gortekoker, etc., 18e/20e eeuw ATP
 1472 Koperen en messing doofpot, eerste helft 19e eeuw, koperen ketel en deels eiken stoof, 2e helft 19e eeuw 10

1473

1474

 1473 Vergulde bronzen driearmige tafelkandelaar in Louis Seize-stijl -h. 29,5 cm.- 30

 1474 Tinnen olielamp op hoge voet met floraal jugendstil decor, Kayserzinn, Kayser & Sohn, nr. 4439, circa 1900 -h. 26 cm.- 40

 1475 Hendrik Methorst (1896-1969), hamergeslagen koperen schotel in Amsterdamse School-stijl, gesigneerd, circa 1920 -diam. 35 cm.- ATP

 1476 Lot divers koper en brons waaronder een stel Indische wandkandelaars, drie krissen en een paar chanoekia’s 25

 1477 Zes bronzen en koperen sirih kommen, India/Indonesië, 19e eeuw en later 40

 1478 Paar messing kandelaars met gefacetteerde knoop, gemerkt: Diamond Prince, laat 19e eeuw, daarbij: bronzen kandelaar, Charles X 
periode, circa 1825 - H. 30 en 17 cm - 30
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 1479 Tinnen eikeltjeskan met initialen op de greep, Frankrijk, circa 1800, daarbij: tinnen klepkan met schelpvormige duimrust, Holland, 
circa 1800 20

 1480 Rijkbewerkt bronzen  inktstel met twee inktpotjes en brievenhouder, circa 1900 80

 1481 Messing precisie-balans op mahonie basement met lade, zogenaamde ‘Balance de Précision’, Testut, adres: 8. Rue Popincourt, Paris 
-54 x 24 x 49,5 cm- 50

 1482 Messing gewichten, waaronder belgewichten, 19e/20e eeuw 30
 1483 Drie grote messing belgewichten, twee maal 7 Lbs en 14 Lbs 30
 1484 Messing hangbalans en doosje gewichten -incompleet-, messing gewicht van één en messing gewicht van twee kilo 15
 1485 Bronzen vijzel op voet, met stamper, Frankrijk, 18e/19e eeuw -H. vijzel 16 cm, gebruikssporen- 250

 1486 Mahonie en messing zeekijker op mahonie en messing statief met messing monturen 50
 1487 Opengewerkt messing voetenbankje met decor van twee pauwen op vier klauwpoten 40
 1488 Bronzen replica vijzel met stamper ‘Heinrick ter Herst me fecit’, circa 1900 -h. 12,5, diam. 17 cm- 80
 1489 Vijfarmig bronzen kroontje, tweede helft 19e eeuw -diam. Ca. 26,5 cm- 40
 1490 Divers sier- en gebruikstin, kannen, bekers, etc. 45
 1491 Tinnen kannen, schalen, etc. ATP
 1492 Paar tinnen kandelaars, messing mijnwerkerslamp, tinnen en messing perculator en een messing dekseldoosje met arabische tekst 20
 1493 Tinnen schotel -diam. 33 cm- (179) 20

1494 1498
 1494 Chinese messing boot met afdak op standaard -l. 79, h. 33,5 cm- 40

 1495 Vier tinnen lepels, 17e/18e eeuw 50
 1496 IJzeren unster -l. 82 cm- ATP

Gewichten, maatbekers en weegschaaltjes

 1497 Hardhouten parallellineaal met messing scharnieren, gemerkt: Britisch make en Simplon, circa 1900 - L. 30,5 cm - 10

 1498 Smeedijzeren en houten ‘Unster’ of stokbalans, 18e eeuw - L. 33 cm - 40

 1499 Bronzen sluitgewicht, 1 pond, met diverse ijkmerken, midden 19e eeuw 20

1500

 1500 Stanley, The Fuller Calculator, model 2, met aankoopbon 1941 en gebruiksaanwijzing - L. 46 cm - 40

 1501 Trommelmicroscoop in messing behuizing, adres: Nachet, Rue Serpente 16 Paris, midden 19e eeuw - H. 24 cm, incompleet - 10
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 1502 Sluitgewicht in complete staat 20

 1503 Een balansje in een blauwe cassette, met pincet, gewichtjes en greinen, made in India ATP

 1504 Twee sets blokgewichten, deels met ijkmerken, daarbij: twee sets van zes diner- en dessertmessen ATP

 1505 Twee replica balans weegschaaltjes met diverse gewichtjes 10

 1506 Drie bronzen belgewichten, 2,4 en 7 LB en twee sets blokgewichten deels voorzien van ijkmerken, 19e eeuw 50

 1507 Twaalf diverse gewichtenblokken, enkele incompleet, met vele ijktekens, 19e/20e eeuw 100

Bustes en beelden

 1508 Hengel, BLF 4000, wordt niet verzonden ATP

 1509 Messing beeld van twee antilopes op natuurstenen basement, art deco -43 cm breed- ATP

 1510 Kunststof buste naar Grinam Niam -47 cm- ATP

 1511
Jean-Baptiste Clésinger (1814-1883), bronzen beeld: ‘De Parcen’, reductie merk: A. Collas, Frankrijk, 3e kwart 19e eeuw -54 cm 
breed, één armverbinding loszittend- 400

 1512 Paar bronzen beelden op geprofileerde voet: musicerend stel, Italië, 2e helft 20e eeuw -H. 26 cm- ATP

1513

1514
1516

 1513 Verguld bronzen beeldje van een liggend jongetje op basement, circa 1900 - L. 14 cm - 30

 1514 Hippolyte Moreau (1832-1927) La Rêve, bronzen beeld, gesigneerd - H. 57 cm - 300

 1515
Polychroom porseleinen beeld: gezeten naakte vrouw met kruik en duif, No. 299, gesigneerd Juan Huerta en A. Ruiz, Lladro -h. 43, 
vleugel duif beschadigd-, daarbij: polychroom porseleinen beeld: clown met trekharmonica spelende kinderclown, Nao, voor Lladro 
-h. 31 cm.-, vingers rechterhand clown beschadigd-

ATP

 1516 Ernest Patris (1909-1981), buste van een jonge vrouw op natuurstenen basement - H. 46 cm - 200

 1517 Albasten sculptuur: het lichaam van de H. Cecilia, naar een beeldhouwwerk in de Catacombe di San Callisto-Roma, circa 1900 -9,5 x 
15,5 x 29,5 cm.- 40

 1518 Polychroom geglazuurd aardewerk beeld: vrouw met fruitmand, tweede helft 20e eeuw -h. 35 cm- 20
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 1519 Kunststof beeld op geprofileerd bruin marmeren basement: lachende vrouw met zittende hond -h. 50,5 cm- 75

 1520 Naar Pierre-Jules Mêne (1810-1879), steigerend paard, bronzen beeld, gesigneerd -h. 64 cm- 350

 1521
Bronzen beeldje op houten basement: vrouw in kledij uit de klassieke oudheid, Ferdinand Barbedienne, uit tweede helft 19e eeuw, 
gesigneerd - 27,5 cm- 150

 1522 Gietijzeren beeldje op bewerkt rond basement: 17e eeuws Spaans edelman, gemerkt, Rusland, eerste helft 20e eeuw -21 cm- 40

 1523 Carl Gustav Hermann Gladenbeck (1827-1918), Ludwig van Beeethoven, bronzen buste, gesigneerd -H. 18 cm- 100

1524

1527
1528

 1524 Bronzen beeld: naar de Mozes van Michelangelo, ‘Reduction Mecanique, A. Collas’ -H. 23,5 cm- 200

 1525 C.C.M. van de Geest, ‘De ballon’, object, diverse materialen, aankoopverg. B.K.R. Amsterdam d.d. 8-8-1975 no. 602 verdeelno. 73 
-70 x 27 x 23 cm, defecten- ATP

 1526 Metalen chocolade vorm, cloisonné schaaltje, houten miniatuur pers, divers plateel, etc, 20

 1527 Albasten en bronzen buste van een jonge vrouw, gesigneerd Otto Poertzel (1876-1963) - H. 24 cm - 250

 1528 Bronzen beeld: ‘Charmeur de Lézards’, gesigneerd Adolphe Jean Lavergne (1863-1928) - H. 29 cm - 125

 1529 Bronzen beeld: ‘Pêcheur ‘, gesigneerd Adolphe Jean Lavergne (1863-1928) - H. 30 cm - 125

 1530 Bronzen beeld: ‘Danseuse’,  op marmeren basement, gesigneerd Otto Poertzel (1876-1963) - H. 35 cm - 250

 1531 Bronzen beeldje op marmeren basement: jongetje in Beierse kleding, gesigneerd Hans Keck (1875-1941) - H. 27 cm - 50
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 1532
Bronzen beeld: ‘De stervende Galliër’, naar een Grieks beeld, gemaakt tussen 230 v. C. en 220 v. C. in opdracht van Attalus I van 
Pergamon,  gemerkt met fondeurstempel R. Bellair et Co, Berlin - L. 47 cm - 400

 1533 Verguld metalen beeldje op marmeren basement van een putto met druivenmanden, circa 1900 - H. 21 cm - 50

 1534 Gebronsd metalen beeldje op onyx basement van een paard - H. 20 cm - 25

 1535 Bronzen beeld van de gevleugelde Victoria met overwinnigskrans, circa 1900 - H. 52 cm - 400

 1536 Zeven diverse beelden, thema brandweer, waarbij zamak, diverse afmetingen, enkele met kleine gebreken 15

 1537 Gebronsd metalen beeld op hoten basement voorstellende Minerva met Medusa schild, circa 1900 - H. 65 cm - 75

1538 1543

 1538 Bronzen beeldje: militair op zwijn, mogelijk Wenen, circa 1900 -h. 6,3 cm- 40

 1539 Samak vijf-lichts tafellamp in de vorm van een dragende vrouw en versierd met geslepen glazen pegeltjes, begin 20e eeuw - H. 94 cm 
- 25

 1540 Gepatineerd bronzen beeld op marmeren basement: ‘Keeper’ - H. 36 cm - 25

 1541 John Biers (1936), ‘Acrobaten’, gepatineerd bronzen beeld, gemonogrammeerd J.B.  - H. 39 cm - 30

 1542 Gebronsd metalen beeldje van drie mussen op een tak - L. 20 cm - 15

 1543 Messing crucifix met corpus in de stijl van Salvador Dali -59 x 43 cm- 300

 1544 Bronzen beeld op langwerpig basement: jockey te paard -48 x 13,5 x 50 cm- 250

 1545 Gestoken houten adelaar -l. 53 cm, lichte defecten- 60
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 1546 Gestoken houten paneel: drie Keniase hoogwaardigheidsbekleders -60 x 99 cm- 200

 1547 Grote bronzen staande lamp in de vorm van een jonge vrouw met toorts in haar rechterhand -h. 127,5 cm zonder kapje, melkglazen 
kapje beschadigd- 150

 1548 Bronzen beeld op marmeren basement van een staande jonge vrouw met omslagdoek - H. 42 cm - 75

 1549 Bronzen beeld van een staande jonge vrouw in renaissance kledij - H. 36 cm - 125

 1550 Groot formaat houten beeld van een naakte Afrikaanse man met vijgenblad 200

 1551 Bronzen beeld op zwart marmeren basement: vijf zittende figuren -h. 13 cm-, en bronzen beeld van een man met mantel en kroon, IV/
XXX, V 13, -h. 19,5 cm- 30

 1552 Bronskleurige composiet beeldgroep: drie reeën -l. ca. 26 cm, één poot beschadigd- ATP

 1553 Paar gestoken houten en beschilderde engeltjes, 20e eeuw - L. 35 cm - 40

1554
1557

 1554 Gepatineerd bronzen beeldje van vrouw in dans pose, gesigneerd N.v. Jobbágy en Fred Dunn & Co München, circa 1910 - H. 19 cm - 125

 1555 Bronzen beeldje van een mand dragende putto staand op een slak, rustend op marmeren basement - H. 19 cm - 50

 1556 Gepatineerd bronzen beeldje van een knielende man, gemonogrammeerd M.P.M. - 25 cm - 50

 1557 Terracotta buste van een monnik, begin 20e eeuw - H. 17 cm - 50

 1558 Terracotta beeld: ‘Le Devoir, gesigneerd P. Calo - L. 52 cm - 200
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 1559 Hildo Krop (1884-1970): hoofd van een arbeider, ‘gipsen plaquette, niet gesigneerd, jaren ‘30 -63,5 x 49,5 cm- 300

 1560 Bronskleurig composiet beeld van een vliegende duif op langwerpig tweekleurig marmeren basement, gesigneerd Tedd, art deco, 
circa 1930 -40 x 15 x 50- ATP

Beeldjes en poppen

 1561 Twee biscuit Hummel beeldjes, twee porseleinen beeldjes, Goebel en twee glazen Hummel beeldjes, 2e helft 20e eeuw 10

 1562 Twee beschilderde, deels terracotta, Napolitaanse poppen met zijden kleding, begin 20e eeuw - L. 32 en 34 cm - 100

Devotionalia en religie

 1563 Gehoute gipsen beeld van Christus met brandend hart, voorzien van monogram GP, en messing met eiken crucifix - L. 60 en 62 cm, 
chipje aan mantel - 25

1564

1565

 1564
Hendrik van der Geld (1838-1914), eikenhouten snijwerk in twee delen van de aanbidding van het Lam Gods, gesigneerd, laat 19e 
eeuw - L. 185 cm , Van der Geld werkte vooral voor de neogotische kerken in het Bisdom ‘s-Hertogenbosch en in het aangrenzende 
Rijnland

2500

 1565
Griekse ikoon met voorstelling van de hemelvaart van Christus aanschouwd door de dicipelen en Maria, Griekenland, 2e helft 19e 
eeuw - 44 x 32 cm - 75

 1566 Drie Griekse/Balkan ikonen met voorstelling van diverse heiligen, 19e eeuw - diverse beschadigingen - 25

 1567 Bronzen beeldje van Shiva op lotusvoet - H. 21 cm - 10

Design

 1568 Zwarte metalen bijzettafel met gele en witte gestanste plaat, Pilastro, jaren ‘60 ATP
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 1569 Groene metalen buraulamp met chromen flexibele arm, SIS, Duitsland, jaren ‘50 -gebruikssporen- 30

 1570 Kaiser idell Original lamp, in werkende staat 20
 1571 Lot bestaande uit vier lampen, waarbij Ebolicht en bankierslamp, leuk Industrieel, opknappers, in Trafitol doos ATP
 1572 Kunststof trolly met diverse laden en opbergvakken, ontwerp: Giovanni Pels, uitvoering: Super Stile Neolt - H. 77 cm - 30

 1573 Smeedijzeren Amsterdamse School één-lichts wandapplique en een beschilderd houten lampvoetje met stoffen kap, circa 1925 - L. 31 
en 40 cm - 10

 1574 Paar keramiek wandlampen, jaren ‘60 - 32 cm - 30

 1575 11 diverse slangen- en hagedissenlederen handtasjes, jaren ‘50 en later - 75

 1576 Kunststof lektuurbak, ontwerp: Giotto Stoppino, uitvoering: Kartell - gebruikssporen - 25

Ansichtkaarten, foto’s en divers

 1577 Doosje met ansichtkaarten, div. samenstelling ATP

1578 1580
 1578 Circa 350 ansichtkaarten, voornamelijk Amsterdam en diverse foto’s met betrekking tot de Amsterdamse tram 50
 1579 Diverse ansichtkaarten en drie bankbiljetten 10

 1580
Grote doos gevuld met persfoto’s, diverse onderwerpen waarbij militair en hoogwaardigheidsbekleders, periode jaren ‘60, enorme 
hoeveelheid, naar schatting 500-1000 stuks, wellicht meer, uitzoeken 40

 1581 Flink lot ansichtkaarten, waarbij militair ATP

 1582 Circa 70 stereokaarten, Algiers, Egypte, Duitsland, Verenigde Staten, etc., ansichtkaarten uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de Franse Republiek, etc. 30

 1583 Carte-visite album met gelithografeerde bladzijden in bruine lederen band, indertijd eigendom van A. Balding -incompleet-, daarbij: 
bruine lederen lijst met floraal jugendstil decor -slijtage- 10

1584

 1584 Album met circa 180 oude ansichtkaarten, circa 40 fotokaarten Nederlands-Indië, etc. 50
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 1585 Circa 200 oude ansichtkaarten fantasie 30

 1586 Circa 105 oude ansichtkaarten Provincie Zuid-Holland 30

 1587 Circa 200 oude ansichtkaarten Provincie Noord-Holland 30

 1588 Circa 200 exemplaren oude ansichtkaarten Nederland 40

 1589 Circa 40 stuks ansichtkaarten Nederlands-Indië, bijgevoegd 75 moderne exemplaren Indonesië 30

 1590 Circa 190 oude ansichtkaarten Duitsland, waaronder 15 lithokaarten en 30 stuks modern Berlijn 40

1591

1595

 1591 Circa 600 oude ansichtkaarten van België, Frankrijk, Engeland en Duitsland 30

 1592 Doos met vele honderden ansichtkaarten, diverse perioden en onderwerpen, tevens divers 20

 1593 Lijst met daarin elf oude ansichtkaarten Amsterdam ATP

 1594 Twee albums oude ansichtkaarten, veel felicitatie en nieuw jaar, daarbij: origineel album Alle Landen vereenigd, stoffen afbeeldingen 
van vlaggetjes, Turmac, etc. 30

 1595 21 in één lijst ingelijste foto’s van Nederlandse stoomschepen -105 x 66 cm- 40

 1596 Album met circa 264 oude ansichtkaarten van Limburg 30

 1597 Oude ansichtkaarten waaronder circa 37 stuks Shirley Temple, verjaardagskaarten, etc., eerste helft 20e eeuw 20

 1598 Replica’s oude ansichtkaarten Rotterdam ATP

Fotocamera’s, projectoren en toebehoren

 1599 Pallas verrekijker 12 x 50, Petri FA 1 analoge camera met extra optiek, Eumig C5 filmcamera 10
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 1600 Cinématographe (eenvoudige vroege filmprojector), in originele houten kist, Duitsland, eerste kwart 20e eeuw 80

 1601 Laterna Magica (toverlantaarn), met plaatjes in originele houten kist, Duitsland, circa 1900 50

 1602 Laterna magica (toverlantaarn), in houten met papier beklede doos, Duitsland, circa 1900, daarbij: vijf polychrome toverlantaarnp-
laatjes -gebruikssporen- 50

 1603 Toverlantaarns -defect-, toverlantaarnplaatjes, Stereo Holland, stereokijker, etc. 60
 1604 Blikken toverlantaarn, Matador, op langwerpig mahonie basement, circa 1900 -29 x 21 x 53 cm- 60
 1605 8 mm projector Revere, model 80, in kist ATP

Boeken / Documenten / Prenten
 1606 Boek: ‘Die Freien die Welt’, Walther Brauns, 1926 ATP
 1607 Reisgids met uitvouwbare kaart: Java, information for travelers, 1913, uitgegeven door: Official Tourist Bureau Rijswijk Batavia ATP
 1608 Boek:  It Lieteboek, J. van Loon & M. de Boer. Frysce sang mei pianolieding. Hearrengean: Hingst & Hepkema,  1876. 1e dr. ATP

1609 1612

 1609
Rembrandt Bijbel: Oude en Nieuwe Testament, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1910 - gebonden in bordeaux-rood leer, verguld 
en blinddruk, goud op snee, oplage van 400 exemplaren op handgeschept papier - 50 x 40 cm., banden beschadigd - 40

 1610 Replica statenbijbel met diverse kaarten in lederen kaft met messing beslag 40

 1611 Boek: Ordonnantie ende Instructie innehoudende den stijl ende maniere van procederen voor de hooft ende leen mitsgaders de 
schepenenbancken der stadt Breda, Beuckel Cornelisz. Nieulandt, 1606 - kaft in matige staat - 20

 1612
Boek:  Het Blyde Breda, ofte kort verhaal van de plegtige intrede van den allerdoorluchtigsten vorst Willem Carel Hendrik Friso (…). 
Den Haag, J. van de Kieboom, Breda, J. van den Kieboom, 1737, in lederen band 50

1613

 1613
Boek: Obsidio Bredana armis Philippi IIII auspiciis Isabellae ductu Ambr. Spinolae perfecta, Herman Hugo, Antwerpen, 1629 - band 
in slechte staat - 125
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 1614 Boek: De Bredaasche Klio, uitdeelende verscheide gedichten betreffende de stad, het land en de aangehoorigheid van Breda, door 
Pieter Nuyts, Amsterdam, 1697 25

 1615 Boek: Hesperiden, H. van Elro (pseudoniem van R. Houwink), in lederen band, 1925 ATP

 1616
Boek: De belegering en verdediging van de Willemstad in maart 1793, Pieter van Oldenborch, Dordrecht en Amsterdam, A. Blussé & 
J. Allart, 1793 - waterschade, band in slechte staat - 50

 1617 Boek: Vijf nikkertjes op avontuur, uitgever: Zusters Moerdijk, circa 1945 ATP

 1618
Geheym-Schrijver van Staat- en Kerke der Vereenigde Nederlanden, Beginnende met die van de Provincie Utrecht, eerste deel, te 
Utrecht, by Jacob Cornelis te Bosch, Te Amsterdam, by Willem Eleveld, Boekverkoopers, 1759, in halflederen band, met meerdere 
kopergravures van stads- en dorpsgezichten, bijna los in de band, gebruikssporen

50

 1619

Luiken, Johannes, Schriftuurlijke Geschiedenissen en Gelykenissen van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende drie honderd 
zeven en dertig Konstige Figuren. Verrykt met Bijbelse Verklaaringen en Stichtelijke Verzen, Te Amsterdam, By de Wed: Pieter 
Arentz, en Kornelis vanderSijs, Boekverkoopers in de Beurs-straat, in de drie Raapen, 1712, rijkelijk geïllustreerd, twee delen, 
opnieuw ingebonden, verkleurd, afgesneden

50

 1620
Alle de Wercken van den Heere Jacob Cats; ridder, oudt raadtpensionaris van Hollandt, &c., T’Amsterdam, By Johannes Ratelband, 
de Weduwe Jan van Heekeren, Hermanus Uytwerf, Isaak van der Putte, ‘s-Gravenhage, Pieter van Thol en Pieter Husson, MDC-
CXXVI, folio, twee delen in halflederen band uit de 19e eeuw

300

 1621
Der Durchlauchtigen Welt zum neunzehendenmahl neu vermehrter und verebesserter Geschichts und Geschlechts Wappen Calender 
aus das Jahr 1741, Nürnberg, In Verlegung Christoph Weigels, des ältern, seel Wittib, Gedruckt bei Lorenz Bieling -band in slechte 
staat-

40

 1622
Beschrijving van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof te ‘s Gravenhage, In opdracht van de Minister van Waterstaat, bewerkt door de 
Commissie van Advies en uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, MCMVII, gedrukt door Mouton & Co. 
-gebruikssporen-

ATP

 1623 De Lamartine, A., Voyage en Orient, Tome Premier, Tome Deuxième, Paris, Hachette Et Ce., Furne, Pagnerre, Éditeurs, MDCCCLVI, 
in groene linnen band, goud op snee, geïllustreerd met gravures -lichte gebruikssporen- ATP

1624

1630

 1624
Historien der Vromer Martelaren, T’Amsterdam By de Weduwe van Ian Iacobsz Schipper, 1671, in lederen band met messing 
klampen, geïllustreerd -lederen band beschadigd, gebruikssporen, vochtvlekken, etc.- 40

 1625 Bilz, De Nieuwe Natuurgeneeswijze, bewerkt door G.A. Ootmar, Arts te Haarlem, twee delen, rijk geïllustreerd, met gelithografeerd 
anatomisch model van het mannelijke en vrouwelijke lichaam, uitgave van: Dekam’s Handelsvereeniging, Amsterdam, 1923 20

 1626
Kasboek met ‘Administratie der Georg Bernhard Schmidt-Stiftung’, Keizersgracht 671, opgericht te Amsterdam, 10 augustus 1894, 
‘welke ten doel zal hebben het verstrekken van geldelijke toelagen aan twee zijner bloedverwanten ter bestrijding der kosten hunner 
studiën’, 188 bladzijdes, waarvan 52 beschreven, doorlopend tot 1 mei 1926 -42,5 x 18,5 cm, gebruikssporen-

10

 1627
Kasboek betreffende de handel in balen koffie en thee, in halflederen band, 5 juli 1890 tot en met 17 mei 1898, met veel bekende 
namen, van Eeghen, vom Rath, Mirandolle en Voûte, Nederlandsche Handelmaatschappij, Soerabaijasche Bank, Wed. Heineken, etc., 
-34,3 x 22 cm, gebruikssporen, beschadigingen aan de rug-

20

 1628
Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V. Pontificis Maximi Jussu Recognita, Et Clementis VIII Auctoritate Edita Distincta Versiculis, 
Lugduni (Leiden), Sumpt. Pet. Guillemin, & Ant. Beaujollin, in Vico Ballae-Corderiae MDCLXXX Cum Privilegio Regisin lederen 
band met messing hoekstukken -27,2 x 22,3 cm-, beschadigingen, defecten-

ATP

 1629 ‘t Nieuw geopend kabinet der Hoog- en Neederduitsen Taalen, door Joh:Fried:Ketelar, tweede verbeeterde druk, Amsteldam By Eleke 
van Belkom, 1755, in halfleder gebonden, sterke gebruikssporen -17,8 x 11,5 cm- 20

 1630 Boekje uit 1659 40
 1631 Antiek boek uit 1722, ‘Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijd’, met vele gravures door Jacob Cats 20

 1632 Twee documenten betreffende de Bataafsche Republiek, waaronder eenmaal gedateerd 1761 (niet compleet), toegevoegd 1 notificatie 
gedateerd 1 Februari 1801 20

 1633 Boek ‘Redelyke Godtsdienst, deel I’ door W. à  Brakel, 14den druk’ 20
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 1634 Oud boek in lederen band en met koperen sloten ‘De geschiedenis der Martelaren’, met circa 200 gravures 20

 1635

Het graf van Jan Pietersz. Coen, Verslag der Commissie, Ingesteld bij Gouvernementsbesluit van 23 Juni 1934, No. 4, Tot het uitbren-
gen van Rapport aan de regeering omtrent de wetenschappelijke beteekenis van de opgravingen, door Mr. P.C. Blois van Treslong 
Prins te Batavia verricht bij zijn onderzoek naar de juiste ligging van het graf van Jan Pietersz. Coen, Noordhoff-Kolff N.V., 1936, 
Batavia, rode linnen band -verkleuringen, stokvlekjes-

ATP

 1636 Beckford, Peter, Esq., Thoughts on Hunting, geïllustreerd, Printed for Sherwood, Neely, and Jones, 1820 ATP

 1637 Facsimile: Atlas van Fouquet, 103 Afbeeldingen van de wijd-vermaarde Koopstad Amsterdam, alle naar het Leeven geteekend, in 
originele verpakking ATP

 1638

De allereerste TrosKompas! Verschenen in oktober 1966, met op de cover fotomodel Elly Koot. Informatie omhelsde destijds de pro-
grammering van 5 zenders: Nederland 1, Nederland 2, Duitsland 1, Duitsland 2 en de Vlaams-Belgische zender, met tevens een radio-
overzicht. Let op sommige advertenties die tegenwoordig niet meer kunnen zoals sigaretten en bont. Deze kompas is in gebruikte 
staat, in originele plastic omslag.

ATP

 1639 Lot van tien diverse antieke boeken, waaronder: J. van Hoogstraten, Gedichten, Mengel Poezy, 1714 en Dichtkundige werken, Juliana 
Cornelia Baronesse de Lannoy, 1780 25

 1640 Lot diverse boekjes, spaar-, speelkaarten en vier Miss Blanche mappen met voetbalplaatjes 10

 1641
Lot diverse boeken met betrekking tot Breda, waaronder: Facsimile, Beschryvinge van Breda, T.E. van Goor, Proeve van Bredaasch 
Taal-Eigen, Breda, F.P. Sterk, 1836, bijbel in lederen band met opschrift: Pour L’eglise Wallonne de Breda 1779, daarbij: diverse 
kaarten van Breda en omstreken

25

 1642

20 boeken over Eindhoven: van Oorschot, Dr. J.M.P., Eindhoven een samenleving in verandering, deel 1 en 2; Houben, L.G.A., 
Geschiedenis van Eindhoven; Eindhoven, Aspecten van een stad; Kantelberg, Arno, Het wonder van de stad; Cityplan Eindhoven, 
Walburgpers; Margry, Karel, De bevrijding van Eindhoven; 50 jaar het witte dorp in Eindhoven van Dudok; drie deeltjes Eindhoven 
in Oude ansichtkaarten, etc.

ATP

 1643

22 boeken over s’-Hertogenbosch: De St. Janskathedraal van ‘s-Hertogenbosch, Geschiedenis van de Bouw, Uitgeverij Veerhuis; 
Kuijer, Drs. P. Th. J., ‘s-Hertogenbosch, stad in het Hertogdom Brabant, twee delen met stofomslag, Waanders Uitgevers, Zwolle; 
‘s-Hertogenbosch in de Kaart gekeken; De St. Janskathedraal ‘s-Hertogenbosch, uit De Monumenten van Geschiedenis en Kunst; 
Plastisch Lexicon, Een Kleine Encyclopedie van de ‘Bossche School’; Dagboek 1629; Kroniek van ‘s-Hertogenbosch; vier deeltjes 
‘s-Hertogenbosch in Oude ansichtkaarten; facsimile Oude Namen van Huizen en Straten te ‘s-Hertogenbosch; ‘s-Hertogenbosch 
binnen de Veste, een historische Verkenningstocht; Verhees, E, en Vos, A., Historische Atlas van ‘s-Hertogenbosch; Den Bosch, 
bevochten en bevrijd, etc.

ATP

 1644

Houbakker, Joannes, Feestpredikatien, t’Amsterdam, II deel, by Jacob ter Beek, Boekverkooper bezyden de Beurs, MDCCXXXV; 
Martinet, J.F., Historie der Waereld, met Plaaten, Vyfde Deel, te Amsterdam, by Johannes Allart, MDCCLXXXIV; Houbakker, 
Johannes, Twintig weldoorwrochte Predikatien, tweede Stuk, t’Amsterdam, By Jacob ter Beek, Bezyden de Beurs, MDCCXXXII; 
Clarice Linden, deel III en Jacques Buck’s Bühnenköpfe, Verlag: Ludwig Carsten, Berlin W. 50

ATP

 1645

Amsterdamsche Courant, 12 Juny 1804, diverse kranten uit 1831, waaronder Bijvoegsel uit Nederlandsche Staatscourant, 13, 14 en 
16 Augustus, met nieuws over de overgave van Leuven, Amsterdamsche Courant met de aankondiging van de ‘hulde aan de nage-
dachtenis van Hollands Zeeheld, J.C.J. van Speijk’, etc., daarbij: Gemeene Zeind-Brieven, Te Deventer by Jan Brinkhuys, 1752 en 
drie couverts

ATP

 1646
Van der Boom, A., De Moderne Houtsnede in Nederland, met een voorwoord van R.N. Roland Holst, Uitg.-Mij. “Kosmos” Amster-
dam, 1928 - 1e druk - 38 pp. + 165 reprodukties van houtsnedes, met één originele houtsnede in het boek geplakt, zeilboten op meer, 
gesigneerd Dixi -12 x 25 cm-; - gebonden in een linnen band - 31x23 cm. -stokvlekken, ex-libris in het boek geplakt-

ATP

1647

 1647
Krom, N.J., Inleiding tot de Hindoe-Javaansche Kunst, ‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923 - 2e, herziene druk, drie delen, (16) en 
490; (8) en 491; (7) en 112pp., volledig linnen banden met goudopdruk -28x19cm, gebruikssporen 20

 1648

13 boeken over Hoogeveen: Huizing, L., Wattel, Dr. J., Hoogeveen, van Echten’s Morgenland, Uitgeverij Knoop & Niemeijer; Hoo-
geveen 1940-1945, Uitgave Historische kring, Hoogeveen, 1999; van Triest, H., Hoe de Middenstand verdween uit Hoogeveen, His-
torische Kring Hoogeveen, 2017; Van ‘t Hul, Henk, De Markt van Hoogeveen, Historische Kring Hoogeveen, 2006; Begraafplaatsen 
in de Gemeente Hoogeveen; Jongejans, Nel, Zij kwamen uit Hoogeveen; Hoogeveen Monumentaal; Havinga, Jan, Hoogeveen en de 
PTT; Ekama, Nicoline J., Villa Heidehof Pesse, Post Hoogeveen; Braaf, Salomon Jo, Mijn herinneringen aan de Bezettingsjaren, etc.

ATP
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 1649 Uittreksel van de verordeningen ter instandhouding van het kadaster van het Koningrijk der Nederlanden, In ‘s Gravenhage en te 
Amsterdam, bij de gebroeders van Cleef, 1833, daarbij: psalmenboekje 1938 ATP

 1650
Handgekleurde gravure: Middelburch, Merian, 1659, antieke gravure S. Omer, Merian, 2e helft 17e eeuw, kaart Holland & Belgium, 
19e eeuw, gravure De Hofstede Els Rijk, Amstelveen, gravure Le Billet Doux en litho De Waag, Amsterdam 25

 1651 Hooft, P.C., Nederlandsche Historien, in zes delen, met gravures, 1820 20
 1652 Van der Kellen, David., ‘De Oude Tijd’ , zes delen, met vele gravures, uitgegeven in 1869 10

 1653 Nieuwenhuis, G., Acht delen ‘Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen’, uitgegeven te Zutphen bij HCA. Thieme in 
1822 10

 1654

Knecht, Edmund, and Best Fothergill, James, The Principles and Practice of Textile Printing, wiyh 13 plates, many Patterns and 84 
Illustrations in the tekst, London, Charles Griffin & Company, Limited, 1924, in rode linnen band -stokvlekken en gebruikssporen-, 
daarbij: Loewenthal, Dr. Richard, Handbuch der Färberei der Spinnfasern, Deutsche Ausgabe des Englischen Handbuchs der Färberei, 
Dritte neu bearbeitete Auflage, I Band mit 88 Abbildungen, Verlag von W. & S. Loewenthal, Berlin, 1921, in halflederen band -ver-
geeld, gebruikssporen

ATP

 1655
Spielmann, M.H., Henriette Ronner The Painter of Cat Life and Cat Character, A new and popular edition, Amsterdam, Kirberger & 
Kesper; Wrangel, Graf C.G., Das Buch vom Pferde, Stuttgart, Schickhardt & Ebner, 1895; McTaggart, M.F., Pferd und Reiter, 1929, 
Paul Parey, daarbij: Lawrence, D.H., The Rainbow, The Modern Library, New York -alle boeken vergeeld en gebruikssporen-

ATP

 1656
Plaatjesalbums: Wat is dat voor een vliegtuig, twee delen, Croydonvliegtuigserie, deel I, II en III, Uit welk land komt die auto, deel 
2, Wat is dat voor een auto, deel 3, Hildebrand, A.D., De Kilometer-Kampioen, Olyslager, P., De geschiedenis van de Automobiel, 
Bovens, G.A.J., en Naerebout, G.J. Frans, Op de Lange Deining en Van Zee tot Zee

20

 1657 Circa 15 boeken betreffende Utrecht, Utrecht 1942, Oud-Utrecht in Ansichtkaarten, Het Utrecht boek, Utrechtse Stadstram en Stads-
bussen op Oude ansichtkaarten, Ook dit is Utrecht, etc. 10

 1658
Witkamp, P.H., Geschiedenis der Zeventien Nederlanden, met eene wapenkaart en 370 houtgravuren, twee delen, in halflinnen band, 
L. van Bakkenes & Co., Amsterdam, 1873 ATP

 1659 Drie drukwerken uit de Bataafse tijd ATP
 1660 Verzameling van circa 80 internationale facturen, België, Frankrijk, Engeland, etc. 20
 1661 Landkaarten, waaronder circa 45 Nederlandse kaarten op linnen, A.N.W.B., etc., begin 20e eeuw en later ATP
 1662 Circa 120 tijdschriften Tableau ATP
 1663 Bescheiden betreffende de koninklijke familie: vlaggen, krantjes, herdenkingsuitgaven, albums met foto’s, etc. ATP
 1664 Verhuisdoos gevuld met literatuur en documenten met betrekking tot brandweer ATP

 1665 Circa 30 diverse cheques en waardepapieren, circa 30 stuks, vanaf circa 1850, diverse landen, daarbij: collectie oude Duitse brieven, 
facturen en andere documenten ATP

 1666 Documenten met belastingzegels 10

1667
 1667 Lot oude documenten 20

 1668 Lot met portretfoto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, overlijdensberichten, huwelijksaankondigingen en divers, waarbij uit 1779, in 
antieke doos 20

 1669 Doos diverse boeken en fotoalbums, waarbij periode Interbellum, waaronder boek van Hans Liska ATP
 1670 Lot plakkaten uit gemeente Driebergen met betrekking op Bevrijding ATP

 1671 Felicitatiebrief aan Mrs. Amelia Kneeland te Minnetonka, door vice president Walter Mondale, ter gelegenheid van haar 90e ver-
jaardag op 12 september 1978 ATP

 1672
Circa 51 delen van het kunsttijdschrift Terre Latine, Revue Mensuelle Internationale, Arts-Lettres-Théâtre -Critique-, Directeur: Jean-
Robert Delahaut, Rédacteur en Chef: Robert Hicquet, Administrateur: George Detrixhe, Bureaux: 7 Rue Mayelle, Jette-Bruxelles, 
vanaf het verschijnen in januari 1933 tot en met april 1939 -incompleet-

ATP

 1673 Distributiekaarten en -bonnen, W.O.II, in originele mapjes, daarbij: oude ansichtkaarten van filmsterren, etc. 20
 1674 Map drukwerken W.O. II, waaronder ‘Der Stürmer’, ‘Misthoorn’ en ‘Storm-SS’ 50

 1675
Oud drukwerk, reclamemateriaal, voorbeelden van Anton Pieck geboortekaartjes, Gevaert kalender, Revue teksten, catalogus Grands 
Magasins de la Bourse, Bruxelles, 1912, Catalogus (in nederlands) van James Eades & Co., exporteuren van alle producten van 
Japansche Kunst-Nyverheid, Yokohama, circa 1920, etc.

50

http://w.o.ii/
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 1676 Turkooiskleurige kist met documenten, blauwdrukken, gravures, etc., 18e/20e eeuw 40

 1677 Een lot met ca. 85 wisselbrieven Nederland, wisselende samenstelling, periode 1878-1928 25

 1678 Blauwdrukken ontwerptekeningen woningen Terneuzen ATP

 1679 Map blauwdrukken, etc.: Hoogbouw Daniël Willinkplein, Zuid (De Wolkenkrabber), architect J.F. Staal; ontwerp kantoorgebouw met 
woning, Raadhuisstraat 46, Amsterdam; N.V. Dagblad De Telegraaf, etc., jaren ‘30 80

 1680 Gelithografeerde schoolplaat: De kruidenierswinkel, H.J. van Lummel, litho Tresling & Co., Amsterdam, daarbij: het Tramwayspel, J. 
Vlieger, Amsterdam 10

 1681 J.A.I. de Ruyter (1888-1950), architect, blauwdrukken: ontwerp bouw winkelhuis Mariastraat hoek Brinklaan, Bussum ATP

Olympische Spelen en sportmemorabilia

 1682
IXe Olympiade Amsterdam 1928 - Officieel dagprogramma openingsceremonie, nr. 22, 28 juli 1928, 24 pagina’s + omslag. Ontwerp 
omslag: Chris van der Hoef (Joh. Mulder, Gouda, 1928) onbeschreven in goede staat / Official Program Opening Ceremony 100

 1683
IXe Olympiade Amsterdam 1928 - officieel dagprogramma hockey, nr. 8, 26 mei 1928, 8 pagina’s en omslag. Ontwerp omslag: Chris 
van der Hoef (Joh. Mulder, Gouda, 1928) onbeschreven in goede staat / Official Program Hockey May 26, 1928 50

1684 1685

 1684 IXe Olympiade Amsterdam 1928 - Dagkaart voetbal: zuidelijke tribune, rij 15, nr. 23 (J9),  / Ticket Football 40

 1685 IXe Olympiade Amsterdam 1928 - Dagkaart Hockey: onoverdekte zitplaatsen, vak L, paars gestempeld ‘20’  / Ticket Hockey 40

 1686 IXe Olympiade Amsterdam 1928 - Dagkaart Hockey: onoverdekte zitplaatsen, vak L, paars gestempeld ‘20’  / Ticket Hockey 40

Strips en diversen

 1687 Uitgebreid lot van circa 250 strips waaronder grote collectie Suske en Wiske, Kuifje en MAD ATP

 1688 21 deeltjes De Avonturen van Bruintje Beer, 1e tm. 19e serie, Uitgave: Algemeen Handelsblad BV, Amsterdam, daarbij: Toonder, M., 
De Avonturen van Tom Poes, Het Geheim der blauwe Aarde 20

 1689 Onverwerkte pagina van de strip Homeless Hector by Hershfield, uit The Enquirer, Cincinnati, Sunday, July 5, 1931 -54 x 39,5- 10

 1690
Drie verhuisdozen stripboeken: Kuifje, waaronder de pirateneditie Kuifje in Zwitserland, Asterix en Obelix, waaronder de piratenedi-
tie Asteriks en de Kernsentrale, Willy Vandersteen, Suske en Wiske en De Rode Ridder, Lucky Luke, Alex, Lefranc, Familie Doorzon, 
De Generaal, De Smurfen, Sjef van Oekel, Oliver Blunder, Robbedoes en Kwabbernoot, Guust, etc.

100

 1691
Drie verhuisdozen stripboeken en geïllustreerde kinderboeken: Jonathan Cartland, Blueberry, Comanche, Trigië, Storm, Bernard 
Prince, Rik Ringers, Jeremiah, Peter van Straaten, oudere drukken van Panda, De Geheimzinnige Gids, De Avonturen van Chick Bill, 
etc.

100

 1692 Erotische strips, etc.: Gummi 1,2,3, 13 tm. 24, Metal Hurland, 1 tm. 16, etc. 100

 1693 Stripboeken waaronder Amerikaanse Comics, Conan, waaronder Conan the Barbarian, Marvel Treasure Edition, Gung Ho, etc. 100
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Posters, affiches, aankondigingen en photography

 1694
Jan Toorop (1858-1929), affiche voor XXVII Internationaal Eucharistisch Congres 22-27 juli 1924 Amsterdam -109 x 66 cm. -ge-
bruikssporen en vouw- 40

 1695 Jan Toorop (1858-1929), affiche voor XXVII Internationaal Eucharistisch Congres 22-27 juli 1924 Amsterdam -109 x 66 cm. -lichte 
gebruikssporen en vouw- 50

 1696

Drie affiches: Internationale Grafische Tentoonstelling, Paleis voor Volksvlijt, 15 juli-1913-15 sept.,  -92 x 71 cm., beschadigingen 
aan de rand-; 5de Nederl: Katholiekendag te Amsterdam, opvoering van het mysteriespel ‘Triomf der Levenden’, -gebruikssporen, 
73 x 110-; Entos, Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied, -zwaar beschadigd, 105 x 66,5 cm.-, alle ontwerp 
Cornelis Rol, druk Ellermans, Harms & Co., daarbij:twee affiches: Conserven Blom -59,5 x 45 cm., zwaar beschadigd en Knegtel’s 
Tabak, 48 x 35, beschadiging in de hoek-

50

Postzegels en benodigdheden
 1697 Doos diverse landen waarbij kantoorpost wat postfris jaren ‘50 Nederland, Ver. Frankrijk, Monaco etc. tevens wat sluitzegels 10
 1698 Postzak gevuld met vijf andere postzakken 10
 1699 Drie albums postzegels, Nederland, postfris, naoorlogs, etc. 20
 1700 Collectie postzegels wereld, meeste voor 1940 10
 1701 Doos postzegels met drie albums 500 jaar Duits-Oostenrijkse Post, één album Europa en éé album Kampf und Freiheit 25
 1702 Doos postzegels NL en iets buitenland in elf albums/insteekboeken waarbij FDC’s en PTT-mapjes (iets nominaal), etc. 25
 1703 Nederlandse postzegelvellen 30
 1704 Twee Euromunt setjes, Haagse Jantje Jubileum set, mini muntset Nederland, 36 jaargangen kinderpostzegels, hierbij losse zegels ATP

 1705 Een doosje met tientallen Belgische foldertjes met nieuwe uitgiften (vnl. jaren ‘90), een stapeltje FDC’s, enkele tientallen oude(re) 
poststukken en iets divers ATP

 1706 Een doosje met vele tientallen Nederlandse moderne postzegelboekjes en een rol met postfrisse Crouwelzegels van 55 guldencent ATP
 1707 Insteekalbum met diverse zegels ‘wereld’, Vaticaan, enige ‘Gebührzegels’ Deutsch Ost-Afrika etc. 10
 1708 Vier albums met postzegels, wereld ATP
 1709 Albums, blik en doosjes postzegels ATP
 1710 Postzegels in doos ATP

1712
1713

 1712 Blikken modelauto met zoeklicht, aanhanger en kanon, Duitse Wehrmacht, Tippco of Hauser/Elastolin, circa 1935-1940 85

 1713 Militaire modelautotjes, waaronder Dinky Toy en Brittain 75

 1714 Groot formaat blikken takel-/vrachtwagen, derde kwart 20e eeuw 50

 1715 Militaire modelvoertuigen en vliegtuig 10

Modelbouw

Algemeen

 1711 Schuco Varianto onderdelen, seinhuis, tunnels, etc. 60
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Auto’s

 1716 Circa 15 modelautotjes, Schuco, waarvan vijf in originele verpakking 60
 1717 Zes modelautotjes ERTL, waaronder Limited Edition 1987 en 1988 20
 1718 Blikken modelauto’s: JNF Prototyp, SSS Japan, etc., jaren ‘50 40

Boten

 1719
Houten boot, totale lengte en hoogte (inclusief boegspriet) circa 225cm, roer mist, scheurtje in dek, verder ogenschijnlijk compleet. 
Fraai gelakt, op steun, zeer decoratief stuk, wordt niet verzonden 25

 1720 Houten model van een botter - L. 60 cm - 15
 1721 Houten model van een Deens galjoen - L. 100 cm - 100
 1722 Houten model van een Deense schoener - L. 100 cm - 25

1723
1725

 1723 Houten model van het Spaanse galjoen ‘San Philipe’ - L. 90 cm - 75

 1724 Houten model van een ‘Endeavor’ zeilboot - L. 80 cm - 10

Treinen

 1725 Lot diverse treintjes, wagons en toebehoren, deels gemerkt: Märklin, daarbij: gelithografeerd blikken station, gemerkt: Kibri 75

 1726 Doos Fleischmann rails en oude Marklin Bogenlamp (circa 1935-1939) ATP

1727
 1727 Drie Märklin locomotieven, 89005, 89028 en locomotief met onbekend nummer, HO 50

 1728 Märklin 1205 locomotief in originele verpakking en diesel locomotief V3021 Deutsche Bundesbahn - gebruikssporen - 30
 1729 Märklin 451 hijskraan met haak in bespeelde staat 40
 1730 Circa 25 Märklin wagonnetjes, waaronder 4535, 4568,4569,4578,4095, 308/2 en 315/2, deels in originele verpakking 40

 1731 Gelithografeerd blikken treinloods met twee deuren, Märklin 7029, jaren ‘60 40

 1732 Uitgebreid lot diverse modeltrein attributen, waaronder huisjes, gemerkt: Kibri, diverse Märklin transformatoren en diverse Märklin 
rails met wissels, deels in originele verpakking 50
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 1733 Honby treinset, nr 101, in originele doos en een Hornby treinset, incompleet 25

 1734 Uitgebreid lot diverse blikken wagons, locomotief met tender, Märklin, diverse bruggen, seinpalen en rails, deels gemerkt: Märklin, 
KB en Hornby 50

 1735 Lot diverse modeltreintjes, waaronder Fleischmann 1306 en V42-04 locomotief 25

Speelgoed en spellen

 1736 Eiken doos met geëmailleerde metalen verkeersbordjes, ‘Voor het klassikaal verkeersonderwijs’ 15

 1737 Beschilderde metalen verticale stoommachine, gemerkt: Ernst Plank, circa 1910 - H. 25 cm., voetje mogelijk overgeschilderd - 30

 1738
Speelgoedpaard geheel overtrokken met paardenhuid en voorzien van lederen tuigage, het geheel rustend op een houten plateau met 
gietijzeren wieltjes, vermoedelijk Duitsland, laat 19e eeuw - H. 42 cm., staart missend en gebruikssporen - 250

 1739 Drie diverse sets Tarotkaarten, waarvan één compleet (78 kaarten), Frankrijk, circa 1900 en later 25

1740

1742

 1740 Lotto spel in gemarmerd houten kistje, tweede helft 19e eeuw en ‘Boerenschroom’ incompleet, circa 1900 25

 1741 Negen diverse klederdrachtpuzzels, uitgegeven door Excelsior’s koek ATP

 1742 Onyx schaakspel, afkomstig uit het Midden-Oosten 50



Thursday June 20, 2019 Speelgoed en spellen

122

1743

1750

kavel TRUE Inzet

 1743 Circa 40 beschilderde tinnen soldaatjes en drie kanonnen, deels gemerkt: Britains, daarbij: diverse kunststof soldaatjes en toebehoren 40

 1744 Collectie van circa 500 zgn ‘flatjes, waaronder infanterie, cavalerie en artillerie en exotische dierfiguren 25
 1745 Collectie van circa 200 beschilderde tinnen soldaatjes, waaronder muziekcorps en artilleriestukken 25
 1746 Diverse houten, composiet en tinnen soldaatjes en voertuigen, deels gemerkt: Elastolin ATP
 1747 Diverse kunststof bouwpakketten ATP
 1748 Paar faux bamboo beukenhouten poppenstoeltjes, de poten verbonden door een regel, spijlen in de rug -H. 34 cm- 10
 1749 Miniatuur hutkoffer met ijzeren banden, circa 1900 -14 x 13 x 25 cm, defecten- 10

 1750
Kindertypemachine in zwarte blikken behuizing, GSN Toy Typewriter, model GSN JUNIOR DRP USA PATENT, circa 1920 -cor-
rosie en gebruikssporen- 40

 1751 Blikken kindertypemachine in rode blikken behuizing, GSN Toy Typewriter, model GSN JUNIOR DRP USA PATENT, circa 1920 
-lichte gebruikssporen- 40

1752

 1752 Gietijzeren en koperen kinderfornuis, circa 1900 30

 1753 Twee hoge poppenstoelen, waarvan één inklapbaar tot een lagere kinderstoel op wieltjes, eerste helft 20e eeuw ATP

 1754 Twee met papier beplakte speelgoedpiano’s en mahoniekleurige speelgoedpiano, alle eerste kwart 20e eeuw -defecten- 30

 1755 Opklapbare poppentuinstoel, poppenbox, poppenwasrek en grote houten mangelbak -formaat mangelbak 14,5 x 42 x 62 cm- 20

 1756 Grenen en bamboe speelgoedrijtuig en houten boerenkar, beide eerste kwart 20e eeuw 30



Thursday June 20, 2019 Speelgoed en spellen

123

1757 1759

kavel TRUE Inzet

 1757
Houten poppenschommelwieg, midden 19e eeuw -36,5 x 28 x 53 cm, restauratie, gebruikssporen-, twee biedermeier poppenstoeltjes 
met rietbespanning en verguld houten poppenstoel met rose velours bekleding, tweede helft 19e eeuw 40

 1758 Smeedijzeren en spaanplaten poppenwieg met decor van kinderen en zweepslag, circa 1900 20

 1759 Twee groen geschilderde poppenwandelwagens, waarvan één in Thonetstijl, beide circa 1900 30

 1760 Eiken kinderknopstoel met biezen bekleding, paar grijs geschilderde poppenstoeltjes en -bankje, alle circa 1900 ATP

1761

1765

 1761 Crèmekleurige houten speelgoedwinkelkast met rode biezen en toebehoren, circa 1920 -56,5 x 16 x 50 cm, lichte gebruikssporen- 50

 1762 Kinderkruiwagen -breuk greep- en kinder duwtransportwagentje, beide circa 1900 ATP

 1763 Twee smeedijzeren kinderpoppenbedjes, eerste kwart 20e eeuw -defecten- ATP

 1764 Gehoute poppenwieg met profielen -33 x 28 x 70 cm, gebruikssporen-en grenen faux bamboo poppenwieg, beide circa 1900 20

 1765 Zwart blikken kinderfornuis met messing accenten, circa 1900 -52 (met pijp) x 25 x 40 cm- 60

 1766 Groen en rood geschilderde poppenkeuken met diverse meubeltjes, buffet, dressoir, stoelen, etc., circa 1910 -39,5 x 45,5 x 76,5 cm, 
gebruikssporen 40

1767

 1767 Vier blikken kinderfornuisjes, -pannetjes, vormpjes, etc., grotendeels eerste helft 20e eeuw 80
 1768 Bamboe poppenstoeltjes, eerste helft 20e eeuw 20
 1769 Blikken miniatuur winkelkast op grenen basement -50,5 x 12 x 60 cm- ATP
 1770 Rieten en smeedijzeren poppenwagen en spaanplaten en smeedijzeren poppenwagen, beide eerste helft 20e eeuw -defecten- ATP
 1771 Vruchtenhouten poppenbureaustoel en grijs gelakte poppenarmstoel, beide eerste helft 20e eeuw ATP
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 1772
Groen geverfde houten transportwagen met oprolbaar linnen zijkanten, om achter een paard te spannen, circa 1900 -41 x 52 x 28,5 
cm- 80

 1773 Drie poppenwagens, diverse materialen, eerste helft 20e eeuw -beschadigingen- ATP

 1774 Rood geschilderde houten poppenhooiwagen met smeedijzeren wielen, eerste helft 20e eeuw -22,5 x 40 x 20 cm- 20

 1775 Draadijzeren kinderbed, blikken huifkar met linnen kap, opvouwbare ijzeren kinderwagen, poppenstoeltje, etc. 20

 1776 Houten poppenwagen en -schommelwieg, eerste helft 20e eeuw 10

 1777 Wilesco D8 stoommachine in doos, jaren ‘50 -ouderdomssporen- 20

1778

1781

 1778 Jan plezier met voorgespannen paard, eerste helft 20e eeuw -defecten- 20

 1779 Houten flipperspel voor knikkers, jaren ‘50/’60 -55,5 x 32 cm- ATP

 1780 Polychroom kunststof (elastoline?) speelgoedfiguurtjes, indianen, cowboys, etc., daarbij: polychrome tinnen figuurtjes, dieren cow-
boys, etc., alle eerste helft 20e eeuw 30

 1781
Met rood papier beklede spellendoos ‘Jeux’, met twee lades, rijkelijk voorzien van spellen, kaartspellen, bordspellen, roulette, 
ganzenbord, Placer chaque cachet, Frankrijk, circa 1900 60

 1782 Vijf speelgoedpaarden en stier op wieltjes, diverse materialen, waarvan drie op houten basement, eerste kwart 20e eeuw -beschadigin-
gen- ATP

 1783 Oude koffer met poppenmeubeltjes, eerste helft 20e eeuw 20

 1784 Groot formaat Hoogeveens leesplank, voor de onderwijzer in de klas, uitgeverij J.B. Woters, Groningen, Den Haag -93 x 105 cm- 40

 1785 Tinnen en blikken kinderserviesdelen, kraankan, theepotje, komfoortjes, bekertjes, etc., grotendeels eerste helft 20e eeuw 20

 1786 Vierdelig gedeeltelijk rieten kinderameublement met chinoiseriedecor, twee poppentafeltjes en poppenstoel 20
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 1787
Miniatuur dierentuin met papier-maché rots, polychrome metalen dieren- en mensenfiguurtjes, boomjes, etc., het geheel omgeven 
door een ijzeren hek, eerste helft 20e eeuw 40

 1788 Houten flipperspel, ‘Olympiade’, jaren ‘50 ATP

 1789 Spelletjes, waaronder veel bordspellen: ‘Spielmagazin’, Alabama Coon, Jeu de l’Oie, Kindervreugd en -Leed, grotendeels eerste 
kwart 20e eeuw ATP

 1790 Blokkendozen, Lott’s Bricks, etc, 20
 1791 Oude spellen: Neuestes Parquet-Spiel, The new Tablegame of Ping pong, Le multiplicateur, les Joyeux Acrobates, Cheminova, etc. 40
 1792 Blikken stationsgebouwen: Buffet, spoorwegovergang, seinhuis (Hornby), stationsgebouw (Hornby), etc., eerste helft 20e eeuw 40
 1793 Oude puzzels, 19e eeuw, constructiedoos, houten doos, etc. 20
 1794 Blikken blaadje, blikjes, badkuip, etc., grotendeels eerste helft 20e eeuw 20

1795

1803

 1795 De vlucht naar ‘t Molendal, gelithografeerde platen, in originele doos, circa 1900 -26,5 x 53,5 cm, gebruikssporen doos- 20
 1796 Doos Mobaco constructiespeelgoed ATP

 1797 Vier polychrome porseleinen poppenkoppen, waaronder mogelijk Jumeau, twee met haar, daarbij: toebehoren, set ogen en veer, alle 
circa 1900 30

 1798 Houten kindergeweertjes, badmintonrackets, kindersets voor het strand, vormpjes, schepje, etc. 30
 1799 Pluche poppetjes en figuurtjes, waaronder Steiff ATP
 1800 Met papier beplakte oude kist, K & T, waar in klein poppengoed ATP
 1801 Schuco onderdelen, Varianto 3070, Brücke 3050, etc. ATP
 1802 Lot divers deels gelithografeerd blikken speelgoed, waaronder treinbaan onderdelen, circa 1920, in houten kist 10
 1803 Oud mechanisch blikken speelgoed, deels nog in de originele verpakking, Shunting train, Huki motor cross, lege doosjes, etc. 50
 1804 Zinken poppenbad, blauwe houten poppenkeuken, zinken poppenbad, etc. -defecten- 20
 1805 Poppenkleertjes en ander poppentextiel ATP
 1806 Model van een houten hooiwagen, mechanisch speelgoed, spel ‘Mausefalle’ in originele doos, etc. -gebruikssporen- 40
 1807 Twee poppen met porseleinen hoofjes, één gemerkt: SFBJ nr. 60 - haarlijn in hals - 25
 1808 Twee porseleinen badpoppen, zgn. ‘Frozen Charly’, circa 1900 - L. 35 en 40 cm, restauratie en spanningsbarst - 25
 1809 Drie papier-maché popjes met geborduurde zijden kleding, China/Japan, eerste kwart 20e eeuw - L. 30 cm - 50
 1810 Drie diverse poppen, Armand Marseille 3200, Simon & Halbig 1079 en jongenspop in klederdracht - diverse kwaliteiten - 30

1811

 1811 Zes diverse porseleinen en biscuitporseleinen poppen, voornamelijk Duitsland, eerste helft 20e eeuw - diverse beschadigingen - 50
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 1812 Collectie van circa 20 diverse Chinese en Japanse poppen, deels in zijden kleding - eerste helft 20e eeuw, diverse beschadigingen - 75
 1813 Grote verzameling poppenhuismeubilair, grotendeels eerste helft 20e eeuw, kastjes, fornuizen, stoelen, bankjes, bestekdelen, etc. 50
 1814 Poppen en onderdelen van poppen, grotendeels 19e eeuw -defecten- 40

 1815
Elf diverse porseleinen en biscuit popjes, waaronder gemerkt: Carl Knoll, Armand Marseille, SFBJ en Heubach & Koppelsdorf, eerste 
kwart 20 eeuw - diverse beschadigingen - 50

1816
1827

 1816 Zeven diverse waspoppen, Engeland en Duitsland, periode 1880-1920 - diverse beschadigingen - 75
 1817 Puzzels, boerderijfiguren, kaarten, etc. 10
 1818 Houten en papier-maché speelgoedhond overtrokken met dierenhuid, mogelijk Duitsland, circa 1900 - L. 24 cm - 30

 1819 Antieke speeldoos met porseleinen popje, onbekend Frans merk gekruisde pijlen en S, circa 1900 - H. 30 cm, mechaniek defect, 
speeldoos in werkende staat - 75

 1820 Popjes, onderdelen van popjes, etc. 10
 1821 Poppenhuis meubeltjes, poppenschoentjes, etc. 10
 1822 Lappenpop van een Afrikaans meisje met strooien rokje en sieraden, jaren ‘50 ATP
 1823 Houten hijskraan, Oost-Duitsland, jaren ‘50 ATP
 1824 24 diverse porseleinen poppenhoofdjes, voornamelijk Duitsland, circa 1880 en later - diverse beschadigingen - 40

 1825 15 diverse porseleinen poppenhoofdjes en twee gedeeltelijke lijfjes, voornamelijk gemerkt: Armand Marseille, eerste kwart 20e eeuw 
- diverse beschadigingen - 25

 1826 Elf diverse stoffen popjes, deels in klederdracht, waaronder gemerkt Dean Ragbook, jaren ‘30 en later - diverse beschadigingen - 30
 1827 Polychrome gietijzeren spaarpot: jager en beer, 20e eeuw -gebruikssporen- 30
 1828 Circa 20 diverse gelithografeerd blikken automaatjes, voornamelijk Japan, jaren ‘50 en later 25

 1829 Waspop met zijden kleding, Engeland, midden 19e eeuw in deels mahonie vitrinekastje - H. 57 cm, ruitje gebroken, kleding in matige 
staat - 50

 1830 Gevlochten rieten kistje met lade, bekleed aan de binnenzijde en voorzien van spiegeltje in de klep, hierij een Armand Marseille 390 
pop - ledematen zijn los, riet beschadigd - 25

1831

 1831
Diverse poppen, poppenhoofdjes en lederen lijfje, waaronder gemerkt: Simon & Halbig, Heubach & Koppelsdorf en SFBJ, eerste 
kwart 20e eeuw - diverse beschadigingen - 30

 1832 Houten en kartonnen bureausetje met kalender, inktpotjes en origineel briefpapier en enveloppen, gemerkt: Atlas, Paris, jaren ‘20 - 14 
x 20 cm - 20

 1833 Zeven-delig porseleinenen kinderserviesje, ‘Pinnochio Nursery Ware’, jaren ‘50, Wade Heath & Co, voor Walt Disney - doos in 
matige staat - 20
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 1834 Elf diverse, voornamelijk celluloid, poppen, jaren ‘50 10
 1835 Tien diverse waspoppen, Engeland/Duitsland, voornamelijk 19e eeuw -alle in matige staat - 25
 1836 14 diverse Chinese en Japanse poppen, diverse materialen, 20e eeuw - diverse beschadigingen - 25
 1837 Vier diverse Italiaanse popjes met betrekking tot visserij, 19e eeuw en later - diverse beschadigingen - 25
 1838 Lot diverse biscuitporseleinen popjes en halfpopjes, 19e eeuw en later - diverse kwaliteiten - 20

 1839
Vier porseleinen en biscuitporseleinen poppen en vier poppenhoofden, waaronder Armand Marseille 390, circa 1900 - diverse 
kwaliteiten - 40

 1840 Tien diverse biscuitporseleinen beeldjes, voornamelijk Engeland, 19e eeuw en later - diverse beschadigingen - 10
 1841 14 diverse poppen, waaronder twee Armand Marseille popjes, 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25

 1842 16 diverse porseleinen, kunststof en celluloid poppen, waaronder gemerkt: Simon & Halbig, eerste helft 20e eeuw - diverse kwalitei-
ten - 20

1843 1846

 1843 Zeven diverse stoffen poppen, waaronder drie Norah Wells poppen, jaren ‘30 en later - diverse beschadigingen - 30

 1844 Zeer uitgebreid lot diverse celluloid popjes, jaren ‘30 en later - diverse kwaliteiten - 20
 1845 Zes diverse poppen met mechaniek, alle circa 1900 - defecten en incompleet - 25

 1846
Lot van circa 20 gelithografeerd blikken automaatjes en speelgoed, waaronder Chad Valley cv 1947 opwind auto - diverse kwaliteiten 
- 30

 1847 Lot diverse automaatjes en speelgoed in originele verpakking, jaren ‘30 en later - diverse kwaliteiten - 20

1848

 1848 Vijf diverse pluchen beren, jaren ‘20 en later - diverse kwaliteiten - 20

 1849 Lot diverse antieke poppen, waaronder houten Peg Dolls, waspopjes en diverse onderdelen, daarbij: twee Italiaanse poppen, 19e en 
20e eeuw  - diverse kwaliteiten 30

 1850 Zeer uitgereid lot diverse poppenkeding, pruikjes en onderdelen, 19e eeuw en later - diverse kwaliteiten - 50
 1851 Serie van acht persglazen Walt Disney figuurtjes, deels beschilderd, 2e helft 20e eeuw 25
 1852 Klein doosje militair speelgoed, waarbij Dinky Toys ATP
 1853 Gelithografeerd blikken speelgoedkanon, W.O. I, Märklin -incompleet - ATP
 1854 Plakboek met gelithografeerde plaatjes van dieren, personen, historische onderwerpen, etc., midden 19e eeuw -gebruikssporen- 20
 1855 Rode plastic Mickey Mouse met gele mand, daarbij: drie plastic figuurtjes: Emoj, Tweety en Kaws 10
 1856 Inklapbare vruchtenhouten kinderstoel, jaren ‘30 ATP
 1857 Groot formaat houten doos met Meccano onderdelen -7,5 x 35 x 68,5 cm- 30



Thursday June 20, 2019 Speelgoed en spellen

128

1863
1864

kavel TRUE Inzet

 1858 Chad Valley Bambina pop, Mabel Lucie Atwell, Pyama Doll, Nora Wellings, en velours pop, alle circa 1930 60

 1859 Waspop Pumpkin, met houten ledematen, 19e eeuw 40

 1860 Grote Anker Steenbouwdoos ATP

 1861 Shirley Temple pop, jaren ‘30 80

 1862 Pop met papier-maché ledematen en biscuit porseleinen hoofd in poppenhutkoffer (trunk-doll), Frankrijk, Dep. 30.2, circa 1900 80

 1863 Blikken trommel speelgoedsoldaten, waaronder Elastolin en Durso 65

 1864 Collectie tinnen soldaatjes uniform WO I 60

 1865 Tinnen soldaatjes, Romeinen 30

 1866 Collectie van 16 kunststof anime poppen, China/Japan 50

 1867 Kunststof figuurtje, Mousemask Murphy, Zacpac - H. 11 cm - 10

1868

 1868 Vijf biscuitporseleinen poppenhoofdjes -lichte defecten-, Oostenrijk, circa 1900 40

 1869 Blikken Rolls Royce met fotograaf, model ME 630, China, circa 1970 - 25

 1870 Uitgebreid lot diverse spellen en speelgoed, waaronder Anker bouwdoos,  ‘De Kleine Architect’ en diverse blokkenspellen, circa 1900 
en later 40

 1871 Driedelige ploychroom houten en kartonnen caroussel met drie verdiepingen -h. ca. 95 cm, incompleet, gebruikssporen- ATP

 1872 Polychroom houten paardenstal met twee gestoken houten paarden, circa 1900 -50 x 31 x 85 cm- 80

 1873 Twee speelgoedmangels, Londen, eerste kwart 20e eeuw -49,5 x 19 x 40- 80
 1874 Poppenhuis, circa 1930 -31 x 31 x 66 cm, defecten- ATP
 1875 Houten, beschilderd en gedeeltelijk met papier beplakt speelgoedpakhuis, eerste kwart 20e eeuw -62 x 26 x 32 cm, gebruikssporen- 30
 1876 Poppen meubeltjes, uitklapbare school in doos, poppenserviesjes, etc. 30
 1877 Oude blikken onderdelen voor stoommachine: transportband, molen, etc. 20

 1878 Grote verzameling poppenhuismeubilair, grotendeels eerste helft 20e eeuw, kastjes, fornuizen, stoelen, bankjes, etc. 50

 1879 Meccano onderdelen in originele dozen 20
 1880 Grote verzameling poppenhuismeubilair, grotendeels eerste helft 20e eeuw, kastjes, fornuizen, stoelen, bankjes, popjes, etc. 40

 1881 Circa 18 polychroom beschilderde houten theaterpoppen 60

 1882 Collectie mechanisch speelgoed: trommelende olifant, harmonica spelende clown, etc. -defecten- 200

 1883 Pluche poppen, beren, etc., grotendeels eerste helft 20e eeuw 10
 1884 Popenkastpoppen, hout, papier-maché, etc., midden 20e eeuw 10
 1885 Bakelieten letterdozen, gelithografeerde poëzieplaatjes, etc., 19e/20e eeuw 10
 1886 Divers speelgoed, poppenhuismeubeltjes, kindernaaimachientje, spelletjes, etc. 20

 1887 Oude pop op standaard: Volendammer jongen, eerste kwart 20e eeuw 20

 1888 Bouwdozen en bouwstenen, Anker, Bengel, etc., daarbij: houten flipperspel ATP
 1889 Vilten loopolifant op wieltjes -h. ca. 42 cm- ATP
 1890 Papier-maché pop op houten basement, jaren ‘30 -h. 70 cm, beschadigingen- ATP
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 1891 Houten caroussel pegasus, in de manier van Friedrich Heyn, laat 19e eeuw, Duitsland - L. 100, B. 95 cm - 350

 1892 Verzameling grote klederdrachtpoppen 30

 1893 Gelithografeerde blikken zeehond met mechaniek, Lehmann, eerste kwart 20e eeuw - 20 cm - 25

 1894 Houten poppenhuis 25

 1895 Blikken badkamertje met waterreservoir, Duitsland, circa 1930 - B. 56 cm - 25

 1896 Houten speelgoedtheater met diverse houten poppen, ‘Opera’, circa 1900 - H. 55 cm - 25

 1897 Houten theater 25

 1898 Houten en kartonnen theatertje met figuren 20

 1899 Beschilderd kartonnen miniatuur kapel met diverse biscuitporseleinen figuurtjes waaronder nonnen, circa 1900 25

 1900 Poppenhuis, miniatuurhuis, poppenmeubeltjes, etc., 19e/20e eeuw ATP

 1901 Serie van zes Koreaanse poppen 25

 1902 Metalen poppenbedje, circa 1900 10

 1903 Oude spelletjes 20

 1904 Mechanisch blikken speelgoed: vliegtuig, auto’s en gemotoriseerde bakfiets, jaren ‘50 30

 1905 Mechanische blikken helicopter, werkend op batterij, met afstandsbediening aan kabel: G-AMHK N.57, Westland 20

 1906 Mechanische blikken autobus, jaren ‘50 -gebruikssporen- 20

 1907 Mechanische koe met bel om de nek, Japan, jaren ‘50 20

1908 1909

Meubilair, spiegels etc.

 1908
Bijzettafeltje met rond blad rustend op drie-sprant voorzien van zwart -en goudlak chinoiserie decor ingelegd met parelmoer voorstel-
lend een bloesemboom met paradijsvogel, vlinders en vleermuizen, circa 1870 - H. 72, Diam. 75 cm - 100

 1909 Zes-armige messing en glazen hanglamp met geslepen druppelvormige pegels, jaren ‘50 75

 1910 Deels opengewerkte smeedijzeren vijf-lichts hallantaarn, circa 1900 - H. 65 cm , glasplaatjes onbreken - 50

 1911 Spiegel in notenhouten lijst met gestoken fries, halfzuilen en getooid met galerijrand, laat 19e eeuw - 160 x 155 cm - 50
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 1912 Eikenhouten hangvitrine met gestoken kuifje en roedeverdeling, 19e eeuw - H. 82 cm - 20

 1913 Deels wortelnoten belijmde dubbelgebogen bureau met vakverdeling achter de schuingeplaatste schrijfklep en rustend op klauwpoten 
- 100 x 90 cm - 40

 1914 Gezwarte gietijzeren potkachel, circa 1900 - H. 75 cm - 25

 1915 Eiken gatelegtafeltje, circa 1900 - H. 75 cm - 20

 1916 Gietijzeren krukje met houten voet en mahonie zitvlak voorzien van veersysteem, circa 1920 - H. 52 cm - 20

 1917 Mahoniekleurig bibliotheektrapje met lades en bijpassend salontafeltje met lade, ingelegd met groen leer - H. 53 en diam. 50 cm - 25

 1918 Eiken boekenkast met facetgeslepen glazen deur, circa 1900 - H. 160, B. 90, D. 40 cm - 50

1927

 1919 Mahoniekleurig, gehout grenen kabinet met gebogen kap, Holland, eerste kwart 19e eeuw - H. 240, B. 160 cm 80

 1920 Mahonie en eiken fourniturenkast met palissander sierranden, 60 laatjes en zes laden in de onderkast, circa 1920 - H. 215, B. 200 cm., 
afkomstig uit een lingeriezaak - 800

 1921 Mahonie Victoriaanse chaise longue rustend op gedraaide pootjes met zwenkwieltjes, midden 19e eeuw - L. 190 cm - 50

 1922 Mahonie Victoriaanse wangentafel met lade en rustend  op zwenkwieltjes, midden 19e eeuw - H. 75, max. bladmaat 100 x 110 cm - 25

 1923 Beschilderde grenen miniatuur wenteltrap, mogelijk meesterstuk, circa 1920 - H. 143 cm - 50

 1924 Mahonie wieg met hemel gedragen door ooievaarskop, midden 19e eeuw - H. 170 cm - 75

 1925 Mahonie wieg met hemel gedragen door ooievaarskop, midden 19e eeuw - H. 175 cm - 75

 1926 Eiken hoekkastje met deurtjes in de onderkast, circa 1900 - H. 200 cm - 25

 1927 Paar mahonie armstoelen met messing biesintarsia in de rugregel, rustend op sabelpoten, Holland, circa 1820 50

 1928 Hindeloopen beschilderde tafel met gecontourneerd blad, rustend op drie-poot, circa 1900 - H. 74, Blm. 112 x 82 cm - 50

 1929 Mahonie gefineerd haltafeltje met marmeren blad op gebronsd houten kolompoot, Holland, circa 1820 (H. 74, Diam. 81 cm ) 100

 1930 Paar mahonie armstoelen met snijwerk van acanthusblad- en lotus motieven, Holland, circa 1830 - twee rozetten missend - 75

 1931 Notenhouten zomerscherm met gros-point floraal decor, 19e eeuw - H. 72 cm - 25

 1932 Gietijzeren porte-manteau met parapluhouder, de voet in de vorm van twee verstengelde slangen, 19e eeuw - H. 172 cm - 50

 1933 Serie van elf notenhouten medaillonstoelen met strikmotief in de rug, rustend op gecanneleerde poten en bekleed met rood velours, 
Holland, circa 1790 1000

 1934 Notenhouten rocking chair bekleed met rood velours, circa 1900 25

1928
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 1935 Gepende notenhouten armstoel met snijwerk van acanthusbladmotieven, rustend op getorste poten verbonden door regels, Louis XIII, 
17e eeuw - stof van latere datum - 250

 1936 Beschilderde duwslede met metalen glijders initialen J.A (van J. Abbing) en gedateerd 1886 - L. 95 cm - 125

 1937 Mahonie bonheur met stel spiegel- en paneeldeuren, getooid met gestoken kuifje en getorste pinakels, circa 1875 - H. 187, B. 110 cm 100

 1938 Eikenhouten halbank met panelen in de rug en versierd met inlegwerk, Engeland, midden 18e eeuw, inlegwerk 19e eeuw - H. 104, B. 
187 cm - 150

 1939 Gepende eiken halstoel met neogotisch snijwerk, 19e eeuw - H. 84 cm - 25

 1940 Eiken kamergemak met porseleinen binnenbak, Villeroy & Boch, 19e eeuw ATP

 1941 Gestoken notenhouten piedestal in de vorm van een gevleugeld fabeldier, - H. 92, beschadigingen - ATP

 1942 Beschilderde kinder kakstoel, 20e eeuw - H. 126 cm - 10

 1943 Mahoniehouten theetafel met afneembaar, gedeeltelijk zwart gepolitoerd wortelnoten gefineerd dienblad, de poten verbonden door 
een radvormig blaadje, circa 1870 40

 1944 Geschilderde houten paneeldeur met gestoken profielen, midden 18e eeuw -187 x 83 cm- ATP

 1945 Tweeslags houten kamerscherm gedecoreerd met gelithografeerde platen en plaatjes van bekendheden, poëzieplaatjes, etc. -twee maal 
164 x 74 cm- 40

 1946 Haltafeltje met marmeren blad en rustend op gedraaid en deels gezwart houten voet uitlopend ion vier-sprant, Willem III periode - H. 
75 Diam. 52 cm - 50

1947

1948

 1947
Gedeeltelijk zwart gebeitste mahonie en vruchtenhouten naaitafel met intarsia, decor van naaiaccessoires op het deksel, tweede helft 
19e eeuw -defecten- 20

 1948 Gestoken mahoniekleurige eiken kist met spiegeltje in het interieur en geheime sluiting, circa 1900 -13,5 x 22,5 x 24,5 cm- 30

1949

 1949
Gedeeltelijk verguld, gestoken houten deel van een kerkbank met hoofd van putto, 18e/19e eeuw -80 x 29 cm., gebruikssporen, 
sleetse vergulding- 80

kavel TRUE Inzet
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1950

 1950 Beuken kinderstoel in Thonet-stijl, met ronde triplex zitting, Jacob & Josef Cohn, Wenen, circa 1900 -H. 62,5 cm- 20

 1951 Gedeeltelijk vergulde, wit gelakte gecanneleerde zuil met gestoken decor van palmetten en acanthusbladeren, circa 1900 -H. 100 cm- ATP

 1952 Donker gebeitste eiken kinderstoel, Engeland, 19e eeuw -sporen van oude wormgaatjes- ATP

kavel TRUE Inzet

1953

1954

1955

 1953
Paar crèmekleurige, gedeeltelijk vergulde zuilen met Korintische kapitelen, circa 1800 -H. 107 cm, mogelijk onderdelen van een 
altaar, defecten- 30

 1954
Paar crèmekleurige, gedeeltelijk vergulde gestoken houten zuilen met voluten, waarvan één met Korintisch kapiteel, 18e eeuw -H. 
zonder kapiteel 73 cm, defecten, wordt niet verzonden- 40

 1955
Paar gemarmerde, gedeeltelijk vergulde gestoken houten zuilen met Ionisch kapiteel op balustervormig basement, 18e eeuw -H. 134 
cm, gebruikssporen- 80

 1956 Gehoute humidor, circa 1900 -44,5 x 18 x 29 cm- 20

 1957 Gehoute lijst met gebroken fronton, circa 1900 -formaat hele lijst 90 x 60 cm- ATP
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1958

kavel TRUE Inzet

 1958 Gestoken vruchtenhouten fauteuiltje met zijdedamasten bekleding, Louis Quinze-stijl 20

1959

 1959
Hoge beuken kinderstoel met rietbespanning, Thonet, Wenen, circa 1900, met brandmerk en etiket -lichte gebruikssporen, hout van de 
regel op één plaats gebarsten 40

1960

 1960 Eiken schommelwieg, midden 19e eeuw -67 x 35 x 100 cm- 50

1961
1962

 1961
Vruchtenhouten faux bamboo miniatuur linnenkast en mahoniekleurige houten miniatuur linnenkast -48 x 17,5 x 26 cm, sterke 
defecten- 40

 1962 Meekrapkleurige houten miniatuur klepsecretaire, tweede helft 19e eeuw -25,5 x 13 x 23,5 cm 20

 1963 Houten en fineer model van een Aziatische paalwoning -37,5 x 23,5 x 44,5 cm- ATP
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1965

1970

 1965 Drieslags goudlederen kamerscherm, vierde kwart 19e eeuw -drie maal 1,67 x 1,57 cm- 80

 1966 Beschilderde metalen kapstok met paraplustandaard circa 1920 - H. 190 cm - 10

 1967 Metalen krukje, gemerkt: Rowac, Robert Wagner, jaren ‘30, daarbij: metalen krukje in hoogte verstelbaar, Ahrend, jaren ‘50 25

 1968 Twee spanen hanglampen, Denemarken, jaren ‘60 25

 1969 Twee houten klapstoelen, ontwerp: Nico Kralj, 1952 50

 1970 Twee bronskleurig metalen lampvoeten met kap in Tifany-stijl, tweede helft 20e eeuw 20

1971

 1971
Miniatuur mahonie kast met beglaasde deur, lade en robbellijsten op vier bolpoten, midden 19e eeuw -46,5 x 15,5 x 32 cm, glas 
ontbreekt 40

1972

 1972 Gedeeltelijk zwart gepolitoerde stoof en mahonie stoof met koperen warmwaterbak, beide 19e eeuw 40

kavel TRUE Inzet

 1964 Facetgeslepen halspiegel in goudlak houten lijst versierd met kabel-, parelrand en fries, circa 1830 - 69 x 36 cm - 25

1964



Thursday June 20, 2019 Meubilair, spiegels etc.

135

1975 1976

kavel TRUE Inzet

 1973 Schouwspiegel in vergulde lijst met opengewerkte kuif, 19e eeuw - 173 x 105 cm, beschadiging aan de kuif - 75

 1974 Eiken archiefkastje met diverse laden achter roffeldeur, circa 1910, -H. 118cm, B. 50cm, D. 45cm- 25

 1975 Hallamp met gesatineerd en beschilderd glazen kap aan messing montuur, circa 1930 - L. 100 cm - 25

 1976 Messing en persglazen hallamp, mogelijk Ezan, circa 1920 - L. 55 cm - 75

 1977 Gewolkt glazen schaallamp met messing montuur, jaren ‘30 - L.65 cm - 40

 1978 Rijk gestoken kamferkist met decor van pagodes in landschap en afgezet met messing hoekstukken, Bali, eerste helft 20e eeuw - H. 
47, B. 100, D. 49 cm - 25

 1979 Roodlak caketray met chinoiseriedecor ATP

 1980 Twee gestoken eiken bordenrekken, circa 1900 ATP

 1981 Dubbelgebogen wortelnoten commode in Louis Quinze-stijl -defecten- ATP

 1982 Gedeeltelijk groen gepatineerde messing lampvoet in Louis Seize-stijl ATP

 1983 Mahonie belijmde coulissentafel, biedermeier, circa 1840 ATP

 1984 Houten paardenveem, 18e eeuw 50

 1985 Spiegel in bewerkte, vergulde lijst -65 x 54 cm- 10

1990

 1986 Twee glas-in-lood deuren met voorstellingen van besneeuwde sparren in een landschap, circa 1900 50

 1987 Wit gelakte smeedijzeren hoofd- en voeteneinde van een bed, circa 1900 ATP

 1988 Met gelithografeerde voorstellingen beplakt drieslags kamerscherm, circa 1880 -drie maal 185 x 75,5, defecten- ATP

 1989 Plafondlamp met kunststof kap, jaren ‘50/’60 -60 cm- ATP

 1990 Onyx lampvoet met messing monturen en appliques, guirlandes, strikken, etc. -h. 64 cm- 20

 1991 Vruchtenhouten model van een stal, vierde kwart 19e eeuw -39 x 33 x 28 cm, gebruikssporen, kettinkje ontbreekt- 40

 1992 Metalen voorzetstuk met twee deurtjes, decor van urnen en ranken, voor haard, circa 1900 -71 x 65 cm- ATP

 1993 Twee schilderijlijsten -binnenmaat 32,5 x 39,5 cm, en ca. 61 x 34 cm- ATP

 1994 Houten lectuurbak met verchroomde greep, jaren ‘40, en zwarte draadmetalen lectuurmand 20

 1995 Grenen miniatuur meubel: tweedeurskast met beglaasde deuren en lade, vierde kwart 19e eeuw -40 x 19,5 x 36,5 cm, lichte defecten- 
(180) 30

 1996 Set van tien eikenhouten stoelen waarvan zes met armleggers en bijpassende tafel met laden, mogelijk ontwerp: Willem Penaat, circa 
1920 - Blm. 135 x 70 cm - 200

 1997 Houten kakstoel, 19e eeuw 40

 1998 Karel de Bazel (1869-1923), grijze marmeren schoorsteenomlijsting afkomstig uit een pand in Amsterdam Zuid - 85 x 85 cm - 150

 1999 Mahonie armstoel met gestreepte stof, naar 18e eeuws voorbeeld, circa 1900 10

 2000 Wortelnoten en mahonie wandvitrinekastje -h. 77, breedte 75 cm- 30
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2001 2002 2004

kavel TRUE Inzet

Oude aandelen

Lots Netherlands and Oversea

 2001 Plantagien in de Colonien Rio Essequebo en Rio Demmerary 80

 2002 Netherlands - Nationale Werkelijke Schuld, 1831, with two receipts 50

 2003 Netherlands - Dordrechtsche Roei-en Zeil-Vereeniging, 1902 and Koninklijke ... 1929 15

 2004
The Surin Oil Company / de Surin Petroleum Maatschappij - Obligatie groot één Duizend gulden, 8% per jaar, januari 1929 (enkele 
scheurtjes), een zeldzamer stuk 10

2005

2006

 2005
The Surin. Oil Company / de Surin. Petroleum Maatschappij - Aandeel aan Toonder, NUMMER 1, verdeeld in 100 aandeelen, elk 
groot f. 1000,-, Paramaribo 1 December 1924 (25x17 cm.) - zeldzamer stuk / rarer piece 25

 2006
Vier winstdelende obligaties aan toonder, groot vijftig gulden, Albert Heijn N.V., Zaandam, 1 juli 1960, met begeleidend schrijven 
van Albert Heijn 80

2007

 2007 Netherlands - 9 x Kingma’s Bank, 1919, with some coupons each 60
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2008
2013

kavel TRUE Inzet

 2008 A lot with 16 bonds and shares, mixed lot 20

 2009 Lot with 8 pieces mining Netherlands 10

 2010 A lot with 1 x ‘aandeel in Russische fondsen 500 Roebel 1824 Weduwe W. Borski’ + 1 x ‘aandeel honderd Dollar 1844 America, 
weduwe W. Borski’ 10

 2011 Lot with 5 pieces ‘Gemeenteleningen’ including Edam 1883, Heerlen 1907, Zaltbommel 1906 15

 2012
A mixed lot with 25 x Petroleum Royalty Mij, 15 x Obligaties gemeente Rotterdam 1928, 25 x Nieuw Afrikaanse Handels Ven-
notschap op (beroemde) namen, 50 x Naarden International, 50 obligaties gemeente Rotterdam 1919 + 1928 en 25 x Nederlandsche 
Tramwegmaatschappij, 1 Photogen Bewijs van Aandeel A no. 196, rare - totally ca. 190 pieces

ATP

 2013 Netherlands, 28 different aandelen 30

2014

2015

 2014

94 x Netherlands: 11 x Associated Gas and Electric Co., 7 city loans, 9 x Siboga Caoutchouc Plantage Mij.,  7 x Credietbank voor 
Nederlandsch Indische Gemeente en Ressorten, 19 x Hollandsch Grondkrediet Bank, 10 x Ned.-Indische Rubben en Hevea Mij.,  18 x 
National Textile Mij., 5 x Vereeniging tot Exploitatie eener Proefzuivelboerderij, 1900, 8 x Mij. van onroerende Goederen en Waarden 
in Spanje, 1872

90

 2015 Netherlands - 36 x Bertels Oliefabrieken, 24 x Diamant-Mij. H. E. Slijper 30
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2016 2017 2018

kavel TRUE Inzet

 2016 Netherlands - 60 x DAF 25

 2017 Netherlands - 26 x Meelfabrieken der Ned. Bakkerij 20

 2018 Netherlands - 32 x Amstelbrouwerij 20

2019 2020

 2019
A lot with 18 x pieces SPECIMEN of the Netherlands: Algemeene Hypotheekbank, Grondgriefbank, Credietbank, Hollandse Banku-
nie etc. 20

 2020 A lot with 20 pieces SPECIMEN of banks of the Netherlands 30
 2021 Lot with 10 pieces SPECIMEN of ‘cultuurmaatschappijen’ en ‘handelsverenigingen’, periode 1890-1907 15
 2022 12 pieces Netherlands and Oversea, railroad and trams, including Tilburg-Waalwijk 1894 10
 2023 Een lot met ca. 20 stukken Nederland en Overzee, alle niet ingevuld 10

2024 2025

Lots world

 2024 Chemins de Fer Ethiopiens, decorative 35

 2025 Gotha Kanal, 1823/1888, 5 Aktier 45
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2026

2027

2028

kavel TRUE Inzet

 2026 Belgium - Co. des Installations Maritime des Bruges, very decorative, with full coupon sheet, 1904 65

 2027 USA: Indians Coal and Railway Company, oversized, decorative 25

 2028 Comptoir Charle Ley, Peking/Bruxelles, oversized, decorative 60

2029

2030

2031

 2029 Walchensee-Anleihe, oversized, decorative 30

 2030 Companhia de Navegacao, oversized, decorative 25

 2031 Ateliers & Chanatiers de Nicolaieff, oversized, decorative 25

2032

 2032 Compania General de Tabacos de Filipinas, oversized, decorative 30
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2033 2034

2035

kavel TRUE Inzet

 2033 Banco de Cartagena, oversized, decorative 35

 2034 l’Ikelemba, oversized, decorative 35

 2035 Confederate States, 500 $, 1864 40

2036
2037

 2036 Confederate States, 1000 $, 1863 40

 2037 Confederate States, 500 $, 1863 40

2038

 2038 Confederate States, 500 $, 1863 40
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2039

2041

kavel TRUE Inzet

 2039 Confederate States, 1000 $, 1863 40

 2040 Soe. Athenienne d’Automobiles ‘Athena’ 10

 2041 Irak/Hussein, - 20 papers, 5 sets of 4 different ones 55

2042 2043

 2042
Russia - 4 different „Certificaat“: (1) Russische Fondsen in Bank-Asignation, 1000 Roebels, 1824 + (2 and 3) 1000 Roebels in Asig-
naten, 1824 en 1825 + (4) Russische Fondsen, 500 Roebels, 1821 90

 2043 USA/Netherlands - lot of 5 x Actie groot Honderd Dollars, Bank der Vereenigde Staaten van America, 1841 - 1843, all with coupons 65

2044
2045

 2044 UK - The Vicing Whaling Co. Ltd., 2 different papers, 10 Shares and 100 Shares 25

 2045 USA - 5 different Confederate Bonds, all with some coupons 125
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2046
2047

kavel TRUE Inzet

 2046 China, 12 x bonds and shares 90

 2047 USA - 5 State Bonds, South Carolina - 1871, Louisiana - 1892, 500 $ and 1000 $, Louisiana -1914, 100 $ and 1000 $ 55

2048 2049

2050

 2048 USA - 10 x decorative oversized shares and bonds 70

 2049 Russia, 16 different bonds / sharesRussia, 16 different bonds / shares 50

 2050 7 x Easter Cuba Sugar, 1922 70

2051
2052 2053

 2051 China - 13 different bonds /loans 70

 2052 A lot with 11 oversized decorative ones 55

 2053 5 different Swedisch papers, SKF, Kreuger, + Toll (20 + 100 Kronen), Larson (100 + 500 Kronen) 20
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2054

2055

kavel TRUE Inzet

 2054 China - Chinese Government, Hu Kuang Railway, 100 Pounds and Hu Kuang Railway, 20 Pounds 90

 2055 China - Reorganisation loan, 1913, red and Reorganisation loan, 1913, green 80

2056

2057

2060

 2056 China - Lung-Tsing-U-Hai, 1921, uncancelled with coupons and Lung-Tsing-U-Hai, 1920, uncancelled with coupons 45

 2057 China: 5 different shares, small size 40

 2058 A lot with appr. 7 old bonds and shares including some Russian, added some old papers including wrapped in original wrap ATP

 2059 A tin can with ca. 12 old bonds and shares mainly Russia, added several other old documents including World Wars ATP

 2060
A lot with 15 ‘Obligaties groot één honderd Gulden’ and 3 ‘Obligaties groot twee honderd en vijftig Gulden’, all ‘Sportvereniging De 
Jagers’ (The Hague, 1978, 1979 and 1980), all between number 3 and 74 - added 23 old bonds and shares ‘world’ including Argen-
tina, Belgium, Mexico etc.

40

2061

 2061 Euro Disneyland - Lot of 47 65



Thursday June 20, 2019 Oude aandelen

144

2062 2063 2064

kavel TRUE Inzet

 2062 Spain - Barcelona Traction, light and power - ca. 200 papers, tight trim, right side coupons are fixed with adhensive tape bond 40

 2063 World - 450 Kilo Moto 50

 2064 China - China’s foreign debt, Kuhlmann Catalog 25

2065 2066

2067

 2065 Comprehensive catalog and history of Confederate Bonds, 288 pages, lists and pictures ‘all bonds’ 20

 2066
Criswell, Grover C. - ‘Confederate and Southern State Bonds’, 374 pages, lists and pictures most bonds (second edition), SIGNED by 
the author 20

 2067 Germany - lot of 39 Steingutfabrik Coldiz AG, 1000 Mark, decorative 40
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2068

2069

kavel TRUE Inzet

 2068 USA - 37 x Railway shares, all picturing railway, some multiple 40

 2069 China - more than 170 smal loans (4 x 13 cm) 35

2070

2071

2073

 2070 Russia - more than 40, some multiple 120

 2071 Dealer lot - 330 German shares split into 33 different lots of 10 each 90

 2072 Egypt - 21 x So. Fonciere du Domaine de Cheik Fald, very decorative 15

 2073 18 x Mexico - incl. 10 x United States of Mexico 30

2074

 2074 Lot with over 100 shares 80
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2075

2076

kavel TRUE Inzet

 2075 Lot with 10 different shares mostly Africa 35

 2076 US Railway/Railroad, 27 different ones, all with vignettes, before 1900 50

2077
2078

 2077 52 x US, mostly with vignettes, some are multiple 45

 2078 A large lot with over 700 pieces: Kilo Moto, DAF, Barcelona and different ones 60

2079

2080

 2079
A big lot with dozens of old bonds and shares, mainly Russian but also with 8 x ‘Certificaat van 6 per cents Russische Fondsen zilver’ 
van 500 of 1000 Roebel (Ketwich, Voombergh en weduwe W. Borski) en 10 x ‘Handelmaatschappij Het Centrum’ bewijs van aandeel 
groot Honderd Gulden, ca. 1903 - nice lot to explore with also some old documents and old papers

25

 2080
A lot with 18 pieces SPECIMEN world including Nationaal Grondbezit 1957 - added 5 banknotes Kon. Rotterdamsche Lloyd: 2 x 10 
Cents, 2 x 1 and 1 x 10 Guilders 25
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2081
kavel TRUE Inzet

 2081 Lot with USA, railroad, 13 pieces + 1 x Mining Company, 1870 till 1944 20
 2082 Lot with 10 pieces France, nice details including Le Havre/Paris 1939 etc. 10
 2083 A lot with 10 different bonds and shares 10

 2084 A lot with 35 Russian pieces, 8 Dutch ‘bewijzen van gewoon aandeel Ned. Mij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid’, 8 claimcou-
pons ‘Vereenigde Vorstenlandsche Cultuur-Maatschappij NV’ en iets divers 10
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2100 2101

kavel TRUE Inzet

Gouden sieraden en voorwerpen

 2100 18k yellow gold bracelet with round, engraved links - 19 cm 180

 2101 18k yellow gold link bracelet, the centre set with six oval-faceted sapphires and ten brilliant cut diamonds - 18 cm 150

2102

2110

 2102 18k yellow gold bracelet consisting of 35 square links, all set with a brilliant-cut diamond, combined weight circa 1.75 ct - 18.5 cm - 500
 2103 18k yellow gold bracelet with oval links - 18 cm 200
 2104 22k yellow gold fantasy link bracelet with s-hook clasp, a broken pendant attached - 18 cm 140
 2105 14k yellow gold link bracelet 120
 2106 14k yellow gold engraved hinged bracelet - 5 mm wide, 19 cm 130
 2107 14k yellow gold closed-forever bracelet - 20 cm 200
 2108 14k yellow gold hinged bracelet, in original case - 8 mm wide, 19 cm 250
 2109 18k yellow gold curb link bracelet / watch chain, on which a Five Dollar 1909 Indian Head - 18 cm 900

 2110 18k yellow gold link bracelet with toggle clasp - 22 cm 600

2111

2114

 2111 14k yellow gold closed-forever bracelet - 20,5 cm 100

 2112 14k yellow gold closed-forever bracelet, including a pendant shaped in the letter ‘J’ - 17 cm 40

 2113 14k yellow gold oval-link bracelet - 19 cm 300

 2114 14k two-tone gold bangle with a woven design - 21 cm - 550

 2115 14k yellow gold bracelet with woven links - 17 cm - 150
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2116 2119

kavel TRUE Inzet

 2116 14k yellow gold link bracelet with partially engraved links - 20 cm 300

 2117 14k white gold X-link bracelet, set with 120 baguette cut diamonds - some chips, 18 cm - 400

 2118 14k yellow gold earrings with engraved interlinking hoops, 19th Century style - 33 mm 60

 2119 14k yellow gold earstuds set with a cluster of rose-cut diamonds in closed silver settings - 11 x 9 mm - 300

 2120 14k yellow gold hoop earrings - 14 x 6 x 3 mm 110

2121 2127

 2121
18k white gold earrings, the drops terminated by two tear shaped cultured pearls, further decorated with eight brilliant cut diamonds, 
total weight circa 0.75 ct - 32 mm - 600

 2122 14k yellow gold earstuds set with an oval cut sapphire and two brilliant cut diamonds - 13 x 5 mm - 130
 2123 14k two-tone gold earrings with round fronts set with brilliant cut diamonds - 9.5 mm 100
 2124 14k two-tone gold half hoop earrings set with rows of single-cut diamonds in alternating pavé- and rail settings - 15 x 9.5 mm 200
 2125 14k yellow gold hoop earrings, both set with a brilliant-cut diamond in flush setting - 3.7 mm wide, 14 mm diameter 80
 2126 14k yellow gold X-shaped hoop earrings, each set with three small brilliant-cut diamonds - 14 mm diameter 80
 2127 18k white gold earrings set with a carré fancy-cut blue topaz - 22 mm 150

2128 2129

 2128
Set consisting of a 18k white gold pendant and drop earrings, all set with amethist, blue topaz, citrine and single-cut diamonds, the 
pendant also set with a madeira citrine - pendant 43 mm, earrings 30 mm 350

 2129
18k yellow gold ‘Day to Night’ earrings set with smokey quartz, pink and orange topaz and brilliant cut diamonds, the briolette cut 
smokey quartz drops can be removed - 31 mm 300

 2130 14k yellow gold set, consisting or earrings and a pendant, all decorated with circles set with small single-cut diamonds - earrings 7 
mm diameter, pendant 14 x 9 mm incl. bale 90

 2131 14k white gold earstuds set with brilliant-cut diamonds in prong setting 40

 2132 14k white gold earstuds, set with a brilliant-cut diamond in bezel setting and four brilliant cut diamonds in channel settings, total com-
bined weight 0.48 ct. - 15 x 5 mm, backs missing 120

 2133 Three 14k gold dangle earrings: one set with rose-cut diamond garnet paste, one set with cultured pearls, one in antique style 150
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2136 2141

kavel TRUE Inzet

 2134 14k two-tone gold earrings, set with 16 brilliant-cut diamonds - 11 x 7 mm 150
 2135 14k yellow gold cluster earrings, both centered by an oval-cut sapphire and encircled by ten single-cut diamonds - 10 x 9.5 mm - 150

 2136 14k two-tone gold earstuds set with brilliant-cut diamonds 150
 2137 14k yellow gold earstuds set with brilliant cut diamonds in prong setting 100
 2138 14k yellow gold earrings set with a cultured pearl and brilliant-cut diamonds in railsetting - 15 mm- 130
 2139 14k white gold earstuds set with brilliant-cut diamonds 100
 2140 Two sets of 14k yellow gold earstuds, one set with cultured pearls 50

 2141 14k yellow gold earrings set with two emerald-cut dark blue sapphires and brilliant-cut diamonds - 20 x 13 mm - 1000

2142 2144

 2142 A pair of 18k white gold earstuds, each set with calibrated rubies and brilliant-cut diamonds 250

 2143 14k yellow gold earstuds set with two round-cut blue topazes - 6 mm - 70

 2144 14k white gold earstuds set with brilliant cut diamonds in a square bezel setting, combined circa 0.28 ct. 175

2145

2148

 2145 14k white gold solitaire ring set with a brilliant cut diamond in a square bezel setting, circa 0.20 ct. - 54 mm - 175
 2146 18k white gold solitaire ring with a brilliant-cut diamond - 53 mm - 70
 2147 14k yellow gold crossover ring set with three rose-cut diamonds - 57 mm - 40

 2148
14k yellow gold ring set with an old-cut diamond, flanked by eight old-cut diamonds in pavé setting, combined weight circa 0.80 ct 
- with inscription, 50 mm - 175

 2149 14k yellow gold ring set with a cabochon moss agate - 57 mm - 50
 2150 18k yellow gold ring set with ten cabochon cut turquoise and five seed pearls- 58 mm 70
 2151 14k white gold ring set with a pear-cut amethyst surrounded by 26 brilliant-cut diamonds - 55 mm - 125
 2152 14k white gold row ring set with 5 brilliant cut rings in chaton setting - 55 mm - 70
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2153 2157

kavel TRUE Inzet

 2153 18k white gold crossover ring set with three old-cut diamonds - 53 mm - 150

 2154 14k yellow gold eternity ring, set with 23 single cut diamonds in white gold settings - 60 mm - 80
 2155 14k yellow gold crossover ring set with two rose-cut diamonds in prong settings - 55 mm - 60
 2156 14k yellow gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond in white gold prong settings, circa 0.22 ct - girdle chipped, 62 mm - 100

 2157 14k yellow gold ring, set with an oval faceted blue synthetic spinel in open-worked settings - 54 mm - 60

 2158 18k yellow gold ring set with an onyx plaque - 64 mm 125
 2159 14k white gold solitaire ring, set with a brilliant-cut cubic zirconia in prong setting - 53 mm 40
 2160 18k white gold ring centered by a cultured grey pearl, flanked by two baguette-cut synthetic sapphires - 52 mm - 200

2161 2162

 2161 14k yellow gold navette shaped ring, set with nine small rose-cut diamonds in closed settings - 50 mm - 50

 2162
14k white gold clusterring, set with an oval cabochon black opal weighing circa 3.65 ct, encircled by 14 brilliant-cut diamonds, 
combined weight circa 1.50 ct. - 58 mm - 800

 2163 18k white gold ring, set with two rows of single-cut diamonds in rail settings - 3.5 mm wide, 50 mm - 160

 2164 Two 14k yellow gold curved band rings, each set with six brilliant-cut diamonds, - 56 mm - 160

2165 2166

 2165
18k white gold cocktail ring, centered by an oval faceted sapphire circa 1.10 ct., completed by a pavé of baguette - and brilliant cut 
diamonds - 53 mm 1100

 2166 18k yellow gold swivel ring, one side set with a round lapis lazuli plaque, the other with an intaglio depicting Pallas Athena - 55 mm - 500

 2167 18k white gold ring, decorated with 46 brilliant-cut diamond in pavé settings, combined weight circa 0.57 ct. - 50 mm 400

 2168 14k white gold ring, set with 10 brilliant-cut diamonds in tension settings, combined weight 0.10 ct. - 4.25 mm wide, 54 mm - 210



Friday June 21, 2019 Gouden sieraden en voorwerpen

153

2169 2171

kavel TRUE Inzet

 2169
18k white gold eternity ring set with 28 brilliant-cut diamonds in split prong settings, combined weight circa 1.12 ct. - 3 mm wide, 53 
mm - 350

 2170 14k white gold crossover ring, set with three brilliant-cut diamonds - 52 mm - 100

 2171 18k white gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.40 ct. - 60 mm 320

 2172 14k two-tone gold ring, the centre set with a brilliant-cut diamond in bezel setting, the shank further decorated with two brilliant cut 
diamond in flush settings, combined weight 0.17 ct. - 54.5 mm - 250

2173 2174

 2173
18k yellow gold cluster ring, set with an oval-cut natural sapphire weiging circa 0.60 ct, flanked by tapered baguette- and briljant cut 
ddiamonds, combined weight circa 0.66 ct - ring size 51 mm 400

 2174 14k white gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond weighing circa 0.63 ct, quality H/I3 - 56 mm - 800

 2175 14k yellow gold ring, the center set with a brilliant-cut diamond in white gold bezel setting circa 0.26 ct., flanked by four baguette cut 
diamonds - 52 mm 500

 2176 18k white gold ring, set with eleven champagne coloured diamonds in channel setting - 2.5 mm wide, - 54 mm 120
 2177 14k yellow gold ring, the lozenge shaped front set with 37 single-cut diamonds - 51 mm 200

2178 2183

 2178
14k white gold crossover ring, the center set with a marquise cut fancy faint blue diamond circa 0.18 ct. , the shank further decorated 
with six brilliant-cut diamonds in channel setting combined circa 0.18 ct. - 60 mm 400

 2179 18k yellow gold cluster ring set with an oval-cabochon opal weighing circa 2.95 ct., encircled by 22 single-cut diamonds - 58 mm 250

 2180 14k yellow gold ring set with a cabochon-cut amber - 55 mm - 14k yellow gold ring set with an oval rose-cut carnelian, and a 14k 
shell cameo brooch depicting a lady, set with a single-cut diamond 100

 2181 18k white gold cluster ring set with a cultured pearl encircled by cubic zirconia - 50 mm - 80
 2182 18k yellow gold ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.17 ct. - 56 mm - 120

 2183 14k yellow gold ring set with rose-cut diamonds in silver settings - front 20 x 15 mm, 56 mm - 200
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2184 2186

kavel TRUE Inzet

 2184 14k yellow gold ring set with an oval-cut ruby and 12 brilliant-cut diamonds in white gold settings - 54 mm 175

 2185 14k white gold crossover ring set with three brilliant-cut and six single-cut diamonds, combined circa 0.29 ct. - 54 mm - 150

 2186 14k yellow gold ring set with a brilliant-cut diamond weighing circa 0.45 ct. - 64 mm - 450

2187 2188

 2187
Set of two 14k yellow gold rings, one set with an oval-cut sapphire and two single-cut diamonds, one set with four single-cut dia-
monds, can be worn as a set - 55 mm - 125

 2188 14k yellow gold cluster ring, set with 15 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.90 ct. - 55 mm 700

 2189 Two 14k yellow gold rings: one set with a rose-cut diamond, one with three rosettes set with emerald, sapphire, rubies and single-cut 
diamonds - 48 and 51 mm - 100

2190 2191

 2190 14k yellow gold diamond ring set with a brilliant-cut diamond surrounded 12 brilliant-cut diamonds 450

 2191
14k white gold diamond cluster ring set with a brilliant-cut diamond circa 0.70 ct. surrounded with 12 brilliant-cut diamonds, com-
bined circa 1.06 ct. - 58,5 - 1200
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2192 2195

kavel TRUE Inzet

 2192 18k white gold ring set with a brilliant-cut diamond and 6 smaller brilliant-cut diamonds on the sides - size 52 mm - 1700

 2193 18k white gold engagement ring set with a brilliant-cut diamond circa 0.90 ct pique quality, flanked by brilliant-cut diamonds - 51 mm 
- 900

 2194 14k white gold and diamond ring - size 57 mm - 120

 2195 14k white gold ring set with a brilliant-cut diamond in prong setting - 54 mm - 1000

 2196 14k rose gold clusterring with matching pendant, both set with brilliant-cut diamonds - 52 mm - 500

 2197 14k white gold ring set with brilliant-cut diamonds - 57 mm - 500

2198 2201

 2198 18k yellow gold Retro style ring set with brilliant-cut diamonds - 56 mm - 400

 2199 14k white gold ring set with brilliant-cut diamonds - 55,5 mm - 140

 2200 14k yellow gold ring set with garnets and pearls - 57 mm - 75

 2201 14k white gold ring set with brilliant-cut diamonds - 53 mm - 1500

 2202 14k white gold cluster ring set with brilliant- and single-cut diamonds - 52 mm - 120

2203 2205

 2203
14kt two-tone gold ring, set with a brilliant-cut diamond circa 0.27 ct, the shank further decorated with 12 brilliant-cut diamonds - 
ring size 50 mm - 420

 2204 18k yellow gold ring set with a central brilliant-cut diamond circa 0.35, and 20 brilliant-cut diamonds in railsettings - 58 mm - 380

 2205
18k yellow gold cluster ring, the center set with an carré cut natural sapphire circa 0.60 ct., encircled by 12 brilliant cut diamonds, 
combined circa 0.20 ct. - 54 mm - 200
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2206 2210
kavel TRUE Inzet

 2206
18k yellow gold cluster earstuds, both set with a carré cut natural sapphire, combined circa 0.60 ct., each encircled by 12 brilliant-cut 
diamonds, combined weight circa 0.38 ct. - 11 x 11 mm 250

 2207 14k yellow gold filigree brooch, set with three rose-cut diamonds - 32 x 11 mm 100
 2208 14k yellow gold bar brooch decorated with a flower set with nine rose-cut diamonds - 60 mm 100

 2209 14k yellow gold flower brooch, decorated with rose-cut diamonds in closed silver settings, makers mark Gebr. Joh. Roozendaal - 40 x 
13 mm 100

 2210
Two round brooches: one 14k yellow gold filigree decorated with cannetille, one rose quartz sculpted as a daisy, centered by a rose-
cut diamond - 24 and 22 mm - 100

2211 2216
 2211 18k white gold floral brooch, set with 12 brilliant-cut and 11 single-cut diamonds, combined weight circa 0.75 ct. - 50 x 25 mm 400
 2212 14k yellow gold brooch set with a cabochon opal and seedpearls, circa 1900 - 45 mm - 80
 2213 14kt golden twisted bar brooch set with onyx, two diamonds and freshwater pearls, circa 1900 -l. 4.5 cm (weight 7.08) 40
 2214 18k yellow gold kebaya-pin with floral motives - 29 cm 225
 2215 14k yellow gold brooch with frosted effect - 50 x 38 mm 100

 2216
17k yellow gold Art Deco bar brooch, set with an Old-European-cut diamond center, flanked by six transistional cut- and six rose-cut 
diamonds, further decorated with 14 baguette cut- and two traingle cut synthetic sapphires, all set in an open worked, platinum frame 
decorated with millegrain - base metal pin, dimensions 21 x 49 mm -

400

 2217 Two 14k yellow gold filigree brooches, one circular and one rectangle, both decorated with cannetille and set with rose-cut paste 
garnets, circa 1900 - 27 mm and 28 x 23 mm 125

 2218 Platinum and 14k white gold bar brooch, set with 16 rose-cut diamonds - 70 mm - 180
 2219 14k yellow gold stick pin set with an oval rose-cut diamond - 60 mm 75
 2220 Two 14k filigree brooches decorated with cannetille - 30 x 24 and 24 x 20 mm 100

2221 2222

 2221 14k yellow gold brooch set with rose-cut diamonds - 45 mm - 275

 2222 14k yellow gold bar brooch set with 13 rose-cut diamonds - length 58 mm - 70

 2223 Two 14k yellow gold bar brooches, both set with a rose-cut diamond and with safety chains, early 20th Century  - 46 and 54 mm 60
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2228 2231
kavel TRUE Inzet

 2224 14k yellow gold bar brooch, set with five cultured pearls and 20 rose-cut diamonds - 53 mm - 100
 2225 14k cannetille broche joined with a belcher link chain (3,8 gr) 60
 2226 18k yellow gold stick pin, decorated with small rose-cut diamonds and a natural pearl, circa 1900 - 70 mm 40
 2227 14k yellow gold and silver floral branch brooch set with rose-cut diamonds, circa 1900 150
 2228 14k yellow gold brooch decorated with three ‘fleur de lis’ and a lapis lazuli drop - 40 x 28 mm incl. drop - 150
 2229 14k yellow gold brooch set with paste stones, 19th Century 90
 2230 14k yellow gold fantasy brooch set with two cultured pearls and three paste stones 150
 2231 14k yellow gold brooch decorated with six ascending spheres - 60 mm - 90
 2232 Silver and 14k yellow gold round floral brooch set with rose-cut diamonds - 22 mm - 150

2233 2241

 2233 Silver branch brooch set with rose-cut diamonds 125
 2234 14k two-tone brooch set with two brilliant-cut diamonds 80
 2235 18k yellow gold brooch set with an enamel plaque with an image of Rafael’s ‘Madonna della Sedia’ - 4.5 x 4 cm 90

 2236 18k yellow gold necklace, the centre set with brilliant- and single-cut diamonds, the drop decorated with a round faceted sapphire and 
brilliant-cut diamonds - 42 cm 150

 2237 14k yellow gold curb link necklace, with a pendant set with an oval cabochon cut opal - length 46 cm 100
 2238 14k yellow gold necklace with a pendant set with a blue synthetic spinel 220
 2239 Garnet necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 45 cm - 50
 2240 18k yellow gold braided necklace, decorated with diamond- and flower designs - 44.5 cm 750
 2241 Five-strand garnet coloured paste beaded necklace, completed by a 14k yellow gold clasp, 19th century - 37 cm - 90
 2242 faceted garnet bead necklace and bracelet, both completed by 14k yellow gold clasp - 56 and 20 cm - 60

2243

 2243
14kt yellow gold necklace with a butterfly pendant set with five marquise cut- and one brilliant cut diamond, combined weight cica 
0.80 ct, the antlers decorated with two small round faceted rubies - 49 cm 450
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2247 2251

kavel TRUE Inzet

 2244 14k yellow gold curb link necklace - 47 cm 90

 2245 14k yellow gold curb link necklace - 45 cm 25

 2246 14k yellow gold box link necklace, with a heart shaped pendant set with a cultured pearl - 38 cm 60

 2247 14k yellow gold box link chain, with a round pendant set with onyx and single-cut diamonds - 56 cm 110

 2248 18k yellow gold cable link necklace - 40 cm 80

 2249 14k yellow gold figaro link necklace - 61 cm 80

 2250 Two beaded necklaces, one composed of lapis lazuli, cultured pearl and 14k yellow gold beads, completed by a 18k yellow gold 
clasp, the second one broken, consisting of cultured pearls combined with malachite lapis-lazuli and gold coloured beads 100

 2251 18k yellow gold Retro fringed necklace with articulated links - 42 cm 500

 2252 14k gold belcher link chain - 48 cm - (3,45 gr) 60

 2253 14k yellow gold wheat link chain - 50 cm 80

 2254 14k yellow gold figaro link chain - 49 cm 200

 2255 14k curb link necklace with an oval engraved locket - 35 x 15 mm incl. bale, 46 cm\ 125

 2256 14k yellow gold woven link necklace with ascending links - 45 cm 300

 2257 14k yellow gold Venetian link necklace - 40 cm 60

 2258 14k yellow gold curb link necklace - 59 cm 100

2259 2260

 2259 14k yellow gold Venetian link necklace, with a filigree center set with rose-cut garnet paste - 49 cm 250

 2260 14k white gold link necklace, the center decorated with cultured pearls and single-cut diamonds - 8 loose links included, 43 cm 225

 2261 14k yellow gold link necklace, the center set with a brilliant-cut diamond circa 0.10 ct. - 43 cm 300

 2262 Two 14k yellow gold curb link necklaces - 42 and 60 cm 60

 2263 One black beaded necklace completed by an engraved 14k yellow gold clasp, and a hematite necklace, decorated with an elephant 
pendant - 37 and 45 cm - 75

 2264 14k curb link necklace - 57 cm - 80

 2265 Three-strand garnet necklace completed by a 14k yellow gold clasp 125
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2266 2269

kavel TRUE Inzet

 2266 Silver necklace with a round pendant set with rose-cut diamonds, the back 14k gold - clasp missing - 250
 2267 14k yellow gold necklace 160
 2268 14k yellow gold book pendant with engraved front, circa 1900 - size 20 x 18 mm 35

 2269 14k yellow gold key pendant, set with several coloured cabochon paste stones - 37 mm incl. bale - 140
 2270 Beetle nut pendant with 18k yellow gold decorations, depicting the zodiac sign Aquarius and the initials ‘MW 35
 2271 14k white gold pendant set with a brilliant-cut diamond, circa 0.15 ct, in addition; loose ear stud with rose cut diamond 120
 2272 14k yellow gold pendant set with an emerald-cut synthetic blue spinel, 1940s - 45 mm incl. bale 75

2273 2275

 2273
14k yellow gold pendant, set with 17 Old-European cut diamonds in a platinum setting, total weight circa 0.50 ct. - dimensions 16 x 
16 mm excl. bale - 500

 2274 14k yellow gold pendant set with two Old-European cut diamonds, the top circa 0.18 ct. fancy faint yellow/I2, the bottom circa 0.28 
ct. fancy faint brown/ I2 - lenghth 40 mm incl. bale - 170

 2275
14k two-tone gold round pendant, set with 28 brilliant-cut diamonds, centered by two hands clasping a brilliant cut diamond, com-
bined weight circa 0.90 ct - 27 x 23 mm excl. bale - 500

2276 2278
 2276 18k white gold pendant set with 136 brilliant-cut diamonds, combined weight circa 0.68 ct. - 42 x 20 mm incl. bale 300
 2277 14k yellow gold pendant, set with a brilliant-cut diamond circa 0.16 ct. and with four single-cut diamonds - 20 x 10 mm 200

 2278
14k white gold pendant set with an oval-cut natural sapphire circa 0.45 ct., encircled by 10 single-cut diamonds - 16.5 x 10 mm incl. 
bale 70

 2279 14k two-tone gold tear shaped pendant, set with 43 single-cut diamonds, pique quality - 22 x 16 mm incl. bale 300
 2280 14k white gold key pendant, set with 48 brilliant-cut diamonds, combined weight circa 0.25 ct - 36 x 12 mm 160
 2281 14k two-tone gold cluster pendant set with 25 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.50 ct. - 16 x 10 mm incl. bale 200

 2282 14k yellow gold cluster pendant, the centre set with an oval-cut natural sapphire, encircled by eight brilliant-cut diamonds - 15 x 8 
mm incl. bale 60

 2283 14k yellow gold hart slide pendant, decorated with nine single-cut diamonds - 16 x 11.5 mm incl. bale 60
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2285 2287

kavel TRUE Inzet

 2284 14k white gold rectangular slide pendant set with 44 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.44 ct. - 16.5 x 6 mm 160

 2285 18k white gold pendant, set with four brilliant-cut diamonds - 20 x 10 mm 60

 2286 18k two-tone gold heart pendant, set with 57 brilliant-cut diamonds - one missing - 12 x 14 mm excl. bale 160

 2287 9k (BWGG) yellow gold star shaped pendant set with rose-cut garnets - 40 x 24 mm incl. bale 60

 2288 14k yellow gold fish pendant with articulated links - 50 x 8 mm incl. bale 80

2289 2293

 2289
14k yellow gold pendant, set with a natural oval-cut sapphire circa 2.20 ct. encircled by 42 brilliant-cut diamonds, combined circa 
0.84 ct. - 24 x 15 mm incl. bale - 750

 2290 14k tear shaped filigree pendant set with a round-cut blue paste stone - 55 x 20 mm incl. bale 100

 2291 14k yellow gold pendant set with a brilliant-cut diamond 60

 2292 14k yellow gold pendant set with a cabochon-cut coral - 27 x 15 mm incl. bale - 40

 2293 14k yellow gold filigree pendant set with a cabochon-cut coral - 40 x 22 mm incl. bale - 120

 2294 14k white gold round pendant set with brilliant-cut diamonds - 20 x 13 mm incl. bale - 70

2295 2297

 2295 18k white gold heart shaped pendant, set with aventurine and baguette-cut diamonds 180

 2296 18k yellow gold pear-shaped pendant set with 17 brilliant-cut diamonds, combined weight circa 1.75 ct - 29 x 10 mm excl. bale - 300

 2297 18k yellow gold pendant set with a round jadeiete plaque, brilliant- and baquette-cut diamonds - 34 x 21 mm incl. bale - 150
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2298 2299

kavel TRUE Inzet

 2298 14k yellow gold heart shaped pendant, set with brilliant-cut diamonds - 26 x 23 mm incl. bale - 525

 2299 14k gold and silver drop pendant set with blue enamel and rose-cut diamonds 125

 2300 14k yellow gold medaillon on a curb link chain, circa 1900 60

2301 2306

 2301 18k white gold pendant set with calibrated rubies and brilliant-cut diamonds on a 18k white gold necklace - 45 cm - 450
 2302 Jadeite eggpplant pendant with 14k yellow gold fittings - 30 mm excl. bale - 70
 2303 18k yellow gold tie pin set with a round-cut synthetic spinel - 43 mm 35
 2304 14k yellow gold square engraved cufflinks - 17 x 17 mm 125
 2305 14kt yellow gold tie clip with safety chain - 65 mm 100

 2306 18k yellow gold cufflinks, the ends set with oval cabochon-cut natural sapphires, circa 0.60 ct. each, signed Di Fulco - 23 x 7 mm 400

 2307 14kt white gold cufflinks, the front convex and set with carré-cut synthetic sapphires and brilliant-cut diamond in pavé settings - 20 x 
16.5 mm 725

 2308 14kt gold tie pin set with a rosette of rose-cut diamonds silver setting - length 6 cm 20
 2309 14k two-tone gold gents ring, set with a brilliant-cut cubic zirconia - 60 mm 120
 2310 14k yellow gold signet ring engraved with the initials ‘WA’ - 67 mm 150

2311 2313

 2311 14k yellow gold oval engraved cufflinks, in original casing - 19 x 5 mm 175

 2312 14k yellow gold signet ring set with an onyx plaque - 66 mm 60

 2313 14k yellow gold signet ring set with a heliotrope plaque - 67 mm - 180
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2314 2319
kavel TRUE Inzet

 2314 14k white gold ring set with a brilliant-cut diamond in flush setting, circa 0.35 ct. - 67 mm - 300
 2315 14k yellow gold signet ring set with a blue jasper stone - 64 mm 120
 2316 Two 14k yellow gold tie pins, both set with a cultured pearl 30
 2317 14k yellow gold brooch set with an enamel plaque decorated with flowers - 32 x 25 mm - 100

 2318 Two 14k yellow gold brooches: one old book clasp with engravings, one antique filigree set with rose-cut garnets, formally a clasp - 
42 and 25 mm 125

 2319 14k yellow gold round brooch, decorated with a floral design and set with 6 rose-cut diamonds - 25 mm 60
 2320 Two 14k yellow gold filigree brooches, both decorated with cannetille (28 x 38 mm and 28 x 23 mm 150
 2321 14k yellow gold bar brooch set with three old-cut diamonds and 10 rose-cut diamonds in white gold settings - 58 x 9 mm 100
 2322 14k white gold bar brooch set with a single-cut diamond - 52 mm 50

2323
2326

 2323 18k yellow gold brooch set with a rough amethyst crystal - size 40 x 35 mm 140
 2324 14k yellow gold bar brooch set with a rose-cut diamond  - 53 mm - 250
 2325 14kt yellow gold oval brooch, set with an oval cabochon aventurine - 30 x 20 mm 75

 2326
18k yellow gold round brooch, set with 33 brilliant-cut and 64 single-cut diamonds, center stone circa 0.62 ct., combined weight circa 
3.1 ct, quality circa H-I / VS-SI - 40 mm - 800

 2327 Two 14k yellow gold brooches, one round set with cultured pearls and one set with two single-cut diamonds - 22 mm and 38 x 22 mm 75

2328 2332

 2328 14k yellow gold brooch, set with three round onyx plaques, all set with an old-mine cut diamond - 42 mm - 100
 2329 14k yellow gold engraved brooch, 19th century - 38 x 32 mm, small defects 40
 2330 14k yellow gold bar brooch set with a red paste stone, circa 1900 - 40 mm - 80
 2331 14k yellow gold bar brooch set with one marquise-cut, twelve octagonal-cut sapphires and eight octagonal-cut diamonds 50

 2332
14kt yellow gold floral bouquet brooch, set with five brilliant-cut and eight octagonal-cut diamonds, combined weight circa 1 ct. - 50 
mm - 450
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2338

2342

kavel TRUE Inzet

 2333 Silver and 14k yellow gold brooch set with rose-cut diamonds - pin renewed, 22 mm 70

 2334 14k yellow gold brooch set with a shell cameo depicting a lady - 52 x 45 mm - 70

 2335 14k brooch with leaf design and a red paste   stone, Jugenstil, circa 1900 40

 2336 14k yellow gold brooch made from a gold Ducat 1819 100

 2337 Two 14k yellow gold engraved brooches, both set with a round rose-cut garnet - 33 and 28 mm 220

 2338 Onyx brooch with 14k yellow gold open-worked floral design 100

 2339 14k gold engraved round brooch, 19th Century - 32 x 23 mm - 70

 2340 14k yellow gold brooch with bale, set with a cameo depicting a lady - 45 x 35 excl. bale - 225

 2341 14k yellow gold filigree brooch set with seedpearls 90

 2342 14k gold bar brooch set with garnets 40

 2343 14k and silver crescent moon brooch set with rose-cut diamonds 200

2344
2352

 2344 Silver and 14k yellow gold pear shaped brooch set with a pear-cut garnet and rose-cut diamonds 100

 2345 9k (BWGG) floral design filigree brooch 80

 2346 18k yellow gold fine curb link bracelet, the center decorated with a round mother-of pearl and gold filigree pendant - 16/18 cm 60

 2347 18k white gold fine anchor link bracelet, set with a black cultured pearl - 16/18 cm 50

 2348 14k yellow gold bracelet with smokey quartz links - 19 cm 80

 2349 14k two-tone gold flat woven link bracelet - 16.75 mm wide, 19 cm 600

 2350 14kt rose gold curb link bracelet - 18 cm 350

 2351 14k yellow gold bangle with engraved design and hook closure - 16 cm circumference 125

 2352
14k yellow gold closed-forever bracelet with three coins in a gold setting: 10 Gulden 1875, 20 Francs 1811-A and 10 Rubles 1904 - 
20 cm 650

 2353 Four 14k yellow gold bangle bracelets, one with hinge, two with engraved motifs, 2 mm width 200

 2354 14k yellow gold woven link bracelet  - 20 cm 70
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2355 2356

kavel TRUE Inzet

 2355
14k yellow gold hinged bracelet with rectangular panels, decorated with a pendant containing a remembrance medal - 25th anniver-
sary marriage 1937-1962 Juliana & Bernard - 20 mm wide, 20 cm 600

 2356 18k yellow gold bracelet decorated with two panther heads, both encrusted with cubic zirconia - one stone missing, 17 cm 200

2357 2359

 2357 14k yellow gold hinged crossover bracelet, set with two carré-cut diamonds, combined weight circa 0.25 ct. - 5 x 6 cm 350

 2358 14k yellow gold link bracelet, set with 50 single-cut diamonds in white gold settings - 18 cm 135

 2359 18k two tone gold bracelet with honeycomb link - length 18 cm 1300

 2360 14k yellow gold link bracelet 150

 2361 14k yellow gold link bracelet 280

 2362 14kt yellow gold nugget link bracelet - 18 cm - 150

2363

2366

 2363 14k two tone bracelet, set with 152 brilliant-cut diamonds, combined circa 3 ct. - 19 cm - 600

 2364 18k yellow gold fine curb link bracelet set with a cultured pearl - 16/18 cm 50

 2365 14k yellow gold link bracelet 160

 2366
14k yellow gold snake link necklace with two white gold accents, the center decorated with 20 brilliant-cut diamonds, combined 
weight circa 0.84 ct., quality circa H VS/SI  - 46 cm 1300
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2367
2368

kavel TRUE Inzet

 2367
14k yellow gold snake link bracelet, decorated with 19 brilliant-cut diamonds, combined weight circa 0.74 ct., quality circa H VS/
SI - 18,5 cm 900

 2368 18k three tone curb link necklace - 90 cm 1000

2369
2378

 2369 14k rose gold necklace, set with eight brilliant-cut diamonds - 42 cm 400
 2370 14k yellow gold belcher link necklace  - 91,5 cm- 140
 2371 Four-strand garnet necklace completed by a 14k yellow gold clasp, set with three faceted garnets - 39 cm - 140

 2372 Two-stranded garnet choker completed by a 14k rose gold clasp, set with a round faceted garnet, included: loose garnet beads - length 
32 cm - 50

 2373 14k yellow gold fringed necklace with frosted effect detailing - 44 cm 430

 2374 Five-strand coral necklace with matching bracelet, both completed by a 14k yellow gold and silver clasp, set with a cabochon cut 
coral - 54 and 19 cm - 200

 2375 9k (BWGG) two tone gold rope chain necklace - 51 cm - 100
 2376 14k yellow gold box chain necklace - 43 cm - 30
 2377 14k yellow gold curb link necklace - 42 cm 25
 2378 14k white gold woven link necklace, set with 15 brilliant-cut diamonds in prong settings - 43,5 cm 350
 2379 Faceted carnelian necklace completed by an engraved 14k yellow gold clasp 90
 2380 18k white gold box link necklace - 41 cm 60

2381 2384

 2381
18k two-tone gold necklace with square links, set with nine brilliant-cut diamonds in bezel settings, combined weight circa 0.27 ct.  - 
near the clasp, two sterling silver elongated links were added, current length 47 cm 750

 2382 14k yellow gold rope link necklace - 47 cm 80
 2383 14kt white gold box link necklace, set with a round-cut cubic zirconia - 40 cm 100

 2384
18k white gold elongated ball link chain completed by a floral shaped pendant set with a cultured pearl and nine single-cut diamonds 
- 40 cm - 140

 2385 14k yellow gold curb link necklace - 60 cm 80
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2386

2390

kavel TRUE Inzet

 2386 9k  (BWGG) yellow gold belcher link necklace with embossed links - 70 cm 150
 2387 18k yellow gold curb link necklace - 44 cm 500
 2388 14k yellow gold double curb link necklace 100
 2389 14k yellow gold Venetian link necklace - 52 cm 90

 2390 14k yellow gold necklace, set with five rubies and five single-cut diamonds - 45 cm 250
 2391 Three strand faceted garnet bead necklace, completed by a 14k yellow gold clasp set with rose-cut garnets - 43 cm 100

 2392 Three three-strand faceted bead garnet necklaces, all completed by a 14k yellow gold clasp set with a rose-cut garnet, circa 1900 - 38 
cm - 100

 2393 Turquoise nugget and cultured pearl necklace, completed by a 14k yellow gold clasp - 85 cm - 50

2394 2396

 2394 Cultured multicoloured freshwater pearl necklace, completed by 14k yellow gold clasp - 45 cm - 75

 2395 14k yellow gold necklace - 43 cm- 40

 2396 18k belcher link necklace with a cross pendant set with brilliant-cut diamonds - 30 x 17 mm, 40 cm - 750

 2397 14k yellow gold necklace 90

 2398 Jadeite beaded necklace completed by a 14k yellow gold clasp  - 46 cm - 65

 2399 14kt yellow gold ring set with an oval cut synthetic spinel - 59 mm 50

2400 2401

 2400 18k white gold ring with open worked design, Rhyton - 55 mm - 200

 2401 14k yellow gold cocktail ring set with an oval-cut green paste stone - 56 mm 70

 2402 14k yellow gold ring set with five marquise-cut blue synthetic spinels - ring size 53 mm - 50

 2403 14k white gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond, weight circa 0.37 ct - 60 mm - 140

 2404 14k yellow gold ring set with an oval faceted synthetic alexandrite, thereby; 14kt gold ring with awning cabochon cut onyx - ring size 
53 mm - 185

 2405 14k yellow gold ring set with an oval cabochon moss agate - 55 mm - 40

 2406 14k white gold solitaire ring set with an Old-European cut diamond, circa 0.65 ct. - 55 mm - 200
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 2407
14k yellow gold clusterring set with an oval faceted synthetic sapphire, encircled by twelve brilliant-cut diamonds, combined circa 
0.45 ct. - 60 mm - 150

 2408 14k yellow gold ring set with an oval cabochon opal, circa 1.60 ct - 56 mm - 100
 2409 14k yellow ring set with three brilliant-cut diamonds - 62 mm - 100
 2410 20k yellow gold crossover ring, set with two cultured mabé pearls - 52 mm 80
 2411 14k square shaped ring with rounded corners, set with a brilliant-cut diamond - 52 mm 40

 2412 9k (BWGG) yellow gold ring with an openworked shank, decorated with hearts and lotuses, set with a large round-cut synthetic 
colour-change sapphire - ringsize 50 - 70

 2413 14k yellow gold ring set with a cultured pearl, flankeed by eight brilliant cut diamonds - ring size 50 mm - 80

2414 2415

 2414 14k yellow gold navette ring, set with 25 brilliant-cut diamonds, combined circa 1.5 ct. - 46 mm 600

 2415 18k rose gold ring, set with an oval cabochon rose quartz circa 4.75 ct. - 53 mm - 300

2416 2422

 2416 14k yellow gold cluster ring, set with seven brilliant-cut diamonds, combined circa 0.98 ct, quality circa H-VS/SI - 59 mm - 600

 2417 14k white gold ring, Le Chic, set with two baguette-cut synthetic sapphires and three brilliant-cut diamonds - 55 mm - 150
 2418 14k white gold ring, set with a row of five brilliant-cut diamonds, combined circa 0.35 ct. - 54 mm - 150
 2419 14k yellow gold earrings consisting of four marquise shapes, set with 2x 39 brilliant-cut diamonds - 27 mm - 350

 2420 14k yellow gold cocktail ring, the front concave and set with 25 fancy yellow brilliant-cut diamonds and 24 colourless diamonds in 
pavé settings, combined circa 0.73 ct. - 53 mm 600

 2421 14k yellow gold ring, set with 17 brilliant-cut diamonds in white gold setting, combined 0.64 ct. - 53 mm - 275

 2422 14k white gold solitaire ring set with an Old-European cut diamond circa 0.70 ct., quality H/I1 - 52 mm - 300
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 2423 14k white gold crossover ring, set with two brilliant-cut diamonds in prong settings, combined weight circa 0.60 ct. - 54 mm - 360
 2424 14k slim V-shaped white gold ring, set with five brilliant-cut diamonds - ring size 65 mm - 65

 2425 18k white gold ring, centered by a cultured Akoya pearl, the shank decorated with a ribbon like motive, set with 16 single-cut dia-
monds - 53 mm - 155

 2426
14k yellow gold Retro style scroll ring, the centre set with an Old-European cut diamond circa 0.40 ct., flanked by eight single-cut 
diamonds in white gold pavé settings - 58 mm 1000

2427 2428

 2427 14k white gold silitaire ring, set with a brilliant-cut diamond circa 0.66 ct., circa H/SI - ring size 54 mm - 1000

 2428
18k yellow gold cluster ring, set with an oval cut natural sapphire circa 0.80 ct. encircled by 12 brilliant-cut diamonds, combined 
weight circa 0.47 ct. - ring size 55 mm 600

2429 2435

 2429
18k yellow gold cluster ring, the centre set with an oval cut ruby circa 0.80 ct., encircled by tapered baguette- and brilliant cut dia-
monds, combined circa 0.76 ct. - ring size 51 mm 600

 2430 14k yellow gold cluster ring set with 19 brilliant-cut diamonds - ring size 55 mm 150
 2431 14k yellow gold ring set with an oval cabochon turquoise - ring size 56 mm 60

 2432 14k yellow gold signet set with an onyx plaque - 55 mm - yellow gold signet ring engraved with the initial ‘T’ - 51 mm - and a loose 
earstud set with a cubic zirconia 100

 2433 Two yellow gold signet rings, one 14k set with carnelian and one 18k with onyx - 54 and 52 mm 75
 2434 14k white gold ring set with black brilliant-cut diamonds and single-cut colourless diamonds - 57 mm - 100

 2435
Set consisting of a 18k yellow gold ring and pendant, both set with a carré-cut diamond, combined weight circa 0.35 ct. - ring size 55 
mm 150

 2436 18k white gold ring set with a rectangular jadeite plaque, 13 x 10 mm - 52 mm - 80
 2437 14k white gold solitaire ring set with a champagne coloured diamond weighing circa 0.60 ct. - 54 mm - 600

 2438 18k white gold crossover ring, the center set with a brilliant cut diamond circa 0.46 ct.,  further decorated with 18 tapered baguette-cut 
diamonds and six irriadated black single-cut diamonds - 53 mm - 800

 2439 14k yellow gold cluster ring set with a pear-cut sapphire and 22 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.22 ct. - 53 mm - 250
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 2440 14k yellow gold ring set with two marquise-cut sapphires and three brilliant-cut diamonds - 58 mm - 100

 2441 14k yellow gold ring set with a rectangular fancy-cut synthetic colour-change sapphire (green/blue) - 54 mm - 50
 2442 14k yellow gold ring, set with three rose-cut diamonds - 59 mm - 100
 2443 14k yellow gold diamond ring set with a brilliant-cut diamond surrounded 12 brilliant-cut diamonds - 54 mm - 450
 2444 14k yellow gold ring, set with round cut garnets, size 56 mm 100

 2445 18k yellow gold ring set with a smokey quartz and 8 brilliant-cut diamonds, French marks - 53 mm - 400

 2446 18k yellow gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.75 ct. - 52 mm - 950

2447 2450

 2447 14k white gold engagement ring set with brilliant cut diamonds, size 56 mm 150

 2448 14k yellow gold ring set with three brilliant-cut diamonds -59 mm - 60

 2449 14k white gold ring set with a brilliant-cut diamond in gypsy-setting, circa 0.60 ct. - 63 mm - 600

 2450 14k white gold eternity ring set with brilliant-cut diamonds - 53,5 mm - 100

 2451 18k yellow gold marquise shaped ring set with brilliant-cut diamonds - 53 mm - 400

2452 2456

 2452 14k white gold cluster ring set with six pear-shaped sapphires and five single-cut diamonds - 53 mm - 150

 2453 14k yellow gold ring set with three cubic zirconia - 58 mm - 65

 2454 14k yellow gold ring set with brilliant-cut diamonds - 50 mm - 190

 2455 14k white gold band ring set with cubic zirconia, signed Blush - 55,5 mm - 120

 2456 18k white gold ring, set with 99 brilliant-cut diamonds, combined weight 0.40 ct - 4 mm wide, ring size 60 mm 210
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 2457
18k yellow gold ring, set with a round faceted synthetic colour change sapphire, encircled by single-cut diamonds in platinum pavé 
settings - ring size 52 mm - 150

 2458 18k yellow gold bar brooch, set with a round faceted synthetic colour change sapphire, encircled by single-cut diamonds in white gold 
pavé settings - 75 mm - 100

 2459 14k yellow gold sunflower brooch with bale, set with an Limoges enamel plaque depicting a lady - 55 x 40 mm incl. bale 150

 2460 Two 14k yellow gold bar brooches, one set with four rose-cut diamonds, one with a single rose-cut diamond - defects, 65 and 58 mm 150

 2461 Two 14k yellow gold brooches: one marquise shaped set with imitation pearls, one set with a shell cameo - 40 x 11 mm and 30 x 24 
mm 100

2462 2466

 2462
Two antique brooches: one 14k yellow gold set with an onyx plague, decorated with a silver flower set with 19 rose-cut diamonds, the 
largest measuring 7 x 5 mm, one gold filled with engravings, both late 19th Century 150

 2463 14k yellow gold pin set with rose-cut diamonds and sapphires, with a wave shaped pendant set with rose-cut diamonds - one diamond 
missing, 36 x 30 mm - 120

 2464 14kt yellow gold round brooch, decorated with filigree and set with seed pearls and round faceted garnets - 30 mm 85

 2465 18k yellow gold bar brooch set with two round-cut synthetic yellow sapphires - 65 mm 80

 2466 18k three tone gold brooch with frosted effect - 32 x 32 mm 400

2467

2469

 2467
9k (BWGG) yellow gold brooch, converted from a clasp, set with a coral cameo depicting Flora, 19th Century - dimensions 45 x 38 
mm 80

 2468 14k yellow gold brooch/pendant, set with a shell cameo depicting the profile of a lady - 30 x 25 mm excl. bale - 50

 2469
9k (BWGG) yellow gold Art Deco bar brooch, set with 5 brilliant-cut diamonds and 14 single-cut diamonds in white gold settings, 
total weight circa 0.55 ct. - 52 mm 200
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 2470 9k (BWGG) yellow gold brooch set with three cabochon corals, the largest 14,5 mm diameter - 36 mm 25

 2471 14kt yellow gold engraved brooch, formally a book clasp - 60 mm - 100

 2472 14k yellow gold filigree bar brooch, set with three cultivé mabé pearls - length 53 mm 50

2473
2477

 2473 14k yellow gold branch shaped brooch, set with rose-diamonds in closed settings - 40 mm - 100

 2474 9k (BWGG) yellow gold bar brooch set with an old-cut diamond - 47 mm - 50

 2475 14k yellow gold bar brooch, set with a cultured pearl and a brilliant-cut diamond circa 0.20 ct - 65 mm 50

 2476 14k yellow gold antique brooch set with two round rose-cut garnets and a gold plated pendant set with a round-cut hematite 30

 2477 14k two-tone gold bar brooch set with a cabochon-cut sapphire and two rose-cut diamonds, circa 1915 - 60 mm 80

2478 2484

 2478 14k yellow gold and silver brooch with bale, set with nine natural pearls and 40 rose-cut diamonds - 22 x 22 mm 150
 2479 14k yellow gold filigree bar brooch set with a paste stone - 60 mm - 60
 2480 14k yellow gold filigree bar brooch set with a carnelian cameo, 19th Century - 41 mm - 80
 2481 14k yellow gold brooch with blue and white enamel, 19th Century 160
 2482 14k yellow gold engraved brooch, originally an old book clasp - 45 mm - 90
 2483 Silver and 14k yellow gold floral brooch set with rose-cut diamonds - 35 x 7 mm - 125

 2484 14k yellow gold and silver flower basket brooch, set with rose-cut diamonds 250
 2485 14k and silver branch brooch set with rose-cut diamonds 125
 2486 14k yellow gold brooch, formally a book clasp - damages - 45
 2487 18k yellow gold Retro brooch set with a cultured pearl and octagonal-cut rubies - 25 mm 70
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 2488 14k yellow gold filigree brooch set with a cabochon coral - 15 x 25 mm - 275

 2489 14k yellow gold brooch with bale, set with a jadeiete - 50 x 30 mm 100

2490 2492
 2490 Coral bead necklace with 6.5 mm beads, completed by a 14k yellow gold clasp - 43 cm 200

 2491 Several coral items: a Coral necklace completed by a 14k yellow gold clasp, three-strand coral bracelet completed by a 14k yellow 
gold clasp, 14k yellow gold  ring and earrings, all set with coral 150

 2492 Three-strand coral necklace completed by a 14k yellow gold clasp, and a damaged gold ring 70
 2493 Coral necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 111 cm, weight 50 grams - 70
 2494 Red coral necklace completed by a 14k yellow gold clasp - part of the clasp is missing - 50
 2495 Coral necklace completed by a 14k yellow clasp, in addition; coral bracelet with 14k yellow gold clasp - 58 cm and 27 cm - 50

 2496 Blood corals sauté completed by a 14k yellow gold clasp - 102 cm - in addition; blood coral necklace completed by a base metal 
clasp, length 59 cm 50

 2497 Coral necklace with ascending beads, largest beads 8 mm - 74 cm 150
 2498 Six-strand coral bracelet completed by a 14k yellow gold clasp set with three cabochon cut corals - 15 cm 75
 2499 Three-strand coral bracelet completed by a 14k yellow gold clasp set with a cabochon cut coral - 17 cm 50
 2500 A coral branch pendant with 14k gold mounting together with a coral necklace 90

2501 2503

 2501
Set consisting of a three-strand coral choker and bracelet, both completed by a 14k yellow gold clasp, set with a cabochon-cut coral 
- 36 and 20 cm - 300

 2502 Three-strand coral bead necklace with ascending beads, completed by a 14k yellow gold clasp set with a cabochon-cut coral - 40 cm 150

 2503 Coral bead necklace with 6.5 mm beads, completed by a 14k yellow gold filigree clasp - 70 cm 200
 2504 Coral necklace completed by an oval 14k clasp set with an oval cabochon coral - 55 cm - 125
 2505 Four-strand coral bead bracelet completed by a 14k rose gold clasp set with four oval cabochon corals - 21 cm 120
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 2506 Four-strand coral bead bracelet completed by a 14k yellow gold clasp, set with three cabochon corals - 21 cm 300
 2507 Three-strand coral bead necklace, completed by a 14k yellow gold clasp set with an oval cabochon coral - 47 cm 375
 2508 Double-strand coral bead necklace, completed by a 14k yellow gold necklace set with a round cabochon coral - 46 cm, 45 grams - 300

 2509
Two-strand coral necklace, completed by a 14k yellow gold clasp, decorated with a coral cameo depicting a lady, 19th Century - 48 
cm, 60 grams - 300

 2510 Two-strand coral bead necklace, completed by a 14k yellow gold clasp set with a round cabochon coral - 44 cm, 47 grams - 250

2511 2513
 2511 Coral bead necklace completed by a 14k yellow gold tubural clasp decorated with cannetille - 50 cm, 25 grams - 175

 2512 Three-strand coral bead bracelet, completed by a 14k gold clasp set with three round cabochon corals - 20 cm, 15,7 grams - 150

 2513 Three-strand coral necklace, completed by a 14k yellow gold lock set with an oval cabochon coral - 46 cm - 240

 2514 Coral branch necklace, completed by a 14k yellow gold clasp, circa 1900 - 43 cm, 16,6 grams - 75

 2515 Set consisting of a 14k yellow gold ring and bracelet, both set with small coral beads - 56 mm and 18 cm 150

2516

2517

 2516
14k yellow gold pendant, set with a carnelian carving in an oval flower shape, 19th century - carnelian damaged, pendant old repairs 
and damage - 25

 2517 14k yellow gold brooch set with rose-cut diamonds - 42 mm - 120
 2518 Tiger nail in 18kt yellow gold frame with base metal brooch pin - 40 mm 50
 2519 Carved nephrite jade ‘mano fico’ pendant with 14kt yellow gold fittings - 43 mm excl. bale - 125
 2520 20k yellow gold pendant, set with a round facetted paste stone in prong setting - 22 mm 70
 2521 14k yellow gold antique medaillon with a floral decoration set with imitation pearls - 36 x 28 mm excl. bale 100
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 2522 14k two-tone gold pendant in the shape of two hearts, set with brilliant- and single cut diamonds in prong settings -18 x 22 mm - 200

 2523 18k white gold cross pendant, set with four marquise- and one oval cut sapphire, signed Sévigné - 41 x 23 mm incl. bale 400

 2524 14k yellow gold double heart shaped pendant set with 29 single-cut diamonds in pavé settings - 23 x 19 mm 100

 2525 14k white gold pendant set with an emerald cut synthetic ruby circa 3.3 ct, encircled by 26 brilliant cut diamonds - 20 x 10 mm incl. 
bale - 120

 2526 18k white gold cross pendant  set with 27 single-cut diamonds - 42 x 28 mm 120

 2527 14k yellow gold pendant set with a brilliant-cut diamond in bezel setting, terminating in a tear-shaped drop set with a pear cut natural 
sapphire circa 0.42 ct. - 22 x 8 mm 100

2528 2534
 2528 14k yellow gold slide pendant, set with three brilliant-cut diamonds in channel setting - 15 x 5 mm 60
 2529 14k yellow gold slide pendant set with 18 brilliant-cut diamonds in white gold pavé settings - 13 x 9 mm 175
 2530 14k yellow gold slide pendant set with three brilliant-cut diamonds - 19 x 6 mm 120
 2531 14k yellow gold pendant set with a brilliant-cut diamond in bezel setting, circva 0.17 ct. - 12 x 6 mm 90
 2532 14k white gold X-shaped pendant, set with 14 brilliant-cut diamonds - 22 x 7 mm 100
 2533 14k yellow gold dangle earrings, set with single-cut diamonds and a cultured pearl 140

 2534 14k rose gold flower shaped pendant/brooch, set with rose-cut garnets and culturel pearls - 32 mm diameter 100
 2535 14k yellow gold pendant set with an oval-cut amethist weighing circa 38 ct. - 30 x 20 mm excl. bale 80

2536 2537

 2536
18k white gold pendant set with five natural oval-cut sapphires and 30 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.30 ct. - 44 x 7 mm 
incl. bale 175

 2537 Two antique medaillons: one 9k (BWGG) set with striped agate, one 9k with engraved design 100

 2538 Two 14k yellow gold pendants, one depicting a snake, one set with a tear-shaped cabochon coral 100
 2539 14k yellow gold pendant set with a brilliant-cut diamond 90
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 2540 14k yellow gold pendant set with a shell cameo depicting a lady - 33 x 16 mm incl. bale - 70

 2541 14k yellow gold filigree pendant 80

 2542 14k white gold round pendant set with brilliant-cut diamonds - 31 x 21 mm incl. bale - 350

 2543 14k yellow gold cross pendant set with brilliant-cut diamonds - 35 x 20 mm incl. bale - 300

 2544 18k two-tone gold pendant set with an oval-cut sapphire and brilliant-cut diamonds - 20 x 12 mm incl. bale - 100

 2545 Silver cross pendant with 14k yellow gold bale, set with rose-cut diamonds -34 x 24 mm - 125

 2546 14k yellow gold pendant set with a cultured pearl and a brilliant-cut diamond 50

 2547 14k white gold heart pendant set with brilliant-cut diamonds 90

2548 2551

 2548
18k yellow gold fur clip, Tabbah, Beret Icon Love collection, two clips set with an cabochon sapphire and connected by four double 
rolo chains - length 70 mm 450

 2549 18k yellow gold modernist brooch, signed ‘JAD’, London, 1972 - 60 x 55 mm 1000
 2550 A 14k yellow gold cross pendant set with a brilliant-cut diamond and three rubies 50

 2551
18k yellow gold heart shaped earstuds, Chopard, Happy Diamonds collection, set with brilliant-cut diamonds and a glass comparti-
ment, containing a loose brilliant-cut diamond in bezel setting , in original case - 9.5 x 10.5 mm - 350

2552 2553

 2552
18K yellow gold necklace, Tiffany & Co. Signature X Collection, consisting of 22 “X” links alternated by connectors, completed with 
an integrated secure push clasp with a safety latch - length 44 cm 4400

 2553 18k rose-gold Cigar Band ring, Cartier - ring size 62 mm - 600
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 2554 14k yellow gold modernist ring, Björn Weckström for Lapponia, Finland 1982 - ring size 60 mm 250

 2555 18k white gold heart pendant, inscribed: ‘Please return to Tiffany & Co New York 210604’ 200

2556 2558

 2556
18k yellow gold cocktailring, Phillipe Comoy, set with one brilliant-cut diamond, two pear cut natural sapphires and two pear-cut 
natural emeralds, signed inside the shank - ring size 54 mm 600

 2557 18k rose star shaped ring, Phillipe Comoy, set with 16 brilliant-cut diamonds of which six are champagne colour, combined weight 
circa 1.50 ct., signed inside the shank - 18 x 18 mm, ring size 54 mm 700

 2558
18k white gold ring, Philippe Comoy, its centre set with an old-mine cut diamond circa 0.45 ct., the shank decorated with laurel 
wreaths and set with three Old-European cut diamonds - ring size 55 mm - 400

2559 2561

 2559
18k yellow gold swivel ring, signed Phillipe Comoy, one side set with an oval cabochon sodalite, the other side with a gold cameo of 
a snake and the initials ‘J.N.’ - ring size circa 56 mm 750

 2560 18k yellow gold swivel ring, signed Philippe Comoy, one side set with a carnelian intaglio depicting a sphinks, the other side with 
gold cameo depicting Nike crowning Pallas Athena - ring size circa 62 mm 800

 2561
18k white gold ring, Philippe Comoy, the shank decorated with laurel wreaths and set with one brilliant-cut diamond and two Old-
European cut diamonds, combined weight circa 0.43 ct. - ring size 56 mm 500

 2562 18k yellow gold shield ring, Phillipe Comoy, set with a fancy yellowish-brown brilliant-cut diamond flanked by six brilliant-cut 
diamonds - 54 mm - 700

 2563 18k white gold cocktail ring, Phillipe Comoy, set with a triangle-cut orange sapphire and eight brilliant-cut diamonds- 52 mm - 500
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 2564
Six 14k yellow gold discontinued Pandora charms: charms set with sapphires - 750296SA - two charms set with aquamarine 
-750296AQ - and two spacers set with aquamarine - 750295AQ 300

 2565
Six 14k yellow gold discontinued Pandora charms: four flower charms set with aquamarine - 750343BTP- one flower charm set with 
garnets - 750343GR - and one flower spacer set with peridot - 750343PE 300

2566 2570

 2566
Eight  14k yellow gold discontinued Pandora spacers: four leaf spacers -  750241 - two daisy flower spacers - 750465- and two flower 
spacers -750269 280

 2567
Four 14k yellow gold discontinued Pandora spacers: one dangle flower spacer set with diamond - 750407D - one dangle cross spacer 
- 750407D - one dangle flower charm set with ruby - 750359RU - and one dangle flower charm set with diamond - and one dangle 
flower spacer with diamond - 750359D

200

 2568 Six 14kt yellow gold discontinued Pandora charms: four charms set with cubic zirconia - 750235CZ - one pendant charm with pearl - 
75435D - and one clip charm set with ruby - 750418RU 300

 2569 Seven 14k yellow gold discontinued Pandora spacers: six spacers - 750130 - and one smooth spacer - 750122 150

 2570
Seven 14k yellow gold discontinued Pandora spacers - three beaded spacers - 750218 - two openworked circle spacers - 750432 - and 
two thin beaded spacers 125

2571 2572

 2571
Five 14k yellow gold discontinued Pandora charms: two abstract charms - 750117 - one openworked circle charm - 750223 - one 
leaves charm with diamond - 750435D - and one abract charm with diamond - 750408D 250

 2572
Six 14k yellow gold discontinued Pandora charms: one Queen Bee charm - 750432 -  one strawberry charm - 750240 - one flower 
charm with pink cubic zirconia - 750237PCZ - one heart charm with sapphire - 750294SA - one extravaganza charm with pink sap-
phire - 750803PSA - and one pink murano glass lotus bead - 750501

300
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 2573
18k white gold link bracelet with 52 links, each set with a brilliant-cut diamond in bezel setting, flanked by four brilliant-cut dia-
monds in prong settings, 260 diamonds in total with a combined weight of circa 4.16 ct., colour and clarity circa H/VS-SI - lenght 19 
cm

2200

 2574
18k yellow gold panther brooch/pendant with a removable fantasy-link chain which converts it into a necklace. The panther is deco-
rated with black enamel and wears a white-gold collar set with 12 brilliant-cut diamonds, its eyes decorated with tiny rubies - 70 x 30 
mm, wearing length 44 cm

1000

2575 2576

 2575
14k yellow gold three-stone diamond ring, the center set with a brilliant cut diamond circa 0.73 ct G-H/VS, flanked by one brilliant 
cut diamond circa 0.26 ct H-VS/SI and one brilliant cut diamond circa 0.26 ct L-M/VS - ring size 55 mm 2400

 2576
18k yellow gold cocktail ring in the shape of a panther clasping an oval cut natural sapphire circa 0.430 ct., its eyes set with emerald 
and its skin set with round cut sapphires and brilliant cut diamonds - ring size 53 mm 1200

2577 2579

 2577 18k white gold solitaire ring, set with a brilliant cut diamond in cathedral setting, circa 0.66 ct, H/VS-SI - ring size 53 mm - 1900

 2578 14kt white gold ring set with an Old-European brilliant cut diamond, approx. 1.3 ct, quality circa H-I/I3, flanked by six brilliant cut 
diamonds - ring size 58 mm - 1000

 2579
A 950 platinum Belle Epoque solitaire ring, set with an Old-European cut diamond circa 2.95 ct, J-K colour SI clarity, the open-
worked shank further set with 36 briljant- and single cut diamonds and decorated with mille-grain detailing, in original case, accom-
panied by an HRD jewellery report - ring size 52 mm -

12000
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 2580
18k yellow gold ring, centered by a brilliant-cut diamond circa 1.88 ct, F-G VVS, encircled by 28 brilliant-cut and 12 baguette-cut 
diamonds, combined weight circa 4.70 ct., accompanied by a HRD jewellery report - ring size 54 mm - 4000

 2581
14k white gold cluster ring, centered by an emerald-cut natural emerald weighing circa 1.45 ct, encircled by 14 brilliant cut diamonds, 
combined weight circa 0.35 ct., accompanied by a NEL certificate stating the treatment of the emerald to be minor clarity enhance-
ment (oil) - 51 mm -

1750

2582 2583

 2582
950 platinum cocktail ring centered by an emerald cut emerald weighing circa 1.60 ct., encircled by brilliant-cut and baguette-cut 
diamonds, combined weight circa 0.82 ct., accompanied by a NEL certificate stating the treatment of the emerald to be significant 
clarity enhancement (oil) - ring size 51 mm -

2000

 2583
Cultured pearl necklace with 8 mm pearls, completed by an 18k white gold clasp, the centre set with a brilliant-cut diamond circa 0.80 
ct, encircled by six coloured sapphires and six single-cut diamonds - clasp 23 mm, length 98 cm - 1000

2584 2586

 2584 14k white gold earstuds set with brilliant-cut diamonds in prong setting, combined circa 1.40 ct. 2600

 2585 18k yellow gold drop earrings set with oval-cut citrines and brilliant-cut diamonds - 75 x 15 mm - 1500

 2586 18k yellow gold woven link chain set with a two-tone gold heart shaped pendant set with brilliant-cut diamonds - 32 x 30 mm, 43 cm 3000

 2587
14k white gold diamond three stone ring, set with an emerald-cut diamond weighing 1.03 ct and two brilliant-cut diamonds on the 
side. The emerald-cut stone accompanied by a HRD certificate no. 16021278004 dated 20th July 2016, stating the stone to be of a rare 
white colour(G)/VS 2 quality, ring size 53 mm

3200
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 2588
A cultured pearl necklace, completed by a 950 platinum clasp with gold tonque, centered by an pear shaped rose-cut diamond circa 
8.5 x 7.5 mm, encircled by 16 small rose-cut diamonds - 40 cm - 1000

 2589
A cultured Akoya pearl necklace with 9 mm pearls, every pearl seperated by a spacer set with brilliant cut diamonds, 288 diamonds in 
total with a combined weight of circa 5.25 ct., completed by a 14k yellow gold clasp - 45 cm - 1000

2590

2591

 2590
Four-strand cultured pearl bracelet, completed by a 18kt white gold hinged clasp decorated with floral motives and set with 41 
brilliant-cut diamonds, combined weight circa 2.96 ct, quality H-I SI - 18 cm - 1000

 2591
14k rose gold pendant set with ten brilliant-cut diamonds with a total weight of approx. 4.75 ct. The pendant comes with a 14k pink 
gold matching necklace and bracelet. The pendant accompanied by a HRD Jewellery Report no. J1603239001 dated 06th July 2016, 
stating the stones to be of a brown fancy colour/SI quality.

3000

2592

2594

 2592
18k white gold diamond three stone ring, set with an emerald-cut diamond weighing 1.03 ct and two brilliant cut diamonds on the 
side. The emerald-cut stone accompanied by a HRD certificate no. 16021278004 dated 20th July 2016, stating the stone to be of a rare 
white colour(G)/VS 2 quality, ring size 53 mm

3200

 2593 Five-strand coral necklace with beads meassuring circa 8 mm, completed by a 14k yellow gold filigree hook clasp, Dutch masters 
mark DS2, length 38 to 55 cm,  included: a collection of loose coral beads, gross total weight 244,85 grams 1250

 2594
14k gold and 925 silver crescent moon brooch, set with 87 old-European cut and rose-cut diamonds, combined weight circa 2 ct. - 40 
x 35 mm - 1000
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 2595
18k yellow gold flexible tube necklace, set with one blue and one pink oval-cut topaz, both weiging circa 1.70 ct, further decorated 
with 60 brilliant-cut diamonds, combinedcirca 0.90 ct., Assay Mark ‘Het Huis van St. Eloy’, Rotterdam - 44 cm 1250

 2596
18k yellow gold flexible tube bracelet, set with one blue and one pink oval-cut topaz, both weiging circa 1.50 ct, further decorated 
with 60 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.90 ct., Assay Mark ‘Het Huis van St. Eloy’, Rotterdam - 17 cm 650

 2597 14k white gold earstuds set with brilliant cut diamonds in prong setting, combined circa 0.90 ct. 1000

 2598 14k white gold earstuds each set with a brilliant cut diamond circa 0.80 ct., further set with baguette and marquise-cut diamonds, 
combined total weight 2.15 ct. - 13 x 8 mm - 2600

2599

2602
 2599 18k yellow gold ear studs in heart shape, decorated with seed pearls and emerald beads 125
 2600 18k yellow gold ear screw earrings set with round cut synthetic yellow sapphires 50
 2601 14k yellow gold ear screw earrings set with a piece of flower shaped jadeiet - diameter 13 mm - 50

 2602
14k gold earrings with tearshaped drops centered by an emerald cut emerald and further decorated with brilliant cut diamonds, pos-
sibly of  Indian origin - 23 x 12 mm - 300

 2603 18k yellow gold ear studs, centered by a cultured bouton pearl, encircled by brilliant-cut diamonds - 11 mm diameter - 200

2604 2607
 2604 14k white gold hoop earrings, set with brilliant-cut diamonds in pavé settings - 18 mm diameter 260
 2605 14k two-tone gold double hoop earrings, the inner hoop set with as row of single-cut cubic zirconia’s - 23 mm diameter 150
 2606 950 platinum and 18k yellow gold drop earrings, set with a brilliant-cut diamond in bezel setting - 14 x 4 mm,  backs missing 120

 2607 14k white gold earstuds, set with two small brilliant-cut diamonds in bezel settings - 5 mm diameter 40
 2608 14k white gold earstuds, both set with four brilliant-cut diamonds - 10 x 2.5 mm, backs missing 80
 2609 14k yellow gold earstuds, set with two fantasy cut light blue synthetic sapphires - 10 x 10 mm 60
 2610 18k white gold earrings set with two carré fancy-cut topaz in light and vivid blue - 33 mm 200
 2611 14k white gold earstuds set with brilliant-cut diamonds 120
 2612 14k white gold earstuds set with brilliant-cut diamonds in prong setting 180
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 2613 14k white gold earstuds each set with 4 brilliant-cut diamonds in prong setting 160

 2614 14k yellow gold earstuds set with single-cut diamonds in prong setting 40

 2615 14k yellow gold earstuds set with brilliant-cut diamonds in bezel settings 120

 2616 14k yellow gold earstuds set with two brilliant-cut diamonds - 11 mm - 70

 2617 14k white gold earstuds set with a pear-cut synthetic sapphire and a brilliant-cut diamond 90

 2618 14k two-tone gold heart shaped earstuds set with brilliant-cut diamonds - 12 x 10 mm - 140

 2619 14k flower shaped earrings set with coral 30

 2620 18k white gold earrings with an ‘X-shaped design - 17 mm 50

 2621 Coral necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 106 cm, 44 grams - 50

 2622 Agate bead necklace on 14k faceted clasp, and a garnet coloured paste necklace completed by a 14k yellow gold clasp - defective - 50

 2623 Faceted carnelian bead necklace, completed by a 14k yellow gold clasp - 46 cm - 75

 2624 14k yellow gold necklace with jasseron link with a 1912 Golden Fiver with soldered eye - length 52 cm - in addition: 14kt yellow 
gold gourmet link necklace without closure 140

2625 2626

 2625 14k yellow gold fringed necklace - 46 cm 500

 2626
14k white gold cable chain necklace, René Kahlé, the center set with seven brilliant-cut diamonds, combined weight circa 1 ct., in 
original case - 43 cm - 250

 2627 22k yellow gold fantasy link necklace with s-hook clasp - 41 cm 125

 2628 14k yellow gold curb link necklace - 41 cm 100

 2629 14k yellow gold rope link necklace - 55 cm 150

 2630 18k white gold box link necklace with a round pendant set with a brilliant-cut diamond in prong settings - 40 cm 80

 2631 Two 14k gold curb link necklaces - 43 cm and 64 cm 80

 2632 Three-strand necklace of faceted garnet beads, completed by a 14k yellow gold clasp decorated with cannetille and a faceted garnet 
- 39 cm - 100

 2633 14k yellow gold curb link necklace - 71 cm 225
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 2634 14k yellow gold necklace with braided links, terminating in round spheres - 46 cm 650

 2635 14k white gold cable link necklace with a pendant set with single-cut diamonds - 19 x 10 mm, 44 cm 200

 2636 Set consisting of a three-strand faceted garnet bead necklace completed by an openworked 14k yellow gold and silver clasp, set with 
an rose-cut garnet, with matching five strand garnet bracelet - 150

 2637 14k bar link chain necklace - 53 cm 140

 2638 14k yellow gold fringed link necklace with engraved links - 42.5 cm 500

 2639 14k yellow gold Franco link necklace - 62 cm 180

2640 2642

 2640 14k yellow gold necklace with acorn shaped fringes - 47 cm 230

 2641 14k yellow gold cable link necklace, centered by an abract form set with a single-cut diamond - 43 cm 80

 2642 14k rose gold fringed necklace with square tubular fringes - 40 cm 420

2643 2646

 2643
18k yellow gold square snake link necklace, the center set with five cascading rows set with a total of 24 brilliant-cut diamonds, 
combined weight circa 0.72 ct. - 43 cm 700

 2644 14k yellow gold Venetian link necklace - 59 cm 60
 2645 14k rose gold fantasy link sautoir, circa 1900 - 144 cm 420
 2646 14k yellow gold necklace 400
 2647 14k yellow gold oval link necklace -l. 43 cm- 100
 2648 Three-strand garnet necklace completed by a 14k yellow gold clasp 65
 2649 9k (BWGG) white gold necklace, set with single cut diamonds and round cut blue sapphire - 42 cm - 60
 2650 14k yellow gold ring set with a cabochon coral - ring size 53 mm - 50
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 2651 14k yellow gold cocktail ring, set with seven marquise-cut rubies and baguette-cut diamonds - ring size 53 mm 150

 2652 14k yellow gold rosette ring set with a brilliant-cut synthetic sapphire, surrounded by rose-cut diamonds - ring size 54 mm - 100
 2653 18k yellow gold ring set with 11 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.55 ct - 54 mm - 175

 2654 14k yellow gold ring set with a brilliant-cut diamond in a box setting, surrounded by six brilliant-cut diamonds - 57 mm 125

 2655 14k white gold Retro ring set with six brilliant-cut diamonds in chaton setting surrounded by 11 octagonal cut diamonds in pavé 
setting - ring size 55 mm - 150

 2656 14k white gold ring set with a cabochon cut chalcedony - ring size 62 mm 70

 2657 Three 14k yellow gold crossover rings, all set with cubic zirconia, also wearable as a set - ring size 55 mm 40
 2658 14k white gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond in prong settings, weight circa 0.40 ct. - ring size 55 mm - 200
 2659 14k yellow gold solitaire ring set with a round faceted synthetic colour change sapphire - ring size 53 mm - 80
 2660 14k two tone gold crossover ring set with a brilliant-cut diamond in tension setting, circa 0.27 ct - ring size 59 mm - 100

2661 2662

 2661 14k yellow gold cocktailring, set with green round faceted paste - ring size 55 mm 75

 2662 14k white gold ring set with a brilliant-cut diamond, weight circa 0.45 ct. - ring size 64 mm - 300

 2663 18k two colour gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond in bezel setting - ring size 51 mm 80

2664 2666

 2664
950 Platinum Art Deco ring, set with an Old-European cut diamond center circa 0.25 ct. and 12 single-cut diamonds further decorated 
with 10 facetted baguette-cut synthetic sapphires - ring size 52 mm - 600

 2665 Two 14k yellow gold rings, set with an oval cabochon agate and an oval-cut garnet - 55 mm 75

 2666
14k white gold ring, set with a brilliant-cut black diamond, circa 3.5 ct., encircled by 12 brilliant-cut diamonds, combined weight 
circa 1.30 ct. - ring size 54 mm - 1000
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 2667
14k white gold ring, centered by a brilliant-cut diamond, flanked by six round-cut rubies and four brilliant-cut diamonds - ring size 56 
mm - 350

 2668 18k white gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.45 ct H/I1 - ring size 53 mm 450

 2669
900 platinum cocktailring, centered by a heart cut diamond 0.20 ct., encircled by callbirated synthetic sapphires, the shank further set 
with baguette- and single-cut diamonds - ring size 53 mm - 700

 2670 14k white gold snake ring, set with 12 single-cut diamonds - ring size 45 mm - 150
 2671 14k yellow gold curb link necklace, with a V-shaped center set with 10 brilliant-cut diamonds, combined weight 0.25 ct. - 48 cm 300

2672 2674

 2672
14k white gold cocktail ring, the shank set with 102 brilliant-cut diamonds in pavé settings, combined weight circa 1.02 ct. - ring size 
55 mm 700

 2673 14k yellow gold ring set with a cabochon-cut carnelian - 56 mm - 30

 2674 18k white gold cocktail ring, designed like a wave decorated with 35 brilliant-cut diamonds in pavé settings - ring size 54 mm 400

 2675 14kt white gold solitaire ring, set with a brilliant-cut diamond in prong settings, circa 0.17 ct. - ring size 54 mm - 120

2676 2677

 2676 18k white gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.45 ct., colour and clarity H/VS - ring size 49 mm 800

 2677 14kt white gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.22 ct. in raised tension setting - ring size 55 mm - 250
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 2678
18k yellow gold ring set with 12 brilliant-cut diamonds in pavé settings, combined circa 0.96 ct., quality circa H/VS-SI - ring size 51 
mm - 800

 2679 18k yellow gold cluster ring, the centre set with an rectangle cut natural emerald circa 0.35 ct., surrounded by 28 brilliant cut dia-
monds, combined circa 0.85 ct. - ring size 52 mm 500

 2680 14k white marquise ring, the centre set with a brilliant-cut diamond, encircled by 12 single-cut diamonds - ring size 60 mm 120
 2681 14kt white gold V-shaped ring set with two rows of single-cut cubic zirconia’s - ring size 52 mm 70

 2682 14kt yellow gold swivel ring with, one side set with an oval cut garnet encircled by four single-cut diamonds, the other set with ten 
brilliant-cut diamonds - ring size 56 mm 320

 2683 14k yellow gold ring set with a cultured pearl, flanked by two single-cut diamonds - ring size 55 mm - a 14k yellow gold circular 
brooch decorated with cultured pearls, and a pair of metal earstuds set with two imitation pearls 75

 2684 14k yellow gold ring set with a brilliant-cut diamond circa 0.21 ct. in bezel setting - ring size 55 mm - 100
 2685 18k yellow gold clusterring set with an oval-cut natural sapphire circa 0.40 ct. surrounded by 12 brilliant cut diamonds - 51 mm - 100

2686 2688

 2686
18k yellow gold cluster ring, the center set with a carré-cut diamond, encircled by 38 brilliant-cut diamonds, combined weight circa 
0.75 ct. - 55 mm - 300

 2687 18k yellow gold Retro style ring, set with an brilliant-cut diamond and 12 rose-cut diamonds - 56 mm 600

 2688 14k yellow gold ring set with an cabochon sapphire and a brilliant-cut diamond - 55 mm - 150

2689 2692

 2689 14k white gold ring set with five brilliant cut diamonds, combined circa 0.75 ct. - 55 mm - 250

 2690 14k yellow gold cluster ring, set with 13 rose-cut diamonds - foils discoloured, 52 mm - 100

 2691 14k yellow gold ring set with cabochon malachite, and a yellow gold pendant set with an oval aventurine -53 mm - 90

 2692 18k yellow gold open-worked ring, set with an oval-cut sapphire and six rose-cut diamonds in silver setting - 57 mm - 225

 2693 14k yellow gold crossover ring, set with two rose-cut diamonds - 58 mm - 75
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 2694 14k yellow gold diamond ring set with brilliant-cut diamonds, size 66 550

 2695 18k yellow gold ring set with brilliant- and single-cut diamonds, size 60 mm 500

2696 2698
 2696 14k white gold cluster ring set with 13 brilliant-cut diamonds, size 54 mm 800
 2697 14k yellow gold diamond ring, size 54 mm 80
 2698 18k white gold ring set with brilliant-cut diamonds, 57 mm 1200
 2699 14k yellow gold ring set with three brilliant-cut diamonds, combined circa 0.59 ct - 57 mm - 600
 2700 14k white gold ring set with an oval-cut sapphire and six brilliant-cut diamonds - 57 mm - 300
 2701 14k white gold ring set with three round-cut rubies and four brilliant-cut diamonds - 52 mm - 75
 2702 14k yellow gold crossover ring set with emerald and briljant-cut diamonds - 56 mm - 200
 2703 14k yellow gold clusterring set with cabochon coral - 61 mm - 50
 2704 14k white gold cluster ring set with a ruby, encircled by brilliant-cut diamonds - 51 mm - 1000
 2705 18k gold solitaire ring, set with a brilliant-cut diamond - 58 mm - 270

2706 2708
 2706 14k white gold ring set with a round-cut sapphire and single-cut diamonds - 55 mm - 100

 2707 14kt yellow gold ring, set with an oval cut natural sapphire circa 0.70 ct. in bezel setting, the shank further decorated with 22 single-
cut diamonds - 57 mm - 250

 2708
Two cultured akoya pearl necklaces with 8.5 mm pearls, completed by a 14k yellow gold clasp set with single-cut diamonds. The 
locks can be linked, creating a double-strand necklace - 47 cm - 300

 2709 Set consisting of a six strand necklace and five strand bracelet with freshwater pearls, both completed by a 14k yellow gold clasp - 67 
& 20 cm - 200

 2710 Three strand cultured freshwater pearl necklace, completed by a 14k yellow gold clasp set with three round-cut synthetic rubies and 
seven cultured freshwater pearls - 42 cm - 100
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 2711
A cultured akoya pearl necklace with 8.25 mm pearls, completed by a 18k white gold clasp, decorated with three round-cut sapphires, 
three brilliant-cut and eleven single-cut diamonds - clasp 15 mm, 60 cm - 300

 2712
A cultured baroque freshwater pearl necklace with pink, cream and champagne coloured pearls, completed by a 14k two-tone gold 
clasp set with 24 single-cut diamonds - 100

 2713 A two-strand cultured freshwater pearl necklace with cream coloured pearls, completed by a 14k yellow gold clasp - 52 cm - 100
 2714 An imitation black pearl necklace completed by a 18k white gold clasp set with cubic zirconia - 42 cm - 100
 2715 Cultured cream coloured pearl necklace with ascending pearls, completed by a 14k white gold clasp - 46 cm - 100
 2716 Two-strand cultured pearl bracelet, completed by a 14k white gold clasp set with round-cut sapphires and cultured pearls - 18 cm - 80

 2717 Three-strand cultured pearl necklace completed by a 14k white gold clasp set with a bouton pearl, encircled by brilliant-cut diamonds 
- 40 cm - 550

2718 2720

 2718
Two-strand cultured pearl necklace completed by a 14k yellow gold floral shaped clasp, set with a brilliant cut diamond circa 0.72 ct. 
and rose-cut diamonds - clasp 40 mm, necklace 40 cm - 600

 2719 Cultured pearl necklace with 14kt yellow gold lock set with a cultured pearl, calibrated rubies and octagonal cut diamonds in pavé 
setting - two rubies missing, length 46 cm - 50

 2720
Cultured pearl necklace with an 18k yellow gold center piece, set with 34 brilliant-cut diamonds, completed by an 18k yellow gold 
clasp - 47 cm 175

 2721 Cultured pearl necklace completed by a 14k white gold clasp set with a cultured pearl and octagonal cut sapphires - 90 cm - included; 
imitation coral necklace with 14kt yellow gold clasp - length 70 cm - and cultured pearl necklace with 835 silver clasp - defective - 50

 2722 Cultured pearl necklace completed by a 14k white gold clasp, decorated with cubic zirconia and a cultured pearl - 95 cm - 100

2723 2724

 2723
Six-strand pearl necklace comprising of grey- and purple coloured cultured pearls, completed by a 18kt yellow gold clasp set with 35 
brilliant-cut diamonds - 45 cm - 600

 2724
Two-strand cultured pearl necklace, completed by a 14k gold clasp set with nine rose-cut diamonds, makers mark Joh. Van Rozendaal 
- length 36 cm - 200
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 2725 14kt yellow gold medallion, set with an oval-cut amethyst and decorated with filigree - size 30 x 26 cm excl. Eye 100

 2726 14k yellow gold pendant set with an oval cabochon cut opal - length 45 mm incl. bale - 100

 2727 14kt yellow gold pendant set with a brilliant-cut synthetic spinel - length 30 mm 10

 2728 14k yellow gold pendant set with an oval facetted amethyst - 20 x 17 mm excl. bale 40

 2729 20k gold nugget pendant - 30 mm excl. bale 500

2730

2731

 2730
18k yellow gold pendant containing a faience scarab, the back set decorated with a cobra engraving set with a marquise cut diamond 
weighing circa 0.18 ct., the bale set with 26 single-cut diamonds - 60 x 25 mm incl. bale - 800

 2731 18k yellow gold modernist pendant set with three champagne coloured diamonds, signed Linney’s - 20 mm incl. bale 180

2732
 2732 18k white gold cross pendant, set with six carré-cut natural sapphires and 58 single-cut diamonds 27 x 16 mm incl. bale 300
 2733 14k white gold pendant set with 58 brilliant-cut diamonds - 22 x 16 mm 200
 2734 14k yellow gold pendant set with an emerald-cut synthetic spinel - 25 mm - 45
 2735 14k yellow gold heart pendant, set with 10 brilliant-cut diamonds in pavé settings, combined circa 0.33 ct - 18 x 10 mm incl. bale 120
 2736 14k white gold cross pendant, set with 22 single-cut diamonds - 27 x 17 mm 200
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 2737 14k yellow gold cross pendant set with 59 single-cut diamonds in white gold pavé settings - 17 x 14 mm excl. bale 200

 2738 18k white gold pendant, set with 76 brilliant cut diamonds, combined weight 0.38 ct. - 31 x 11 mm 180

 2739 18k white gold heart pendant, set with 39 brilliant cut diamonds - 16.5 x 12 mm incl. bale 60

 2740 14k two-tone gold slide pendant, set with 39 brilliant-cut diamonds - 16 x 6.5 mm 120
 2741 Onyx pendant with gold fittings, set with a flower applique 80
 2742 14k yellow gold slide pendant set with an oval dark blue synthetic sapphire, further set with 12 brilliant-cut diamonds - 15 x 5 mm 60
 2743 Two 14k gold medaillons, both with engravings on the front, one attached on a safety pin 120

2744 2745

 2744 14k yellow gold pendant set with an lapis lazuli cameo depicting a lady -60 x 42 mm incl. bale - 100

 2745
14k white gold cross pendant, centered by an irriadated brilliant cut fancy green diamond, further set with 32 brilliant-cut diamonds, 
combined weight circa 0.95 ct. - 28 x 21 mm excl. bale 700

 2746 14k oval pendant, set with rose-cut diamond in closed silver settings - 28 x 23 mm excl. bale 200

2747 2751

 2747 14k yellow gold filigree pendant, set with a round rose-cut garnet - 55 x 30 mm incl. bale 60

 2748 14k yellow gold pendant set with brilliant-cut diamonds 120

 2749 14k yellow gold pendant set with a shell cameo depicting a lady 60

 2750 14k yellow gold engraved medaillon - 45 x 24 mm- 160

 2751 14k white gold cross pendant, set with brilliant-cut diamonds 1400
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 2752 14k gold cross pendant set with brilliant-cut diamonds 900

 2753 18k yellow gold pendant with hinged parts, set with 26 brilliant-cut diamonds, combined circa 4.75 ct. - 55 x 30 mm incl. bale 2500
 2754 14k two-tone gold cross pendant set with brilliant-cut diamonds  - 16 x 6 mm - 90
 2755 14k yellow gold pendant with an engraved seal 90
 2756 A 14k yellow gold clip brooch/pendant designed as a stylised flower 250
 2757 A 14K yellow gold clip pendant cluster set with brilliant-cut diamonds 140

 2758 14k yellow gold earstuds set with a cultured pearl, and a 14k yellow gold ring set with a princess-cut synthetic colour change sapphire 
- ring size 52 mm - 50

 2759 14k white gold earrings, set with a single-cut diamond - 20 mm 75

2760 2761

 2760 14k and 925 silver cluster earstuds set with two old-mine cut diamonds, both circa 0.50 ct., encircled by rose-cut diamonds  - 13 mm - 500

 2761 A pair of 14kt white gold ear studs, centered by an emerald-cut emerald encircled by brilliant-cut diamonds - 8 x 7 mm - 400

 2762 18kt two-tone gold earrings in V-shape, set with brilliant-cut diamonds - 16 x 12 mm 250

2763 2766

 2763
14kt white gold earrings, Damiani, set with two cultured akoya pearls and further decorated with 16 brilliant- and two marquise cut 
diamonds - 18 x 10 mm 400

 2764 14k yellow gold cluster earstuds, centered by an oval-cut natural sapphire encircled by 12 single-cut diamonds - 7 x 6 mm, backings 
missing 120

 2765 14k yellow gold earstuds, set with an emerald-cut dark blue sapphire and two brilliant-cut diamonds - 12 x 4 mm 140

 2766
18k two tone gold earstuds with a white gold curved base, decorated with a yellow gold centre, each set with 16 brilliant-cut dia-
monds, total combined weight circa 0.32 ct. - 14 x 9 mm 400

 2767 14k two tone gold dangle earrings, both seth with two single-cut diamonds in white gold bezel settings - 27 x 5 mm 100
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 2768
18k white gold dangle earrings, consisting of four interlocking circles, all set with brilliant-cut diamonds, total combined weight circa 
0.57 ct. - 37 x 5 mm 175

 2769 14k rose gold filigree earstuds set with round rose-cut garnets - 15 mm diameter 50

 2770 Three pair of 14k yellow gold earstuds: one pair set with rose-cut garnets, one pair set with blue and colourless cubic zirconia, one 
pair engraved spheres 80

 2771 14k white gold earstuds set with brilliant-cut diamonds in prong setting, combined circa 1.30 ct. 1300

 2772 14k yellow gold earstuds set with brilliant-cut diamonds in prong setting, combined circa 0.90 ct. 1200

 2773 14k yellow gold earstuds set with brilliant-cut diamonds 120

 2774 14k white gold earstuds set with brilliant-cut diamonds in prong setting 120

 2775 14k yellow gold earstuds set with brilliant-cut diamonds in prong setting 60

 2776 18k white gold earstuds and a pendant, each set with four brilliant-cut diamonds in prong setting 350

2777 2784

 2777 14k white gold earstuds set with brilliant-cut diamonds - 16 x 9 mm - 170

 2778 14k white-gold earrings set with a round-cut blue topaz and a round-cut amethyst - 26 mm - 200

 2779 14k two-tone gold earrings set with brilliant-cut diamonds - 11 mm - 90

 2780 14k yellow gold earstuds set with a brilliant-cut diamond 70

 2781 14k two-tone gold earstuds set with a brilliant-cut diamond 80

 2782 A pair of 14k white gold earrings each set with 2 rows of brilliant-cut diamonds topped with a radiant cut diamond 120

 2783 14k yellow gold earrings 25

 2784 14k white gold earstuds set with brilliant-cut diamonds 80

 2785 800 Platinum (BWPG) “Toi et Moi” ring set with old-brilliant cut diamonds 120

 2786 14k white gold cluster ring, set with nine brilliant-cut diamonds, combined weight circa 0.30 ct - 52 mm - 175

 2787 14k yellow gold ring in flower shape, centered with a cultivated pearl surrounded by diamonds - ring size 56 mm - 100

 2788 18k yellow gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond, Chinese hallmarks 250

 2789 14k yellow gold rosette ring set with a brilliant cut diamond around 0.66 ct., surrounded by eight diamonds in chaton setting, joint 
weight around 0.82 ct - ring size 51 mm - 500

 2790 14k yellow gold ring set with a cultivated pearl and six rose-cut diamonds in white gold bow-shaped setting - ring size 54 mm - 40

 2791 9k (BWGG) yellow gold ring set with an oval-cut synthetic alexandrite and surrounded by 19 single-cut cut diamonds - 67 mm 100
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 2792 18k white gold ring set with an oval faceted tanzanite, flanked by four baguette-cut diamonds - ring size 62 mm - 125

 2793 14k white gold crossover ring set with two cultured pearls and two brilliant-cut diamonds - ring size 53 mm - 225
 2794 14k two tone gold ring set with nine brilliant-cut diamonds in prong settings - ring size 62 mm - 125
 2795 18k yellow gold crossover ring set with four brilliant-cut diamonds and four synthetic emeralds in tension settings - ring size 58 mm - 125
 2796 14k yellow gold ring set with a round faceted garnet - inscription 180

 2797
14k white gold cluster ring, set with a cushion-cut synthetic sapphire weighing circa 4 ct., surrounded by 18 Old-European cut dia-
monds with a combined weight of circa 0.55 ct - front piece 17 x 17 mm, shank bend, ring size circa 55 mm - 400

 2798 14k yellow gold ring, centered by a rose-cut diamond of 3.5 mm in a closed silver setting - 54 mm - 200

2799 2800

 2799
14k white gold halo ring set with a brilliant-cut diamond circa 1.28 ct, encircled by twelve brilliant-cut diamonds, the shank further 
decorated with six single-cut diamonds, combined total carat weight circa 1.80 ct - ring size 51 mm - 1000

 2800
18k yellow gold Art Deco cluster ring, centered by a brilliant cut diamond, encircled by a row of round-cut sapphires and a row of 
rose-cut diamonds in platinum settings, the shank further decorated with six rose-cut diamonds and completed by floral engravings 
- ring size 53 mm -

250

2801 2803

 2801
18k white gold crossover ring set with two brilliant-cut diamonds encircled by 18 brilliant-cut diamonds, center stones circa 0.45 ct. 
L/SI-I each, other stones combined circa 0.90 ct, H/SI-I - ring size 59 mm - 1000

 2802 14k two-tone gold ring, split shank design set with 5 brilliant-cut diamonds - 52 mm - 100

 2803
14k white gold crossover ring, centered by two brilliant-cut diamonds, one black circa 0.90 ct. and one H colour circa 0.46 ct, the 
shank further decorated with 12 Old-European cut diamonds - ring size 60 mm - 500
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 2804 20k white gold clusterring, set with 31 brilliant-cut diamonds, combined weight circa 2 ct. - 56 mm - 1500

 2805 14k rose gold ring set with nine brilliant-cut diamonds in flush settings - 58 mm - 220

 2806 18k yellow gold ring set with a marquise-cut diamond, circa 0.25 ct., the shank decorated with 14 brilliant-cut diamonds in white gold 
settings - ring size 54 mm - 650

2807 2810

 2807
18k white gold eternity ring set with 48 brilliant-cut diamond in tension settings, combined weight 0.52 ct. - 3 mm wide, ring size 54 
mm - 280

 2808 14k yellow gold ring set with three brilliant-cut diamonds - 53 mm - 450
 2809 14k slim V-shaped white gold ring, set with five brilliant-cut diamonds - ring size 54 mm - 65

 2810
14k white gold Art Deco cluster ring, set with three Old-European cut diamonds, encircled by 22 single-cut diamonds, combined 
weight circa 1.05 ct. - 22 x 10 mm - 64 mm - 400

 2811 14k yellow gold ring set with 17 brilliant-cut diamonds in tension settings, combined weight 0.15 ct. - 2.5 mm wide - 56 mm - 110
 2812 14k white gold ring set with three brilliant-cut diamonds, combined weight circa 0.51, colour and clarity H/VS-SI -  52 mm - 320

 2813 14k two-tone gold ring, set with a brilliant-cut cubic zirconia, the shank further deocrated with seven single-cut cubic zirconia - ring 
size 56 mm - 120

 2814 14k yellow gold ring set with a jadeite carving - 50 mm - 100

2815 2816
 2815 14k yellow gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond in prong settings, circa 0.46 ct. H/VS-SI - 51 mm 750

 2816 18k yellow gold ring, set with seven brilliant-cut diamonds, combined weight 0.83 ct. - 55 mm 700

 2817 18k white gold crossover ring set with a grey cultured pearl, flanked by six single-cut diamonds - 53 mm 150
 2818 14k yellow gold ring, LeChic, set with five brilliant-cut diamonds - 52 mm 80

 2819 Two yellow gold rings: one 14k solitaire ring set with a cultured pearl, one 18k three-stone ring set with an oval-cut synthetic sap-
phire, flanked by a round-cut synthetic ruby and round-cut synthetic emerald - ring size 56 and 52 mm - 100

 2820 14k yellow gold ring set with a round-cut synthetic blue spinel, 1950s - 51 mm 50
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 2821 14k yellow gold signet ring set with onyx - 62 mm 60

 2822 18k yellow gold solitaire ring set with an old-cut diamond, circa 0.30 ct. - 58 mm - 150

 2823 18k yellow gold ring, set with a cluster of seven brilliant-cut diamonds, combined weight circa 0.68 ct. - 62 mm 200

2824 2826

 2824 14k white gold cluster ring, set with 12 brilliant-cut diamonds, combined weight circa 0.94 ct. - 56 mm 450

 2825 14k two-tone gold crossover ring set with 11 brilliant-cut diamonds - 54 mm - 120

 2826 14k white gold crossover ring set with 22 brilliant-cut diamonds, combined weight circa 0.80 ct. - 60 mm 650

 2827 Two 14k yellow gold rings, one set with a shell cameo and one set with rose-cut garnets  - 55 and 54 mm - 100

2828 2833

 2828 18k yellow gold crossover ring, set with an oval-cut amethist and two brilliant-cut diamonds - 60 mm 160

 2829 Three 14k yellow gold rings: one set with an oval cabochon moss agate, one with an oval rose-cut garnet, and one with blue and 
colourless cubic zirconia - 55, 56 and 52 mm 200

 2830 18k white gold diamond cluster ring, set with an oval-cut diamond encircled by 16 brilliant-cut diamonds - 52 mm - 250
 2831 18k white gold ring set with a brilliant-cut diamond - 54 mm - 400
 2832 18k white gold ring set with a brilliant-cut diamond circa 0.66 ct. - size 55 mm - 900

 2833
14k white gold three-stone ring set with 3 brilliant-cut diamonds in prong setting, center stone circa 0.80 ct, combined circa 1.35 ct. 
- 55 mm - 1500

 2834 18k yellow gold ring set with a cultered pearl and brilliant-cut diamonds - 55 mm - 155
 2835 14k white gold eternity ring set with brilliant- diamonds - size 55 mm - 100
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 2836 18k white gold eternity ring set with brilliant-cut diamonds in prong settings - 55 mm - 470

 2837 18k yellow gold crossover ring set with three brilliant-cut diamonds - 55 mm - 430

 2838 18k white gold ring set with onyx and 24 brilliant-cut diamonds - 46 mm - 350

 2839 14k yellow gold solitaire ring set with one brilliant- and four tapered baguette-cut diamonds, combined circa 0.40 ct. - 52 mm - 400

 2840 14k white gold ring set with five old brilliant-cut diamonds - Witgouden rijring met vijf diamantjes - 54 mm - 250

2841 2842

 2841 14k  yellow gold cluster ring, set with rose-cut diamonds in silver setting - 59 mm - 80

 2842 14k yellow gold five-stone ring set with brilliant-cut diamonds - 51 mm - 180

 2843 18k rose gold Retro ring set with onyx and an old brilliant-cut diamond - 55 mm - 175

 2844 18k yellow gold ruby and diamond cluster ring, set with an oval cut ruby surrounded with brilliant-cut diamonds - 55 mm - 350

 2845 14k yellow gold ring set with an oval-cut carnelean - 52 mm - 30

 2846 18k yellow gold cluster ring set with an oval cabochon jadeiete, encircled by brilliant-cut diamonds - 52 mm - 500

2847 2848

 2847 14k rose gold crossover ring, the front set with 11 rose-cut diamonds, the largest measuring 6.25 x 6.25 mm, circa 1900 - 59 mm 250

 2848
14k rose gold hinged bracelet, the front set with 25 rose-cut diamonds, the largest pear-cut measuring 7 x 4.5 mm, circa 1900 - 18 cm 
circumference 350
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 2849
14k yellow gold necklace, the centre set with nine brilliant-cut diamonds in white gold prong settings, combined weight circa 0.40 
ct - 43 cm 150

 2850
14k yellow gold hinged bracelet, the center set with seven brilliant cut diamonds in white-gold prong settings, combined weight circa 
0.28 ct. - circumference 20 cm 150

 2851 14k yellow gold bracelet, set with nine old-cut diamonds - circumference 17 cm 750

 2852 Hair work bracelet with 14k yellow gold clasp, 19th Century 40

2853 2854

 2853
14kt yellow gold thin hinged bangle bracelet, set with a cluster of old-brilliant cut diamonds in closed silver settings, the band further 
decorated with eight old-brilliant cut diamonds , in original casing by J.M. Van Kempen & Zonen, Batavia, circa 1910 - circumfer-
ence 17.5 cm

300

 2854 14kt yellow gold hinged bangle bracelet with engravings, set with three rose-cut garnets - circumference 18 cm 180

 2855 14k yellow gold link bracelet with a buckle shaped clasp, set with seedpearls, circa 1900 - 20 cm - 480

 2856 14k gold and silver bracelet set with rose-cut diamonds 300

2857

2859

 2857 14k yellow gold link bracelet set with five oval and five round cabochon coral - 18 cm 200

 2858 14k yellow gold giligree brooch, Zeeuws Knoop, originally a collar button or ‘keelknoop’ - 23 mm diameter 75

 2859 14k yellow gold filigree cufflinks set with ‘Zeeuwse Knopen’ - 16 mm diameter 150
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 2860 14k yellow gold filigree cufflinks set with ‘Zeeuwse Knopen’ - 16 mm 120

 2861
18k yellow gold tradition wedding ring, a so called ‘Zeeuwse Tonnering’ engraved a laurer wreath with the initials “AT NI”, Rotter-
dam 1890, Master Mark unreadable - some small dents, 70 mm 150

2862 2865
 2862 14k yellow gold ‘keelknopen’ with engraved front, 19th Century - 20 mm diameter 100
 2863 14k yellow gold set consisting of a brooch and screw-fitted earrings, all decorated with filigree and cannetille 140

 2864 Two 14k rose gold antique collar buttons or ‘keelknopen’ and four matching buttons, all with engraved motives, partially made from 
metal, and a yellow gold pendant depicting the zodiac sign Scorpio 100

 2865 14k two-tone gold filigree brooch, originally part of a so called ‘oorijzer’ - 50 x 52 mm - 125
 2866 14kt yellow gold pin with cannetille and set with seed pearls, 19th century - pin bent 50
 2867 Three-strand garnet bracelet completed by a 14k yellow gold clasp 100
 2868 Four-strand glass garnet bracelet with 14kt yellow gold clasp, set with three rose-cut glass garnet - length 21 cm - 50
 2869 Vijfstrengs granaten armband aan 14kt gouden, met granaten bezet slot 70
 2870 Four-strand glass garnet bracelet set on a 14kt yellow gold lock, 19th century - length 18 cm - 50

 2871 Three strand imitation coral bracelet completed by a 14 k yellow gold clasp with a cabochon cut imitation coral, in addition; a loose 
strand of imitation coral - length 16.5 cm - 50

 2872 A four strand garnet bracelet, completed by a 9k (BWGG) yellow gold clasp, set with a round rose-cut garnet 18.5 cm 75
 2873 Three strand garnet bracelet completed by a 14k rose gold clasp - 18 cm 100

2874
 2874 Three strand turquoise bracelet, completed by a 14k gold engraved clasp set with three cultured pearls - 22 cm - 70
 2875 Four-strand purple garnet paste bracelet completed by a 14k yellow gold clasp - 18 cm - 80
 2876 Four-strand garnet bead bracelet completed by a 14k yellow gold clasp 90
 2877 14kt yellow gold tiger-eye link bracelet - 18 cm 100
 2878 14k yellow gold ring set with cubic zirconia 150
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 2879 Two 14kt gold CNV pins 10

 2880
Four 14k yellow gold cluster rings: two set with an oval cabochon cut precious coral, one with rose-cut garnets and one with garnets 
and seed pearls - ring sizes 56(2x) 53 and 52 mm 150

 2881 9k (BWGG) yellow gold set consisting of a Venetian-link chain and a ring, both set with a cluster of green- and colourless cubic 
zirconia - 44 cm and 54 mm - 70

 2882 22k yellow gold wedding band - ring size 51 mm 130

 2883 14k yellow gold wedding band - 62 mm - and a 14k rose gold ring set with a cubic zirconia - 63 mm 150

 2884 Several 14k yellow gold items, all with defects 550

 2885 14k yellow gold abstract leaf brooch and a 14k yellow gold pendant set with a rose quartz bead 140

 2886 Three 14k gold rings: one two tone wedding band set with four brilliant-cut diamonds - one diamond missing - one three tone wed-
ding band and one ring set with a cubic zirconia - 57, 61 and 57 mm 200

 2887 Collection 9k (BWGG) gold items: pendant, brooch and earstuds set with synthetic opals, and a ring set with single-cut colourless and 
brown diamonds - 52 mm 120

 2888 Three 14k yellow gold rings, all set with cabochon-cut aventurine - 2x 53 and 61 mm 150

2889

2891

 2889
Collection of 5 14k yellow gold rings: one three-row ring set with synthetic rubies, emeralds and sapphires and single-cut diamonds, 
one set with a shell cameo, one thin band set with two single cut diamonds and two signet rings, one with the initials ‘BP’ - 58, 60, 56, 
45 and 53 mm

120

 2890 Three 14k yellow gold items: one cluster ring set with rose-cut diamonds - 57 mm -, one ring set with a cultured pearl - 57 mm - and a 
brooch set with an onyx plaque - defects, 43 x 34 mm 150

 2891 Two 22 yellow gold wedding bands: one broad band with engraved pattern - 9 mm wide, 60 mm - and one thin band - 2 mm, 57 mm 240

 2892 Three 14k yellow gold necklaces: one box link chain - 43 cm - one curb link chain - 44 cm - and one anchor link chain - 45 cm 110
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 2893 9k (BWGG) rose gold curb link bracelet decorated with a heart-shaped lock - 18 cm 150

 2894 9k (BWGG) yellow gold robe chain necklace - 40 cm - and a 9k yellow gold clusterring set with an oval-cut synthetic ruby encircled 
by cubic zirconia - 56 mm 50

 2895 14k yellow gold necklace set with the name ‘Joke’ - length 45 cm 80
 2896 Several gold items, most 14k, a few links 9k (BWGG) 120
 2897 Several 14k gold items, all with defects or incomplete 100
 2898 Two 14k yellow gold pendants, one set with a shell cameo depicting a lady, one with an oval-cut green synthetic spinel 75
 2899 14k yellow gold ring set with a brilliant cut zirconia in a heart-shaped setting - ring size 52 mm - 35

 2900
Collection of six 14k yellow gold pendants: one set with a cabochon turquoise, one with a cabochon coral, two with rose-cut garnets, 
one with a cluster of cultured pearls, and one depicting the zodiac Saggitarius 100

 2901 Several antique 14k gold parts of watch chains, some with engraved links 360
 2902 14k cable link bracelet - defects - 14k yellow gold ring set with rose-cut diamonds, a defect swivel hook and a loose bracelet particle 150
 2903 Two 14k yellow gold link bracelets, defective clasp 60
 2904 Three pairs of 14k yellow gold eearstuds, one set with cultured pearls, included: a loose earstud 50
 2905 Three 14k rings: one set with a baby tooth, one set with garnets and one two-tone gold V-shaped 80
 2906 14k yellow gold ring set with a garnet and a pendant depicting the zodiac sign Gemini 80
 2907 14k yellow gold wedding band - 67 mm- 30
 2908 Several gold fragments, included: a gold plated brooch ATP
 2909 Several loose gold fragments 100
 2910 14k yellow gold hinged bracelet - large dent in one side - 55
 2911 14k yellow gold openworked ring, set with cubic zirconia -ringmaat 58 mm - 40
 2912 14k yellow gold filigree pendant and a ring - 60 mm - 40
 2913 Two 14k yellow gold necklaces 100
 2914 Two 14k yellow gold necklaces and a pendant 80

2915 2923

 2915 Seven 14k yellow gold rings: three set with cubic zirkonia, one set with five synthetic rubies, all with defects 350
 2916 14k yellow gold figaro link chain - 49 cm - , 14k yellow gold leaf pendant and a pair of earstuds set with shell cameo’s 200
 2917 10k (BWGG) yellow gold ring set with irriadated blue - and yellow diamonds - ring size 55 mm - 3 200
 2918 14k yellow gold cocktail ring set with several coloured gemstones, partially synthetic - ring size 54 mm - 200
 2919 Two 14k yellow gold pendants with a cultivated pearl, and a set of earrings with a cluster of three cultivated pearls 25
 2920 Pair of 14kt yellow gold creoles, in addition; pair of 14kt yellow gold ear studs 100
 2921 14kt gold charm in the shape of a boxing glove, pair of gold-plated 1st grade silver earrings with purple stones 10
 2922 14kt yellow gold CNV badge, included; base metal Red Cross badge ATP
 2923 Three 14k yellow gold rings, one set with an oval cabochon agate and two with oval faceted garnets - ring sizes 56 mm - 75
 2924 14k yellow gold bar brooch decorated with filigree and cannetille, and a loose earring decorated with filigree 40
 2925 14k yellow gold square shaped wedding ring set with a brilliant cut diamond, and a 14k yellow gold pendant set with a cultured pearl 80
 2926 Four 14k yellow gold rings and a pendant depicting the astrological sign Virgo - defects 110
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 2927
Two 14k yellow gold pendants: one engraved and set with a cabochon cut moss agate - 55 mm length incl. bale - and one set with 13 
faceted garnets in bezel settings - metal repairs on the back, 50 mm incl. bale - 50

 2928 Two 20k yellow gold brooches and a 14kt yellow gold tie clip 180
 2929 Four 14k yellow gold wedding rings - one broken 200
 2930 18k yellow gold items: two wedding rings and two pendants, one set with a brilliant cut diamond 200
 2931 Two sets of 14kt white gold earrings, both with abstract shapes 75
 2932 18k yellow gold curb link bracelet with name plate, inscribed ‘N.M.R.M’ - worn state, 20 cm 425

 2933 Three 14kt gold rings: one yellow gold ring set with a cubic zirconia in flush settings, one white gold crossover ring with four single-
cut diamonds and one white gold ring with five brilliant cut diamonds - ring sizes 51, 52 en 55 mm 100

 2934 Several gold jewellery parts: a 14kt gold ring mount, an 18kt gold pendant and 18kt gold fragment 120

 2935 Various 14kt yellow gold items: three pendants, an antique round medaillon, two letter brooches reading ‘P’ and ‘L’, a pin, a ring and 
a bracelet - most with defects 280

 2936 Three 14kt yellow gold chains, a curb chain 43 cm, box chain 42 cm and a cable cain with a metal c-clasp 40 cm 100
 2937 Five 14kt gold pendants: two hearts, a snake, a religious clover shaped medal and an Edwardian oval pendant set with a paste stone 70

 2938 Three pairs of 14kt yellow gold earrings: two pair of hoop earrings, 11 and 12 mm diameter, and a pair of earstuds centered with bril-
liant cut diamonds in bezel settings 35

 2939 Several 14kt gold items: a yellow gold hinged banlge (clasp with defect), white gold solitair ring with a brilliant cut diamond, link 
bracelet with inscription (defects) and several loose items 300

 2940
Several 14kt gold items: two pins depicting a crossed anchor and key, one set with a brilliant cut diamond; a stickpin topped by a 
cultured black pearl; a white gold earstud with a cultured pearl, set with a brilliant cut diamond;  and a clasp set with four cultured 
pearls and two round faceted synthetic rubies

125

2941 2943

 2941 Two 14kt yellow gold wedding bands - size 56 and 65 mm 170
 2942 Two 14kt yellow gold necklaces: one curb link chain - 54 cm - and one box link chain, at its center three oval filgrain links - 40 cm 125

 2943
Four 14k yellow gold pendants, set with an round cabochon coral, and oval cabochon agate, an oval cabochon malachite and a pear-
cut faceted garnet, encircled by round rose-cut garnets 200

 2944 Three 14kt yellow gold rings, one set with five brilliant cut diamonds, one set with a single cut diamond, one set with a brilliant cut 
diamond and a round cut emerald - one stone missing, ring sizes 54, 55 and 55 mm - 100

 2945 Two 14kt yellow gold rings, set with a round cabochon coral and an oval cabochon coral - ring sizes 55 and 53 mm 100

 2946 A 14kt yellow gold ring and pendant, both set with imitation garnets (paste) and cultured pearls - ring missed one pearl, ring size 58 
mm 100

 2947 Three 14kt yellow gold rings; one set with a round rose-cut diamond, one with three rose-cut garnets, and one signet ring - ring sizes 
56, 51 and 50 mm 85

 2948 Three 14k yellow gold rings: two set with an oval cabochon-cut coral, one with an oval rose-cut garnet - 3 x 55 mm 120
 2949 Two 14kt yellow gold brooches: one set with three rose-cut imitation garnets  (paste) and depicting two feathers 80

 2950 A 9kt (BWGG) yellow gold necklace, set with three cabochon corals - broken - a gold plated curb link chain and a gold plated pen-
dant, set with a tear-shaped cabochon coral 30

 2951 Two broken 14kt yellow gold necklaces necklaces with curb chains 60
 2952 Two 14kt yellow gold pendants; one depicting the astrological sign scorpio and one set with an oval sodalite 90
 2953 14kt yellow gold link bracelet - broken - with a 21kt gold memorial coin Prins Bernard 1961 attached - 19 cm 250
 2954 Divers 9k (BWGG) gold jewellery; two pendants, two sets of earrings, and a 18k white gold necklace with 14k gold heart pendant 80
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 2955 Twee gouden munthangers, gouden tientje 1875 en gouden tientje 1895 300
 2956 Gouden munthanger met gouden tientje 1917 150
 2957 Gouden ring met Kennedymunt 45
 2958 Papal award ‘Pro Ecclesia Pontefice’, Leo XIII, in original box ATP
 2959 14k yellow gold mechanical pencil - 13,5 cm- 100

 2960
14kt gold mounted antique crystal scent bottle with engraving on the cap, front, sides and base, in original leather case - defects, 
internal stopper missing, dimensions 10 x 4.5 cm - 100

 2961 Two cigarette tubes with a 14kt gold frame in original case 50
 2962 18k yellow gold travel tooth pick with bale 100

2963

2964

 2963 Stoffen beursje met kraaltjes aan 14 kt gouden beugel met gravédecor, tweede helft 19e eeuw 500

 2964 Stalen naaischaartje aan 14kt gouden handvatten met gravédecor, 19e eeuw 160

2965

 2965 BWGG (9 kt) geribde poederdoos, Boucheron, Londen, 1967 -7,5 x 7 cm 2100

Diamanten / Loose diamonds

 2966 An unmounted diamond, brilliant-cut weighing 0.96 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 190000069532 dated May 8th 2019, 
stating the stone to be of a exceptional white colour (E)/VS1 quality 1500

 2967 An unmounted diamond, brilliant-cut weighing 0.95 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 190000069534 dated May 6th 2019, 
stating the stone to be of a exceptional white colour (D)/VS1 quality 1600

 2968 An unmounted diamond, brilliant-cut weighing 0.94 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 190000069529 dated May 8th 2019, 
stating the stone to be of a rare white colour (F)/VS1 quality 1500
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 2969

An unmounted diamond 
 
The heart-cut stone weighing 0.15 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 180000089180 dated 17th May 2018, stating the stone to 
be of a exceptional white colour(E)/SI1 quality.

200

 2970 An unmounted diamond brilliant-cut weighing 0.27 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 1800000 dated 29th May 2018, stating 
the stone to be of tinted colour/SI2 quality. 90

 2971 An unmounted diamond, oval-cut weighing 1.01 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 13026676003 dated 19th September 2013, 
stating the stone to be of tinted white+/SI2 quality. 1000

 2972 An unmounted diamond, brilliant-cut weighing 0.27 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 1800000 dated 29th May 2018, stating 
the stone to be of a tinted colour/SI2 quality. 90

 2973
An unmounted diamond, oval-cut weighing 1.01 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 13026676003 dated 19th September 2013, 
stating the stone to be of a tinted white+ colour/SI2 quality. 1000

 2974 An unmounted diamond, oval-cut weighing 0.43 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 13037388002 dated 14th January 2014, 
stating the stone to be of a rare white+ colour(G)/SI1 quality. 250

 2975 An unmounted diamond, brilliant-cut weighing 0.38 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 14004484001 dated 21st February 
2014, stating the stone to be of a rare white+ colour(G)/P1 quality. 200

2976 2977

 2976
An unmounted diamond, radiant-cut weighing 1.00 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 14004484002 dated 21st February 
2014, stating the stone to be of a exceptional white+ colour(D)/SI1 quality. 2500

 2977
An unmounted diamond, brilliant-cut weighing 0.66 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 180000089166 dated 17th May 2018, 
stating the stone to be of a tinted white colour(L)/VS1 quality. 500

 2978 An unmounted diamond, oval-cut weighing 0.76 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 180000089154 dated 17th May 2018, stat-
ing the stone to be of a tinted  colour/VVS2 quality. 400

 2979 An unmounted diamond, pear-cut weighing 0.84 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 180000089159 dated 17th May 2018, stat-
ing the stone to be of a tinted colour/VS1 quality. 400

 2980 An unmounted diamond, heart-cut weighing 0.14 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 180000089208 dated 17th May 2018, 
stating the stone to be of a exceptional white colour(E)/VS1 quality. 100

2981 2983

 2981
Two unmounted diamonds, a heart-cut weighing 0.15 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 180000089204 dated 17th May 2018, 
stating the stone to be of a rare white colour(G)/SI1 quality, and a heart-cut weighing 0.15 ct. Accompanied by a HRD certificate no. 
180000089180 dated 17th May 2018, stating the stone to be of a exceptional white colour(E)/SI1 quality.

200

Gouden horloges en merkhorloges (werking niet gegarandeerd)

 2982 18k white gold ladies wristwatch, Pagy, the bezel set with single-cut diamonds, combined weight circa 0.92 ct. - 17 cm - 400

 2983 18k white gold ladies wristwatch, Omega, the bezel set with 28 brilliant-cut diamonds, combined weight circa 0.55 ct. - 20 cm 900

 2984 18k yellow gold ladies wristwatch, La Salle, on a metal band - diameter 16 mm - 35

 2985 14k yellow gold ladies wristwatch, Omega Constellation Automatic, gold coloured dial with seperate date dial, crown broken - 24,5 
mm, 17 cm 450
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 2986
18k yellow gold ladies wristwatch, Rolex Oyster Perpetual Datejust 26 mm, the bezel set with 36 brilliant-cut diamonds, the strap set 
with 76 brilliant-cut diamonds and 38 baguette-cut rubies - gemstones all later additions 3000

 2987 18k yellow gold ladies wristwatch, Rolex Oyster Perpetual 24 mm - in used condition 1500

2988 2991

 2988 18k yellow gold ladies cuff wristwatch, Rolex Precision - 17 x 17 mm, 15 cm 800

 2989 Two 14k yellow gold ladies wristwatches, Ermaten - 17 mm - and Ancre, with metal wristband - 5 mm 200

 2990 18k white gold ladies wristwatch, Gübelin, the bezel set with 34 single cut diamonds - 25 x 11 mm, 17,5 cm 500

 2991 Gold plated ladies quartz watch, Must de Cartier, on a silver- and 18k yellow gold band - 26 x 15 mm, 17 cm - 200

 2992 14k yellow gold ladies wristwatch, GJ Geneve - diameter 17 mm, length 17 cm 150

 2993 14k yellow gold ladies wristwatch, Pontiac - diameter 17 mm, 17.5 cm 160

 2994 14k yellow gold ladies wristwatch, Concord Quartz, on a brown leather band (worn) 100

 2995 14k yellow gold wristwatch, Omega Seamaster Automatic, with gold coloured dial, on brown leather strap - 24 mm diameter - 250

 2996 14kt two-tone gold ladies quartz wristwatch, Tusal - one loose link included, 7 mm diameter, 19 cm - also included: a pair of 14k yel-
low gold earstuds, set with cubic zirconia 150

 2997 14k yellow gold ladies wristwatch, Pontiac, set with two single-cut diamonds - 15 mm, 18 cm 150

 2998 14kt gouden damespolshorloge Perfecta, aan gevlochten 14kt gouden band 200

2999

3001

 2999 18k white gold quartz wrist watch, Certina - 28 x 26 mm, 20 cm 1200

 3000 14k yellow gold wrist watch, Tissot Seastar Seven, with gold plated stretch wristband - 34 mm 150

 3001 A 18k yellow gold wrist watch, Chopard Happy Diamonds, set with brilliant-cut diamonds, on a black leather strap - 23 mm, 20 cm  - 600
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 3002
 
14kt gold ladies wristwatch Prisma 225

 3003 14kt gouden damespolshorloge Indus aan 14kt gouden schakelband 180
 3004 14kt geelgouden poshorloge, Tissot, aan zwart lederen bandje, daarbij; 18kt geelgouden bedel in de vorm van een lieveheersbeestje 125
 3005 14kt geelgouden polshorloge, Chamont, aan zwart leder bandje - diameter 25 mm, lengte 20 cm 70
 3006 14kt witgouden dames polshorloge, Bulova, aan nylon bandje - lengte 17 cm - 70

 3007
18kt witgouden dames polshorloge, Omega de Ville, kast gezet met briljant geslepen diamanten in chatonzetting - diameter 22 m, 
lengte 17,5 cm 850

 3008 14kt geelgouden dames polshorloge aan onedele band, achterkant defect 35
 3009 14kt geelgouden damespolshorloge, Velona, aan onedele band - afmeting 14.5 x 14.5 mm 20

3010

3014

 3010
Verguld 1e gehalte zilveren damespolshorloge aan bruine lederen band, Must de Cartier, Tank, nr. 87380, 5057001, met garantiebe-
wijs uit 2001 350

 3011 Longines Conquest dames quartz polshorloge, witte wijzerplaat, in origineel foedraal met boekjes - diameter 28 mm - 100

 3012 Doublé damespolshorloge, Must de Cartier, cremekleurige wijzerplaat met Arabische tijdsaanduiding, aan zwart lederen band met 
Cartier vouwsluiting, inclusief origineel foedraal en boekje - afmeting 28 x 20 mm - 450

 3013 14k yellow gold ladies quartz wrist watch, Prisma - 18 mm, 17 cm 150

 3014 14k yellow gold wrist watch, West End Swatch Co. Swastika - 33 mm 100

3015

 3015 14k yellow gold wrist watch, Bernard Piot - 20 x 17 mm, 19 cm 400

 3016 18k yellow gold ladies wrist watch, Spera, on a gold plated band - 17 mm 80

 3017 14kt yellow gold ladies wrist watch - 18 cm 175
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 3018
An 18k gold lady’s wristwatch, Omega. Mechanical movement, gold coloured dial with striped numerals, to a tapered woven band, L 
16 cm 500

 3019 Two 14k yellow gold ladies wristwatches, Ancre and Beha 100

 3020 18k yellow gold wrist watch, Omega Automatic Chronometer - 33 mm 300

 3021 14k yellow gold wristwatch, Bouchard, creme coloured dial with Roman numerals, on black leather strap - 40 mm, 23 cm - and a 
Bouchard case for a different watch - this case will not fit the watch in this lot 250

3022
3023

 3022 14k yellow gold gents wristwatch, Tissot, with gold coloured dial - 30 mm, 22 cm 750

 3023 14k yellow gold wrist watch, Bernard Plot - 27 x 15 mm, 21 cm 750

3024

3025

 3024 14k yellow gold watch, Belvil - 5 x 5 mm, 18,5 cm 350

 3025 14k yellow gold wrist watch, René Becaud, set with brilliant cut diamnds in white-gold settings - 20 x 14 mm, 17 cm 500

 3026 14kt gold men’s wrist watch, Buren, with flexible strap 200

 3027 14kt gouden herenpolshorloge met ovale wijzerplaat, Prisma, automaat 300
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 3028 18kt geelgouden polshorloge, Omega - diameter 38 mm, lengte 19 - 21,5 cm 800

 3029 14kt geelgouden zakhorloge, IWC, met witte wijzerplaat en Arabische cijferaanduiding - 48 mm diameter 350

 3030 Herenpolshorloge aan lederen band en in 14kt gouden kast, automaat, adres: Doxa, Zwitserland 250

 3031 18k yellow gold pocket watch, G.W. Helfferich, La Haye, with engraved monogram on the outer case, the creme coloured dial with 
Roman hours and a subsidiary seconds dial, in original palisander case with mother of pearl inlay, circa 1900 - defect spring - 300

3032

 3032
18k yellow gold pocket watch, Vacheron & Constantin, Genève, the creme coloured dial with Roman numerals and subsidiary sec-
onds dail, engraved monongram on the outer lid 400

 3033 18k yellow gold pocket watch with white enamel dial, Roman hours and minutes, guilloché motive on the back lid, in original case, 
circa 1900 200

 3034 14k yellow gold pocketwatch, Ancre,  Ancre, Spiral Breguet, 15 rubis, worn dial with Arabic numerals - defect - 150

 3035 14k yellow gold pocketwatch, R. Lannier, white enamel dial with Roman numerals - defect - (65,5 gr) 250

 3036 14kt yellow gold pocket watch, white enamel dial with Roman hours and Arabic minutes (26,8 gr) 125

 3037 14kt yellow gold pocket watch, Union S.A Soleure, creme colour dial with subsidiary seconds dial (59,3 gr) 200

 3038 14kt yellow gold ladies pocketwatch, attached to a woven watch chain with 14k gold fittings (gross weight 16,4 gr) 50

 3039 18k yellow gold pocketwatch, Antoine Frères Besançon 250

 3040 14k yellow gold pocketwatch, Zenith, silver coloured dial with Arabic numerals - 48 mm 200
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 3041 14kt yellow gold pocket watch, La Couronne, white dial with Arabic numerals, in fitted wooden display case - diameter 48 mm 250

 3042 14k rose gold pocket watch, Pronto - 46 mm 150

 3043  
14kt gold men’s pocket pocket watch, Waltham cracks enamelled dial, hinge defect, timepiece defect 125

 3044 14k ladies remontoir, decorated with engravings and enamel flowers - enamel chipped - 32 x 30 mm 125

 3045 14k yellow gold pocket watch with white enamel dial, Roman hours and Arabic five minutes, in original wooden casing - 27.5 mm 100

 3046 18k yellow gold pocket watch with white enamel dial and Roman numerals - several defects, back loose, 48 mm 200

 3047 18k yellow gold pocket watch with white enamel dial, Roman numerals and an engraved back plate - 48 mm 150

 3048 14kt gold ladies remontoir with faceted silk and engraving, circa 1900-defects- 40

 3049 14k gold ladies pocket watch in richly worked case, circa 1900 - 32 mm - 80

 3050 14kt gold men’s waistcoat pocket watch with black dial, Astin -working - 150

 3051 14kt men’s waistcoat pocket watch with guilloche decor on the back, Union -closure defective - 130

 3052 14kt gouden herenvestzakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat, Arabische cijferaanduiding en guillochédecor op de achterzi-
jde -kleine beschadiging aan het glas- 175

 3053 Rijk gedecoreerd 14kt gouden vestzakhorloge met roosdiamantjes ingelegd aan de achterzijde 150

 3054 14kt gouden damesremontoir 100

3055
3056

 3055
18k yellow gold pocket watch, 18th Century, white enamel dial, Roman hours and Arabic five minutes, signed Williamson London 
and numbered 2760, hallmarks for London, year letter ‘C’, the outer casing gilded with repoussé work, probably depicting the torture 
of Marcus Atilius Regulus - watch 38 mm, outer case 44 mm

800

 3056
18kt geelgouden zakhorloge, International Watch Co, Schaffhausen, met cremekleurige wijzerplaat en Arabische cijferaanduiding, in 
origineel foedraal - diameter 48 mm - 500
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 3057 18kt geelgouden zakhorloge, Bucherer, in origineel etui - diameter 48 mm 350
 3058 14kt roségouden zakhorloge met witte wijzerplaat en Romeinse tijdsaanduiding - barst in glas, 44 mm diameter 150

 3059 14kt gouden vestzakhorloge met afgeschuinde randen, rijkbewerkte wijzerplaat en gravering van een paard voor hooiwagen op de 
achterzijde, in foedraal, tweede helft 19e eeuw -loopt- 200

 3060 14kt geelgouden rementoir zakhorloge met witte wijzerplaat en Romeinse tijdsaanduiding - 44 mm diameter 175
 3061 14kt geelgouden damesremontoir met witte wijzerplaat en Romeinse tijdsaansduiding - diameter 28 mm 100
 3062 14kt geelgouden dames remontoir zakhorloge met gegraveerde kast - 3 cm diameter 100
 3063 14kt gouden zakhorloge met gegraveerde achterplaat 100
 3064 14kt gouden damesremontoir met witgeëmailleerde wijzerplaat, Zwitsers werk, eind 19e eeuw 70
 3065 14kt gouden damesremontoir met witte geëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding, adres: Molé, Genève 70
 3066 14kt gouden vestzakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat, Romeinse cijferaanduiding en gravédecor op het deksel 100
 3067 14k yellow gold pocket watch with white enamel dial, Roman hours and Arabic five minutes - 44 mm 200

3068 3069

 3068 14k yellow gold bar link watch chain - 45,5 cm 250

 3069 14k yellow gold curb link watch chain - 29 cm 400

3070

 3070
9k (BWGG) rose gold watch chain with engraved links, decorated with a swivel fob seal with bloodstone, carnelian and amethist 
seals - 40 cm 250

 3071 9k (BWGG) watch chain with hair work - 29 cm 150

Diverse horloges (werking niet gegarandeerd)
 3072 Twee zakhorloges in zilveren kast waarvan één met adres: Waltham - beide in werkende staat, barstjes in wijzerplaat - 40
 3073 Twee zakhorloges in zilveren kast waarvan één met adres: Depree, Raeburn & Young - beide in werkende staat - 40
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 3074 16 diverse zakhorloges, voornamelijk in 2e gehalte zilveren kasten, waaronder dames remontoir bezet met zoetwaterpareltjes - uur-
werken bijna allen defect - 50

 3075 1e gehalte zilveren horlogeketting, Engeland, daarbij: deels zilveren horlogeketting 10

 3076
2e gehalte zilveren horlogeketting, waaraan gegraveerde horlogesleutel, meesterteken: Johannes van Halteren, Schoonhoven 1895-
1908 - lengte 20 cm - 25

 3077 Zesstrengs 2e gehalte zilveren horlogeketting met tussenstukken, signet en bloemenmanddecor,  onduidelijk meesterteken, 1901 -l. 
33,5 cm- 80

 3078 Acht zilveren horlogekettingen, diverse gehaltes 120
 3079 Twee 2e gehalte zilveren horlogekettingen met tussenstukken, signetten en sleuteltje, meesterteken: J. Niekerk, Schoonhoven 40

3080

3084
 3080 Vierstrengs 2e gehalte zilveren horlogeketting met tussenstukken en gevlochten horlogeketting met paardenhoofd 40

 3081 Vijfstrengs 3e gehalte zilveren horlogeketting met hartvormige tussenstukken en gravédecor, circa 1900 20

 3082 Twestrengs 2e gehalte horlogeketting met stempel, decor visje en sleutel, decor vogel, daarbij: 1e gehalte zilveren hanger 20

 3083 Herenzakhorloge, J.G. Graves, Sheffield in 1e gehalte zilveren kast, Chester, 1899 30

 3084 Herenzakhorloge met snek, James Booth, Rocherster, in 1e gehalte zilveren kast, London, 1770 en overkast - uurwerk defect - 50

3085

 3085 Herenzakhorloge met snek, E. Jefferys, Chatham, in 1e gehalte zilveren kast, London 1808 en overkast 40

 3086 Zeven diverse zakhorloges en damesremontoirs in zilveren, nikkelen en messing kasten, 19e en 20e eeuw 50



Friday June 21, 2019 Diverse horloges (werking niet gegarandeerd)

211

3087

3089

kavel TRUE Inzet

 3087 Herenzakhorloge met snek en beschilderde wijzerplaat, Josh. Doalish, Alnwick, in 1e gehalte zilveren kast, London, 1814 en overkast 50

 3088 Herenzakhorloge, J. Greenough, Botton, in 1e gehalte zilveren kast, Chester, 1866, daarbij: herenzakhorloge in 1e gehalte zilveren 
kast, London 1868, en overkast - secondewijzer defect - 30

 3089 Heren vestzakhorloge Omega 150

 3090 Herenzakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat, blauwe Romeinse cijferaanduiding , datumaanduiding en maanstandaanduid-
ing, circa 1900 -lichte defecten, diam. 5 cm.- 50

 3091 1e gehalte zilveren herenzakhorloge met gedeeltelijk opengewerkte witte geëmailleerde wijzerplaat, Hebdomas Patent 8 Days Swiss 
Made 60

3092
3095

 3092
Herenzakhorloge met verzilverde wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding, op de achterkant een polychroom Oosters straattafereel, 
circa 1900 -diam. 5,5 cm., chipje van de voorstelling- 50

 3093 1e gehalte zilveren herenzakhorloge, snek, adres: W.H. Whittle, Preston, aan ketting 150

 3094 1e gehalte zilveren herenvestzakhorloge met zilveren voorplaat en vergulde Romeinse cijferaanduiding 150

 3095
Zilveren zakhorloge met witte wijzerplaat en Romeinse tijdsaanduiding, aan onedele chatelaine, daarbij; zakhorloge, Smiths, aan 
horlogeketting 35

 3096 1e gehalte zilveren herenvestzakhorloge in zilveren overkast, beide gekeurd: Londen 1779, uurwerk geadresseerd: W. Howard, Lon-
don,  met bijbehorend messing foedraal en opwindsleutel 125

 3097 Doublé heren zakhorloge met datumaanduiding, Commodoor 100

 3098 Doublé damespolshorloge, Pontiac Memodate, handopwinder met datumaanduiding aan zwarte lederen band, daarbij; doublé quartz 
damespolshorloge, Certina, met datumaanduiding aan bruine lederen band 30
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 3099 Doublé dameshorloge, Frédérique Constant, type World Heart Federation - 25 mm, 17,5 cm - 80

 3100 Gucci damespolshorloge in doos met verwisselbare lunetten, daarbij: herenpolshorloge en verwisselbare lunet, alle Gucci 125

 3101 Mechanisch damespolshorloge met zwarte wijzerplaat, Quilbé aan stijve band, jaren ‘60/’70 20

 3102
Herenpolshorloge aan tweekleurige stalen band, met extra band, schakels, boekje en garantiebewijs van 11 mei 1991, Universal 
Genève 75

 3103 Doublé damespolshorloge Seiko 40

 3104 Damespolshorloge Tusal aan groene lederen band ATP

 3105 Verguld metalen polshorloge, nr. 20126-11 6667, Favre Leuba 10

3106

3114

 3106 Herenpolshorloge aan stalen band met blauwe wijzerplaat in originele doos, Tissot RKK-JA-10763 35
 3107 Vier diverse horloges, waaronder gemerkt: Tommy Hilfiger 10
 3108 Vijf diverse polshorloges 25
 3109 Zeven polshorloges, waaronder Pisano en Watchup, daarbij: parelmoer en natuurstenen ketting 20
 3110 Vijf diverse polshorloges 25
 3111 Twee damespolshorloges aan stalen schakelband, Tegrov en Ferrari 30
 3112 Zeven herenpolshorloges, waaronder een Stihl automaat, Bergham, Sumo, etc. 70
 3113 Zeven herenpolshorloges, Maurice Lacroix, Michel Belin, M & M, Casio, TW Steel, etc. 20
 3114 Zes diverse polshorloges: Gucci, Growa, Prisma, Burgara and Seiko - defecten - 40

 3115 Drie Swatch horloges: Solar, Atlanta 1996, Swatch Irony Chrono en Swatch Gassan, uitgegeven doot Gassan Diamonds, daarbij: Les 
Woods, deels houten horloge, Orion 100

 3116 Seiko Quartz horoge, Ebel stalen horloge en een Bugitron Feyenoord horloge, allen in originele verpakking 200
 3117 Diverse heren- en damespolshorloges: Lasita, automaat, Citizen, Ewatch, Oozoo, IK, etc. 40
 3118 Diverse horloges ATP
 3119 Twee doublé polshorloges: één Elgin USA gold bar watch, één DWC 25
 3120 Vijf diverse polshorloges 25
 3121 Acht diverse polshorloges, waaronder Pontiac, Junghans, Seiko 20
 3122 Zakhorloges, waaronder zilver, en kettingen 25
 3123 Vijf diverse polshorloges 25
 3124 12 diverse herenpolshorloges, waaronder gemerkt: AK , Winner en TWS 50
 3125 Vier herenpolshorloges. Calibra, Pulsar, Vulcain, Imph en twee dames horloges, Junghans en Merti 20
 3126 Drie vestzakhorloges, waaronder Buler en damespolshorloge 35
 3127 Twee quartz damespolshorloges, QsQ en Luc Desroches, daarbij; geborduurd tasje aan onedele tasbeugel 10
 3128 Vijf diverse polshorloges 25
 3129 Twee damespolshorloges ATP
 3130 Grote verzameling horloges: Heineken, Diesel, Junghans, Safari, Lorus, Fossil 35
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Diverse sieraden

 3131
Witmetalen broche in de vorm van een wassende maan, gezet met synthetische robijnen en kleurloze stenen in roosslijpsel, mogelijk 
Indonesië - 70 x 30 mm - 80

 3132 Bloedkoralen staafjesketting met onedel slot, gewicht circa 37 gram - lengte 52 cm - 10

 3133 Bloedkoralen ketting met een combinatie van ronde en tonnetjes kralen, met stoffen sluiting, tonnetjes circa 5 mm diameter - lengte 
46 cm, gewicht circa 145 gram 35

 3134 Bloedkoralen staafjesketting met onedel slot, gewicht circa 28 gram - lengte 37 cm - ATP
 3135 Bloedkoralen staafjesketting met onedel slot, gewicht circa 15 gram - lengte 42 cm - ATP
 3136 Bloedkoralen staafjesketting met onedel slot, gewicht circa 30 gram - lengte 49 cm - ATP
 3137 Driestrengs bloedkoralen armband met ronde kralen en onedel slot, gewicht circa 9 gram - lengte 19 cm - 10
 3138 Sponskoralen staafjesketting met onedel slot, gewicht circa 58 gram - lengte 60 cm - 10
 3139 Bloedkoralen staafjesketting met onedele sluiting, gewicht circa 21 gram - lengte 36 cm, defect - 10

3140
3144

 3140 Collier en bijpassende armband, Dryberg/Kern ATP
 3141 Collier met gecultiveerde zoetwater barokparels - 122 cm - 60
 3142 Bloedkoralen stokjesketting met onedel slot,  gewicht circa 39 gram - lengte 50 cm - 10
 3143 Bloedkoralen stokjesketting met onedel slot, gewicht circa 53 gram - lengte 64 cm - 10

 3144 Collier met jade kralen en cultivé zoetwater barokparels - lengte 88 cm - 80
 3145 Collier met goud- en bronskleurige gecultiveerde zoetwaterbarokparels - lengte 122 cm - 60
 3146 Cultivé zoetwaterparelcollier met lichtroze barokke parels aan onedel slot - lengte 46 cm - 10
 3147 Collier met cultivé zoetwaterbarokparels - lengte 84 cm - 40

3148
 3148 Een imitatieparelcollier met grijspaarse kralen aan een onedel magneetslot, gezet met zirkonia - 47 cm - 40
 3149 Een doublé armbandje gezet met jadeiet 10
 3150 Twee parelsnoeren bestaande uit cultivé zoetwater barokparels in diverse kleurschakeringen ATP
 3151 Twee driestrengs armbanden van cultivé zoetwater boutonparels, één met onedele magnetische sluiting ATP
 3152 Twee 2e gehalte zilveren kettingen met sponskoraal - lengte 45 en 61 cm - 15

 3153 Twee cultivé barok zoetwater parelcolliers, één met crèmekleurig en één met roze, witte en crèmekleurige parels - lengte 40 en 43 cm 
- 20

 3154 Twaalf diverse slavenarmbanden, waaronder vier gemaakt uit been, één uit hoorn, één van Murano glas en twee gezet met kleine 
mozaiek kraaltjes 20
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 3155
Vijf diverse armbanden: twee hoornen armbanden in de vorm van een slang, twee armbanden bestaande uit olifantenhaar, één akar 
bahar armband 20

 3156 Acht colliers bestaande uit diverse mineralen en cultivé parels 20
 3157 Vier schelpcameeën met decor van landschappen en figuren, 19e eeuw 50
 3158 Diverse bijouterieën waaronder enkele mineraalhangers ATP
 3159 Bijouterieën waaronder bloedkoraal en barnsteen 50
 3160 Geëmailleerde en bronzen sieraden, merendeel hangers, jaren ‘60 40
 3161 Barnstenen collier en een aventurijnkwarts collier aan onedel slot 50
 3162 Lapis lazuli collier aan onedel slot 50
 3163 Twee onedele armbanden en een onedel collier 15

3164
 3164 Doublé medaillon met ingelegd pareltje en rood steentje, circa 1910, daarbij: 14kt gouden sterrenbeeldhanger vissen 20
 3165 Twee bloedkoralen staafjescolliers met ondele slotjes - L. 50 cm - 50
 3166 Bijouterieën en sieraden, waaronder zilver 30
 3167 Vestzakhorloges, bijouterieëen, etc. 15
 3168 Kavel bestaande uit diverse mineralen colliers, waaronder agaat, barnsteen, tijgeroog en rozenkwarts 25
 3169 Sieraden, bijouterieën, etc. 20
 3170 Bijouterieën, horloges, etc. 15
 3171 Sieraden, bijouterieën, etc. 10
 3172 Zes diverse colliers  - met kralen van agaat, turkoois, aventurijn, en twee bakeliet - aan onedele sloten 10
 3173 Sieraden en bijouterieën 15
 3174 Kavel diverse onedele esieraden, daarbij: zilveren ring met synthetische spinel en markasiet 15
 3175 Divers bijouterieën waaronder doublé, faux parelcolliers, granaten collier, zilveren breipenhouders en dameshorloge 20
 3176 Donkergroene bijouteriedoos, gevuld met diverse bijouterieën - 40 x 15 x 10 cm - 30

 3177 2e gehalte zilveren broche met abstract decor, gesigneerd Jeroen Krabbé, bakelieten dooje Geha, bronzen penning 25 jaar medewerker 
Nederlandse Stikstof Maatschappij, bijouterieën, etc. 30

 3178 Diverse bijouterieën, waarbij een kaasduim en botermesje gedecoreerd met muisjes 25
 3179 Gestoken houten bijouteriedoos, Indonesië, gevuld met diverse bijouterieën en horloges - afmeting 35 x 24 x 12 cm - 70

 3180 Twee sigarendozen, één gevuld met diverse bijouterieën, alle gezet met mineralen en edelstenen, en één gevuld met diverse losse 
kralen en mineralen, waaronder bloedkoraal 20

 3181 Drie houten kistjes, twee uit Indonesië en één uit China, beide gevuld met diverse gehalte zilveren sieraden, waaronder veel Djokja 60

 3182 Twee bijouteriedoosjes: één ingelegd met parelmoer, gevuld met diverse antieke en vintage broches, één van rietwerk, gevuld met 
antieke en vintage oorclips en oorstekers 30

 3183 Drie bijouteriedozen: één van blauwezijde gevuld met vier Chinese lakwerk armbanden en een collier, en één van hout en leder, beide 
gevuld met diverse bijouterieën 40

 3184 Paar 18kt gouden oorknopjes met grijze cultivéparel, bijouterieën, 1e gehalte zilveren rammelaar met decor van een haan -ge-
bruikssporen- en verzilverde rammelaar aan houten steel 30

 3185 Palissander theekistje met bijouterieën, etc. 10

 3186 Kistje met diverse bijouterieën, waaronder een jadeiet armband, filigrain broche met jade, cultivé parelcollier, broches en een quartz 
polshorloge, Daniel David 50
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 3187 Bijouterieën waaronder Art Deco stijl broche en diverse horloges, één gemerkt: Jaeger-Lecoultre 25
 3188 Bijouterieën, horloges, etc. in twee doosjes 15
 3189 Bijouterieën in met stof bekleed doosje ATP
 3190 Diverse sieraden, waaronder veel zilver, diverse gehaltes 60
 3191 Bijouterieën, armbanden, kettingen, broches, etc. 20
 3192 Oosterse sieraden, waarvan veel met glas gezet 50
 3193 Grote hoeveelheid bijouterieën, armbanden, kettingen, etc., diverse materialen 40
 3194 Sieradenkoffer en sieradenkoffertje met bijouterieën 30
 3195 Vergulde modesieraden, Squadra, Trivari, Anne Klein, Marvella, etc., gedeeltelijk in twee shawltjesdozen van Cartier 30
 3196 Beauty case met bijouterieën 20
 3197 Bijouterieën, waaronder zilver 30
 3198 Twee dozen modesieraden, Monet, Marks & Spencer, Nina Ricci, etc. 30
 3199 Bijouterieën, waaronder een Dolce & Gabbana ceintuur met tasje in originele verpakking 30
 3200 Sieradendoos met bijouterieën, zilver, ringen, armbanden, etc. 25
 3201 Displaydoos met circa 62 stalen ringen en twee armbanden 60
 3202 Sieradendoos met bijouterieën, waaronder zilver, ringen, armbanden, etc. 25
 3203 Diverse bijouterieën, waaronder colliers, armbanden en een ruime collectie manchetknopen 20
 3204 Palissander doos met bijouterieën, waaronder zilver en bloedkoraal 65
 3205 Uitgebreid lot divers bijouterieën, diverse horloges en verzilverde lepeltjes 25
 3206 Houten doos met bijouterieën, waaronder zilver 80
 3207 Diverse sieraden, waaronder zilver, gespen, kettinkjes, etc., daarbij: verzilverd bestekgedeelte Keltum 30
 3208 Diverse sieraden, grotendeels zilver, horloges, etc. 40
 3209 Sieraden, grotendeels zilver, armbanden, veel kettinkjes, muntsieraden, etc. 75
 3210 Sieraden, grotendeels zilver, armbanden, veel kettinkjes, muntsieraden, etc. 75
 3211 Bijouterieën, waaronder zilver, stoffen beursje met ringen, ring met cabochon geslepen bloedkoralen, etc. 30
 3212 Blikken trommel bijouterieën, etc., waaronder bodemvondsten, 19e/20e eeuw 50
 3213 Diverse sieraden, bijouterieën, waaronder zilver, munten, messenlegger met zilveren montuur, etc. ATP
 3214 Bijoudoosje met daarin diverse bijouterieën ATP

Edelstenen en mineralen
 3215 Losse roosgeslepen diamant, circa 4 x 4 x 1.7 mm / 0.20 ct., daarbij; defect zilveren Art Deco colliertje 60

 3216 Collectie geslepen edelstenen, waaronder robijn, citrien, larimar, citrien en sterrobijn, groot deel synthetisch, daarbij; zilveren hanger 
met amber 30

 3217 Diverse cabochon geslepen edelstenen, waaronder jade, onyx, turquoise en mosagaat 20

3218
3221

 3218
Nefriet slavenarmband - 9 mm breed, omtrek 20 cm -, daarbij; een nefriet hanger in de vorm van een aapje en een zilveren ring met 
nefriet, ringmaat 53 mm - 20

 3219 Twee vogelsculptuurtjes met beschadigingen en reparaties, een flamingo gemaakt van rozenkwarts en pyriet, een gans gemaakt van 
agaat en amethist ATP

 3220 Jadeiet snijwerkje, 45 x 28 mm, 19,32 gram 20

 3221 Diverse cabochon gesneden bloedkoraal, totaal 20.79 gram 20
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 3222 Diverse camee’s, enkele sleets of met chipjes 20
 3223 Diverse losse snoeren bloedkoraal, totaal 135,50 gram 40
 3224 Diverse snoeren cultivé parels, totaal 87,00 gram 20
 3225 Drie goudklompjes in presentatiedoosjes, met daarbij documentatie over de vindplaats 50
 3226 Diverse lagenstenen, waaronder blauwe lagensteen, onyx en carneool, enkele met gravures 20

Zilveren sieraden en voorwerpen

Sieraden

 3227
Vierstrengs 2e gehalte zilveren châtelaine met rijkbewerkt tussenstuk en twee signetten, onduidelijk meesterteken. Amsterdam 18e 
eeuw 100

 3228 Zilveren schakelarmband afwisselend gezet met ajour bewerkte schakels en cabochon geslepen bloedkoralen, - lengte - 18 cm - daar-
bij; 2e gehalte zilveren kruishanger gezet met roosgeslepen glasgranaten 20

 3229 Tweestrengs cultivé parelcollier met roze parels aan 1e gehalte zilveren slot gezet met markasiet - defect, lengte 42 cm - 20

 3230 Bloedkoralen collier, de kralen afgewisseld met zilveren ringetjes, aan tweede gehalte zilveren slot gezet met een cabochon geslepen 
bloedkoraal - lengte 47 cm, gewicht 24 gram - 50

 3231 Vergulde slavenarmband 10

3232 3235

 3232
Onyx medaillon, de voorzijde gezet met roosgeslepen diamant in zilveren zetting, de achterzijde met ruimte voor een portret - bro-
chering BWGG en reparaties, afmeting 47 x 37 mm - 50

 3233 1e gehalte stijve armband, Wichonson, jaren ‘70 ATP

 3234 Bloedkoralen ketting met eerste gehalte zilveren slot, gewicht circa 14 gram - lengte 48 cm - 10

 3235 1e gehalte zilveren stijve klemarmband, Ti Sento 35

3236

 3236 1e gehalte zilveren collier, Christophe Burger voor Lapponia, model ‘Mrs. Knight”, 1998, in origineel reisetui 225
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 3237 1e gehalte zilveren slavenarmband, Christophe Burger voor Lapponia, 1998, in orgineel reisetui 175

 3238 1e gehalte zilveren ring, Christophe Burger voor Lapponia, 1998, in origineel reisetui 100

 3239 1e gehalte zilveren oorclips, Björn Weckstrom voor Lapponia, Finland 1981 20

3240

3242

 3240 Paar 2e gehalte zilveren filigrain broekstukken, Zuid-Bevelandse dracht, circa 1900 - diameter 85 mm, gewicht 130 gram - 100

 3241 2e gehalte zilveren filigrain schortgesp, onduidelijk meesterteken - afmeting 8 x 10 cm - 50

 3242
Zilveren art deco hanger, gezet met een ruitgeslepen groene glassteen, drie oudslijpsel diamanten in chatonzetting en twee roos-
geslepen diamanten - lengte 36 mm - 30

 3243
2e gehalte zilveren collier met platte gourmetschakel waaraan een 14kt geelgouden- en zilveren centraal deel, gezet met een peervor-
mig geslepen topaas en twee briljantgeslepen diamanten -  39 cm - , daarbij; een 1e gehalte spangarmband met gevlochten motief en 
een paar 1e gehalte oorstekers met de initialien ‘CJ’ - pousettes ontbreken -

60

3244

 3244
Five 925 silver discontinued Pandora charms: one flower charm with 14k gold accents - 790184 - one infinity charm with 14k gold 
accents and topaz - 790366TPP - one dangle charm with a 14k gold sea horse - 790518 - one dangle charm with enamel - 790529EB - 
and one enameled charm - 790491N14 - also included: three Pandora spacers, five brandless charms

50

 3245 Twee-strengs cultivé parelcollier met zilveren slotje bezet met vijf parels 50

 3246 2e gehalte zilveren collier met Venetiaanse schakel waaraan twee gegraveerde medaillons, één met inscriptie aan de achterzijde: “Ans 
13-3-85” - 60 cm - 15

 3247 Driedelige 1e gehalte sieradenset, bestaande uit een armband, oorstekers en ring, alle met gouden accenten en gezet met blauwe 
synthetische spinellen - ringmaat 56 mm, armband 19 cm - 100

 3248 Tweestrengs glasgranaten collier waaraan zilveren tussenstukken met 14kt gouden accenten, het centrale deel gezet met roosgeslepen 
glasgranaten - 40 cm - 150
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3255
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 3249 Zilveren markiesvormige hanger gezet met roosgeslepen diamanten - 45 x 20 mm incl. oog - 80

 3250 Een zilveren signet met familiewapen, bekroond door een schilddragende gekroonde leeuw, Amsterdam, circa 1800 -herkomst: 
familie Abbing- 100

 3251 Een zilveren signet met familiewapen (mogelijk Fam. Roscam Abbing) bekroond door een schilddragende gekroonde leeuw, Amster-
dam, circa 1800 (herkomst familie Abbing) 100

 3252 1e gehalte zilveren armband en twee broches, waaronder Woods, Mexico, tweede helft 20e eeuw 40
 3253 1e gehalte zilveren broche in de vorm van een fluitspeler, gesigneerd J. Hoskie 10

 3254 1e gehalte zilveren sieradenset met lapis-lazuli, bestaande uit een zilveren collier met hanger, twee oorclips en ketting aan zilveren 
slotje, daarbij: twee natuurstenen colliers 30

 3255 1e gehalte zilveren schakelarmband gezet met lapis-lazuli en markasiet - 19 cm - 30

3256 3258
 3256 Drie diverse gehalte zilveren hangers, alle gezet met roosdiamanten - één oog defect - 120

 3257 1e gehalte zilveren collier van het merk Millefiori 75

 3258 1e gehalte zilveren collier met ovaal geslepen rookkwarts hanger 50

 3259 Cultivé parelcollier aan 1e gehalte zilveren slot - 48 cm - 25

3260

 3260 Maansikkelvormige 2e gehalte zilveren broche, ontwerp: George Jensen, Denemarken, midden 20e eeuw 40

 3261 Drie 2e gehalte zilveren gespen, 18e/19e eeuw 60
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 3262 2e gehalte zilveren gesp met bloemenmanddecor, 19e eeuw 35

 3263 2e gehalte zilveren gesp met facetslijpsel, 19e eeuw 35
 3264 Twee 2e gehalte zilveren breischedes, waarvan één tot broche vermaakt, midden 19e eeuw -gebruikssporen- 75
 3265 Twee filigrain 2e gehalte zilveren schortgespen, circa 1900 100

 3266 Twee stalen en 2e gehalte zilveren gespen, 18e/19e eeuw 120

 3267 Twee 2e gehalte zilveren gespen met geslepen decor 60

 3268 Zes 2e gehalte zilveren knopen, 17e eeuw, bodemvondst 70

 3269 Twee Zeeuwse knoop gespen 60
 3270 2e gehalte zilveren gesp met niëllo en gesp met slingerend floraal decor, beide circa 1900 60
 3271 Zes 2e gehalte zilveren knopen, 17e/18e eeuw, bodemvondst 70

3272

3273

 3272 Twee 2e gehalte zilveren kuitgespen, 19e eeuw 40

 3273
2e gehalte zilveren stijve armband met onyx, bijpassende broche, armband met amethist en gele steen, en stijve armband met gravé-
decor 60

 3274 1e gehalte zilveren ketting aan geïntegreerde hanger met barnsteen 40

3275

 3275 Rijkbewerkte zilveren gesp en zilveren met 14kt gouden gesp 70
 3276 1e gehalte zilveren parure, bestaande uit: spang, armband, twee oorstekers en ring met gouden cirkelvormig reliëfdecor 100

 3277 Tweedelige 1e gehalte zilveren sieradenset, bestaande uit stijve armband en ring met decor van drie in elkaar grijpende bollen, 
ontwerp: Anna Greta Eker, Noorwegen 50

 3278 1e gehalte zilveren choker en armband met visgraat- en gevlochten motief 60
 3279 2e gehalte zilveren schakelarmband, jaren ‘60/70 20

 3280 1e gehalte zilveren collier aan drie geïntegreerde hangers met barnsteen, gedeeltelijk opengewerkte schroefvormige hanger ‘Jeunesse’ 
en 3e gehalte zilveren hanger met amethist 60

 3281 1e gehalte zilveren flexi armband met zirkonia 40
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 3282 1e gehalte zilveren stijve armband met onyx, Niels Eriksen From, Denemarken, jaren ‘70 25

 3283 2e gehalte zilveren gesp met gravédecor en bedelarmband 30

 3284 Zilveren muntarmband 55

 3285 Tot broche vermaakte 2e gehalte zilveren gesp met reliëfdecor van St. Christoffel, 18e/19e eeuw -5,7 x 4,8 cm- 30

 3286 1e gehalte zilveren sieradenset met bladvormige oranje gelepen steentjes, bestaande uit: ketting, armband en twee oorsclips, Puig 
Doria 60

 3287 Zilveren en vergulde sieraden, diverse gehaltes 15

 3288 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 20

 3289 Zilveren sieraden, armbanden, kettingen, etc., diverse gehaltes 135

 3290 Zilveren gesp, armband en jasseronketting met breipenhouders 15

3291

3293

 3291 Drie filigrain zilveren sieraden, één gezet met een ovaal gefaceteerde roze glassteen, één met ovale cabochon geslepen witte kwarts ATP

 3292 Drie verschillende 2e gehalte zilveren schakelarmbanden, alle gezet met schedels - lengte 2x 22,5 en 24 cm 35

 3293 Vier 1e gehalte zilveren broches en 1e gehalte zilveren armband 20

 3294 Twee 1e gehalte zilveren hangers/houders, Moneda ATP

 3295 Twee vergulde zilveren hangers/houders , Moneda ATP

 3296 Twee zilveren ringen met cabochon geslepen bloedkoraal, spang met drie cabochon geslepen bloedkoralen en bloedkoralen collier 
met zilveren slot, daarbij: paar onedele oorschroeven met bloedkoraal en bloedkoralen collier aan onedel slot 50

 3297 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, waaronder een filigrain armband met imitatie turkoois, filigrain broche in bloemmotief, 
zilveren vestzakhorloge en hanger met streepagaat 25

 3298 Twee zilveren armbanden: één spangarmband gezet met drie ovaal cabochon geslepen onyx en één spangarmband met fantasievorm 15

 3299 Een 2e gehalte filigrain broche en 2e gehalte zilveren ring, daarbij: dubbeltjesarmband ATP

 3300 Een zilveren dubbeltjes armband en Rijksdaalder in rand aan jasseronschakelcollier 30

 3301 Twee koralen colliers aan 2e gehalte zilveren sloten - beide 50 cm - 125

 3302 Drie muntarmbanden 35
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 3303 Zilveren sieraden, waaronder hamergeslagen vergulde zilveren broche met cabochon geslepen tijgeroog, circa 1930 55
 3304 2e gehalte zilveren bijbelslotbroche, hanger, etc. 40

 3305 1e gehalte zilverenhalssieraad met geïntegreerde hanger,  miniatuur: horen, zien en zwijgen en BWZG rijkbewerkt dekseldoosje met 
een decor van ridder te paard 40

 3306 2e gehalte zilveren ketting en een zeven-strengs collier met edelstenen en bloedkoraal 25
 3307 Doosje met zilveren bijouterieën, waarbij twee cultivé parelcolliers 10

 3308 Kavel met diverse gehaltes zilveren sieraden waaronder kettingen, ringen en oorclips, deels afkomstig uit Indonesië, sommigen met 
defecten 20

 3309 Zilveren sieraden, etc., diverse gehaltes 20
 3310 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, rozenkwarts collier, etc. 20
 3311 Kavel diverse zilveren sieraden 20

3312

3323

 3312 Diverse zilveren sieraden, waaronder hanger met lapis lazuli 50
 3313 Zilveren colliers en armbanden, daarbij: zeven vervalsingen van 19e eeuwse Spaanse munten 50
 3314 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 35

 3315 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, waaronder broche, jaren ‘70 en geslepen kristallen glas op 2e gehalte zilveren voet, 25 jarige 
echtvereeniging M. Hubner en P. Scharrighuizen, 1854 30

 3316 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, waaronder twee sets bestaande uit een collier en armband, vier stijve armbanden, een ring 
gezet met onyx en een armband gezet met markasiet 30

 3317 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, waaronder een bedelarmband met 14 diverse bedels, twee ringen en paar oorstekers met 
zirkonia, broche in de letter ‘R’ en dames remontoir 20

 3318 Diverse 1e en 2e gehalte sieraden gezet met granaten of glasgranaten, waaronder twee granaten colliers, twee granaten armbanden 
met zilveren slot, en een horloge gezet met glasgranaat 50

 3319 Diverse 1e en 2e gehalte sieraden, waaronder diverse items gedecoreerd met Zeeuwse knoopjes, bedelarmband- en collier en horloge 
gedecoreerd met Zeeuwse knoopjes 20

 3320 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, alle gezet met bloedkoraal, veel voorzien van Zeeuwse knoopjes 30
 3321 Diverse zilveren sieraden onder andere muntbroches, pillendoosje, hierbij: twee onedele miniaturen 15
 3322 Zilveren sieraden, armbanden, kettingen, etc., diverse gehaltes 30

 3323
Zilveren broche met profilportret van koningin Wilhelmina, Jugendstil, filigrain broche met bloedkoraal, broche met rode steen en 
niëllo en dubbeltjesarmband, diverse gehaltes 40

 3324 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, waarbij enkele bijouterieën 30
 3325 Displaydoos met circa 60 zilveren ringen, diverse gehaltes 90
 3326 Displaydoos met circa 60 zilveren ringen, diverse gehaltes 90
 3327 Displaydoos met circa 60 zilveren ringen, diverse gehaltes 90
 3328 1e en 2e gehalte zilveren sieraden: twee ringen, twee broches en een hanger met zirkonia 30
 3329 Zilveren sieraden, muntarmband, gevlochten armband en ketting, etc. 50
 3330 Zilveren sieraden, ringen, vergulde muntarmband, etc., daarbij: asbakje met oud-Hollands decor, diverse gehaltes 40
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 3331 Circa 25 2e gehalte zilveren knopen, bodemvondst, 17e/19e eeuw 90

 3332 Zilveren sieraden, armbanden, broches, hangers, etc., diverse gehaltes 130
 3333 Zilveren sieraden: munthangers, broches, bedelarmbandjes, etc. 90
 3334 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 30
 3335 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

Tasbeugels en beursjes

 3336 Zwart fluwelen beursje met 2e gehalte zilveren beugel, eindigend in dolfijnen, meesterteken: J. Kapoen, Utrecht, 1837, bruin lederen 
beursje met 2e gehalte zilveren beugel, gravédecor, 1872 en 2e gehalte zilveren maliënbeursje, eerste kwart 20e eeuw 25

 3337 2e gehalte zilveren maliënbeursje, meesterteken: H. Copier, Schoonhoven, 1882-1916 20
 3338 Kralenbeursje aan 2e gehalte zilveren beugel en 2e gehalte zilveren beugel, 19e eeuw 40

 3339 Kralenbeursje aan 2e gehalte zilveren beugel, eindigend in twee liggende zilveren leeuwen, onduidelijk meesterteken, 1855 30

3340

3350

 3340 Kralentasje aan 2e gehalte zilveren beugel met gegraveerd floraal Jugendstildecor, meesterteken: J. Schijfsma, Sneek, 1916 30
 3341 Djokja tasbeugel met satijnen tas, meesterteken SW in rechthoek 40
 3342 Drie 2e gehalte zilveren beursbeugels met divers graveerwerk 40
 3343 2e gehalte zilveren maliën avondtas aan beugel met opengewerkt floraal gravédecor, 1916 85
 3344 2e gehalte zilveren tasbeugel met oud-Hollands decor, 1925 35
 3345 Gehaakt beursje aan 2e gehalte zilveren beursbeugel met gravédecor, 1868 35
 3346 Kralenbeursje aan 2e gehalte zilveren beursbeugel met gravédecor, daarbij: 2e gehalte zilveren beursbeugel met gravédecor, 1885 30
 3347 2e gehalte zilveren beursbeugel met gravédecor en vingerdoekjesring 20
 3348 Zilveren maliënbeursje en sieraden, diverse gehaltes 25

Divers

 3349 Vestzakhorloge in 3e gehalte zilveren kast met onedele horlogeketting, negen diverse 2e gehalte zilveren koffielepeltjes en twee 
glazen odeurflacons met 2e gelate zilveren doppen 50

 3350 Paar 1e gehalte zilveren tafelkandelaars, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1971 en 1973 -h. 18,3 cm- 60
 3351 3e gehalte zilveren beker met inscriptie: “Preis des A.G.C. Erinnerungspreis 1934” 10
 3352 2e gehalte zilveren kandelaar, Duitse makelij, formaat kaars 4 cm - enkele deuken - 20
 3353 Geslepen kristallen theebus met 2e gehalte zilveren montuur met gegraveerde meanderrand en dop, circa 1870 -dop zit vast- 20
 3354 Zilveren vaasje met geciseleerd en gegraveerd decor, Zweden, 1950 20
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 3355 2e gehalte zilveren theepotje, meesterteken: J. M. van Kempen en Zonen, Voorschoten 1858 - 1924 100

 3356 Geribde 3e gehalte zilveren brillenkoker, Duitsland, circa 1900 20

 3357 2e gehalte zilveren beker met decor van cartouche, omgeven door bloemen, onduidelijk meesterteken, 1902 15

 3358 Twee bijbeltjes met 2e gehalte zilveren sloten en gravédecor, afkomstig uit de familie Kristen 25

 3359 Djokja briefopener - lengte 14,5 cm - ATP

 3360 Driedelig 1e gehalte zilveren kapstel, art deco, Birmingham, 1934/1935 20

 3361 2e gehalte zilveren filigrain kandijbakje met tang, vermoedelijk Friesland, 19e eeuw 60

 3362 2e gehalte zilveren naaldenkoker, meesterteken: S.F. Reitsma, Heerenveen, daarbij: drie 2e gehalte zilveren roomlepeltjes met getorste 
steel en gravé decor en twee servetringen 20

3363 3364

 3363 Ronde en rechthoekige 1e gehalte zilveren koektrommel met filetrand, meesterteken: Albertus Homan, Amsterdam, 1829 650

 3364 1e gehalte zilveren cabaret met kabelrand, meesterteken: J. Even & A. Rodofs, Amsterdam, 1836 400

 3365 2e gehalte zilveren ajour bonbonschaaltje met florale motieven, meesterteken: A. van der Beek, ‘s Gravenhage, 1912 75

 3366 2e gehalte zilveren kapset bestaande uit spiegel, twee borstels en een kam, voorzien van initialen JZ, in originele kist met winkeliers-
merk Cornelis Begeer, Oudkerkhof 27 Utrecht, meesterteken: Carl M. Cohr, Denemarken, circa 1920 75

3367 3368

 3367 Geribde 2e gehalte zilveren tabaksdoos, vermaakt tot lepeldoosje op klauwpootjes, circa 1840 30

 3368 Ajourgezaagde 2e gehalte zilveren broodmand met parelrand, meesterteken: H. Hooykaas, Schoonhoven - L. 31 cm - 125

 3369 Vier-delige 1e gehalte zilveren kapset in roodlederen etui, circa 1950 30

 3370 2e gehalte zilveren pijpkomfoor en rechaud, met koperen en houten accenten, 1961 en 1962, meesterteken: Firma Amsterdams Keur 60

 3371 2e gehalte zilveren ajour bewerkt pijpkomfoor met houten handvat op bolpootjes, meesterteken: Zaansche Zilversmederij, Haarlem/
Amsterdam, 1972 30

 3372 Twee 2e gehalte zilveren presenteerblaadjes met gelobde rand, Duitsland, tweede helft 20e eeuw 30

 3373 Paar 1e gehalte zilveren kandelaars naar vroeg 18e eeuws voorbeeld, Engeland, hoogte 18 cm 25
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 3374 Paar 2e gehalte zilveren ajour bewerkte flessenbakken met parelrand, meesterteken: C. L. J. Begeer, Utrecht, 1929 100

 3375
Drie 3e gehalte zilveren sierkurken met geweien en een fazant, daarbij: twee 2e gehalte zilveren messenleggers, één met vossen en 
één met everzwijnen 60

 3376 Engels reiswekkertje in 1e gehalte zilveren kast, circa 1900 - uurwerk defect - 10
 3377 Drie geslepen kristallen odeurflacons met 2e gehalte zilveren monturen en dop, 19e eeuw -gebruikssporen- 40

3378

3381

 3378 2e gehalte zilveren horlogestandaard 40

 3379 2e gehalte zilveren lodereindoosje met filigrain deksel, 1879 20
 3380 Twee glazen odeurflacons met 2e gehalte zilveren monturen, tweede helft 19e eeuw - één met glazen stopje - 20

 3381 2e gehalte zilveren naaischaar, meesterteken: de Wal,  vermoedelijk Leeuwarden, circa 1815 - L. 16 cm - 30

 3382 2e gehalte zilveren poederdoos met gravédecor, tondeldoosje, voorloper aansteker en sigarettendover 50
 3383 Geslepen kristallen rookset op 2e gehalte zilveren voetjes, zwartlak basement en ivoren bolpootjes, circa 1870 -defecten- 10
 3384 Zilveren servetbanden, vingerdoekjesringen en bonbontang, diverse gehaltes 20

3385

 3385
1e gehalte zilveren theekistje met floraal decor en vermeil binnenzijde, op gekromde pootjes, Sheffield, 1896 - 10,5 x 7 cm, hoogte 11 
cm - 100
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 3386 2e gehalte zilveren melkkannetje en suikerpot op dienblaadje met gecontourneerde rand, Wilkens, Duitsland 40

 3387 Opengewerkt 2e gehalte zilveren zakmesje met florale motieven en hoorn des overvloeds, meesterteken: R.S. Zijlstra, Drachten, 1822 60
 3388 Geribde 2e gehalte zilveren tot lepeldoos vermaakte tabaksdoos, op vier bolpootjes, 1842 40
 3389 Deels geribd 2e gehalte zilveren lodereindoosje, meesterteken: M. Rood, Amsterdam, 1847 25

 3390 Geribd 2e gehalte zilveren pillendoosje met hartvormig schildje, 1871 25
 3391 2e gehalte zilveren tabaksdoosje met gravédecor, onduidelijk meesterteken, 1858 50
 3392 2e gehalte zilveren zouttafeltje met schelpvormige bakjes voorzien van vergulde binnenzijde, 19e eeuw - H. 18 cm - 75

 3393 Paar ronde geslepen kristallen zoutvaatjes op 2e gehalte zilveren voetjes, met 2e gehalte zilveren zoutlepeltjes, geslepen kristallen 
lepelvaasje met zilveren rand, mosterdlepeltje en zilveren druivenschaar 40

3394
3398

 3394 2e gehalte zilveren dienblad met palmetrand, meester: Wolfers, adres: A. Bonebakker en Zoon -inscriptie op de bovenzijde- 180
 3395 2e gehalte zilveren tafelkandelaar op vierkant basement, Louis Seize-stijl, adres: D. Aubert, Den Haag -h. 24,5 cm.,- 100
 3396 2e gehalte zilveren haaknaald met opengewerkt handvat en gegraveerd sterretjesdecor, circa 1870 20

 3397 Schuitvormig opengezaagd 2e gehalte zilveren bonbonmandje met strikvormige handvatten, meesterteken: J.M. van Kempen & 
Zonen, Voorschoten, 1909 60

 3398
Opengezaagde 2e gehalte zilveren hengselmand met floraal decor op opengewerkte voet, meesterteken: J. Postmus, Amsterdam/
Alphen ad Rijn/Hoorn, 1918 -7 x 19 x 13 cm.- 100

 3399 2e gehalte zilveren tabaksdoos met gegraveerd decor, meesterteken: W. Kooiman, Schoonhoven, 1876 -inscriptie ‘25 April 1896’- 80
 3400 Glazen knijpfles met polychroom emaildecor van hermen op de hoeken en 2e gehalte zilveren montuur en dop, circa 1890 40

3401

 3401
1e gehalte zilveren theeservies, bestaande uit een theepotje, roomkannetje en suikerpotje, theepotje met houten greep en knopje, alle 
op drietenige pootjes en met gewelfde bovenkanten, Londen, 1898 130
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 3402 2e gehalte zilveren bonbonnière, ajour bewerkt met ananasmotief en greepjes met c-voluten, meesterteken fa. J.M. Van Kempen en 
Zn., Voorschoten, 1900 20

 3403 2e gehalte zilveren theezeefje met zeilbootje op het heft, suikerschepje en drinkbekertje met initialen ‘C.F.’ - deukjes - 25

 3404 Diverse 2e gehalte zilveren voorwerpen: strooilepel, botermesje, gembervorkje, sierlepel met Oud-Hollands decor, sierlepel met 
getorste steel, breipenhouders, sierkurk en naaischaartje 30

 3405 Ronde hamergeslagen 2e gehalte zilveren dekseldoos met gestileerde knop -lichte gebruikssporen- 50

 3406 2e gehalte zilveren roomstel op blad, meester: Gerritsen & van Kempen, N.V. Zeist, 1950 -lichte gebruikssporen, met initialen en 
datering- 80

 3407 1e gehalte zilveren roomstel op blad, met datering 60

 3408 2e gehalte zilveren bonbonmandje, de rand opengewerkt met florale motieven, meester: Th. de Groot & H.J. Zegwaart & P.P.Th. van 
Herwaarde, Haarlem, 1948 50

 3409
2e gehalte zilveren knottenkistje, gedecoreerd met oud-Hollandse voorstellingen op klauwpootjes, meesterteken: H. Hooijkaas, Den 
Haag, 1938 80

 3410 1e gehalte zilveren bonbonschaaltje, Reed & Barton, Windsor -met monogram en datering- 40

 3411 Ronde hamergeslagen 2e gehalte zilveren dekseldoos, met gestileerde knop -lichte gebruikssporen-Duitsland, Deyhle Gebrüder - 
Schwäbisch Gmünd 50

 3412 1e gehalte zilveren handspiegel met celluloid achterzijde, Birmingham, 1928, daarbij: geribde 2e gehalte zilveren sigarettenkoker 30
 3413 Geslepen kristallen karaf met 1e gehalte zilveren montuur en verzilverde taartschep met bewerkte 3e gehalte zilveren greep 20
 3414 Van binnen vergulde 3e gehalte zilveren sigarettenkoker met lijnendecor -inscriptie aan de binnenzijde- 20

 3415 Driedelig 1e gehalte zilveren theeservies met kabelranden, dolfijn op de deksels en rozetten bij de aanzet van de palissander handvat-
ten, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1938 200

 3416
Paar 2e gehalte zilveren tweearmige opzetstukken voor kandelaars met parelranden en conisch toelopend middenstuk, Hollands, circa 
1830 300

 3417 2e gehalte zilveren ménagère met twee geslepen kristallen strooibusjes en twee geslepen kristallen olie- en azijnflesjes, onbekend 
meesterteken, Amsterdam, 1807 -defecten- 50

 3418 2e gehalte zilveren breinaaldenschede met decor van figuren, tweede helft 18e eeuw -gerepareerd-, boekklamp, 1799 en zilveren 
confiturenvorkje met ranken- en vogeldecor, 18e eeuw 30

 3419 Wit opaline schaaltje met blauwe gegolfde rand aan 2e gehalte zilveren beugel met gravédecor, meesterteken: J.A. Melis, Den Bosch, 
1857 20

 3420 Drie-delig 2e gehalte zilveren koffieserviesje met parelrand, J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten 100
 3421 2e gehalte zilveren beker met geprofileerde rand, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 1915 20

 3422 Ovale kobaltblauwe glazen schaal in 1e gehalte zilveren houder met bloemguirlandes op vier taps toelopende gecanneleerde pootjes, 
Louis Seize-stijl, 1909 -8 x 13,5 x 20,5 cm., gedeelte ornament ontbreekt- 100

3423
3426

 3423 Driedelig 1e gehalte zilveren theeservies met strikguirlandes, Birmingham, 1900 -met monogram- 150

 3424 1e gehalte zilveren vestzakhorloge, twee zilveren vulpotloden, een zilveren One Dollar USA 1893 35

 3425 1e gehalte zilveren manicureset in foedraal, Birmingham, 1917 30

 3426 1e gehalte zilveren dekseldoos met gedreven floraal decor, twee handgrepen en bladvormige knop, op standring, Chester, 1913 70

 3427 1e gehalte zilveren jat aan jasseronketting 80
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3428

3434
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 3428 Opaline theebusje met meanderrand en portret, voorzien van 2e gehalte zilveren dop, circa 1840 25
 3429 Paar 2e gehalte zilveren zoutvaatjes met blauwglazen binnenbakjes, circa 1910 20

 3430 Vier-delige 2e gehalte zilveren tafelset bestaande uit: paar zoutvaatjes, mosterdpotje en strooibusje, daarbij: jardinière , alle met blau-
wglazen binnenbak, Louis XVI-stijl 75

 3431 2e gehalte zilveren presenteerdoos met wapengravure en datering, meesterteken: A. Presburg, Haarlem, 1950 30
 3432 Ovaal 2e gehalte zilveren dienblad met opengewerkte opstaande parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen, 1918, 34,5x24,5 cm 200

 3433 Ovaal 2e gehalte zilveren bonbonmandje, opengewerkt met parelrand, meesterteken A. Presburg & Zonen, Haarlem, 1955 -met 
gravering op onderzijde- 35

 3434 Rechthoekige 2e gehalte zilveren presenteerdoos, meesterteken: A. Presburg, Haarlem, 1950 25

 3435 Rijkbewerkt opengezaagd 2e gehalte zilveren bonbonschaaltje met floraal decor op vier pootjes, onduidelijk meesterteken en fanta-
siekeuren, circa 1900 -7 x 17 x 13,5 cm.- 80

3436 3441
 3436 2e gehalte zilveren kluwenhaak met houten klos, onduidelijk meesterteken, Dordrecht, 18e eeuw l 15 cm- 100
 3437 1e gehalte zilveren schaaltje op voet -h. 7, diam. 15 cm- 50
 3438 Ronde rijkbewerkte 2e gehalte zilveren dekseldoos met floraal decor -diam. 6,9 cm- 40
 3439 Hamergeslagen 2e gehalte zilveren roomstel op blad, Duitsland 60
 3440 2e gehalte zilveren vaasje op voet, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1928 20
 3441 Ovaal dienblaadje met opstaande 2e gehalte zilveren rand, rankendecor en filetrand, onduidelijk meesterteken, 1943 -37,5 x 27,5 cm- 120

 3442 Schuitvormig opengezaagd 2e gehalte zilveren bonbonmandje met strikvormige handvatten, meesterteken: J.M. van Kempen & 
Zonen, Voorschoten, 1909 40

 3443 Verzilverde miniaturen, klontjestang, etc. 20

 3444 2e gehalte zilveren naaldenkoker, meesterteken: S.T. Reitsma Jr. , Heerenveen/Sneek -deukjes- hierbij: drie zilveren potloden en een 
zilveren vorkje met carneolen greep 20

 3445 Twee 2e gehalte zilveren miniatuur boten 40
 3446 Drie 2e gehalte zilveren geboortebekers met -gravering- 30
 3447 Tweedelig Djokja roomstel op ovaal blad 50

3448

 3448
2e gehalte zilveren broodmand met ajour bewerkt ananasmotief, afgezet met parelrand, de pootjes en handvatten met florale motieven, 
1967 150
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3449

3451

kavel TRUE Inzet

 3449 2e gehalte zilveren gelobde schaal op klauwpootjes 100
 3450 2e gehalte zilveren bonbonnière met ananasmotief, afgezet met parelrand 40

 3451 3e gehalte zilveren theepot met getorste greep en kabelrand 30
 3452 2e gehalte zilveren gedreven brandewijnkom en waterkan, naar antiek voorbeeld, 1966 en 1967 40
 3453 Porseleinen odeurflacon met 2e gehalte zilveren montuur en dop, gegraveerd decor van arabesken, tweede helft 20e eeuw 20

 3454 Opengewerkte 2e gehalte onderzetter met parelrand, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1948, tafelborstel met 2e 
gehalte zilveren kap,  wapendecor, daarbij: kurkentrekker aan hertshoornen greep 40

 3455 Negen 2e gehalte zilveren messenleggers, servet -en vingerdoekjesring, asbakje 25

 3456 2e gehalte zilveren theepot, strak bol model met houten greep, het deksel met gestileerde bekroning. Gekeurd met CMC= meester-
teken C.M.Cohr, Denemarken (deukje) 150

3457

3463

3464

 3457
Een 2e gehalte zilveren theepot, strak bol model met houten greep, het deksel met gestileerde bekroning. Gekeurd met CMC= mees-
terteken C.M.Cohr, Denemarken (deukje) 180

 3458 Ajour bewerkt 1e gehalte zilveren bonbonmandje 50
 3459 1e gehalte zilveren flessenbak 40

 3460 Twee 1e gehalte zilveren vaasjes op voet met opengewerkte rand, Goldsmiths & Silversmiths Company Londen, 1907 -met mono-
gram- 100

 3461 2e gehalte zilveren vaas op voet, H. 14 cm, Cohr, Denemarken 70

 3462 2e gehalte zilveren bekertje op voet met art nouveau randversiering, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1902 
-lichte gebruikssporen- 40

 3463
Balustervormige 2e gehalte zilveren theebus met divers drijfwerk van onder andere acanthusbladmotieven, het middenstuk van de 
theebus is versierd met cannelures, de ingesnoerde voet is afgewerkt met een knerrand, 19de eeuw 80

 3464 Ovale 2e gehalte zilveren brandewijnkom met voorstelling van bloemen en acanthusbladeren, 19de eeuw 80

 3465 Ingelijste collage van 2e gehalte zilveren vierkantjes, 94/03, gesigneerd Hein Antheunis, jaren ‘90 -17,8 x 17,8 cm- 100

 3466 Schildpad sigarenkoker met 2e gehalte zilveren monturen, 19e eeuw -met inscriptie- 70

 3467 Ingelijste collage van 2e gehalte zilveren cirkeltjes, Hein Antheunis, niet gesigneerd, 17,8 x 17,8 cm, 1994 100

 3468 Twee diverse zilveren zoutbakjes met lepels 70

 3469 Balustervormig zilveren tafellampje op ronde voet 70
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 3470
Driedelig 1e gehalte zilveren theeservies met filetranden, dekselknop in de vorm van een pijnappel, Hollandse empire-stijl, meester-
teken: vermoedelijk A. van der Beek, Den Haag, 1920 200

 3471 1e gehalte zilveren theebus met filetranden en dekselknop in de vorm van een pijnappel op ovale voet, Hollandse Empire-stijl, mees-
terteken: mogelijk A. van der Beek, Den Haag, 1920 -h. 13 cm- 80

 3472
Ovale 1e gehalte zilveren dekseldoos met filetranden in Hollandse empire-stijl, meesterteken: vermoedelijk: A. van der Beek, Den 
Haag, 1920 60

3473
3478

 3473
Opengezaagde 2e gehalte zilveren broodmand met parelrand, strikvormige handvatten en gegraveerd pauwendecor op vier klauw-
pootjes, meesterteken: J.W. Paulus, Amsterdam/Den Haag, 1914 -11,7 x 23 x 36 cm, gewicht 567 gram- 200

 3474 Ronde 1e gehalte zilveren schaal met twee handvatten, Mexicaanse motieven -diam. 18 cm.- 60
 3475 Ronde Djokja schaal met gedreven lotusdecor op vier bolpootjes, gemerkt SS 800 DEFLUX, circa 1930 -diam. 18,5 cm- 40
 3476 2e gehalte zilveren beker met geprofileerde rand, meesterteken: C. Begeer, Utrecht, 1926 30
 3477 Rijkbewerkte 3e gehalte zilveren houder voor schaaltje -9,5 cm hoog, diam. 12,5 cm- 40
 3478 Ronde 3e gehalte zilveren schaal en vier kommetjes met gedreven floraal decor, India, tweede helft 20e eeuw -h. 7,5, diam. 18 cm- 125
 3479 Opengezaagd 2e gehalte zilveren mand met parelrand, meesterteken: D. Aubert, Den Haag, 1993 -5 x 14 x 18 cm- 50

3480

3481
 3480 Van binnen verguld ovaal 2e gehalte zilveren pillendoosje met gedreven kastanjedecor, Jugendstil, circa 1900 -1,5 x 4 x 5 cm- 30

 3481
2e gehalte zilveren dekseldoosje op hoge voet, met Mercurius op het deksel, meesterteken: C.E. Held, Amsterdam, 1856-1895 -h. 14 
cm- 50

 3482 Kelkvormige 2e gehalte zilveren vaas met gecontourneerde rand op voet, meesterteken: Gerritsen & Van Kempen, Zeist, 1930 -h. 12 
cm- 30

 3483 Broodmes aan 2e gehalte zilveren greep met decor van figuren, bekroond door een hondje, stijl van de 17e eeuw, onduidelijk meester-
teken, circa 1900 -lemmet vernieuwd- 40

 3484 Twee geslepen kristallen odeurflacons, waarvan één met vergulde sterretjes en verguld 3e gehalte zilveren montuur en dop, de andere 
met 3e gehalte zilveren montuur en dop, beide 19e eeuw 40

 3485 Zilveren dekseldoosje met oud-Hollands decor, ovaal Djokja pillendoosje, pillendoosje met floraal decor en pillendoosje/-hanger met 
floraal decor, diverse gehaltes 50

 3486 Paar 2e gehalte zilveren sierkurken met paarden 30
 3487 2e gehalte zilveren sierstop met fuchsia aan kettinkje met montuur, voor karaf, 19e eeuw 30
 3488 Twee glazen onderzetters met 1e gehalte zilveren rand -defecten- en twee muntschaaltjes 30

 3489 2e gehalte zilveren theezeef met oud-Hollands decor, lucifersdooshouder met oud-Hollands decor, bladwijzer en sleutelhanger met 
gespoord laarsje 30

 3490 Paar 3e gehalte zilveren schaaltjes met bloemdecor -7,5 x 10,5 cm- 20
 3491 3e gehalte zilveren weegschaaltje met geciseleerd decor van fabeldieren, 19e eeuw 40
 3492 Langwerpig hamergeslagen 2e gehalte zilveren schaaltje, Duitsland, circa 1950 -9,6 x 12,7 cm- 20
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 3493 Rond 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met geribd decor, 1838 40

 3494
2e gehalte zilveren hengselschaal met kabelvormig handvat op ovale voet, meesterteken: Wilkens, Duitsland, circa 1950 -gewicht 482 
gram- 150

 3495 Paar hamergeslagen 2e gehalte zilveren trompetvormige vaasjes, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 7,5 cm- 40
 3496 3e gehalte zilveren koffiepot met decor van spelende engeltjes, Duitsland, circa 1900 125

 3497 Opengewerkt 3e gehalte zilveren bonbonschaaltje met decor van bloemen en schommelende engeltjes, Duitsland, circa 1920 -l. 21,5 
cm- 60

3498

3503

 3498
Vierdelig groot formaat 2e gehalte zilveren thee-, koffieservies, bestaande uit: theepot  met gegraveerd baronaal wapen, melkkan en 
suikerpot, Duitsland, 20e eeuw 300

 3499 3e gehalte zilveren beker met reliëfdecor van vos en vogel, circa 1900 -h. 9,5 cm, gewicht 163 gram- 60

 3500 3e gehalte zilveren dekselpotje voorzien van bloemknopvormige greep met lapis lazuli, meesterteken: K&EC voor Ceson Guldvaru, 
Göteborg, 1951 - H. 10,5 cm - 75

 3501 3e gehalte zilveren hengselschaal met gedreven decor van vruchten aan de binnenzijde, Duitsland, eerste helft 20e eeuw -4 x 27 x 
18,7 cm, gewicht 256 gram- 80

 3502 Schuitvormige 2e gehalte zilveren broodschaal met parelrand, meesterteken: Wilhem Th. Binder, Schwäbisch Gmünd, circa 1920 -6 x 
17,5 x 29 cm- 80

 3503 3e gehalte zilveren hengselkan met getordeerde ribben en gegraveerd adellijk familiewapen, Duitsland, circa 1900 -h. 19 cm- 80

3504

 3504
Driedelig 1e gehalte zilveren theeservies, bestaande uit: theepot met vertikale ribben, bloemdecor en omwonden handvat, melkkan en 
suikerpot, Londen, 1902 150

 3505 Grote 1e gehalte zilveren kop-en-schotel met klaver-vier decor aan de randen, Frankrijk, circa 1900 -diam. 17,2, h. ca. 7,5 cm- 80

 3506 Horizontaal geribde 3e gehalte zilveren suikerbus met roosvormige knop op vier bewerkte pootjes, Oostenrijk, circa 1900 12,5 x 10,5 
x 14 cm- 125

 3507 Ovaal verguld 1e gehalte zilveren blaadje met palmetrand, meesterteken: Bruckmann & Söhne, Heilbronn -29,5 x 22,5 cm- 80
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 3508 1e gehalte zilveren cabaret met gecontourneerde kabelrand op vier klauwpootjes, Sheffield, 1929 150

 3509 Ovaal 3e gehalte zilveren blaadje met palmetrand, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -15 x 22 cm- 60

 3510 Rond 2e gehalte zilveren blaadje met gecontourneerde geprofileerde rand en gegraveerd familiewapen, meesterteken: Wilkens & 
Söhne, Bremen, tweede helft 20e eeuw -diam. 24 cm- 80

 3511
Hamergeslagen 3e gehalte zilveren dekschaal met vergulde binnenzijde, meesterteken: Brückmann en Söhne, winkeliersmerk: Drey-
fuss, circa 1920  - 662 gram - 300

 3512 Paar balustervormige 1e gehalte zilveren strooibusjes 40

 3513 Paar 1e gehalte zilveren bolvormige dekselpotjes met vergulde binnenzijde en bloemvormige knop, mogelijk Zuid-Amerika - H. 8 cm 
- 75

 3514 3e gehalte zilveren presenteerschaal met opengewerkte rand, meesterteken: Wilhelm T. Binder, 1e kwart 20e eeuw - Diam. 28 cm - 80

 3515 1e gehalte zilveren suikerbakje met vergulde binnenzijde, versierd met schelpguirlandes, meesterteken: Hunt & Roskell, London, 
1901 - 347 gram - 75

 3516 Rijkbewerkt 3e gehalte zilveren roomstel met bloem- en rocailledecor 40

3517 3520

 3517
Drie-delig 1e gehalte zilveren theeserviesje met floraal gravé decor en bloemvormige knop, meesterteken: J.G. Meijer, Amsterdam, 
winkeliersmerk: Benten & Zonen, midden 19e eeuw - 920 gram - 200

 3518 3e gehalte zilveren asbakje met bloemenrand en glazen binnenbakje (diam. 9,5 cm) 10

 3519 Paar 1e gehalte zilveren tafelkandelaars met reliëfdecor van bloemen op de ronde voet, adres: Gorham -h. 21,5 cm, klein deukje in 
één kandelaar- 80

 3520 Langwerpig 3e gehalte zilveren dienblad met gecontourneerde, geprofileerde rand -35,5 x 45 cm- 450

 3521 Paar 1e gehalte zilveren tafelkandelaars met geprofileerde randen en knopen, Londen, 1966 -h. 17 cm- 125
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 3522 Paar 2e gehalte (13 lötig) balustervormig zilveren tafelkandelaars met gegraveerd decor, Duitsland, circa 1870 -h. 28,5 cm- 150

 3523 3e gehalte zilveren dienblad  met twee grepen, opengewerkt rozendecor en palmetranden op vier pootjes 1000

3524 3526

 3524 Groot formaat 1e gehalte zilveren tafelkandelaar -h. 30,5 cm- 125

 3525 BWZG tafelkandelaar in Louis Quatorze-stijl, circa 1870 -25,5 cm- 80

 3526 Paar balustervormige 3e gehalte zilveren tafelkandelaars met bloemenranden, Oostenrijk, circa 1900 -h. 28,5 cm- 100

 3527 Tweearmige 2e gehalte zilveren tafelkandelaar met getordeerde verticale ribben, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 12 cm- 50

 3528 Tweearmige 2e gehalte zilveren tafelkandelaar, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 16 cm- 80
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 3529
Groot formaat vijfarmige 1e gehalte zilveren tafelkandelaar met verticale ribben op ronde voet, Duitsland,tweede helft 20e eeuw - h. 
35 cm - 250

 3530
Vijfarmige 2e gehalte zilveren tafelkandelaar met verticale getordeerde ribben op ronde gecontourneerde voet, Wilkens & Söhne, 
Bremen, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 25 cm- 180

 3531 Driearmige 2e gehalte zilveren tafelkandelaar met verticale getordeerde ribben, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 20,5 cm- 100

 3532 3e gehalte zilveren bokaal met fruitguirlandes en vergulde binnenzijde op ronde voet met kabelrand, Duitsland, eerste helft 20e eeuw 
h. 22,5 cm- (40) 125

 3533 Balustervormige 2e gehalte zilveren vaas met verticale getordeerde ribben op ronde voet, adres: Stumpf & Sohn, Duitsland, tweede 
helft 20e eeuw h. 18,5 cm- 40

 3534 Rijkbewerkte balustervormige 3e gehalte zilveren vaas op ronde voet -17,5 cm- 80

3535 3536

3540

 3535 Balustervormige rijkbewerkte 3e gehalte zilveren vaas op ronde voet -h. 22 cm- 300

 3536 Rijk gedecoreerde, groot formaat 3e gehalte zilveren vaas met gravé- en reliëfdecor -h. 29,5 cm- 600

 3537 3e gehalte zilveren saucière met florale reliëfranden, Oostenrijk, circa 1900 -15 x 15 x 24 cm- 125

 3538 Zeszijdige 3e gehalte zilveren schotel met gestileerd Jugendstildecor, Krischern, Duitsland, circa 1900 -diam. 17,5 cm- 125

 3539 2e gehalte zilveren bonbonschaaltje, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 4,3 cm, diam. 16,5 cm- 60

 3540
1e gehalte zilveren inktstel, Engeland, Sheffield, 1924 -met inscriptie: Luitenant Kolonel JMG Schaafsma, Aangeboden door de 
Herzieningsbrigade van West Java 1931- 250

 3541 Gedeeltelijk opengewerkte 2e gehalte zilveren broodschaal met kabelrand -5 x 21,5 x 32 cm- 125

 3542 Een 2e gehalte zilveren roomstel, opengewerkt met parelrand -deukjes- 150

 3543 2e gehalte zilveren flessenbak, de rand met bloemversiering, rond hout met ivoren bak, 1863 100
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 3544 2e gehalte zilveren dekseldoos met oud-Hollands decor op bolpoten, 1915 150
 3545 Ovaal 3e gehalte zilveren dienblad met bloemenrand in reliëf, Duitsland, circa 1930 -25,5 x 33 cm- 125

 3546
Groot formaat 3e gehalte zilveren terrine met twee handvatten en bewerkte randen op ronde voet, Oostenrijk, circa 1920 -h. ca. 27, 
diam. Ca. 33,5 cm.- 1000

 3547 Rechthoekige 2e gehalte zilveren dekseldoos met oud-Hollands decor op bolpoten, 1918 100
 3548 2e gehalte zilveren dekseldoos met oud-Hollands decor op bolpoten, 1915 75
 3549 Geslepen kristallen suikerschaaltje op opengewerkte 2e gehalte zilveren voet met rozendecor, adres Albo -h. 8,2, diam. 11,5 cm- 30
 3550 Rechthoekige 2e gehalte zilveren dekseldoos met graveerwerk op klauwpootjes, de binnenzijde met blauw fluweel bekleed 80
 3551 Horizontaal geribde 3e gehalte zilveren suikerpot op vier pootjes, Duitsland, circa 1930 -h. 8 cm, diameter zonder grepen 9,5 cm- 40
 3552 Vijf diverse zilveren vingerhoeden, diverse gehaltes 25
 3553 Vijf diverse zilveren vingerhoeden, diverse gehaltes 25
 3554 Vijf diverse zilveren vingerhoeden, diverse gehaltes 25
 3555 1e gehalte zilveren dekselbus -h. 8, diam. 9 cm- 50
 3556 3e gehalte zilveren koffiepot met floraal rocailledecor, Duitsland, circa 1930 -h. 20 cm- 125
 3557 Een bonbonnière in de vorm van een zwaan met BWZG montuur 50
 3558 2e gehalte zilveren bekertje -met gravure- 40

3559

 3559 1e gehalte zilveren beker op voet met bloemguirlandes, Engeland Londen 1870 - met gravure- 100
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 3560 Rechthoekige 2e gehalte zilveren sigarendoos, met gravure Bank Vermeer 100

 3561 Tot lepeldoos vermaakte 2e gehalte zilveren tabaksdoos met gegraveerd lijnendecor op vier klauwpootjes, 1839 80

 3562 Vergulde 3e gehalte zilveren sigarettenkoker met gegraveerd lijnendecor en gelepen onyx aan de sluiting, circa 1930 -inscriptie uit 
1938- 40

 3563 2e gehalte zilveren bonbonmandje met parelrand aan twee grepen met bloemdecor, meesterteken: J. Krins, Schoonhoven, 1961 40
 3564 Rond 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met geribd decor, onduidelijk meesterteken, 1844 40
 3565 Rond geribd 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje, onduidelijk meesterteken, 1835 40

 3566 2e gehalte zilveren servetband -gegraveerd monogram GE-, kleine Maggifleshouder, zes theelpels met muzikanten aan het uiteinde 
van de steel en maliënbeursje 35

 3567 Paar groot formaat 3e gehalte zilveren Duitse tafelkandelaars in barok-stijl, eind 19e eeuw -h. 32,6 cm- 150

 3568 3e gehalte zilveren hengselmand, Louis Quinze-stijl, Duitsland, circa 1900 -diam. 13,5 cm., h. 22,5 cm, binnenbak ontbreekt- 60
 3569 Vier zilveren speldenkussens, waarvan één gezet met cabochon geslepen turkooisjes, diverse gehaltes 60

3570 3574

 3570
Achtzijdige 2e gehalte zilveren brandewijnkom met floraal gravédecor en twee handgrepen op rijkbewerkte voet -h. 8 cm., doorsnede 
zonder handvatten 12,5 cm- 200

 3571 Zwart velours avondtasje aan opengewerkte 2e gehalte zilveren beugel met decor van figuren en putti, 1868 -gravering ‘Augusta 
Cabal Nice’ 75

 3572 1e gehalte zilveren hanger, Bayanihan 30

 3573 Hamergeslagen 1e gehalte zilveren beker op voet, meesterteken EH, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -7,7 cm- 40

 3574 Geribde 2e gehalte zilveren tabaksdoos, meesterteken: P. van Gelderen, Schoonhoven, 1821 100

 3575 Driedelig 2e gehalte zilveren roomstel, Duitsland, tweede helft 20e eeuw 100

3576
3577

 3576 Twee Djokja bonbonschaaltjes waarvan één met met lotus- en één met pauwendecor, op drie bolpootjes, circa 1930 -diam. Ca. 16 cm- 100

 3577 2e gehalte zilveren brandewijnkom op voet, onbekend meesterteken, Friesland, 18e eeuw -h. 7, l. 26 cm- 225
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 3578 Pompoenvormige 2e gehalte zilveren theepot met decor van zwanen en vruchtenhouten greep, mogelijk Friesland, 18e eeuw 250

 3579 1e gehalte zilveren soezenmand, deels opengewerkt, Birmingham, Victoria Silverware Ltd , 2001 - L.36 cm 300

 3580
Vierdelig 2e gehalte zilveren theeservies, bestaande uit: theepot en melkkan met zwart gepolitoerde houten greep, suikerpot en 
lepelvaasje, model Cardinaal, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1917, meesterteken suikerpot: C.P. ‘t Hart, Den 
Haag

550

 3581 Zevendelig naaigarnituur in cassette, met 3e gehalte zilveren onderdelen, circa 1930 60
 3582 Paar rijkbewerkte 3e gehalte zilveren vaasjes, h. 10,8 cm, gebruikssporen- 30
 3583 2e gehalte zilveren strooibusje met parelranden en floraal decor in Friese 18e eeuwse stijl, fantasiekeuren, circa 1900 30
 3584 3e gehalte zilveren strooibusje met getordeerde vertikale ribben, 2e gehalte zilveren sierkurk, theezeef en lekbakje met rankendecor 30
 3585 3e gehalte zilveren hengselschaaltje met vruchten- en rankendecor 30

3586
3588

 3586
Een drie-delig 2e gehalte zilveren koffierservies, glad model met parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 
1888-ringetje beschadigd- 150

 3587 2e gehalte zilveren rozenkrans 40

 3588 Ovaal 2e gehalte zilveren met opengewerkte rand, door parelrand bekroond, meesterteken: Presburg & Zoon, Haarlem, 1959 150

 3589 Kralenbeursje aan 2e gehalte zilveren beugel, meesterteken: J. Kooiman, Schoonhoven, 1837-1853 35
 3590 2e gehalte zilveren bonbonmandje met opengewerkte rand, pseudo keuren, 1905 35
 3591 3e gehalte zilveren bekertje met oor, versierd met parelrand - deukjes- 15
 3592 Vier zilveren vulpotloden, diverse gehaltes 25
 3593 Platte geribde 2e gehalte zilveren naaldenkoker en taps toelopende naaldenkoker met bloemdecor, beide midden 19e eeuw 40

3594

 3594 2e gehalte zilveren geboortelepel, meesterteken: Casparus Seth, 1779 120

 3595 2e gehalte zilveren geboortelepel, vrouw met hoorn des overvloeds aan het uiteinde van de bewerkte steel, ‘Geertruid G. Brouwer is 
Gebooren den 29 Januarij 1753’, jaarletter 1889 140

 3596 Rond 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met gravédecor, onduidelijk meesterteken 40
 3597 Vier zilveren maliënbeursjes, diverse gehaltes, circa 1920 80
 3598 Achtzijdig rijk gedecoreerd 2e gehalte zilveren lodereindoosje, onduidelijk meesterteken, 1862 -gebruikssporen- 50
 3599 2e gehalte zilveren bureausetje, tafelkandelaartje, amandelbakje, kurk met zilveren montuur en schenktuit en kinderbekertje 20
 3600 Twee rijkbewerkte 3e gehalte zilveren naaldenkokers, circa 1900 40
 3601 Vierdelig 3e gehalte zilveren koffie- en theeset, Duitsland (1770 gram) 250
 3602 Twaalf Djokja messenleggers met wajangpopdecor, circa 1930 70
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 3603 Negen 2e gehalte zilveren messenleggers met jugendstil leliedecor, Henniger, Duitsland, circa 1920 80
 3604 Driedelige 3e gehalte zilveren naaigarnituur in cassette, met 3e gehalte zilveren onderdelen -samengesteld- 25

 3605 Glazen zoutvat in 3e gehalte zilveren houder, 2e gehalte zilveren broodvork met oud-Hollands decor, Djokja asbakje, suikerschepjes, 
etc. 50

 3606 Vijf 2e gehalte zilveren servetbanden 30
 3607 Vijf 2e gehalte zilveren sierkurken, 19e/20e eeuw 50

 3608 2e gehalte zilveren lodereindoosje -deuken-, broche met oud-Hollands decor, sierkurk met molentje en 1e gehalte zilveren tondel-
doosje 60

 3609 Vier 3e gehalte zilveren servetbanden 30
 3610 Zes 2e gehalte zilveren messenleggers met margrietendecor, Jugendstil, onbekend meesterteken, circa 1910 40
 3611 2e gehalte zilveren cakeprikker, zuurvork, molenlepeltjes, etc. 40
 3612 Twee 2e gehalte zilveren maliënbeursjes, kamhouder en zes theelepels 50
 3613 Twee horizontaal geribde 2e gehalte zilveren naairingen, meesterteken: J. Kooiman, Schoonhoven, 1860-1903 60
 3614 2e gehalte zilveren notitieblokhouder met oud-Hollands decor en mahonie onderplaat, 1939 40

 3615
Geribd 2e gehalte zilveren snuifdoos met vermeil binnenzijde, meesterteken: Andries Graves Kooiman, Schoonhoven, 1845 -1,8 x 5,2 
x 8,3 cm- 80

3616
 3616 2e gehalte zilveren lodereindoosje in de vorm van een kabinet, meesterteken: Cornelis van Moek, Amsterdam, 1807 150
 3617 2e gehalte zilveren dekseldoosje met plateau, 1921 -gravering- 50
 3618 Circa 70 kurkjes met zilveren monturen voor parfumflesjes 30
 3619 Chinees 3e gehalte zilveren miniatuurschip met deksel op gestoken houten basement, eerste helft 20e eeuw 80
 3620 Twee opengewerkte 2e gehalte zilveren gespen met bloemenmanddecor, 19e eeuw 60
 3621 Twee tot fotolijstjes vermaakte 2e gehalte zilveren beursbeugels met gravédecor 60
 3622 2e gehalte zilveren jat, imitatie Russische keuren -l. ca. 25 cm- 125
 3623 2e gehalte zilveren hanger en ring met bloedkoraal, 14kt gouden hangertje met bloedkoraal, etc. 60
 3624 Zilveren suikerschep, manchetknopen, muntlepel, etc., diverse gehaltes 30
 3625 Rond 2e gehalte zilveren pillendoosje met sterretjesdecor en 1e gehalte zilveren pillendoosje met porseleinen inleg 50
 3626 Drie 1e gehalte zilveren fotolijstjes waarvan één in de vorm van een schip 50
 3627 Zilveren beeldje: bovenlichaam van een naakte vrouw op houten basement -h. ca. 9 cm.- 80

 3628 Zilveren dekseldoosje in de vorm van een schelp met opgelegd kruisje, afbeelding van een Franse kathedraal aan de binnenzijde van 
het deksel 50

 3629 Aan de binnenzijde vergulde 3e gehalte zilveren sigarettenkoker met cabochon geslepen saffier als knop, Duitsland, circa 1910 10
 3630 1e gehalte zilveren sigarettendoos -2,6 x 6,4 x 8,9 cm- 30
 3631 Ovaal 3e gehalte zilveren blaadje met strikguirlandes, pseudokeuren, Duitsland, circa 1900 -18,7 x 11,9 cm- 30



Friday June 21, 2019 Zilveren sieraden en voorwerpen

238

3642

3650

kavel TRUE Inzet

 3632 Twee geslepen kristallen glazen en cognacglas op 2e gehalte zilveren voet, daarbij: filigrain zilveren miniatuur: zeilschip 20

 3633 Driedelig geslepen kristallen roomstel met 2e gehalte zilveren monturen: melkkan, suikerpot met hengsel en lepelvaasje, meester-
teken: H. Höhle & J. Bolhuis, Amsterdam, circa 1930 50

 3634 2e gehalte zilveren theezeef, Haags lof, op lekbakje met drie bolpootjes, circa 1953 20
 3635 Twee stalen scharen aan 2e gehalte zilveren handvatten met gegraveerd decor, eerste helft 19e eeuw 40

 3636 Geslepen kristallen lepelvaasje met 2e gehalte zilveren montuur, opengewerkt schaaltje en 3e gehalte zilveren kop, Duitsland, circa 
1900 40

 3637 Vijfdelige naaiset in etui met 2e gehalte zilveren onderdelen in origineel doosje van J.M. van Kempen & Zonen, Hofleveranciers 
-vingerhoed afwijkend- 15

 3638 1e gehalte zilveren sigarettenkoker, Duitsland, circa 1920 en lucifershouder, Mappin & Webb, Birmingham, 1930 150
 3639 2e gehalte zilveren wandelstokgreep in de vorm van een hond, meesterteken: J. Niekerk, Schoonhoven, na 1970 40

 3640 Twee ronde, zwart gepolitoerde onderzetters met 2e gehalte zilveren montuur en parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, 
circa 1900 40

 3641 Tien antieke 2e gehalte zilveren Zeeuwse knopen, bodemvondst 70

 3642
Ronde 2e gehalte zilveren tafelkandelaar met gecanneleerde stam op ronde voet, meesterteken: C. Begeer, Utrecht, circa 1900 -h. 11,5 
cm, gebruikssporen- 30

 3643 Acht 2e gehalte zilveren servetbanden en twee vingerdoekjesringen -lichte gebruikssporen, één servetband beschadigd- 40
 3644 2e gehalte zilveren gesp, specerijenlepeltje, circa 1830, priem in geribde houder, etc. -defecten bij enkele voorwerpen- 20

 3645 Drie 2e gehalte zilveren gelegenheidslepels aan bewerkte steel met aan het uiteinde een 18e eeuwse man met karaf en roemer, graver-
ing van druiven aan de achterzijde van de bak, fantasiekeuren, 1900 100

 3646 2e gehalte zilveren gelegenheidslepel met oud-Hollands decor in de bak aan rijkbewerkte steel eindigend in een zeilschip, fanta-
siekeuren, meesterteken: Gebroeders Roelfsema, Winsum, 1903 30

 3647 2e gehalte zilveren schenkkan versierd met parelrand, Spanje, 20e eeuw - H. 24 cm 80
 3648 2e gehalte zilveren lepeldoos met gravédecor en hengsel op klauwpootjes, tweede helft 20e eeuw 50

 3649 Driedelig 1e gehalte zilveren zout- peper- en mosterdset met kobaltblauwe glazen binnenbakjes, Birmingham, eerste helft 20e eeuw, 
daarbij: 2e gehalte zilveren en verzilverd zoutlepeltje 40

 3650 2e gehalte zilveren tafelstuk: door edelhert bespannen arrenslee, 1978 -l. 24 cm- 100
 3651 2e gehalte zilveren tafelstuk: door twee paarden bespannen en door engeltje gemende strijdwagen -l. ca. 15 cm- 60
 3652 BWZG tazza met gelobde schaal, winkeliersmerk: K. Euhl, 2e kwart 19e eeuw - H. 15 cm - 30
 3653 Djokja fotolijst met lotusdecor -binnenmaat 24 x 17,8 cm- 40

 3654 Ovaal 2e gehalte zilveren cabaret met filetranden op vier gebogen, taps toelopende pootjes, meesterteken: Jacobus Carrenhof, Amster-
dam, -21,1 x 28,7 cm- 150

 3655 Twee bijbeltjes met zilveren klampen, waaronder 18e eeuws en een lederen etui met zilveren beslag, 19e eeuw 75
 3656 Twee 2e gehalte zilveren bekers -inscripties, gebruikssporen- 20
 3657 Divers 2e gehalte zilver waaronder breipenhouders aan jasseronketting, schepwerk en Zeeuwse knopen vermaakt tot broche 15
 3658 Zilveren vaasjes, sierkurken, schaaltjes, inktpotje, etc., diverse gehaltes 120

Flatware

 3659 Opengewerkte 2e gehalte zilveren dienschep met gravédecor aan zeszijdig, taps toelopend handvat, meesterteken: J.H. Schouten, 
Amsterdam, 1849 20

 3660 2e gehalte zilveren soeplepel, het heft met parelrand, 1895 40
 3661 2e gehalte zilveren pasteischep, dubbelfilet, meesterteken: J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten, 1896 20
 3662 2e gehalte zilveren gelegenheidslepel met bekroond zeilschip aan het uiteinde van de steel, circa 1900 30
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 3663 2e gehalte zilveren gelegenheidslepel met paard aan het uiteinde van de bewerkte steel 20

 3664
2e gehalte zilveren strooilepel met zeilschip aan het uiteinde van de steel en strooilepel met vrouw en juk aan het uiteinde van de 
steel, circa 1930 20

 3665 2e gehalte zilveren specerijenschepje aan ebbenhouten steel, onduidelijk meesterteken, circa 1820, klontjestang, bladwijzer aan 
kornalijnen greep, etc. 60

 3666 2e gehalte zilveren sauslepel, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, 1919 15

3667
3668

 3667 2e gehalte zilveren taffellepel met bewerkt uiteinde, circa 1700 -beschadigingen aan de bak- 20

 3668
Opengezaagde rijkgedecoreerde 2e gehalte zilveren visschep met decor van arabesken aan bewerkte ivoren greep, onduidelijk mees-
terteken, 1856 80

3669

3678

 3669 Rijkbewerkte 3e gehalte zilveren taartschep met decor van tortelende duifjes, jongen en meisje, etc., Duitsland, circa 1900 20
 3670 Stalen mesje aan rijkgedecoreerd 2e gehalte zilveren heft met rankendecor, 18e eeuw, bodemvondst 80
 3671 Rijkgedecoreerde 2e gehalte zilveren roomlepel met ranken- en vogeldecor in de bak, onduidelijk meesterteken, circa 1930 10
 3672 2e gehalte zilveren visdiencouvert aan puntsteel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1919 80
 3673 2e gehalte zilveren vlalepel met filetrand, meesterteken: C. Begeer, Utrecht, 1919 20
 3674 2e gehalte zilveren taartschep met gravédecor, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1881 25
 3675 2e gehalte zilveren aardappellepel, dubbelfilet, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1931 15
 3676 2e gehalte zilveren pasteischep, Hollands glad, meesterteken: D. van Oudvorst & Zonen, Amsterdam, 1906 15
 3677 2e gehalte zilveren gembercouvert in doos, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1900 20
 3678 2e gehalte zilveren, deels opengewerkte pasteischep, onduidelijk meesterteken, 1877 30
 3679 2e gehalte zilveren soepdienlepel, rondfilet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1917 40

 3680 2e gehalte zilveren broodvork met oud-Hollands decor en ooievaar aan het uiteinde van de steel, meesterteken: Zaanlandsche Zilvers-
mederij, Haarlem/Amsterdam, 1921 20

 3681 1e gehalte zilveren sauslepel met opgelegd floraal decor en leeuwenkop aan de achterzijde van de steel, Frankrijk, circa 1900 20
 3682 Deels opengewerkte 2e gehalte zilveren visschep, dubbelfilet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 50
 3683 2e gehalte zilveren soepdienlepel aan palmetsteel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1903 30
 3684 2e gehalte zilveren natfruitschep met oud-Hollands decor, 1920 20
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 3685 2e gehalte zilveren dienschepje met floraal Jugendstildecor aan getorste steel, meesterteken: D. van der Werff, Groningen, 1904 25

 3686 2e gehalte zilveren taartschep met opengewerkt blad en gegraveerd decor, onduidelijk meesterteken, 1875 20

 3687 1e gehalte zilveren groente lepel, parelrand, meesterteken: J.M. Kempen en Zonen, Voorschoten, 1904 20

 3688 2e gehalte zilveren aardappellepel, puntfilet, meesterteken: Gerritsen en van Kempen, Zeist, 1930 20

 3689 Schelpvormige 2e gehalte zilveren punchlepel, aan gedraaide ebbenhoutensteel, 1873 40

 3690 2e gehalte zilveren rijstlepel, dubbelfilet, meesterteken: D. van Oudvorst & Zn., Amsterdam, adres: W. van Rossum du Chattel, 1924 25

 3691 2e gehalte zilveren aardappellepel, Haags lof, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1950 20

 3692 2e gehalte zilveren groentelepel, Haags lof, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1938 20

 3693 2e gehalte zilveren dienschep, Haags lof, meesterteken: Zilverfabriek, Voorschoten, 1930 30

3694 3696

 3694 2e gehalte zilveren dienschep, Haags lof, 1923 30

 3695 3e gehalte zilveren tafelvork, Augsburg, 18e eeuw -gebruikssporen- 20

 3696
Vergulde 2e gehalte zilveren geboortelepel, meesterteken: Ate Scheverstein, Leeuwarden, 18e eeuw -latere inscriptie: ‘Baukje Wilts 
de Waijgeboren Den 24 Mei 1830’- 100

3697

3699

 3697 Rijkbewerkte 2e gehalte zilveren broodvork met decor van putti, 1907 20

 3698 2e gehalte zilveren dienschep, Haags lof, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1954 30

 3699 2e gehalte zilveren rijstschep, Haags lof, meesterteken: B.H. Driessen, Schoonhoven, 1924 40

 3700 2e gehalte zilveren taartschep met gravédecor en getorste steel, meesterteken: A. Kooiman, Schoonhoven, 1907 20
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 3701 2e gehalte zilveren strooilepel met gravédecor aan getorste steel, meesterteken: C. Hooijkaas, Schoonhoven, 1895 20

 3702 2e gehalte zilveren taartschep in doos, meesterteken: J. Schijfsma, Sneek, 1919 20

3703

3706

 3703 2e gehalte zilveren klontjestang, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1916 15

 3704 2e gehalte zilveren herdenkingslepel Theodorus Niemeyer 1819-1869 met figuur aan het uiteinde van de steel 15

 3705 2e gehalte zilveren dienschep, parelrand, aan getorste steel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1902 15

 3706 2e gehalte zilveren sauslepel, parelrand, aan getorste steel, meesterteken: T. Uriot, Amsterdam, 1900 35

3707

3710

 3707 2e gehalte zilveren visdiencouvert met geribde handvatten, meester: G.C. Reeser, Den Haag, 1912 70

 3708 2e gehalte zilveren herdenkingslepeltje Londen-Melbourne race, KLM - UIVER, -20/24 oct. 1934 en 2e gehalte zilveren herdenking-
slepeltje ‘De roem van ons vaderland’, KLM - PELIKAAN 15

 3709 Twee 2e gehalte zilveren sierlepels, meesterteken: Zaanlandsche Zilversmederij, Haarlem, Amsterdam, 1920 40

 3710 Twee gedecoreerde 2e gehalte zilveren vismesjes, het heft gedecoreerd met lelietjes van dalen, 1947, achterzijde met inscriptie 15
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 3711 1e gehalte zilveren slacouvert, Chester, 1925 25
 3712 Twee 2e gehalte zilveren aardappellepels, Haags lof en puntfilet, meesterteken Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1939 en 1949 30

 3713 Twee 2e gehalte zilveren sauslepels, één met puntfilet en één met getorste steel, meestertekens: Zilverfabriek Voorschoten, Voorscho-
ten en J.A.A. Gerritsen, Zeist, 1949 en 1916 20

 3714 2e gehalte zilveren slacouvert, dubbelfilet, meesterteken fa. J.M. v. Kempen en Zn., Voorschoten, 1911 30
 3715 Twee 2e gehalte zilveren juslepels, beide afgezet met parelrand, meesterteken L. Schenkel, Schoonhoven, 1895 20
 3716 Twee 2e gehalte zilveren dienlepels, Haags lof en Hollands glad, diverse meesters, 1911-1927 25
 3717 Paar 2e gehalte zilveren confiturevorkjes aan gedraaide benen handvatten, meesterteken: I.N. Kramer, Amsterdam, 1825-1859 10

 3718 Hamergeslagen 3e gehalte zilveren kinderbekertje met initialen A.G., daarbij: 2e gehalte zilveren kinderbekertje met onduidelijk 
monogram, meesterteken: G. van de Velde, Goes, 1844 - beschadigingen - 15

 3719 Paar 2e gehalte zilveren groentelepels, rondfilet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1911 50
 3720 2e gehalte zilveren miniatuur en 2e gehalte zilveren brillenkoker, 19e eeuw 10

 3721
2e gehalte zilveren taartschep met oud-Hollands decor en opengewerkte steel, meesterteken: C. Schoorl & J.A. Dal, Amsterdam, 
1931, daarbij: taartschep met oud-Hollands decor en zeilschip aan het uiteinde van de opengewerkte steel, meesterteken: Zaanland-
sche Zilversmederij, Haarlem/Amsterdam, 1929

30

 3722 2e gehalte zilveren sauslepel, rondfilet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1913 en 2e gehalte zilveren room-
lepel met portretmedaillon in Louis Seize-stijl, meesterteken: B.W. van Eldik, Zutphen 30

 3723 2e gehalte zilveren sauslepel en groentelepel, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1928 40
 3724 2e gehalte zilveren groentelepel en een sauslepel, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1914/1924 50

3725
3730

 3725 2e gehalte zilveren rijstlepel en groentelepel, Hollands glad diverse meestertekens, waaronder Gerritsen & van Kempen, Zeist 50
 3726 2e gehalte zilveren groentelepel en sauslepel, dubbelfilet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1921/1924 40
 3727 Twee 2e gehalte zilveren sauslepels, Haags lof, diverse meesters en jaren 45

 3728 Twee 1e (999/1000) tafelcouverts met messen en twee dessertcouverts met messen, Hollands glad, meesterteken: M.J. Gerritsen, Zeist 
-gebruikssporen- 180

 3729 2e gehalte zilveren sauslepel, parelrand, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten en 2e gehalte zilveren roomlepel, 
rondfilet, meetserteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1900 20

 3730 Twee groot formaat 1e gehalte zilveren tafellepels, Sheffield, 1911 30
 3731 2e gehalte zilveren sauslepel en aardappellepel, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, diverse jaren 40

 3732 Twee 2e gehalte zilveren roomlepels, één met parelrand en één met opengewerkt floraal decor aan het uiteinde van de steel, diverse 
meesters en jaren 30

 3733 Paar 2e gehalte zilveren sauslepels met filetranden, onduidelijk meesterteken, 1869 25
 3734 Kaasschaaf aan 2e gehalte zilveren pistoolheft en zilveren botermesje (186) 15

3735

 3735 Paar 2e gehalte zilveren sauslepels, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1893 20

 3736 Paar 2e gehalte zilveren sauslepels met parelrand aan getorste steel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1893 en 
1894 20
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 3737 Paar 2e gehalte zilveren groentelepels, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, diverse jaren 40
 3738 Paar 2e gehalte zilveren vleesdienvorken, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1915 35
 3739 2e gehalte zilveren roomlepel en botermesje, Haags lof, daarbij: vleesvork met filetrand 30

 3740 2e gehalte zilveren petitfoursschep met gravédecor aan getorste steel, meesterteken: Gebroeders Roelfsema, Winsum, 1902, thee-
duimpje Slot loevestein en suikerschep met oud-Hollands decor 30

 3741 Drie 2e gehalte zilveren tafelcouverts, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, diverse jaren 60

 3742 Vier 2e gehalte zilveren tafellepels, Haags lof, meesterteken J.M. Van Kempen en Zonen, Voorschoten, 1911, daarbij; twee 2e gehalte 
zilveren vorken, dubbelfilet, met inscriptie op achterzijde, 1890 30

 3743 Drie 2e gehalte zilveren dienlepels, dubbelfilet, Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, diverse meestertekens en jaren 50
 3744 Drie 2e gehalte zilveren groentelepels, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1890/1917/1921 50
 3745 Een 2e gehalte zilveren vleesvork, twee kleine vleesvorkjes, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, waaronder 1960 30
 3746 Twee rijkbewerkte 1e gehalte zilveren dessertcouverts met bloemdecor -inscriptie- 25

 3747 Zes 2e gehalte zilveren theelepels met gegraveerde heften, meesterteken J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten, 1886, daarbij; 
gembercouvertje met gegraveerde heften, 1896 25

 3748 2e gehalte zilveren suikertang, twee sierlepels en suikerschepje, daarbij: zes theelepeltjes 30
 3749 Vier 2e gehalte zilveren confiturevorkjes aan gedraaid benen handvat, meesterteken: J. Helweg, 1822-1853 20
 3750 Vier 2e gehalte zilveren dessertvorken, Haags lof/Hollands glad, diverse meestertekens en jaren -gegraveerd monogram- 30

 3751 Twee 2e gehalte zilveren groentelepels, 2e gehalte zilveren aardappellepel, puntfilet, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1942, 
hierbij: 2e gehalte zilveren aardappellepel, puntfilet, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1940 70

 3752 Botermesje aan zilveren handvat met decor van figuren en hond, in 17e eeuwse stijl -lemmet scheef-, miniatuur: vrouw met schaal en 
twee pillendoosjes, diverse gehaltes 50

 3753
Drie 2e gehalte zilveren tafellepels en twee tafelvorken, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1926 -gegraveerd 
monogram ‘RZ’-, daarbij: dessertlepel, dubbelfilet, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1927 70

 3754 Vier 1e gehalte zilveren taartvorken met golfvoorstellingen, toernooiprijzen Stichtse Golfclub 35
 3755 Vier 2e gehalte zilveren dessertlepels, Haags Lof, diverse meesters en jaren 40
 3756 Vier 2e gehalte zilveren vismessen, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1979 40

 3757 Paar 2e gehalte zilveren groentelepels, sauslepel en aardappellepel, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, diverse 
jaren 80

3758

3763
 3758 Vijf 2e gehalte zilveren dessertlepels, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 1921 40

 3759 2e gehalte zilveren taartschep met oud-Hollands decor en vier theelepels 15

 3760 Vijf 2e gehalte zilveren sierlepels, waarvan vier met apostel en één met schilddragende leeuw aan het uiteinde van de steel, eerste 
helft 20e eeuw 50

 3761 Vijf geribde 2e gehalte zilveren theelepels 30

 3762 2e gehalte zilveren vleesvorkje, twee zuurvorkjes, Haags Lof, meesterteken: o.a. Gerritsen & van Kempen, Zeist. Hierbij een 2e 
gehalte zilveren roomlepel, rondfilet, meesterteken: Zilverfabriek, Voorschoten, Voorschoten 50

 3763 Vijf 2e gehalte zilveren dessertlepels, Haags Lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Voorschoten, 1931 50

 3764 Vijf dessertmessen met stalen klingen en 2e gehalte zilveren handvatten 10
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 3765 Dessertmes, tafelmes en botermesje, parelrand met zilveren handvatten, etc., diverse gehaltes 10

 3766 Zes 2e gehalte zilveren viscouverts, empire model, meesterteken: D. van Oudvorst & Zn., Amsterdam, 1918 100

 3767 2e gehalte zilveren groentelepel met geribd uiteinde aan de steel, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1936, vijf 
dessertmessen aan 2e gehalte zilveren handvatten -gebruikssporen-, meesterteken Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1933 25

 3768 Paar 2e gehalte zilveren confiturevorkjes met filetrand, meesterteken: A. Kuijlenburg, Schoonhoven, 1881, koffielepels, vorkje en 
twee botermesjes, diverse gehaltes 35

 3769 Paar 2e gehalte zilveren vleesvorkjes aan getorste steel, natfruitschepje met rocaille-decor, natfruitschepje aan getorste bladsteel, 
roomlepel met zeilschip aan het uiteinde van de steel en olijfcouvert met Louis Seize-decor 60

 3770 Zes 2e gehalte zilveren tafelcouverts, Haags lof, meesterteken: H. Hooijkaas, 1947 140

 3771 Zes 2e gehalte zilveren dessertvorken, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, diverse jaren -gegraveerd 
monogram- 50

 3772 Zes 2e gehalte zilveren eetlepels, Haags lof, twee met inscriptie op achterzijde, meesterteken: J.M. v. Kempen en Zonen, Voorschoten, 
1911 en 1918 30

 3773 Zes 2e gehalte zilveren lepels, dubbelfilet, met inscriptie op achterzijde, 1890 30

 3774 Divers 2e gehalte zilveren dienbestek, soepdienlepel, roomkannetje en kristallen bonbonschaaltje met hengsel 25

3775

3784

 3775 Divers 2e gehalte zilveren dienbestek, kaasschaaf, sauslepel, notenkraker, etc., diverse modellen waaronder Haags lof 40

 3776 Divers 2e gehalte zilveren dienbestek, roomlepel, petitfourschep, cake vork, etc. 35

 3777 Zes 2e gehalte zilveren theelepels met Jugendstil motief 35

 3778 Zes 2e gehalte zilveren theelepels bekroond door een eikel 15

 3779 Zes 2e gehalte zilveren theelepels opengewerkt met graveerwerk 15

 3780 Zes 2e gehalte zilveren tafelcouverts, Haags lof, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1938 150

 3781 2e gehalte zilveren schepwerk, sauslepel, puntfilet, taartschep met oud-Hollands decor, zuurvorken 19e eeuw, etc. 75

 3782 Zes Djokja cocktaillepels met lotusdecor, circa 1930 45

 3783 Drie 2e gehalte  zilveren botermesjes en drie kleine lepeltjes, Haags Lof, meesterteken: onder andere Gerritsen & van Kempen, Zeist 40

 3784 Zes 2e gehalte zilveren viscouverts, Haags lof, meesterteken:  Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1931 150
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 3785 Zes 2e gehalte zilveren viscouverts, Haags lof, meesterteken:  Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1931 150

 3786 Zilveren suikertang, jamlepel, suikertang, etc., diverse gehaltes 85

 3787 Zes 2e gehalte zilveren dessertlepels, Haags Lof, meesterteken: van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1915/1921/1922 70

3788

3807
 3788 Zes 2e gehalte zilveren dessertlepels, Haags Lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Voorschoten, 1931 70
 3789 Djokja botermesjes, roomlepel, taartvorkjes, etc., circa 1930 85
 3790 Zes 2e gehalte zilveren tafelcouverts en zes dessertcouverts, Haags lof, in doos, diverse jaren en meesters 300
 3791 2e gehalte zilveren bestekdelen, visvork, rondfilet, vleesvork, puntfilet, etc 35
 3792 Zeven 2e gehalte zilveren suiker- en theeschepjes 40

 3793 Zeven dessertmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Hollands glad, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, circa 
1930-gegraveerd monogram- 50

 3794 Zeven 2e gehalte zilveren tafellepels, Haags lof/Hollands glad, diverse meestertekens en jaarletters -gegraveerd monogram- 70

 3795 Serie van zeven 2e gehalte zilveren koffielepeltjes en 2e gehalte zilveren suikerschep, alle bekroond met gestileerd klavermotief, 
hierbij: serie van zes 2e gehalte zilveren koffielepeltjes, drie diverse 2e gehalte zilveren koffielepeltjes en een theeduim 35

 3796 Divers 2e gehalte zilveren schepwerk onder andere drie 2e gehalte zilveren cakevorken, taartschep, roomlepel, klontjestang en twee 
theezeefjes met lekbakje (één defect), veel met oud-Hollands decor 45

 3797 Vier Djokja dessertlepels en drie dessertvorken met lotusdecor, circa 1930 30
 3798 Twee 2e gehalte zilveren servetbanden, suikerschepjes, olijfvorkjes, etc. 30
 3799 Zes 2e gehalte zilveren theelepels en suikerschep bekroond door een bladmotief 25

 3800

Zevendelig 1e gehalte (999/1000) zilveren bestekgedeelte, Haags lof, bestaande uit: zes tafelcouverts, zes tafelmessen aan zilveren 
heft, zes dessertcouverts, zes dessertmessen aan zilveren heft, zes theelepels, zes taartvorken, zes mokkalepeltjes, zes cocktaillepels, 
tweedelig slacouvert aan zilveren heften, groentelepel, aardappellepel, pasteischep, soepdienlepel, sauslepel, kaasschaaf aan zilveren 
heft, vleesvorkje, botermesje en twee roomlepels, meesterteken: M.J. Gerritsen, Zeist, 1979

2500

 3801 Vier 2e gehalte zilveren tafelvorken, Haags lof, drie diverse lepels, diverse meesters en jaren 35
 3802 Drie kleine 2e gehalte zilveren lepels en vier vorken, Hollands glad, meetserteken: C.M. Schoorl & M. Nijgh, Amsterdam, 1964 30
 3803 Zeven 2e gehalte zilveren theelepels, roomlepel en sardinevork, alle puntfilet, diverse jaren en meesters -defecten- 30
 3804 Zeven fruitmesjes met 3e gehalte zilveren handvatten met parelranden, Duitsland, circa 1920 ATP
 3805 Vier 1e gehalte zilveren mesheften en 3e gehalte zilveren dessertcouvert 20

 3806 Zes 2e gehalte zilveren eetlepels, Haags lof, met initalen op achterzijde, meesterteken: J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten, 
1916, daarbij: twee 2e gehalte zilveren eetlepels, Haags Lof, 1938 50

 3807 Acht 2e gehalte zilveren vorken, Haags lof, met initialen op achterzijde, meesterteken J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten, 1916 50
 3808 Acht 2e gehalte zilveren theelepels bekroond door diverse provincies 25
 3809 Zeven 2e gehalte zilveren theelepels en suikerschep met graveerwerk 30
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 3810 Acht 2e gehalte zilveren tafelvorken, Haags Lof, diverse meesters en jaren 90
 3811 Negen zilveren messen, diverse gehaltes -deukjes- 25
 3812 Negen 2e gehalte zilveren dessertvorken, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, diverse jaren 70
 3813 Negen 2e gehalte zilveren vorken, dubbel filet, meesterteken: J.M. van kempen & Zonen, Voorschoten 50
 3814 Negen 2e gehalte zilveren lepels, dubbelfilet, meesterteken fa. J.M. van Kempen en Zn., Voorschoten, 1873 50
 3815 Negen 2e gehalte zilveren theelepels bekroond door een bloem 40

 3816 Voorsnijcouvert met 3e gehalte zilveren heften, Duitsland, circa 1900, daarbij: serie van zes 2e gehalte zilveren koffielepeltjes, puntffi-
let, meesterteken: H. Hooykaas, Schoonhoven 20

 3817 2e gehalte zilveren theelepels en suikerschepjes, eerste helft 20e eeuw 30
 3818 Zilveren bestekdelen, diverse gehaltes, daarbij: theezeef 40

 3819 Serie van zeven 2e gehalte zilveren koffielepeltjes met gravéwerk, meesterteken: J. Schijfsma, Sneek, 1912, daarbij: divers schep-
werk, waaronder kinderlepeltje, zoutlepeltjes, muntlepeltje en broche 25

 3820 Bestekdelen, waaronder zilver en verzilverd 25

 3821
Tien 2e gehalte zilveren dessertcouverts, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1894 -één vork 
afwijkend-(gewicht circa 1000 gram) 180

3822

3823

 3822 Tien 2e gehalte kleine zilveren  dessertlepels, Haags Lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1975-1977 130

 3823 Tien 2e gehalte  zilveren taartvorken, Haags Lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist 100

 3824 Serie van zes stalen tafelmessen aan 3e gehalte zilveren heft, vleesvork aan rijkbewerkt 3e gehalte zilveren heft, Louis Quinze-stijl, 
etc. 20
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 3825 Zes 2e gehalte zilveren tafellepels en vijf tafelvorken aan puntsteel, diverse meesters en jaren, eerste helft 19e eeuw 110

 3826 Elf 3e gehalte zilveren theelepels 50

 3827 Serie van elf 2e gehalte zilveren ijslepels met getorste steel en parelrand 60

 3828 Elf 2e gehalte zilveren tafellepels, Haags Lof, diverse meesters en jaren 110

 3829 Vijf 2e gehalte zilveren dessertlepels, Haags lof, vijf dessertvorken, Haags lof en dessertlepel, Hollands glad -gebruikssporen- 80

3830
3834

 3830
Twaalf 2e gehalte zilveren oestervorken, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 -gegraveerd mono-
gram RS aan de achterzijde- 100

 3831 Zes zilveren art nouveau theelepeltjes, waarbij zes verzilverde theelepeltjes, in foedraal Begeer van Kempen Vos 40

 3832 Twaalf vergulde 2e gehalte zilveren koffielepels met bewerkt uiteinde in rozenhouten doos met intarsia, Frankrijk, tweede helft 19e 
eeuw 80

 3833 Twaalf 2e gehalte zilveren taartvorkjes, theelepels en mokkalepeltjes, allen met getorste steel 40
 3834 Zes 2e gehalte zilveren tafellepels en zes -vorken, fantasiekeuren 200
 3835 Zes 2e gehalte zilveren theelepels en zes 2e gehalte zilveren taartvorken, parelrand, circa 1930 20

 3836 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels met geometrisch decor aan het uiteinde van de steel, in doos, onduidelijk meesterteken, circa 
1930 35

 3837 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels, suikerschep en theeschep aan getorste bladsteel in foedraal, meesterteken: J. van Os van den 
Abeelen, Schoonhoven, 1923 40

3838

 3838
Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels met Jugendstil zweepslagdecor aan getorste steel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, 
Voorschoten, circa 1900 50

 3839 Vruchtenhouten foedraal met twaalf 2e gehalte zilveren theelepels aan getorste steel,  meesterteken: L. Schenkel, Schoonhoven, 1882-
1904 40

 3840 Twaalf fruitmesjes met 2e gehalte zilveren handvatten in etui, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, circa 1930 -gegraveerd 
monogram- 60

 3841 Twaalf tafelmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Hollands glad, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, circa 1930 
-gegraveerd monogram- 70
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 3842 Twaalf 2e gehalte zilveren tafelvorken, Haags lof/Hollands glad, diverse meesters en jaren -gegraveerd monogram- 140

 3843 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren koffielepeltjes, twee vorkjes, theezeef, suikerschep en theeschepje, alle bekroond met een gesti-
leerd bloemmotief. 40

 3844
Serie van zeven 2e gehalte zilveren dessertcouverts, drie extra vorken en twee tafellepels, Haags lof, diverse meesters en jaren ( 
gewicht 884 gram) 200

 3845 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels met gegraveerd decor, meesterteken: P. Burghoorn, Schoonhoven, na 1881 25

3846

3848
 3846 Twaalf 2e gehalte zilveren koffielepels bekroond door apostelen, in foedraal 100

 3847 Twaalf 2e gehalte zilveren taartvorkjes bekroond door een kroontje 75

 3848 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels bekroond door een bokkenpoot 60

 3849 Elf 2e gehalte zilveren theelepels en suikerschep bekroond door een kroon 75
 3850 Twaalf 2e gehalte zilveren taartvorken aan getorste knopsteel 65
 3851 Zes 2e gehalte zilveren mokkalepeltjes aan getorste knopsteel en zes gedeeltelijk gematteerde opengezaagde theepels 50
 3852 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels met krul aan het uiteinde van de steel, meester: J.M. Visser, Steenwijk, 1946-1975 30

3853

3854
 3853 13 2e gehalte zilveren tafellepels, Haags lof/Hollands glad, diverse meesters en jaren -gegraveerd monogram- 130

 3854 13 2e gehalte zilveren dessertlepels, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, diverse jaren -gegraveerd monogram- 110

 3855 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren theelepels, suikerschepje en theeschepje, met getorste steel en sterretjesdecor aan de rand van de 
greep, onduidelijk meesterteken, 1888 30

 3856 2e gehalte zilveren herdenkingslepel 25 jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina in 1923, meesterteken: J.M. van Kempen & 
Zonen, Voorschoten en twaalf 2e gehalte zilveren olijfprikkers aan bloemsteel, onduidelijk meesterteken 30

 3857 Negen 2e gehalte zilveren aposteltheelepels, meesterteken: D. Aubert, Den Haag en apostelklontjestang, daarbij: drie geëmailleerde 
stedentheelepels en gedeeltelijk geëmailleerde theelepel Aruba 40
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 3858 Zes 2e gehalte zilveren tafellepels, zes 2e gehalte zilveren tafelvorken, alle Hollands glad, daarbij: twee vorken, diverse jaren en 
meesters, 19e eeuw gewicht (763 gram) 140

 3859 2e gehalte zilveren tafelcouvert, Haags lof en tafelcouvert dubbelfilet 40
 3860 2e gehalte zilveren bestekdelen 80
 3861 2e gehalte zilveren diencouvert aan puntsteel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1914 40
 3862 2e gehalte zilveren theelepels, waaronder tien apostellepels 25
 3863 17 rijkgedecoreerde 2e gehalte zilveren theelepels met molentjes, wapens, etc. 40
 3864 17 zilveren en Djokja schepwerk, waaronder serie van twaalf lepeltjes met suikerschep 20
 3865 1e en 2e gehalte zilveren bloemlepeltjes en serie van zes deels opengewerkte koffielepeltjes, daarbij: twaalf muntlepeltjes 25

 3866 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren taartvorkjes en serie van zeven 2e gehalte zilveren koffielepels, met fruit- en bloemmotief bek-
roond 40

 3867 Zes 2e gehalte zilveren aposteltheelepels en twaalf apostelmokkalepeltjes 40
 3868 18 2e gehalte zilveren theelepels en suikerschep aan bewerkte kroonsteel 40
 3869 14 2e gehalte zilveren dessertlepels en vijf dessertvorken, parelrand, diverse meesters en jaren 180
 3870 Zes 2e gehalte zilveren apostellepeltjes, tien theelepels aan bloemsteel, suikerschepje aan ajour steel, etc. 50

 3871 2e gehalte zilveren kindercouvert parelrand in doos -graveringen tot geboortecouvert uit 1965- en twaalf taartvorkjes met bloemsteel, 
meesterteken: vermoedelijk Caspar Hackenberg, Middelburg, eind 19e eeuw 35

 3872 Vijf Djokja theelepels, twaalf kleine theelepels en zes taartvorken, alle met lotusdecor, circa 1930 40

 3873
Uitgebreid 2e gehalte zilveren bestekgedeelte, bestaande uit: 13 tafelmessen aan zilveren handvat, 14 tafelvorken, 9 tafellepels, 8 des-
sertmessen aan zilveren handvat, 8 dessertvorken, 12 dessertlepels, 8 kleine dessertlepels, 10 viscouverts en 2 vismessen, gegraveerd 
met spiegelmonogram, meesterteken: Bonebakker & Zoon, Amsterdam, 1930, daarbij: vierdelig dienbestek, afwijkend

2500

 3874 Palissander lepeldoosje met inlegwerk -defecten- en circa 24 2e gehalte zilveren thee- en mokkalepels, veel bloemstelen 40

 3875 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren koffielepeltjes, een serie van twaalf 2e gehalte zilveren taartvorkjes, een 2e gehalte zilveren 
suikerschep allen met kroonsteel 50

 3876
Twaalf 2e gehalte zilveren dessertcouverts in doos, meesterteken: Roelof Helweg, twee dessertlepels en zeven dessertvorken Konink-
rijk Holland, 1810-1812 en tien dessertlepels en vijf dessertvorken met Franse keuren, 1809-1813 400

 3877 Twaalf 2e gehalte zilveren viscouverts, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 350

 3878 Twaalf 2e gehalte zilveren dessertcouverts, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1921 -gegraveerd 
monogram RS op de achterzijde- 150

3879 3883

 3879
Zespersoons, 40-delig 2e gehalte zilveren bestekgedeelte, puntfilet, bestaande uit: zes tafelcouverts, zes tafelmessen aan zilveren 
handvatten, zes dessertcouverts, zes dessertmessen aan zilveren handvatten, soepdienlepel, aardappellepel, groentelepel en sauslepel, 
meesterteken: Nieuwpoort BV, Nieuwpoort/Groot-Ammers, 1978

500

Miniaturen

 3880 2e gehalte zilveren miniatuur: stoomlocomotief de Arend h. 6,5 cm- 30
 3881 2e gehalte zilveren miniatuur: wandklokje 10
 3882 2e gehalte zilveren miniatuur: vrouw bij wastobbe 15
 3883 2e gehalte zilveren miniatuur: blaker, meesterteken:  Arnoldus van Geffen, Amsterdam, 1762 150
 3884 2e gehalte zilveren miniatuur: kraantjeskan, meesterteken: B. Verhoogt, Hoorn, 1921-1949 25
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 3885 2e gehalte zilveren miniatuur: hutkoffer 30

 3886 2e gehalte zilveren miniatuur: koe met melkmeid 10

 3887 2e gehalte zilveren miniatuur: kind op kakstoel, meesterteken: J. Niekerk, Schoonhoven 50

3888

3890 3891

 3888 3e gehalte zilveren miniatuur: ouderwetse telefoon 80

 3889 2e gehalte zilveren miniatuur: ophaalbrug -l. 9 cm- 30

 3890 2e gehalte zilveren miniatuur: kabinet in Louis Quinze-stijl -h. 9,5 cm- 40

 3891 2e gehalte zilveren miniatuur: 17e eeuwse schouw met kariatiden -h. 9 cm- 40

 3892 2e gehalte zilveren miniatuur: sjees -l. 11 cm- 40

 3893 2e gehalte zilveren miniatuur: vogelkooi met papegaai op standaard -h. 10 cm- 40

 3894 2e gehalte zilveren miniatuur: secretaire -h. 5,5 cm- 30
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3895

3900

kavel TRUE Inzet

 3895 2e gehalte zilveren miniatuur: door paard bespannen koets -l. 10 cm- 40

 3896 2e gehalte zilveren miniatuur: door vier paarden bespannen huifkar -l. 11 cm- 50
 3897 2e gehalte zilveren miniatuur: ijscokar -h. 6,5, l. 7 cm- 30
 3898 2e gehalte zilveren miniatuur: trekschuit -l. 12 cm- 50
 3899 2e gehalte zilveren miniatuur: twee biljarters 15

 3900 2e gehalte zilveren miniatuur: hanglamp voor zes kaarsjes 15

3901
3902

 3901 Groot formaat 2e gehalte zilveren miniatuur: driemaster -h. met basement 18,5 cm- 100

 3902 2e gehalte zilveren miniatuur: haardstel 15

 3903 2e gehalte zilveren miniatuur: visser 20

 3904 2e gehalte zilveren miniatuur: kar en wagen 20

 3905 2e gehalte zilveren miniatuur: arrenslee in zwanenvorm 40

3906
 3906 2e gehalte zilveren miniatuur: open koets 35

 3907 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: koekenpan en paraplu 40
 3908 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: boerenwagen en bank 30
 3909 2e gehalte zilveren miniatuur: ketel, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, en 3e gehalte zilveren miniatuur: chocoladekan 60
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3917

3921
kavel TRUE Inzet

 3910 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: bierton met kraantje op houder en kruiwagen 80
 3911 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: woonwagen met paard en kaasdragers 90
 3912 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: zeilschip ‘Eendracht 1976’ en hamer met aambeeld 50
 3913 Twee zilveren miniaturen: zeehond en schaap 50
 3914 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee spinnewielen 30
 3915 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: piano, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1974 en pianokruk 30
 3916 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kar met boomstammen -l. 10 cm- en tonnenwagen 40
 3917 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: water pompende vrouw met hond en staatmuzikanten 25
 3918 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: 18e eeuwse en 20e eeuwse bar 30
 3919 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: strijkbout en stoof 15
 3920 1e gehalte zilveren miniatuur: oude telefoon, 2e gehalte zilveren sigarettendover met molentje en fragmenten van miniaturen 15
 3921 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: de gouden koets en rijtuig 60

3922

3924
 3922 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: de gouden koets en koets 75
 3923 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: boer met koe en kaasdragers 15
 3924 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: de gouden koets en slede in de vorm van een zwaan 75
 3925 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: visdraagster en lid van de schutterij 20
 3926 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: fietser, lid van de schutterij 20
 3927 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: strandstoel en kinderwagen 30
 3928 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee spinnewielen 30
 3929 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee paardenkarren 35
 3930 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee paardenkarren 35
 3931 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: marktkoopman en lantaarnopsteker 30

3932
 3932 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: messensliep en kruiwagen 25
 3933 Twee 2e gehaltew zilveren miniaturen: ophaalbrug en kaasdragers 35
 3934 Twee 2e zilveren miniaturen: waterput en melkende boer 20
 3935 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: lid van de schutterij en klarinetblazer 20
 3936 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen waaronder koetsje 30
 3937 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: twee knopstoelen en knopstoel met slapende poes 15
 3938 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: strandstoel, schommel en kuiper 30
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 3939 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: ophaalbrug, waterput en kaasdragers 30
 3940 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: twee handkarren en draaiorgel 30
 3941 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: scharensliep, schoenmaker en straatverkoper 30
 3942 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: straatverkoper, draaiorgel en ijsverkoper 30
 3943 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: scharensliep, schoenmaker en straatverkoper 20
 3944 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: wipwap, kuiper en draaiorgel 30
 3945 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: wipwap, schommel en fietser 40
 3946 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: visdraagster, melkende boer en kaasdragers 35
 3947 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderwagen, vogelkooi en kruiwagen 40
 3948 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: visdraagster, lid van de schutterij en kaasdragers 30
 3949 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: leden van de schutterij 30
 3950 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: strandstoel, kinderwagen en naaimachine 45
 3951 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: tafel, bank, schommelstoel en stoel, alle met biezen bekleding en getorste onderdelen 60
 3952 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: strijdwagen, rijtuig, hoorngrammofoon en schildpad 40
 3953 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen waaronder ruiter te paard, water halen 40
 3954 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: lantaarnopsteker, wasvrouwkind dat slaag krijgt 40
 3955 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: fornuis, marktkoopvrouw, wandelwagen en wip 40
 3956 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: kandelaar, vogelkooi, spinnewiel en naaimachine 50
 3957 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: handkar, straatverkoper, scharensliep en schoenmaker 40
 3958 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: hengelaar in bootje, wip, kuiper en duwslede 35

3959 3963

 3959 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: visdraagster, lid van de schutterij, parapluverkoper en driemaster 35

 3960 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen waaronder kaasdragers, molen en ophaalbrug 50

 3961 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen waaronder man in roeiboot, muzikant -één defect- 40

 3962 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: strijkijzer, kolenkit, stoof, koetsje en spinnewiel 180

 3963 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: landarbeider met zeis, landarbeider met hark, laarsje met markasiet bezet, Pinocchio en danseres 100

 3964 Vijf zilveren miniaturen: draaimolen, schommelstoel, telefoon, koets en hobbelpaard, diverse gehaltes 40

3965

 3965 Zes 3e gehalte zilveren miniaturen: servies op blad 60
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 3966
Acht-delig 2e gehalte zilveren miniatuur ameublement, bestaande uit: vier stoeltjes, twee armstoeltjes, tafel en bankje, meesterteken: 
B. Verhoogt, Hoorn, 1921-1949 100
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Vierde zitting / Fourth part
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10.00 uur / 10.00 CET
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Tip:
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die in deze catalogus niet zijn afgebeeld.

Nog een tip:
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 4110
Finland, WOII en later, deco KPm/44, machinepistool gebruikt door het Finse leger, serienummer 2225, geen bewegende delen, met 
Europees certificaat 200

 4107
België/Duitsland, WOII, deco Browning High Power, gemaakt tijdens  bezetting voor de Wehrmacht, frame en slede gemarkeerd 
‘178915’, kamer gemarkeerd ‘202414’, keurig WaA140 (productiejaar vermoedelijk 1942) gestempeld, geen bewegende delen, met 
Europees certificaat

300

 4108
België/Duitsland, WOII, deco Browning High Power, gemaakt tijdens  bezetting voor de Wehrmacht, frame en slede gemarkeerd 
‘198315’, kamer gemarkeerd ‘193342’, keurig WaA140 (productiejaar vermoedelijk 1942) gestempeld, geen bewegende delen, met 
Europees certificaat

300

 4109
Japan, WOII, Arisaka type 38 grendelgeweer, pompstok missend, dust cover aanwezig, gedeeltelijk nummergelijk,  Chrysanthum op 
kamer nog aanwezig. Nederlands onklaar gemaakt, loop dicht en grendel vastgelast, gezien de leeftijd in nette conditie 80

 4105
België, Fusil 1777 vuursteengeweer, Luiks gemarkeerd (ELG), flink opgepoetst doch mechanisch keurig in orde, met bijbehorende 
bajonet en pompstok, fraai stuk 200

 4106 Mofpistooltje, percussiesysteem, gemarkeerd ‘Crown over U’. Met forse roest, doch mechanisch nog in orde 20

kavel TRUE Inzet

Militaria en diversen

Geweren en pistolen WWM-vrij / Rifles and pistols

 4100
Haakbus, vermoedelijk gedeeltelijk samengesteld, mist wat onderdelen en sporen van tand des tijds, niettemin zeldzaam stuk, leuke 
opknapper 100

 4101 Vuursteengeweer, met diverse stempelingen op de loop, samengesteld uit diverse onderdelen en zwart geverf, niettemin leuke opknap-
per 40

 4102 Percussiegeweer, samengesteld uit diverse onderdelen, trekkergroep loopt stroef, behoeft enige aandacht 20
 4103 Percussiegeweer, civiel, pompstok aanwezig, forse roest doch mechanisch in orde 20

 4104
Frankrijk, Charleville Model 1777/1822 percussiegeweer, ombouw van vuursteen naar percussie. Diverse markeringen zichtbaar, 
enige lichte roest aanwezig doch niet storend, mechanisch in orde. Met pompstok en bijbehorende hulsbajonet, toegevoegd losse 
pompstok

350

4100
4104

4105

4106

4107

4109

4110
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 4111
Joegoslavië, naoorlogs, deco MG53, serienummer 42342, grotendeels vastgelast, doch trekker beweegt en nog enkele bewegende 
onderdelen, in keurige staat, leuk alternatief voor MG42, met Europees certificaat 350

4112
 4112 Israel, naoorlogs, deco IMI Galil, met klapkolf, trekker en spanveer vast, fire-selector nog bewegend, met Europees certificaat 150
 4113 Polen, naoorlogs, luchtbuks, ‘Lucznik 87, kal. 4,5mm, Made in Poland’, lichte roest doch mechanisch in orde 25

 4114 Verenigd Koninkrijk, naoorlogs luchtdrukpistool ‘The Webley Junior .177, Webley & Scott, Ltd. Birmingham, Made in England’, net 
stuk in werkende staat 25

 4115 Zip Mondial 4,5 mm luchtdrukpistool in werkende staat, toegevoegd opknapper alarmpistool ‘Gun Italy’ en theater percussiepistool 20

4116

4117

 4116 Oude pistooltassen cavalerie voor op het paard, herkomst onbekend 20

 4117 Engeland, kogeltang, gemarkeerd ‘4324’ en ‘571, Tower’ 10

4118

 4118 Lot van twee kruitflesjes, Camel Scrotum en Ottomaans 25
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 4119 Lot van drie geweerkolven 5
 4120 Wereld, tweemaal houtwerk geweer waarbij Mauser 10
 4121 Circa 17e eeuw, 9 musketkogels 10

 4122 Lot diverse wapentoebehoren, waarbij kogeltangen, herlaadgereedschap, kruitfles en meer 25
 4123 Lot toebehoren, leuk om uit te zoeken 5

Blanke wapens / Swords, daggers etc.

Nederland / Netherlands

 4124 Bataafse Republiek, degen, met houten greepplaatjes en markeringen op kling, met wat schade en ouderdomssporen, zeldzaam stuk 80

4125

4126

 4125
Lichte Cavalerie manschappensabel M1814 No3, kling gedateerd ‘1834’, en gemarkeerd ‘S&R’, lederen greep heeft schade. Geheel 
in flink gebruikte staat, doch zeldzaam 300

 4126
M1843 Marine Officierssabel, fraaie graveringen op kling, lichte sporen van ouderdom, doch gezien de leeftijd in nette staat. Met 
bijbehorende lederen schede, fraai en zeldzaam geheel 250

4127 4132

 4127
Infanterie officierssabel M1852, met oud model schede met dubbele draagring. Schede heeft wat deuken, sabel gezien de leeftijd in 
nette staat 80

 4128 Infanterie Officierssabel M1852, kling gemarkeerd ‘Eisenhauer’, rug gemarkeerd ‘Kamerling, Breda’, sporen van de tand des tijds, 
met bijbehorende schede 75

 4129 Infanterie officierssabel M1852, schede met dubbele draagring. Wat sporen van ouderdom, knikje in schede en een draagrondje mis-
send 70

 4130 Infanterie officierssabel M1852, beschadigde schede met dubbele draagring. Geheel heeft wat sporen van ouderdom 60
 4131 Cavalerie Officierssabel M1876, maker ‘WKC’, greepkap ontbreekt, restauratie object 20

 4132
Naoorlogs, M1882 Marine Officierssabel, gemarkeerd ‘Yzerhouwer’ en ‘WKC Solingen, Germany’. Kling heeft lichte roestschade 
aan onderzijde, doch niet ernstig, overig in keurige staat, met schede en troddel 100

 4133 Meesterdegen M1896 op de sabel, kling gemarkeerd ‘Van Hal & Zoon, Breda’, punt afgebroken, inclusief schede met enige gebreken 30

4134
4139

 4134 Infanterie Officierssabel M1897, met bijbehorende schede. Kling gemarkeerd ‘W.K&C’, wat sporen van leeftijd 80

 4135 Nederland, Infanterie Officierssabel M1897, gemarkeerd ‘W.K&C’, met schede en troddel, schede mist schroefje 80
 4136 Wandelsabel M1912, roest op kling, met bijbehorende, doch iets te lange schede 50
 4137 Wandelsabel M1912, gemarkeerd ‘Yzerhouwer’, zonder schede 40
 4138 Wandelsabel, M1912, gemarkeerd ‘Yzerhouwer’ en ‘E.u.F. Hörster, Solingen’, kling, greep en schede hebben enige schade 80

 4139 Wandelsabel M1912, gemarkeerd ‘Yzerhouwer’ en ‘E.u.F. Hörster’, met troddel en schede, in keurige conditie 80

 4140 Politiesabel algemeen model, met bijbehorende niet geheel passende schede 30
 4141 Klewang, met makersmarkering ‘Alex Coppel, Solingen’ op kling, schade en restauraties aan korf, zonder schede 25
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4144

kavel TRUE Inzet

 4142
Naoorlogs, ponjaard voor een adelborst van de Koninklijke Marine, gemarkeerd ‘ E. & F. Hörster Solingen’ en J.W. Houfer, 
Schiedam’, in nette staat 120

 4143 Naoorlogs, moderne aanmaak van een Officiersdegen en een sabel 40
 4144 Hartsvanger, met graveringen op kling, hoornen handvat, kling in matige staat, schede niet aanwezig 25
 4145 Reproductie van een hartsvanger, met bijbehorende schede 15
 4146 Korfkap en gebroken greep voor Cavalerie officierssabel Model 1895, toegevoegd troddel, goed te gebruiken voor restauratie 20
 4147 Circa WOII, sabelkwast 10

Duitsland / Germany

 4148 WOI, Reitersabel, kling gemarkeerd ‘ALCOSO’ (Alexander Coppel, Solingen’, kling bij greepgedeelte aangetast door roest, verdere 
gedeelte kling in keurige staat. Greep heeft wat pitting, met bijbehorende schede 50

4149 4150

 4149
WOI, Pruissische infanterie Officiersdegen M1889, met fraai klapgevest en greep van roggehuid. Kling gezien de leeftijd in nette 
staat, gemarkeerd ‘W.K&C’, met bijbehorende schede 100

 4150 WOI, Pruissen, twee gedeeltelijk gerestaureerde sabels, waarbij klapsabel M1889, beiden met houten greep, schede eenmaal aanwezig 60

4151
4152

4153

 4151
WOI, Officierssabel Keizerlijke Marine, kling gemarkeerd ‘ F. Hörster, Solingen’, met etsing op kling. Met bijbehorende beschadigde 
schede, leuke opknapper 70

 4152
Bayern, WOI, Kurassierssabel voor Officieren, kling gemarkeerd ‘B’, met etsing ‘In Treue Fest’, met bijbehorende troddel en schede, 
gezien de leeftijd in nette staat, fraai en zeldzaam stuk 150

 4153 WOI, twee sabels vermaakt tot kandelaar, enige pitting aanwezig. Curieus geheel, eventueel te gebruiken voor restauratie-onderdelen 60

4154
4156

 4154
Interbellum, Officierssabel, met makersmarkering ‘W.K.&C.’, fraaie graveringen op kling, met greep van roggehuid, bijgehorende 
schede aanwezig 75

 4155 WOII, Artillerie Officierssabel, geen makersmarkering zichtbaar, gekruiste kanonnen op greep, gedeeltelijk opgepoetst 40

 4156
WOII, Infanterie Officierssabel, kling gemarkeerd ‘Original Eickhorn, Solingen’ gekruiste zwaarden op greep, gedeeltelijk opgepo-
etst, met schede, geheel in keurige staat 100
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 4157
WOII, Infanterie Officierssabel, kling gemarkeerd ‘Original Eickhorn, Solingen’ gekruiste zwaarden op greep, gedeeltelijk opgepo-
etst, met schede, geheel in nette staat 80

 4158 WOII, sabel voor officieren, gemarkeerd op kling ‘WKC’. Vingerlus nog aanwezig, met bijbehorende schede 75

4159
4162

 4159
WOII, Heeresdolch, gemarkeerd ‘Original, Eickhorn Solingen’, met bijbehorende troddel en ophanging, sporen van tand des tijds 
doch fraai stuk 200

 4160 WOII, doosje onderdelen voor dolken, waarbij Luftwaffe, Heer en RAD, mix van origineel, repro en gedenazificeerd. Tevens wat 
wereld, zeer goed te gebruiken voor restauratie 25

 4161 WOII, lot bestaande uit vermoedelijk schede voor SS dolk (vermoedelijk repro) en incomplete schede voor Luftwaffe dolk 30

 4162
WOII, miniatuur Heer dagger, gemarkeerd ‘Alexanderwerk’ en klein makerslogo, afmeting inclusief schede circa 20 cm (helft van 
reguliere uitvoering), zeldzaam 100

4163
4169

 4163
WOII, miniatuur Heer dagger, gemarkeerd ‘E. & F. Hörster Solingen’, afmeting inclusief schede circa 20 cm (helft van reguliere 
uitvoering), oogjes aan schede missen, wat speling op het metaalwerk en in de schede 80

 4164 WOI en WOII, driemaal reproductie grabendolch, tweemaal met schede 40
 4165 Lot van drie reproductiedolken, High Leader SA, reguliere SS en diplomatendolk, allen met schede 50
 4166 Reproductie SS dagger 15
 4167 Vroege kopie SS Ehrendolch, met inscriptie ‘In Herzlicher Freundschaft, H. Himmler’, RZM1053/38, met schede 50

 4168 Reproductie 2de model Luftwaffe dolk en hoogwaardige reproductie Kriegsmarine dolk, kling gemarkeerd ‘Original Eickhorn, Solin-
gen’, in complete staat 50

 4169
Naoorlogs, lot Duitse scouting, bestaande uit vijfmaal mes, waarbij eenmaal met naoorlogs HitlerJugend embleem, tweemaal bijltje 
en tweemaal schroevendraaier, diverse stempelingen op het metaal 50

4170

4173

 4170 DDR, Army Officers Dagger, in doos van uitgifte, met garantiebewijs gedateerd 22-01-1990, in nieuwstaat, zeer fraai geheel 120
 4171 DDR, paradesabel, met troddel en bijbehorende schede 20
 4172 Naoorlogs, KCB-77 M1 gevechtsmes, niet gemarkeerd, geslepen doch verder in nette staat 25

Engeland / United Kingdom

 4173
Pattern 1827 Naval Officers Sword, met divers graveringen, kling gemarkeerd ‘Dieu et mon Droit, by warrant’, greep mogelijk wit 
geverfd, met bijbehorende schede, sporen van leeftijd 70
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 4174 Reproductie van een VRI 1854 pattern sabel, met bijbehorende schede, in nette staat 25

 4175 Circa WOI, sabel 1897 Pattern, George V, Royal Engineers, maker ‘C.Boyton & Son, Clerkenwell, E.C.’. Met geëtste kling doch 
enige pitting aanwezig, sabelkwast missend en enigszins uitgedroogd, schede met wat schade, niettemin fraai geheel 50

 4176
Schotland, circa WOI/Interbellum, Basket Hilt Sword, kling gemarkeerd ‘J.R. Gaunt & Son, Limited Late, Edward Thurkle, London 
& Birmingham’, rug van kling genummerd ‘15158’. Met fraaie graveringen op kling, gemarkeerd George V, korfkap heeft aan één 
zijde wat roest, met bijbehorende lederen schede, zeldzaam en net geheel

500

 4177 WOII, Fairbairn and Sykes gevechtsmes, naoorlogse reproductie, met bijbehorende schede 20
België / Belgium

 4178
Leopold I, Model 1845 degen voor Onderofficier, hoornen greep, kling gegraveerd en makergemarkeerd ‘Fonson & Cie, Fabricants, 
Bruxelles’, met lichte pitting. Met bijbehorende schede en troddel 100

 4179 Leopold I, Model 1845 degen voor Onderofficier, kling niet gegraveerd, met hoornen greep, makersmarkering zichtbaar, met niet-
correcte schede en sabelketting 80

 4180 Leopold I, klapdegen model 1845 voor Arts, kling in matige staat, punt afgebroken, leuke opknapper 40

4181

4182

 4181 Leopold I, klapdegen model 1845 voor Arts, met gravering aan beide zijden van kling, met enige gebreken, doch leuke opknapper 40

 4182
Leopold I, Officiersdegen model 1845, zeer fraaie uitvoering met zeer fraai gedecoreerd gevest en kling, maker ‘A&E Höller, Solin-
gen’, met bijbehorende schede, zeer fraai geheel 150

 4183 Muzikantendegen M1845, pitting op kling en wat schade aan greep, schede niet aanwezig 20

4184

4185

 4184
Circa 1900, degen civiel, met spreuk ‘l’Union fait la Force’ op kap, greep van parelmoer (enkele kleine deukjes en chips), kling 
gemarkeerd ‘A, AC66’, met bijbehorende schede, geheel in nette staat 120

 4185
België/Congo, circa 1900, degen model 1845, met wapen Congo Vrijstaat ‘Travail et Progres’, kling heeft pitting, makersmarkering 
vermoedelijk aanwezig doch slecht leesbaar, borgschroef kap mist en gevest opgepoetst, niettemin zeldzaam stuk 100

 4186 Periode Leopold II (1865-1909), degen, vermoedelijk voor onderofficieren, kling heeft wat pitting, gedeeltelijk opgepoets, drukknop 
kap mist, leuke opknapper 40

4187

4188

 4187
Periode Albert I (1909-1934), Officierssabel, kling gemarkeerd ‘Pour le Roi et la Patrie’ en ‘A’ onder kroon, kling heeft wat schade, 
met schede en troddel 100

 4188
Periode Albert I (1909-1934), Officierssabel, kling gemarkeerd ‘Pour le Roi et la Patrie’, ‘A’ onder leeuw op korf, zeer lichte schade 
op kling. Tweemaal troddel, schede en lederen sabeltas aanwezig, zeer fraai geheel 150

4189

 4189
Periode Leopold III (1934-1951), Officierssabel, kling gemarkeerd ‘Pour le Roi et la Patrie’, en ‘Jules Fonson, Bruxelles’, zeer fraaie 
graveringen op kling. Tevens in kling gekerfd ‘S. Lieut. Boël, Mars 1939’,  lichte schade aan snijzijde, doch overig in nette staat, met 
overgeschilderde schede

100

 4190 Periode Leopold III (1934-1951), Officierssabel, kling gemarkeerd ‘Pour le Roi et la Patrie’, ‘Carl Eickhorn, Solingen’ en ‘F. Deses, 
Leopoldplaats 1, Antwerpen’, zeer fraaie graveringen op kling, lichte roestsporen, zonder schede 60

 4191 Sabel, vermoedelijk Garde Civique of politie, kling aangetast door roest en snijvlak heeft schade, schede aanwezig 25
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 4192
Sabel veldwachter, kling gemarkeerd ‘J. Fonson, Bruxelles, met bijbehorende schede, sabeldrager en troddel, in keurige, complete 
staat 100

 4193 Sabel, met inscriptie op kling ‘Je Jure Fidélité au Roi Obéissance a la Constitution et aux Lois du Peuple Belge’, ander zijde gemar-
keerd ‘Pour Le Roi et La Patrie’, schede niet aanwezig, net stuk 50

 4194 Sabel voor Onderofficier model 1850, politie of Garde Civique. Rug van kling gemarkeerd’N. Olast, Bruxelles’, met bijbehorende 
schede, in matige conditie, leuke opknapper 15

 4195 Sabel voor Onderofficier, model 1850, ‘Fonson & Cie Fabricants, Bruxelles’, opgepoetst, met schede doch niet volledig aansluitend 60

4196
4197

 4196
Sabel voor Onderofficier politie of Garde Civique, model 1850, ‘Fonson & Cie Fabricants, Bruxelles’, opgepoetst, korf licht beschad-
igd, met schede doch niet volledig aansluitend 60

 4197
Infanteriesabel M1889, vermoedelijk Politie of Garde Civique, kling gemarkeerd ‘Jules Fonson, Bruxelles’. Geheel is opgepoetst 
geweest, met beschadigde troddel, schede met sabelketting aanwezig 70

 4198 Degen, onbekend model, kling gemarkeerd ‘Jules Fonson, Bruxelles’ 25
 4199 Naoorlogs, bamboe lans, met vlaggetje in landskleuren, wordt niet verzonden 25

4200
4201

Frankrijk / France

 4200
Lichte Cavalerie Officierssabel, fraaie graveringen op kling, naam gegraveerd in korf, enige sporen van ouderdom, korfkap heeft klein 
scheurtje in metaal. Met bijbehorende schede, fraai geheel 300

 4201
Sabel, met maker ‘Klingenthal’ en datering Februari 1825 op kling’, met bijbehorende schede, geheel gezien de leeftijd in keurige 
staat 250

 4202 M1831 Foot Artillery zwaard, kling gemarkeerd ‘Pihet Frères en Chatellerault 1833’, met bijbehorende schede, geheel is opgepoetst 30

4203 4204

 4203
M1829 sabel, met makersmarkering ‘Chatellerault, Mai 1838’ op rug van kling en diverse inspectiestempels, licht schoongemaakt, 
niettemin zeldzaam stuk 80

 4204 2nd Empire, Officiersdegen, kap aan onderzijde gemarkeerd ‘AB’, draad om greep vervangen, gedeeltelijk opgepoetst, met schede 120

4205
4206

 4205 19e eeuw, korte statiedegen, markeringen op kling en parelmoeren greep, wat sporen van de tijd, niettemin fraai stuk 100

 4206
Grenadier Officierssabel, maker Chatellerault Arsenal, gedateerd Juli 1913, schede aanwezig, geheel wat opgepoetst, doch gezien de 
leeftijd in nette staat 80

 4207 Sabel, kling gemarkeerd ‘Coulaux & C, Klingenthal’, met schede 40

4208
 4208 2de helft 20e eeuw, degen St. Etienne School for Mining, plastic greepplaatjes, bijbehorende schede aanwezig doch geknakt 100
 4209 Degen, Officiers model, maker ‘Spiquel, Paris’, met niet correcte schede en troddel 50
 4210 Kurassiers Pallas M1813, fraaie zware reproductie 50

USA

 4211 Naoorlogs, US Navy M1852 Officiersabel, met makersmarkering ‘Fabrica Bermejo Toledo, Spain, Stainless’, fraaie markeringen op 
kling, niet op naam gezet. Met bijbehorende schede, in nette staat 50

 4212 WOII, gevechtsmes, gemarkeerd ‘RH-36, Pal, Made in USA’, schede ontbreekt 30
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 4213 Naoorlogs, dolk ‘Westmark USA 702’, met bijbehorende schede. Toegevoegd diverse (onderdelen van) schedes 50
Wereld / World

 4214
Savoie, degen, fraaie damast graveringen op kling, wapen van Savoie op kap, parelmoeren greep met enige schade, gebruikssporen 
aanwezig, zeldzaam stuk 100

 4215 Argentinië, circa WOI, cavaleriesabel, met makersmarkering ‘Eigendorf Y Lesser, Solingen, Buenos-Aires’ en Republica Argentina’, 
greep en kling beschadigd, met schede, zeldzaam 60

 4216
Thailand, circa 1900, degen, Europees gemaakt voor Siam, gemarkeerd ‘J.R. André, Bangkok-Siam., Krom Wang’, met fraaie graver-
ing op kling. Met bijbehorende schede, geheel gezien de leeftijd in nette staat 100

4217

4218

 4217
Mexico, 19e eeuw, cavaleriesabel, gemarkeerd ‘R M’, en ‘A.C. Mexico’, leer om greep mogelijk vervangen, met zwart geverfde, 
vermoedelijk incorrecte schede 100

 4218 Turkije, 19e eeuw, Officiersdegen, met parelmoeren greep, lichte tekenen van tand des tijds, niettemin fraai stuk 80

4219 4220

 4219
Oostenrijk-Hongarije, eind 19e eeuw, civiele degen, greepgedeelte gemarkeerd ‘Viribus Unitis’ en’FJI’ (Franz-Joseph I), met parel-
moeren greep en graveringen op kling. Niet correcte schede aanwezig 100

 4220
Oostenrijk-Hongarije, 19e eeuw, civiele sabel, maker ‘Weyersberg Kirschbaum & Co , Solingen’ gemarkeerd op kling, greep van 
roggehuid, bijbehorende schede gemarkeerd ‘FJI’ (Franz-Joseph I). Geheel gezien de leeftijd in keurige conditie, zeer fraai stuk 200

 4221 Schotland, naoorlogs, Sgian Dubh, lot van vijf sokmessen 20
 4222 Schotland, naoorlogs, lot van vijf stuks moderne/souvenir Sgian Dubh sokmessen 20
 4223 Colombia, moderne sabel politie, kling gemarkeerd ‘Ejercito de Colombia’ 20

4224
4227

 4224 Denemarken, M1907 Marine Dagger, met makersmarkering ‘HHS’ (E&F Hörster, Solingen), in nette conditie, zeldzaam 100

 4225 Canada, WOII, machete, gemarkeerd ‘Legitimus Collins & Co, made in USA,  No 1250, 1944, met bijbehorende schede met Broad 
Arrow markering en maker ‘F. Ltd, 1944’ 30

 4226 Wandelsabel, moderne aanmaak, met bijbehorende schede 10

 4227 Polen, naoorlogs, Navy Officer Dagger, met schede en ophanging, kling genummerd ‘28220’, in nette staat 80

 4228 Polen, naoorlogs, Air Force Dagger, met schede en ophanging, kling genummerd ‘18323’, gezien de leeftijd in nette staat 60

 4229 Polen, naoorlogs, WZ63 paratrooper knife, gemarkeerd ‘WP-D 53, B8479’, met schede, in doos van uitgifte 50

4230

 4230 Rusland, kozakken shashka, Sovjet periode, met Mosin-Nagant bajonet, vermoedelijk origineel, dient bekeken te worden 100

 4231 Rusland, kozakken shashka, Sovjet periode, met Mosin-Nagant bajonet, vermoedelijk reproductie, dient bekeken te worden 40

 4232 Sovjet-Unie, naoorlogs, Army Officers dagger, met schede waarop ‘1957’ en cyrillische tekst gegraveerd staat, enige schade, geheel 
mogelijk samengesteld 25
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 4233 Sovjet-Unie, naoorlogs, Army Officers dagger, met schede, in nette staat 50

 4234
Russia, postwar, Naval presentation dagger, ricasso dated ‘1970’ and marked ‘392’, with beautiful engravings, in original case, overall 
in very nice condition 400

4235

4237

 4235 Sovjet-Unie, naoorlogs, Marine Officiersdagger, met schede, ophanging en koppelriem, kling gedateerd 1975, in redelijk nette staat 100

 4236 Sovjet-Unie, naoorlogs, Air Force Officers dagger, met schede, kling gedateerd 1955, in nette staat 50

 4237 Japan, katana, gedeeltelijk samengesteld, met bijbehorende schede 200

 4238 Kinderdegen, met greep van roggehuid, korf heeft schade 30

4239

4241

 4239 Lot van twee kinderdegens, beiden opgeknapt, schedes aanwezig 50

 4240 Lot van drie opgeknapte kindersabels, merendeel opnieuw geverfd 40

 4241 Lot van twee kindersabels, in keurige conditie, met (gedeeltelijke) ophanging 40

 4242 Rode brandweerbijl 5

 4243 Circa 1900, riem met sabeldrager en gesp, toegevoegd lederen riem 20

 4244 Ijzeren standaard ten behoeve van vuurwapens of blanke wapens 5

 4245 Klein lotje ijzerwerk, bestaande uit slagwapen, schermdegen, schede voor sabel en K98 bajonet in vondststaat 5

 4246 Lot bestaande uit twee Kukri Gurkha messen, beiden met schede met daarin elk twee kleine mesjes en een hulsbajonet 30
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 4247 Lot bestaande uit circa 10 diverse dolken, messen en andere steekwapens, interessant geheel, dient bekeken te worden 40

 4248 Lot diverse sierwapens, waarbij kort zwaard, tweemaal reproductie paradebajonet en zakmes ABL, tevens twee Duitse miniatuur-
dolkjes periode WOII, mogelijk latere aanmaak 25

 4249 Lot van drie reproducties van sabels waaronder USA en Duitsland 50
 4250 Flink lot met ruim 20 klingen van sabels, degens en meer, behoeft bezichtiging 30
 4251 Lot van vijf schedes, in diverse condities, goed te gebruiken voor restauratie 10
 4252 Lot van drie sabels/degens, met gebreken, interessante opknappers 40
 4253 Lot van 11 diverse blanke wapens, diverse condities en leeftijden 15
 4254 Lot bestaande uit acht klingen en een schede, zeer interessant voor restauratie 50

Bajonetten en divers / Bayonets and miscellaneous

Nederland / Netherlands
 4255 WOII, Hembrug bajonet, in nette staat doch zwart geverfd, toegevoegd Mosin Nagant M91/30 bajonet 25
 4256 WOII, Hembrug bajonet, in nette staat met zeer lichte pitting doch blauwing grotendeels nog aanwezig, met repro schede 40

4257

4263
 4257 WOII, Hembrug bajonet, in nette staat, blauwing grotendeels nog aanwezig 40
 4258 WOII, lot van twee Hembrugbajonetten, korte Knil en Mariniers versie, beiden in vondststaat, zeldzaam 25
 4259 Naoorlogs, M4 bajonet met schede, schroefje aan greep mist eenmaal, toegevoegd AK47 bajonet met schede 25
 4260 Naoorlogs, M4 bajonet met schede, geheel in nette staat 25
 4261 Naoorlogs, M4 bajonet met schede, geheel in keurige staat 30

Duitsland / Germany
 4262 WOI, bajonet M1898 n.A. (neuer Art), gemarkeerd ‘C.G. Haenel, Suhl’ op kling en op rug ‘W, 05’, met roestschade en pitting 20

 4263
WOI, bajonet M1898/05, gemarkeerd ‘F. Herder, A.Sn, Solingen’ en markering depot ‘Amberg’, met schede en koppelschoen, sporen 
van tand des tijds doch gezien de leeftijd in redelijke staat 40

 4264 WOI, bajonet M1898/05, gemarkeerd ‘Simson Suhl’, schoongemaakt doch overig fraai stuk, met schede en koppelschoen 40

 4265 WOI, bajonet M1898/05, gemarkeerd ‘Carl Eickhorn, Solingen’, schede aanwezig, overgeverfd. Bajonet heeft wat pitting en roest, 
doch leuk geheel 30

 4266 WOI, tweemaal bajonet M1898/05, eerste gemarkeerd ‘Simson&Co, Suhl, schoon gemaakt en zonder schede, tweede met moeilijk 
leesbare makersmarkering en vermoedelijk latere schede 30

 4267 WOI, lot van twee Ersatz bajonetten, eenmaal zwart geverfd en schede ook overgeschilderd, drukknoppen niet meer functionerend, 
enige markeringen nog zichtbaar 30

 4268 WOII, bajonet voor K98, schede en bajonet nummergelijk gemarkeerd ‘0503n’ en ‘43 ASW’ (E.&F. Horster&Co., Solingen), punt van 
bajonet ingekort, drukknop nog werkend 80

4269

 4269
WOII, bajonet voor K98, nummergelijk, schede en bajonet gemarkeerd ‘1113d’, en onbekende code ‘0.35178K’, met makersmark-
ering ‘ddl 40’ (Josua Corts & Sohn, Remscheid) en WaA253, enige roest aanwezig, met bijbehorende koppelschoen. Toegevoegd 
naoorlogs alarmpistool ‘Rohm RG3’, mechanisch niet geheel in orde

50

 4270 WOII, bajonet voor K98, niet nummergelijk met schede, bajonet makergemarkeerd ‘44ffc’ (Herder&Sohn, Solingen, 1944), met 
houten greepplaatjes. Koppelschoen gemarkeerd ‘Conr. Heucken & Co, 1942, Aachen’, met troddel 40
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 4271 WOII, bajonet voor K98, met naoorlogse gravering ‘Kriegsmarine, Zur Erinnerung an meine Dienstzeit, Zerstörer Friedrich Eckholdt’ 
op kling, met niet nummergelijke schede 40

 4272 WOII, bajonet voor K98, met naoorlogse gravering ‘Meine Ehre heißt Treue, Stosstrupp Adolf Hitler SS’ op kling, met niet num-
mergelijke schede 40

 4273 WOII, twee bajonetten voor K98, met schedes, niet nummergelijk, mogelijk reproductie 30

 4274 WOII, parade bajonet, gemarkeerd ‘C.D. Schaaff, Solingen’, met schede, koppelschoen en troddel, rode stof mist, fraai geheel en 
zeldzame maker 60

 4275
WOII, parade bajonet, makersmarkering ‘Curna’, met schede, koppelschoen en troddel, rode stof in bajonetgleuf nog aanwezig, zeer 
fraai geheel 60

 4276 WOII, paradebajonet, met makermarkering ‘Rich. Abr. Herder, Solingen’, met bijbehorende schede en koppelschoen, met (mogelijk 
naoorlogs) schildje Bahnschutz op greep 50

 4277
WOII, paradebajonet Feuerwehr, maker ‘Carl Henkel, Bielefield’, in nette staat, met bijbehorende schede, koppelschoen en troddel, 
fraai geheel 70

 4278 Koppelschoen voor K98, gemarkeerd ‘Fliegerhorstkommandantur Giessen’, gedateerd 1938, oogje gebroken doch niet zichtbaar 10

 4279 WOII, S 24(t) bajonet, zoals gebruikt voor Vz24 en G33/40, met makersmarkering ‘dot’ (Waffenfabrik Brünn Werke) op kling en 
schede, beiden gedateerd ‘42’ en WaA63 gestempeld, enige licht roest aanwezig, zeldzaam stuk 30

4280 4282

 4280
WOII, SA-dolk M31, kling gemarkeerd ‘RZM, M7/9, 1941’ (SMF, Solinger Metallwarenfabrik Stöcker & Co., Solingen), met mark-
ering ‘Alles fur Deutschland’. Schede mist verf, gezien de leeftijd in redelijke staat 300

 4281 Naoorlogs, KCB-77 M1 bajonet, gemarkeerd ‘AES’ (Eickhorn, Solingen), in nette staat 30
Engeland / United Kingdom

 4282
M1888 MkII bajonet, kling gemarkeerd ´EFD´(Enfield) en Crown over VR, datering aanwezig doch slecht leesbaar, ijzerwerk greep 
en schede zwart geverfd, zeldzaam stuk 40

 4283 WOI, M1907 MKI bajonet, met makersmarkering ‘Wilkinson, Pall Mall, licht schoon gemaakt, doch gezien de leeftijd in nette staat, 
met bijbehorende schede 25

 4284 WOI, lot van drie M1907 MKI bajonetten, allen met makersmarkering ‘Wilkinson, Pall Mall, schedes missend, allen met pitting 40

4285 4294

 4285
Australië, Interbellum, Enfield Pattern 1907 bajonet, zeldzame maker ‘Lithgow’, gedateerd 1919, met bijbehorende schede, gezien de 
leeftijd in nette staat 30

 4286 WOII, lot bestaande uit Indiase Enfield MKII bajonet, Britse spijkerbajonet en naoorlogse No9 MKI bajonet, gedeeltelijk later over-
geverfd 30

 4287 WOII en later, lot van twee Britse spijkerbajonetten en een kapmes nieuw in schede 10

 4288 WOII, No.4 MkI spijkerbajonet, zeldzamere uitvoering met groeven, met bijbehorende koppelschoen, gedateerd 1944. Toegevoegd 
Mosin Nagant spijkerbajonet met schede 15

 4289 WOII, lot van twee koppelschoenen, beiden Zuid-Afrikaanse productie, Johannesburg en Cape Town, gedateerd 1942 20
België / Belgium

 4290 WOI, miniatuur bajonet/briefopener 10

 4291 Interbellum, tweemaal M1916 bajonet, uitvoering met verdikking achter de loopring, enige markeringen nog zichtbaar, eenmaal 
overgeverfd en eenmaal met forse roestschade, drukknoppen nog werkend, met schede 30

 4292 Naoorlogs, FAL type A bajonet, met bijbehorende schede, geen markeringen zichtbaar 10

 4293 Naoorlogs, SAFN M1949 bajonet voor Luxemburg, greep gemarkeerd ‘ SA30’ (Saive Automatique caliber .30) en serienummer 
‘31984’, schede mist, in nette staat, zeldzaam 15

Frankrijk / France

 4294
Lot van twee bajonetten, bestaande uit een yataghan bajonet gemarkeerd ‘Chatellerault 1855’, opgepoetst en zonder schede en een 
Model 1866 Chassepot bajonet, gemarkeerd ‘St-Etienne Avril 1873, met niet nummergelijke schede 40

 4295 Tweemaal Model 1874 Gras bajonet, met markeringen ‘Tulle Septembre 1877’ en ‘St-Etienne Xbre 1875’, in matige tot redelijke 
conditie, eenmaal schoon gemaakt 25

 4296 WOI, lot bestaande uit twee M1886 Lebel bajonetten, waarbij eenmaal met beschadigde schede en een M1892 bajonet voor Mannli-
cher Berthier karabijn 40
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USA

 4297 WOI, M1905 bajonet, gemarkeerd ‘SA 1906, US 50505’ (Springfield Armory), met schede, sporen van de tand des tijds 20
 4298 WOII, U S M1 Garand bajonet, gemarkeerd ‘AFH, 1943, en Ordnance Bomb’, met schede met enige pitting 40

 4299 WOII, lot van twee bajonetten voor M1 Garand, gemarkeerd ‘U.C. US. 1942, U.C.-Mod.’ en ‘OL, US 1943, PAL-Mod’, eenmaal met 
schede 70

 4300 Lot bestaande uit U.S. M6 MilPar Col. Bajonet in M8A1 schede en M4 bajonet met houten greep, geen markeringen zichtbaar, mo-
gelijk reproductie 30

 4301 M4 bajonet, stootplaat gemarkeerd ‘U.S.M4, PAL’, schede gemarkeerd ‘USM8A1, PWH’ 25
 4302 M4 bajonet, stootplaat ongemarkeerd, schede gemarkeerd ‘USM8A1, PWH’, met lichte schade 20
 4303 Naoorlogs, US M5 bajonet met schede, toegevoegd vermoedelijke kopie van USMC fighting knife 20

Wereld / World

 4304 Noorwegen, M1894 bajonet voor Krag Jorgensen, met makersmarkering Kongsberg, greep zwart geschilderd en forse schade op 
kling, schede mist 10

 4305 Oostenrijk, lot van tweemaal M1854 hulsbajonetten, gezien de leeftijd in nette staat 30

 4306 Oostenrijk-Hongarije, Interbellum, Mannlicher M1895 bajonet, makersmarkering ‘OEWG’, rug van greep gemarkeerd ‘FS, 1929’, 
met bijbehorende schede en koppelschoen 30

 4307
Servië, WOI, M1899 bajonet, maker ‘Plumb’, gedateerd 1915, schroefjes mogelijk vervangen, enige sporen van ouderdom, mist 
schede, zeldzaam stuk 40

 4308 Italië, WOII, M1938 bajonet voor Carcano, fixed blade, toegevoegd dolk, mogelijk Russische marine 15
 4309 Italië, naoorlogs, tweemaal M4 bajonet, gemarkeerd ‘A.E.T. 1957 en 1959’, in nette staat 30

4310
4315

 4310
Argentinië, M1909 bajonet, gemarkeerd ‘Modelo Argentino 1909’, maker ‘Weyersberg Kirschbaum & Co, Solingen’, niet num-
mergelijk met schede, met Duitse koppelschoen 30

 4311
Spanje, lot van twee bajonetten, M1941 Bolo bajonet, geen makersmarkering zichtbaar, met nummer ‘7870 U’, met adapter voor 
Duitse Mausergeweren en Duitse WOII koppelschoen. M1964 CETME model C, met bijbehorende schede, met makersmarkering 
Toledo

40

 4312 Spanje, lot van drie bajonetten, waarbij M1893 bajonet, gemarkeerd ‘Artilleria Fca. Nacional Toledo’ met schede 40

 4313 Chili, M1895 bajonet, met makersmarkering ‘Weyersberg Kirschbaum & Co, Solingen’, met bijbehorende schede en koppelschoen, 
niet nummergelijk. Toegevoegd Lebel bajonet Mle 1886/16 in matige conditie 30

 4314 Portugal, naoorlogs, vermoedelijk m/948 bajonet, geen makersmarkeringen zichtbaar, met bijbehorende schede 10
 4315 Japan, WOII, Arisaka bajonet, blauwing nog aanwezig, geheel in keurige staat 50
 4316 Zweden, tweemaal bajonet, zwart geverfde M1896 bajonet met schede en M1914 bajonet zonder schede 15

 4317 Zwitserland, WOII, M1914 Pioneer sawback bajonet, maker ‘Waffenfabrik Neuhausen’, met bijbehorende lederen schede en koppels-
choen, metalen onderdelen op schede zwart geverfd 30

4318

 4318
Zwitserland, WOII, M1914 Pioneer sawback bajonet, maker ‘Waffenfabrik Neuhausen’, met bijbehorende lederen schede en kop-
pelschoen, gezien de leeftijd in keurige conditie 40

 4319 Zwitserland, WOII, M1914 Pioneer sawback bajonet, maker ‘Elsener Schwyz’, met bijbehorende schede, met roestschade, toe-
gevoegd Spaanse Bolo in matige conditie 25

 4320 Zwitserland, circa WOII, M1918 bajonet, maker ‘Elsener, Schwyz’, in nette conditie, met bijbehorende schede en lederen koppelsch-
oen 25

 4321 Zwitserland, lot bestaande uit een M1899 bajonet, zonder schede en een  M1918 bajonet met schede, beiden met makersmarkering 
‘Waffenfabrik Neuhausen’ 30

 4322 Zwitserland, naoorlogs, bajonet voor SIG 10
 4323 Zwitserland, lot van twe SIG bajonetten, met bijbehorende schedes, in keurige staat 20
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 4324 Oostblok, naoorlogs, lot van twee AK47 en een VZ58 bajonet, allen met bijbehorende schede, wat sporen van tand des tijds 30
 4325 Sovjet-Unie, lot van drie AK47 en AKM bajonetten, allen met bijbehorende schede, in nette staat 30
 4326 Sovjet-Unie, lot van twee AK47 en AKM bajonetten, allen met bijbehorende schede, in nette staat 20
 4327 Driemaal hulsbajonet, diverse uitvoeringen, eenmaal ingekort en eenmaal zwart geverfd 20
 4328 Lot van twee hulsbajonetten, met enige gebreken, eenmaal met schede 20
 4329 Vijfmaal blanke wapens, waarbij Brits en Russisch 10

 4330 Lot van twee bajonetten, vermoedelijk voor Zuid-Amerikaanse Mausers, lengte kling circa 395 mm, afgezien van nummering geen 
duidelijke markeringen zichtbaar, met schedes, koppelschoen eenmaal aanwezig 25

 4331 Tweemaal bajonet, geen schedes aanwezig, lengte kling 247 mm en 298 mm, maker onbekend 15

 4332 Circa WOII, lot van vijf schedes, waarbij voor Arisaka, zwart overgeverfd, gedeeltelijk lederen schede met schade, leuk voor restau-
ratie 20

 4333 Lot van zeven diverse koppelschoenen 15

Napoleontische tijd / Time of Napoleon

 4334 Franse reproductie uniformjas, knopen missend, leuk voor re-enactement 25
 4335 Frankrijk, sjako-plaat, mogelijk latere aanmaak, doch interessant 25
 4336 Frankrijk, sjako-plaat 18e Linie, mogelijk latere aanmaak, doch interessant 25
 4337 Geschilderd miniatuurportret op ivoor van Maarschalk Michel Ney (1769-1815), gemonogrameerd ‘FL’ 150

Tot en met WOI / Until WW I

Nederland / Netherlands

 4338 19e eeuw, geborduurde Kroon en W op Nassaublauwe ondergrond, vermoedelijk van een sjabrak, precieze functie ons onbekend doch 
interessant 25

4339

4345

 4339
Lot bestaande uit een vroege bloktas in zwarte uitvoering, gedateerd 1908 en een karabijn patroontasje in aparte doch officiële uitvo-
ering, gemarkeerd ‘CM 1914’ 50

 4340 Lot lederwerk bestaande uit bloktas, officiersmagazijntasje, riem, zwartgeverfde tas en enkele buitenlandse tassen, met gebreken 25
 4341 Plaat Koninklijke Nederlandsche Armee, volgens opschrift wagenplaat 10

België / Belgium
 4342 Lot van twee Adrian helmen, met gebreken, leuke opknappers 20
 4343 Tweemaal dienstplaatje Politie Brussel, emaille 10

 4344 Kavel bestaande uit circa negen metalen granaatemblemen, waarbij ten behoeve van berenmuts, in diverse condities, waarbij gemerkt 
‘Fonson’ 25

 4345
Flink lot diverse leeuwekoppen, waarbij sets voor sjako’s, in totaal circa 58 stuks, zeer goed te gebruiken voor restauratie, dient 
bekeken te worden 100
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4346

4355

kavel TRUE Inzet

 4346 Circa 1900, kavel bestaande uit circa 15 stuks kokardes 50

 4347 Bakje met diverse kokardes, goed te gebruiken voor restauratie 20

 4348 Lot met diverse kokardes, goed te gebruiken voor restauratie 20

 4349 Lot bestaande uit vijf koppelsloten en een gesp 25

 4350 Doosje divers beslag en ijzerwerk, leuk om uit te zoeken 20

 4351 Klein lot divers metaalwerk, goed te gebruiken voor restauratie 10

 4352 Lot diverse schouderstukken, waarbij zes sets 10

Frankrijk / France

 4353 Lot onderdelen kurassierhelmen, goed te gebruiken voor restauratie 25

 4354 Jas officier Cavalerie, knopen missen, met borduursel in de kraag, leuke opknapper 25

Engeland / United Kingdom

 4355 Jacket 7th Hussars, gedateerd January 1914, in nette conditie, enkele knopen ontbreken 40

4356

 4356 RFC, altimeter, Mark IVA., maker ‘Short&Mason Ltd., No1410A’, in nette staat 100

 4357 Rumkruik S.R.D., maker ‘Price Bristol’ 10
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4358

kavel TRUE Inzet

Duitsland / Germany

 4358 Kratchen model 1909, voor Pruissische Treintroepen, gestempeld ‘BAXI’. Eenmaal kokarde aanwezig, in schitterende staat 100

4359

4363

 4359
Kratchen model 1917, kokarde eenmaal aanwezig, gestempeld ‘BAIX 1918’, penstreep aanwezig, doch verder in fraaie staat gezien 
de leeftijd 100

 4360 Kratchen model 1917, kokarde eenmaal aanwezig, enige markeringen aan binnenzijde, gezien de leeftijd in fraaie staat 100
 4361 Kratchen model 1917, kokardes niet aanwezig, met enkele motgaatjes 50
 4362 Lot van twee groene petten, herkomst onbekend 15

 4363
Pickelhaube model 1895 officieren, met (losse) helmplaat Bremen, vermoedelijk Polizei, binnenwerk aangetast en enige gebreken, 
doch zeer interessant restauratie object 80

 4364 Pickelhaube manschappen Pruissen, fraaie reproductie 60

4365

 4365
Pruissische Cavalerie helm, voor Jäger zu Pferde, binnenzijde gemarkeerd ‘C.E. Juncker, 1915’, met modern binnenwerk en enigszins 
opgeknapt, zeer fraai en zeldzaam stuk 650

 4366 Lot divers ijzerwerk ten behoeve van Pickelhaube, waarbij mogelijk repro 15
 4367 Helm M1918, binnenwerk mist, fraai gemarkeerd ‘AK 62’, in ongereinigde staat 50
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4368

4371

kavel TRUE Inzet

 4368 Helm M1918, binnenwerk mist, fraai gemarkeerd ‘AK 62’, in ongereinigde staat 50

 4369 Helm M1918, binnenwerk mist, in ongereinigde staat 50

 4370 Lot van twee M1918 helmen in originele, ongereinigde staat. Binnenwerken en kinriemen missen, leuke opknappers 70

 4371
Lot van drie M1918 helmen, binnenwerken en kinriemen missen, eenmaal gemarkeerd ‘AK 62’. Eenmaal overgeschilderd en met 
vermoedelijk later binnenwerk, enige splitpennen missen, goed te gebruiken voor restauratie 100

 4372 Klein lot onderdelen van binnenwerken voor Stahlhelm, uitstekend te gebruiken voor restauratie 5

 4373 Twee sets koorden met kwasten, mogelijk behorende bij Pruissische vlaggen en vaandels 20

 4374 Lot van 3 emblemen van de Marine-Fliegerabteilung, in de rang van Flugmechanikergast, gedateerd ‘W 8.12.15, W 23.12.15 en 
W5.1.16’ 30

4375

4377

4378

 4375
Lot van 10 emblemen van de Marine-Fliegerabteilung, in de rang van Flugmechanikergast, gedateerd ‘W 8.12.15, W 23.12.15 en 
W5.1.16’ 100

 4376 Set officiers-epauletten 10

 4377 Pruissen, twee sets epauletten, gezien de leeftijd in nette staat 60

 4378 Reservisten bierpul ‘Erinnerung an das Kaisermanöver 1909, 4 Comp. Bad. Pionier Bataillon Nr.14 Kebl. 1908-10’, zeer fraai stuk 30
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4379

4381

kavel TRUE Inzet

 4379
Metalen wandbord met daarop Generalfeldmarschall von Moltke, achterzijde gemarkeerd ‘1942’ en inspectiestempel ‘Gesetzlich 
Geschützt’, decoratief stuk 50

 4380 Oostenrijk, Rode Kruis speldje met tekst ‘Kronprinz Franz Josef Otto’ 10
World

 4381 Oostenrijk-Hongarije, Parade-Feldbinde Marine, in fraaie staat 50

4382

4384

USA

 4382 Cavalry Bulls Eye canteen, voorzien van naam en diverse markeringen, met deukje, leuk stuk 30

 4383 Lot van drie Cavalry Bulls Eye canteens, met diverse markeringen 50

 4384 Circa 1900, flink lot pluimen, pompons, leuk om uit te zoeken 20

4385
 4385 Zweden, twee bladen met diverse schouderstukken en enkele knopen 5

Interbellum

Nederland / Netherlands
 4386 M16 helm, maker ‘Van Heyst’, buitenkant overgeschilderd, vermoedelijk doorgebruikt 40
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4387

4390
kavel TRUE Inzet

 4387
M16 helm, maker ‘Van Heyst’, productie 1922-1924 met ventilatiegat, buitenkant vermoedelijk voor WOII overgeschilderd, binnen-
werk enigszins los 40

 4388 M16B helm, maker ‘Van Heyst’, buitenkant overgeschilderd, met lederen binnenwerk en kinbandje, vermoedelijk doorgebruikt 40
 4389 Doosje met troddels en onderdelen, leuk voor restauratie 10
 4390 Kleine verzameling politie Den Haag, waarbij Rijkspolitiepenning 50

België / Belgium
 4391 Lot van drie Adrian helmen, binnenwerken missend en enige gebreken, leuke opknappers 15
 4392 Lotje diverse zaken, waarbij veldfles, binnenwerk helm en papierwerk 15

4393
4395

Duitsland / Germany

 4393 Kindermatrozen Jacke, jaren ‘20 30

 4394 Koppelslot Bergbau 15

WOII / WW II

Nederland / Netherlands

 4395 Kepie Schalkhaar politie, lichte schade aan zweetband doch overig fraai stuk 80

4396

 4396 Lot bestaande uit circa 12 kokardes, diverse uitvoeringen, waarbij onderofficier en officier 25

 4397 M27 helm, voorzien van zwarte verf aan binnenzijde, buitenzijde later overgeschilderd, met binnenwerk. Toegevoegd armschild 
Opruim dienst Luchtbeschermingsdienst 25
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4400

4403

kavel TRUE Inzet

 4398 M27 helm, later overgeschilderd, binnenwerkaangepast, kinriem gebroken, met helmplaat 30

 4399 M34 helm, schuurvondst, met compleet binnenwerk in originele staat, helmplaat verwijderd 15

 4400 M34 helm, keurig binnenwerk, buitenzijde later overgeschilderd, met helmplaat 40

 4401 Lot van vier helmen, M27 en M34, binnenwerken aanwezig, diverse stempelingen, gedeeltelijk overgeschilderd 40

 4402 Lot van acht helmen, zwart geverfd, met binnenwerken, (na)oorlogs gebruikt 75

 4403 Geborduurd petembleem Staatspolizei 25

4404
4406

 4404 Groot tenue Marine Luitenant ter Zee 3e Klasse, gedateerd 1932, in nette, complete staat 40

 4405 Atilla Cavalerie, verkeerde knopen 10

 4406
Uniformjas zwart buitenmodel, Kapitein der Artillerie, in gedragen doch nette staat, binnenvoering gedeeltelijk los aan onderzijde, 
schouderstuk eenmaal missend 25
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4407

4414

kavel TRUE Inzet

 4407
Jas en broek Huzaren-motorrijders, broek ‘CM’ gestempeld, maat O, jas voorzien van binnenvoering, stempeling aanwezig doch 
slecht leesbaar, kan wat vet gebruiken, zeldzaam geheel 200

 4408 Cape voor bij galatenue, in nette staat 25
 4409 Broek galatenue, voorzien van label, gedateerd 1939 25
 4410 Galabroek, vermoedelijk voor 1940 10
 4411 Rijbroek KMAR/Staatspolitie, gedateerd 1943, rits eenmaal kapot, interessant stuk, bezichtiging aanbevolen 25
 4412 Officiersransel, gemarkeerd ‘C.M. 1916’, lederwerk gemarkeerd ‘Vanderhorst & de Heus’, gaatje in achterzijde 20

 4413 Cavalerie sabeldrager, mogelijk van voor WOII, geen markeringen zichtbaar, stiksel mogelijk gedeeltelijk vervangen, bezichtiging 
aanbevolen 20

 4414 Sjabrak cavalerie, voor 1940, in redelijke staat, geheel heeft enige motschade 30
 4415 Lot van twee emaille Rode Kruis kraagschildjes 10
 4416 Voor 1940, twee troddels 15
 4417 Patroontasje Cavalerie voor Hembrug geweer 10
 4418 Twee decoratieve Nederlandse bloktassen, hout, gebruikt in de film ‘Soldaat van Oranje’ 10
 4419 Vijf sets beenkappen, twee verschillende uitvoeringen, waarbij gedateerd ‘1938’, tevens mogelijk latere aanmaak 10
 4420 Kavel bestaande uit Vredestein-Duiker gasmasker in bijbehorend blik en driemaal filters in blik 5

4421

4422

 4421 Gasmasker met bijbehorende bus, mogelijk Mariniers, dient bekeken te worden 40

 4422
Messing batterijkompas, met foudraal, kompas en foudraal nummergelijk gemarkeerd ‘No. 312’. Foudraal gemarkeerd ‘AI’ (Artill-
erie-Inrichtingen) ‘(19)26’, zeer zeldzaam geheel in fraaie staat 150

 4423 Voor 1940, doosje met paar schouderstukken, twee bandsjerpen en twee sabelkwasten 20

 4424 Lot diversen, waarbij rangen, kokardes, knopen en meer 15

 4425 Vijf sets rangonderscheidingstekens 20

 4426 Set van 13 stuks mouwleeuwen Nederland en eenmaal Je Maintiendrai, veel verschillende types zoals gebruikt in het Nederlandse 
leger vanaf 1944 40
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4427

4447

kavel TRUE Inzet

 4427
Embleem scherpschutter Lichte Mitrailleur 1ste Klasse, vastgesteld 12 Maart 1934, voor Korporaals en Soldaten, toegevoegd wat 
plaatjes 15

 4428 Opekta fles, afkomstig van het bedrijf van Otto Frank, geproduceerd toen de firma nog in Duitsland gevestigd was, fles is in zeer 
goede staat 25

 4429 Opekta fles, afkomstig van het bedrijf van Otto Frank, geproduceerd toen de firma nog in Duitsland gevestigd was, fles is in zeer 
goede staat 25

 4430 Brandblusser ‘Saval Schuimblusscher’, Amsterdam, gedateerd 1943, leuk decoratief stuk voor bij een verzameling 5

 4431 Noodkacheltje 5

 4432 Zaklamp, gemarkeerd ‘Waldorp, type R.B., R.E.’ (Rijks eigendom), ondere andere gebruikt bij Nederlands leger, zeldzaam. Toe-
gevoegd een vooroorlogse Witte Kat zaklamp 10

 4433 Set ranselriemen, nummergelijk gemarkeerd, handig voor restauratie 10

 4434 Taillehaken, vijf sets, Schalkhaarpolitie 10

 4435 Lot van NSB metalen rangtekens, ideaal voor restauratiedoeleinden, zeldzaam 25

 4436 Lot bestaande uit diverse zaken Winterhulp en tweemaal Arbeidsdienst draaginsigne ‘Ick Dien’ 15

 4437 Lot van twee Winterhulp collectebussen, eenmaal overgeschilderd 20

 4438 Winterhulp, flink lot speldjes, ijzerwerk missend of vastgeroest, circa 3 kilo 10

 4439 Set van twee verschillende speldjes Nationale Jeugdstorm, pin eenmaal afgebroken, klein speldje mogelijk repro 20

 4440 Lot van twee holsters voor FN pistool, gemarkeerd ‘De Valk’, in typisch gebobbeld leder zoals Duitse K98 patroontassen, mogelijk 
staatspolitie gebruikt, eenmaal naoorlogs gestempeld 10

 4441 WOII/Bevrijding, kavel van vijf holsters ten behoeve van FN pistool, waarbij interessante stempelingen zoals ‘De Valk’ 20

 4442
Metalen wandplaque met de tekst “ VAN TYRANNIE BEVRIJD 10 MEI 1940 - 5 MEI 1945”. Met daarop afgebeeld de Nederlandse 
leeuw die de Duitse adelaar vertrapt en daarbij de Britse, Amerikaanse en Nederlandse vlag. Tevens plaquette ‘De Liefde tot zyn land 
is yeder aengeboren’

10

 4443 WOII, groot kavel papierwerk, voornamelijk Nederlands doch ook wat Duits, waarbij enkele uitgaven van ‘Der Adler’, oorlogsk-
ranten, voedselbonnen, pamfletten en wat koningshuisfoto’s, behoeft bezichtiging 10

 4444 Driemaal emailleschildje Luchtbescherming, namelijk ‘Blok-ploeg, Geneesk-Dienst en Blok-Hoofd’, riempje eenmaal gebroken, 
emaille in keurige staat 20

 4445 Kleine verzameling rookwaar, waaronder brief ‘Algemene Voorwaarden voor leveringen van Sigaren aan de Duitsche Weermacht’, 
curieus 10

 4446 Lotje bestaande uit speld BS, ‘V’ speldje, Rijwielbelastingplaatje 1940-1941 en lint ‘Nederland herrijst’ 5

 4447
Oorlogszakboekje op naam van Kolonel-Vlieger F.A. van Heyst, commandant vliegbasis Soesterberg, met bijbehorend identificatiep-
laatje, zeer fraai geheel 40

 4448 WOII, Sonderausweis Vergunning, laatoorlogs, diverse stempelingen, waarbij geldig tot 27 April 1945 5

 4449 WOII, flink lot boeken en papierwerk met betrekking op de bezetting, waarbij ingebonden complete serie ‘Nederland in den Oorlog 
zooals het werkelijk was’ en 1e-5e jaargang van ‘Nederland in Oorlogstijd’. Tevens enige boekjes en pamfletten, interessant lot 20

 4450 Set herinneringsboekensteunen, ‘Den Vaderlant Chetrouwe 10-14- mei ‘40, 8-R I, Grebbe’ 10
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4451

kavel TRUE Inzet

België / Belgium

 4451 Capote-jas voor Officier M1936, met naam hand ingeschreven ‘Debolle’, zeer fraai stuk 100

 4452 Volledig pak met circa 200 stuks Winterhulp lucifersdoosjes, 20 lucifers per pakje aanwezig, totaal circa 4000 lucifers, gericht aan 
‘Monsieur le Président du Comité Secours D’Hiver’ 40

4453

4455

Frankrijk / France

 4453
M1945 tankhelm (Jeanne d’Arc helm), keurig aan binnenzijde ‘Franck 1951’ gestempeld, naoorlogs doorgebruikt, binnenwerk in 
nette staat 40

Engeland / United Kingdom

 4454 Schuitje RAF, reguliere uitvoering, gedateerd 1945, size 6 1/2, maker ‘S.&P Harris Ltd, Glasgow’, in nette staat 30

 4455
Schuitje RAF, Economy beslag, gedateerd 1945, size 6 7/8, maker ‘S.&P Harris Ltd, Glasgow’, met klein motgaatje, overig in nette 
staat 30

 4456 Schuitje RAF Officers , maker ‘J. Collet Ltd, 1945’, size 7 1/4, War Department gemarkeerd, lichte slijtage, doch fraai stuk 30

 4457 Schuitje RAF Air Training Corps, gedateerd 1944, in nette staat 15

 4458 Lot bestaande uit Zuckerman helm, zoals gebruikt door Civil Defence, en helmschaal MKII gedateerd 1942 met riempje 20

 4459 Lot bestaande uit vier MKII helmen, grotendeels met oorlogse markeringen, in matige staat, binnenwerken aanwezig doch met 
gebreken, dient bekeken te worden 25

 4460 Lot van vijf kinbandjes voor MK helmen, goed te gebruiken voor restauratie 25

 4461 Bakje divers beslag voor Engelse Parahelm, uitstekend te gebruiken voor restauratie 25
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4462
4466

kavel TRUE Inzet

 4462 Crash Helmet, Royal Armoured Corps, zwarte uitvoering, binnenwerk in fraaie staat, dopje mist 40

 4463 Crash Helmet, binnenwerk in fraaie staat 40

 4464 Lot van twee Crash helmets, Royal Armoured Corps, waarbij 2nd type 50

 4465 RAF Air Gunners Cold Weather Hood, gedragen door Tail gunners van Engelse bommenwerpers, in zeer goede staat, zeldzaam stuk 40

 4466
RAF Air Gunners Cold Weather Hood, gedragen door Tail gunners van Engelse bommenwerpers, voorzien van Windak label, rood 
kruis op voorzijde geschilderd, in zeer goede staat, zeldzaam stuk 50

 4467 RAF, lot van drie flying helmets, met defecten, toegevoegd vliegerbril met defecten, restauratiemateriaal 10

 4468 RAF Service Dress, voorzien van King’s Crown buttons, Pilot Officer, geen label aanwezig 20

4469
4473

 4469 RAF, WAAF service dress, emblemen ontbreken, op naam van ‘Miss. S. Campbell, 4.8.42’ 25

 4470 Royal Engineers No. 1 Tunic, gedateerd 1944 25

 4471 British tank suit, ‘Pixie’, rits eenmaal afgebroken doch bijgeleverd in borstzak 20

 4472 Lot bestaande uit pullover en waistcoat battle dress, beiden met schade 15

 4473 Camouflaged trousers windproof, lichte schade en knoopjes missend, met Broad Arrow stempel 50

 4474 Dispatch Riders Trousers, gedateerd 1943, maker ‘Marks Limited, Manchester’, size 4 15

 4475 Holster voor pistool, onbekend model 10

 4476 Lot van twee P-1903 MKII bandoliers, waarbij ‘Johannesburg’ gemarkeerd 25
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4477

4485

kavel TRUE Inzet

 4477 Pattern 39 lederen revolverholster en patroontasje voor officieren, met makersmarkering, 1941 gedateerd, zeldzaam geheel 30

 4478 Set van twee P39 patroontassen, gedateerd 1941, maker ‘D.M.&S. Ltd’ 10

 4479 Lot van vier P39 patroontassen, waarbij gedateerd 1941 15

 4480 Webbing tas voor plot tafel ten behoeve van artillerie, gedateerd 1940 5

 4481 Lot bestaande uit drie Bergen rugzakken, in gebruikte staat, oorlogs gedateerd, leuke restauratiestukken 25

 4482 Lot van 25 stuks markeringsvlaggen voor landmijnen 25

 4483 Lederen foudraal voor verrekijker, gemarkeerd ‘Binocular Prismatic No5 Case MkI, B.H.&G. Ltd, 1944’, in nette toestand 15

 4484 RAF, setje Warrant Officers 1st Class, bestaande uit arm- en petembleem 15

 4485 RAF sutton harness, zoals gebruikt in Hurricanes en Spitfires, mogelijk incompleet, doch zeldzaam 100

4486

4491

 4486 RAF Pilots harness, type Q, mogelijk incompleet, zeldzaam 100

 4487 RAF, lot van twee microfoons, 10A/12570 10
 4488 RAF kompasknoop 25
 4489 RAF Aircrew release knife scabbard 25
 4490 RAF, kavel van zes parachute bungees, mogelijk naoorlogs 15

 4491
Paar RAF boots pattern 1941, gemarkeerd Air Ministry, maker ‘Itshide, made in England’, leren flap achter rits binnenzijde ontbreekt 
eenmaal 50

 4492 RAF, flight boots, lot van twee paar, mogelijk Frans naoorlogs (possibly post war French) 25
 4493 Ontsnappings-sjaal piloot, gemarkeerd ‘A.D.L (Maps) Air Ministry, No. 7330’ 25
 4494 Headphones en hand microphone voor No.19 wireless set 25
 4495 Mounting voor Spitfire kompas, overgeschilderd, ‘A.M’ (Air Ministry) gemarkeerd 10
 4496 Lot van twee SAS-wings, eenmaal modern en eenmaal oud, bezichtiging aanbevolen 15
 4497 Lot van zeven diverse wings, mogelijk naoorlogs 20
 4498 2nd type V. Hartley blackout mask, zoals gebruikt op motorfietsen 10
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4499 4501

kavel TRUE Inzet

 4499 Lot van twee gasmaskers, met bijbehorende tas 40
 4500 Lot van circa 50 kurken doppen ten behoeve van veldfles 20
 4501 Lot Civil Defence armbanden, meest oorlogs met ‘Kings Crown’’, circa 20 stuks 25
 4502 Lifebelt Royal Navy, gemarkeerd ‘F. Lofthouse’, in nette staat 15
 4503 Kavel van vier Easco Life Jacket Lights, werking niet getest 15
 4504 Anti-gas suit mittens, gedragen over het gaspak, circa 12 paar, allen oorlogs gedateerd, twee varianten 25
 4505 Doos Field dressings, circa 10 stuks 15
 4506 Rumkruik S.R.D., gedateerd 1939 10
 4507 10 sets webbing kruisriemen, allen oorlogs gedateerd, in zeer goede staat 25

4508 4511

4519
 4508 WOII, persfoto Operation Market Garden, omgeving Arnhem, Britse para’s met 75mm Pack Howitzer, afmeting 15x20,5 cm 5
 4509 Durso poppetje, Winston Churchill 15
 4510 Lot van vier bugels, waarbij voorzien van embleem 23ste Royal Welsh Fusilliers 20
 4511 Heliograph Type 938C, met Portugese makersmarkering 40
 4512 Mine detector, No 4C, in kist, in ogenschijnlijk complete staat 25

 4513 Driemaal kompas, diverse varianten waarbij oorlogs en naoorlogs, waaronder eenmaal gemarkeerd met makersnaam en ‘Broad Ar-
row, 1942, MKIII’ 30

 4514 British Army Tent, gemarkeerd ‘Padam Chand & Co., CX-3118-P21-980, 19-4-45’, stokken niet aanwezig, in nette staat 20
 4515 Flinke doos divers webbing, waaronder patroontas, verrekijkertas, kaartentas, uitzoeken 20
 4516 Doos divers webbing en meer, waarbij toolrol, parahelm, small pack 20
 4517 Blik voor biscuits, vermoedelijk Army, in gedeukte staat 5
 4518 Lot bestaande uit twee Britse jerrycans, War Department gestempeld,  beiden 1943 gedateerd 10
 4519 Handbook for the Ordnance, Q.F. 40-mm., Mark I, gedateerd 1941, met latere aantekeningen, in gebruikte staat, zeldzaam 35
 4520 Maintenance Manual for the Ordnance, B.L.4.5 Inch, Marks II and II*, gedateerd 1943, met latere correcties, in gebruikte staat 25
 4521 Handbook for the Ordnance, B.L. 4.5-Inch, Mark II, gedateerd 1941, met latere aantekeningen, in gebruikte staat 25
 4522 Handbook for the Ordnance, Q.F. 6-PR. 7-CWT., Mark II, gedateerd 1942, met latere aantekeningen, in gebruikte staat 25

Australië / Australia
 4523 Lot van twee tunieken RAAF, gedateerd 1943, size 12 en 17, in zeer fraaie staat, voorzien van zwarte economy knopen 30

Canada
 4524 Jackets, Serge, Army Cadets, size 8, ‘Hyde Park Clothes Limited, Montreal’, 1945 15

 4525 Overcoat, gedateerd 1944, in gebruikte doch nette staat, enige schade aan zijkant, voorzien van civiele knopen, dient bekeken te 
worden 5
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4527

kavel TRUE Inzet

 4526 Overcoat, datering slecht leesbaar, gezien de leeftijd in nette staat, voorzien van militaire knopen, dient bekeken te worden 10

 4527 Battle dress trousers Serge, gemarkeerd ‘Montreal, 1945, size 12’, diverse markeringen, in keurige staat 25

 4528 Tweemaal broeksriem, maker ‘D.R.Co.Ltd’, gedateerd 1943 15

 4529 Reproductie van Canadese vlag zoals in de oorlog gevoerd werd, 100x 150cm 10

USA

 4530 Enlisted man’s visor cap, in gebruikte doch goede staat gezien de leeftijd, met lichte motschade 25

 4531 Air Force US Army, Type A-9 flying helmet Large, Rigger made earcups for R-14 receivers 20

 4532 US Navy Talker helmet, voorzien van origineel binnenwerk en strap, binnenzijde licht beschadigd, bevestigingspunt riem mist aan 
een zijde 15

4533

 4533
M37 Wool Officers shirt, met mouwstrepen korporaal en patch 101st Airborne Division, motgaatje aan achterzijde en in nek, bezich-
tiging aanbevolen 40

4534

 4534
M42 Paratrooper reinforced jump suit, bestaande uit jas en broek, met embleem 101st Airborne, met wat gebruikssporen en reparaties, 
diverse markeringen aan binnenzijde. Zeldzaam, behoeft bezichtiging 800
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4545

4552

 4545 T-shovel met cover, cover gemarkeerd ‘Airtress Midland, 1942’ 40
 4546 US military Packboard, gedateerd 18 Februari 1945 20

 4547 Kavel bestaande uit set M1938 leggings, gedateerd 1944, in mint staat, set schouderbeschermers gedateerd 1945 en naoorlogse radio-
tas, dient gezien te worden 10

 4548 Rubberen overshoes, Tyer UMC, size 8R 10

 4549 Krat gevuld met US Airforce boots, origineel doch in slechte staat, 10 stuks, geen paren aanwezig, prima te gebruiken op pop of als 
restauratiemateriaal 5

 4550 Lot van twee US Army Transport Bags, twee verschillende uitvoeringen 5
 4551 US BG-44 signal corps tool bag 10

 4552
Doos vacuum tubes, gedateerd July 1944, voor US Army en Navy, circa 96 stuks, vrijwel allen in originele verpakkingen, in beschad-
igde originele doos 250

 4553 US Army Signal Corps  detector set SCR-625-H, voorzien van Nederlandse paklijst, naoorlogs doorgebruikt Nederlands Leger 50
 4554 Munitietray voor Amerikaanse .50 5
 4555 Lot van vier .50 Cal. Munitiekisten, enige roest 20

kavel TRUE Inzet

4559

Duitsland / Germany

 4556 Lot van twee Luftwaffeschuitjes, vermoedelijk oude kopie gemaakt van originele stof 15

 4557 Replica pet Luftwaffe, met wat schade, mogelijk met originele elementen 10

 4558 Lot van twee Luftschutzhelmen, waarbij Gladiator model met verwijderbare nekflap. Beiden met nekstempels, mogelijk naoorlogs 
overgeschilderd, met complete binnenwerken en kinbanden 40

 4559
DAK tropenhelm, uitvoering 2e model, zweetband gemarkeerd met makersmarkering ‘JHS’, maat 57 en jaartal 1942. Schildjes mis-
sen doch overig in nette en complete staat, fraai stuk 40

 4535 US Navy uniformjas, met vier miniaturen, fraai stuk 15
 4536 Lot van twee US Navy matrozenjassen, eenmaal voorzien van fraaie batonspangen met diverse WOII onderscheidingstekens 25
 4537 Drie US Ike Jackets, gedateerd 1944, 1945 en 1946, emblemen later opgezet, toegevoegd naoorlogs USMC jacket 20
 4538 Dertig stuks mouwemblemen Private First Class 15
 4539 M36 suspenders, gemarkeerd ‘U.S. Kirkman MFG 1942’, met M36 Pistol belt, gemarkeerd ‘RM.CO 1943’ in nette conditie 20
 4540 Bazooka masker, in mintstaat 10
 4541 Lot bestaande uit twee M1944 polaroid goggles, toegevoegd circa 20 reserve glaasjes 15
 4542 Kavel van circa 11 sets eyeshields M1 en wat los, in originele verpakkingen 15
 4543 Grenade launcher sight M15, in tasje, in nieuwstaat 5
 4544 Lot van driemaal complete Grenade launcher sight M15, in bijbehorende tasjes 15

http://rm.co/
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 4560 Veldaanmaak winterjas en broek, vermoedelijke Duits, geen markeringen zichtbaar 40

 4561 Reproductie SS tarnhemd (M44 Dot), reversible, fraaie aanmaak 20

 4562 Overjas RAD, gestempeld ‘RAD Abt. 2/252 en 2/255’, vermaakt tot burgerjas, met wat schade, knopen missen 20

4563

4567

 4563
Generaalsbroek, vermoedelijk Polizei, recht model, laatoorlogse aanmaak, voering zakken gemaakt van Sumpftarn camouflagestof, 
glazen knopen, helaas forse motschade 25

 4564 Uniformhose voor politieke partijen (SA), label ontbreekt, in goede staat 25

 4565 Bruine broek, mogelijk SA, bezichtiging aanbevolen 25

 4566 Zwarte reiterhose, mogelijk NSKK, label helaas niet leesbaar 20

 4567 Emaille grensbord Polen, zoals zichtbaar tijdens de invasie door Duitsland in Polen in 1939 150

 4568 Emaille bord ‘Kasseler Neueste Nachrichten, die  grösste Zeitung des Bezirks’, schade aan de randen doch centrum van plaat redelijk 
ongeschonden, afmeting 24x90 cm 80

 4569 Emaille bord, ‘Dorfzeitung, Die Thüringer Tageszeitung, Hildburghausen, liegt hier aus!’, met forse schade aan de randen, afmeting 
19,5x30 cm 40

4570

4572

 4570
Emaille bord, ‘Oberlausitzer Tagespost, Annahmestelle für Anzeigen und Bezieher.’, emaille op enkele plekken aangetast, niettemin 
zeer fraai stuk, afmeting 40x70 cm 150

 4571 Emaille bord, ‘Berliner Tageblatt und Handelszeitung, Das deutsche Weltblatt, Hier zu haben’, in zeer fraaie conditie, afmeting 16x27 
cm 60

 4572
Emaille bord, ‘NSZ Westmark, Grösste Zeitung Süddeutschlands, Bezug-u. Anzeigen Annahme’, maker ‘Emaillier-Werk Heene, 
Germersheim a./Rh.’, in keurige conditie, schitterend stuk, afmeting 33x100 cm 350

 4573 Emaille bord, ‘Nectar Zeitung, Amtsblatt der Stadt Heilbronn’, maker ‘Ferro Email, C. Robert Dold, Offenburg’, met forse schade, 
afmeting 43x55,5 cm 60

 4574 Bord Duits Rode Kruis 25

 4575 Vier papieren vlaggetjes, uitgedeeld bij parades en bijeenkomsten, 20x29 cm, stokje eenmaal afgebroken 25

kavel TRUE Inzet
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 4576

NSDAP banner, gevonden door Sergeant Mario Bosca in Berlijn in Juli 1945, met diverse foto’s en documenten. Mario Bosca was 
een Canadese Sergeant gestationeerd in Berlijn na de oorlog, de banner is gevonden in de bunker in Berlijn en heeft sporen van de 
tand des tijds en wat brandgaten. Banner beschreven ‘Found in the Bunker, Berlin, 1945, Mario Bosca’. Afmetingen circa 152cm 
breed en 380cm lang. Bijgevoegd diverse foto’s, voornamelijk Berlijn kort na de oorlog, waarbij zichtbaar de Reichstag en de 
Brandenburger Tor. Tevens verschillende documenten, waaronder ‘Nazi Party Glossary and English-German Phrase Book’ en SS-
Ausweis van een lid van de 6de SS-Standarte. Over de betreffende banner en het bijbehorende verhaal is een artikel geschreven in het 
tijdschrift ‘Wereld in Oorlog, Februari 2016’.
 
Zeer interessant geheel, verdient bezichtiging

3000

 4577 Lot van twee Affes, met gebruikssporen 20
 4578 Rucksack Luftwaffe, sporen van ouderdom, gedateerd 1935, met diverse markeringen 10
 4579 Lot van twee Rucksacke waarbij Luftwaffe en een Kriegsgefangenepack 25
 4580 Kavel bestaande uit zes diverse tassen/zakken, waarbij kleine rucksacke en tweemaal bekleidungssack 30

4581
4587

 4581 Cavelerie Packtasche 40, enige riempjes missen, met diverse markeringen 25

 4582 Kavel bestaande uit Heeresverpflegungssack, gedateerd 1941, in gebruikte staat, Volksgasmaske in originele doos, vijf klosjes garen 
en Fliegercap 30

 4583 Lot bestaande uit een Affe en een Rucksacke, enige gebreken 10

 4584 Plunjezak op naam van Oberleutnant Aurich, voorzien van slot, gemaakt van Nederlands tentzeil, gemarkeerd ‘CM 1939’, zeer 
curieus, geen tweede bij ons bekend 25

 4585 Lot bestaande uit 10x Luftwaffe M31 broodzakriemen 25
 4586 Lot van 12 broodzakriemen, mogelijk naoorlogs 5

 4587
Gasmaske M38, met bus, zeldzamere magnetische uitvoering, masker gemarkeerd gedateerd ‘44’, diverse makerscodes zichtbaar, 
springveer en poetsdoek missen, overig volledig compleet, fraai stuk 40

 4588 Lot van tweemaal gasmaske 30 zonder filters, doch leuk gestempeld, toegevoegd vier gasmaskers waarbij Brits 10
 4589 Lot bestaande uit zes diverse gasmaskerbussen 10

 4590 SA partij koppelgesp, achterzijde gemarkeerd met RZM markering ‘M4/27’ (Overhoff & Co., Lüdenscheid), lichte schade op achter-
zijde 30

 4591 Reichsbahn koppelslot, geen markeringen zichtbaar, zeldzaam 20
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 4592 Hitler Jugend koppelgesp, RZM M4/32, gedenazificeerd 10
 4593 Lot van drie koppelsloten, zowel origineel als repro, waaronder gedenazificeerde Hitlerjugend, toegevoegd wat Engelse emblemen 15
 4594 Lot bestaande uit zeven diverse koppelsloten, WOI, WOII en naoorlogs, mix van origineel, repro en gedenazificeerd 30
 4595 Feldflasche, gemarkeerd ‘Ritter Alfurit D.R.P.a.2’, mogelijk naoorlogs 5

 4596 Lot van twee veldflessen, beiden met zeldzame DAK tropenriempjes gedateerd ‘RKW 1942’, bekers missend, vilt eenmaal beschad-
igd 30

 4597 Kavel bestaande uit vijf veldflessen (eenmaal met vilt), Erzatz koppelriem en lege gasmaskerbus 20

 4598 Twee paar viltlaarzen, bruin en zwart, in gedragen staat, zoals gedragen door legereenheden in winterperiode 50
 4599 Lot van drie paar laarzen, met gebreken, mogelijk naoorlogs 15
 4600 Set schoenen naar Duits model, maat 41, met beslag, voorzien van veters 20
 4601 Set schoenen, naar model Hitlerjugend, met beslag, voorzien van veters 20

 4602 Kavel wapentoebehoren , waarbij naoorlogse schoonmaakset voor K98 en drie mogelijk naoorlogse Luger sleutels, dient bekeken te 
worden 5

 4603 Geweerriem, vermoedelijk Duits WOII, toegevoegd onderdeel geweerriem K98 5

 4604 Kavel bestaande uit zes koppelschoenen, troddel, koppelriem en houten houder voor bajonetten, mix van origineel en repro, dient 
bekeken te worden 20

 4605 Lot van vijf K98 munitietassen, waarbij eenmaal Kriegsmarine, tussenschotjes aanwezig, eenmaal in mindere staat 50
 4606 Lot van vier K98 patroontassen, in nette staat, tussenschotjes niet aanwezig 50
 4607 Lot van vier K98 patroontassen, in nette staat, merendeel tussenschotjes niet aanwezig 50
 4608 Lot bestaande uit Sanitätertasche en twee K98 patroontassen, met gebreken 15
 4609 Kavel bestaande uit twee sets SS schouderstukken, (goud)gele piping, mogelijk naoorlogse aanmaak 20

4610
4614

 4610
Lot van drie SS kraagspiegels en een Luftwaffe Beobachterabzeichen, kraagspiegels vermoedelijk zeer goede kopiëen, doch mogelijk 
origineel, dient bekeken te worden 25

 4611 SA schulterriem, goudkleurig beslag, maker Assmann 20
 4612 Lot van zes onderdelen van koppelriemen en een stuk Y-riem 10
 4613 Driehoekige shawl, vermoedelijk gemaakt van Fallschirmjager parachute stof 10

 4614
Lot van circa 41 kraagspiegels en schouderepauletten, geen sets aanwezig, veel betere stukken, zeer goed te gebruiken voor restaura-
tie 100

 4615 Lot van circa 18 losse kraagspiegels en schouderepauletten, veel betere stukken, diverse condities, leuk voor restauratie 25
 4616 Lot van tweemaal Kochgeschirr 31, merendeel van verf verdwenen, gemarkeerd ‘SMM39’ en ‘DMN44’ 10

 4617 Hitlerjugend Marsch-Kompass “Jugend”, D.R.G.M. gemarkeerd en een Morse Type T1 toestel, WaA376, beiden in nette toestand. 
Toegevoegd oud strijkijzer met swastika, vermoedelijk niet origineel 25
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 4618 Lot van 10 bakelieten Zünderbüchse, twee soorten 30

 4619 Lot van circa 40 stofbrillen, in originele verpakking, sommige verpakkingen aangetast 40

 4620 Signaalhoorn, mogelijk naar Duits model 5

 4621 Lot bestaande uit sauskom, vleesschaal en bord, allen Wehrmacht gemarkeerd 30

 4622 Kriegsmarine koffiepot, deksel missend, handvat gelijmd, onderzijde gemarkeerd met Kriegsmarine Adelaar en ‘KPM 1941’ 5

4623

4640

4642

 4623
Lot bestaande uit circa 10 Elastolin soldaatjes en een motorrijder, in gevarieerde condities, overwegend Duitse soldaatjes doch ook 
enkele Nederlandse 40

 4624 Plaat met diverse uitknipfiguurtjes SA, in lijst, curieus 40

 4625 Klein lotje RAD papierwerk en speldjes, tevens wat Kriegsgefangenen-Lagergeld, postzegelboekje, enkele persfoto’s en een bid-
prentje 20

 4626 Lotje diverse speldjes, voornamelijk WOII doch ook wat vroeger materiaal en iets reproductie, leuk om uit te zoeken 20
 4627 Lot van circa 45 Kriegsmarine knopen, goed te gebruiken voor restauratie 10
 4628 Flink lot divers, waarbij veldflessen, lederwerk en meer, leuk om uit te zoeken 15
 4629 Klein kavel divers, waaronder koppelsloten, emblemen, kokardes en medaillelint, tevens wat WOI 15
 4630 Lotje diverse militaria, waarbij graden, ijzerwerk en meer, voornamelijk origineel doch ook repro 10
 4631 Lot diverse zaken, waarbij broodzakken en verbandje 15
 4632 Klein lotje emblemen en schouderstukken, mix van origineel en repro, kijken 10
 4633 Klein doosje Duits WOII, waarbij hang en sluitwerk 10
 4634 Lot diverse emblemen, vermoedelijk kopie doch mogelijk origineel materiaal aanwezig 10
 4635 Lotje diverse militaria, waarbij graden, ijzerwerk en meer, voornamelijk origineel doch ook repro 10
 4636 Lot divers repro, waarbij emblemen, schouderstukken en koppelsloten 10
 4637 Klein lotje reproducties, viermaal koppel met koppelslot, tweemaal veldpet en schuitje 10

 4638 Lot bestaande uit vijf (veld)telefoons waarvan viermaal Duits, waaronder Feldfernsprecher 33 en Tischfernsprecher 38. Missen meer-
dere onderdelen, doch fraai WaA gemarkeerd, leuke opknappers 10

 4639 Stereo Prüfgerät, in originele kist, doch niet volledig compleet, gemarkeerd ‘DDV’ (“Oculus” Spezialfabrik Berlin). Gebruikt om 
verrekijkers te testen, curieus stuk 10

World
 4640 Rusland, Durso poppetje, Joseph Stalin 15
 4641 Lot bestaande uit vijf diverse koppelsloten 10
 4642 Kavel bestaande uit negen diverse pistoolholsters, met diverse gebreken 20
 4643 Munitiekist gedateerd 1943 gevuld met drie diverse periscopen 5

Nederlands-Indië / Dutch Indies

 4644 Reünie tropenhoed ‘KNIL 40-45’ 5
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 4645 Battledress Koninklijke Marine, Australische aanmaak, voorzien van label gedateerd ‘1945’, zeer zeldzaam 50
 4646 Lot van drie BD-model jasjes, diverse stempelingen, waarbij MVO en BD 30
 4647 Lot van twee BD werkjasjes en eenmaal Airtex shirt, DKG gestempeld, diverse knopen ontbrekend 30
 4648 Lot van een BD-model werkjas en tweemaal DKG gestempelde wollen battledress 30
 4649 Lot van drie Nederlands gebruikte khaki drill jasjes, voorzien van BD stempels, sleets 25
 4650 Zwartlederen motorbroek, gemarkeerd ‘DKG’, ten behoeve van motorordonnansen, leder nog soepel, dient bekeken te worden 25

 4651 Motorbroek ten behoeve van motorordonnansen, leder nog soepel, in nette staat, met paars-blauwe voering zoals in vooroorlogse 
broeken gebruikelijk, bezichtiging aanbevolen 20

 4652 Schilderij betreffende gevechtssituatie in voormalig Indië, gesigneerd ‘Ali Akbar, 2-48’, enige schade, 82x112 cm, wordt niet ver-
zonden 5

 4653 Drie voorschriften ‘Voorloopig Reglement op den Inwendigen Dienst der Koninklijke Landmacht’ 10

 4654 Lot van twee voorschriften, ‘Tropenzakboek voor den Soldaat, 11 september 1945’ en ‘Politiek Politionele Taak van het Leger, 30 
october 1945’, met stempeltjes in tweede bladzij 15

 4655 Ontwerp Voorschrift voor den 2-inch Mortier, 11 augustus 1945 10
 4656 Lot van drie voorschriften, waarbij Trainingscirculaire’s, gedateerd (mei) 1945 en 1946, eenmaal later gestempeld 15
 4657 Kavel van zeven voorschriften, allen gedateerd 1946 en 1947 10
 4658 Kavel van acht voorschriften, allen gedateerd 1946-1948 10
 4659 Lot van circa zeven diverse voorschriften, met later stempeltje 10

 4660
Circa 1900, zilveren schildje ‘Militaire Jachtclub Fort de Kock, Haren beschermheer den 1en Luit. Adj. L.F.H. Peereboom, ter herin-
nering aangeboden, September 1898’ en fraai gedecoreerde everzwijn tanden, in doos van uitgifte. Tevens diverse documenten en 
oorkondes op naam van dezelfde persoon, zeer fraai geheel

100
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 4661 Stoffen embleem Gadjah Merah (Rode Olifant), in vrijwel nieuwstaat 40

 4662 Metalen mouwembleem Hoofdkwartier Kwartiermeester Generaal, twee draagspelden, achterzijde gemarkeerd ‘Cordesius & Zonen, 
Batavia C.’, in keurige staat 20

4663

4665

 4663 Metalen mouwembleem Hoofdkwartier Kwartiermeester Generaal, één draagspeld, achterzijde ongemarkeerd, in keurige staat 20

 4664 Metalen embleem Voortrekker, achterzijde gemarkeerd ‘Cordesius & Zonen, Batavia C.’ en oude uitvoering pet/baretembleem 15

 4665
Mouwschildje ‘Utrechts Bataljon, de Boeaja’s’, met draagspeld, lichte schade, achterzijde gemarkeerd ‘Cordesius & Zonen, Batavia 
C.’ 40

4666

4668

 4666 Metalen mouwschildje ‘Topografische Dienst’, enige schade 25
 4667 Lot bestaande uit metalen mouwschildje Palmboom divisie, met enige schade en enkele schouderrangen 20

 4668
Leuk kavel diverse emblemen, waarbij zeer fraai petembleem KNIL en metalen mouwschildje 1e Divisie, 7 December, in totaal 8 
stuks 50

Hulzen / Cartridge cases

 4669 Duitsland, pré WOI, 37mm huls, gemarkeerd ‘Lorenz, Nov. 1888, Karlsruhe’, met losse kop, zeldzaam stuk 5

 4670 WOII, groot kavel bestaande uit circa 13 Geallieerde hulzen, voornamelijk Engels, doch ook US. Waarbij 75 en 105mm en 25 Pound-
ers 10

 4671 WOII en later, flink lot hulzen, koppen en clips, gehele wereld waarbij veel WOII, tevens wat emblemen, interessant lot 15
 4672 Nederland en Duitsland, flinke bak met hulzen, waarbij veel Beaumont en Mauser, leuk om uit te zoeken 10

Boeken, documenten etc. / Books, documents etc.

Nederland / Netherlands

 4673

Klein lot zeer oude militaire foto’s, waarbij eenmaal portretfoto van Willem III en tweemaal Prins Hendrik, toegevoegd uitvouwbare 
ansichtkaart van infanterie kazerne te Ede. Tevens boek ‘Herinneringen Luchtbescherming 1940-1945’, Uitgave van Wijk IV, Vak 3a 
Luchtbeschermingsdienst Rotterdam, Klomp & Bosman’s Drukkerijen. Boek is gezien de leeftijd nog in zeer nette staat, zeldzaam 
stuk

15

kavel TRUE Inzet
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 4674 Circa 1900, doos met circa 11 voorschriften en reglementen 20

 4675 Circa 1900, ‘Jaarboekje der Adelborsten van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord, jaargang 1906’, enige latere 
aantekeningen 10

 4676 Lot van enkele zakboekjes, periode circa 1900 10

 4677 WOI, map met kennisgevingen/bekendmakingen, waarschuwingen, uitgegeven in Utrecht, ondertekend door burgemeester Fockema 
Andreae, bijgevoegd 24 ansichten WOI 20

 4678 WOI-WOII, map met diverse opgeplakte krantenknipsels met als hoofdonderwerp ‘Voeding in WOI’, tevens boek ‘Henri Pieck, 
Buchenwald’, met diverse tekeningen 5

 4679 WOI en WOII, lot documenten met betrekking tot evacuatie Gemeente den Helder, tevens Interbellum, toebehorend aan dezelfde 
familie, interessant geheel 10

 4680 WOII, circa 25 exemplaren van ‘De Wacht’, gezien de leeftijd in redelijke staat 10
 4681 WOII en later, doos gevuld met allerhande papierwerk, veel Mei 1940, leuk om uit te zoeken, in fraaie doos van leverancier Blomjous 25

 4682 WOII, lot van circa 24 oorlogskranten, waarbij met betrekking tot inval en capitulatie in Nederland en diverse malen ‘Deutsche 
Zeitung in den Niederlanden’ 5

 4683
WOII, circa 46 foto’s en ansichten, veelal met betrekking tot Bevrijding, waarbij overgave door Duitse Officieren en foto’s met Bern-
hard en Wilhelmina, interessant lot, dient bekeken te worden 50

 4684 WOII, driemaal kampgeld Westerbork, 10 Cent 1944, series AA, BB en CC 20

4685

4691 4693

 4685
WOII, plakkaat ‘Openbare Bekendmaking’ avondklok ingesteld voor Joden, gedateerd 22 September 1941, toegevoegd poster ‘De 
Rotterdam, October 1941 verboden, Mei 1945 herrezen!’ 25

 4686 WOII, flink lot divers papierwerk in vier albums, waarbij veel diverse oorlogskranten, voedselbonnen en pamfletten, dient bekeken te 
worden 10

 4687 WOII, kavel divers, waarbij oorlogskranten, nadrukken van NSB foto’s, uitgave ‘Ontwakend Volk’ en meer, leuk uitzoeklot 20
 4688 WOII, lot papierwerk, waaronder voedselbonnen en plakkaten NSB ‘Eenige vragen aan den Nederlandschen Arbeider’, uitzoeken 10

 4689 WOII, ingebonden kranten ‘De Unie, Orgaan van de Nederlandsche Unie’, September 1940-September 1941, lichte schade doch 
gezien de leeftijd in redelijke staat 10

 4690 WOII, zeven keer ‘Volk en Vaderland’, in diverse kwaliteiten, toegevoegd wat bonkaarten 5

 4691
WOII, zeldzame uitgave van ‘De Beestmensch’, uitgave van het SS-Hauptamt-Schulungsamt, Nordland Verlag Berlijn-Uitgeverij 
“Storm” Amsterdam. Beruchte uitgave met vergelijkingen tussen Ariërs enerzijds en Joden en Communisten anderzijds. In totaal 52 
pagina’s, met schade doch zeldzaam

25

 4692 WOII, tweemaal ingebonden uitgaven Nederlandstalige Signaals, September 1940-Juli 1941 en jaargang 1943, met enige schade 25
 4693 WOII, lot van driemaal Signaal, waarbij incomplete nummer 5, 1945, tevens vijfmaal Signal Extra 10
 4694 WOII, lot van acht boekjes en uitgaves, waarbij NSB en iets naoorlogs 5
 4695 WOII, kleine verzameling kranten(knipsels) 5
 4696 WOII, doosje bonkaarten, distributiestamkaarten en persoonsbewijzen 10
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 4697
WOII, Ontwerp-Voorschrift voor de Mitrailleurkarabijn van 9mm. (Sten model IV), Londen 1943, fraai en zeldzaam stuk. Toe-
gevoegd naoorlogs voorschrift voor de Sten 20

 4698 WOII, Dagorder aan de Binnenlandsche Strijdkrachten, getekend Luitenant-Generaal Bernhard, in gehavende conditie 5
 4699 WOII, bevrijdingsposter Breda, ‘29 Oct:1944, Bevrijd door de Polen’, afmetingen circa 25,5x32 cm 10
 4700 WOII, boek ‘Holland and the Canadians’ 10
 4701 WOII en later, map met persoonlijke correspondentie, alles jaren ‘40, zeer interessant om te lezen 10
 4702 WOII, lot van acht diverse uitgaven ‘Nederland in den Oorlog’ 5
 4703 WOII, compleet boek ‘Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was’, ingebonden, in redelijk nette staat 10
 4704 WOII, boek ‘Het beest is dood! De wereldoorlog bij de dieren’, 1946, in redelijk staat 20
 4705 Naoorlogs, voorschrift ‘Mitrailleur-Karabijn (Sten-Gun)’, politie den Haag 5
 4706 Nederlands-Indië, circa WOI, ‘Jaarboekje van den Hoofdcursus 1911’, met veel info over het leger in Nederlands-Indië 10
 4707 Nederlands-Indië, circa WOI, afbeelding met Knil-Militairen, modern 5

 4708
Nederlands-Indië, WOII, ‘Naam en Ranglijst der Officieren van het Koninklijke Nederlandsche Leger en van het Koninklijke Neder-
landsch Indische Leger 1938’, zeldzaam 30

 4709 Lot brieven Indië-periode en drie boekjes Maleis leren 5
 4710 Kavel papierwerk, waarbij veel Nederlands-Indië, leuke ansichten, foto’s en voorschriften 10

4711
4717

 4711 Circa 110 ansichtkaarten militaria, diverse periodes, waarbij Marine en afbeeldingen van kazernes 30

 4712 Naoorlogs, verzameling documenten Marine man, allen op naam van dezelfde persoon, waarbij periode Nederlands-Indië afvoer 
troepen 5

 4713 Naoorlogs, doosje met wat zakboekjes, waarbij oude 5

 4714 Nadruk plakkaat ‘Koninklijk Besluit oprichting Grenadiers en Jagers 5

 4715 Kavel diverse prenten waarbij Napoleontisch en ‘Buchenwald’ door Henri Pieck 5

 4716 Naoorlogs, flinke set stafkaarten, schaal 1:100.000, toegevoegd diverse posters 5

 4717
Naoorlogs, kader met originele pentekeningen gemaakt voor Legermuseum Jaarboek Armamentaria door Frans Smits Senior,  
ontwerp uniformkragen, hoofden en hoofddeksels van 1865-1938, gedateerd 1988, met signatuur van de tekenaar 50
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 4718 Armamentaria nummer 1, 1966, lastig te vinden 10
 4719 Naoorlogs, ordner met circa 23 afleveringen van tijdschrift ‘40-45, Toen & Nu’ 10
 4720 Naoorlogs, groot lot tijdschriften, waarbij veel KIJK 5
 4721 Naoorlogs, kleine verzameling voorschriften Burger Bescherming, circa 10 stuks 10
 4722 Naoorlogs, lot van circa 12 wapengerelateerde voorschriften 10
 4723 Naoorlogs, grote doos diverse voorschriften, handboeken etc., WORDT NIET VERZONDEN 5
 4724 Naoorlogs, grote doos diverse voorschriften, handboeken etc., WORDT NIET VERZONDEN 5
 4725 Naoorlogs, grote doos diverse voorschriften, handboeken etc., WORDT NIET VERZONDEN 5
 4726 Naoorlogs, grote doos diverse voorschriften, handboeken etc., WORDT NIET VERZONDEN 5
 4727 Naoorlogs, grote doos diverse voorschriften, handboeken etc., WORDT NIET VERZONDEN 5
 4728 Bananendoos gevuld met allerlei folders en andere militair papier, waarbij programmaboekjes, legeroefeningen en schietkaarten 5
 4729 Bananendoos gevuld met allerlei folders en andere militaire papieren, waarbij programmaboekjes, legeroefeningen en schietkaarten 5
 4730 Naslagwerk ‘Veldgrijs, deel 2’, in nette staat 15
 4731 Naslagwerken, waarbij ‘Talens, Uniformen en Emblemen’ en wat Indië materiaal 10

Duitsland / Germany

 4732
WOI, Militärpaß, met veel aantekeningen en stempels, gezien de leeftijd in nette staat, interessant stuk. Toegevoegd circa 25 ansichten 
met betrekking tot WOI en Feldpostkaart 20

 4733 WOI, klein lot bestaande uit enkele militaire landkaarten, wat militaire ansichten en een Feldgesangbuch gedateerd 1897 10

4734 4741

 4734 WOI, fotoalbum met veel fotokaarten van Duitse militairen, zeer interessant album 50
 4735 WOI, map ‘Unsere Luftflotte im Weltkriege 1914/1915’, met zes afbeeldingen 10
 4736 WOI, serie ‘Die Geschichte des Weltkrieges, delen 1 en 4 missen,  ingebonden 5

 4737 WOI, lotje diverse literatuur en voorschriften, waarbij propagandaboekje ‘German Prisoners in Great Britain’, met enkele naoorlogse 
stempelingen 5

 4738 WOI, klein lotje papierwerk, waarbij aanplakbiljet ‘Einstellung der Feindseligkeiten’ 10
 4739 WOI, doos gevuld met zeer grote hoeveelheid dagbladen ‘Tägliche Rundschau’, periode 1916-1917 10
 4740 WOI/WOII, sigarettenplaatjes album ‘Der Weltkrieg’, volledig compleet, in redelijke staat gezien de leeftijd 10
 4741 WOI en WOII, groot lot sigarettenplaatjes in vier albums, voornamelijk militair circa 1250 stuks, leuk om uit te zoeken 40
 4742 WOI-naoorlogs, doosje Feldpost 5
 4743 WOII, sigaretten album ‘Deutschland Erwacht’, met enige schade 10
 4744 WOII, sigarettenalbum Olympia 1936 deel 1, enige schade 10

 4745 WOII, lot van vier sigarettenalbums, driemaal compleet: ‘Die Nachkriegszeit 1918-1934’, ‘Bilder Deutscher Geschichte, 1936’, 
‘Deutsche Kulturbilder 1400-1900. ‘Gestalten der Weltgeschichte, 1933’ incompleet 20

 4746 WOII, album met circa 130 poststukken, overwegend Duits WOII, doch ook wat andere periodes en landen, waarbij WOI 10

 4747 WOII, lot van vijf persfoto’s Duits en Italiaans, waarbij Ribbentrop, Ciano en Mussolini, afmetingen tweemaal 13x17cm, tweemaal 
17x22cm en eenmaal 18x24cm. Eenmaal met vouw, overigen in nette staat 20
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 4748 WOII, drie persfoto’s, fraaie afbeeldingen van Heer, Lufwaffe en Kriegsmarine, afmetingen circa 13x18cm en tweemaal 18x24cm 15

 4749 WOII, twee persfoto’s met betrekking op oorlog aan het Westfront/Slag om Frankrijk, waarbij spoorwegkanon, afmetingen 13x18cm, 
toegevoegd pamflet ‘Was der Deutsche nicht wissen soll!’ in enigszins beschadigde toestand 15

 4750 WOII, Duits papierwerk, waarbij RAD kalender 1936 en Arbeitsbuch in beschadigde toestand, tevens wat naoorlogs 10

 4751 WOII, bakje propaganda ansichten, Duits, Frans en Nederlandstalig, benadrukken de zwakte van de Geallieerde economieën 5

 4752 WOII, bakje divers papierwerk, waarbij strooipamfletten, zakagenda en leeg patroondoosje voor Mausermunitie 10

 4753 WOII, 11 verschillende uitgaven ‘Die Kunst im Deutschen Reich’, jaren 1941, 1942 en 1943, gezien de leeftijd in redelijke staat 30

4754 4758

 4754
WOII, klein lotje documenten met betrekking tot SS, waarbij inschrijvingspapieren waarbij een lid van de SA wordt overgezet naar de 
SS, interessant, dient bekeken te worden 50

 4755 WOII, lot van zes diverse Liederbuche 10
 4756 WOII, kleine verzameling postzegels, brieven en documenten met betrekking tot Reichspost 5
 4757 WOII, kavel diverse documenten, waaronder tweemaal Wehrpass en RAD, leuk om uit te zoeken 10

 4758
WOII, verzameling documenten van een NSKK Oberscharführer/RAD Obertruppführer, allen op naam van dezelfde persoon, zeer 
interessant geheel, dient bekeken te worden 200

 4759 WOII, klein lot papierwerk, voornamelijk Duits, waarbij Arbeitsbuch en laatoorlogse Feldpost 10

 4760 WOII, lot van twee boeken, ‘Mölders und seine Männer, uitgave 1941’ met voorin gedrukt briefje van Gauleiter Giesler en boek ‘Die 
deutsche Luftwaffe, door Dr. Eichelbaum’, beide boeken hebben wat sporen van tand des tijds 40

 4761 WOII, tweemaal uitgave van het bekende boek, complete versie Nederlandstalig 4e druk. Duitstalig softcover band 1 en 2 in hoes, 
45e druk, 1939 50

 4762 WOII, lot van circa 11 boeken, waarbij ‘Vom Schiffsjungen zum Fallschirmjäger-General’ door Bernhard Ramcke, merendeel Duit-
stalig doch ook wat Nederlands 10

 4763 WOII, lot van circa 25 Duitstalige boeken, vooroorlogs en oorlogs, voornamelijk politiek gerelateerd, waaronder meerdere boeken 
van Alfred Rosenberg, waarbij ‘Blut und Ehre’ met beschadiging 10

 4764 WOII, lot van vijf naslagwerken 5
 4765 Naslagwerk, ‘Die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg, Uniformierung und Ausrustung-1914 bis 1918’, Duitstalig, in nette staat 25
 4766 Nagslagwerk ‘Panzerspähwagen’, Ryton Publications, zeer fraai gedetailleerd boek 10
 4767 DDR, naoorlogs, lot van zeven naslagwerken, waarbij ‘Uniformen der Nationalen Volksarmee der DDR, 1956-1986’ 10
 4768 Naoorlogs, lot van circa 47 Nederlandstalige uitgaven van ‘Hessa’, erotiek/WOII stripverhalen 5

België / Belgium

 4769 Begin 1900, twee oorkonden ‘Nationale Belooning voor Daad van Moed en Zelfsopoffering’, beiden medaille der 3e klasse, uitgereikt 
aan agent te Antwerpen (Nederlandstalig en gedateerd 18 Juli 1903) en agent te Brussel (Franstalig en gedateerd 5 Juli 1923) 5
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 4770 WOI en later, album gevuld met ruim 450 militaire ansichten, veel portretfoto’s, interessant kavel, dient bekeken te worden 40

 4771 WOI/Interbellum, boek ‘Des Principes de La Guerre a travers les Ages, Cartes et plans, 1926’, met groot aantal kaarten van troepen-
bewegingen aan het Westfront in WOI, vermoedelijk compleet 5

 4772 Vijf publicaties met betrekking op Eerste Wereldoorlog, waarbij ‘Odon’ en ‘Maurice Braet’ 10
 4773 Lot van drie naslagwerken ‘Belgische Uniformen’ door Historia, compleet 15
 4774 Naoorlogs, map met kleurendrukken album ‘Oorlog en Bezetting, gezien door Oscar Liedel, nummer 156, oplage van 500, compleet 20

Frankrijk / France
 4775 WOII, handtekening van Generaal en later President Charles de Gaulle, in lijstje, afmeting circa 11,5x16cm 30

Engeland / United Kingdom

 4776
WOI, twee albums met circa 118 persfoto’s, vrijwel allen militair, veelal met betrekking op gevechten in Mesopotamië (huidige Irak) 
en het Westfront, waarbij foto’s van Duitse en Turkse krijgsgevangen, tanks, vliegtuigen en meer. Gedeeltelijk ingeplakt, zeer interes-
sant, dient bekeken te worden

150

 4777 WOII, twee persfoto’s met betrekking tot gevechten in Blerick, foto van gevechtssituatie en Duitse gevangenen, afmetingen 15x20,5 
cm en 14x16 cm 10

 4778 WOII, persfoto met betrekking tot gevechten in Nijmegen, ‘With the British Liberation Army in Nijmegen’, afmeting 15x20,5 cm 5
 4779 WOII, persfoto waarop zichtbaar drie Britse Airborne oorlogsverslaggevers, afmeting 15x20,5 cm, fraaie foto 5

4780 4784

 4780
WOII, lot van vier persfoto’s met betrekking tot Operation Market Garden, waarbij zeer fraaie afbeeldingen, waaronder ‘First Action 
Pictures’ 20

 4781 Naoorlogs, ‘British Defence Equipment Catalogue 1975’, met bijbehorende index, heeft lichte waterschade 5
USA

 4782
WOII, ‘Handbook of Motor Vehicles used by the United States Armed Forces, 1944’, uitgegeven door de Timken-Detroit Axle Com-
pany. Geeft een duidelijk beeld welke voertuigen en artillerie er in gebruik was bij het Amerikaanse leger in WOII. Boek heeft wat 
schade, doch volledig compleet, zeldzaam en zeer moeilijk te vinden

5

 4783
WOII, fotoboek van een Amerikaanse soldaat (vermoedelijk Airforce, 8th Bombardment Squadron), gestationeerd in Nieuw Guinea, 
circa 165 foto’s, waarbij ongeveer 65 van de lokale bevolking. Tevens foto’s van neergehaalde Japanse jagers, Amerikaanse bommen-
werpers en luchtafweergeschut. Fraai boek, vrijwel compleet, dient bezichtigd te worden

30

 4784

WOII, fotoboek van een Amerikaanse soldaat (vermoedelijk Airforce, 8th Bombardment Squadron), gestationeerd in de Pacific, waar-
schijnlijk Nieuw Guinea. In totaal 184 foto’s (één foto mist), waarbij Amerikaanse vliegtuigen en neergehaalde Japanse toestellen, 
bewapende Amerikanen, lichte tanks, foto’s van Amerikaanse soldaten met de lokale bevolking en buitgemaakte Japanse vlaggen en 
wapens en meer. Schitterend album, behoeft bezichtiging

75

 4785 WOII, persfoto waarop zichtbaar US Airborne troepen tijdens Market Garden, ‘Dutch greet US Airborne Troops’, afmeting 24x19 cm 5
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World

 4786 Bakje met circa 120 militaire ansichten, diverse periodes en landen, meest oude 30

 4787 WOII, album met foto’s, ansichten, documenten, oorlogskranten en wat knipsels, waarbij Duits, leuk om uit te zoeken 30

 4788 Polen, WOII, map met diverse Verordnungsblätter, waarbij met stempelingen van ‘Der Reichskommissar’, interessant 50

 4789 Lot divers papierwerk, waarbij Notgeld, foto’s en kranten, leuk om uit te zoeken 5
 4790 Flink lot diverse NATO stafkaarten, waarbij Irak/Afghanistan en voormalig Joegoslavië, waaronder groot formaat 10
 4791 Napoleontische tijd, doos met diverse naslagwerken, circa 22 exemplaren 10
 4792 Naoorlogs, doos diverse naslagwerken, veilingcatalogi, oorkondes en doosje Pauselijke penning 10

4794

 4793 Driemaal naslagwerken ‘Bayonets of the World’ door Paul Kiesling, delen 1,2 en 4 20

4797

4801

Knopen / Buttons

 4797 Nederland, begin 19e eeuw, lot bestaande uit circa 9 Livrei knopen 10

 4798 Nederland, lot bestaande uit circa 80 brandweerknopen, wat koppelhaken en een matrijs 5

 4799 Nederland, kleine verzameling knopen en taillehaken, waarbij fraaie oude Schutterijknopen 10

 4800 Nederland, bak diverse knopen, Adjudantstippen, graadbalken en meer 20

 4801 WOII, knoop Jeugdstorm, zeldzaam 10

Aardewerk en keramiek / Pottery and ceramics

Nederland / Netherlands

 4794 WOII, lot van twee wandborden, ‘Garderegiment Jagers, Ockenburg 1940’ en ‘KMAR 1907-1932’ 15

 4795 WOII/Naoorlogs, lot van drie wandbordjes en twee tegels, waarbij ‘Staf Korps Mobiele Colonnes’ 10

 4796 Naoorlogs, grote doos met 35 mokken ‘Nederlandse Veteranendag 29 Juni 2006’ 10
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 4802 WOII en later, kavel diverse verzegelde knopen standmodel, waarbij ‘Gaunt & Son Ltd’ 10

 4803 Nederland, bakje knopen, diverse periodes 5
 4804 België, 19e eeuw, lotje met leuke knopen, waarbij Burgerwacht Antwerpen, circa 21 stuks 15
 4805 België, bakje diverse knopen, tevens wat andere landen 15
 4806 België, lot van circa 85 knopen, voornamelijk Belgische Leeuw 10
 4807 Bakje diverse knopen, voornamelijk Europees, diverse periodes 20

 4808 Bakje diverse knopen, voornamelijk Europees, diverse periodes, leuk om uit te zoeken 20

 4809 Wereld, groot lot knopen, circa 6 kilo, diverse periodes, leuk om uit te zoeken 20

Onderscheidingen en Medailles / Decorations

Nederland / Netherlands

 4810 Metalen Kruis 1830-1831 20

 4811 Circa 1850, lot van circa negen combinatielinten 15

4812 4816

4818

 4812
Orde van de Eikenkroon, circa 1850-1860, Ridderkruis in origineel doosje van uitgifte, ‘A. Moussault, Amsterdam, doosje heeft lichte 
schade doch  zeldzaam geheel 150

 4813 Kruis voor Krijgsverrichtingen, met gesp Atjeh 1873-1876, in keurige conditie 20
 4814 Medaille voor Krijgsverrichtingen, in doosje van Wielik, bijgevoegd prijslijst 15
 4815 Miniatuur Kruis voor Krijgsverrichtingen, met gesp Atjeh 1873-1890 25

 4816
WOI, Kruis voor Oud-Gemobiliseerden van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht, met gesp ‘Ter verdediging der volksvrijheid 
1914-1918’ 100

 4817 Medaille voor bijzondere toewijding van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten, ingesteld 1924 25
 4818 Eereteeken voor Koningschutter van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm, ingesteld in 1930, zeer fraai stuk! 30
 4819 Circa WOI, klein lotje diverse medailles en penningen, waaronder 1914-1918 Mobilisatiekruis en bijbehorende miniatuur 10
 4820 Vooroorlogs, Ereteken Nijmegenmars, gemarkeerd ‘40 Km Marsch, 5W Nijmegen’ 10

 4821 Lot van vier onderscheidingen, model opgemaakt, namelijk KVK, 15 jaar Trouwe dienst, Mobilisatie Oorlogskruis en Trouwe Dienst 
Marine 25

 4822 KNIL, circa twee meter lint ten behoeve van Schietprijsster, leuk om alle gespen op te etaleren 10

 4823 Kleine collectie oorkondes en medailles op naam van Reserve Kapitein der Militaire Motordienst Knil, Demobilisatie Knil (alleen 
oorkonde), Orde en Vrede, OHK en 15 Jaar Trouwe dienst (alle drie oorkonde en medaille), leuk geheel 40
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 4824
Knil, eind 19e eeuw , lot van zes documenten, allen op naam van dezelfde persoon, waaronder vier oorkondes: bronzen en zilveren 
medaille voor Trouwe Dienst, KVK en gesp Atjeh 1896-1900, fraai geheel 50

 4825 Orde van de Nederlandse Leeuw, miniatuur in goud, fleur de lys ophanging, 1ste model 50

 4826 Circa 1820, Orde van de Nederlandse Leeuw, groot miniatuur, diameter circa 30mm, lelievormige ophanging, goud, zeer fraai 150

 4827 Circa 1830, Orde van de Nederlandse Leeuw, miniatuur in goud, staafvormige ophanging, in keurige staat 50

 4828 Orde van de Nederlandse Leeuw, grootminiatuur in goud, staafvormige ophanging, medaillon achterzijde ontbreekt, overig prachtig 40

 4829 Orde van de Nederlandse Leeuw, miniatuur baret in goud, gemerkt ‘A. Moussault’ (A. Anker M), zeer fraai stuk 100

4830 4831 4833 4834

 4830 Ridderorde van de Nederlandse Leeuw, gemerkt ‘B’ (Begeer), onbeschadigd in fraai doosje 150

 4831 Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridderkruis, zilver verguld, Rijksmunt, in doosje Kanselarij, minieme schade aan blauw emaille 150

 4832 Orde Oranje-Nassau, Ridderkruis civiel, gemerkt Rijksmunt, in doosje Kanselarij, in keurige staat 60

 4833 Orde van Oranje-Nassau, Officierskruis civiel, in doosje Kanselarij, zeer fraai 80

 4834
Orde van Oranje-Nassau, Officerskruis met Zwaarden, militaire uitvoering, gemarkeerd Rijksmunt, verguld zilver, in doosje Kanse-
larij 150
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 4835 Orde van Oranje-Nassau, Grootofficier civiel, Rijksmunt, in doos van uitgifte, zeer fraaie set, in vrijwel nieuwstaat 600

 4836 Miniatuur Orde van Oranje-Nassau eremedaille in goud en zilver, beiden gemarkeerd ‘Begeer’, gouden exemplaar eikenblaadje 585 
gemerkt 25

 4837 Lotje van drie miniaturen Orde van Oranje-Nassau, namelijk eremedaille in Zilver en Brons, Officierskruisje met Zwaarden, gemerkt 
585 (14kt) 25

 4838 Miniatuur ‘Voor Menschlievend Hulpbetoon’ 25

 4839 Medaille Trouwe Dienst 36 jaar in GOUD, 27mm, 15,85 gram 200

4840

4842 4844

 4840 Onderscheiding in Goud voor 36 jaar Trouwe Dienst bij de Koninklijke Marine, met keuren op bovenzijde en rand 200

 4841 Oorkonde Eremedaille Oranje-Nassau in goud, toegevoegd boekje 10

 4842 Huisorde Eremedaille in Zilver 125

 4843 Kruis voor Recht en Vrijheid (Koreakruis) 25

 4844 Kruis van Verdienste Rode Kruis, in origineel doosje ‘M.J. Goudsmit’ 150

 4845 Naoorlogs, Verzetsherdenkingskruis, met knoopsgatversiering 25
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 4846 Lot bestaande uit Johanitter Orde Borstster en miniatuur Ereridder 40

 4847 Naoorlogs, spang bestaande uit 15 jaar Trouwe Dienst, Vierdaagse en TMPT 30

 4848

Naoorlogs, spang vijfdelig, bestaande uit Eremedaille Orde van Oranje-Nassau in brons met zwaarden, OKH met gespen Krijg ter Zee 
1940-1945 en Mei 1940, Orde en Vrede, Nieuw-Guinea Kruis en 36 Jaar Trouwe Dienst Marine, met bijbehorende batonset. Tevens 
Eremedaille Oranje-Nassau zilver, Trouwe Dienst Marine zilver, herdenkingsmedaille Normandië, miniatuur, Vierdaagsekruis en 
verzameling van circa 14 speldjes

80

4849
4851

 4849
Nederland, medaillespang, bestaande uit Eremedaille Orde van Oranje-Nassau zilver met zwaarden, Mobilisatie-Oorlogskruis, 36 jaar 
Trouwe Dienst (J) en de grote NOC medaille in brons (41mm). Daarbij identieke miniatuurset tweemaal batons, in doosje van Wielik, 
fraai geheel

80

 4850 Naoorlogs, miniatuurspang, bestaande uit Verzetsherdenkingskruis, Orde en Vrede, Korea, 20 jaar Trouwe Dienst en UN/Korea, leuk 
geheel 30

 4851 Miniatuurspang, bestaande uit Officier Oranje Nassau, Bronzen Kruis, OHK, 20 jaar Trouwe Dienst en Bondskruisje 30

 4852 20e eeuw, reversknoop van het Ridderschap van Utrecht: Vereniging van adellijke geslachten die een historische band met Utrecht 
hebben. Geëmailleerd wapenschild op rood/wit oranje gestreepte rozet, in bijbehorend lederen doosje met goudopdruk 10

 4853 WOII, lot bestaande uit wat onderscheidingen, batons, koppelhaken, munten en meer 10
 4854 Lot medailles, linten en diversen, waarbij NOC oud model in zilver, vierdaagsekruis, NAVO medaille en Arnhem 1994 25

 4855 Lot van vier oorkondes, waarbij Trouwe Dienst en Orde en Vrede, toegevoegd naslagwerk over Zilveren Anjer en twee Kanselarij 
Technische voorschriften 10

 4856 Lot divers, medailles, onderscheidingen, lintjes en rozetten, leuk om uit te zoeken 20
 4857 Kavel bestaande uit diverse medaillelinten en batons, leuk voor restauratie 10
 4858 Lot (schiet)penningen en enkele onderscheidingen, waarbij Trouwe Dienst 12 Jaar met bijbehorende miniatuur 10
 4859 Bakje diversen, zowel oorlogs als later, waarbij Mobilisatiekruis en demobilisatiespeld 15
 4860 Circa 100 stuks sterren ten behoeve van baton ‘Orde en Vrede’, tevens wat zilverkleurige exemplaren 10
 4861 Klein doosje rozetten, batons en meer, uitzoeken 10

4862

 4862 Lot diverse rozetten, circa 68 stuks, en circa 22 revers batonnetjes Verzetsherdenkingskruis,  leuk om uit te zoeken 30
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 4863
Klein lotje onderscheidingen en divers, waarbij Mobilisatiekruisje WOI, enkele miniaturen, Trouwe Dienst Medaille Politiebond en 
penning politieambtenaar in Nederland 1919-1942 25

 4864 Lot diverse medailles en toebehoren 20
 4865 Kleine verzameling medailles waaronder OKH met drie gespen, miniaturen, en baton, toegevoegd enkele andere 25
 4866 Kleine collectie bondsmedailles en ander metaalwerk 15
 4867 Naoorlogs, lot miniaturen, circa 8 stuks, waarbij Kosovo, Bronzen Leeuw en MOK 30
 4868 Naoorlogs, lot van vijf medailles, waarbij Rode Kruis en Navo 20
 4869 Naoorlogs, lotje bestaande uit circa 10 medailles en miniaturen, toegevoegd baton VN Operaties 20
 4870 Naoorlogs, lot van vier Vierdaagsekruizen, namelijk eenmaal, tweemaal, driemaal en viermaal…verkocht 20

4871 4872

4873

Duitsland / Germany

 4871
Prussia, Iron Cross 2nd Class 1813, 3-piece construction, magnetic core, some oxidation, with original ribbon, nice period example, 
rare 1000

 4872 Iron Cross 2nd Class 1870, 3-piece construction, magnetic core, minor oxidation, with original ribbon, nice piece 100

 4873 Iron Cross 1st Class 1870, possible museum reproduction or else heavily repaired, interesting piece 100

 4874 Hausorden Albrecht des Baerer, miniature 10

4875

 4875
WWI, lot consisting of EK2 1914, medal ‘1891-1918 Württemberg, für Tapferkeit und Treue’ and ‘Wilhelm I 1797-1897’ medal. 
Added a copy of a Flugzeugführerabzeichen 50

 4876 WWI, small statue of eagle holding a EK2 in its beak, decorative 40
 4877 WWI, medal bar of three medals, amongst which ‘1870-1871 and Loyal Service 12 Years’ 20
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 4878 WWI, two Hanseatic crosses, Hamburg and Bremen 70

 4879 WWI, lot of two Verwundenabzeichen Schwarz 10

 4880 WWI, very nice reproduction of a Pour Le Mérite 50

 4881 WWI/WWII, lot of three different ribbon bars, including some nice Saxon ribbons 40

 4882 WWII, Deutsches Reichssportabzeichen bronze, marked ‘Wernstein, Jena, DRGM 35269’ 20

 4883 WWII, lot consisting of DRL Sportabzeichen in bronze, reverse marked ‘Hensler, Pforzheim, DRGM 35269’ and Hitler-Jugend 1923-
1933 München badge, marked ‘H Witmann, Munchen’ 40

 4884 WWII, Verwundetenabzeichen 1939 Silver, marked ‘4’ (Steinhauer & Lück) 25

 4885 WWII, lot of five medals, four originals and one repro EK2 20

4886
4888

 4886 WWII, Kriegsverdienstkreuz 1st Class with Swords, maker ‘43’ (Bauer & Sohne), in original case 100

 4887 WWII, Mutterkreuz in Bronze, Silber and Gold. Silber version has damage and is missing the ribbon, added Bronze miniature 30

 4888 WWII, Mutterkreuz in Bronze, Silber and Gold, one in original box marked ‘C.E. Juncker, Berlin’, nice set 40

 4889 WWII, lot of EK2 in matching bag and Mutterkreuz in Bronze in non-matching bag (for Mutterkreuz in Silber) 80
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 4890
WWII, Iron Cross 1st and 2nd Class, 3-piece construction, with magnetic cores. 1st Class faintly marked ‘3’ (Wilhelm Deumer, 
Lüdensched), 2nd Class marked ‘4’ (Steinhauer & Lück, Lüdenscheld) 120

 4891 WWII, five medals, KVK 2nd Class with and without swords, West Wall medal, Ehrenkreuz für Frontkämpfer 1914-1918 medal and 
War Merit medal, some postwar ribbons 30

 4892 WWII, lot of five different medals, amongst which Kriegsverdienstkreuz and Sudetenland medal, in various conditions 30

 4893 WWII, lot of five different medals, amongst which Kriegsverdienstkreuz and Treue Dienst in Silber, in various conditions 30

 4894
WWII, lot of five different medals, amongst which Winterschlacht im Osten  and Sudetenland medal, in various conditions, added a 
Krim Shield, possible reproduction 50

 4895 WWII, Kriegsverdienstkreuz 2nd Class mit Schwertern and Deutscher Kriegerbund, added a reproduction Knights Cross with Oak 
Leaves 15

4896 4898 4899

 4896 WWII, five different medals, various conditions 50

 4897 WWII, Luftwaffe Erdkampfabzeichen, pin on back is missing, in damaged condition, no maker mark 50

 4898 WWII, Luftwaffe Erdkampfabzeichen, maker marked ‘G.H. Osang, Dresden’, in nice condition 120

 4899 WWII, Luftwaffe Flakkampfabzeichen, maker marked on back ‘WH’ (Wilhelm Hobacher, Wien), in nice condition 150

 4900 WWII, Austrian Anschluss medal, in original case of issue 40
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 4901
WWII, lot of three DRK badges, ‘Schülerin’, ‘Probeschwester’ and ‘Schwesternschaft’. All marked ‘Ges. gesch., A.Stübbe Berlin’ 
and ‘Frankfurt’, various numbers on the back. Small enamel damage to the front and some damage and repairs on the back, rare set 150

 4902 WWI and WWII, lot of five various medals, possibly reproductions 20

 4903 WWII, postwar copy of German Cross in Gold, makersmark ‘L/58’ (Souval, Wien) 25

 4904 WWII, lot reproduction abzeichen and ribbons 10

 4905 WWII, small lot of some reproduction medals and insignia 5

 4906 WWII, 10 reproductions of various medals, some very well made, interesting 25

 4907 Empty box for ‘Orden vom Zähringer Löwen’ 25

 4908 Empty box for ‘Roter Adler Orden’ 25

 4909 Unknown empty box for German medal 15

 4910 Verwundetenabzeichen im Gold 1957, early piece made by Steinhauer & Lück. Added a metal Kriegsmarine eagle 20

 4911 BRD, postwar, 1957 version of German Cross in Gold 25

 4912 DDR, lot of 10 medals, some badges and a small plaque, most in original cases 15

4913 4916

 4913 DDR, collection of 17 award documents, all awarded to the same person, very interesting 150

 4914 DDR, lot of about 18 (award) documents, all awarded to the same person, mostly for Loyal Service 25

 4915 DDR, lot of five award documents 10

 4916
Postwar, lot of five medals, the Ehrenmedaille der Bundeswehr and Ehrenkreuz der Bundeswehr in Bronze, Silver and Gold and Com-
memorative Medal for the Flooding of Hamburg in 1962 30

 4917 Postwar, Order of Merit, three different versions 30

Oostenrijk / Austria

 4918 WWI and later, three medals 15
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 4919
WWI, two Red Cross medals, Ehrenzeichen 2nd Class, enamel has some damage and Bronze medal, enamel partially removed, rib-
bon loose 50

 4920 WWI, five medals, amongst which ‘Pro Deo Et Patria 1914-1918’ military and non-combatant and ‘ür Österreich 1914 -1918’ with 
swords, most in nice condition 30

 4921
WWI, small collection of four medals, Verdienstkreuz in Gold (gilded) with Crown and Swords, Silver and Iron with Crown and Iron 
without Crown. One ribbon replaced, some minor damage 100

 4922 WWI, small collection of eight medals and one ribbon bar, some interesting medals 25

 4923 Austria, Interbellum,  Abzeichen der Heimwehr zur Erinnerung an die Februarkampfe 1934 30

 4924 Lot of eight different medals, most for Loyal Service and also ‘Commemorative Cross 1848-1908’ all with ribbon 50

 4925 Lot of 11 medals, mostly Austria WWI, but also some other countries and eras, except for one all without ribbon 15

4926
4927 4929

 4926 Postwar, Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich in silver, Commander 2nd class, on ribbon, in nice condition 50

Finland

 4927 WWII, Order of the Cross of Liberty, 4th class silver, reverse dated 1939 50

 4928 WWII, Order of the Cross of Liberty, unknown, reverse not dated 20

 4929
Germany/Finland, WWII, Northern Cross 1941-1943, consisting of three pieces: ‘Die Lapplandfront’ and two different ‘Petsamo 
Rovaniemi Salla’. Middle one maker marked on the back ‘H.G. Lindstrom, Helsinki’, top one has slight enamel damage. Attractive 
and rare piece

200
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4932

4935
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 4930 Order of the White Rose, Commander Cross, type 1, marked ‘VL’ (Viktor Lindman), very fine condition 100

 4931 Order of the White Rose, Merit medal, 2nd class silver 25

 4932 Order of the Lion of Finland, first class Knight, in silver gilt, various markings on suspension, no damage 80

België / Belgium

 4933 WOI en later, lot van circa 10 diverse medailles 20

 4934 Interbellum, miniatuursetje zeven stuks, waarbij Leopoldsorde, Kroonorde en Orde van Leopold II met niet reglementaire zwaarden, 
toegevoegd losse miniatuur 25

 4935
WOI en WOII, zeer fraaie ketting met 15 miniaturen, waarbij de Nationale Orden, IJzermedaille,  tevens twee buitenlandse ondersc-
heidingen,  Order of British Empire en Bronze Star, indrukwekkende verzameling 50

4936

4939 4940

 4936

WOI en WOII, indrukwekkende collectie eretekens en bescheiden, kortom Hele militaire carriere van een Kapitein-Commandant van 
het Belgisch leger. Bestaande uit een collectie modelonderscheidingen en miniaturen, waarbij Kroonorde, Croix de Guerre, Oorlog-
skruizen 1e en 2e Wereldoorlog, Overwinningsmedaille 14-18 en vele andere. Tevens diverse diploma’s, documenten en foto’s van 
genoemd militair, zeer fraai en compleet geheel van een lange militaire carriere, verdient bezichtiging

100

 4937 Verzameling van 12 medailles en onderscheidingen, waarbij Leopoldsorde, Kroonorde en meer 50

 4938 Naoorlogs, halskruis Commandeur Orde Leopold I, Franstalig, aan lint, in keurige staat 50

 4939 Naoorlogs, halskruis Commandeur Orde Leopold I burgerlijk, tweetalig, aan lint, in keurige staat 50

 4940 Naoorlogs, halskruis Orde Leopold I, aan lint 50

 4941 Circa 1860-1880, doosje Orde Leopold I, zeldzaam 25

 4942 Kruis van Burgerlijk Ridder, in stijl van J. Buls, Brussel, Franstalig, nette staat, zeer lichte schade aan emaille, fraai oud stuk 25
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 4943 Orde van de Afrikaanse Ster, halskruis aan lint, Franstalig 1e type 100

 4944 Orde van de Afrikaanse Ster, Officier, Franstalig 1e type 50

 4945 Koninklijke Orde van de Leeuw, Commandeur, tweetalig 2e type 100

 4946 Koninklijke Orde van de Leeuw, Officier, Franstalig 1e type 50

 4947 Koninklijke Orde van de Leeuw, ridderkruis, Franstalig 1e type 50

 4948 Kroonorde, halskruis aan lint, in nette staat 50

4949

4950 4951

 4949 Orde van Leopold II, halskruis aan lint, tweetalig 50

 4950 Huisorde Leopold III 50

 4951 Huisorde Boudewijn 50

 4952 Grote hoeveelheid medaillelinten voor Overwinningsmedaille 20

 4953 Doosje medaillelinten Yser medaille, forse hoeveelheid 10

Frankrijk / France

 4954 Legion d’Honneur, Third Republic, 7th model, Knights Cross 15

 4955 Legion d’Honneur, Third Republic, 7th model, Knights Cross, in box 15

 4956 Legion d’Honneur, Fifth Republic, 9th model Officer, sligth enamel damage 15

 4957 Ordre National du Mérite, Knight and Officer (2) 15

 4958 Ordre du Mérite Agricole, Knight, slight enamel damage 10

 4959 Ordre des Palmes Académiques, 3rd type Knight and Officer (2) 20
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 4960 Ordre des Palmes Académiques, 4th type Officer and Commander (2) 30

 4961 Ordre de l’Etoile d’Anjouan, Knight, some minor damage 50

 4962 Order of the Black Star of Benin, Commander, minor damage 150

 4963 Order of the Black Star of Benin, Officer, some damage 50

4964 4967 4968

 4964
Ordre du Cambodge, Knights Cross, reverse marked ‘Du Petitbosq, Palais Royal, 231’, 19th century, extremely fine manufactured, 
very attractive piece 75

 4965 Medal ‘Territoire Du Cameroun, Merite Indigene’ 20

 4966 WOII, Ordre de la Libération, modern issue 20

 4967 Postwar, Breaststar Order of Saint Lazarus of Jerusalem, some small damage to enamel and tips 25

Engeland / United Kingdom

 4968 Army Temperance Association India 1889 (Crookshank Cross) 20

 4969 Ashanti 1896 Star, possibly reproduction 10

 4970 WWI, 1914 Star, named to Richard E. Carter, Waggoner, ASC. 2nd Reserve Park 20
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 4971

Exceptional Great War group of four, awarded to Surgeon Basil Alfred Playne, Royal Naval Division. Group consisting of Distin-
guished Service Order, 1914 Star with clasp, War medal and Victory medal with Oak Leaves. Added King George V Silver Jubilee 
Medal and King George VI Coronation Medal. 1914 Star with clasp, War and Victory medal with Oak Leaves engraved with recipi-
ents name. Distinguished Service Order has minor damage to center enamel. Ribbon bar and miniatures included, in Spink & Son 
boxes, pin of miniature bar detached. Added War Medal 1939-1945. Together with this lot a picture of the recipient, various period 
newspaper parts concerning his Distinguished Service Order, also multiple letters of recommendation and  a set of ID tags from his 
service time with the RAF. Fantastic collection of a Great War hero

600

 4972 WW1/WW2, lot consisting of four medals and 13 ribbon bars, amongst which War Medals and Italy Star 10

 4973
Medal of the Order of the British Empire, only 2000 awarded, unnamed, mounted in an incomplete set of Dutch medals, Order of 
Orange-Nassau missing, silver Loyal Service present. Together with miniature medals, rare 250

 4974 Postwar, Coronation Medal 1953 25

 4975 Postwar, Royal Victorian Medal, silver grade 150

4976 4977

Spanje / Spain

 4976
Circa 1870, Military Order of St. Hermenegild, Commander, reverse maker marked ‘Castells, Barcelona, one ray partially damaged, 
size about 80mm, gold center with beatiful details, very attractive early piece 200

 4977 Order of Africa, Breast Star, enamel slightly damaged 100

 4978 WWII, Blaue Division medal, ‘Division Espanola de Voluntarios en Rusia’, without ribbon 40
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 4979 Lot of three Navy related medals, one Breast Star and one miniature (5) 50

 4980 Air Force, collection of three medals, one miniature and three Breast Stars (7) 100

4981

4982

 4981 Collection consisting of three medals and three Breast Stars 100

 4982 Lot of three Campaign medals for the Ifni and the Sahara, including 1st Class for Officers 50

 4983 Lot of four medals, amongst which Breast Star 50

Rusland / Russia

 4984 Imperial, medal for the Turkish War 1877-1878, bronze, with ribbon 25

4985 4986 4987

 4985
Imperial/Revolution, lot of two medals and a jeton, Medal for Memory of Alexander II, Medal for Russo-Japanese War 1904-1905 in 
bronze and 1917 jeton, interesting lot 60

 4986
Order of the October Revolution, solid silver, reverse marked with mint mark ‘Monetni Dvor’ and serial number ‘49343’, in nice 
condition 100

 4987 Jubilee Medal for 20 Years of the Workers and Peasants Red Army 1918-1938, silver, reverse not marked 100

 4988 Air Force Commemorative 1941-1945 set, in original box 5
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 4989
WWII, lot of five medals, amongst which 2x ‘Order of Glory’, serial number ‘130734’ and ‘1019’ (probably renumbered). Also 
‘Medal for Combat Merit’, reverse marked ‘272026’, with repairs 60

 4990 WWII, collection of seven various victory medals, amongst which better ones 25

 4991
Order of Alexander Nevsky, screwback, reverse marked with mint mark ‘Monetni Dvor’ and serial number ‘25065’. Screw shortened, 
some minor enamel damage, rare award 400

 4992 Ushakov medal, reverse numbered ‘5970’. Some wear to the front, rare 200

 4993 Lot of two different versions ‘Order of the Red Banner of Labour’, numbered ‘183313’ and ‘1024953’, both in nice condition 25

4994 4995 4997

 4994
Order of Labour Glory, 2nd and 3rd class, 2nd class reverse marked ‘34400’, 3rd class reverse marked ‘341143’, both in nice condi-
tion 100

 4995 Order of Friendship of Peoples, reverse numbered ‘54195’, in nice condition 100

 4996 Lot of eight medals, Loyal Service and Border Service 20

 4997 Order of the Red Banner, reverse numbered ‘195229’, some enamel damage 80

 4998 Order of the Red Banner, serial number ‘401509’, in nice condition 60

 4999 Small collection of 13 commemoration medals 25

 5000 Four different medals, amongst which ‘Medal for Distinguished Labor’ and ‘Medal for the Restoration of the Donbass Coal Mines’ 30
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 5001
Collection of six motherhood medals: Order of Maternal Glory, 1st, 2nd and 3rd Class, Soviet Maternity Medal 1st and 2nd class and 
Order of Mother Heroine with solid gold Star, reverse marked ‘345094’. Very nice complete collection 150

 5002
Order for Service to Motherland in the Armed Forces of the USSR, 3rd Class. Reverse ‘Monetni Dvor’ mint marked and number 
engraved ‘26941’ 100

 5003 Order for Service to Motherland in the Armed Forces of the USSR, 3rd Class. Reverse ‘Monetni Dvor’ mint marked and number 
engraved ‘95914’ 100

 5004 Medal for Distinguished Military Service, 1st and 2nd class, established 28 October 1974 25

 5005 Lot consisting of three medals, Order of the Patriotic War, 1st Class, serial number ‘108044’, construction not original and 2nd Class 
1985 issue. Thirdly an Order of the Red Star, reverse marked ‘Monetni Dvor’ and ‘1886746’ 30

 5006 Lot of five different commemoration medals amongst which ‘Partisan of the Great Patriotic War Medal’ 2nd Class, nice collection 40

 5007 Lot of seven mostly modern medals, amongst which ‘Salvation of the Drowning’ 30

5008

5010 5011

 5008 Lot of four various medals, amongst which ‘Badge of Honour’, reverse marked ‘Monetni Dvor, 1510143’ 40

 5009 Postwar, lot of 10 different medals and two ribbon bars, some restrikes 15

Japan

 5010 Order of the Rising Sun, 3rd Class Commander, some wear 200

 5011 Order of the Rising Sun, 4th Class, in original box 140
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 5012 Order of the Rising Sun, 6th and 8th class (2) 50

 5013 Order of the Rising Sun, 8th Class, in original box 15

 5014 Lot with some Japanese Red Cross decorations, 4 medals, 5 boxes 20

 5015 Lot with some Japanese Red Cross decorations, 3 medals in boxes 15

Thailand

 5016 A most noble Order of the Crown, 3rd class Commander, ribbon missing 50

5017

5020

 5017 A most noble Order of the Crown, Knight grand Officer, with breast star (2) 75

 5018 Lot of three orders, including Order of the White Elephant, added two clasps (5) 20

 5019 Lot of five orders, amongst which Victory medal 1941 20

USA

 5020
Lot of five campaign medals: Spanish Campaign 1898, China Relief Expedition 1900, Nicaraguan Campaign 1912, Haitian Campaign 
1919-1920 (all US Navy) and Mexico Campaign 1911-1917 (USMC). All unnumbered, ribbons replaced, some damage 50

 5021 WWII, small collection of ten various medals, both European and Pacific theaters 30

 5022 WWII/postwar, Bastogne remembrance decoration, screw back attachment, enamel damaged 20
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 5023 Eleven medals and one miniature, including Purple Heart, Bronze Star and Silver Star with miniature 40

 5024 Lot of approximately 21 medals and 1 miniature, mainly Naval, amongst which Merchant Marine, Coast Guard and Naval Reserve 
medals and Navy Cross, interesting lot 50

 5025 Collection of fourteen various medals, amongst which Joint Service Commendation Medal and Distinguished Service Medal 30

 5026 Lot of 12 different medals, mainly United Nations and NATO, amongst which Korean War and Gulf War 25

 5027 About 16 medals, amongst which several NASA, also some restrikes, lot should be viewed 50

 5028 Nice collection of 13 medals and one miniature, amongst which Legion of Merit, Air Force Cross, Air medal with Miniature and 
Distinguished Service Cross, also some WWI medals 50

World

 5029 Luxembourg, Order of Adolphe of Nassau, Merit Medal, marked on rim 50

 5030 Greece, Order of the Phoenix, Commander, model 1935-1947, King Georg 80

5031 5032

5034

 5031 Portugal, Order of Aviz, Grand Officer, in very nice condition 80

 5032
Australia, WWII, medal bar consisting of 1939-1945 Star, Pacific Star, War Medal en Australia Service Medal, all named to L.K. 
Alpin, nice set 25

 5033 Bulgaria, Silver Merit Medal, Ferdinand, ‘Silber 990’ 25

 5034 Bulgaria, Order of St. Alexander, 4th Class Officer, type 2 50

 5035 Bulgaria, lot of four different medals, amongst which ‘Order of September 9th’, 2nd and 3rd Class 25

 5036 Serbia, Order of St. Sava, Knight 5th Class 50

 5037 Serbia, Order of St. Sava, Knight 4th Class 75
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 5038 Serbia, Order of St. Sava, Knight 3rd Class Commander 100

 5039 Romania, Order of the Star of Romania, type 1B (1877-1932), Knight 40

 5040 Romania, Order of the Star of Romania, type 2B (1932-1947), Knight 25

 5041 Romania, Order of the Crown of Romania, Officer military, type 1B (1916-1932), with flaws 25

 5042 Romania, Order of the Crown of Romania, Knight military, type 2B (1932-1947) 25

 5043 Romania, Order of the Crown of Romania, Knight civil, type 1 (1881-1932) 25

 5044 Romania, five medals, amongst which ‘Order of Labour’, 3rd Class and ‘Order of Outstanding Achievement in the Defence of Social 
Order and the State’ 3rd Class 25

 5045
Poland, Order of Polonia Restituta, reverse marked ‘1944’, consisting of Knight, Officer, Grand Cross and screwback Breast Star 
(damage to enamel), nice set 80

 5046 Poland, postwar, Polonia Restituta breast star, screwback, rearside marked ‘Lolslewski Grawer, Warszawa, Stare miasto ul Piwna 15’, 
slight damage to enamel 50

5047

5048

 5047
Poland, Virtuti Militari breast star screwback, rearside marked ‘Lolslewski Grawer, Warszawa, Stare miasto ul Piwna 15’, in nice 
condition 50

 5048 Poland, Order of the White Eagle, Grand Cross and Breast Star, modern issue, in nice condition 100
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 5049
Poland, collection of ‘Order of Virtuti Militari’, seven different medals amongst which higher decorations, mostly modern issues, 
interesting set 150

 5050
Poland, lot of 14 various medals, many better ones amongst which ‘Commemorative Cross of Monte Cassino 1944’, lot should be 
viewed 80

 5051 Yugoslavia, Order of National Merit badge, old and modern issue 25

 5052 Yugoslavia, Order of the People’s Army, 3rd Class 15

 5053 Morocco, Order of Ouissam Alaouite, 3th class Commander, 2nd type, with box 100

 5054 Morocco, Order of Ouissam Alaouite, 4th class Officer, 1st type, some damage to ball finials and enamel, with award documents 35

5055
5056

5057 5060

 5055 Turkey, Order of Mejidie, 4th class Officier, overall nice condition 100

 5056 Turkey, Gallipoli Star, reverse maker marked ‘B.B.&Co, some wear 50

 5057 Iran, Order of the Lion and Sun, circa 1900 100

 5058 Syria, Order of Civil Merit (2) 50

 5059 Ethiopia, WWII, Star of Victory 1941 20

 5060 Ethiopia, Order of the Star of Ethiopia, Grand Officer set, maker marked ‘Made in Ethiopia, B.A.  Sevadjian’, in box 150

 5061 Ethiopia, Order of the Star of Ethiopia, 3rd class Officer, maker marked ‘B.A. Sevadjian, Addis Ababa’, in box 25



Saturday June 22, 2019 Militaria en diversen

315

5062

5073

kavel TRUE Inzet

 5062 WWI-WWII, small collection of 14 medals without ribbons, amongst which Germany, Austria and Russia, also some ribbons 40
 5063 WWII and later, lot of 10 various medals 25
 5064 Lot of several medals, different era’s and countries, amongst which Germany and Turkey 20
 5065 Eastern-Europe, lot of eight different medals, various countries 15
 5066 Medal ‘Voluntarios de 1942’ 10
 5067 Postwar, lot of five Kuwait medals with baton in original box, 1991 20
 5068 Postwar, about eight different medals, mostly USA and Eastern Europe, also some miniatures and a badge 10
 5069 Small box with some medals and various items 10
 5070 Lot of 13 different medals, mostly originals but some restrikes, interesting 15
 5071 Lot with 12 empty boxes, including older ones 10
 5072 Flinke doos met boeken en referentiemateriaal met betrekking tot medailles en onderscheidingen, tevens brevetten en oorkondes 10

Penningen / Medals

Nederland / Netherlands
 5073 1821, penning ‘Overwinning bij Palembang’ door A. Michaut en J. Braemt 70

 5074 Interbellum, penning huwelijk Juliana en Bernhard, 1937. Uitgereikt aan dienstdoende Rijksveldwachters en militairen van het Korps 
Politietroepen en KMAR, in doosje Koninklijke Begeer, Voorschoten 25

 5075 Penning ‘125-jarig bestaan van de Militaire Willemsorde, 1815-1940’, in origineel doosje van Koninklijke Begeer 20
 5076 Naoorlogs, penning ‘75 jaar Commissie Dapperheidsonderscheidingen, 1941-2016’, in doosje van uitgifte 20

België / Belgium
 5077 Politiepenning Brussel, Nederlands en Franstalig 10

Duitsland / Germany
 5078 DDR, doosje diverse penningen, speldjes en onderscheidingen, leuk om uit te zoeken 5

Emblemen en insignes / Badges and insignia

Nederland / Netherlands
 5079 Interbellum, lot van twee speldjes ‘Gebroken Geweertje’ 15
 5080 WOII/Nederlands-Indië, doosje met diverse emblemen in Brabants weefsel, circa 20 stuks 10

5081

 5081
Nederlands-Indië, Militaire Luchtvaart KL Vlieger wing, bevestigingsstukken gemarkeerd ‘Koninklijke Begeer, Holland’, fraai oud 
stuk 25

 5082 Naoorlogs, lot van 10 emblemen op plaat met omschrijvingen, toegevoegd intendance kader, gedateerd 1960 5

 5083 Naoorlogs, twee reunie-emblemen KST (voorloper Korps Commando’s) 15

 5084 Naoorlogs, lot van vijf ex-commando emblemen 15

 5085 Naoorlogs, onaangebroken verpakking van 50 stuks borstemblemen Landmachtdagen 2010 10
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 5086
Naoorlogs, groot lot van circa 220 Marine-emblemen, zeer diverse onderdelen, waarbij interessant materiaal, waaronder Marva, 
Luchtvaardienst, Loodswezen. Geheel in twee verzamelkabinetten, leuk om uit te zoeken 50

 5087 Naoorlogs, drie kaders met diverse schouderstukken Marine, van matroos tot admiraal, in totaal 16 sets, leuk geheel 30
 5088 Naoorlogs, vier sets kraag en baretemblemen ‘Religieus’. Aalmoezenier, Rabbijn, Humanistisch Raadsman, Legerpredikant 25
 5089 Naoorlogs, patroontasbeslag met misdruk ‘Je Maintiendpai’, curieus 10
 5090 Naoorlogs, oningevuld korpsbrevet Officier Gemeentepolitie, in mintstaat 15
 5091 Naoorlogs, kavel van vijf koud-weer spelden 15
 5092 Naoorlogs lot van zesmaal militair ruiterbrevet, in zilver, goud en brons. Driemaal borsthanger en drie keer speld 20
 5093 Naoorlogs, kavel van negen brevetten Militaire Brandweer, waarbij Duiker-instructeur 15
 5094 Naoorlogs, kavel van vier emblemen, waarbij Heli-instructor, Landing Point Commander 10
 5095 Naoorlogs, borstspeld Legerluchtwaarnemer, met complete achterzijde 20
 5096 Klein lotje emblemen, voornamelijk Nederlands, doch ook wat Engels en Canadees, diverse periodes 10
 5097 Naoorlogs, doosje emblemen en borsthangers 5
 5098 Naoorlogs, klein lotje emblemen, patches en borsthangers, waaronder oud metalen embleem ‘Stanavforlant’ 10
 5099 Naoorlogs, doosje met circa 180 mouw rangonderscheidingstekens 5
 5100 (Na)oorlogs, lot bestaand uit metalen petemblemen, ankers en stoffen mouwinsignes 15
 5101 Naoorlogs, lot van circa 62 epauletten Koninklijke Marine, waarbij veel paren 10
 5102 Naoorlogs, lot diverse emblemen en medaille opmaakstukken, flink geheel 10
 5103 Naoorlogs, doos gevuld met flinke hoeveelheid rangonderscheidingstekens en emblemen, dient bekeken te worden 25
 5104 Naoorlogs, bakje gevuld met diverse baretemblemen, knopen en spelden 5

5105
5107

 5105
Naoorlogs, flinke doos baret, gesp en kraagspiegels, waarbij interessante exemplaren, zoals KCT, Militaire Academie (buiglippen), 
Generale Staf (buiglippen), Intendance Staf en vele andere, dient bekeken te worden 50

 5106 Naoorlogs, bak gevuld met baretgespen en enkele schouderemblemen, waarbij leuke oudere slagen zoals Pioniers, Limburgse Jagers 
en Pontonniers toegevoegd enkele hulzen 10

 5107 Naoorlogs, groot kavel diverse naoorlogse emblemen, circa 50 stuks, dient bekeken te worden 100

 5108 Groot lot emblemen, speldjes, knopen en ander metaalwerk, leuk om uit te zoeken 20
 5109 Kavel bestaande uit hoeveelheid emblemen, kokardes en knopen, goed te gebruiken voor restauratie 10
 5110 Naoorlogs, klein lotje emblemen Milva 10
 5111 Naoorlogs, klein kavel bestaande uit diverse oude baretemblemen, waaronder KMAR met buiglippen 5
 5112 Houten Waarnemer wing, decoratief, afmeting 15,5x34 cm 5



Saturday June 22, 2019 Militaria en diversen

317

5113 5120

kavel TRUE Inzet

Duitsland / Germany
 5113 Naoorlogs, kussen voorzien van circa 24 borsthangers en wat emblemen, allen met betrekking tot Feldjägerkorps 20
 5114 DDR, lot van circa 50 draaginsignes en badges, in plastic doosjes 15
 5115 DDR, kavel bestaande uit epauletten en emblemen (zowel los als sets) en groot aantal petkokardes 10

Engeland / United Kingdom
 5116 WOII, RAF Warrant Officer Cap badge, lot van zeven stuks 15

USA
 5117 WOII, circa 30 Amerikaanse emblemen, in goede staat 10
 5118 Naoorlogs, lot van circa 24 verschillende mouwemblemen 10
 5119 Naoorlogs, diverse metalen speldjes en emblemen 5

World
 5120 Verzameling brandweerinsignes, onderscheidingen, penningen en meer, gehele wereld waarbij zeer oude, leuk om uit te zoeken 25
 5121 Bakje emblemen, speldjes, munten en diverse andere zaken, waarbij (pré)WOII materiaal 10
 5122 Klein lotje metalen emblemen muzikant 5
 5123 Naoorlogs, doosje gevuld met diverse emblemen en epauletten, leuk om uit te zoeken 5
 5124 Naoorlogs, flinke zak met diverse emblemen 10

Uniformen / Uniforms

 5125 Nederlands-Indië, twee uniformjasjes, vermoedelijk theateraanmaak 10

5126

5129

5132

 5126 Nederland, naoorlogs, uniformjas Studentenweerbaarheid met snoer, maker ‘Pierre Wolfs, Eijsden’ 20

 5127 Naoorlogs, service Dress 1e Luitenant Luchtdoelartillerie, bestaande uit jas met ceintuur en bijbehorende broek, gezien de leeftijd in 
keurige staat 20

 5128 Naoorlogs, galatenue Luitenant-Kolonel Luchtdoelartillerie, bestaande uit jas en broek, in goede staat 20

 5129
Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Majoor, Johan Willem Friso, gedateerd 1962, jas, broek, cape, pet, sabelriem en enkele 
toebehoren 30

 5130 Nederland, naoorlogs, tuniek gala Korps Mariniers, Marinier 2e klasse, met bijbehorende broek 25

 5131 Nederland, naoorlogs, tuniek gala Korps Mariniers, Korporaal, met bijbehorende broek 25

 5132 Nederland, naoorlogs, tuniek gala Korps Mariniers, Sergeant, met bijbehorende broek 25

 5133 Duitsland, naoorlogs, compleet NVA uniform Grenztruppen der DDR, bestaande uit uniformjas, overhemd, stropdas, broek en pet, in 
keurige staat 5
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5134

kavel TRUE Inzet

 5134
Duitsland, naoorlogs, lot van twee Bundeswehr proefuniformen, Waffenrock en Marinehemd, met tag ‘Bundesamt für Wehrtechnik 
und Beschaffung’, interessante stukken 15

 5135 Duitsland, naoorlogs, lot van vier NVA broeken, diverse uitvoeringen 5
 5136 Oostblok, naoorlogs, lot van drie uniformen met bijbehorende broeken, waarbij eenmaal met onderscheiding en speldjes 10

Diversen / Miscellaneous
Nederland / Netherlands

 5137 MKIII helm, naoorlogs doorgebruikt door PTT, voorzien van gele streep, geheel in nette staat 10
 5138 Naoorlogs, pet landmacht, MVO 1955, maat 57, voorzien van petleeuw 5
 5139 Naoorlogs, kurken piekhelm Korps Mariniers, voorzien van fraai goudkleurig beslag 50

5140

 5140 Naoorlogs, mariniershelm met bijbehorende hoedenmal, curieus 50
 5141 Naoorlogs, mariniershelm, in keurige toestand 30
 5142 Kolbak, dient bekeken te worden 20
 5143 Naoorlogs, presentatiemodel politiepet Nederlandse regiopolitie, curieus 10
 5144 Naoorlogs, wandschildje ‘Inspecteur Generaal der Krijgsmacht 5
 5145 Naoorlogs, moderne wandplaat Nederlands Leger door de jaren heen, door F. Smits 5
 5146 Naoorlogs, bord ‘Kon. Marechaussee, Neth.Mil.Police’, leuk stuk 15
 5147 Naoorlogs, politiebord, wordt niet verzonden 5

 5148 Naoorlogs, instructieplaat met beweegbare delen van Nederlandse uniformen, voorzijde Landmacht, achterzijde Luchtmacht, curieus, 
afmeting 83x108 cm 5

 5149 Circa 1960, lot bestaande uit twee sportshirts van Korps Mariniers 10
 5150 Naoorlogs, blauwe VN sporttas met missende rits, gevuld met mapje, VN-voorschrift en VN vlag 5
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5154

5155

kavel TRUE Inzet

 5151 Naoorlogs, circa 1970-1990, windscherm KMAR terreinmotor Moto Guzzi, wordt niet verzonden 50

 5152 Naoorlogs, lotje ijzerwerk en beslag 10

 5153 Naoorlogs, sjabrak Ere-escorte Cavalerie 25

 5154 Naoorlogs, fraai handgeborduurd vaandel van het Trompetterkorps der Artillerie, afmeting circa 42x46 cm 50

 5155 Nestel, adjudant koninklijk Huis, pen mist eenmaal, lastig te vinden stuk 50

 5156 Oude troddel zilver, drie kwasten 30

5157
5162

 5157 Oude troddel goud, drie kwasten 30

 5158 Lot nestels, snoeren en andere versierselen, waarbij geweven armband Nederland Militaire Geneeskundige Dienst 5
 5159 Naoorlogs, handy talky MC-203, bak met onderdelen 5

 5160 Naoorlogs, lot bestaande uit twee telefoons, waarbij ‘CP. Gemeente Beek’ en een gevulde verbanddoos van Militair Geneeskundig 
Logistiek Centrum 10

België / Belgium
 5161 Naoorlogs, lot van drie schuitjes Korps Rijkspolitie 5

 5162 Naoorlogs, motorhelm Belgisch leger, gedateerd 1953, maker ‘Levior, binnenzijde in mintstaat, zeer fraai stuk 10

 5163 Naoorlogs, zilveren zegelring en hangertje veteranen paratroepen 10
Duitsland / Germany

 5164 Klein lot diverse zaken, voornamelijk Duits WOII, leuk om uit te zoeken 10

 5165 Naoorlogs, BRD, 100 stuks ‘Schirmmutzenabzeichen Heer’, in originele verpakking in doos van uitgifte, gedateerd 23 Juli 1963, 
bijzonder 10

 5166 DDR, bord ‘Für den Schutz der Arbeiter-und-Bauern-Macht’, diameter circa 44 cm 5
 5167 DDR, lotje Schützenschnuren, troddels en koppelsloten 5
 5168 Naoorlogs, kist voor Panzerfaust granaten 5
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5169

5176

kavel TRUE Inzet

Engeland / United Kingdom

 5169 Naoorlogs, doedelzak 20

 5170 Kader ‘History of the Metropolitan Police’, afmeting circa 50x50 cm 5
USA

 5171 Oxygenfles Scott, Aviators Breathing, noodvoorziening, voor vliegtuigbemanningen, gedateerd 1948 5
 5172 Periode WOII/Korea, drogue parachute, om hoofd parachute te activeren 10

 5173 Naoorlogs, Korea, tweemaal gasmasker in blik, nooit geopend of gebruikt, model ‘Mask Protective Field M9A1’, met enige deuken 
in blikken 15

 5174 Vietnam periode, lot van twee holsters voor Colt 1911, gemarkeerd ‘Bolen Lea Prod.’ 5
 5175 Vietnam periode, lot van twee holsters voor Colt 1911, gemarkeerd ‘Bolen Lea Prod. En Enger-Kress’ 10

 5176 Naoorlogs, US M15 tripod in M42A1 case 20

 5177 Engineers Guidon, aanmaak 1984 volgens old specs, embleem dubbelzijdig vernaaid, in nette staat 5
World

 5178 WOII en later, klein lot militaria, waaronder Duitse landkaarten en werkende knijpkat 10
 5179 Naoorlogs, houten bord NATO Operation Certain Shield 91, ‘Umpire Control Centre’, afmeting, 75x100 cm, wordt niet verzonden 5
 5180 Sierkanonnetje, gietijzer en hout, kleine reparatie aan één wiel, decoratief stuk, lengte circa 40 cm 5

5181

5187

 5181 Rusland, vlag Sovjet-Unie, voorzien van afbeelding van Lenin en hamer en sikkel, fraai en decoratief stuk 40

Lots en verzamelingen / Larger lots and collections

Nederland / Netherlands

 5182 Krat gevuld met circa 25 diverse militaire schildjes en versieringen 15

 5183 Doos gevuld met circa 20 militaire wandschildjes, zowel houten als stenen uitvoeringen 10

 5184 Lot van vijf canvas kaartentassen 10

 5185 Lot bestaande uit vier helmen, waarbij kevlar, tevens een pet en een baret 5

 5186 Naoorlogs, lot van zes petten KMAR 5

 5187 Naoorlogs, verhuisdoos gevuld met diverse KMAR zaken, waarbij broeken, avondtenue, snoeren en divers 25

 5188 Naoorlogs, circa 38 houten wandschildjes Gemeentepolitie, enige met gebreken 10

 5189 Naoorlogs, militaire plunjezak gevuld met diverse kledingstukken en toebehoren, waarbij battledress KMAR, opbrengst komt ten 
goede aan het KWF 5

 5190 Doos gevuld met circa 10 naoorlogse politieholsters voor het FN-pistool, diverse soorten 5
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kavel TRUE Inzet

 5191 Naoorlogs, lot van 8 bedrijfsbrandweerhelmen, M53 model, met binnenwerk, kinriem en nekflap, in vrijwel nieuwstaat 20

 5192 Naoorlogs, lot van 6 bedrijfsbrandweerhelmen, M53 model, met binnenwerk, kinriem en nekflap, embleem eenmaal aanwezig, in 
vrijwel nieuwstaat 15

 5193 Lot brandweer, bestaande uit enkele bijlen waarbij met hoes, riem en koolstofblusser 10
 5194 Kavel brandweergerelateerde zaken, bestaande uit twee bijlen met hoes, en twee riemen, in houten kist 10
 5195 Groot lot lederwerk met betrekking tot paarden, goed te gebruiken voor restauratie 5
 5196 Doosje diversen, waarbij emblemen, rangonderscheidingstekens en meer, uitzoeken 10

 5197 Flink lot diversen, waaronder tweemaal tas met kruisriem, met embleem ‘Vigilat ut quiescant’, oranje sjerp en bruine legerlaarzen 
welke gebruikt kunnen worden als US paraboots 10

België / Belgium
 5198 Lot diverse zaken Belgische politie, waarbij drie zegeltangen, diverse stempelingen 5

Duitsland / Germany
 5199 DDR, naoorlogs, lot bestaande uit zeven hoofddeksels, waarbij Zivil Verteidigung 5
 5200 Lot van zes diverse brandweerhelmen, waarbij zeer oude, in diverse condities, dient bekeken te worden 20
 5201 Lot van zes diverse brandweerhelmen, voornamelijk Duits, diverse periodes waarbij zeer oude, in diverse condities, leuk geheel 20
 5202 DDR, verhuisdoos gevuld met uitrustingstukken en diversen NVA, leuk om uit te zoeken 5
 5203 DDR, groot lot NVA, waaronder Tragetasche fur RPG, uitzoeken 10
 5204 Naoorlogs, lot bestaande uit vier paar schoenen en drie paar laarzen 5
 5205 DDR, NVA, Funkstation R-105m, in ogenschijnlijk complete staat, werking niet getest, in originele kist met documenten 5
 5206 DDR, NVA, Funkstation R-105m, in ogenschijnlijk complete staat, werking niet getest, in originele kist met documenten 5

5207

5219

 5207
DDR, NVA, lot instructieplaten diverse wapens, waaronder AK74, Makarov en RPG en ingelijste plaat met uniformen, wordt niet 
verzonden 5

Engeland / United Kingdom
 5208 Lot van drie helmen, waarbij tweemaal Brodie 5
 5209 Engeland/Canada, groot lot van circa 110 webbing cross-straps, 90x links, 20x rechts, merendeel naoorlogs doch ook wat oorlogs 25

Russia
 5210 Naoorlogs, lot bestaande uit 15 stuks GP-5 gasmaskers, inclusief draagtas 5

World
 5211 Circa WOII, doos gevuld met acht lantaarns, diverse landen waarbij Duits en Engels, enige gebreken, leuke opknappers 20
 5212 Circa WOII, lot bestaande uit vier geweerhoezen, in diverse condities 10
 5213 WOII, flink lot gasmaskers en onderdelen, waarbij Duits en Nederlands 10
 5214 WOII en later, doos gevuld met leerwerk en andere zaken, uitzoeken 10
 5215 Flinke doos militaria, waarbij WOII 10
 5216 Klein lotje reproducties WOII 5
 5217 Lot bestaande uit zes hoofddeksels, zowel petten als schuitjes, diverse landen 5
 5218 Doos met zeven buitenlandse uniformpetten 10
 5219 Naoorlogs, lot bestaande uit circa 10 petten, kepies en matrozenmutsen, waarbij interessante stukken 20
 5220 Vier diverse helmen, waaronder Nederlands 10
 5221 Bananendoos met vier diverse helmen, waarbij tank helm en Nederlandse politie 5
 5222 Naoorlogs, lot van vier tankhelmen, model US WOII, met defecten 20
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5223 5230
kavel TRUE Inzet

 5223 Lot bestaande uit acht helmen, waaronder Nederlands, Brits, Duits, allen met binnenwerk, interessant om uit te zoeken 30
 5224 Plastic opbergbox met vijf diverse helmen, waaronder voor tankbemanningen 10
 5225 Naoorlogs, lot met circa 7 diverse brandweerpetten, waarbij oude 10
 5226 Naoorlogs, lot met circa 7 verschillende brandweerpetten, diverse landen 10
 5227 Bananendoos gevuld met vijf diverse brandweerhelmen en een vizier, diverse periodes, in diverse condities 15
 5228 Kavel met vier diverse brandweerhelmen en een vizier, diverse periodes, allen met binnenwerk 10
 5229 Lot van twee brandweerhelmen, met binnenwerken 5

 5230
Lot van drie oude Cromwell brandweerhelmen, tweemaal België, eenmaal London, kinriempje twee keer gebroken, doch gezien de 
leeftijd verder in goede staat 20

 5231 Zuurstofmasker brandweer in bijbehorende kist, ogenschijnlijk compleet geheel, wordt niet verzonden 10
 5232 Goed gevulde doos met allerhande militaire zaken, waaronder emblemen, uitrusting en meer 10
 5233 Naoorlogs, bak met diverse militaria, waarbij veel knopen, emblemen en divers ander materiaal 10
 5234 Lot militaria, veel knopen en emblemen, leuk om uit te zoeken 10
 5235 Naoorlogs, doosje militaire zaklampen en onderdelen 10
 5236 Naoorlogs, doos militaire accessoires 5
 5237 Doos diversen, waarbij oorlogsmateriaal, uitzoeken 10
 5238 Krat gevuld met allerhande militaria, uitzoeken 5
 5239 Naoorlogs, lot van tien diverse holsters, waarbij oude 5

5240 5242

 5240 Lot diverse zaken, waaronder WOII Belgische gasmaskers met bus, Winterhulp collectebus met gebreken, optiek en schuitjes 10

 5241 Groot lot emblemen, armbanden en metaalwerk, zeer interessant om uit te zoeken 10

 5242 Italië, bak met circa 30 webbing patroontassen 10
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