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Woensdag 8 januari 2020
Donderdag 9 januari 2020
Wednesday January 8, 2020
Thursday January 9, 2020

Kunst & Curiosa
Art & Collectibles

Vrijdag 10 januari 2020
Friday January 10, 2020

Goud & Zilver
Gold & Silver

Zaterdag 11 januari 2020
Saturday January 11, 2020

Militaria
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The World’s Largest Collectibles Auctioneer

Immediate Cash Advances Available

1.1 Million+ Online Bidder-Members



Aankomende veilingen in IJsselstein

Postzegels en ansichtkaarten
Veilingdata: 14 en 15 februari 2020
Inzenden mogelijk tot 13 december 2019

Munten, bankbiljetten, penningen en onderscheidingen
Veilingdata: 19 t/m 23 mei 2020
Inzenden mogelijk tot 13 maart 2020

Kunst en curiosa
Veilingdata: 24 t/m 27 juni 2020
Inzenden mogelijk tot 8 mei 2020

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: February 14 and 15, 2020
Consignments will be accepted until December 13, 2019

Coins, papermoney, and medals
Auction dates: May 19 to 23, 2020
Consignments will be accepted until March 13, 2020

Art and collectibles
Auction dates: June 24 to 27, 2020
Consignments will be accepted until May 8, 2020

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

Kavels voorzijde: 1841
  2465
  4433
Kavels achterzijde: 4468 + 4580 

 

Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
Tel. +31 (0)30-6063944
Email: haeurope@ha.com
www.ha-europe.com
www.ha.com

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:
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Beste verzamelaar en liefhebber,

In uw handen heeft u de nieuwe veilingcatalogus voor Kunst & Curiosa, Goud, Zilver & Sieraden en Militaria. 
Deze veiling vindt plaats van 8 t/m 11 januari aanstaande. We gaan de Kunst en Curiosa wederom veilen in 2 
dagen, te weten woensdag 8 en donderdag 9 januari. De vrijdag, 10 januari, is ingeruimd voor de gouden en 
zilveren sieraden en voorwerpen en zaterdag gaan de militaria onder de hamer. Vanaf deze plaats uiteraard 
een woord van dank richting onze inzenders, die deze veiling mogelijk hebben gemaakt.

Deze veiling bevat bijna 4800 kavels, waaronder diverse goede schilderijen, een met zorg bijeen gebrachte 
collectie grammofoons en fonografen (u gaat terug in de tijd!), een fraaie collectie onderscheidingen, veel 
gouden sieraden, zilver etc. Kijkt u goed op welke dag uw kavels geveild worden om niks te missen!

Woensdag en donderdag zijn weer ingeruimd voor de kunst en curiosa, bijna 2100 kavels. Beide dagen 
beginnen we de veiling om 12:30 uur. Vrijdag is de dag van de sieraden en het goud en zilver, ruim 1500 
kavels, te beginnen om 10:00 ’s ochtends. Zoals altijd is zaterdag de dag van de militaria, met veel materiaal 
voor de echte liefhebber, zo’n 1170 stuks. Deze dag worden onder andere een aantal zeldzame blanke wapens 
onder de hamer gebracht.

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 en op de vrijdag en zaterdag (10 en 11 januari) 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.ha-europe.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
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Dear Sir/Madam,

From Wednesday January 8th to Saturday January 11nd 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.ha-europe.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.
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Kunst & Curiosa

Schilderijen, aquarellen, pastels etc. 1-180

Etsen, gravures, zeefdrukken etc. 181-290

Grammofoons en fonografen 291-483

Archeologie en vondsten 484-514

Aziatica / Asian art and objects 515-721

Chinees snijwerk 722-772

Krissen en diversen 773-811

Ethnografie 812-821

Lakstempels / Seals / Sceaux 822

Munten, penningen, goud, zilver etc. 823-867

Mineralen en fossielen 868-874

Pennen 875-886

Porselein, aardewerk en divers 887-1033

Oude tegeltjes 1034-1051

Glaswerk 1052-1299

Klokken en divers 1300-1362

Wijnen 1363-1374

Curiosa 1375-1640

Muziekinstrumenten en divers 1641-1647

Tapijten, textiel, kleding etc. 1648-1657

Verzilverde en vergulde voorwerpen 1658-1699

Tin, koper, brons en divers 1700-1731

Gewichten, maatbekers, weegschalen 1732-1746

Bustes en beelden 1747-1769

Ansichtkaarten, foto’s en divers 1770-1790

Fotocamera’s, projectoren en divers 1791-1795

Boeken, documenten en prenten 1796-1874

Olympische spelen 1875-1913

Strips en diversen 1914-1918

Posters, affiches etc. 1919-1923

Postzegels en benodigdheden 1924-1930

Sigarenbandjes en speldjes 1932-1935

Modelbouw 1936-1957

Speelgoed en spellen 1958-1993

Meubilair, spiegels etc. 1994-2031

Oude aandelen 2032-2094

Goud, Zilver & Sieraden

Gouden sieraden en voorwerpen 2100-2713

Diamanten / Loose diamonds 2714-2715

Gouden horloges, merkhorloges etc. 2716-2849

Diverse sieraden 2850-2917

Zilveren sieraden en voorwerpen 2918-3615

Militaria

Geweren en pistolen 3700-3725

Blanke wapens 3726-3831

Bajonetten en divers 3832-3910

Napoleontische tijd 3911-3912

Tot en met WOI 3913-4008

Interbellum en WOII 4009-4252

Nederlands-Indië 4253-4278

Hulzen / Cartridge cases 4279-4283

Boeken, documenten etc. 4284-4401

Aardewerk en keramiek 4402-4403

Knopen 4404-4415

Ondersch., medailles, penningen 4416-4650

Emblemen en insignes 4651-4712

Uniformen 4713-4760

Diversen en lots 4761-4872

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

HAE Online      P. 8

Algemene verkoopvoorwaarden         P. 9

Extract of the conditions of sale        P. 10

Kavels / Lots           P. 11
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Kijkdagen

Vrijdag 3 januari   10.00 - 17.00  alle kavels
Zaterdag 4 januari  10.00 - 17.00  alle kavels
Maandag 6 januari  10.00 - 21.00  alle kavels
Dinsdag 7 januari  10.00 - 17.00  alle kavels
Woensdag 8 januari  10.00 - 17.00  alleen goud, zilver, sieraden en militaria
Donderdag 9 januari  10.00 - 17.00  alleen goud, zilver, sieraden en militaria
Vrijdag 10 januari  10.00 - 20.00  alleen militaria
Zaterdag 11 januari  08.30 - 10.00  alleen militaria

Veilingdata

Woensdag 8 januari Kunst & Curiosa (1-1051)   aanvang 12.30  
        

Donderdag 9 januari Kunst & Curiosa (1052-2094)  aanvang 12.30  
        

Vrijdag 10 januari Goud, Zilver & Sieraden (2100-3615) aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Zaterdag 11 januari Militaria (3700-4872)   aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Live online meebieden mogelijk op alle kavels 

Uiterlijke inzending schriftelijke biedingen

Woensdag 8 januari voor 10.30 uur dienen biedingen binnen te zijn voor curiosa kavels 1 t/m 1051.
Donderdag 9 januari voor 10.30 uur dienen biedingen binnen te zijn voor curiosa kavels 1052 t/m 2094.
Donderdag 9 januari voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor de goud en zilver kavels.
Vrijdag 10 januari 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.ha-europe.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.ha-europe.com/nl/veilingen/biedbrief_en_bieden. Deze biedbrief kunt u 
mailen naar haeurope@ha.com 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. 
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Jacco Scheper directie jaccos@ha.com

Huib Pelzer directie en verkaveling huibp@ha.com

Deborah Meijer administratie dmeijer@ha.com

Leoni Katan administratie en catalogus 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

Ries Bergman fotografie

Carol Eybergen verkaveling carole@ha.com

Hidde Kuiper verkaveling hiddek@ha.com

Nienke Offringa verkaveling nienkeo@ha.com

Joyce Drijver verkaveling

Medewerkers



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

Om optimaal gebruik te kunnen maken van ha-europe.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.ha-
europe.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 2 
werkdagen 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 ha-europe.com en klikt u vervolgens op de 
blauwe 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 
oranje knop ‘Live’ bij de specifieke veiling. 

Online auction
Follow the auction at www.ha-europe.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 ha-europe.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 ha-europe.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 2 business days. 
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 ha-europe.com and then click 
on the blue ‘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 orange ‘Live’-button at 
the particular auction.
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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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 6 Hollandse School: stadsgezicht met figuren, olieverf op doek, gesigneerd W. v/d Berg - 46 x 61 cm - 50

 7 Duitse School: pendantschilderijtjes in vergulde lijst van een liefkozend ouder echtpaar, olieverf op doek, vierde kwart 19e eeuw, 
gesigneerd Sapi, - 18 x 24 cm - 40

 8 Duitse School: portret van een mediterrane jonge vrouw, olieverf op paneel, circa 1900, onduidelijk gesigneerd - 21 x 15 cm - 40

 9 Adri Pieck (1894-1982), ‘De Heide bij Huizen’, olieverf op karton, gesigneerd - 24 x 41 cm - 150

 3 Siem Schaeffer (1924-2005), het witte Huis met de oude haven te Rotterdam, olieverf op doek, gesigneerd - 40 x 60 cm - 125

 4
Hollandse School: bedrijvigheid in de Rotterdamse haven, naar 18e eeuws voorbeeld, gesigneerd J. van Buuren, olieverf op doek - 45 
x 60 cm - 75

 5 Hollandse School: ijsgezicht met figuren en koek-en-zopie, olieverf op doek - 30 x 40 cm - 30

kavel TRUE Inzet

Schilderijen, aquarellen, pastels etc.

 1 Marinus Johannes de Jongere (1912-1978), bedrijvigheid in de Rottterdamse haven, olieverf op doek, gesigneerd - 50 x 100 cm - 150

 2 Franse School: figuren op het strand, olieverf op paneel, onduidelijk gesigneerd - 17 x 22 cm - 75

1

2

3
4

6

9
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10 11 12
kavel TRUE Inzet

 10 Théophile de Bock (1851-1904), laantje met berkenboom en houtsprokkelende vrouw, olieverf op doek, gesigneerd -62,5 x 44 cm- 80

 11

Portret van Teuntje Kloos-Opstelten (1811-1887), tr. Floris Vink Kloos (1810-1892), eigenaar van één van de bekendste houtzaagmo-
lens van ons land  “Ons genoegen”, begon in 1843 voor zichzelf met botenbouw, daarmee was hij de grondlegger van de N.V.F. Kloos 
& Zonen. Heupstuk van een in het zwart geklede vrouw, in een met rood pluche beklede fauteuil gezeten, breipennen in haar handen, 
naast zich op een tafeltje handwerk ascessoires, circa 1880, olieverf op doek -paar lichte beschadigingetjes aan de verf, 62 x 48 cm-

100

 12
Portret van koning Charles I van Engeland, borststuk, in harnas, met aan een ketting de Order of the Garter, 17e/18e eeuw -gedou-
bleerd, lichte beschadigingen, 34 x 27,5 cm- 80

 13 Hollandse School: herbergscène, olieverf op paneel -defecten, 26,5 x 23 cm- 5

 14 Cornelis Kaaij (1905-1996), wintergezicht op Den Bosch met de St. Jan op de achtergrond, olieverf op triplex, gesigneerd en geda-
teerd 1953 5

 15 Jan Hendrik Grauenkamp (1902-1980), erf van een boerderij, marouflé, gesigneerd -33 x 43 cm- 20

16
22

 16 Hollandse School: gezicht op de voorgebouwen en ruïne van een kasteel, olieverf op paneel, 19e eeuw -25,5 x 32,5 cm- 40

 17 Hollandse School: Kolk te Amsterdam met de achterzijde van de St. Nicolaaskerk, olieverf op triplex, gesigneerd Piet van Beek, 
eerste helft 20e eeuw 5

 18 Hollandse School: stadsgezicht met figuren, olieverf op paneel, gemonogrammeerd A.E., 19e eeuw - 35 x 25 cm, gerestaureerd - 20
 19 Engelse School: vissersschepen voor de kust, olieverf op board, met signatuur Charles Knight - 29 x 43 cm - 20
 20 Christian Snijders (1881-1943), gezicht op de Koepelkerk vanaf het Singel, olieverf op doek, gesigneerd - 44 x 64 cm, beschadigd - 25
 21 Indonesische School: landschap met palmbomen, olieverf op doek - 43 x 70 cm - 25
 22 Romain Steppe (1859-1927), schepen op de Schelde in de namiddag, olieverf op doek, gesigneerd - 40 x 60 cm - 75
 23 Anton Smeerdijk (1885-1965), ‘Herfst aan de oude Vecht te Vreeland’, olieverf op paneel, gesigneerd - 13 x 23 cm - 20

24
 24 Hollandse School: molen langs een vaart, olieverf op paneel, met signatuur, W. Rip - 40 x 60 cm - 50
 25 Hollandse School: landschap met zandpad, olieverf op paneel, met signatuur C. Lieste - 17 x 30 cm - 25
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26

27

kavel TRUE Inzet

 26 Hollandse School: pronkstilleven, olieverf op doek, gesigneerd J.E. van Koelen - 60 x 50 cm - 75

 27 Frits Mondriaan (1853-1932), landweg in boomrijk landschap, olieverf op paneel, gesigneerd - 26 x 35 cm - 100

28

29

 28 Xeno Münninghoff (1873-1944), huisje op de heide bij Oosterbeek, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1920 - 60 x 100 cm - 100

 29 Engelse School: ‘a game of golf’, olieverf op paneel, gesigneerd M. Smith - 24 x 20 cm - 75

30
31

 30 Onbekend, twee paarden bij een stal, olieverf op paneel, onduidelijk gesigneerd - 30 x 40 cm - 75

 31 Onbekend, stalinterieur met paarden en figuren, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd - 50 x 60 cm - 125
 32 Onbekend, stalinterieur met schapen en lammetje, olieverf op doek, gesigneerd v-d Velde - 30 x 40 cm - 50
 33 Onbekend, interieur met figuren naar 17e eeuws voorbeeld, olieverf op paneel, onduidelijk gesigneerd - 30 x 40 cm - 50
 34 Hollandse School: meisjesportret, schouderstuk, van voren, aanziend, olieverf op doek, gesigneerd Th (?) Fokker -35  x 27 cm- 5
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35

36

37

kavel TRUE Inzet

 35 Jean-Hubert Gautier (1872-1930), Bretons kerkinterieur met figuren, olieverf op doek, gesigneerd - 60 x 45 cm - 50

 36 Hollandse School: het binnenhalen van de vangst, olieverf op paneel, met signatuur P. Sadee - 34,5 x 44,5 cm - 100

 37 Belgische School: jonge koperwaar verkoper, olieverf op doek, gesigneerd M.V. Bron, vroeg 20e eeuw - 90 x 70 cm - 50

38

40

 38 Agapit Stevens (1849-1924), portret van een jonge vrouw in orientaalse kledij, olieverf op doek, gesigneerd - 100 x 80 cm - 600
 39 Romain Steppe (1859-1927), ‘Le Yacht’, L’Esceaux après midi Juin, olieverf op doek, gesigneerd - 100 x 70 cm, diverse scheurtjes - 20

 40
William Baptiste Baird (1847-1917), ‘The cottage by the sea near St. Jean du Doight, Brittany’, olieverf op doek, pendant - 33 x 46 
cm, beiden beschadigd - 50

 41 Hollandse School: kinderhoofdje, olieverf op doek, gesigneerd J. de Jonge en gedateerd 1964 verso - 30 x 24 cm - 5

42

 42 Herman Heuff (1875-1945), landschap met korenschoven en boererij achter bomenrij, olieverf op board, gesigneerd - 23 x 31 cm - 125
 43 Jacob Kanbier (1949), compositie met figuren, hond en vogel, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 60 x 70 cm - 30
 44 Franse School: met boek aan tafel gezeten peinzende man, olieverf op doek, tweede helft 19e eeuw -76 x 60 cm, beschadigingen- 5
 45 Indonesische School: landschap met sawa’s en figuren, olieverf op board, onduidelijk gesigneerd en gedateeerd - 29 x 41 cm - 25
 46 Hollandse School: spelende kinderen in de branding, olieverf op paneel, onduidelijk gesigneerd -14 x 20 cm - 10
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47

kavel TRUE Inzet

 47

Hollandse School: omgeving Willem van de Velde de Jonge (1633-1707), marine, olieverf op doek. Herkomst: familie Abbing, 
aankoop door de heer J. Abbing, kunstverzamelaar uit Neede, van de Firma J. Goudstikker te Amsterdam 22 febr. 1923, als zijnde een 
echte Willem van de Velde de Jonge, hetgeen indertijd gegarandeerd werd door Excellenz von Bode uit Berlijn in een schrijven aan de 
heer L.W.S. Paardenkooper uit februari 1922, en gegarandeerd door Dr. C. Hofstede de Groot. Aankoopnota en schrijven van Excel-
lenz von Bode nog aanwezig.

3000

49

50

 48 Simon Kamminga (1895-1984), koeien bij een vaart met dorp en molen op de achtergrond, olieverf op doek, gesigneerd -38,5 x 57 
cm- 5

 49
Victor Dupré (1816-1879), boom in landschap met huisjes op de achtergrond, olieverf op paneel, gesigneerd -herkomst: kunsthandel 
Braat & Madoule, Rue de Godot Mauroy, Paris, midden 20e eeuw 200

 50
Willem Oppenoorth (1847-1905), ‘Langs de vaart’, mogelijk omgeving van Bussum, herkomst: kunsthandel A.J. Muller, Bussum, -39 
x 59 cm- 80

51
53

 51 Anton Funke (1869-1955), stilleven met appels en peren, olieverf op paneel, gesigneerd - 19 x 25 cm - 100
 52 Hollandse School: twee kittens bij een pot, olieverf op doek, gesigneerd A. Kooij -29,5 x 23,5 cm- 30

 53 Hollandse School: boslandschap met figuren, olieverf op paneel, midden 19e eeuw -37 x 49 cm- 60
 54 Dirk Kruizing (1895-1972) ‘Clematis’ olieverf op doek, gesigneerd  -80 x 120 cm- 20
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55 58

kavel TRUE Inzet

 55 Hollandse School: gezicht op Dordrecht, olieverf op paneel -17,5 x 23 cm- 50
 56 Hollandse School: stilleven met boeken, olieverf op schilderskarton, gesigneerd F. Okkes, circa 1900 25
 57 Franse School: vrouw aan de rand van bosvijver, olieverf op paneel, tweede helft 19e eeuw -25 x 18 cm- 150
 58 Hollandse School: winters tafereel met schaatsenrijders, olieverf op paneel, gesigneerd L.J. Kleijn 300
 59 Franse School: ‘La Bohémienne’, olieverf op triplex, naar Frans Hals 5
 60 Frans van Wageningen (1946), zonder titel, olieverf op doek, niet gesigneerd -65 x 80 cm- 5
 61 Hollandse School: veerpont bij rivier, olieverf op doek, midden 20e eeuw -46,5 x 65 cm- 5

62 65

 62 Hollandse School: rivierlandschap met molens en figuren, olieverf op doek, met signatuur J.J. Spohler - 46 x 65 cm, verdoekt - 100
 63 Franse School: pluimvee, olieverf op paneel, gesigneerd P. Garnier - 12 x 16 cm - 20
 64 Hollandse School: zeilschepen met figuren voor de kust, olieverf op paneel - 40 x 50 cm - 40
 65 Pascual Roche Minué (1896-1977), rotskust van Formentera, olieverf op board, gesigneerd en gedateerd 1952 (verso) - 23 x 31 cm - 75

 66 Hollandse School: werving voor het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger: burger met lege tabakszak en beurs en soldaat met een 
gevulde tabaksdoos, olieverf op doek, -63 x 33 en 63 x 38,5 cm- 40

 67 Johan Meijer (1885-1970), binnenplaatsje met kippen, olieverf op doek, gesigneerd -29,5 x 22,5 cm- 5

68

69

 68
Jan Jacobus Damschröder (1825-1905), Larens interieur met kind en brood snijdende vrouw, olieverf op doek, gesigneerd -36 x 55 
cm, craquelé- 200

 69
Leon Schulman (1851-1943), reizigers in landschap met theekoepel, ‘Zomerlandschap, omstreken van ‘s Graveland, Hilversum 
1897’, olieverf op paneel, gesigneerd -27 x 18,5 cm- 400
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70
71

kavel TRUE Inzet

 70
Charles Bisschops (1901-1978), zaaier op het land, olieverf op board, niet gesigneerd, herkomst: Jugendstil villa in Massenhofen bij 
Antwerpen -199x119 cm- 200

 71
Charles Bisschops (1901-1978), hooiende landarbeidsters, olieverf op board, niet gesigneerd, herkomst: Jugendstil villa in Massen-
hofen bij Antwerpen -230 x 118 cm- 200

 72 Charles Bisschops (1901-1978), winters landschap, olieverf op board, niet gesigneerd, herkomst: Jugendstil villa in Massenhofen bij 
Antwerpen -238 x 119 cm- 200

73

74

 73
Charles Bisschops (1901-1978), hooiende landarbeider met zeis, olieverf op board, niet gesigneerd, herkomst: Jugendstil villa in Mas-
senhofen bij Antwerpen -120 x 225 cm- 200

 74
Charles Bisschops (1901-1978), ven in bos, olieverf op board, niet gesigneerd, herkomst: Jugendstil villa in Massenhofen bij Antwer-
pen -119 x 100 cm- 100

75

76

 75
Charles Bisschops (1901-1978), meer met overhangende berkenbomen in bos, olieverf op board, niet gesigneerd, herkomst: Ju-
gendstil villa in Massenhofen bij Antwerpen -41 x 106- 100

 76
Charles Bisschops (1901-1978), hooiwagen en hooischelven op het land, olieverf op board, niet gesigneerd, herkomst: Jugendstil villa 
in Massenhofen bij Antwerpen -119 x 130 cm- 200
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77 78
79

kavel TRUE Inzet

 77
Charles Bisschops (1901-1978), visser in herfstlandschap, olieverf op board, niet gesigneerd, herkomst: Jugendstil villa in Massen-
hofen bij Antwerpen -119 x 120 cm- 200

 78
Charles Bisschops (1901-1978), knotwilg aan het water, olieverf op board, niet gesigneerd, herkomst: Jugendstil villa in Massenhofen 
bij Antwerpen -117 x 57 cm 100

 79
Charles Bisschops (1901-1978), waterdraagster met kind in zomers landschap, olieverf op board, niet gesigneerd, herkomst: Ju-
gendstil villa in Massenhofen bij Antwerpen -119 x 35- 100

 80 Duitse School: heidelandschap, olieverf op doek, gesigneerd Bruno Fuhrmann -twee kleine restauraties- 5

 81 Han Boskamp (1894-1962), plakkatief geschilderd portret van een man die zijn hand beschermend op de schouder van een vrouw 
legt, olieverf op board, niet gesigneerd -62 x 46 cm- 30

 82 Hollandse School, 17e eeuwse zeeslag, olieverf op doek, gesigneerd T. Robbin -59 x 89 cm- 5

83

 83 Nico Bruynesteyn (1893-1950), Oostpoort te Delft, olieverf op doek, gesigneerd -29 x 39 cm- 40

84

 84 Frederik Marianus Kruseman (1816-1882), ijsgezicht met figuren bij ruïne, olieverf op paneel - 43 x 55 cm - 5000
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 85 Helene Arnau (1870-1958), stilleven met dood wild en vruchten, naar Jan Fijt, olieverf op doek, gesigneerd -124 x 109 cm- 300

 86 Kees van Loon (1930), Larens interieur, moeder met baby en meisje, olieverf op doek, in rijke vergulde lijst, gesigneerd -65 x 49 cm- 70

87
88

 87
Marius de Jongere (1912-1977), bedrijvigheid in de haven van Rotterdam, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd juni 1953 -39 x 
59 cm- 200

 88 Paul Arntzenius (1883-1965), stilleven met vissenkop en groene glazen pot, olieverf op doek, gesigneerd -45 x 59 cm- 300

89

92 93

 89 Egbert Schaap (1862-1939), dorpskerk met op de voorgrond bloeiende fruitbomen, olieverf op doek, gesigneerd -57,5 x 90 cm- 100
 90 Hollandse School: La Bohémienne, naar Frans Hals, olieverf op paneel - 55 x 44 cm - 25
 91 Everhardus Koster (1817-1892), figuur bij afgebroken bomen in een winters bos, olieverf op paneel, gesigneerd -30,5 x 24,5 cm- 400
 92 Hollandse School: herbergscène bij kaarslicht, olieverf op paneel, vermoedelijk 17e eeuw -27 x 21 cm- 200

 93
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 - 800

 94 Coba Ritsema (1876-1961), boslaan met wandelaarster, olieverf op schilderskarton, gesigneerd -52 x 38 cm.- 5
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 95 Jaap Min (1914-1987), Het offer van Abraham, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1963 - 75 x 90 cm - 250

 96 Hollandse School: twee gele tulpen, olieverf op doek, gesigneerd Ria Visscher en gedateerd 04-2001 -48,5 x 58 cm- 5

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

 98
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 - 250

 99 Jaap Min (1914-1987), “oosters paar”, olieverf op board, gesigneerd en gedateerd 1964 - 60 x 40 cm - 200

 100 Leonid Romanovitch Sologoub (1884-1956), rotskust van Capri bij het opkomen van de zon, olieverf op doek, toegeschreven aan - 48 
x 46 cm - 10

 101 Fransiscus Leonardus Corsius (1933-2013), zeegezicht met botters en landschap met vaartje, olieverf op doek, gesigneerd - 30 x 40 
cm - 5

 102 Duitse School: rustende figuren in berglandschap, olieverf op doek, onduidelijk gersigneerd en gedateerd 1881, verso F.A. Bauer, 
mogelijk Félix Aug. Bauer (1854-1934)  - 53 x 70 cm - 5

 103 Hollandse School: geiten in stal, olieverf op paneel, 19e eeuw -13 x 18 cm.- 5

 104 Frans Bakker (1871-1944), gezicht op een kampong tussen de bomen, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1930 - 30 x 45 cm - 5

 105 Hollandse School: rustend vee, naar Paulus Potter, olieverf op paneel - 45 x 55 cm - 25

106

 106

Jan Dircksz BOTH (1615/18-1652), Italianiserend landschap met figuren, olieverf op doek - 67 x 52 cm - Jan Both was van 1634 tot 
1637 in de leer bij de schilder Gerard van Honthorst. Net als zijn broer en collega Andries Both was hij enige tijd werkzaam in Rome. 
Daar raakte hij bevriend met de Franse kunstenaar Claude Lorrain, met wie hij onder meer samenwerkte aan een serie schilderijen 
van landschappen. Ook het alledaagse leven in de straten van Rome is een veel voorkomend onderwerp in zijn werk. Na terugkeer in 
Utrecht (waarschijnlijk in 1642) legde hij zich vooral toe op de weergave van Italiaanse landschappen, badend in een warm gouden 
licht. Deze onderwerpskeuze had hij gemeen met andere Nederlandse schilders, die Italianisanten genoemd worden.

5000
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 107
Petrus Kremer (1801-1888), Breugel de Jongere aan het schetsen bij een herberg met figuren, olieverf op doek, gesigneerd - 52 x 42 
cm - 500

 108 Japanse aquarel voorstellende twee vissen, gesigneerd - 27 x 24 cm - 10

 109 Hollandse School: Den Helder, aquarel 30

 110 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- 5

 111 Jan den Hengst (1904-1982), gezicht op de Prins Hendrikkade te Amsterdam, aquarel, gesigneerd - 38 x 54 cm - 50

 112 Bernard Schregel (1870-1956), gezicht op het oude veerhuis, aquarel, gesigneerd - 35 x 60 cm- 5

 113 Gerrit Neven (1939), ‘Strijp, Terschelling’, aquarel, herkomst: Galerie Petit, Amsterdam, 10 dec. 1988 -31 x 38,5 cm.- 40

 114 Hollandse School: Stoomschip Camphuys voor een bergachtige kust, gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, 
1904, KPM, aquarel, gesigneerd R.J. de Vries -23 x 29 cm- 20

 115 Cornelis Vreedenburgh (1880-1946), afgemeerde boten bij een boerderij, aquarel, gesigneerd en gedateerd 08 - 25 x 28 cm - 250

116 117

 116 Cornelis Vreedenburgh (1880-1946), afgemeerde roeiboot, aquarel, gesigneerd en gedateerd 08 - 24 x 34 cm - 250

 117 Pieter A. Schipperus (1840-1929), vissersbommen op het strand, aquarel, gesigneerd - 22 x 28 cm - 150

 118 Nico Rypkema (1931), expressionistisch geschilderd winters landschap, aquarel, gesigneerd -42 x 60 cm- 5

 119 Hollandse School: pluimvee, aquarel, deels opgehoogd met veertjes, circa 1900 -9,5 x 22,5- 5

 120 Eberhard Cornelis Rahm (1823-1907), toegeschreven, gezicht op Oudewater, aquarel, gesigneerd -39,5 x 49 cm- 20

 121 Hollandse School: bosarbeider met paard en wagen, aquarel, onduidelijk gesigneerd, 1960 -17,5 x 24,8 cm- 20

 122 Pieter Pouwels (1910-1981), herfststilleven, aquarel, gesigneerd en gedateerd 1969 -25 x 20cm- 5

 123
Martinus Johannes (Jo) Bons (1921), ‘Bemuurde Weerd Utrecht’, aquarel, gesigneerd en gedateerd 26-11-1981, met opschrift aan de 
achterzijde: ‘Aangeboden aan Dr. J.P. Thijsseschool, Eijkmanlaan 80, Utrecht, ter herinnering aan mijn 21 jarig tekenleraarschap, 27 
nov. 1981, M.J. Bons -22,2 x 32,5 cm-

5
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 124 André Verhorst (1889-1977), heidelandschap, potloodtekening, gesigneerd en gedateerd ‘68 -34 x 51,5 cm- 40
 125 J.A. de Ruyter, H: Helena: B: V: O:, gemengde techniek, gemonogrammeerd -55 x18,5 cm.- 5
 126 Dirk (Eibrink-) Jansen (1878-1952), oude man met pijp, borststuk, marouflé, gesigneerd -44 x 31 cm.- 5
 127 Dirk Eibrink Jansen (1878-1952), portret van een oude vrouw, schouderstuk, naar links, marouflé, gesigneerd -36,5 x 31 cm.- 5
 128 Marinus Johannes de Jongere (1912-1978), bedrijvigheid in de Rotterdamse haven, gemengde techniek, gesigneerd - 9 x 22 cm - 25
 129 Adri Pieck (1894-1982), ‘Aan de rand van het Sparrebosch’, te Westbroek, pastel, gesigneerd - 21 x 46 cm - 125

134
 130 Gretha Pieck (1898-1920), polderlandschap met knotwilgen, pentekening, gesigneerd - 24 x 32 cm - 50
 131 Onbekend, vlinder, gemengde techniek, circa 1925 - 30 x 22 cm - 20
 132 Hollandse School: liggend vrouwelijk naakt, pastel, met signatuur  H. Scheiber en datering 1938 -26 x 37 cm- 5
 133 Ad Maas (1930-2013), ‘Formentera’, gouache, gesigneerd -48 x 64 cm- 5
 134 Fiep Westendorp (1916-2004), ‘De Modemachine’, gemengde techniek, gesigneerd - 22,5 x 21 cm - 50

 135 Onbekend, tekening ter gelegenheid van de laatste uitgave van het blad ‘Pan’ in 1915, met aantekeningen van de kunstenaar voor de 
uitgever - 24 x 17 cm - 10

136

138

 136 Gemengde techniek: Don Quichote, onduidelijk gesigneerd en gedateerd ‘64 -30,5 x 47,5 cm- 50
 137 Hollandse School: aangemeerde botters, tekening, onduidelijk gesigneerd, eerste helft 20e eeuw -22 x 28 cm- 20
 138 Derk Wiggers (1866-1933), boerderij in landschap, pastel, gesigneerd -33 x 54 cm- 50

 139 Eberhard Cornelis Rahms (1823-1907), gezicht op de markt met raadhuis en vishal te Oudewater, krijttekening, gesigneerd -41,5 x 55 
cm, defecten- 20
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 140 Eberhard Cornelis Rahms (1823-1907), toegeschreven, twee ingelijste gezichten op Oudewater, krijttekeningen, derde kwart 19e 
eeuw -circa 27 x 39 cm- 40

 141 Eberhard Cornelis Rahms (1823-1907), vaart met molen en trekschuit in de omgeving van Oudewater, krijttekening, gesigneerd en 
gedateerd 1895 -39,5 x 56 cm- 20

 142 Debora Duyvis (1886-1974), portret van een jonge vrouw, potloodtekening - 50 x 36 cm - 5

 143
Geert Jan Jansen (1943), paarsblauwe tekening met vrouwenhoofd en duif in de stijl van Picasso, gesigneerd en gedateerd ‘94’-29 x 
39 cm- 75

 144 Hermanus II Koekkoek (1836-1909), gezicht op oud Rotterdam, gemengde techniek, gesigneerd J. van Couver - 26 x 18 cm - 125

145

146

 145 Hermanus II Koekkoek (1836-1909), landschap bij Roermond, gemengde techniek, gesigneerd J. van Couver - 18 x 26 cm - 125

 146 Hermanus II Koekkoek (1836-1909), gezicht op de haven van Hoorn, gemengde techniek, gesigneerd J. van Couver - 18 x 26 cm - 125

147

151

 147 Hermanus II Koekkoek (1836-1909), gezicht op Het IJ, gemengde techniek, gesigneerd J. van Couver - 18 x 26 cm - 125

 148 Coenraad van Velzel (1878-1967), huizen met domtoren op de achtergrond te Utrecht in de sneeuw, pastel, gesigneerd en gedateerd 
1903 -42 x 20,2 cm- 5

 149 Johan Paling (1844-1892), boerderijtje met schuur, marouflé, gesigneerd -15,5 x 19 cm- 20
 150 Hollandse School, omgeving Johan Mastenbroek, straat met huizen, mogelijk Den Bosch, marouflé -23,3 x 15,5 cm- 5

 151
Albertus Verhoesen (1806-1881), twee pendantschilderijtjes: pluimvee in stalinterieur met huisraad, olieverf op paneel, gesigneerd 
- 10,5 x 12,5 cm - 300
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 152
Chris van der Windt (1877-1952), landschap met boerderijen, gemengde techniek en studietekening, afgemeerde roeiboten, beide 
gesigneerd - ca. 11 x 18 cm - 40

 153 Hollandse School: twee portretten: Jhr. François de Casembroot (1817-1895) later vice-admiraal en Dominique Jean de Eerens (1781-
1840), luitenant-generaal, politicus en bestuurder, sepiatekeningen, 19e eeuw 5

 154 Hollandse School: paar aquarellen: kasteel Nijenrode te Breukelen en Goudestein te Maarssen, gesigneerd M. Maat  -30 x 44 cm, 
defecten inlijsting- 5

 155 Hollandse School: huisjes in de winter, gouache, gemonogrammeerd EL -48 x 66,5 cm-en gedateerd 2001, daarbij: op rode stof 
geschilderde abstracte voorstelling -83 x 65,5 cm- 5

 156 Twee studietekeningen, gesigneerd Gerard Ram - 35 x 25 cm - 5

 157 Twee schilderijen: gezicht op Bouillon, gedateerd 10-7-’39 en zandverstuiving, beide olieverf op triplex, gesigneerd -38,5 x 58,5 cm, 
42 x 52 cm- 5

 158
Twee schilderijtjes in vergulde lijsten: vrouwenportret en vrouw aan theetafel, naar ouder voorbeeld, olieverf op paneel, tweede helft 
20e eeuw, daarbij: Hollandse School: gezicht een gracht te Amsterdam met op de achtergrond het waaggebouw en de toren van de 
Oude kerk, aquarel, gesigneerd F.J. Boes

20

 159 Hollandse School: twee maal ijsgezicht met figuren en koek en zopie, olieverf op paneel, gesigneerd J. Scholten - 13 x 18 cm-, en 
gesigneerd M. Roosenboom, 13 x 18 cm. 20

 160 C. Raaymakers (1889-1961), boerderij in Schiebroek, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘44 -32 x 44 cm-, daarbij: Hollandse 
School: zeilschepen op zee, olieverf op doek, gesigneerd in dorso A. Lindeman -defecten, -46 x 41,5 cm- 5

 161 Belgische School: landschap met molen en vrouw op karrenpad, olieverf op doek, naar Jean Hill - 40 x 32 cm -, daarbij: landschap, 
olieverf op paneel - 16 x 23 cm - 5

 162 Paar schilderijlijsten met linnen passe-partouts -binnenmaat 26,5 x 30,5, 25,5 x 36,5  cm, lichte defecten- 5

 163
Italiaanse School: Venetiaans stadsgezicht, olieverf op doek, gesigneerd Di Rupio -29 x 38 cm-; mediterraanse kust vanaf een terras, 
olieverf op doek -29 x 39 cm- 50

 164 Abraham Frielink (1860-1945), drie ingelijste pastels: Munttoren te Amsterdam, Larens interieur en stalinterieur -19 x 26 cm.- 30

 165 Paar met veren opgehoogde aquarellen: pauw en fazant -54 x 38 cm-, daarbij: schelpencompositie van een witte pauw op stof -33,5 x 
21,5 cm- 5

 166 Bob Denneboom (1909-2001), drie aquarellen van een balletdanseres in één lijst, gesigneerd -drie maal 27 x 17 cm- 20

 167
Jo Spier (1900-1978), ‘Suez-Kanaal’, lithografie, afkomstig uit het boek ‘To the East and Home again, door Jo Spier; flamingo’s, 
houtsnede, onduidelijk gesigneerd -25 x 25 cm; Jan Sirks (1885-1938), ‘Boompjes Rotterdam’, ets, -25,8 x 37,5 cm- en gezicht op 
Rotterdam vanuit het zuiden, lithografie, gemonogrammeerd W.v.H. -41 x 48 cm-

5

168 169

 168
Franse School, naar ouder voorbeeld: Napoleon te paard -37,5 x 26 cm- en Napoleon met een hoge militair -37,5 x 28 cm-, aquarel, 
daarbij: portretlithografie van Napoleon met facsimile van zijn handtekening 40

 169

Barend C. van Ranswijk (1747-na 1837) Serie van vier pastelportretten in originele lijsten, halffiguren: oude vrouw met neepjes-
muts, geborduurde fichu, om haar hals een driestrengs gouden ketting met bewerkt slot; echtpaar:  suikerfabrikant (I. Mulder?) met 
een witte geknoopte das, gouden signet en horlogesleutel, de vrouw met een blauwe japon, witte muts en kraag, gouden broche en 
vierstrengsketting; en man met opstaande boord, gouden horlogeketting en knoopjes, alle rechts onder gesigneerd en gedateerd: ‘B.C. 
van Ranswijk ad vivum dessinevit 1837’

1000

 170 Hollandse romatische School: spelende kinderen in 17e eeuwse kleding in gotische kerk, olieverf op paneel, midden 19e eeuw -30,5 x 
20,5 cm-, daarbij: Chinese prenten en schilderijtjes 20

 171 Circa negen ingelijste olieverfschilderijtjes op paneel, wintertje en zomertje, bloemstilleven, bootjes, etc. 40

 172 J.A. de Ruyter, architect, map ontwerpen van gebouwen, waaronder de Saint Aloysius Highschool te Jubulpore in Brits-Indië, ontwer-
pen van huizen, bouwtekeningen en tekenoefeningen van trappen, deuren, kappen, schuifdeuren, etc., alle eerste helft 20e eeuw 5

 173 J.A. de Ruyter, architect, map met perspectiefoefeningen, tekenoefeningen van de Nijverheidsschool Bovenlegmeerde, afdeling 
meubelmaken, etc. 5

 174 J.A. de Ruyter, architect, map tekeningen en aquarellen van kerken, waaronder de Parochiekerk van de H. Donatus te Bemmel, 
lampen, landhuizen, etc., eerste helft 20e eeuw 5

 175 Map bouwtekeningen van de door J.A. de Ruyter, architect, ontworpen en circa 1960 afgebroken grote villa, Generaal de la Reijlaan 
18, Bussum 5
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 176 Toon van Driel (1945), serie van 16 originele pentekeningen, ‘Toon op vakantie” 50

 177 Toon van Driel (1945), 30 originele pentekeningen, gesigneerd met pseudoniem John Myshkin, uit serie ‘Hullie’ 25

178

181

 178 Toon van Driel (1945), 35 originele pentekeningen uit de serie stamgasten, gesigneerd 40
 179 Wouter Lap (1932), 14 politieke tekeningen voornamelijk met betrekking tot Den Uyl 30

 180 Hollandse School: dorp aan de rivier, olieverf op triplex, gesigneerd Ant. Kremers 25 x 35 cm-, oude foto’s, gravures waaronder een 
18e eeuwse wapenkaart, op perkament geschreven geldlening van 2000 livres uit 1706, reproducties, etc. 20

Etsen, gravures, zeefdrukken, lithografieën etc

 181
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- 40

182 184

 182
Gravure: T’ Concept van de plat grondighe afbeeldingh des oude en niwe stad Utrecht Anno 1664, uitgegeven door Van der Monde 
circa 1840 -51 x 68 cm - 40

 183 Gekleurde gravure: Descriptio Frisiae sun Francorum reditum (...) - 1725,  Menso Alting, gegraveerd door G. de Broen, uitgegeven 
door  F. Halma - 32 x 42 cm - 5

 184 Ru van Rossem (1924-2007), ‘Griekse Variaties I Atheens Mystras’ kleurets, 4/35, gesigneerd en gedateerd ‘85 -51 x 71 cm- 40
 185 Ru van Rossem (1924-2007), ‘Herinneringen aan Istanbul ‘II’ kleurets, 8/40 gesigneerd en gedateerd ‘93 -59 x 92 cm- 40

 186 Op linnen geplakte Nieuwe Caert van Friesland, zogenaamde Vegelinkaart, Johan Vegelin van Claerbergen (vervaardiger), Bernardus 
Schotanus à Sterringa (vervaardiger) en Reinier en Josua Ottens (uitgever) 1739 -111 x 128 cm, beschadigd- 5

 187 Eugène Rensburg (1872-1956), gezicht op het stadhuis van Brussel, vanuit de Vlees-en-Broodstraat, ets, gesigneerd -54 x 23,5 cm.- 5
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193
kavel TRUE Inzet

 188 Hans Heijman (1951), ‘Ploegvorm’, kleurets 10/25, gesigneerd en gedateerd 1992 - 40 x 40 cm - 100
 189 Herman Frederik Bieling (1887-1964), ‘Het Woud’, houtsnede, gemonogrammeerd  - 19 x 26 cm - 10
 190 Adri Pieck (1894-1982), ‘De Oude Maaier’, Maartensdijk, houtsnede, gesigneerd - 24 x 33 cm - 50

 191
Nieuwe kaart van het Baljuwschap van Gooyland, de Loosdrechten de Mynden, Hollands Loenen en Weesper Karspel. Ter ophelder-
inge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Uitgegeven te Amsterdam by Isaak Tirion. MDCCL, 1750 - 32 x 36 
cm -

40

 192 Tjeerd Bottema (1884-1978), molen aan het water in de winter, ets, gesigneerd -36,5 x 13 cm- 5
 193 Jan Cremer (1940), ‘Donar’, litho, gesigneerd - 54,5 x 42 cm - 75
 194 Aat Verhoog (1933), moeder met kinderen in een tuin, litho, gesigneerd - 55 x 75 cm - 25

195

196

 195 Jan Cobbaert (1909-1995), figuren, litho, gesigneerd - 72 x 55 cm - 100
 196 Eric-Jan Kremer (1963), Max Verstappen, gemengde techniek, gesigneerd - 100x120 cm - 200

197
198

 197 Herman Brood (1946-2001), ‘Formule I’, litho - 67x81 cm - 150
 198 Herman Brood (1946-2001), Figuren, fotoprint, 56x75 cm 50
 199 Dirk Homberg (1885-1952), ‘Javanese fishing boats sailing’, ets, gesigneerd - 17 x 31 cm - 30

 200 Oude plaat naar het portret van Mrs. Gibbons door Thomas Gainsborough in vergulde striklijst, circa 1900 -buitenmaat 79 x 60 cm, 
licht defect- 5
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 201 Gravure: ‘Le rat de ville et le rat des champs, A. Delfos, 1758 - 13 x 8 cm - 5
 202 Perzische gouache in rijkbewerkte lijst en ingekleurde prent voorstellende een Oosters paar, 19e eeuw - 19 x 13 cm - 25
 203 Jan Toorop (1858-1928), portret van de dichteres Miek Janssen, lithografie, 1914 -25,2 x 18 cm- 5
 204 Hongaarse School: brug in Italië en oost-Europees stadsgezicht, ets, gesigneerd -grootste ets: 30,5 x 18,5 cm- 5
 205 Lithografie: ‘View at the Hague’, Published by R. Bowyer, Pall Mall, 1815 -26,5 x 33 cm, vergeeld- 5
 206 Gert Lataster (1920-2012), abstracte voorstelling, zeefdruk, 4/25, gesigneerd 80

 207
Ingelijste handingekleurde kopergravure: ‘De gelegentheyt van ‘t Paradys en’t Landt Canaan, mitsgaders d’eerst Bewoonde Landen 
der Patriarchen. Uyt de H. Schrifture an verscheyden Auctoren by een gestelt, door Hendrick, Jacob en Pieter Keur, en Pieter Rot-
terdam.’ Uitgegeven ca. 1730.

20

 208 Anton Pieck (1895-1987), ‘Achter de Kamp, Amersfoort 1918, ets, gesigneerd en in de plaat - 9 x 18 cm - 40

 209 Affiche: Sonora Phonograph Corporation, jaren ‘20 - 40 x 31 cm - 5

 210 Zao Wou-Ki (1921-2013), ‘Composition 244’, aquatint 16/99, gesigneerd en gedateerd ‘73 600

211
215

216

 211
Jan Sluijters (1881-1957), staand naakt, gemonogrammeerd, litho - 30 x 20 cm, uitgegeven door Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen 
Segaar, aangekocht 1937, met bijbehorende map- 150

 212
Met zwart passe-partout en gouden bies ingelijste kopergravure: ‘De gemaalin van den Grooten Buonaparte, te Amsterdam, bij de 
Erfgen van de Wed. C. Stichter, Boekverkopers in de Warmoesstr, schuin over de Oude kerk in de Oude berg Calvarie, in N. 159’ 
-37,5 x 27,5 cm-

20

 213 Quatriéme plan de la bataille de Néerwinde : donnée le 29 Juillet 1693, dressé sur différente Cartes Topographiques, par le Chevalier 
de Beaurain Géographe Ordinaire du Roy, kopergravure, -54,5 x 58,5 cm- 5

 214 Gekleurde kopergravure, Novissima Delflandiae, Schielandiae et circumiacentium insularum ut Voornae,…, Hendrik Hondius, 
Amsterdam 1629 - 44 x 54 cm - 25

 215
Jan Toorop (1858-1928), bladerloze boom met rechts een huis en links een schuurtje, ets, gesigneerd -27,8 x 22,8 cm, vergeeld, 
vlekjes- 50

 216 Jean Cocteau (1889-1963), Torero, litho, 1953 - 38 x 29 cm - 40

 217 Jean Cocteau (1889-1963), Centauer/Torero, litho, 1953 - 38 x 29 cm - 40
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 218 Jean Cocteau (1889-1963), Le filo du torero, litho, 1953 - 38 x 29 cm - 40
 219 Jean Cocteau (1889-1963), ‘Hé! Hé! Toro!’, litho, 1953 - 38 x 29 cm - 40
 220 Jean Cocteau (1889-1963), Centauers/Toreros, litho, 1953 - 38 x 29 cm - 40
 221 Jean Cocteau (1889-1963), ‘El Cordobes’, litho, 1963 - 38 x 29 cm - 50
 222 Jean Cocteau (1889-1963), ‘Curro Romero’, litho, 1963 - 38 x 29 cm - 50

223 225 227
 223 Jean Cocteau (1889-1963), Torero, litho, 1963 - 38 x 29 cm - 50
 224 Jean Cocteau (1889-1963), Torero, litho, 1963 - 38 x 29 cm - 40
 225 Jean Cocteau (1889-1963), Torero, litho, 1963 - 38 x 29 cm - 40
 226 Jean Cocteau (1889-1963), Torero, litho, 1963 - 38 x 29 cm - 40
 227 Jean Cocteau (1889-1963), Torero, litho, 1963 - 38 x 29 cm - 50
 228 Jean Cocteau (1889-1963), Flamenco, litho, 1953 - 38 x 29 cm - 40
 229 Jean Cocteau (1889-1963), Flamenco dansers , litho - 38 x 29 cm - 50

230
 230 Jean Cocteau (1889-1963), harlekijn, twee litho’s, 1954 - 38 x 29 cm - 80
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 231 Jean Cocteau (1889-1963), harleijn, twee litho’s, 1954 - 38 x 29 cm - 80

 232 Jean Cocteau (1889-1963), Torero, litho, 1956 - 38 x 29 cm - 40

 233 Jean Cocteau (1889-1963), portret en profil, twee litho’s, 1954 - 38 x 29 cm - 80

 234 Jean Cocteau (1889-1963), figuren in interieur, litho, 1953 - 38 x 29 cm - 40

235 240 242

 235 Jean Cocteau (1889-1963), Sur La Plage, litho, 1954 - 38 x 29 cm - 50

 236 Jean Cocteau (1889-1963), interieur met figuren, 1962 - 38 x 29 cm - 40

 237 Jean Cocteau (1889-1963), Torero, litho, 1962 - 38 x 29 cm - 40

 238 Jean Cocteau (1889-1963), Torero, litho, 1963 - 38 x 29 cm - 40

 239 Jean Cocteau (1889-1963), Le Toreador Couronné, litho, 19562 - 38 x 29 cm - 40

 240 Jean Cocteau (1889-1963), Je suis La jeune fille bleue, litho, 1959 - 38 x 29 cm - 50

 241 Jean Cocteau (1889-1963), Torero, litho, 1962 - 38 x 29 cm - 40

 242 Jean Cocteau (1889-1963), The Kiss en Sur La Plage, litho, 1958 - 38 x 29 cm - 80

 243 Jean Cocteau (1889-1963), Dans le soleil, litho, 1959 - 38 x 29 cm - 30

 244 Jean Cocteau (1889-1963), Sous le manteau de feu, litho, 1954 - 38 x 29 cm - 40
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 245 Jean Cocteau (1889-1963), Les Amoureux, twee litho’s, 1954 - 38 x 29 cm - 80
 246 Jean Cocteau (1889-1963), Manteau au Feu, twee litho’s, 1954 - 38 x 29 cm - 80
 247 Jean Cocteau (1889-1963), “Imortal Goat en Harlequin, twee litho’s, 1958 - 38 x 29 cm - 80
 248 Jean Cocteau (1889-1963), composites, vijf litho’s, 1958 - 38 x 29 cm - 180
 249 Jean Cocteau (1889-1963), Taureaux en Torero, twee litho’s - 38 x 29 cm - 70
 250 Henri Matisse (1869-1954), Étude pour le livre ‘La Religieuse Portugaise, 1946 - 33 x 25 cm - 30
 251 Kees van Dongen (1877-1968), Montmartre, litho - 40 x 30 cm - 100
 252 Joan Miro (1893-1983), Jaille du Calcaire, litho - 33 x 25 cm - 40

253 254
 253 Kees van Dongen (1877-1968), ‘Place Vendôme Paris’, litho - 38 x 30 cm - 50
 254 Pablo Picasso (1881-1973), Le seigneur et la dame, litho, 1959 - 33 x 25 cm - 50

255

256

 255 Pablo Picasso (1881-1973), Le painteur, twee litho’s, 1962 - 39 x 30 cm - 100
 256 Herman Brood (1946-2001), Zeefdruk ‘Red Baron’, in lijst (ca. 70 x 50 cm.), attractief, met certificaat Catch Projecten Utrecht 5
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 257 Herman Brood (1946-2001), Zeefdruk ‘Some like it hot’, in lijst (ca. 110 x 42 cm.), attractief, met certificaat Catch Projecten Utrecht 5

 258 Marc Chagall (1887-1985), Place de la Concorde, litho - 39 x 30 cm - 50

 259 Marc Chagall (1897-1985), Eiffeltoren met boeket, litho - 33 x 30 cm - 50

260

262

274

 260 Marc Chagall (1877-1985), Bouquet pour Fernand, litho - 33 x 25 cm - 50
 261 Paul Delvaux (1897-1994), Confidence, litho, 1972 - 33 x 25 cm - 40
 262 Johan van Mastenbroek (1875-1945), bedrijvigheid op Rotterdamse kade, lithografie, gesigneerd en gedateerd 1938 -36 x 48 cm- 5
 263 Alfred Andriola (1912-1983), litho uit de serie Detective Kerry Drake, gelimiteerde oplage 3/10, gesigneerd - 60 x 48 cm - 25

 264 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- 5

 265 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 - beide in slechte staat - 5

 266 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 - 5

 267 Auke de Vries (1937), ‘Hyde Park’ en ‘Tramhalte’, twee etsen, gesigneerd en gedateerd ‘62 en ‘63 - 23 x 31 en 20 x 24 cm - 30

 268 William H. Bradley - Bradley his Book, Chritstmas (1896) - 1971, herdruk, daarbij: herdruk, Willy Sluiter, Laren Gooi, 1913 - 53 x 
36 en 37 x 27 cm - 10

 269 Jan Christian Poortenaar (1886-1958), Borobudur, twee etsen, gesigneerd en genummerd - 19 x 13 en 15 x 20 cm - 50

 270 Zeefdruk: blauwe bomen, gesigneerd Kustme Nason -56 x 40 cm-, daarbij: ‘White Wings’, zeefdruk in reliëf, 140/500, onduidelijk 
gesigneerd (Eddeland?), herkomst: International Graphics, Weingarten -65 x 49 cm- 5

 271 Gemengde techniek, portret van Susanna Henriette Mouthaan-van Gelder, portret van een jonge vrouw, toegeschreven aan D.G. 
(Debora) Duyvis (1886-1974) en een ets, Lombardbrug te Dordrecht 5

 272
Engelse school: reizigers bij een herberg waar het dak van nieuw riet wordt voorzien, prent, in vergulde neo Louis Seize lijst met 
zwart passe-partout en gouden bies, circa 1920, daarbij: zwartkrijttekening van een heidelandschap, onduidelijk gemonogrammeerd 
en gedateerd -19 x 26,5 cm-

5

 273 Kopergravure: A General View of the City of Amsterdam from the Tye, 1794 en handgekleurde prent van het stadhuis van Amsterdam 15
 274 Salvador Dali (1904-1989), Butterfly Suite voor de SNCF, zes litho’s, 1640/1700 - 53 x 37 cm - 250
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Salvador Dali (1904-1989), twee reliëflitho’s in beperkte oplage verschenen, 4853/4880, 4583/5000, met voorstellingen van planten 
en vlinders, gesigneerd -86 x 62 cm- 75

 276 Twee fotoprints, Marylin Monroe, Licenced by V.I.P.  AG Hamburg - 54 x 42 cm - 10
 277 Drie chromolitho’s waaronder naar C.L. Dake, circa 1900 - 16 x 20 cm - 5

 278 Gekleurde gravure: Carte Idéale du Brabant, G.L. le Rouge, 1746-47, kaart, gemeente Almkerk en Emmikhoven, 19e eeuw, daarbij: 
twee litho’s, Roermond en Thorn en ets Oude Kerk te Amsterdam 20

 279 Eugène Rensburg (1872-1956), oude haven te Rotterdam, ets, Hendrikus Elias Roodenburg (1895-1987), kleurets van Rotterdam en 
ets van Delfshaven - ca. 30 x 50 cm - 20

 280 Linnen beklede map, Benschop, met vier zeefdrukken, ‘Leave well alone. Don’t meddle anymore. Can’t you see, she is far beyond us! 
‘Colette Gigi’ -70 x 50 cm- 5

 281 Twee reproducties van Fouquet Junior, map met 24 lichtfdrukken met voorstellingen van Amsterdam, twee reproducties naar 19e 
eeuwse gravures en een steendruk: “(T)rompetter der ligte Dragonders”, circa 1825 20

 282 Portretten van hoofdzakelijk Franse bekende personen uit de tijd van Napoleon, Lafayette, Daumesnil, madame Elisabeth, 
Robespierre, Masséna, etc. 5

 283 Serie van zes ingekleurde gravures, deels afkomstig uit:  Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie, Isaak Tirion, Amsterdam 1752 30
 284 Acht stuks ingelijst grafiek: staalgravures, lithografieën, etc., insecten en stadsgezichten, 19e/20e eeuw 20
 285 Zeven gravures en prenten van Rotterdam, daarbij: ets van de Oude Kerk te Delft 15

 286 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 20

 287 Wim Boost (1918-2005), tekening, Jan Montijn (1924-2015), kleurenets, ‘Image of Dylan Thomas, gesigneerd en gedateerd ‘64, 
Jacob Kanbier (1949), aquarel, figuur,  daarbij acht andere 25

 288 Map met circa 15 prenten van Gretha PIECK (1898-1920), daarbij: diverse prenten en gravures, 18e t/m 20e eeuw 25
 289 Gravures, etsen, aquarellen, etc. 5
 290 Map met enkele honderden kleurenhoutdrukken, China, 20e eeuw - ca. 40 x 50 cm 25

Grammofoons en fonografen / Gramophones and phonographs
 291 Hoorngrammofoon, Pathé Omnibus - Mahoniehouten kast met groene blikken hoorn (dm 33 cm), Frankrijk 50

 292 Hoorngrammofoon, Pathé Model F - Strakke houten kast met zwarte (losse) blikken hoorn (dm 40 cm); slinger en weergever ont-
breken, Frankrijk, ca. 1907/08 35

293
294

 293
Hoorngrammofoon, Pathé No 6 - Houten kast met sierrand en balusters, met witte blikken hoorn (overgeschilderd; dm 40 cm), Frank-
rijk, ca. 1910 50

 294
Hoorngrammofoon, Jumbo - Eikenhouten kast met brede sierrand met bruin-beige blikken gestanste hoorn (dm 40 cm), slinger ont-
breekt, Duitsland, ca. 1910 75



Wednesday, January 8, 2020 Grammofoons en fonografen / Gramophones and phonographs

34

295 296
kavel TRUE Inzet

 295
Hoorngrammofoon, Damasco - Strakke eikenhouten kast met inlegwerk, met eikenhouten hoorn (dm 53 cm), slinger ontbreekt, 
Spanje, ca. 1920 75

 296
Hoorngrammofoon, Kosmophon - Bewerkte houten kast met bladmotief met een rechte koperen hoorn (dm 37 cm), Duitsland, ca. 
1907/08 50

 297 Hoorngrammofoon, Chantal - Strakke houten kast met blauw/rode blikken gestanste hoor (dm 47 cm), België, ca. 1920 25

298 299 300

 298
Hoorngrammofoon, HMV 1V (H.D.O.) - Eikenhouten kast met panelen en het HMV embleem met groene blikken Morning Glory 
hoorn (los; dm 57 cm), Engeland, ca. 1913 75

 299
Hoorngrammofoon, Parlophon - Hoorngrammofoon ingebouwd in piedestal met platenvak met koperen hoorn (dm 58 cm); Kees & 
Co Delft, Duitsland, ca. 1910 125

 300 Hoorngrammofoon, Paillard - Grammofoon met heteluchtmotor met koperen hoorn (dm 60 cm), Zwitserland, ca. 1910 75

301

 301
Hoorngrammofoon, Polyphon - Zwart met bruin gelakte houten kast met glazen ruitjes en mahoniehouten hoorn (dm 57 cm); slinger 
ontbreekt, Duitsland, ca. 1910 100

 302 Hoorngrammofoon, Polyphon - Houten kast met groen/bruin/gouden gestanste blikken hoorn (dm 47 cm), Duitsland, ca. 1910 50
 303 Hoorngrammofoon, Merkloos - Eikenhouten kast met balusters met koperen gestanste hoorn (dm 58 cm), Duitsland, ca. 1910 50
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 304
Hoorngrammofoon, Gramophone Company Monarch (cockleshell) - Eikenhouten gebeeldhoude kast met schelpmotieven met maho-
niehouten hoorn (dm 47 cm); slinger ontbreekt, Engeland, ca. 1908 75

 305
Hoorngrammofoon, Pathé Jour et nuit - Mahoniehouten kast met interne en externe blikken rood beige bloemenhoorn (dm 58 cm); 
weergever ontbreekt, Frankrijk, ca. 1920 50

306 311

 306
Hoorngrammofoon, Excelsior - Mahoniehouten kast met rondingen met vernikkelde rechte trompethoorn (dm 36 cm), Duitsland, ca. 
1905 75

 307 Hoorngrammofoon, Merkloos - Eikenhouten kast met een bree sierrand; slinger, weergever & hoorn ontbreken, Frankrijk, ca. 1905 20

 308 Hoorngrammofoon, Reneyphone - Eenvoudige houten kast met inlegwerk met koperen bloemenhoorn (dm 50 cm), België, ca. 1920 25

 309 Hoorngrammofoon, Merkloos - Mahonie gekleurde kast met metalen verzieringen (portret Richard Wagner) met Mahoniehouten bloe-
menhoorn/panelen (dm 59 cm); weergever en slinger ontbreken en niet orginele motor, Duitsland, ca. 1910 25

 310 Hoorngrammofoon, Merkloos - Mini hoorngrammophoon met houten kast en rood-gouden bloemenhoorn (dm 26 cm) met sonata 
weergever, Engeland, ca. 1920 25

 311
Hoorngrammofoon, Mammut Muntinworp - Rijk versierde houten kast met grote messing bloemenhoorn (dm 64 cm); met art nou-
veau versieringen, Duitsland, ca. 1910 50
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Hoorngrammofoon, Gramophone Company No 11 - Vroege hoorngrammofoon (dog-model) met rijk versierde kast en koperen rechte 
hoorn (dm 40 cm); slinger en steun ontbreken, Engeland, ca. 1903 50

 313 Hoorngrammofoon, Columbia - Eikenhouten kast; hoorn ontbreekt, Amerika, ca. 1905 50

 314 Hoorngrammofoon, Philips Replica - Replica hoorngrammofoon voor 33 toeren platen (met documentatie), Nederland, ca. 1970 35

 315 Grammofoon, Cliftophone - Eikenhouten tafelmodel zonder deksel, Amerika, ca. 1920 10

 316 Grammofoon, Pathé Olotonael - Houten tafelmodel met deksel met opening voor geluid, Frankrijk, ca. 1925 10

 317 Grammofoon, Klingsor - Eikenhouten kast met lier en ingebouwde hoorn (h: 85cm; b: 40cm; d: 36 cm); met dansende dame; incom-
pleet, Duitsland, ca. 1912 10

318
324

 318
Grammofoon, Klingsor - Mahoniehouten kast met lier en ingebouwde hoorn (h: 85cm; b: 40cm; d: 36 cm); met art nouveau el-
ementen, Duitsland, ca. 1912 35

 319
Grammofoon, Polyphon - Eikenhouten tafelmodel zonder deksel met bloemmotieven op deurtjes, Duitsland, ca. 1920 & Grammo-
foon, HMV V1A - Eikenhouten tafelmodel met duertjes & deksel, met exhibition weergever, Engeland, ca. 1920, koffergrammofoon 
Polydor

10

 320 Grammofoon, Polyphon - Eikenhouten tafelmodel zonder deksel met deurtjes, Duitsland, ca. 1912 & Koffergrammofoon, Paillard - 
Donkergroene koffergrammofoon, Zwitserland, ca. 1930, koffergrammofoon Decca 10

 321 Grammofoon, Merkloos - Mahoniehouten tafelmodel zonder deksel, verkocht door firma Van Hees te Delft, Duitsland, ca. 1920 5

 322 Grammofoon, Chantal Choral - Tafelmodel met deksel , België, ca. 1920 & Grammofoon, HMV No. 111 - Mahoniehouten tafelmodel 
met nummer 4 weergever, Engeland, ca. 1925-1929, HMV 102 10

 323 Grammofoon, Paillard - Vroege elektrische grammofoon, Zwitserland, ca. 1935 10

 324
Grammofoon, Pathé Pathéphoon no. 30 - Tafelmodel zonder deksel en deurtjes, Frankrijk, ca. 1913 & Koffergrammofoon, Clifto-
phone - Cliftophone koffergrammofoon , Engeland, ca. 1925, koffergrammofoon Columbia 20

 325
Grammofoon, Pathé - Tafelmodel zonder deksel en 1 deurtje, Frankrijk, ca. 1912 & Bandrecorder, Goodmans - Bandrecorder in 
grijze koffer, Amerika, ca. 1950 & Koffergrammofoon, Edeon - Zwarte koffergrammofoon in originele bruine hoes met elektromotor, 
Duitsland, ca. 1930

20

 326 Grammofoon, Jumbo No. 3827 - Eikenhouten tafelmodel zonder deksel en met louvres voor de hoorn, Duitsland, ca. 1910 5
 327 Grammofoon, Cliftophone - Mahoniehouten tafelmodel met deurtjes, zonder deksel, Engeland, ca. 1920 10
 328 Grammofoon, Nirona - Nirona tafelmodel met reflector, Duitsland, ca. 1920 5
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Grammofoon, Odeon B3098 - Eikenhouten tafelmodel met deurtjes, Duitsland, ca. 1920 & Koffergrammofoon, HMV model 101 - 
Zwarte koffergrammofoon model 101, Engeland, ca. 1925 & Kindergrammofoon, Nirona - Eenvoudige koffer met bergruimte voor 
platen, Duitsland, ca. 1925

20

 330 Grammofoon, Odeon J8222 - Mahoniehouten tafelmodel met vroege elektro motor, met automatische afslag, Duitsland, ca. 1920 & 
Grammofoon, Pathé No 28 - Eenvoudig tafelmodel zonder deurtjes of deksel, Frankrijk, ca. 1913, koffergrammofoon Polyphon 15

 331 Grammofoon, Halley - Mahoniehouten tafelmodel met deurtjes en deksel met koperen interne hoorn, Duitsland, ca. 1920, koffergram-
mofoon Norona en Eagle 5

 332
Grammofoon, Columbia - Eikenhouten tafelmodel met beweegbaere louvres voor de hoorn, Engeland, ca. 1920 & Koffergram-
mofoon, Universal - Houten koffergrammofoon, Amerika, ca. 1925 & Grammofoon, Gramophone Company Model 1 - Tafelmodel 
zonder deksel, eikenhout, zonder slinger, Engeland, ca. 1910-1920

20

 333 Grammofoon, Pathé - Pathé tafelmodel met diffusor; zonder slinger, Frankrijk, ca. 1925 10

 334 Grammofoon, Fomior - Eikenhouten tafelmodel , Engeland, ca. 1920 & Platenwisselaar, Garrard RC75A - Een platenwisselaar in kof-
fer voor 78/45/33 toeren, Engeland, ca. 1950, koffergrammofoon Columbia 10

335 337

 335 Grammofoon, Pathé - Pathé tafelmodel van geverfd (gehouten) blik, Frankrijk, ca. 1915 25

 336 Grammofoon, Sonora - Mahoniehouten tafelmodel met volume controle; gril ontbreekt, Amerika, ca. 1920 & Koffergrammofoon, 
Gilbert - Grote koffergrammofoon met trompet toonarm, Engeland, ca. 1925 koffergrammofoon Garrard 15

 337 Grammofoon, Edison L-35 (London) - Edison diamond disc tafelmodel, Amerika, ca. 1920, koffergrammofoon Decca en Dual 25
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Grammofoon, Vox - Eikenhouten tafelmodel met rondom opengewerkte sierlijst ten behoeve van een open geluid met houten toonarm 
en weergever , Duitsland, ca. 1925 50

 339
Grammofoon, Merveillophone et Jazzophone - Grammofoon verwerkt in tafel als speeltafel; eikenhouten model (91h; 69b; 47d), 
België, ca. 1920 25

 340
Grammofoon, Gramophone Company Pigmy Grand - De eerste draagbare grammofoon met ingebouwde hoor van de gramophone 
company met muzieksleutels voor de hoorn als versiering, Engeland, ca. 1909 25

341
346 351

 341
Grammofoon, Pathé Pathégraphe - Grammofoon voor het leren van talen, waarbij tekst van de grammofoonplaat voorbij komt op 
papieren rol, Frankrijk, ca. 1912 35

 342 Grammofoon, HMV Model 60 - Tafelmodel zonder deksel, eenvoudig eikenhout; 30 cm draaitafel, Engeland, ca. 1922-1925, 2 kof-
fergrammofoons Columbia 10

 343 Grammofoon, HMV Model 130 - Eikenhouten tafelmodel met deksel + nummer 5a weergever, Engeland, ca. 1929-1933, koffergram-
mofoon Columbia, HMV 101 10

 344 Grammofoon, Gramophone Company Junior grand - Mahoniehouten grammofoon, vroege kastgrammofoon met ingebouwde hoorn, 
afgezaagde onderstel, Engeland, ca. 1912 10

 345 Grammofoon - Eikenhouten grammofoon in de vorm van een plantentafel, Onbekend, ca. 1920 5

 346
Grammofoon, HMV Nummer 3 - Mahoniehouten tafelmodel zonder deksel met handgrepen; verkocht door Sprenger (Den Haaf), 
Engeland, ca. 1916 10

 347 Grammofoon, Victor Victrola consollette 13007 - Mahoniehouten kastgrammofoon met een kleine berging voor platen, Amerika, ca. 
1927 10

 348 Grammofoon, HMV Nummer 110 - Mahoniehouten tafelmodel met deurtjes, Engeland, ca. 1922, merkloos + Bins 10

 349 Grammofoon, Edephon - Tafelmodel van wortelnoten fineer met bijzondere saxofoonachtige toonarm met verglude fittingen, Enge-
land, ca. 1925 5

 350 Grammofoon, Pathé Reflector - Tafelmodel van eikenhout met reflector, zonder slinger, Engeland, ca. 1912, 9 andere incompleet - 
defecten 5

 351
Grammofoon, United talking machine comp Symphony - Tafelmodel zonder deksel met louvres bij bijzonder diameter spindelgat 
(inclusief 1 plaat), Amerika, ca. 1910 10

 352 Grammofoon - Tafelmodel, eiken, met deksel en deurtjes, met houten toonarm, Duitsland, ca. 1920, HMV 101, koffergrammofoon 
Pathe 5

 353 Grammofoon, Pathé - Tafelmodel met ingelegde houten motieven, fineer, Frankrijk, ca. 1920, koffergrammofoon Decco en Polydor 5
 354 Grammofoon, Columbia Grafonola 20A - Tafelmodel met beweegbare louvres, Engeland, ca. 1923-1927, HMV, merkloos 5
 355 Grammofoon, Pathé - Eikenhouten tafelmodel met deksel en deurtjes (weergever ontbreekt), Frankrijk, ca. 1920, HMV 101 5
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Grammofoon, Edison B19 - Eikenhouten tafelmodel, Edison diamond disc; kapot scharnier, Amerika, ca. 1920, koffergrammofoon 
Decca + Victor 20

 357 Grammofoon, Ultraphon No. 8241 - Tafelmodel, met vroeg elektrische motor, zonder deksel; onderdelen los, Duitsland, ca. 1930 25

358 363

367

 358 Koffergrammofoon met 78-toeren platen 20

 359 Koffergrammofoon, Victor VV-50 - Mahonie koffergrammofoon, Amerika, ca. 1920 & Grammofoon, Polyphon - Eenvoudig eiken-
houten tafelmodel, Nederland, ca. 1920, HMV koffergrammofoon 15

 360 Koffergrammofoon, Pathé - Pathé koffergrammofoon met diffusor (imitatie krokodillenleer), Frankrijk, ca. 1925 10

 361 Koffergrammofoon, Telefunken Lido - Beige koffergrammofoon, Duitsland, ca. 1935 & Grammofoon, Zonophon - Tafelmodel, eiken, 
met deksel en deurtjes, Duitsland, ca. 1920, Koffergrammofoon Ultraphon 10

 362 Koffergrammofoon, Decca Reflector/style no 4 - Vierkante mahoniehouten koffer; weergever ontbreekt, Engeland, ca. 1920 5

 363
Koffergrammofoon, Orbiphoon - Mahoniehouten koffergrammofoon; aparte opberg voor de toonarm, Frankrijk, ca. 1925 & Koffer-
grammofoon, Odeon - Eikenhouten koffer met deurtjes aan de zijkant, waarin de onderdelen zitten, Duitsland, ca. 1915 & Grammo-
foon - Merloze eiken tafelmodel, Nederland, ca. 1920

15

 364
Koffergrammofoon, Odeon - Odeon koffergrammofoon met opvouwbare hoorn, reflector systeem, Duitsland, ca. 1925 & Gram-
mofoon, HMV No.. 115 - Mahoniehouten tafelmodel met deurtjes & deksel, met vernikkelde onderdelen met exhibtion weergever, 
Engeland, ca. 1914-1922, koffergrammofoon Columbia

10

 365 Koffergrammofoon, Odeon - Odeon koffergrammofoon met opvouwbare hoorn, reflector systeem, Duitsland, ca. 1925 & Grammo-
foon, HMV Nummer 103 - Eikenhouten tafelmodel met deurtjes, Engeland, ca. 1922, koffergrammofoon Thorens 10

 366
Koffergrammofoon, Pathé - Koffer met imitatie krokodillenleer (rood) met twee weergevers (hill & dale ; laterale platen) inclusief 
orginele handleiding, Frankrijk, ca. 1925 & Grammofoon, Pathé - Tafelmodel met ingelegde houten motieven, fineer, zonder weer-
gever, Frankrijk, ca. 1920, Koffergrammofoon Odéon

15

 367 Kindergrammofoon, Bing Pigmyphone - In groen blik, met sprookjes voorstellingen rondom; compleet, Duitsland, ca. 1920 35
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 368
Kindergrammofoon, Peter Pan - Mini portable grammafoon in de behuizing van een foto camera, met uitklapbare draaitacel, Enge-
land, ca. 1925 20

 369 Kindergrammofoon - Blikken kindergrammofoon met interne hoorn met dansende kinderen rondom in kleur gedrukt, Duitsland, ca. 
1925 10

 370 Kindergrammofoon, Kienzel - Blikken kindergrammofoon met rondom in kleur musicerende dieren, Duitsland, ca. 1925 10
 371 Kindergrammofoon, Nirona - Vergroomde kindergrammofoon met inwendige hoorn, Duitsland, ca. 1925 10
 372 Kindergrammofoon, Nirona - In groene blikken behuizing en blikken reflector , Duitsland, ca. 1925 25

373

374

 373 Kindergrammofoon, Columbia - In rood met zwart blikken behuizing, met interne hoorn, Engeland, ca. 1920 25
 374 Kindergrammofoon, Mon Phono - Houten kast met bootjes voorop geschilderd, Zwitserland, ca. 1920 20
 375 Kindergrammofoon - In gehouten blikken kast, met interne hoorn, slinger ontbreekt, Duitsland, ca. 1925 10
 376 Kindergrammofoon - In bruin gekleurde koffertje, Duitsland, ca. 1925 5
 377 Kindergrammofoon - In lichtbruin gekleurd koffertje met externe hoorntje, Duitsland, ca. 1925 5

 378 Kindergrammofoon, Spare products - Blikken kindergrammofoon met electromotor, in blauw/grijs met poppetjes aan de zijkant, 
Amerika, ca. 1940 5

 379 Kindergrammofoon, Orphée - In lichtblauwe koffer, Frankrijk, ca. 1930 5

 380 Kindergrammofoon, Mastertone Lindy-Loo - Roze blikken kindergrammofoon met sprookjes figuren aan de zijkant, Engeland, ca. 
1925 10

 381 Kindergrammofoon, Parlophon - Kindergrammofoon in houten kastje met interne hoorn, Duitsland, ca. 1920 10
 382 Kindergrammofoon, Getraphon TN - Kindergrammofoon in houten kastje met interne hoorn, Duitsland, ca. 1920 5

 383 Kindergrammofoon, Perophone The Grippa Portable - Kindergrammofoon in imitatie krokodillen leren koffertje koffertje met extern 
hoorntje, Engeland, ca. 1920 5

384
 384 Kindergrammofoon, Lumar Toy grammofoon - Kindergrammofoon op batterijen in orginele doos, Engeland, ca. 1960 5



Wednesday, January 8, 2020 Grammofoons en fonografen / Gramophones and phonographs

41

390

396

401

kavel TRUE Inzet

 385 Kindergrammofoon, Porter-Spare company 41015 - Walt Disney’s Micky Mouse Electric phonographe in wit-rode koffer (45 toeren 
platen), Amerika, ca. 1955 5

 386 Phono-viewer, General electric Show’n tell - Elektrische kindergrammofoon met beeldscherm in rode koffer + 20 platen, Amerika, ca. 
1970 5

 387 Kastgrammofoon, Irato - Mahoniehouten kast met deurtjes en berging voor platen (150h; 58b; 47d), Duitsland, ca. 1920 10

 388 Kastgrammofoon, Ultraphon - Mahoniehouten kast met zware elektromotor en grote interne hoorn (110h; 60b; 55d), Duitsland, ca. 
1929 25

 389 Kastgrammofoon, Brunswick PO284440 - Brede houten kast geschikt voor het afspelen van laterale en Hill & dale platen met ovale 
hoorn aan de voorzijde. Gril ontbreekt (83h; 85b; 55d), Amerika, ca. 1925 20

 390
Kastgrammofoon, Edison C34 - Brede kastgrammofoon op pootjes, geschikt voor de gewone en de Edison langspeelplaten, met 
opbergvak (89h; 102b; 53d), Amerika, ca. 1927 25

 391 Kastgrammofoon, HMV 157 - Eikenhouten kast met deurtjes (92h; 47b; 51d), Engeland, ca. 1930 10

 392 Kastgrammofoon, Pathé - Kastgrammofoon, geschikt voor hill & dale platen, met opbergruimte voor platen (98h; 45b; 45d), Frank-
rijk, ca. 1920 10

 393 Kastgrammofoon, Meesters-foon - Eikenhouten kastgrammofoon (102h; 53b; 43d), Nederland, ca. 1920 10

 394 Kastgrammofoon, Columbia Nummer 133A VIVA-tonal - Mahoniehouten kastgrammofoon met een grote interne hoorn, Engeland, 
ca. 1927 10

 395 Kastgrammofoon, Edephon - Houten kastgrammofoon met twee kleuren fineer en opbergdeel voor platen, Engeland, ca. 1925 5
 396 Kastgrammofoon, HMV Nummer 181 - Eikenhouten kastgrammofoon met ingebouwde saxofoonhoorn, Engeland, ca. 1925 25
 397 Kastgrammofoon, Favrola - Elegante kastgrammofoon met versierde gril voor de ingebouwde hoorn, Amerika?, ca. 1925 10

 398 Kastgrammofoon, Edison Diamond disc phonographe CLT5679 - Edison diamond disc kastgrammofoom, met adater voor spelen van 
laterale platen, Amerika, ca. 1925 25

 399 Reisgrammofoon, Colibri - Complete reisgrammofoon setje in kleren leren behuizing, België, ca. 1925 10
 400 Reisgrammofoon, Colibri - Reisgrammofoon setje in kleren leren behuizing (niet geheel compleet), België, ca. 1925 5

 401
Reisgrammofoon, Chrystalphone - Mahonie houten reisgrammophhine gefabriceerd door Larssen de Brij en co. Den Haag, geschikt 
voor laterale en hill & dil platen, Nederland, ca. 1920 25

402

 402
Reisgrammofoon, Mikiohone Pocket phonograph - Zeer ingenieus reisgrammofoontje in de vorm van een zakhorloge (compleet), 
Amerika, ca. 1925 25

 403 Reisgrammofoon, Mikiohone Pocket phonograph - Zeer ingenieus reisgrammofoontje in de vorm van een zakhorloge (compleet), 
Amerika, ca. 1925 25

 404 Reisgrammofoon, Thorens Excelda - Reisgrammofoon in te vorm van een klap camera, in groene blikken behuizing (compleet), 
Zwitserland, ca. 1925 20

 405 Reisgrammofoon, Adler - In zwart koffertje, Duitsland, ca. 1925 5
 406 Onderkast - Eikehouten onderkast voor grammofoon, met laatje en berging voor platen (94h; 48b; 46d), Duitsland, ca. 1920 10

 407 Onderkast, Muziekhuis Luxor Den Haag - Eikenhouten onderkast voor grammofoon met berging voor platen met glas in lood ruitje 
(94h; 54b; 56d), Nederland, ca. 1920 10
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 408 Radio/grammophone, HMV platenwisselaar - Brede art deco kastgrammofoon met platewisselaar en radio, elektrisch (84h; 92b; 50d), 
Engeland, ca. 1935 50

 409 Grammofoon, HMV Lumière - Tafelmodel, incompleet., Engeland, ca. 1925 25

 410 Grote messing fonograaf hoorn, circa 1900 - H. 140 cm - 25

 411 Fonograaf, Kastenpuck - Fonograaf gemonteerd op houten kastje; zonder hoorn en zonder weergever, Duitsland, ca. 1905 10

 412 Fonograaf, Puck - Fonograaf (model Puck) op gietijzeren liervormige voet met een rechte vernikkelde hoorn; weergever ontbreekt, 
Duitsland, ca. 1905 10

 413 Fonograaf, Puck - Fonograaf (model Puck) op gietijzeren liervormige voet met een blauw-paarse bloemenhoorn; weergever ontbreekt, 
Duitsland, ca. 1905 10

 414 Fonograaf, Puck - Fonograaf (model Puck) op gietijzeren liervormige voet met een groene bloemenhoorn; weergever ontbreekt, 
Duitsland, ca. 1905 10

 415 Fonograaf, Puck - Fonograaf (model Puck) op gietijzeren voet in de vorm van een zeemeermin met een rood-zwarte bloemenhoorn; 
weergever ontbreekt, Duitsland, ca. 1905 10

416

419

 416
Fonograaf, Pathé - Eenvoudige fonograaf gemonteerd op houten plakje met deksel met Pathe embleem; weergever en opwindsleutel 
ontbreken, Frankrijk, ca. 1905 20

 417 Fonograaf, Columbia Model Q - Eenvoudig fonograafje op houten plankje gemonteerd, met zwart trechterhoorntje en weergever in 
orginele doosje, Amerika, ca. 1903 10

 418 Fonograaf, Edison Amberola30 - Eikenhouten tafelmodel voor blue amberols, Amerika, ca. 1915 25

 419
Fonograaf, Edison Fireside - Fonograaf met zwart gelakte cygnethoorn (zwanenhals); geschikt voor 2- en 4-minuten wasrollen, 
Amerika, ca. 1910 50

 420 Fonograaf, Edison Gem, type 1 - Met deksel en opwindsleutel, Amerika, ca. 1903 25

 421 Fonograaf, Edison Gem, type b - Met deksel en slinger, Amerika, ca. 1907 25
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 422 Fonograaf, Edison Gem, type a2 - Met deksel en opwindsleutel, Amerika, ca. 1905 25
 423 Fonograaf, Edison Bell Gem - Deksel in vier stukken, Engeland, ca. 1903 5
 424 Fonograaf, Edison Gem, type 1 - Vroeg model, zonder sleutel, Amerika, ca. 1899 25
 425 Fonograaf, Pathé - Reversable in mahonie doosje met pathé embleem op de voorkant; weergever ontbreekt, Frankrijk, ca. 1905 10
 426 Fonograaf, Pathé no. 3 - Eenvoudig gietijzeren fonograafje; weergever ontbreekt, Frankrijk, ca. 1903 5
 427 Fonograaf - Gemonteerd op houten plankje met hendel, kast ontbreekt; weergever ontbreekt, Duitsland, ca. 1905 5

428 432

 428 Fonograaf, Edison Gem, type 1 - Met deksel zonder opwindsleutel, Amerika, ca. 1902 25
 429 Fonograaf, Edison Gem, type a - Later model, met deksel, zonder opwindsleutel, Amerika, ca. 1902 25
 430 Fonograaf, Pathé - Pathé fonograaf in houten kast met kettingaandrijving, Frankrijk, ca. 1905 25
 431 Fonograaf, Edison Standaard model B - Eikenhouten fonograaf, inclusief standaard voor hoorn, met deksel, Amerika, ca. 1905 35

 432
Fonograaf, Columbia twentieth century - Zeer zware fonograaf met 3-veren motor en genaamde schoenwrijf systeem, voor luidere 
weergave; zonder deksel, Amerika, ca. 1905 75

433

435

 433
Fonograaf, Edison Model B - Concertfonograaf voor concert-rollen (latere zeldzame model) in eikehouten kast, zonder deksel, weer-
gever ontbreekt, Amerika, ca. 1906 35

 434 Fonograaf, Edison Standaard model A - Standaard fonograaf met banner op de kast, met deksel, Amerika, ca. 1903 25
 435 Fonograaf, Edison Standaard model B - Eikenhouten fonograaf met deksel, Amerika, ca. 1905 35
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 436 Fonograaf, Columbia BK-Jewel - Eikenhouten kast met liervormige houder voor de weergever, met deksel, Amerika, ca. 1905 35

 437 Fonograaf, Edison Standaard model type 2 - Eenvoudige vierkanten eikenhouten kast, Amerika, ca. 1898 35

 438 Fonograaf - Op houten plank gemonteerde fonograaf met Zwitserse veerwerkmotor, en slinger, geschikt voor het afspelen van alle 
soorten wasrollen, deksel, weergever en extera mandrellen ontbreken, Zwitserland, ca. 1905 25

 439
Fonograaf, Edison Red-Gem - Rode gem, met rode signethoorn, en dubbele zwarte biezen, inclusief deksel en slinger, Amerika, ca. 
1905 75

 440 Dictaphone, Dictaphone Cameo Model - Verrijdbaar metalen model met hoes en koptelefoon, Amerika, ca. 1940 10

 441 Dictaphone, Dictaphone Electronic - Verrijdbaar metalen model inclusief toebehoren, Amerika, ca. 1945 10

 442 Dicteermachine, Edison Ediphone D281882 - Dictafoon in stalen behuizing, met onderkast inclusief rollen en toebehoren, Amerika, 
ca. 1940-1945 25

443

444

 443
Dicteerfonograaf, Edison Type E - Dicteerfonograaf, in eikenhouten kast met bril montuur, met opnamekop en weergavekop, met 
koperen opnamehoorn, Amerika, ca. 1910 35

 444
Dictaphone, Dictaphone - Vroeg electrische dictaphone met schilpad mondstuk en originele hoes, geïmpoteerd door Haussmann & 
Van den Akker, Den Haag. Inclusief schaafmachine, Amerika, ca. 1910 35

 445 Wire recorder, Geloso G242-M - Leren koffer met speaker, Italië, ca. 1940 5

 446 Mineographe, Edison - Vroeg type copieerdmachine in originele kist, Amerika, ca. 1901 35

 447 Snijmachine, Grawor 2A610 - Platensnijmachine (78 toeren) in koffer, Duitsland, ca. 1930 50

 448 Snijmachine, Recordon - Platensnijmachine / dicteermachine in bakelieten koffer, Engeland, ca. 1940 & Snijmachine, Emidicta - 
Platensnijmachine / dictafoon in groene koffer, Engeland, ca. 1940 20

 449 Bandrecorder, Magnerecorder Model M33 A - Bandrecorder in rode koffer, Amerika, ca. 1940 5

 450 Pick-up, Paillard - Pick-up in zwarte koffer voor 33 en 78 toeren, Zwitserland, ca. 1950 & Grammofoon, Pathé - Tafelmodel eiken-
houten, Frankrijk, ca. 1920, koffergrammofoon Odéan 10
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 451 Platenwisselaar, Victor - Brede gehouten gefineerde kast platenwisselaar voor 78/33 toeren; radio ontbreekt , Amerika, ca. 1932 35
 452 Platenwisselaar, Paillard Multidisc - Platenwisselaar in een bijzonder vormgegeven houten kast, tafelmodel, Zwitserland, ca. 1940 25
 453 Strohviool, Stroh Home model - Eensnarige Strohviool zonder strijkstok, Engeland, ca. 1910 35

 454 Pick-up, Philips Hoedendoos - Bakelieten pick-up in de vorm van een hoedendoos, in originele staat compleet, Nederland, ca. 1945, 
tevens een Philips ‘pannenkoek’ luidspreker 25

 455 Versterker en speaker, Magnavox Illustravox senior - Versterker met speaker in koffer, Amerika, ca. 1930 50
 456 Vier diverse grammofoon hoorns, deels beschilderd 25
 457 Vijf diverse grammofoon hoorns, deels beschilderd 25
 458 Negen diverse grammofoonhoorns, deels beschilderd 25
 459 Lot van 17 diverse phonograaf hoorns, deels beschilderd 25
 460 Houten kist met metalen hoekverbindingen met opschrift: His Masters Voice 651 - H. 51 cm - 10
 461 108 Edison blue amberol 4 minuten cilinders 50
 462 106 Edison blue amberol 4 minuten cilinders 50
 463 100 wasrollen, deels Edison gemerkt, 2 minuten 50
 464 136 wasrollen, deels gemerkt Edison, 2 minuten 50
 465 39 Pathé salonrollen, vier concertrollen en vier salonrollen 40
 466 68 Edison amberol cilinders, 4 minuten 25
 467 Een groot lot met 28 dozen, gevuld met 78-toerenplaten, opera en Jazz - ruim 1000 stuks, kijken! 10

 468 Groot lot met 23 dozen met 78-toerenplaten (c. 25cm): Nederlands, kerstrepertoire, populair, opera, instrumentaal klassiek etc. - ca. 
850 stuks, dus kijken! 10

 469 Partij van 4 dozen met Edison Diamond Disc platen, populair repertoire, klassiek instrumentaal en opera, ca. 170 stuks - kijken 10
 470 Partij van 40 (vroege) bruine wasrollen in originele doosjes (voornamelijk Pathé), voornamelijk populair repertoire 100

 471 Partij van 12 Edison 4 minuten Amberol wasrollen + 14 Ediphone rollen + 48 Edison Blue Amberol cilinders in originele doosjes, 
voornamelijk populair repertoire  - alle voor Dictaphone (dicteermachine), deels met originele rekje 10

 472 Twee originele (zwarte) draagkoffers voor wasrollen, inclusief 20, 2 minuten wasrollen + 24 twee minuten wasrollen in originele 
zwarte koffer + partij van 42 zwarte 2 minuten wasrollen, voornamelijk Pathé en Edison, populair repertoire 10

 473
15 albums met 78-toerenplaten, complete werken waaronder La bohème, HMS Pinafore, Pianotrio Schubert en Deutsches Requiem 
van Brahms + 21 albums met 78-toerenplaten, complete werken waaronder Yeomen of the guard, Rachmaninoff pianoconcert 2 met 
Rachmaninoff, Pianotrio Schuber, Showboat en Beethoven Symfonie no.9 – groot lot, kijken!

10

 474 Grote ingelijste poster van Brunswick American dance records met matroos, dertiger jaren in originele lijst 50

 475 Originele educatieve schoolplaat met twee fonografen en een vroege grammofoon (in kleur), veertiger jaren, daarbij: originele poster 
van de Nederlandse cabaretier Edouard Jacobs, chansonnier, declamateur ontworpen door J. Cossaar, vroeg 20e eeuw - kijken 30

 476 Uitgebreid lot met divers grammofoonreclamemateriaal en onderdelen wo. Nippers 10
 477 Uitgebreid lot met divers grammofoonreclamemateriaal en onderdelen wo. Nippers 10

 478 8 ingelijste posters van grammofoonbeurzen en jubilea, jaren 70, 80, 90 en een originele ingelijste poster van Lajos Kiss (speelt 
uitsluitend voor Telefunken) 10

 479
Partij originele reclameposters voor grammofoonmaatschappijen, met oa. Kiri te Kanawa, Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini, 
Wilhelm Kempf, Evelyn Lear en Karl Richter Dietrich Fischer Dieskau en Gundula Janowitz en een portret van Thomas Alva Edison 
afkomstig uit Fonografisch museum

10

 480 Philips grammofoonplatenklok uit de jaren zestig op glas 10
 481 Collectie van ruim 100 78 toeren platen, waaronder: Decca, His Masters Voice en Columbia 20

 482 Een lot met 3 lijsten met een reproductie van het beroemde His Master’s Voice schilderij van Francis Barraud en twee jaren zeventig 
spiegels eveneens met His Master’s Voice 10

 483 Lot met divers grammofoonreclamemateriaal en onderdelen 10

Archeologie en vondsten
 484 Bodemvondst: gesmede ijzeren tang, 17e eeuw 5
 485 Romeins schuifgewicht, in de vorm van Mars (?), loodprop ontbreekt -7 x 4 cm.- 100
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 486 Bronzen votiefbeeldje, in de vorm van een Romeinse adelaar -ca. 32 mm.- 50

 487 A Celtic bronze torque, nicely ornamented, twisted, one end broken off, green patina (c. 14 cm.) 200

 488 An iron Celtic fibula, very rare, La Tene II or Middle La Tene, very decorative (ca. 10 cm.) 40
 489 An eagle-shaped attractive zoomorphic brooch, bronze, Roman (c. 5 cm.) 20

490

491

 490 An ancient bronze bird (c. 18 mm.) on a bronze basement (22 mm.), divided in 2 pieces 40

 491 Attractive statuette of a wild boar, bronze, Celtic? (length c. 36 mm.) 200

 492 Aardewerk schaaltje, Romeins -H. 4,5 cm, Diam. 21 cm- 40

493

494

 493
Terracotta figuurvaas in de vorm van een manfiguur met opgeheven armen, in Zapoteekse stijl - H. 35 cm, Museum replica, aange-
kocht 1988 met museum catalogus - 50

 494 Stenen pijlpunten, stenen tijdperk 20

 495 Lot bodemvondsten uit zeer uiteenlopende periodes met onder andere een vroeg middeleeuwse riemtong, leerbeslag, 14e eeuwse 
gespbroche, twee determineerbare muntgewichtjes, diverse zak- en accijnsloodjes etc. 15

 496 Doosje met circa 30 knopen, pseudo-muntfibula, Karolingisch 9-10e eeuw, -met vouwlijn, zonder naald- 15
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 497 Twee bronzen votiefbeeldjes, beide in de vorm van een schaap (22 x25  mm.) 25
 498 2 iron spear heads, Celtic?, length c. 31 cm. and 28 cm. (the latter heavily corroded) 30
 499 A small lot with 2 small children’s bracelets, bronze, c. 65 and 50 mm., the largest with snake motive 20
 500 A small lot with 2 ancient bronze Lunula’s, Roman? 10
 501 Twee Romeinse drinknappen, circa 3e eeuw 50
 502 A lot with 4 small sacrificial axes, Celtic, the largest ca. 21 mm. 20
 503 A lot with ancient iron tools: 3 (pieces of) axes, 2 knives and 1 sickle 5

 504 Bodemvondsten, waarvan één Hd. Bosput, Nijmegen, maart 1988: aardewerk scherf met decor van figuren, olielampje en flesje, alle 
Romeins 40

505 506

 505 A lot with 4 Celtic brooches, a hair needle and a coat hook, all bronze 50
 506 A small lot with 2 bronze knives and 6 arrow heads, all Celtic? 40
 507 A lot with 11 fragments of bracelets, all bronze and decorated 20

508
509

 508 A lot with mainly Celtic proto-money, 11 pieces, many rouelles, nice for study 50
 509 A lot with 14 fibulae, several era’s and styles, all without needle 40

510 513
 510 Lot diverse bodemvondsten waaronder Romeins 50
 511 Lot diverse bodemvondsten waaronder stenen kralen, deels reproductie 25
 512 Uitgebreid lot diverse aardewerk bodemvondsten, deels replica 25
 513 Uitgebreid lot aardewerk, naar voorbeeld uit de Indusvallei 50
 514 17 stuks meerkleurig glas waaronder maskerons, balsamariums en zalfpotje, naar antiek voorbeeld 50
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Aziatica / Asian art and objects

 515 Groot Balinees gestoken houten beeld van een vrouw met ontbloot bovenlichaam -l. 145 cm- 20

 516 Zeszijdig bronskleurig messing dekseldoosje met applique van vogels, kostbaarheden, etc., Japan, Meiji -h. 2,5, diam. 4,7 cm- 5

 517 Scroll met voorstelling van galopperende paarden, naar Xu Beihong - 5

 518 Chinese scroll met voorstelling van spelende kinderen in paleistuin, China tweede helft 20e eeuw, 107 x 55 cm. - 5

 519 Chinees porseleinen dekselppot met tabaksblad decor en erotische voorstelling aan de binnenzijde deksel, 20e eeuw - H. 15 cm - 20

 520 Yixing trekpotje met vlechtwerk decor, de greep en tuit in de vorm van bamboe 10

 521 Chinees porseleinen trekpotje met polychroom landschapsdecor en karakters - L. 11 cm - 10

 522
Pompoenvormig Yixing theepotje met greepje in de vorm van een liggend Fo-hondje, voorzien van uitneembaar zeefje, Zish Yixing 
gemerkt, onduidelijk zegelmerk in de deksel - H. 10 cm, deksel gelijmd - 100

 523 Satsuma dekseldoosje met decor van figuren op het deksel -h. 5,5, diam. 9,5 cm, lichte defecten onder het deksel- 5

524

526

 524
Celadon vaas met craquelé en grepen in de vorm van gestileerde draken op bijpassend rozenhouten voetje, eerste helft 20e eeuw - H. 
38 cm - 50

 525 Tibetaanse bronzen Vajra bel (Ghanta), met decor van kleine Boeddhahoofdjes -h. 24 cm- 80

 526
Licht geribde Chinees porseleinen schotel met blauw-wit floraal decor aan 2e gehalte zilveren beugel, Kangxi gemerkt en periode 
-reparatie beugel, inscriptie, jaarletter beugel 1852- 100

 527 Satsuma lampvoet in de vorm van een olifant met pagode op zijn rug, op houten basement, eerste kwart 20e eeuw -h. 42,5 cm- 20
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 528 Damast stalen kromdolk voorzien van de naam ‘Ya Ali’ in Arabisch schrift met benen greep, versierd met niëllo techniek - L. 49 cm - 50

 529 Damast stalen kromdolk voorzien van de inscriptie ‘Allah’ in arabisch schrift met greep in de vorm van een paardenhoofd, versierd 
met niëllo techniek - L. 49 cm - 50

 530 Damast stalen kromzwaard voorzien van de naam ‘Allah’ in arabisch schrift en versierd met niëllo techniek - L. 63 cm - 50
 531 Chinees porseleinen perzikenvaas met figuren en Chinese karakters, Guangxu gemerkt - H. 52, barst in voet - 300
 532 Chinees porseleinen Meijping vaas met polychroom floraal decor, Qianlong gemerkt, 20e eeuw - H. 20 cm - 75

533

534

536
 533 Chinees porseleinen plaquette met voorstelling van figuren in een landschapstuin, 20e eeuw - 30 x 20 cm - 250
 534 Gepatineerde bronzen waterbuffel met Chinese karakters, Qianlong gemerkt, 20e eeuw - L. 42 cm - 300
 535 Chinees porseleinen gemberpot met floraal decor en dubbel geluksteken, 19e eeuw - H. 25 cm - 30
 536 Chinees porseleinen dekselvaas met decor van karpers, zwemmend tussen diverse waterplanten, begin 20e eeuw - H. 65 cm - 200
 537 Koperen en faux lakwerk vaas met reliëfdecor van figuren en pagodes in landschap - H. 50 cm - 20

538 539
 538 Ivoren okimono voorstellende de god Fukurokuyu, Japan, 19e eeuw - H. 36 cm - 300
 539 Ivoren Quanyin, Japan, 1e kwart 20e eeuw, gesigneerd - H. 18 cm - 150
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 540 Chinees porseleinen bolvaasje met decor van figuren in landschapstuin, circa 1800 - H. 13 cm - 30

 541 Ivoren okimono voorstellende een lezende Boeddha met een hert aan zijn voeten, Japan, circa 1900 - H. 7,5 cm - 80

 542 Blanc de Chine Guanyin met kind, eerste helft 20e eeuw, zegelmerk - H. 21 cm - 50

 543 Blanc de Chine zittende Guanyin met ruyiscepter, eerste helft 20e eeuw - H. 19 cm - 50

 544 Spekstenen trekpotje in de vorm van een schildpad, de tuit en greep in de vorm van een draak, China, 20e eeuw - L. 16 cm - 25

 545 Nefriet dekselpot met decor van draken, China, 20e eeuw - H. 19 cm - 25

 546 Jadeiet snijwerk van een staande vrouw met bloesemtak - H. 26 cm - 25

547 550 551

 547
Koloniaal schildpad sirihkistje voorzien van zilveren sierbeslag met bladmotieven, het interieur met drie zilveren dekseldoosjes en 
zilveren bakje met lepeltje, vermoedelijk Batavia, 18e eeuw - L. 16 cm D. 11 cm, sleutel afwijkend - 500

 548 Spekstenen snijstuk, gestoken rozenhouten onderzetters, Chinees porselein, etc. 20

 549 Chinees porseleinen famille verte schotel voorzien van floraal decor met vogels en vlinders, vroeg 20e eeuw - Diam. 47 cm - 200

 550
Dubbelwandige polychroom gedecoreerde chinees porseleinen vaas met reliëfdecor van de acht onsterfelijken, Kangxi zegelmerk, 
vroeg 20e eeuw - H. 24 cm - 100

 551
Polychroom gedecoreerde Chinees porseleinen vaas met reliëfdecor van draken voorzien van beweegbare oogbollen, Qianlong 
gemerkt, vroeg 20e eeuw - H. 23 cm, kleine defecten - 75
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 552 Polychroom gedecoreerde Chinees porseleinen Hottei met kinderen, vroeg 20e eeuw - H. 19 cm - 75

 553 Hardhouten buste van de godin Shri Dewi, Bali, tweede kwart 20e eeuw - H. 37 cm - 20

 554 Sikin Panjang, Atjeh, Sumatra, met hoornen heft en afwijkende houten schede - L. 76,5 cm - 25

 555 Klewang, Sumatra, met hoornen heft en verzilverd montuur - L. 79 cm, schede missend - 25

 556 Koperen paandaan (betelnotendoos) met getorst hengsel, India, vroeg 20e eeuw - Diam. 16 cm - 25

 557 Famille verte vaas met florale motieven en griffioenen, China, circa 1900 - H. 44 cm - 250

 558 Chinees porseleinen kraagvaas met decor van krijgers, circa 1900 - H. 44 cm - 10

 559
Polychroom gedecoreerde octagonale Chinees porseleinen kom met voorstelling van de acht onsterfelijken, Tongzi gemerkt, 19e 
eeuw - H. 8, Diam. 16 cm - 75

 560 Chinees porseleinen schotel met blauw-wit vissen-, krab en peterseliedecor, Kangxi gemerkt, 19e eeuw -diam. 20 cm- 20

561
566

568

 561
Chinese porseleinen schotel van uitzonderlijk groot formaat, met polychroom decor, voorstelling van een hooggeplaatste dame te 
paard, vergezeld van bediendes, Qing dynastie, -Diam. 68 cm (!)- 350

 562 Famille jaune steelvaas met floraal decor, Kangxi gemerkt, 1e helft 20e eeuw - H. 25,5 cm - 30

 563 Chinese theetegel met reliëfdecor van een poort in een tuin 5

 564 Oude Sari (omslagdoek) met borduurwerk en pailletten - 115 x 370 cm - 25

 565 Roodbruine porseleinen vaas met twee oren en ornamenten in reliëf, Qianlong zegelmerk, 20e eeuw -h. 29 cm- 20

 566 Chinese celadon schotel met craquelé -diam. 26,5 cm- 20

 567 Chinese ossenbloedkleurige porseleinen vaas met zes handvatten, 20e eeuw -h. ca. 25 cm, bakfouten- 20

 568
Chinees porseleinen vaas met omgeslagen rand en famille-rose decor van paradijsvogels in landschap met pijnbomen, Kangxi 
gemerkt, 20e eeuw -h. 40 cm- 40

 569 Chinese glazen vaas met polychroom decor van vrouwen en kinderen met vliegers in een landschap, tweede helft 20e eeuw -h. 26,5 
cm- 5
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 570 Chinees porseleinen vaas met blauw-wit decor van een mediterende Boeddha -h. 45 cm- 20
 571 Chinees porseleinen vaas met famille-rose decor van figuren in een tuin, een buffeldrijver, etc., gemerkt 20

 572 Witte Chinees porseleinen vaas met omgeslagen hals en polychroom decor van watervogels en bloeiende struiken, gesigneerd -h. 43 
cm- 20

 573 Witte Chinees porseleinen vaas met decor van voederende vogels met nest in bamboestruik, gesigneerd h. 46 cm- 20
 574 Japanse prent, gesigneerd Hiroshi Yoshida, 1876-1950, ‘Kamogawa in Kyoto, -25,5 x 38,5- 5
 575 Chinees porseleinen dekselpot met polychroom decor van figuren en pijnboom, 20e eeuw -h. ca. 19 cm- 5
 576 Chinees porseleinen vaas met polychroom decor van chrysanten en vogels, 20e eeuw h. ca 31 cm- 5
 577 Witte Chinees porseleinen vaas met polychroom decor van man en kind, gemerkt, tweede helft 20e eeuw -h. 35,5 cm- 5
 578 Chinees porseleinen hoofdsteun met blauw-wit floraal decor -defecten, 13,5 x 12 x 29,5 cm- 5
 579 Witte Chinees porseleinen vaas met opgelegd verguld reliëfdecor van draken, 20e eeuw -h. 26 cm- 5
 580 Chinees porseleinen steelvaas met blauw-wit floraal en drakendecor, 20e eeuw -h. 21,5 cm- 20

 581 Polychroom Indonesisch snijstuk met gestoken decor van een mythologische slang -l. 83 cm- 20
 582 Fraai gestoken hardhouten lampvoet, Bali, midden 20e eeuw - H. 46 cm - 25
 583 Rozenhouten sieradenkastje met messing beslag en vijf laatjes, circa 1930 25,5 x 13,5 x 16,2 cm- 20
 584 Satsuma valk, gemerkt, circa 1930 -h. ca. 20 cm- 20

 585 Chinees porseleinen trekpotje met blauw-wit floraal decor.19e eeuw 20

586

588

 586 Agaten snijstuk op gestoken houten basement: Boeddha met biddende vrouw -h. 12,5 cm- 30

 587 Chinees porseleinen schotel met gekartelde rand en blauw-wit decor van krab, vissen en peterselie, gemerkt, 19e eeuw -diam. 27,5 
cm-defecten- 5

 588 Balinese ketting met 20 gestoken schedelvormige grote benen kralen, afgewisseld met kleine benen kralen 100
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 589
Groot formaat zwartlak doos met zes binnendoosjes, parelmoer ingelegd met bloemen en vogels, Japan, circa 1900  -10 x 27,5 x 33 
cm- 45

 590 Groot formaat Japanse Imari schotel met bloem- en vogeldecor, tweede helft 20e eeuw -diam. 39 cm- 5
 591 Marmeren en nefriet snijwerk van een drakenboot waarop een keizerin, China, jaren ‘70 - L. 45 cm - 350
 592 Bronzen sculptuur van Generaal Guan Yu (160 - 219) - H. 48 cm - 250
 593 Bronzen Thai Boedda in Bumipharsa mudra, met resten van vergulding op de voet, voor 1900 - H. 12 cm, beschadiging - 100
 594 Sumatraanse kom, ovaal op voet, 23,5 x 9,5 cm 5
 595 Sumatraanse kom, ovaal op voet, 23,5 x 9,5 cm 5
 596 Balinees snijstuk: bruid l. 32 cm-, daarbij: kunststof bruidshoofd -l. 21,5 cm- 5
 597 Bronzen beeld: Chinese hoogwaardigheidsbekleder te paard, 20e eeuw -h. 14,8 cm- 20
 598 Chinese bronzen gong met verguld decor van figuren, 19e eeuw -diam. 25 cm- 20

599 600

 599
Chinees porseleinen kom met gecontourneerde rand, vakverdeling en blauw-wit decor van bloemen en kostbaarheden, Kangxi -chip 
en haarlijn, diam. 19, h. 10,5 cm- 150

 600
Japans porseleinen kom met famille rose decor van een moeder met kind in een landschap, op gestoken rozenhouten basement, Japan, 
eerste helft 20e eeuw -diam. 26, h kom 10 cm- 50

601
 601 Gevlochten reiskist versierd met lakwerk, China/Indonesië, circa 1920 - H. 70, Diam 43 cm - 100
 602 Gevlochten mand in rijk bewerkt en verguld houten montuur, Bali, circa 1920 - H. 23, Diam. 25 cm - 25
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 603 Gevlochten rieten schild met messing ornamenten, Atjeh, eerste helft 20e eeuw -diam. 29 cm- 20
 604 Gestoken ivoren netsuke in de vorm van een in elkaar gedraaide slang, gesigneerd, circa 1900 -3 x 3,5 x 5,5 cm- 30
 605 Oosterse schaal met gedreven decor van dieren en ranken -diam. 20, h. 4 cm- 20
 606 Satsuma gesp in BWZG montuur, met landschapsdecor, Meiji periode -8,5 x 5,7 cm- 80
 607 Chinees porseleinen opiumpijp in baklijst -formaat lijst 54 x 32 cm- 25

608

610 615
 608 Met parelmoer ingelegde zwartlak sieradendoos, in origineel foedraal -15 x 16,5 x 24 cm- 30
 609 Chinees porseleinen steelvaas met trompetvormige hals, blauw-wit landschapsdecor, dubbel cirkel merk, 20e eeuw -H. 27 cm- 40
 610 Chinees porseleinen balustervormige strooibus met blauw-wit bloemdecor, Qianlong, 18e eeuw -H. 11 cm- 40

 611 Chinees porseleinen famille rose vaas met in reliëf draken, twee handvatten in de vorm van Fo hondjes en decor van figuren in 
vertrek, 19e eeuw -bovenrand gelijmd -H. 31,5 cm- 20

 612 1e gehalte zilveren opiumpijpje in de vorm van een drakenkop, China, gemerkt ‘puur zilver’ - L. 10 cm - 30
 613 Zilveren en vergulde hanger met de twaalf gedaantes van Vishnu - 3,5 x 4,3 cm - 25
 614 Japanse, gedeeltelijk vergulde en verzilverde bronzen tsuba met decor van draken en karakters, 20e eeuw 5
 615 Tibetaanse bruidstooi bezet met verzilverde appliques en schelpen 25
 616 Tibetaanse bruidstooi bezet met verzilverde appliques 25
 617 Tibetaanse bruidstooi bezet met verzilverde appliques 25

618

622

 618 Groot formaat vergulde gestoken houten staande Boeddha op zwart houten basement, Birma, 20e eeuw -H. 192 cm- 80
 619 Chinese rolschildering: paard, gemerkt -formaat rol 174 x 63,5 cm- 5
 620 Kokervormige celadon vaas, zonder bodem, met floraal decor -H. 26 cm, defecten- 5
 621 Gepolijste Japanse handspiegel met op de rugzijde reliëfdecor van kraanvogels bij een bloesemboom -L. 32,2 cm, gebruikssporen- 30
 622 Twee bronzen wierookbranders in de vorm van een kwartel, China, 19e eeuw - basement en pootjes missend - L. 14 cm - 50
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 623 Chinees porseleinen kom en schotel met landschapsdecor, afkomstig van de Diana cargo, circa 1800 - Diam. 11 en 15,5 cm - 30

 624 Chinees porseleinen schotel en kom met ‘Starburst’ decor, afkomstig van de Diana cargo, circa 1816 - Diam. 28 en 17,5 cm, haarlijn 
in kom - 20

 625 Paar Chinees porseleinen diepe schalen met blauw-wit decor van servetranden, centraal een bloemenvaas met pioenrozen en prunust-
akken. 18e eeuw - Diam. 28 cm.,  randschilfers en haarlijn- 20

 626 Paar gestoken houten Balinese bustes van een oudere man en vrouw, circa 1930 5

 627
Twee groot formaat been belijmde beelden met ingekleurde gravering: Guanyin en hoogwaardigheidsbekleder, China, circa 1900 -h. 
onderarm hoogwaardigheidsbekleder ontbreekt-h. 35 en 37 cm.- 300

628

631
 628 Paar Imari kraagvazen met floraal decor in cartouches, circa 1900 - H. 31 cm - 30
 629 Twee Japanse houtsnedes, 20e eeuw - ca. 20 x 15 cm - 20

 630 Chinees porseleinen assiette met decor van pagodes in landschap en een dienschaal, beiden Qianlong periode - L. 31 cm, schaal met 
haarlijn - 30

 631
Roodlak vaas met reliëfdecor van bloemen en rotsen, daarbij: roodlak  dekseldoosje met decor van vrouw in landschap, Japan, 20e 
eeuw - H. 23, Diam. 9 cm - 50

 632 Twee jade snijwerkjes met voorstelling van vogels in bloesemtakken, China, 20e eeuw - H 18 en 21 cm, kleine beschadigingen - 40

 633 Balinees gestoken houten beeld: oude vrouw met mand op het hoofd -h. ca. 55 cm-, daarbij: Chinees gestoken houten beeld: bedel-
monnik -beide lichte defecten- 5

634

637

 634 Paar famille verte fo-honden, Kangxi stijl, vroeg 20e eeuw - L. 13 cm - 50
 635 Paar Chinees porseleinen sculptuurtjes van keizerlijk paar, eerste helft 20e eeuw, gemerkt - H. 22 cm - 25

 636 Paar deels latoenkoperen olielampen met reliëfdecor van en boslandschap met herten en voorzien van gesatineerde glazen bollen en 
windlichten, circa 1900  - H.  50 cm, 1 windlicht defect 20

 637 Celadon schoteltje met gecontourneerde rand, Ming en een sawankalok schaal, circa 1900 - Diam. 11 en 25 cm - 25
 638 Twee keramiek theekommen, vermoedelijk Japan, één met monogram, midden 20e eeuw - Diam. 10 en 10,5 cm - 25
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 639
Paar Chinees porseleinen bordjes met opstaande rand en decor van keizerlijke draak en phoenix, Qianlong gemerkt, 19e eeuw - Diam. 
18,5 cm - 50

 640
Chinees porseleinen chocladebeker, Kangxi gemerkt, 19e eeuw, Qianlong bord en bolvaasje met decor van hertjkes in cartouches, 
Ming - vaasje beschadigd - 25

 641 Paar Kanton porseleinen roombordjes, China, 19e eeuw - Diam. 15,5 cm - 5

642

647

651

 642 Twee Chinees porseleinen gemberpotten met blauw-wit landschapsdecor, 19e eeuw 30

 643 Twee Chinees porseleinen ossenbloedkleurige vaasjes, waarvan één met twee bamboevormige handvatten, 20e eeuw -h. grootste 
vaasje 18,5 cm- 20

 644 Chinese borden en papbordje met diverse blauw-witte decors, kostbaarheden, floraal, landschap, etc., Kangxi, Qianlong en 19e eeuw 
-defecten- 40

 645 Twee Chinees porseleinen vazen met polychroom decor van figuren en kinderen, gemerkt -h. grootste vaas 35,5 cm- 40

 646 Hardhouten snijwerk van twee kindjes zittend op een karbouw, rustend op gestoken basement, daarbij: gestoken houten houder voor 
een altaarbel Indonesie, 20e eeuw - beschadigingen 20

 647
Paar bronzen Meiji vaasjes met decor in ‘nunome zogan’ techniek voorstellende een landschap met pagodes in cartouche en verso een 
draak, gemerkt: Atelier Komai, Kyoto, laat 19e eeuw - H. 12 cm - 150

 648 Twee chinees porseleinen borden met blauw-wit decor van bloemen en vogels, Qianlong periode - Diam. 22 en 25 cm - 30

 649 Twee Chinese, gedeeltelijk vergulde zwartlak basementen/tafels met polychroom decor van bloemen en vogels -13 x 54,5 x 108 cm, 
gebruikssporen- 5

 650 Paar kapitale nefriet snijwerken van pauwen zittend op een tak, China, jaren ‘70 - H. 63 cm - 800

 651
Balustervormige groot formaat cloisonné vaas met floraal en drakendecor op gestoken houten basement, China, tweede helft 20e 
eeuw -h vaas 65 cm- 150

 652 Drie-delige gelakte bamboe vaas en schaal, Myanmar, midden 20e eeuw - H. 39, Diam. 20 cm - 10

 653 Messing plaquette met decor van de Indonesische archipel, bronzen ganesha en gedeeltelijk verguld houten beeldje van een man met 
twee stenen in zijn hand 20
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 654 Paar Chinese schilderingen: portret van een jonge vrouw en twee fluitspelende vrouwen, tweede helft 20e eeuw 85

 655
Chinees porseleinen Imari melkkannetje met deksel, bloemdecor -H. 14 cm, minimale bakfoutjes-, daarbij: schotel met servet- en 
bloemenrand -Diam. 26,5 cm-, beide Qianlong periode, 18e eeuw 60

 656 Langwerpig gedeeltelijk geëmailleerd dekseldoosje, decor op het deksel van vogel op bloesemtak, Chinese schrifttekens aan de onder-
zijde -1,2 x 3 x 6,8 cm-, daarbij: zeszijdig dekseldoosje met decor van een fabeldier op het deksel, beide China, eerste helft 20e eeuw 50

657

659
 657 Paar cloisonné wandschotels met decor van een griffioen, Japan, circa 1900 -Diam. Ca. 35,2 cm-defecten aan één schotel- 50

 658 Chinees porseleinen schotel met ‘sunburst’ decor, circa 1820, daarbij: paar zuid-oost Aziatische porseleinen schenkkannetjes, 19e 
eeuw - H. 14 cm - 20

 659
Twee Balinese gestoken houten beelden: visser met net -net beschadigd- en landarbeider -h. circa 61 cm-, daarbij: gestoken Chinees 
houten beeld van een man met waterkruik -h. 25,5 cm- 50

 660 Drie indiaase gouaches voorstellende Krishna en Radha in de paleistuin - 19 x 11 cm - 25
 661 Chinees porseleinen bedekte vaas, famille verte bedekt vaasje en een Balinees beeld van een betelnootstamper - alle beschadigd - 5

662

664

 662 Twee Chinese porseleinen vazen en dekselpot met decor van figuren, Kanton, 20e eeuw -h. grootste vaas 41 cm- 30
 663 Twee Chinees porseleinen gemberpotten en bedekte vaas met polychroom decor, 20e eeuw 5

 664
Antiek hardhouten Atjeh schild met stervormige koperen beslag, messing Atjeh schild, midden 20e eeuw en  messing schildvormige 
wandapplique - Diam. 37, 27 en 53 cm - 40
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 665
Drie-delig Chinees porseleinen kasstel met decor van hoffiguren in landschapstuin met tabaksplant, Kangxi gemerkt, 19e eeuw - H. 
28 cm, defecten - 100

 666
Serie van twee groot formaat schotels met blauw-wit bamboe- en chrysantendecor, Qianlong -diam. 28,2 cm, haarscheur en chipje-, 
daarbij: groot formaat schotel met blauw-wit floraal decor, Qianlong -diam. 27,5 cm- 75

 667 Drie Japans porseleinen cacokommen met blauw-wit decor van schrifttekens, wolken, landschappen, etc. -defecten- 20
 668 Drie Japanse netsuke’s, waarvan één met draaibaar gezicht, 1e kwart 20e eeuw - voetje beschadigd - 50
 669 Drie verzilverde pillendoosjes met cloisonné 30
 670 Indonesisch gestoken dienblad -63 x 29 cm- en twee plaquettes van een Balinees bruidspaar -h. 31 cm- 20

671 678

 671
Serie van drie balustervormige Chinees porseleinen vazen met blauw-wit lange-lijzen-, vogel- en bloesemdecor, gemerkt, 19e eeuw 
-één vaas en deksel beschadigd 140

 672 Twee nefriet Boeddha’s en een jadeïet pijpje 25
 673 Vier Yixing theepotjes waarvan één met decor van vleermuis in reliëf, alle gemerkt, 20e eeuw 20

 674 Vier Japanse en Chinese Imari schotels en borden, waarvan één met een Chine de Commande decor van kooplieden, 18e/20e eeuw 
-defecten aan één schotel- 20

 675 Paar Chinees porseleinen vazen met poychroom floraal decor -defecten-, dekselpot met polychroom decor van vrouwen in tuin en 
vaas met bruin reliëfdecor van bloesemtakken -h. hoogste vaas 23 cm- 5

 676 Vier Chinees porseleinen borden met blauw-witte decors, hertjes, landschap, etc., Qianlong, 18e eeuw -diam. Ca. 22,5 cm, fritting bij 
drie borden- 20

 677 Serie van vier chinees porseleinen roombordjes met blauw-wit floraal decor, Qianlong periode - Diam. 16,5 cm, 2 bordjes met chip - 20

 678
Drie Chinees porseleinen snuifflesjes, Imari, twee met blauw-wit decor van figuren en wit glazen snuifflesje met polychroom decor 
van kostbaarheden, gesigneerd 50

 679 Twee Chinese bronzen vazen met drakendecor, wierookvat, bakje, etc. 40
 680 Gestoken bamboe penselenhouder met bamboedecor, lakvaasje, Yixing theepotje in doos, etc. 20

681 686

 681
Serie van vier Chinees porseleinen borden met blauw-wit floraal decor en capucijner rand, Qianlong -diam. 22 cm, defecten-, daarbij: 
aardbeientreeft met blauw-wit decor van kostbaarheden en bloemen, Qianlong -diam. 20 cm, chips aan de rand- 50

 682 Gezwarte gestoken houten olifanten en polychrome gestoken houten olifanten, India/Afrika 5
 683 Snijstukken, speksteen en hout 20
 684 Vijfdelig Javaans koperen rookstel met gegraveerde wajangpoppen- en floraal decor, circa 1930 5
 685 Vier Tibetaanse kledingstukken en metalen collier 30
 686 Serie van zes Chinees porseleinen kommetjes en schoteltjes met decor van ‘Joosje te Paard’, 19e eeuw 100

 687 Vijf Balinese snijwerken, waaronder buste en sculptuur van de godin Sri Dewi en een paar voorouderbeelden, daarbij: Balinese naai-
kist met vakverdeling en dubbele bodem, midden jaren ‘50 en twee reliëfplaquettes 30
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 688
Serie van zes lotusbloemvormige borden en bijpassende schotel met blauw-wit floraal decor in cartouches, Qianlong periode - Diam. 
23 en 36 cm twee borden met chips, één bord met chip en haarlijn - 900

691

696

 689 Serie van zes Japans porseleinen chocoladebekers met bijpassende schoteltjes, 19e eeuw 25
 690 Serie van zes Chinees porseleinen schoteltjes met decor van ‘Zotjes’, Qianlong periode 40
 691 Chinees porseleinen borden met diverse blauw-witte decors, 18e/20e eeuw -defecten- 60

 692 Zes gestoken, polychroom beschilderde houten klamboehaken met duiveltje aan het uiteinde van de haak, voorzien van een gessolaag, 
Indonesië, 19e/20e eeuw -gebruikssporen, H. circa 32 cm- 40

 693 Oosterse schaaltjes, waaronder BWZG -defecten- 5

 694 Drie Chinees porseleinen snuifflesjes met decor van landschappen en witmetalen montuur, dekseldoosje en drie miniatuurvaasjes, 20e 
eeuw -lichte defecten- 20

 695 Drie Chinees porseleinen dekselpotten, drie rolvazen en bolvaasje, 19e en 20e eeuw - diverse beschadigingen - 25
 696 Acht Chinees porseleinen snuifflesjes met natuursten dopjes, 19e/20e eeuw 40

 697 Divers porselein en aardewerk, waaronder Kangxi en Qianlong borden en polychroom gedecoreerde rolvaas, 20e eeuw - diverse 
kwaliteiten - 20

698
700

 698 Diverse blauw-witte en Imari gedecoreerde Chinees porseleinen schoteltjes (defecten) 60

 699 Bronzen wierookbrandertje, spekstenen snijwerk, bronzen tempelleeuwtje, paar metalen enkelbanden, Balinees snijwerkje en twee 
bolvaasjes waarvan één in gevlochten montuur 25

 700
Paar geplooide Chinees porseleinen  bordjes, Kangxi gemerkt en periode, serie van vier kommetjes, Kangxi, paar schoteltjes met één 
kommetje en  los kommetje, 18e eeuw -bordje haarlijn, twee kommetjes haarlijn - 75

701
 701 Negen zilveren en verzilverde dekseldoosjes met diverse decors, bloesems, vogels, etc. 80
 702 Agaten en andere natuurstenen flesjes, snijstukjes, etc. 80
 703 Serie van vijf bronzen diergewichtjes en serie van vijf bronzen gewichtjes in de vorm van Boeddha 30
 704 Zeven porseleinen Japans Imari vazen en drie kommetjes, 20e eeuw 5
 705 Chinees en Japans porselein, 19e eeuwse gemberpot met blauw-wit floraal decor, Kutani tuitflesje, kommetjes, etc. 5
 706 Chinees en Japans porselein, dekschalen, kommen, gemberpotten, etc. 5
 707 Elf BWZG opiumpijpjes met cabochon geslepen amethist -l. 12,5 cm- 30
 708 Circa twaalf Chinese gemberpotten, aardewerk, groen geglazuurd en porselein met blauw-wit decor, 19e/20e eeuw 30

 709 Japans porseleinen schotel, circa 1920, Kutani schoteltjes en kommetjes en een serie van vier Japans porseleinen schoteltjes en kom-
metjes met deksel, 19e/20e eeuw - diverse kwaliteiten - 10

 710 Lot Aziatisch porselein, waaronder gemberpotten, Imari kop en schotels, 18e eeuw en bloempot - diverse kwaliteiten - 25
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 711
15 stuks Chinees porselein, waaronder chocoladebeker, Chenghua gemerkt, Ming periode, monstervaasje, zes diverse kommetjes, zes 
schoteltjes, 18e/19e eeuw en Qianlong bord - kommetje gerestaureerd, haarlijn kommetje en chips monsterflesje - 30

 712 Divers Chinees porselein, waaronder twee kommetjes en schoteltjes met blauw-wit zotjesdecor, Kangxi -schoteltje defect- 5

 713 Uitgebreid lot divers Aziatisch porselein, waaronder Japanse steelvaas, Yixing trekpotje en polychroom gedecoreerde gemberpot 20

 714 Divers Chinees porselein met blauw-wit decor, kommen en schotels, vazen, kandelaars, etc., 19e/20e eeuw -defecten- 40

 715 Chinese porseleinen schotels, kommen, etc., Kanton, 20e eeuw 30

 716
Chinees porselein en aardewerk vaasjes en kommetjes, voor de Zuid-Oost Aziatische markt, daarbij: drie kommetjes afkomstig van de 
Diana Cargo, Ming-dynastie en later - diverse beschadigingen - 50

 717 16 bronzen beeldjes met voorstelling van diverse Hindu goden - max. H. 16 cm - 30

 718 20 stuks Chinees en Japans porselein, waaronder assiettes, Kangxi bord en diverse kommetjes met schoteltjes, 18e eeuw en later - 
defecten - 20

719

722
724

 719
Serie van 24 Chinese gouaches op rijstpapier voorzien van begeleidende brief met uitleg over de voorstellingen, gedateerd Djokja-
karta, 8 juni 1881 - circa 14 x 10 cm - 300

 720 Grote verzameling Vietnamese keramiek dekselpotjes met blauw-wit decor 20

 721 Verzameling wajang koelit en wajang golek poppen 5

Chinees snijwerk / Chinese carving

 722
Horn is one of the earliest materials used by mankind for amulets and talismans, weapons and tools. It quickly acquired magical as-
sociations and became essential for ceremonies and rites of all kinds - A very serious frog on leaf, ready to catch an insect, elk horn 
(length c. 45 mm.)

20

 723 A frog on leaf, catching the sun rays, elk horn (length c. 30 mm.) 20

 724 A quiet bear in cave, elk horn (height c. 55 mm.) 35
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 725 The always scary Death in a cape - Ironwood and elk horn (height c. 70 mm.) 40
 726 An outstretched tortoise, beautiful carved in elk horn (height c. 46 mm.) 55

727
728

729

 727 A stunning dragon, look at it’s teeth! - Moose horn (length c. 85 mm., height c. 60 mm.) 100
 728 A happy Orangutan, stretching right arm, elk horn, on wooden basement (height without basement c. 130 mm.) 120

 729
A beautiful carved walking bear family, 3 bears following the leader, moose Horn, on wooden basement (length c. 170 mm, height c. 
50 mm.) 180

 730 Fossil walrus is about 200,000 years old and it only comes from St Laurence Island, Alaska. Native found on native land, modern 
carving - A serious looking frog, ready for the hunt, fossil walrus bone (length c. 52 mm.) 25

731 732
 731 A stunning carved Mermaid with a seahorse at her side. Watch her fishy skin, real craftmanship! Walrus bone (height c. 150 mm.) 550

 732
Tagua nuts, the nuts from the ivory palm (Phytelephas aequatorialis), often referred to as vegetable ivory. Tagua nuts are often used as 
a substitute for elephant ivory - A nicely carved tortoise, crawling forward, Tagua nut (length c. 40 mm.) 35

 733 A beautifuly carved cow with calf, netsuke style, take a look at the hooves! - Tagua nut (length c. 40 mm.) 35
 734 A nicely carved rat, her legs resting on her own tail, Tagua nut  (length c. 38 mm.) 35
 735 Dog Netsuke style, cut from a Tagua nut (length c. 41 mm.) 35
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 736
The Fossil baleen-type whale bone Herpetocetus sp is about 40 million years old. Holland is famous for Ice age fossils from the North 
Sea but Herpetocetus is still a mystery. These skulls are carved from a vertebra of one of these mioceen giants - A skull (height c. 40 
mm.)

65

 737 Herpetocetus, skull (height c. 44 mm.) 65

 738 Herpetocetus, skull (height c. 45 mm.) 65

 739 Herpetocetus, skull (height c. 45 mm.) 65

 740 Herpetocetus, larger skull (height c. 48 mm.) 100

 741 Herpetocetus, large skull from this whalebone, a scarcer piece! (height c. 90 mm.) 150

742

743

745

 742 Herpetocetus, giant skull from this whalebone, a rare piece! (height c. 140 mm.) 250

 743 A sea-turtle (length c. 50 mm.), made of Atlasaurus imelakei (from Arabic imelake, giant), a fossil dinosaur. 35

 744 Malachite - A carved cat (height c. 42 mm.) 15

 745 Malachite - A carved dog (height c. 51 mm.) 25
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 746
A skull (height c. 50 mm.), made of Pyramid stone, the fossil-bearing white limestone, used to cap the pyramids. Sadly the great 
blocks were removed centuries ago to provide building material for Cairo. It contains Nummulites, Eocene fossils (appr. 40 million 
years old), once used as money in ancient Egypt.

75

 747 From a stony meteorite (undescribed), H-L chondrite, 4.5 billion years old, a skull (height c. 30 mm.) 140

748
749 753

 748 Chinees goudstenen snijstuk: zittende vrouw bij panther -H. met basement circa 14,5 cm- 80

 749 Chinees howlite snijstukje op houten basement: twee kinderen met kalebas, tweede helft 20e eeuw -H. zonder basement 4,8 cm- 30

 750 Chinees howlite snijstukje op houten basement: vrouw met bloemen, tweede helft 20e eeuw -H. zonder basement 5,9 cm- 30

 751 Chinees howlite snijstukje op houten basement: man met Fo hond, tweede helft 20e eeuw -H. zonder basement 5 cm- 30

 752 Chinees howlite snijstukje op houten basement: vrouw met waaier en bloemen, tweede helft 20e eeuw -H. zonder basement 6,5 cm- 30

 753
Chinees howlite snijstukje op houten basement: twee vrouwen met kan en bloemen, tweede helft 20e eeuw -H. zonder basement 6,5 
cm- 30

 754 Chinees howlite snijstukje op houten basement: zittend meisje, tweede helft 20e eeuw -H. zonder basement 4,7 cm- 30

 755 Chinees howlite snijstukje op houten basement: meisje en jongen met roltekening, tweede helft 20e eeuw -H. zonder basement 7 cm- 30

 756 Chinees howlite snijstukje op houten basement: moeder met twee kinderen, tweede helft 20e eeuw -H. zonder basement 7,5 cm- 30
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 757
Chinees howlite snijstukje op houten basement: vrouw en kind met bloemen en reiger, tweede helft 20e eeuw -H. zonder basement 
5,6 cm- 30

 758 Chinees howlite snijstukje op houten basement: twee vrouwen, tweede helft 20e eeuw -H. zonder basement 6 cm- 30

 759 Chinees howlite snijstukje op houten basement: vrouw met spiegel, reiger en bloemen, tweede helft 20e eeuw -H. zonder basement 
7,1 cm- 30

 760 Gestoken howlite snijstuk op houten basement: vrouw met draak -H. zonder basement 7,2 cm- 30
 761 Gestoken howlite snijstuk op houten basement: godin met jonge Boeddha op lotustroon -H. zonder basement 6 cm- 30
 762 Gestoken howlite snijstuk op houten basement: jonge vrouw met snaarinstrument -H. zonder basement 7,3 cm- 30
 763 Gestoken howlite snijstuk op houten basement: jongen met vis en meisje met schaal -H. zonder basement 5,3 cm- 30
 764 Chinees spekstenen beeldje op bewerkt basement: monnik -H. 15,5 cm- 5

 765 Chinees spekstenen snijstuk op basement: druivenstruik met druiven -lichte defecten-, daarbij: chronometer Leonidas, glazen odeur-
flesje met zilveren montuur -defect- en ronde 1e gehalte zilveren Mexicaanse broche 20

 766 Chinees groen spekstenen dekselvat met duivelsbol met ringen op vier klauwpoten -H. 18 cm- 30
 767 Twee spekstenen snijstukken op opengewerkt basement: monnik en man met jonge Boeddha op zijn arm -H. circa 25 cm- 30
 768 Twee spekstenen snijwerkjes van figuren in landschap, China, 20e eeuw - H. 15 en 19 cm - 30
 769 Chinees groen spekstenen snijstuk: olifant -H. 21 cm- 30
 770 Chinees spekstenen snijstuk op langwerpig basement: staande vrouw, de handen in elkaar gegrepen -H. 34 cm- 40
 771 Chinees spekstenen snijstuk: Tang paard op houten basement -H. zonder basement 18 cm- 40

 772 Chinees spekstenen snijstuk: meisje met zonnehoed op haar rug en schaal met twee vruchten in haar handen, op opengewerkt base-
ment, derde kwart 20e eeuw -H. 20 cm- 80

Krissen en diversen
 773 Balinese kris in rijkgestoken palisander schede, 2e helft 20e eeuw, enige defecten aan het houtwerk, lengte circa 67cm 10

774
776

 774
Elf luks Balinese kris met gestoken benen wrangka, de greep in de vorm van een raksasa en bezet met cabochon geslepen glas, de 
pellethouten schede versierd met vergulde overschede, circa 1930 - L. 67 cm - 125

 775 Kris Minang, Sumatra met rijk gestoken Balinese schede 30

 776 Kris Panjang, Sumatra, executiekris in tijgerhouten schede, het uiteinde van de schede ingezet met hoorn, 19e eeuw - L. 65 cm - 150

 777 Kris, Sumatra, met vergulde mendak en zilveren overschede, jaren ‘20/30 - L. 36 cm - 50

 778 Kris, Sumatra, de schede met verzilverd montuur met ingelegde amethist, de kling met rijke pamor - L. 46 cm - 50

 779 Kris, Sumatra, voorzien van antieke kling  - L. 44 cm - 50

 780 Kris, Sumatra, met zilveren mendak en fraai pamor op de kling - L. 50 cm - 50
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 781 Kris, Madura, Java, met rechte kling en verzilverde overschede - L. 46 cm - 50
 782 Kris, Madura, met rechte kling met gestoken walvistand greep - L. 48 cm - 75
 783 Kris, Madura, met rechte kling en fraai pamor - L. 51 cm - 50
 784 Kris, Madura, met 10 luk kling voorzien van fraai pamor en messing overschede - L. 47 cm - 50
 785 Kris, Madura, met rechte kling en voorzien van messing overschede - L. 52 cm - 50

786

789
 786 Philippijnen, Maguindanao kris/zwaard met zilveren montuur rond de greep - L. 67 cm - 100
 787 Twee krissen, Madura, één met rechte schede - L. 50 en 53 cm - 100
 788 Twee krissen, Bali, beide met rechte kling, één met messing overschede - L. 46 en 50 cm - 60
 789 Kris, Sumatra, met rechte kling - L. 45 cm - 50
 790 Kris, Sumatra, met walvistand greep, rechte kling en verzilverde overschede - L. 43 cm, restauratie aan de greep - 25
 791 Kris, Madura, met vergulde mendak, voorzien van messing overschede - L. 48 cm - 25

792 798
 792 Kris, Solo, Java, met rechte kling, Medak, ingelegd met gekleurd glas en voorzien van messing overschede - L. 50 cm - 30
 793 Kris, Solo, Java, met rechte kling, medak ingelegd met gekleurd glas en voorzien van messing overschede - L. 50 cm - 30
 794 Sewar, Sumatra, met hoormen greep in hoornen en houten schede met verzilverde applicaties - L. 34 cm, chips - 30
 795 Kris, Solo, Java, met rechte kling, voorzien van messing en slangenhuid overschede - L. 48 cm - 30
 796 Kris, Solo, Java, met 5 luk kling, mendak ingelegd met glas, voorzien van messing overschede - L. 50 cm - 30
 797 Kris, Sumatra, in houten schede met verzilverd beslag - L. 40 cm, heft gebroken - 20
 798 Kris, Madura met rechte kling, vergulde mendak en benen greep, schede van latere datum - L. 34 cm - 40
 799 Kris, Solo, Java, met messing overschede en Kris, Madura 25

800
 800 Klewang, Sumatra, met verzilverde monturen - L. 62 cm - 40
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 801 Golok, Java - L. 52 cm - 5
 802 Hardhouten krishouder en boek: Tammens, Ir. G.J.F.J., De Kris 10
 803 Twee krissen, waaronder kris, Lombok, beiden in slechte staat 10
 804 Drie krissen, Kris Solo, Surakarta, Java, deels in pellethouten schede, één met bewerkte messing overschede 40
 805 Drie krissen, Madura, in landrang scheden met bijpassend krissenhouder 75

 806 Kris, Madura, 9-luks, met naga en rijk pamor, schede missend, daarbij: diverse krisonderdelen, Gurkames en Noord-Afrikaanse 
kromdolk 50

 807 Mahonie krissenstandaard met vier Indonesische krissen 80
 808 Vier Indische steekwapens, waaronder een karambit, Badik Lampung en een kleine kris 25
 809 Drie krissen Solo en kris Djokja in hardhouten krishouder - samengesteld - 30
 810 Balinese kris en drie krissen Madura 40
 811 Tien diverse krissen, Madura en Java - diverse beschadigingen - 50

Ethnografie
 812 Koptisch textiel fragment, circa 10e eeuw - 60 x 10 cm - 25

 813
Bronzen handspiegel met greep in de vorm van een vrouwenfiguur -L. 25,5 cm-, India, 20e eeuw en messing object met decor van 
Boeddha 30

 814 Houten beeldje, voorstellende: Balinese staande vrouw 10
 815 Congo, mes in lederen schede - L. 32 cm - 10

816
822

 816 Vijf speren, Australië en Congo 100
 817 Afrikaanse bronzen en houten beeldjes, tweede helft 20e eeuw 5
 818 Afrikaans gestoken houten paneel met decor van figuren, tweede helft 20e eeuw -80 x 43 cm- 5
 819 Drie sierdolken in lederen scheden 10
 820 Spiegel in lederen foedraal bezet met schelpen en een gestoken houten masker, West-Afrika 15
 821 Zeven batik doeken 5

Lakstempels / Seals / Sceaux / Petschafte

 822
Messing stempel aan ivoren greep met gevierendeeld familiewapen: één en vier in blauw een toren, in twee en drie in goud drie 
eenden, helmteken een eend, eerste helft 19e eeuw 40

Munten, penningen, goud, zilver en divers

 823 Gemixed lot munten divers, voornamelijk moderner maar ook inclusief een Oord uit Culemborg 1590, alle als bodemvondst - ruim 
100 stuks voornamelijk brons maar ook iets zilver 5

 824 Munten en muntvaria, geldboompje, munten in perspex, Delfts blauw bordje met munten ingelegd, etc. 5
 825 Munten, waaronder zilveren Wilhelminadubbeltjes, penning, etc. 20
 826 Doosje met zakjes munten wereld en Nederland waaronder zilveren tientjes, 1970 en 1973, Rijksdaalder 1930, etc. 30
 827 Blikje muntgeld, waaronder zilveren rijksdaalders en Duitse marken 10
 828 Twee albums munten wereld 10
 829 Doosje munten en bankbiljetten, waaronder iets zilver en iets koers 5
 830 Munten, penningen, etc., waaronder Canadese 50 ct zilveren munt 20
 831 Nederlandse ½ gulden, 1859 en zilveren tien gulden, 1970 10
 832 Lot van 26 guldens, jaren ‘70, zes 10 guldens, Unie van Utrecht rijksdaalder en een halve Dollar 30
 833 Muntgeld, veel centen, Nederlandsch-Indië, etc. 20
 834 Nederlands muntgeld, waaronder veel zilver, rijksdaalder 1874, 50-gulden munt, twee zilveren tientjes, etc. 30
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 835 Een Juliana-album met iets extra’s 50
 836 12 muntsets Nederland, jaren ‘90 10
 837 Diverse munten, penningen en briefgeld 10
 838 Ringband Nederlands muntgeld, zilveren guldens, rijksdaalders, tien gulden munten, etc. 30

 839 Munten o.a. 10 gulden 2000, 1 gulden 1929 en 1957, 10 euro Huwelijk Willem-Alexander & Maxima 2002. Hierbij twee boeken De 
laatste Gulden met munthouders. 20

 840 Diverse munten, voornamelijk Nederland 40

 841 Nederlands muntgeld, waaronder veel zilver, 10 euro munten, 10 gulden munten, etc. 50
 842 Muntgeld, waaronder wat Nederlands zilver, en bankbiljetten Indonesië 30
 843 Muntgeld, waaronder Nederlands zilver 20
 844 Bronzen Lindbergh ‘Medal of the Congress’, 1928 - Diam. 7 cm - 10
 845 Vier hondenpenningen, waaronder Utrecht, 1898, 1901, 1904 en 1912 5
 846 Viertal Belgische Prijspenningen Molenbeek, 1934, 1936, 1937 en 1938, aan lint, fraai 5

 847 Bronzen penning met montuur: Goethe met portret van Goethe aan de voorzijde en tekst ‘Und ringsum ist alles vom Feuer umronnen 
so herssche denn Eros der alles begonnen’, gesigneerd A. v. Arnem -diam. 9,8 cm- 20

 848 Doosje penningen en sportmedailles 10

849

850

 849
Lot van drie prijspenningen van de gemeente Den Haag op naam van P. van Zijderveld, twee generaties - in zilver wegens 35-jarig 
dienstverband 1886-1921, in brons 1956 en namens de toneelvereniging ‘Oud Haagse Brandweer’ 1969 45

 850 Oude penningen, waaronder 19e eeuwse replica’s 50

 851 Penningen en token 5
 852 Zes penningen, ‘Voor trouwe dienst’, etc. 15
 853 Circa 65 oude gasmuntjes 5

 854 Een box met ‘The 100 greatest stamps of the World - Sterling silver miniature collection’ en een album van de ‘International Society 
of Postmasters’ met 3 roodbruine bladen met vergulde zilveren postzegels - beide met certificaten 5

 855 Twee bronzen penningen: Herinneringspenning Spoorwegstaking 1944-1945 -Diam. 5 cm- en 1e Feestweek Utrecht, Begeer, 1928 
-Diam. 4 cm-, daarbij: bronzen penning/hanger ‘’Ter herinnering Medewerking Groote Enveloppe’, van Oven, Den Haag -H. 3,1 cm- 20

 856 Drie Belgische eretekens, in vnl. origineel doosje 5

 857 Lot van circa drie prijs- en beloningspenningen van de Gemeente Den Haag op naam van P. van Zijderveld (twee generaties) - in 
zilver wegens 35 jarig dienstverband 1886-1921, in brons 1956 en namens de toneelvereniging ‘Oud Haagse Brandweer’ 1969 45

 858 Doosje met biljetten 1000 Mark 21 april 1910 Duitsland in 2 banderollen - Totaal 40 stuks. 10
 859 ABN kasbiljet 1983 aan toonder, éénduizend gulden 5
 860 Balans: Omal Universal Moneychecker, met gewichten 5
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 861
Houten muntgewichtdoos met (latere) messing balans, vakjes voor vijf muntgewichten en schuifje voor greingewichten, in de deksel 
een schuif zonder vakindeling, met blind makersmerk en Duitstalige bijschriften, met zes muntgewichten en vier greingewichten 80

 862 Muntweegschaaltje met gewichtjes, in mahonie doosje, circa 1900 20
 863 Zeszijdige 2e gehalte zilveren muntkoker voor dubbeltjes met Willem II dubbeltje op het deksel, midden 19e eeuw -l. 6,3 cm- 40
 864 26 rijwielplaatjes, tussen 1934 en 1939 20
 865 Circa 75 Rijwielbelastingplaatjes, voornamelijk jaren ‘30 5
 866 Bronzen katangakruis, Congo - L. 22 cm - 15
 867 Lot van vijf muntkokertjes, waarbij met lederen bekleding 15

Mineralen en fossielen

 868 Een doos met  mineralen en gesteenten waaronder (stukjes van) woestijnroos, rode granaten in gneis, een stuk fluoriet etc. - leuke 
beginnerscollectie- 5

 869 Doosje met circa 26 geslepen mineralen, rookkwarts, aquamarijn, amethist, etc., verzameling trommelstenen in doos, etc. 5
 870 Geprepareerde trilobiet - L. 13 cm - 20
 871 Drie trilobieten waaronder drotops - deels gerestaureerd - 40
 872 Ammoniet, circa 66-144 miljoen jaar oud, waarschijnlijk uit Agadir, Marokko -diam. ca. 12 cm- 20

873

885

886

 873 Koraal, gefossiliseerd koraal en mineralen, waaronder bergkristal, amethist, pyriet, turkoois en obsidiaan 20
 874 Grote verzameling barnsteenkorrels 20

Pennen/ Pens
 875 The Art of Writing, Madame the Pompadour Ink box, in original casing 5
 876 Vulpennen en pennen, waaronder Union en Parker, daarbij: Parker Duofold houten etui 5
 877 Kinder schrijfset in etui 5
 878 Twee Parker pennen in etui 5
 879 Waterman pennenset in etui -gravure-. Hierbij een Berendsohn balpen in etui. 10
 880 Parker Duofold balpen in etui, Aurora pennenset in etui 15
 881 Jinhao vulpen met verguld decor van een draak 5
 882 Gold plated fountain pen with 18ct gold nib, S.T. Dupont in original case 25
 883 Vulpotlood en twee ballpoints Sheaffer, daarbij: Parker ballpoint en Cross vulpotlood 30
 884 Lady Agatha fountain pen with 18ct gold nib in resin and gold plated case case, Waterman 50
 885 Drie Shaeffer vulpennen 70
 886 Montblanc Fountain pen with 18ct gold nib, Montblanc Meisterstuck and a Montblanc ball point Meisterstuck 150
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Porselein, aardewerk en divers

 887 Porseleinen sculptuur van een Lippizaner paard in ‘Levade’ houding, gemerkt: Augarten, Wenen, midden 20e eeuw - H. 22 cm - 100

 888
Polychroom beschilderd porseleinen beeldje, Capitaine uit “Commedia dell’ Arte” naar een model van Simon Feilner, gemerkt: 
Fürstenberg - H. 21 cm - 100

 889 Polychroom gedecoreerde sculptuur van een koe, gemerkt: Cow Parade, ontwerp: Irene Lenguas, in originele verpakking - L 30 cm - 5

 890 Ingelijst twaalf-pas tegeltableau met sepiakleurig decor van de rond 1960 afgebroken, door architect J.A.I. de Ruyter ontworpen villa, 
generaal de la Reyweg 14, te Bussum, Plateelfabriek De Distel, Amsterdam, jaren ‘20 -twee chipjes van één tegel rechts boven- 5

891

894

898

 891
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 100

 892 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.- 10

 893 Aaardewerk theepot met decor: Canton, uitvoering: Petrus Regout, circa 1900 - H. 15 cm - 5

 894
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- 75

 895 Porseleinen mosterdpotje met blauw-wit floraal decor, Worcester, 3e kwart 18e eeuw -10,6 cm hoog- 40
 896 Groene geaderde aardewerk vaas, gesigneerd Robert Picaud, Vallauris, jaren ‘50/’60 -h. ca. 33 cm.- 10
 897 Biscuit inktpot in de vorm van een zittende vrouw, gemerkt S & S, Oostenrijk-Hongarije, midden 19e eeuw - H. 20 cm - 5
 898 Jan Saarloos (1948-2013), keramiek loopvogel - H. 76, L. 40 cm - 100

 899 Aardewerk wandbord met blauw-wit decor van een vis, ontwerp: Wim Vis, uitvoering: Petrus Regout & Co., Maastricht -diam. Ca. 39 
cm.- 5

 900 Polychrome geglazuurde gipsen plaquette ‘Olie en Gas Exploratie N.A.M. 1947-1954 met kaart van Nederland en de vindplaatsen 
van gas er op aangegeven -28 x 22,5- 5

 901 Plateel cachepot, decor: Marantha, uitvoering: Plateelfabriek Gelria, Arnhem, circa 1920 - Diam. 16 cm - 10

 902 Polychroom porseleinen beeldje: bokspringende kikker uit de serie ‘good luck frogs’, ontwerp 2007, uitvoering Royal Copenhagen -h 
11 cm- 20
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 903 Keramiek object, zgn. ‘Scheurbol’, ontwerp: Piet Knepper, uitvoering: Mobach, circa 1980 - Diam. 20 cm - 25

 904 Kubusvormige keramiek vaas, uitvoering: Mobach, jaren ‘80 - alle zijden 22 cm - 25

 905 Keramiek tuinvaas met groen/bruin glazuur, uitvoering: Mobach, jaren ‘70 - H. 17 cm. - 15

 906 Polychroom porseleinen bord in doos: ‘Frutta alla finestra’, voor Bulgari, uitvoering Rosenthal -diam. 31 cm- 5

 907
Keramiek “paddenstoel” lamp met afneembare, deels opengewerkte kap, uitvoering: Mobach, jaren ‘60/’70, gestempeld - H. 60 cm, 
moet elektrisch vermaakt worden - 50

 908 Vier keramiek vaasjes, alle gemerkt: Ravelli (Jaap), jaren ‘70 - H. 12,14 en 21 cm - 10

 909 Aardewerk kruik met blauw-wit decor van een ruiter te paard in een landschap, Zuid-Europa, 19e/20e eeuw, naar ouder voorbeeld 
-defecten, h. ca. 38 cm- 5

 910
Steengoed baardmankruik met buikstempel, Frechen, 17e eeuw, daarbij: twee fragmenten van baardmankruiken gevonden in de 
gracht te Oudewater - H. 28 cm, chip aan hals - 50

911 912 915 918

 911 Steengoed baardmankruik met zoutglazuur en buikstempel, Frechen - H. 22 cm - 75

 912
Gelobde aardewerk vaas, voorzien van decor “Unique Metallique”, schilder: Jan van Schaik 1946-’50, uitvoering: Plateelbakkerij 
Zuid-Holland, Gouda - H. 41 cm 75

 913 Gedeeltelijk groen geglazuurde kruik -h. ca. 30 cm- 5

 914 Aardewerk vaas, gemerkt aan onderzijde, ‘Potterie de Tramhalte, Bergen, Limburg’ 5

 915 Porseleinen vaas met blauw reliëfdecor van pompebladeren en bessen, ontwerp: Elsa Engeström, uitvoering: Gustavsberg -h. 28,5 cm- 50

 916 Geslepen kristallen odeurflacon met 2e gehalte zilveren montuur, gravédecor en glazen binnenstopje, tweede helft 19e eeuw 20

 917 Plateel bord, uitgegeven ter gelegenheid van de 35e verjaardag van prinses Juliana, zgn. ‘Julianabord’, Schoonhoven -diam 31,5 cm- 20

 918
Aardewerk vaasje met twee oren en polychroom geometrisch jugendstildecor, Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam, circa 1900 -20 
cm, minuscuul glazuurchipje aan een oor- 40
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 919 Keramiek sculptuur “Unicum”, gesigneerd: Jaap Ravelli en gedateerd 1997 - H. 20 cm - 150
 920 Aardewerk bord met gecaligrafeerde Arabische tekst, Marmara Gini, Kutahya, Turkije - Diam. 41 cm - 10

 921
Polychroom porseleinen tafelstuk in de vorm van een schaal dragende jugendstil vrouw, mogelijk Amphora, Turn-Teplitz, modelnr. 17 
9282 -h. ca. 47 cm- 100

 922

Extremely rare relief-molded jug by the Sandford Pottery in Wareham, Dorset. This jug was designed to honor the contributions of 
volunteers during the Crimean War (1853-56). The sides of the jug are decorated with a procession of a soldier, a sailor, a marine and 
a Scots Highlander. Under the lip is a representation of a young Queen Victoria. Above the foot is impressed “Our Army & Navy & 
Brave Volunteers”. The coloring is very rich and the majolica glaze very deep and glossy. The design was registered on September 
28, 1860. Sandford Pottery was a small firm and only produced three relief-molded jugs. The jug is listed in “Relief-Moulded Jugs: 
1820-1900” by R.K. Henrywood.
 
Origin: England, circa 1860. Condition: excellent, no chips, or cracks. Size: 10-5/8” tall. -h. 26,5 cm-

40

 923 Grijsbruine aardewerk vaas met omgeslagen rand en gegraveerd lijnen- ruiten- en cirkeldecor, ontwerp: Wim Visser, uitvoering: 
Sphinx, Maastricht -h. circa 27 cm- 5

 924 Porseleinen wandbord met blauw-wit floraal decor, De Porceleyne Fles, Delft -diam. 30,5 cm-, imitatie Chine de Commande porse-
leinen tazza en dekselpot met familiewapens, porseleinen taartstel met polychroom, gedeeltelijk beschilderd decor en glazen 20

 925 Porseleinen kobaltblauwe vaas met verguld floraal decor, bronzen leeuwenmaskerons, voet met klauwpoten en opengewerkte rand 
met decor van wapenschildjes, tweede helft 19e eeuw -H. 45 cm- 80

 926 Witte keramiek olifant ‘Dolly’ op kubistisch basement, art deco, ontwerp LeJan, circa 1930 H. 29 cm- 40
 927 Groene keramiek vaas met floraal art deco decor in reliëf, Frankrijk/België, circa 1930 H. ca. 13 cm- 5

928

935
936

 928
Kobaltblauwe porseleinen cachepot met verguld floraal decor, bronzen leeuwenmaskerons, montuur basement met klauwpoten en 
opengewerkte rand met decor van wapenschildjes, tweede helft 19e eeuw -H. 45 cm- 130

 929 Porseleinen kan met blauw-wit floraal decor, De Porceleyne Fles, Delft -H. 18,5 cm- 5
 930 Aardewerk wandbordje ‘Olympiade Amsterdam 1928’ Société Céramique, Amsterdam, 1928 20
 931 Porseleinen wandbord met decor van winterse weg langs een vaart, naar Louis Apol, De Porceleyne Fles, Delft Diam. 33,7 cm- 30
 932 Balustervormige aardewerk dekselpot met blauw-wit floraal decor, De Porceleyne Fles, Delft -H. ca. 30 cm- 20

 933 Porseleinen herdenkingsbordje, 1914-1919 -Diam. 18 cm-, wandbord met blauw-wit floraal decor, bordje met blauw-wit floraal decor 
-Diam. 24,5 cm- en vaasje met blauw-wit decor van zeilbootjes op het water 20

 934 Polychroom beschilderd porseleinen beeldje van twee meisjes hand in hand, gemerkt: Royal Copenhagen - H. 19 cm - 40
 935 Paar porseleinen botervloten met blauw-wit floraal decor, Worcester, 3e kwart 18e eeuw -12 x 6,2 cm, één oor gerestaureerd- 75
 936 Paar Delfts wit aardewerk koeien met melkers, 18e eeuw - H. 17 cm - defecten - 100
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 937
Paar porseleinen lampvoeten met polychroom geschilderd decor van een moeder met kind in de natuur, op houten basement, midden 
19e eeuw -h. ca. 42 cm., barstje in één lampvoet aan de hals- 40

 938 Paar Delfts aardewerk schenkkannen met landschapsdecors, gemerkt: De Porceleyne Fles, Delft - H. 27 cm - 20

 939 Porseleinen wandbord met blauw-wit floraal decor en bloemenmand op het plat, De Porceleyne Fles, Delft, 1919 -diam. Circa 34 cm-, 
daarbij: aardewerk wandbord met blauw-wit floraal decor, Tichelaar, Makkum 20

 940
Twee porseleinen herdenkingsbordjes, ‘Dordrecht, Eerste Vergadering Staten generaal, 1572-1922’, ‘Een ieder vervulle zijn naaste bi-
jliggende plicht, Oorlogsjaar 1939’, beide De porceleyne Fles, Delft, pauwenbordjes, wandtegel Willem Arntsz Stichting, 1461-1961, 
Westraven, etc.

30

 941 Aardewerk botervloot met blauw-wit floraal decor en leeuwtje op het deksel, 18e/19e eeuw, daarbij: aardewerk hengselmandje met 
polychroom landschapsdecor van emailverf, Frankrijk, 19e eeuw 5

 942 Twee polychrome biscuitporseleinen beeldjes van katten, Franco en Stefano, ontwerp: Rosina Wachtmeister, uitvoering Goebel -h 
grootste beeldje 29 cm- 30

 943 Twee bolvormige keramiek plantenhangers,ontwerp: Piet Knepper, uitvoering: Mobach, jaren ‘70 - Diam. 20 en 26 cm - 30
 944 Porseleinen serviesgedeelte, Hutschenreuther 5
 945 Aardewerk serviesgedeelte, ‘Ineke’, ontwerp circa 1933, uitvoering Petrus Regout Maastricht 40

 946 Keramiek bolvaas met horizontale ribben en een schaaltje, ontwerp: Piet Knepper, uitvoering: Mobach, jaren ‘70 - H. 21, Diam. 16 
cm - 15

 947 Paar bedekte porseleinen vaasjes met Bacchanaal decor, gemerkt: Porzellanfabrik Wehinger & Co., tussen 1905-1918 - H. 21 cm - 10

 948 Twee keramiek vazen met reliëfdecor van bomen, beide gesigneerd Jaan Mobach, uitvoering Mobach, jaren ‘70 - H. 30 cm, grote 
vaas met scheur - 15

 949 Twee keramiek reliëfplaquettes: vader, moeder met twee kinderen en een kinderhoofdje, beide ontwerp: Hanna Mobach, uitvoering: 
Mobach, jaren ‘80 - 35 x 23 en Diam. 15 cm - 25

 950 Twee bruine aardewerk kruiken 5
 951 Twee Chinees porseleinen gemberpotten met deksels en blauw-wit landschapsdecor, 19e eeuw -één deksel beschadigd 40
 952 Rode aardewerk schaal met bijpassende bolvormige vaas -diam. 44,5 cm, h. vaas 22 cm- 5

953
955

 953
Twee donkerbruine terracotta wandborden met decor van twee renaissanceplaquettes, man en vrouw, en rijk versierde rand, naar Hans 
Makart (1840-1884) Historismus, circa 1880 -diam. 45,5 cm- 80

 954 Twee steengoed bierpullen met tinnen montuur en deksel, Duitsland, circa 1900 5

 955
Paar porseleinen wandborden met blauw-wit  decor: houtzaagmolen aan het water, met molens op de achtergrond en schapen hoedend 
meisje op een bospad, beide naar Julius van de Sande Bakhuyzen (1835-1925) -Diam. ca. 34,3 cm- 60
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 956 Biscuit beeldgroepje: ‘La jeunesse tourmenté par l’amour’, gemerkt: Sèvres, circa 1880 - chipjes - 150

 957 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 - 5

 958 Twee porseleinen herdenkings wandborden: Jan Pietersz. Coen (mei 1619-1919) en bevrijding Den Brielle, 1572-1922, daarbij: porse-
leinen wandbord met decor van zeilschepen op zee, naar H.J. Mesdag, alle Porceleyne Fles, Delft -diam. grootste bord 28,3 cm- 50

 959
Porseleinen wandbord met blauw-wit decor: gezicht op de toren van de Oude kerk te Delft vanaf de Oude Delft -diam. 40,5 cm.-, 
daarbij: paar porseleinen steelvaasjes -h. ca. 9 cm.-, alle Porceleyne Fles, Delft 50

 960 Drie reliëftegels, gemerkt: De Porceleyne Fles, Delft - beschadigingen - 10
 961 Drie polychrome porseleinen speeldozen en zeven eierdoppen, Beatrix Potter, Enesco, Frederick Warne & Co. 20

 962 Drie polychrome biscuitporseleinen beeldjes van muizen met bestek: Beatrix, Bianca en Mini, ontwerp: Rosina Wachtmeister, uitvo-
ering Goebel 20

 963 Drie polychrome biscuitporseleinen beeldjes van katten: Renato, Giulia en Angelo & Angelina, ontwerp: Rosina Wachtmeister, uitvo-
ering, Goebel 30

 964 Drie polychrome porseleinen beeldjes: muis, katje met viool, Goebel, nr. 016, nr. 33/32 en kat met bal, Hutschenreuther 20
 965 Keramiek kaststel en dekselpot met blauw-wit Delfts decor, Boch, voor Royal Sphinx 5
 966 Paar cilindervormige vaasjes en bijpassende plantenbak, uitvoering: Mobach, deels gestempeld, jaren ‘70/’80 - H. 13, L. 20 cm - 20

 967 Cilindervormige vaas met gegolfd reliëfdecor en goud-bruin lusterglazuur en twee bijpassende schaaltjes, uitvoering: Mobach, jaren 
‘80 - H. 26, Diam. 9 en 16 cm - 30

 968 Drie keramiek bloemvaasjes, twee gemonogrammeerd Piet Knepper, alle uitvoering: Mobach, jaren ‘70/’80 - H. 13, 16, 16,5 cm - 15
 969 Drie keramiek vaasjes, ontwerpers: Joke Stroes en Piet Knepper, uitvoering: Mobach, jaren ‘70/’80 - H. 7, 10 en 20 cm - 20

970

977

 970
Drie-delig keramiek kamerfonteintje met groen lijnendecor, ontwerp: Jaan Mobach, uitvoering: Mobach, gesigneerd en gedateerd ‘84 
- H. 20 en 25 cm, Diam. 44 cm, zeldzaam - 75

 971 Drie porseleinen beeldjes: bloemendragende putti, Duitsland, 19e eeuw -h grootste beeldje 12,5 cm, lichte defecten- 40

 972 Groot formaat porseleinen wandbord met blauw-wit decor naar het zigeunermeisje van Frans Hals, De Porceleyne Fles, Delft, in 
originele doos -diam. 41 cm-, daarbij: pauwenbordje en 19e eeuws tegeltje met decor van twee spelende kinderen, 19e eeuw 40

 973 Plateel wandschotel, Delana Royal Plazuid, en rookstel, Regina Lima, Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda, circa 1930 25
 974 Drie-delig porseleinen kaststel met transferdecor, circa 1900 - H. 20 cm - 5

 975 Vier keramiek olielampjes, deels gesigneerd Joke Stroes en Tom Bruinsma, uitvoering: Mobach, jaren ‘80 - H. 6, 10 en 13 cm, één 
met chipje - 10

 976 Sumatraanse kom, ovaal op voet, 23,5 x 9,5 cm 5

 977
Drie aardewerk cloisonné wandtegels: zeilschip -defecten-22,8 x 12,3, 1246-Delft-1946 en molen aan het water, daarbij: ingelijste 
cloisonné tegel ‘De gelaarsde kat’ -20,7 x 20,6 cm 25

 978 Vier diverse Hummel beeldjes, waaronder kind op skies -defecten- 20

 979 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- 25
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 980
Paar biscuit en ormulu drie-lichts kandelaars versierd met kristallen pegels, voorstellende een Schotse jager en een vrouw met een 
gewond hertje in de arm, gemerkt: Sutherland and Sons, Stafforsshire, circa 1880 - H. 45 cm, beschadiging hand - 30

 981
Vijf polychrome biscuitporseleinen beeldjes van katten: Renata (twee maal), Serafina, Leonzio en Valentino & Valentina, Exclusive 
Edition 2004 -chipje van een oor, h. grootste beeldje 16 cm- 30

 982 Polychroom Chinees porseleinen beeldje, Yixing theepot, etc. 20
 983 Plateel vaasjes, kruikje, asbak, etc. 5

 984 Drie plateel vaasjes, jaren ‘30 en twee aardewerk vaasjes met gestileerd polychroom decor, jaren ‘50 -plateel vaasje beschadiging aan 
de rand- 5

 985 Langwerpige aardewerk glazenkoeler met blauw-wit decor van een paard dat beslagen wordt, een koeiendrijfster, etc., Nederland/
Noord Duitsland, circa 1840 -17 x 36 x 19,5 cm, restauratie- 5

 986 Vier aardewerk vazen, gemberpot en schaal, Mobach, Utrecht, tweede helft 20e eeuw 30

 987 Aardewerk dekselpot met blauw-wit floraal decor, Plateelbakkerij Schoonhoven -H. ca. 38 cm-, Delfts blauw, polychroom Delfts, 
glazen vaas, twee ijzeren figuurtjes: dirigent en smid, etc. 5

 988 Presse-papier in de vorm van een naakte liggende vrouw op een turkooiskleurige tegel, Mosa, Maastricht, theepot in de vorm van een 
aap met petje -defecten aan de rand-, beeldjes waaronder Goebel, etc. 20

 989 Zes polychrome beeldjes van vogels, parkieten, kanarie, roodborstje, etc., Goebel 30
 990 Twee porseleinen plastieken van een oude man en vrouw, mogelijk Turn, circa 1900, wijwaterbakje, beeldje van vogels, Enesco, etc. 20

 991 Zes polychrome biscuitporseleinen beeldjes van katten: Giuseppe, Linda en Lino, twee maal Giovanni, Carlo & Massino, Claudio & 
Claudia, kop-en-schotel, etc. 30

 992 Plateel wandbordje ‘Ivora’, twee schoteltjes ‘Princess, Ivora’, vaasje ‘Dolce Iris’, alle Plateelbakkerij Zuid-Holland, en twee schotel-
tjes met polychroom vogeldecor, Makkum 20

993

994

 993
Vijfdelig Delfts blauw aardewerk kaststel met drie bedekte potten en twee bedekte vazen, blauw-wit chinoiseriedecor en leeuwtjes op 
de deksels, gemerkt: ‘t Hart herkomst: familie Abbing -defecten, h. hoogste vaas circa 33 cm- 100

 994 Zeven polychrome porseleinen beeldjes: zes katten en konijn, Goebel -h. hoogste beeldje: 28 cm- 50
 995 Acht stuks aardewerk, allen gemerkt: De Porceleyne Fles, Delft  - beschadigingen - 10
 996 Acht aardewerk en porseleinen (wand-) borden, Japans Imari, Delft, oosters, etc., 19e/20e eeuw -defecten- 5

 997 Serie van negen Delfts aardewerk borden met decor van scheepsportrettten naar aanleiding van Sail Amsterdam 1980 in zeer beperkte 
oplage verschenen - Diam. 32,5 cm alle in originele piepschuim doos - 25

 998 Aardewerk pauwenwandbordje, zes schaaltjes, schaaltje en bordje, alle Tichelaar, Makkum, daarbij: Imari wandschotel met gecon-
tourneerde rand, 19e eeuw -randbeschadiging- 30

 999 Circa negen aardewerk vazen, waarvan één in de vorm van een kan met handvat in de vorm van een vis, grotendeels jaren ‘60 5

1000

 1000 Corneille (1922-1910), porseleinen wandbord en serviesdelen, schaaltjes, mokken, bordjes, etc. 40
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 1001 Nederlands aardewerk, vazen, schaaltjes, asbakken, etc., Mobach, Zaalberg, Brouwer, Ravelli, etc. 5
 1002 Aardewerk serviesgedeelte, Edme, Wedgwood, serviesgedeelte Pagod, Rörstrand, kop-en-schotels Royal Albert, etc. 5

 1003
Opengewerkte polychrome aardewerk set met oosterse motieven, bestaande uit: paar bedekte vazen, paar vaasjes en bedekte potpour-
ripot op onderschotel, Zsolnay, eerste helft 20e eeuw -h. hoogste vaas ca. 34 cm- 40

 1004 Aardewerk vazen, potjes, etc., Fris, Ravelli, etc., grotendeels derde kwart 20e eeuw 5
 1005 Delfts en Fries aardewerk, borden, vaas, etc., 18e/20e eeuw -defecten- 20
 1006 Aardewerk vazen, grotendeels Duitsland, derde kwart 20e eeuw 5

 1007 Witte porseleinen zoutvaatjes, pepervaatjes en mosterdpotjes, afkomstig uit de restaurants aan boord van schepen van de Holland-
Amerika Lijn 5

 1008 Porseleinen asbakjes en schaaltjes met afbeeldingen van pin-ups, jaren ‘50/’60 10
 1009 Aardewerk fragmenten van potten, schotels, etc., veel 17e en 18e eeuw 5
 1010 Divers porselein en aardewerk, bierpul met tinnen deksel, koffiepot, wandborden, etc. 5
 1011 Wit porseleinen, gedeeltelijk verguld theeserviesgedeelte, Noritake, midden 20e eeuw 5
 1012 Steengoed kruiken, waaronder jenever- en soja-, 19e/20e eeuw 20
 1013 Wit aardewerk serviesgedeelte, Petrus Regout en Sociëté Céramique, Maastricht, 19e eeuw -defecten- 5

1014
1021

 1014
Paar polychrome tafelstukken in de vorm van een mand dragende jongen, vergezeld van een schaap, en een mand dragend meisje, 
vergezeld van een geit, Amphora, Turn-Teplitz, Th 1029, eerste kwart 20e eeuw -h. ca. 30 cm, barstjes in de mand van de jongen- 80

 1015 Porseleinen serviesgedeelte met polychroom bloemdecor, B.R.C., Bavaria, adres: F.W. Krumm, Porzellanmalerei, Krefeld, ca. 1900 5
 1016 Elf stuks keramiek, deels gemerkt: Mobach, ontwerpen van onder andere Joke Stroes en Jaan Mobach 20

 1017 Koffieserviesgedeelte bestaande uit twaalf kop-en-schotels, roomkannetje, suikerpot en spoelkom met Zwiebelmuster decor, 19e en 
20e eeuw 5

 1018 Aardewerk serviesgedeelte, borden, schoteltjes, eierdoppen, etc., Edme, Wedgwood, daarbij: porseleinen serviesdelen, ‘Pagod’, 
Rörstrand, etc. 5

 1019 Grote verzameling poezenbeeldjes, veel porselein, etc., 5
 1020 Porseleinen serviesgedeelte Olau Line, uitvoering: Rosenthal 5

 1021 Verzameling Hummel postzegels en enveloppen in twee banden 40
 1022 Porseleinen theeserviesserviesgedeelte met polychroom floraal decor, Old Leeds Spray, D 3548, Royal Doulton 10

 1023

Zeer uitgebreid porseleinen serviesgedeelte ‘Variation’, ‘Porcelaine Noire’, ontwerp: Tapio Wirkkala, 1962, uitvoering: Rosenthal 
Studio-Line, bestaande uit: 14 dinerborden zwart, diam. 28 cm., dekschaal wit, diam. 21,5 cm, saladeschaal wit, diam. 22 cm., sau-
skom wit, vier schaalplaatsborden zwart, diam. 30 cm., 14 soepkommen wit, diam. 11 cm., zeven schotels voor soepkommen zwart 
, diam. 16,5 cm., twee id., diam. 17,5 cm., zes deksels voor soepkommen wit, 13 koffie- theekoppen, diam. 7 cm., met schotels wit, 
diam. 14,5 cm., botervloot, schotel zwart, deksel wit, taartschaal wit, diam. 32 cm.,  drie plaatsborden wit, diam. 26 cm., 13 dinerbor-
den wit, diam. 24,5 cm., 14 soepborden wit, diam. 23,5 cm., 10 ontbijtborden wit, diam. 22 cm., elf taartbordjes wit, diam., 15,5 cm., 
suikerpot met deksel wit, melkkan wit, zes eierdoppen wit, zes bijbehorende onderschotels zwart, diam. 12,5 cm.,  theepot wit, koffie-
pot wit, peper en zout stel wit, acht taartborden zwart, diam. 16 cm., rookglazen glazen ontbijtborden, diam. 20 cm., 14 soepkommen 
wit, diam. 11 cm.,  zeven bordjes soepkom zwart, diam., 16,5 cm., twee id., diam. 17,5 cm., , zes deksels soepkom wit, 13 koffie- en 
theekoppen wit, diam. 7 cm., 13 bijbehorende schotels zwart, diam., 14,5 cm., botervloot wit met schotel zwart, 14,5 x 17,5 cm., en 
deksel wit, als winnend ontwerp bekroond, staat opgesteld in Museum Boymans en het British Museum -kan in de vaatwasmachine-

300

 1024 Doos divers o.a. Makkums porselein, wijwaterbakje, gedraaide houten kandelaar 10
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 1025 Groot gedeelte wit en zwart porseleinen servies van Rosenthal Studio Linie ontwerp Tapio Wirkkala 50
 1026 Drie polychrome en 13 Delfts blauwe borden met voorstellingen van schepen van de Holland-Amerika Lijn, tweede helft 20e eeuw 30

 1027 18 diverse Delfts aardewerk borden en schotels, waaronder: ‘De Halve Maen” 1609-1909, kerstbord 1941, Olympiade bord 1928 en 
een wandschotel met chinoiserie decor, voornamelijk gemerkt: De Porceleyne Fles, Delft - één bord gerestaureerd - 50

 1028 Circa 30 polychrome biscuitporseleinen beeldjes van katten, ontwerp: Rosina Wachtmeister, uitvoering Goebel 50

 1029
46-delen steengoed servies, waaronder schalen, borden, ontbijtborden, kommen en bekers, gemerkt: Virebent, Puy L’Éveque, Frank-
rijk, jaren ‘60/70 50

 1030 Verzameling van circa 60 herdenkingsbordjes en schoteltjes, kerstmis, moederdag, etc., Royal Copenhagen 20
 1031 Collectie van 70 porseleinen vingerhoedjes, waaronder gemerkt: De Porceleyne Fles, Royal Albert en Bing & Grondahl 25
 1032 Circa 71 porseleinen vingerhoedjes, voornamelijk gemerkt: Bichcroft, England 25
 1033 Collectie van 68 porseleinen vingerhoedjes, waaronder jaarcollectie uitgegeven door Golden Crown 20

Oude tegeltjes

 1034 Tegel met blauw-wit decor van een hond, tweede kwart 17e eeuw, in eiken lijstje 5
 1035 Tegel met blauw-wit decor van een hond, en wanli rand, tweede kwart 17e eeuw, in eiken lijstje 5

1036 1038 1039

 1036
Serie van vier polychroom gedecoreerde Goudse tulpentegels met Bourgondische lelie, eerste helft 17e eeuw, in houten lijst - enkele 
defecten - 50

 1037 Zes-pas tegeltableau: ‘De rustende reizigers’ naar Adriaan van Ostade, Goedewaagen,  Gouda 20

 1038 Twaalf-pas tegeltableau met voorstelling van een bloemvaas, Friesland, 18e eeuw - enkele kleine defecten, 52 x 39 cm - 150

 1039 Zespas mangaankleurig tegeltableau met decor van een koeiendrijver bij een boom in landschap, circa 1800 -52 x 39 cm, defecten- 150

 1040 Tegels, 17e/20e eeuw 20

 1041 Zespas tegeltableau met blauw-wit en geel decor van een vogelkooi, tweede helft 20e eeuw 20

 1042 Drie ingelijste 17e eeuwse tegels, twee 19e eeuwse en twee 20e eeuwse tegels waarvan één met decor van ‘Groot Constantia’ 40



Wednesday, January 8, 2020 Oude tegeltjes

77

1043

1044
kavel TRUE Inzet

 1043
Acht diverse polychroom gedecoreerde antieke tegels, waaronder cirkeltegels met dierfiguren, tulpentegels en tegels met bloemvazen, 
17e eeuw - diverse beschadigingen - 100

 1044
Negen antieke tegeltjes met voornamelijk dierfiguren, waaronder een giraffe en een tegel met een erotische voorstelling, 17/18e en 
19e eeuw - diverse kwaliteiten 100

1045

1046

 1045
13 diverse antieke, voornamelijk accoladetegels met tulpdecor en drie tegels met personen, alle midden 17e eeuw - diverse kwalitei-
ten - 100

 1046 Collectie van circa 50 antieke tegels, waaronder polychroom, 17e t/m 20e eeuw - veel restauraties en beschadigingen - 50
 1047 Tegels en plavuizen, 18e/20e eeuw -defecten- 20
 1048 Polychroom zespas tegeltableau ‘VII Provincien Adm. De Ruijter’ -38,5 x 25 cm- 5

1049

 1049
Ingelijst twaalfpas polychroom tegeltableau in Louis Seize-stijl: echtpaar in Friese sjees, vermoedelijk Tichelaar, Makkum, eerste 
helft 20e eeuw -37,5 x 51 cm- 200

 1050 Twee ingelijste zespas tegeltableaux met blauw-wit decor van Gouda en Vermeer, gesigneerd P. v.d. Kleij -44,5 x 29- 5

 1051 Twee maal zes ingelijste tegels met voorstellingen van bekende zeilschepen, Golden Hind, Bounty, Eendracht, etc., mogelijk Ti-
chelaar, Makkum, mahonie lijsten met messing hoekstukken en naamplaatjes, -88 x 18,5 cm- 20
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Kavel 1052 t/m 2094 met livebid 
Lots 1052 to 2094 with livebid 

Let er a.u.b. op dat uw schriftelijke biedingen op tijd bij ons binnen zijn. Zie pagina 6 voor 
de uiterste inzenddata.

If you want to place your bids in advance please make sure we have your bids in time. The 
schedule is on page 6.

Tip:
Kijk ook eens op www.ha-europe.com. Hier vind u foto’s van alle kavels. Dus ook van de 
kavels die in deze catalogus niet zijn afgebeeld.

Nog een tip:
Voer uw schriftelijke biedingen in op www.ha-europe.com. Dit voorkomt fouten en (in de 
post) zoekgeraakte biedbriefjes. Uw biedingen worden ook sneller verwerkt, dit levert een 
tijdvoordeel van soms wel 2 werkdagen op. Belangrijk indien er gelijke biedingen worden 
geplaatst. Ook krijgt u directe terugkoppeling en de mogelijkheid uw bieding alsnog te 
verhogen indien dit noodzakelijk is.



Thursday, January 9, 2020 Glaswerk

79

 1066 Swarovski: Haasje, Beagle, Kiwi, lieveheersbeestje en lieveheerbeestje op bloemen, met certificaat in originele verpakking 40

 1067 Swarovski: Schildpad met uitgestoken kop, Nijlpaard klein, Krab mini, Vergeet me niet blauw in heldere pot, daarbij: broche tulp 
helder, met certificaat in originele verpakking 25

 1060 Swarovski, Robben moeder en kind 1991 in originele verpakking 20

 1061 Swarovski: olifant klein -H. 32 mm-, eendje zonder snavel en moederdaghart zonder strik, in niet originele Swarovski doos 5

 1062 Swarovski: schildpad, van helder kristal met groene ogen en kikker, groot met zwarte ogen en heldere kroon, in originele doos, geen 
certificaat 5

 1063 Swarovski: Kandelaar met pin hoog 7 cm, in verpakking 15

 1064
Swarovski: Luit zonder standaard, Saxofoon met standaard, Crystal rose broche en Jan Klaassen met helder lichaam en gematteerd 
gezicht en rode pompon op muts, met certificaat in originele verpakking 25

 1065 Swarovski: Zodiac paard, haan, kip, kuikens, krab en broche roos helder met certificaat in originele verpakking 30

kavel TRUE Inzet

Glaswerk

Swarovski

 1052 Swarovski: Prestige Dolfijn, in originele verpakking 75
 1053 Swarovski: Eend zwemmend mini, eend mini met certificaat in originele verpakking + eend mini in originele verpakking 5

 1054 Swarovski: viool, in helder kristal, kandelaar, gemaakt om één kaars in te zetten. Deze kandelaar met pin was alleen voor Europa 
uitgebracht daarbij: Margriet geel, met certificaat in originele verpakking 10

 1055 Swarovski: Replica set, Beagle zittend, Eekhoorntje met noot en Poedel zittend, met certificaat in originele verpakking 20
 1056 Swarovski: 2 babyslakjes op blad, klavertje vier, konijn zittend, en uiltje, met certificaat in originele verpakking 20

 1057 Swarovski: Palmboom, de palmboom is uitgevoerd in geslepen kristal. De basis is van mat kristal. In originele verpakking 25
 1058 Swarovski: Schildpad baby’s, pinguinbaby’s , set van drie en pandajong, met certificaat in originele verpakking 20

 1059 Swarovski: boog, de rechtopstaande pilaren zijn van helder kristal. De boog is gematteerd, drie kerstfiguren Jozef, Maria en kind met 
certificaat in originele verpakking 20

1052

1057

1060

1064

1066
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1068 1072

kavel TRUE Inzet

 1068
Swarovski: Kater met hoge rug, Poesje liggend de bal wol is van aquamarijn kristal, met certificaat in originele verpakking en hond 
-mist iets- en vergeet mij niet in heldere pot 30

 1069 Swarovski; Ananas met klein zilverkleurig kroontje -zit los-, in originele verpakking 10
 1070 Swarovski: Peer in helder kristal, in originele verpakking 10

 1071 Swarovski: Eend groot, Kikker met zwarte/groene ogen, Kikker met zwarte ogen en heldere kroon, met certificaat in originele verpak-
king, daarbij: schelp -beschadigd- 25

 1072
Swarovski: Moby Dick, Lammetje zwartkop, Papegaai in helder kristal de snavel in de kleur fire-opal met Tulp geel, met certificaat in 
originele verpakking 35

 1073 Swarovski: Sneeuwvrouw met tasje, met certificaat in originele verpakking 20

1074
1079

 1074 Swarovski: Schelpenset, Harp, Pyramide presse papier , dolfijn -gelijmd en weer los-, Kakatoe, met certificaat in originele verpakking 50

 1075 Swarovski: Lovlots Camille de kat, met certificaat in originele verpakking 20

 1076 Swarovski: Mus, Vogelnest, Nachtuil en St. Jacobsschelp groot, met certificaat, in originele verpakking 25

 1077 Swarovski: kandelaar met zes sterretjes en zes punten, met certificaat in originele verpakking 20

 1078 Swarovski: Paard, in helder geslepen kristal met grote facetten die het object een moderne en abstracte vorm geven. 25

 1079
Swarovski: Fotolijstje, Dit fotolijstje heeft een matte/heldere gedraaide rand, een kleine blauwe steen, de bloem is helder, Maxi blo-
emschikking, met certificaat in originele verpakking 50

1080 1081

 1080 Swarovski: Kerstster 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 en 1999 150

 1081 Swarovski: Kerstster 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 en 1998 125

 1082 Swarovski: Kerstster 2000 en 2001 30
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1084

kavel TRUE Inzet

 1083 Swarovski: Kerstster 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2006 125

 1084 Swarovski: Tortelduiven SCS, Jaarlijkse Editie 1989, in originele verpakking 100

 1085 Swarovski: Leeuw op rots met ceretificaat in originele verpakking 30

 1086 Swarovski: Wonderen van de zee, Harmony in helder kristal zonder spiegel en display, in originele verpakking 15

1087 1089 1091
 1087 Swarovski: Wonderen van de zee Community 2007, zonder display en spiegel, in originele verpakking 50

 1088 Swarovski: Wonderen van de zee Eternity, zonder spiegel en display, in originele verpakking 40

 1089
Swarovski: Kaketoe, deze Paradise vogel  is gemaakt van kristal in de kleur Pink en Roze. Zijn kam is gemaakt van gematteerd 
kristal. De kaketoe is bevestigd aan een houten standaard. Zijn snavel is gemaakt van rhodium metaal. Met certificaat in originele 
verpakking

150

 1090 Swarovski: Jubileum vaas, Waterlelie middel, met certificaat, in originele verpakking 35

 1091 Swarovski: Vaas Soliflor, de smalle vaas Soliflor is uitermate geschikt voor een enkele bloem, met certificaat in originele verpakking 80

 1092 Swarovski: Walvissen 1992 zonder certificaat, in originele verpakking 25
 1093 Swarovski: Amerikaanse zeearend met gele snavel en zwarte ogen, met certificaat in originele verpakking 25

1094

 1094 Swarovski: Giraffe 2008, met certificaat in originele verpakking 100
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1095

1108

kavel TRUE Inzet

 1095
Swarovski: Kandelaar Stalactiet kandelaar met 5 ijspegels van kristal in een verchroomde houder. Met certificaat in originele verpak-
king 150

 1096 Swarovski: Fotolijstje met lieveheersbeestje, met certificaat in originele verpakking 10
 1097 Swarovski: Draak 1997, met certificaat in originele verpakking 15

 1098 Swarovski: Kandelaar met blauw en bloemen, aan de boven- en onderkant zit een kleine blauwe steen, het kristal daartussen is gemat-
teerd, daarbij:  kandelaar met bloem H. 19 cm, met certificaat, in originele verpakking 40

 1099 Swarovski: Juwelendoosje met bloem en kleine blauwe steen, daarbij: Komeet Kandelaar met certificaat in originele verpakking 25
 1100 Swarovski: Pinky Mo - Gelimiteerde Editie 2007, in originele verpakking 30

 1101 Swarovski: Salvatore gemaakt van Jet kristal. Zijn halsband is gemaakt van Indicolite kristal. Salvatore is een lange Deense Dog.  Met 
certificaat in originele verpakking 15

 1102 Salvatore is een lange Deense Dog. Missy Mo - koe, zij is gemaakt van helder kristal. Haar ogen zijn gemaakt van Jet Hematite 
kristal. Haar karakter staat voor betovering en enthousiasme. Met certificaat in origiele verpakking 20

 1103 Swarovski: Ricci - Eland, hij is gemaakt van helder kristal. Zijn ogen zijn gemaakt van Jet Hematite kristal. Zijn karakter staat voor 
vreugde en energie. Met certificaat in originele verpakking 15

 1104 Swarovski: Jay D. - Dino, hij is gemaakt van helder kristal. Zijn ogen zijn gemaakt van Jet Hematite kristal. Zijn karakter staat voor 
jeugd, vitaliteit en gemak. Met certificaat in originele verpakking 15

 1105 Swarovski: flacon Roos en flacon Oriëntaals, daarbij: papierknijper, met certificaat in originele verpakking 20

 1106 Swarovski: Violetta - Hond - Gelimiteerde Editie 2008. Zij is gemaakt van Violet kristal. Haar nek en staart zijn gemaakt van helder 
kristal. Met certificaat in originele verpakking. 20

 1107 Swarovski: Chitchat - Giraffe en Maxi Q - Ezel, met certificaat in originele verpakking, daarbij:  SCS pen 25

 1108
Swarovski: Y2B - Schaap, Joe & Harry - Muizen, Piggy Pong - Varken, Shina - Slak en Lil of Bling - Kat, met certificaat in originele 
verpakking 45

 1109 Swarovski: Vlinder Silver Shade met certificaat in originele verpakking 20
 1110 Swarovski: Vlinder Jonquil met certificaat in originele verpakking 20
 1111 Swarovski: Vlinder Light Amethyst met certificaat in originele verpakking 20
 1112 Swarovski: Vlinder Light Azore met certificaat in originele verpakking 20
 1113 Swarovski: Vlinder Satin met certificaat in verpakking. Zit in doos van violet. 15

1114 1116
1120

 1114 Swarovski: Olifant SCS - Jaarlijkse Editie 1993, met certificaat in originele verpakking 80

 1115 Swarovski: Steenbok met certificaat in originele verpakking 25

 1116 Swarovski: Olifantenmoeder met certificaat in originele verpakking 60

 1117 Swarovski: Babyschildpadden op stam met certificaat in originele verpakking 25

 1118 Swarovski: Vlinder op bloem helder met certificaat in originele verpakking 25

 1119 Swarovski: Parkieten, met certificaat in originele verpakking -gelijmd- 5

 1120
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 45

 1121 Swarovski: buffel in helder kristal met certificaat in originele verpakking 30

 1122 Swarovski: pinguinmoeder in helder kristal, moderne en abstracte vorm. Met certificaat in originele verpakking 20
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 1123 Swarovski: edelhert met certificaat in originele verpakking 60

 1124 Swarovski: flamingo deels uitgevoerd in geslepen en gegoten kristal, zijn veren zijn in de kleur roze, de snavel is roze, met certificaat 
in originele verpakking 35

 1125 Swarovski: giraffe baby met certificaat in originele verpakking 30

 1126
Swarovski: hengst, van helder gefacetteerd kristal met topaz kristal ogen, staart en manen zijn van mat kristal, voetstuk is van gegoten 
helder kristal. Met certificaat in originele verpakking 70

 1127 Swarovski: jaarstuk 2003: Antonio, het tweede stuk uit de ‘Magic of Dance’serie, met plaquette in originele verpakking 25

 1128 Swarovski: adelaar, geheel gefacetteerd helder kristal met certificaat in originele verpakking 25

1129 1130 1131

 1129
Swarovski: Assepoester, gemaakt van helder kristal. De trap en haar armen, voeten en hoofd zijn gemaakt van gematteerd kristal. De 
rozetten op de mouwen zijn zacht rose van kleur. Er wordt een los schoentje bij geleverd, met certificaat in originele verpakking 40

 1130
Swarovski: hoppen, de hoppen zijn van geheel gefacetteerd helder kristal, de snavels zijn van black diamond kristal. De kroontjes 
op de kop zijn van medium topaz kristal, de staarten zijn van jet en helder kristal. De basis is glad en gematteerd. Met certificaat in 
originele verpakking

60

 1131
Swarovski: koala’s, zittend op een boomstronk, moeder-koala omarmt haar jong van golden-teak kristal . De moeder is van helder 
gefacetteerd kristal, de neus en ogen van jet kristal. Met certificaat in originele verpakking 50

 1132 Swarovski: arrenslee van helder kristal met twee verpakte cadeautjes en een kleine boom (zonder spiegel). Met certificaat in originele 
verpakking 15

 1133 Swarovski: vlinder op blad gelijmd, nijlpaard klein, zodiac draak en schaap met certificaat in originele verpakking, daarbij: olifant 
groot met metalen staart 40

 1134 Swarovski: dalmatiër moeder, met certificaat in originele verpakking 25
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1135

1139

1142
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 1135
Swarovski: tortelduiven, facet geslepen in helder kristal, de ogen in jet en de bek in topaz kristal. De tortelduiven zitten op een gemat-
teerde tak. Met certificaat in originele verpakking 30

 1136 Swarovski: Santa Maria. Wordt geleverd zonder spiegel. Met certificaat in originele verpakking 25
 1137 Swarovski: de verzamelaar, met certificaat in originele verpakking 20
 1138 Swarovski: toekan, met certificaat in originele verpakking 15

 1139 Swarovski: Lovlots Diane - kat, met certificaat in originele verpakking 60

 1140 Swarovski: geelbuikrosella, deze paradijsvogel  is gemaakt van kristal in de kleur jonquil. De geelbuikrosella is bevestigd aan een 
houten standaard. Zijn poten en snavel zijn gemaakt van rhodium metaal. Met certificaat in originele verpakking 175

 1141 Swarovski: jonge ballerina, met certificaat in originele verpakking: daarbij:  klok Allegra van Steven Weinberg -klok beschadigd- 20

 1142
Swarovski: vaas rode rozen, gang of dogs, Peppino, dalmatiërpuppy staand, beer zusje, met certificaat in originele verpakking, daar-
bij: hertje, margriet groen en zwaantje aan ketting 60

1143

1152

 1143 Swarovski: SCS - Jaarlijkse Editie 1988 - spechten in verpakking 100

 1144 Swarovski: muis middel, bever zittend, konijn liggend, presse-papier met certificaat in originele verpakking, poesje en visje -visje 
gelijmd- 30

 1145 Swarovski: pincetvis, tropische visjes, met certificaat in originele verpakking 25
 1146 Swarovski: kip en haan, de kam en lellen zijn rood, met drie kuikentjes 15
 1147 Swarovski, presse papier in de vorm van een fles, uil groot, tulp en rode dobbelsteen, met certificaat in originele verpakking 30
 1148 Swarovski: vliegtuig, geitenjong, zeepaardje en margriet rood met certificaat in originele verpakking 30
 1149 Swarovski: Siamese vechtvis groen met certificaat in originele verpakking 20
 1150 Swarovski: papegaaiduikers met certificaat in originele verpakking 25
 1151 Swarovski: waterjuffer, poedel staand met certificaat in originele verpakking 20
 1152 Swarovski: wolf, hobbelpaard, kogelvis en dobbelsteen blauw met certificaat in originele verpakking 40

 1153 Swarovski: flesje met twee dolfijnen, dwarsfluit, jubileum eekhoorn met losse noot en fotolijstje met vlinder, met certificaat in origi-
nele verpakking 35

 1154 Swarovski: eenhoorn in helder krstal met certificaat in originele verpakking 30
 1155 Swarovski: palmboom met certificaat in originele verpakking 25
 1156 Swarovski: Leeuw 1995 met certificaat in originele verpakking 20
 1157 Swarovski: solaris kandelaar met certificaat in originele verpakking 15
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1158

1161
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 1158 Swarovski:  Geit met certificaat in originele verpakking 30
 1159 Swarovski: Siamese vechtvis groen met certificaat in originele verpakking 20
 1160 Swarovski: slak op blad en Anna’s juwelen doosje 2004, met certificaat in originele verpakking 15

 1161
Swarovski: tafelbel klein, kandelaar 113 (zeldzaam) alleen in Europa uitgegeven en kandelaar 114 met certificaat in originele verpak-
king 45

 1162 Swarovski: doktersvis helder, zeeleeuw moeder en hermiet kreeft, met certificaat in originele verpakking 40

1163

1169

 1163 Swarovski: schelp met parel, Duitse herdershond, haas mini liggend en veldmuis met certificaat in originele verpakking 50
 1164 Swarovski: ooievaar met baby met certificaat in originele verpakking 35

 1165 Swarovski: nar, het hoofd,rok,handen en gezicht zijn vervaardigd uit mat kristal. Verder zijn de kleuren light siam en saffier. Met 
certificaat in originele verpakking 20

 1166 Swarovski: juwelendoosje 2005 met gekleurde steentjes, met certificaat in originele verpakking 10
 1167 Swarovski: facetsteen groot ronde slijpstructuur met certificaat in originele verpakking 20
 1168 Swarovski: baby haai met certificaat in originele verpakking 15

 1169
Swarovski: orchidee 2013, miereneter, winwin schildpad, Tomasino - hond, zodiac slang en moederdag hart met certificaat in origi-
nele verpakking 40

 1170 Swarovski: hert met certificaat in originele verpakking 25

1171

1176
 1171 Swarovski: sneeuwvrouw zonder tasje, kerstboom helder, raamornament blauw, kerstster klein 2004 en kaarthouder blank en groen 40

 1172 Swarovski: kandelaar 111 met pin, dolfijn baby, zeehond spelend, licht blauw hart en cobra met certificaat in originele verpakking 40
 1173 Swarovski: rendier zonder spiegel met certificaat in originele verpakking 15
 1174 Swarovski: vlinder satin met certificaat in originele verpakking 20
 1175 Swarovski: vlinder light peridot op de verkeerde doos staat silver shade 15

 1176 Swarovski: Arabische volbloed, met certificaat in originele verpakking 30

 1177 Swarovski:  zilverreiger uitgevoerd in helder kristal met zwarte kuif en gele snavel, met certificaat in originele verpakking 30
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1178

1179

1182
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 1178
Swarovski: Dalmally tropische bloemen. Deze Paradise bloem is gemaakt van kristal in de kleuren Tropic Sun en Olive. Met certifi-
caat in originele verpakking 60

 1179 Swarovski: damboa - blue violet met certificaat in originele verpakking 60

 1180 Swarovski: de kat in helder kristal en grote facetten. De halsband is emerald (groen) gekleurd. Met certificaat in originele verpakking 15

 1181 Swarovski: de hond in helder kristal met grote facetten welke het object een moderne en abstracte vorm geven. De halsband is zilver-
kleurig uitgevoerd met kristalsteentjes in de kleur sapphire. Met certificaat in originele verpakking 20

 1182 Swarovski: Dorora - fuchsia rain de bloem is gemaakt van kristal in de kleur Fuchsia Rain. Met certificaat in originele verpakking 60

 1183 Swarovski: uilenpaar uitgevoerd in helder kristal op een gematteerde tak, met certificaat in originele verpakking 40

1184

1186

 1184
Swarovski: varken groot, uil klein helder, grizzly jong, dobbelsteen blauw, pinguin meneer, de poten mat en de kop en vleugels zwart 
gelijmd met certificaat in originele verpakking 50

 1185 Swarovski: zeehond zonder snorharen -gelijmd-, beer groot, vlinder mini, SCS gifkikker eventstuk 2009, kuiken, egel klein met 
certificaat in originele verpakking 35

 1186
Swarovski: poesje mini, eend mini staand, zidiac rat, hond Robbie B, zodiac haan en uil klein helder met certificaat in originele 
verpakking 40

 1187 Swarovski: Lee Roy leeuw, kuiken met zilveren snavel, zonder voetjes, lammetje zwart kop, kris beer met champagne fles met certifi-
caat in originele verpakking 35

 1188 Swarovski: zeester 2005, zwaan SCS ledengeschenk 1996-2004, olifant klein uitgevoerd in gefacetteerd helder kristal met zwarte 
ogen, dobbelsteen rood, muis replicaatset gelijmd. Met certificaat in originele verpakking 20

 1189 Swarovski: kolibri, de basis is mat en de kolibrie en de twee bloemen zijn helder. Met certificaat in originele verpakking 15
 1190 Swarovski: de haan, helder geslepen kristal met grote facetten die het object een moderne en abstracte vorm geven. 15
 1191 Swarovski: tijger uitgevoerd in helder kristal met zwarte ogen. Met certificaat in originele verpakking 25

1192

 1192
Swarovski: gnoe uitgevoerd in helder kristal met accenten van Smoky Quartz, Black Diamond en Jet-kristal. Met certificaat in origi-
nele verpakking 75

 1193 Swarovski: Kris Beer met fotolijst met certificaat in originele verpakking 20
 1194 Swarovski: Box “Astro” gematteerd met sapphire kristal stenen. Niet in originele verpakking en geen certificaat 25
 1195 Swarovski: vos groot, vos mini sluipend, vos mini zittend, muis middel, kogelvis mini, mus, replica poesje 20
 1196 Swarovski: uil klein, zeehond met zwarte snorharen, teckel met beschadiging op rug met certificaat in originele verpakking 15
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 1197 Swarovski: Marie & Pierre - katten, Ines - kat, platte muis met certificaat in originele verpakking 50

 1198 Swarovski: bever moeder, Emily - kat, kogel, een dozijn roze rozen, gansje Harry met certificaat in originele verpakking 60

 1199 Swarovski: tafelbel solaris, Pluto, panda moeder, lammetje en sneeuwvlok klein met certificaat in originele verpakking 45

 1200 Swarovski: tulp roze, beer mini, Theo kat, dalmatiër puppy zittend, viool in helder kristal afgewerkt met goudkleurig metaal, sneeu-
wvlok klein 2004. Met certificaat in originele verpakking 45

1201 1202

 1201 Swarovski: kerstster 2007, 2008,2009 en 2010 met certificaat in originele verpakking 60

 1202 Swarovski: kerstster 2002, 2008, 2009 en 2010 met certificaat in originele verpakking 60

 1203 Swarovski: kerstpiek zilver, de heldere kristallen sterren zijn gemonteerd op een chroomkleurige voet. Bijgeleverd een statiefje 
waarop de piek geplaatst kan worden. Met certificaat in originele verpakking 45

1204
1205

 1204
Swarovski: kerstster 1996, fonkelende sterren, kersster 2009, kandelaar 104 met pin, kandelaat 101 sneeuwvlok met certificaat in 
originele verpakking. Toegevoegd engels armen benen en hoofd zit los, daarbij: walrus zonder tanden 40

 1205
Swarovski: Napoleon flacon, love juwelen doosje, 2008 raamornament - bamboe, kaart/fotohouder groen, met certificaat in originele 
verpakking 40

 1206 Swarovski: titel plaquette 2008-2010 bedreigde diersoorten, 2004 Anna’s balletschoenen, pinguin groot, jubileum zwaan zonder witte 
sokkel, kaart fotohouder helder, bloem met pin met certificaat in originele verpakking 25

 1207 Swarovski: kaarshouder twee maal rose, één geel, één helder, hommel, kat groot, Schotse terrier, met certificaat in originele verpak-
king 25

1208
1210

 1208
Swarovski: kris beer met klok, pinguin mevrouw, kleine ster 2003, kerstster klein 2010 en dauwdruppel met certificaat in originele 
verpakking 40

 1209 Swarovski: moeder gans, gansje Tom, gansje Dick, poesje staand met heldere bal met certificaat in originele verpakking 25

 1210 Swarovski: trein, vierdelig, met certificaat in originele verpakking 45
 1211 Swarovski: leeuwenjong met certificaat in originele verpakking 10
 1212 Swarovski: Happy Duck - lovely Lucy, tijger jong staand 25
 1213 Swarovski: drie kristallen onderzetters 15
 1214 Swarovski: gekko eventstuk 2008 20
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 1215 Swarovski: vier vingerhoeden met adelaar, uil, kakatoe en papegaai, daarbij: kerstboom 40

 1216 Swarovski: panda jong Jaarlijkse editie 2008 25

 1217 Swarovski: flacon roos, poesje, zwaan klein, vingerhoed kakatoe, zwaan mini, en kandelaar 102 met pin 20

 1218 Swarovski: fotolijstje met lieveheersbeestje, broche tulp en boog 20

 1219 Swarovski: fotolijst met vlinder,twee maal ledengeschenk 2002 met blauwe tulp,twee maal tulp roze en één tulp rood, trommel, titel-
plaquette  SCS moeder en kind 1990-1992, titelplaquette 2008-2010 bedreigde diersoorten en klein hartje, kristal, bolderkar en engel 25

 1220 Swarovski: uil middel, varken middel en mini, kip haan drie kuikens en moeder gans 20

 1221 Swarovski: zeehond, beertje, kinderwagen goud, zeehond mini, vlinder mini en varkentje mini 20

 1222
Swarovski: kat mini, pinguin mini, poesje mini, vogeltje, koala mini, schelp, eendje vogeltje en vlinder op blad, toegevoegd kristallen 
vliegtuig en helicopter 30

 1223 Swarovski: zwaan groot, middel en klein, toegevoegd facet geslepen kristallen ei met standaard 10

1224

1228

Divers

 1224
Geëtst glazen vaas met paars floraal decor, (Rubis serie), gesigneerd Legras, St. Denis, eerste kwart 20e eeuw - H. 12, Diam. voet 22 
cm - 50

 1225 Dikwandige rood- en blankglazen getorste vaas, Oost-Europa - H. 36 cm - 5

 1226 Cees van Olst (1947-2014) glazen schaal met blauw- en geel geaderd decor en luchtbellen, 47 149, gesigneerd -h. 12,5, diam. 20,5 
cm- 20

 1227 Opekta fles, afkomstig van het bedrijf van Otto Frank, geproduceerd toen de firma nog in Duitsland gevestigd was, fles is in zeer 
goede staat 20

 1228 Antieke glazen buikfles met resten van irisatie, Holland, 18e eeuw - H. 18 cm, randschilfer - 50

 1229 Iriserende glazen vaas, von Poschinger, paar stopflesjes en meerkleurig bolvaasje 10

 1230 Zeven glazen spaarpotten, 20e eeuw 20

 1231 Likeurkaraf met vier glaasjes gedecoreerd met koudemaille, circa 1900 5
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 1232 Blauw-groen glazen beeldje van een paard, cire perdue (verloren was methode), Daum, France, gesigneerd -h 16 cm- 80
 1233 Persglazen Madonna op voet, ontwerp: Stef Uiterwaal, 1929, uitvoering: Glasfabriek Leerdam, voetje niet origineel - H. 24 cm - 20
 1234 Persglazen bedekt bonbonschaaltje met greep in de vorm van een vis, jaren ‘20, Frankrijk - H. 15 cm - 5

 1235 Amberkleurig glazen vaasje met verticale tincraquelé banen, ontwerp: A.D. Copier, 1950, uitvoering Glasfabriek leerdam - H. 14,5 
cm - 10

 1236 Blankglazen karaf, ontwerp: Siem van der Marel, jaren ‘90, uitvoering: Royal Leerdam - H. 28 cm - 5
 1237 Helderglazen koekdoos met blauw glazen deksel, ontwerp Floris Meydam 1953, uitvoering Glasfabriek Leerdam - Diam. 21 cm - 5

 1238 Fraai geslepen ‘Überfang’ Boheems kristallen olielamp met sierpiegels -elektrisch vermaakt - H. 45 cm - 30

 1239 Henri Heemskerk (1885-1953) persglazen amberkleurige art deco schaal met decor van tulpen, vervaardigd voor Verreries de Scail-
mont, België, circa 1930 -diam. 37,5 cm, gebruikssporen- 25

 1240 Glas op voet met emailleverf decor van vlinders en eikenloof, met in reliëf vergulde en verzilverde metalen eikeltjes, gemerkt 8322, D 
180, mogelijk Daum, circa 1880 -h 12,5 cm- 20

 1241 Glazen flacon met tinnen montuur, Haig, Dimple -h. 22 cm- 80

 1242 Gesatineerd glazen Maria beeld, ontwerp: Stef Uiterwaal, uitvoering Glasfabriek Leerdam, gemonogrammeerd, jaren ‘30 - H. 38 cm, 
2 chips aan voet - 40

1243 1246
 1243 The Queen of Sheba, naar Erté (Romain de Tirtoff) 1892-1990, zeefdruk op glas, beperkte oplage - 80 x 60 cm - 100
 1244 Geelglazen en groenglazen balonnetje, met sticker Murano Glass 5
 1245 Rose glazen bolvaas, nr. 48461, ontwerp Göran Werff, uitvoering Kosta Boda -H. 10,7 cm- 20
 1246 Groot formaat rose opaalglazen hengselvaas met verguld composiet montuur op voet, circa 1880 H. 63 cm- 30

 1247 Glazen knijpfles met geëts decor van divers wild en landhuizen, daarbij: glazen fles met kurk en geëtst opschrift: ‘Genever’ - H. 24 en 
19 cm - 5

 1248 Twee blankglazen bonbonnières waarvan één in originele verpakking, en vaasje, uitvoering: Royal Leerdam 5

 1249 Twee blankglazen vazen met ingesloten luchtbellen, vermoedelijk ontwerp: A.D. Copier, jaren ‘60, uitvoering: Royal Leerdam - H. 20 
en 21 cm - 10

 1250 Glazen waterkaraf. Villeroy & Boch en een ‘Maljakko’ vaasje, uitvoering: Ittala, ontwerper Alvar Aalto, beide in originele verpakking 
- H. 9,5 cm 5

 1251 Twee persglazen schalen, Frankrijk, circa 1925 - Diam. 33 cm - 10

 1252 Twee glazen plaquettes: polychrome vogels, jaren ‘70 -26 x 26 cm- en polychroom gestileerd landschap -29,8 x 15 cm-, Koninklijke 
Glasblazerij Leerdam, Leerdam 20

 1253 Paar olijfgroene glazen stolpen om over jonge plantjes te zetten, Frankrijk, circa 1900 -h. circa 25 cm- 10
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 1254
Glazen vaas met twee kleine ronde geslepen vlakken en blauw decor, ontwerp Siem van der Marel (1944), uitvoering Royal Leerdam 
Crystal, met certificaat van authenticiteit -h. 29,5 cm, chipje aan de bovenrand-, daarbij: driehoekig paars en blauw geaderd glazen 
bakje, HN 10, ontwerp Max Verboeket (1922-2015), uitvoering Kristalunie Maastricht -h. 13 cm-

20

 1255 Twee glazen glasserviesgedeeltes, jaren ‘70, waaronder model Bistro, ontwerp Per Lütken, uitvoering Holmegaard 5

 1256
Gesatineerde persglazen art deco schaallamp met gestileerd floraal decor, gemerkt France 1044, circa 1930 -34,7 cm-, daarbij: 
persglazen dekselpotje met floraal jugendstil decor, Vallerysthal, Frankrijk, circa 1910 -chipjes, H. 14 cm- 20

 1257 Drie kristallen beeldjes: locomotief, vlinder en zeehond met bal 5
 1258 Drie persglazen karaffen met stop, circa 1900 - circa L. 30 cm - 5
 1259 Glazen, natuurstenen en kwarts object, getiteld: ‘Rise’, onduidelijk gesigneerd, gedateerd 2002 - H. 35 cm, chipjes - 5

 1260 Getorste glazen vaas, Orrefors, F244-411 -h. ca. 18 cm, aanslag en chip-, daarbij: spijkervaas, ontwerp: Andries Copier, uitvoering, 
Glasfabriek Leerdam -h. ca. 9 cm- en blauwe glazen vaas, Jean beck, München 5

 1261
Drie glazen presse-papiers, waarvan één in doos, met polychroom decor, 250-227, 250-236 en 250-231, gemonogrammeerd Siem van 
der Marel, Royal Leerdam 40

 1262 Drie gedeeltelijk polychrome glazen zwanen -h. grootste zwaan 29,5 cm- 5
 1263 Drie glazen kannetjes met gekleurde draadglazen hals, paar geslepen kristallen karafjes en wespenvanger, 19e/20e eeuw 20
 1264 Drie glazen vormstukjes in de vorm van vogeltjes, deels gemerkt: Iittalla 25

 1265 Taps toelopend glazen vaasje met gematteerde banen -H. 9,5 cm-, en bolvormig vaasje H. circa 5 cm-, beide Orrefors,  daarbij: paarse 
glazen schaal met vier omhoogstaande punten, jaren ‘70 -H. 13 cm- 20

 1266 Twee flûtes en twee glazen, circa 1800 en eerste helft 19e eeuw 5

1267 1279

 1267
Vier glazen vaasjes met polychroom slingerend dradendecor, waarvan drie gesigneerd Max Verboeket, uitvoering: Kristalunie, Maas-
tricht, jaren ‘60 40

 1268 Doosje met glazen snoepjes en bonbons, daarbij:  kristallen beeldjes, poes, konijn etc. 5

 1269 Antieke glazen, etc. 10

 1270 Divers glaswerk, groene schaal op voet, matglazen auto, etc. daarbij: porseleinen serviesdelen, Wedgwood 5

 1271 Diverse kristallen beeldjes, uiltje, tekkel, beertje, muis, rups, vogelbadje, muis en visje 5

 1272 Diverse kristallen beeldjes, zeehond met bal, zeehondje, schildpad, vogelbadje, hondje, kikker, beertje en olifantje 5

 1273 Kristallen beeldjes, waaronder vogeltjes met eieren op stam, vogels met kleintjes op stam met glazen display, poesje bij vissekom, 
drie zwaantjes en een eend, libelle, slak en schelp met parel 15

 1274 Kristallen beeldjes twee beertjes op glijbaan theepotje, lamp, olielamp, telefoon etc. 5

 1275 Twee blankglazen vaasjes 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 5

 1276 Oude wijnflessen, etc. 5

 1277 Beschadigde zaadflessen en restanten van zaadflessen, 17e/18e eeuw 5

 1278 Polychroom glazen beeldjes van een liggend paard en een toekan, daarbij: vaasje en presse-papier 5

 1279 Flessen en flesjes, 19e/20e eeuw 20

 1280 Geslepen kristallen onderzetter, Russisch slijpsel, met 2e gehalte zilveren rand, oude glaasjes, etc. 5
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 1281 Geslepen kristallen koektrommel op onderschotel, kaastolp op onderschotel, champagnekleurige roemers, glazen, etc, 19e/20e eeuw 30
 1282 Serie van zes geslepen kristallen asbakjes, Val St. Lambert, daarbij: geslepen kristallen sigarettenhouder, Baccarat 5
 1283 Diverse kristallen beeldjes, roos,kat, kikker, poes, konijn, kleine kikker, beertje, olifant, etc. 10
 1284 Divers glas en aardewerk, waaronder veel vazen, 19e/20e eeuw 5
 1285 Divers glaswerk, überfang glazen, presse-papier, flacons, etc., daarbij: agaat 20
 1286 Polychrome glazen vogels, vissen, etc. 20
 1287 Verzameling mondgeblazen dierenfiguurtjes, bloemen, etc. 20
 1288 Glazen dierenfiguurtjes, vaasjes, objecten, etc. 20
 1289 Glazen en kristallen schaal, glazen, etc., waaronder Boheems Überfang, 19e/20e eeuw 20
 1290 Kristal en glas, karaffen, parapluglazen, flûtes, etc., 19e eeuw 20

 1291
Benodigdheden om de tafel feestelijk te dekken: kristallen schaal op verguld metalen voet, twee series van zes glazen, kandelaars en 
paar zoutbakjes op verguld metalen onderzetters, daarbij: zes vergulde theelepels in doos, Keltum, 30-delig verguld metalen bestekge-
deelte, bestaande uit: zes tafelmessen, -vorken, -lepels, zes dessertmessen en zes dessertvorken

30

 1292 Glazen glasserviesgedeelte en geslepen kristallen karaf in doos, Villeroy & Boch 5
 1293 Gedeelte kristallen glasservies, diverse slijpsels en 2 karaffen 10
 1294 Doos divers glas en kristal o.a. gekleurde glazen 20

 1295 Zeven diverse glazen asbakken en negen diverse kandelaartjes en waxinelicht houders, Glasfabriek Leerdam en Kristalunie Maas-
tricht, jaren ‘60 en later 5

 1296 Serie van 16 persglazen bakjes, model: Collier, ontwerp: A.D. Copier, jaren ‘50, uitvoering: Glasfabriek Leerdam, in origineel kistje 5

1297

1299 1301

 1297 Circa 20 glazen presse-papiers 20

 1298 Glazen glasserviesgedeelte, bestaande uit: 26 rode wijn glazen op ronde voet en 17 witte wijnglazen met knoop in stam, op voet, 
Rosenthal Studio Line, jaren ‘60/’70 -defecten- 5

 1299
95-delig ‘Gilde’ glasserviesgedeelte, bestaande uit wijnglazen, water-, cognac-, limonade-, etc.ontwerp: A.D. Copier, uitvoering Glas-
fabriek Leerdam, ontwerp, 1930, uitvoering 1958 40

Klokken en divers

 1300 Composiet beeldpendule versierd met porseleinen plaquettes, 19e eeuw - H. 32 cm - 30

 1301
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- 60

 1302 Schoorsteenpendule in gezwart- en gemarmerd houten kast met goudlak metalen beslag en wijzerplaat met cartouches, laat 19e eeuw 
- H. 38 cm - 10

 1303 Scheepsklok met slagwerk in messing kast, gemerkt: Observer, gemonteerd op mahonie plaat - Diam. 14 cm - 25
 1304 Messing klok met roterende slinger onder stolp, Triber, Duitsland, jaren ‘60 - H. 31 cm, defect - 5
 1305 Schoorsteenpendule in marmeren kast en getooid met vaas, laat 19e eeuw - H. 44 cm - 5



Thursday, January 9, 2020 Klokken en divers

92

1306 1316 1317
kavel TRUE Inzet

 1306 Deels marmeren kolompendule met bijpassende vijf-lichts kandelaar, 19e eeuw - H. 40 cm - 30
 1307 Appelklok met deels beschilderde wijzerplaat met voorstelling van Schloss Hohenheim, laat 19e eeuw - L. 38 cm - 5

 1308 Mahonie en vergulde composiet beeldpendule met allegorische voorstelling van de scheepvaart, 19e eeuw en later - samengesteld - - 
H. 41 cm - 5

 1309 Drie-delig marmeren pendulestel, circa 1925 - defect - 5
 1310 Regulateur in mahonie kast, Commodoor Regulator 10

 1311 Friese staartklok met dubbele kap, maanstand en polychroom geschilderd decor, adres: J. Ratsma, Grouw, eerste helft 19e eeuw, 
inclusief gewichten, drie koperen schildjes, twee houten engeltjes en atlas -circa 160 cm hoog- 50

 1312 Replica Zaanse klok in mahonie kast 5

 1313 Wortelnoten replica van een schippertje met polychroom beschilderde wijzerplaat en maanstandaanduiding -h. zonder figuren 68,5 
cm- 5

 1314 Franse comtoise, 19e eeuw in eiken kast, circa 1900 - L. 40 cm - 20

 1315 Marmeren schoorsteenpendule met gestileerd reliëfdecor van hindes in boslandschap, vermoedelijk Frankrijk, circa 1925 - B. 53,5 cm 
- 5

 1316
Rijkgedecoreerde vuurvergulde beeldpendule van een middeleeuws strijder met bijl en vaandel, op gestoken verguld houten base-
ment, circa 1840, onder stolp op zwart gepolitoerd houten basement -h. pendule 45 cm, h. met basement onder stolp circa 60 cm.- 250

 1317 Bronzen en witalbasten beeldpendule: water tappende jonge vrouw, tweede helft 19e eeuw -h. 49,5 cm- 100

 1318 Vuurvergulde bronzen beeldpendule met motieven ontleend aan de klassieke oudheid, vrouw met hoorn des overvloeds, Italianiserend 
landschap, etc., circa 1830 -h. ca. 40 cm- 100

 1319 Replica staartklok met zon- en maanstand - L. 100 cm - 20
 1320 Vergulde composiet beeldpendule met vrouw en vruchtenmand, circa 1880 -lichte defecten- 5

1321
1328

 1321
Drie-delige marmeren en gebronsd composiet beeldpendule, ‘Les Fleurs des Marais’, naar Charles Ruchot (werkzaam 1880-1925), 
circa 1900 - H. 55 cm - 80

 1322 Drie-delig onyx en composiet beeldpendulestel ‘Le Fauconnier’, Frankrijk, circa 1880 - H. 57 cm - 40

 1323 Drie-delige marmeren en composiet beeldpendule ‘Retour des Hirondelles’, adres: Darbier & Revaux, Creil, Frankijk, circa 1900 - H. 
29 cm - 60

 1324 Regulateur met geëmailleerde wijzerplaat in noten en deels gezwart houten neo-gotische kast, circa 1870 - L. 98 cm - 30
 1325 Eiken en palissander pendule met chromen strippen, midden 20e eeuw 5
 1326 Groot formaat eiken regulateur met gestoken ornamenten en geslepen ruitjes, eerste kwart 20e eeuw -l. 90 cm- 20
 1327 Gestoken eiken regulateur, circa 1890 5
 1328 Friese stoelklok met polychrome beschilderde wijzerplaat en vergulde loden ornamenten, 19e eeuw 50
 1329 Junghans regulateur in eiken kast - L. 75 cm - 10
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 1330 Beschilderd metalen klokkenmannetje, gemerkt: J.v.E., midden 20e eeuw - H. 39 cm - 30
 1331 Appelklokje met polychroom beschilderd front, 20e eeuw, met rapport van renovatie uit 2019 5

 1332 Caféklok in gestoken eiken kast, adres: Mon Wurtel, Passage Vivienne 58, Paris, circa 1900 -diam. 35 cm, glazen wijzerplaat gebro-
ken- 5

 1333 Eiken tafelklok met geprofileerde bovenrand en roodkoperen wijzerplaat, Amsterdamse School, circa 1930 -h. 27,5 cm, -loopt- 30

 1334 Eiken tafelklok met gestoken guirlande, gekoppelde zuilen, geslepen ruitjes, geprofileerd basement en bovenzijde, ‘Loanda E. No. 
1628 14 Tag Schlag’ -loopt, h. 39 cm- 20

 1335 Eiken en grenen tafelklokje met messing Jugendstil ornamenten, Duitsland, circa 1900 -h. 37 cm, loopt- 20
 1336 Tafelklokje in wortelnoten behuizing met maanstandaanduiding en messing ornamenten 15

 1337 Wortelnoten tafelklokje met polychroom Chinoiserie lakdecor, Smith’s English Clocks, Cricklewood, London, circa 1930 -15,5 x 8 x 
22,5 cm- 15

 1338 Koekoeksklok met bakelieten voorzijde, Masik, USSR 15

 1339
Roodgoudkleurige metalen Quartz tafelklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer, Cosmograph -h. 
27,5 cm- 80

 1340 Chroomkleurige metalen Quartz tafelklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer, Cosmograph -h. 27,5 
cm- 80

1341

1347

1350

 1341
Goudkleurige metalen Quartz tafelklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer, Cosmograph, in doos 
-h. 27,5 cm- 80

 1342 Goudkleurige metalen Quartz wandklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Date, GMT-Master II, -h. 33,5 cm- 80
 1343 Goudkleurige metalen Quartz wandklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Date, GMT-Master II, -h. 33,5 cm- 80
 1344 Goudkleurige metalen Quartz wandklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Date, GMT-Master II, -h. 33,5 cm- 80
 1345 Stolppendule Kaiser, met wereldbol en sterrenbeelden op de cijferring -H. ca. 27 cm-, daarbij: kleine stolppendule -H. ca. 17 cm 20

 1346 Messing tafelpendule met geslepen ruitjes, Koma, jaren ‘50 -H. 26 cm-, messing pendule Lancaster en messing pendule Mauthe, alle 
jaren ‘50/’60 20

 1347 Comtoise met polychroom gekleurde bloemslinger en front, adres: Billot, Soissons, daarbij: ijzeren muurstandaard 50
 1348 Friese staartklok met beschilderde wijzerplaat in eiken kast, tweede helft 20e eeuw 5
 1349 Veelkleurig marmeren alarmklokje met twee bronzen tortelende duifjes, art deco, circa 1930 -H. 18,5 cm, loopt- 20

 1350
Messing skeletklok met wit geschilderde cijferring en messing Romeinse cijferaanduiding, onder glazen stolp op gezwart houten 
basement -H. klok ca. 27 cm- 80
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 1351 Vergulde kunststof pendule met decor van rococo figuren, met speeldoos, cilindermechaniek met meerdere melodieën, onder glazen 
stolp met musicerend gezelschap, adres: Schmidt -H. met stolp 34 cm, stolp en meerdere ornamenten beschadigd- 40

 1352 Wortelnoten tafelklokje met messing ornamenten, gedeeltelijk verzilverde wijzerplaat en maanstandaanduiding, adres: John Thomas, 
London -H. 26 cm- 20

 1353
Driedelig Delfts-blauw klokkenstel met messing monturen en basementen, bestaande uit: balustervormige klok en paar vijfarmige 
kandelaren, circa 1890 -H. klok 65 cm- 100

 1354 Rijkbewerkte messing tafelklok met geëemailleerde wijzerplaat en Arabische cijferaanduiding -H. ca. 57 cm- 5

 1355 Rijkbewerkt driedelig messing klokkenstel, bestaande uit: pendule met geëmailleerde wijzerplaat, Arabische cijferaanduiding en twee 
vijfarmige kandelaars -H. pendule 50 cm- 40

 1356 Briggs Rotary Pendulum Clock onder glazen stolp, gemaakt na 1956 - H. 20 cm - 30
 1357 Wortelnoten tafelklokje met bronzen ornamenten, verzilverde cijferring en maanstandaanduiding, adres: Warnink 20

 1358
Driedelig klokkenstel, bestaande uit: klok in zwart marmeren kast met verguld sgrafittodecor, verzilverd fries met spelende puttidecor, 
wijzerplaat met geëmailleerde cijferring en Arabische cijferaanduiding en twee composiet beelden van Romeinse krijgers op zwart 
marmeren basementen met verguld sgrafittodecor, circa 1900 -h. beeld op basement circa 47 cm, klok loopt-

100

 1359 Driedelig zwart- en roodmarmeren klokkenstel, bestaande uit: tafelklok en twee tazza’s, circa 1890 50
 1360 Vier reisklokjes, Linden, Kienzle, etc. 20
 1361 Circa 16 wekkers, reisklokjes en alarmklokjes, Beautemps, Deluxe, Bayard, etc. 20
 1362 Klokken, meest tafelklokken, houten tafelklok, messing reisklok, etc. 40

1363 1364

1368

Wijnen

 1363 Magnum Krug champagne, 1969, fles nummer 957 in originele verpakking met certificaat - fles heeft gelekt - 200

 1364 Een fles Chateau Cheval Blanc, St. Emilion, 1er Grand Cru Classé, 1973, niveau fles is goed, vlekken op etiket 75

 1365 Chateau Lascombe, Margaux, grand cru classé, 1964 - niveau fles midden schouder - 25
 1366 Fles Chateau du Vieux Chene, Bordeaux Superieur, 1970. Alsmede fles Grand Vin de Bordeaux, Le Trochet 10

 1367 Chateau Haut-Bailly, Grand Cru Classé 1974 en 1980 en een fles La Parde de Haut-Bailly, Graves Léognan 1985, niveau flessen goed, 
etiketten met vlekken 10

 1368 Collectie van vijf flessen Taittinger Collections Champagne, jaren 1981,’82,’83,’85 en ‘86 in originele verpakking 100

 1369 Collectie van vijf flessen Taittinger Collections Champagne, jaren 1981,’82,’83,’85 en ‘86 in originele verpakking 100

 1370 Vier flessen Chateau de Mercey, Bourgogne Hautes Cotes de Baune, 1982 en een fles Gevrey Chambertin, Grand vin de Bourgogne, 
Récolte, 1988, niveau flessen is goed, etiketten met vlekken 30

 1371 Zes flessen Russische wodka, diverse destillateurs 20
 1372 Negen flessen Bordeaux, Maynessac, 1979, niveau flessen goed, etiketten met vlekken 10
 1373 13 flessen Chateau Croix de Bailly, Montagne St. Emilion, 1979, niveau flessen divers, vlekken op etiketten 20
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 1374 24 flessen Château Tour Haut-Caussan Médoc 2000 75

Curiosa

 1375 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’ 5

 1376 Drie-delig gipsen architraaf met maskeron en florale motieven, afkomstig uit een grachtenpand te Leiden  - B. 107 cm - 70

1377

1389

 1377
Hendrik van der Geld (1838-1914), eikenhouten snijstuk van de Aanbidding van het Lam Gods in twee delen, gesigneerd, laat 19e 
eeuw, lichte defecten - L. 185 cm - Van der Geld werkte vooral voor de neogotische kerken in het Bisdom ‘s-Hertogenbosch en in het 
aangrenzende Rijnland, wordt niet verzonden-

500

 1378 Drie tinnen lepeltjes, Francis Pollard, Haida, Verenigde Staten 5
 1379 Lapis-lazulikleurige pennenset in doos, bestaande uit: vulpen en ballpoint, Waterman, France 5
 1380 Bronzen chanoekia kandelaar op octogonale voet, versierd met acanthusbladmotieven en Davidster, circa 1930 - H. 26 cm - 5
 1381 Schildpad dekseldoosje met ivoren sluitrand op zilveren bolpootjes, 19e eeuw - L. 15 cm -, met lichte beschadiging 20

 1382 3e gehalte zilveren komfoor met messing binnenbak op houten onderschotel, daarbij: zes fruitmesjes met porseleinen heften, Zwiebel-
muster, in doos 50

 1383 Hartsvanger, met bronzen greep en bolvormige pommel, eerste helft 18e eeuw -punt van kling afgebroken- 10
 1384 Tafellamp met porseleinen voet in de vorm van twee kinderen, de kap uit varkensblaas, mogelijk Duitsland, eerste helft 20e eeuw 5
 1385 Twee messing kerkkandelaars en bijpassende wandkandelaar, circa 1930 - H. 18 en 22 cm, L. 34 cm - 5

 1386 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 5

 1387 Elf diverse slangen- en hagedissenlederen handtasjes, jaren ‘50 en later - 5

 1388 Benen schaakspel in houten kistje, 19e eeuw -lichte defecten-, daarbij: benen schaakstukken en opengewerkte benen damschijven, in 
kistje, 19e eeuw 5

 1389 Een oude Stanley calculator, in een houten foedraal (45x11x11 cm.) 100

 1390 Vier zilveren tien gulden munten, herenvestzakhorloge aan nikkelen horlogeketting, twee 2e gehalte zilveren servetbanden, vinger-
doekjesring, verzilverd maliënbeursje, etc. 40

 1391 Twee fichesdozen, gietijzeren stempel ‘Max Linder’ (1883-1925), Frans acteur, divers verzilverd, Chinees kompas in rode lakdoos 
met drakendecor, etc. 20

 1392 Zilveren vaasje, tafelkandelaar en zilveren wandelstokgreep met Egyptische motieven, diverse gehaltes -defecten- 5
 1393 Flink lot met betrekking tot luchtvaart, waaronder souvenirs en toilettasjes, diverse maatschappijen, waarbij Sabena en KLM 10
 1394 Verzameling medische instrumenten: scharen, tangen, verlostang, etc. 30

 1395 Uitgebreide verzameling medisch gerelateerde zaken: model van een nier, doosjes, inhalator, verband, porseleinen drinkkommetjes 
met tuit, Haemacytometer, etc. 40

 1396
Twee ingelijste midden 19e eeuwse lithografieën van Rotterdam: ‘Gezigt op het Stadhuis’ en ‘Gezicht op de oude Hoofdpoort’, 
daarbij: twee kartonnen reclameborden, ‘Alaska Winterpantoffels’, jaren ‘50, gestoken houten doos met medailles van de Kon. Ned. 
Baseball- en Softball Bond, twee dozen met 12-persoons verzilverd bestek, blikken projector, filmpjes, etc.

30

 1397 Bronzen astrolabium ingelegd met turkoois enn voorzien van perzische tekst - Diam. 17,5 cm, naar antiek voorbeeld - 25
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 1398 Twee bronzen astrolabia voorzien van Perzische tekst - Diam. 13 cm, naar antiek voorbeeld - 25
 1399 Ushapti’s, Horus- en Bes figuren - diverse leeftijden - 25

 1400 Uitgebreid lot glazen kralen, naar antiek voorbeeld 25
 1401 Diverse glazen, kralen naar Romeins voorbeeld 20
 1402 Drie Postbank stropdassen 5
 1403 Doos gevuld met theaterhistorie, bestaande uit schild, ringkraag, armstukken en drie helmen 10
 1404 Bakje gevuld met diverse KLM-zaken, waaronder speldjes en emblemen 5
 1405 Doos curiosa 5
 1406 Negen verschillende Shirley Temple buttons 15
 1407 20 Shirley buttons, waarbij dubbele 15

1408 1410

 1408 Oude speelgoedsoldaatjes en voertuigjes, diverse materialen 40

 1409 Drie paar boeien, gebruikt als filmattributen 10

 1410 Porseleinen Droste chocoladeketel, drie koppen en vier schotels 20

 1411 Drie vintage kaders met daarop uitleg hoe rayonvezel, enkalon en terlenka vervaardigd worden, circa 1960 5

 1412 Speldje ‘Welcome Transatlantic Fliers’ 5

 1413 Verguld houten en gipsen schilderijlijst - binnenmaat 45 x 60 cm - 20

 1414 Heiligenbeelden, crucifixen, rozenkransen, icoon, etc., 19e/20e eeuw, daarbij: tinnen koffiepot, 19e eeuw 20

1415
1416

 1415
Ovale schildpad snuifdoos met verguld 1e gehalte zilveren monturen en monogram, London, circa 1900 -defecten-, daarbij: geëmail-
leerd eivormig bronzen dekseldoosje 30

 1416
Achterglasschildering: ‘Hier liege ich wie ein kind bis ich auf steh u straff d. sünd’, Zuid Duitsland/Oostenrijk, circa 1800 -beschad-
igd-, glas-in-lood raampje van de aanbidding Gods, messing crucifix en icoon 40

 1417 Verzilverde miniaturen, pillendoosjes, bestekdelen, etc., daarbij: bijouterieën 20
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 1418 2e gehalte opengewerkte zilveren broodmand met leeuwenmaskerons - L. 28 cm - 60

 1419 Slingerglaasje met dubbele slinger, 19e eeuw, tinnen inktstel, messing schuifkandelaar en Qianlong roombordje met bamboe decor 
- glaasje met chips - 15

 1420
Vruchtenhouten en benen schaakspel in doosje, midden 19e eeuw -incompleet en beschadigingen-, sieradendoosje, biscuitporseleinen 
siervaasje met bronzen monturen, spekstenen snijstukken, etc. 40

 1421 Zeven stuks plateel, waaronder trompetvaas, decor: Damascus, jaren ‘20/’30, daarbij: Carlton Ware strooier- vaas met chip - 20

 1422 Zwartlak blad met polychroom drakendecor, Japan, twee wandappliques, twee ingelijste staalgravures, modeprenten uit ‘de Bazaar’, 
polychroom porseleinen beeldje van een jongetje, 19e eeuw, en messing deurklopper 40

1423
1428

 1423
Studentika: menu van een diner, gegeven in Maison Okhuizen, Kromme Nieuwegracht, Utrecht, 26 oktober 1904, ter gelegenheid 
van het 60-jarige bestaan van een Joodse studentenvereniging -beschadigd-, daarbij: lint met zilveren hanger in de vorm van een 
opengeslagen boek met Hebreeuwse schrifttekens en de jaartallen 1859 en 1844, lint met ronde penning TVN, 1872 en vergaan lint

50

 1424 Benen corpus Christi, 19 eeuw - L. 10 cm - 5

 1425 Groot formaat aardewerk crucifix met corpus, Terraco, wijwaterbkjes, verzilverde relikwiehouder -defecten-, etc. 20

 1426 Vier ijzeren ponsoenen met bloemdecor 5

 1427 Groot formaat gietijzeren koffiemolen, Peugeot Frères , circa 1900 5

 1428 Lijstjes, pijp, horlogestandaard, ets, belichtingsmeter, loep, etc. 40

1429

 1429 Blikken missiespaarpotjes, Witte Paters van Afrika, Suriname Zending, Leger des Heils voor Inwendige en uitwendige zending, etc. 40

 1430 Vijf blikken archiefdozen met messing monturen en handgrepen, 19e eeuw 5

 1431 Grote verzameling spaarpotten, hout, blik, plastic, etc., 19e/20e eeuw 40
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 1432
Verzameling bankspaarpotten, blik, plastic, etc., Rijkspostspaarbank, Rabobank, Dresdener Bank, Friesland Bank, Bank-Associatie 
SpaarfondsSpaarbank voor de stad Amsterdam, etc. 40

 1433 13 blikken en messing collectebussen 30
 1434 IJzeren sleutelkastje voor 72 sleutels 5
 1435 Buffelhoorn op schedelplaat 20
 1436 Buffelhoorn op schedelplaat 20

 1437
Gipsen dodenmasker, twee gewichtenblokken met gewichten, messing kanon op affuit en aardewerk hors d’oeuvreset, NOF, Delft, 
aangeboden door Calvé, , ontwerp: R.N. Roland Holst, uitvoering: Petrus Regout, Maastricht, circa 1925 -olieaanslag en defecten aan 
de schaaltjes-

30

 1438 Porseleinen lampvoet, met polychroom landschapsdecor, circa 1870, tabakspot, gewichtenblok met glazen gewichten, glazen lampen-
kapjes, brievenweger, etc. 20

 1439 Fotolijst, kristallen flesjes, porseleinen wandbordjes, kopergravure, etc. 20
 1440 Passerdoos, vaasje met 2e gehalte zilveren voet, hangslot, briletui, bewerkt ijzeren schaaltje, etc. 20

1441
1445

 1441 Pijpen en aanstekers, Flamidor, Zippo, Charatan, etc. 40

 1442 Stenomachine, Tachotype, jaren ‘30 5
 1443 Groene metalen bureaulamp met kap en flexibele hals -corrosie- 5

 1444 Groot formaat winkelblik Hille’s beschuit, daarbij: drie beglaasde blikken deksels van voorraadblikken, latoenkoperen spiegelkastje, 
ingelijste kopergravure, etc. 5

 1445
30 blikken missiespaarbusjes in witte wandvitrine, Broeders van O.L.Vr. van Lourdes, Dongen, Missionarissen van Mariann Hill, 
Procuur Don Bosco, Ugchelen-Apeldoorn, etc. 80

 1446 Vier floretten 30

 1447 IJzeren reclamebord ‘Haard, Hart van ‘t Huis, Bind Dit Gezin Die Eigen Haard Verkoos  Achte U Niet Min’, circa 1930 -24 x 102 
cm- 5

 1448 Twee blauwe geëmailleerde Amsterdamse straatnaamborden: Korsjespoorsteeg en Gasthuismolensteeg 5
 1449 Zakmessen, medische scharen en instrumenten 20
 1450 Circa 15 spaarpotjes, bank-, missie-, etc., daarbij: sparen gerelateerde zaken zoals aardewerk bekers met spreuken, etc. 20
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 1451 Divers curiosa, dobbelstenen, miniatuur scheepje, servetring, houten doosjes, porseleinen beeldjes, etc. 40
 1452 Speldjes, bronzen kruis, schaartje, etc. 5
 1453 Album scapulieren, wandelsportmedailles, etc. 5

 1454 Divers curiosa, eiken tafelklokje, vergulde console, geëmailleerde koffiepot, spaarpot, etc. 30

 1455 Cliché voor het drukken van het briefhoofd van de Firma J. van Kersbergen, Oudegracht 15 en Nachtegaalstraat 34 te Utrecht, Aanleg 
van Gas- en Waterleiding, Electrotechnisch Insallatiebureau, eerste helft 20e eeuw 5

 1456 Eiken wandvitrinekastje met spaarpotjes, missie-, bank-, etc. -50 x 40 x 11 cm- 20
 1457 Paar messing en metalen haardbokken versierd met urnen en guirlandes, Napoleon III, midden 19e eeuw 30
 1458 Paar messing en metalen haarbokken met dubbele bol en maskerons, Frankrijk, 19e eeuw 30

1459

1460

 1459 Fuller calculator in mahonie kist met instructieboekje, midden jaren ‘50, - L. 46 cm - 50

 1460 Messing proportionaalpasser, gesigneerd (Jean) Chapotot, Paris, 1690-1721 - L.  32 cm - 100

 1461 Oude biertap met twee tappunten en houten handvatten, bekroond door een adelaar, circa 1900 -h. ca. 78 cm., hout van één handvat 
ontbreekt, daarbij: losse kraan met houten handvat 40

1462
1467

1468

 1462
Eiken relikwieënkastje met vier relikwieën: H. Franciscus van Assisië, H. Joseph, H. Antonius van Padua en H. Theresia, -28 x 17 x 
11 cm- daarbij: aardewerk wijwaterkruik -defecten- 80

 1463 Vergulde Dupont aansteker 5
 1464 Djokja theepels, taartvorken en theezeef 20
 1465 Twee gipsen H. Hart beelden -lichte defecten, 85 en 63 cm- 5
 1466 Messing gongstandaard in de vorm van een kamelenkop op eiken achterplaat, Sunlightzeep, Afrikaanse beeldjes, briefopeners, etc. 5

 1467
Klein model smeedijzeren geldkist met resten van polychrome beschildering, Duitsland, circa 1700, met sleutel - H.28, B. 43, D. 39 
cm - 200

 1468 Gestoken benen schaakspel in houten kist met snijwerk, circa 1900 - kleine beschadigingen- 50

 1469 Album Amicorum van de heer C.M. Veenenbos, Doctor in de geneeskunde en arts te Oosterbeek ter herinnering aan zijn 25 jarige 
promotie en 25 jarige huwelijksvereniging in oktober 1908, geborduurd, in houten cassette. 30

 1470 Edmondson treinkaartjeskast, deze kasten waren gevuld met de kartonnen Edmondson treinkaartjes naar alle mogelijke bestemmingen 
binnen Nederland, circa 1960. Geen kaartjes aanwezig, voorzien van slotje en sleutel 5

 1471 Twee KLM vliegtuiggordels en twee life preservers 5
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 1472 Groot metalen bord verkeersregels kazerne, 93x62cm, wordt niet verzonden 5
 1473 Bushaltebord en Duits bord, toegevoegd bord ‘Nooduitgang’ 5

 1474
Verzameling van zes diverse schoolplaten, vijfmaal geschiedenis en eenmaal Vliegveld Schiphol, fraaie afbeeldingen, wordt niet 
verzonden 20

 1475 Polychrome katvormige theepot en melkkan, Tony Wood Studio, daarbij: Chinees porseleinen schoteltje, composiet beeldje van 
jockey en paard, etc. 20

 1476 Tinnen en polychrome porseleinen dierfiguurtjes, Dissing, Beswick, etc. 5

 1477 Geprepareerde walvis-embryo en twee potvistanden 300
 1478 Cachet met afbeelding van het stadswapen van Zutphen, laat 19e eeuw 10
 1479 Lot van driemaal houten bajonet, filmhistorie 5
 1480 Holland-Amerika Line kleding, jasjes, werkkleding, etc. 5
 1481 Messing kruithoorn, fotolijstjes, porseleinen herdenkingsbordje, wijwaterbakje, etc. 20

 1482
Grote verzameling Holland-Amerika Lijn gerelateerde voorwerpen: herdenkingsbordje, verzilverde bestekdelen, verzilverde schaal-
tjes, Steiff Teddybeer, petjes, menukaarten, etc. 40

 1483 Houten doosjes, messing tweelichtskandelaar, spaarpot in de vorm van een Afrikaans meisje, handtasje, etc. 30
 1484 Circa 15 Amerikaanse blikken nummerborden 20
 1485 Gelede hand van een harnas -defecten- 20
 1486 Kistje met 25 Cubaanse sigaren, Cohiba Pirámides, verzegeld en geseald 20
 1487 Kistje met 25 Cubaanse sigaren, Cohiba Espléndidos, verzegeld en geseald 20
 1488 Wandelsportmedailles, rijwielplaatjes, etc. 10

 1489 Twee stoffen popjes van matrozen, midden 20e eeuw, mogelijk afkomstig van de Holland-Amerika Lijn, vlag ‘De helden van oranje’, 
uitgegeven door Lays en oude Duitse vlag 10

1490 1491

 1490 Drie doosjes metalen opgravingen, knopen, gespjes, munten, etc., 20

 1491 Opgravingen: pijpenkoppen, potscherven, fossiele kiezen, etc. 30

 1492 Belasting-, laken- en vleesloodjes, grotendeels circa 1900 20

 1493 Antieke witgeaderde natuurstenen vijzel - H. 18 cm - 5
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 1494
74 doosjes met originele grondstoffen, waaronder zaden, pitten, cacao bonen, bauxiet en oliepalmpitten, afkomstig van het Koloniaal 
Instituut Amsterdam, in origineel vliegenkastje, circa 1925 75

 1495 Zeven diverse gelithografeerde blikken, waaronder De Gruyter’s Cacao en Korff’s Cacao, jaren ‘20/’30 - diverse kwaliteiten - 5

 1496 Rozenhout belijmd theekistje met messing sierranden, slotplaat en greep, het interieur met drie messing theebusjes, de deksels met 
stermotieven, Holland, laat 18e eeuw - H. 13, B. 21, D. 14 cm - 125

 1497 Verzilverde bestekdelen, Jasperware dekseldoosje, pot centen, aardewerk wandbord, Makkum, etc. 20

 1498 Verstelbaar messing studentenlampje met groenglazen kap - H. 42 cm - 25

 1499 Model van een zeilschip -h. 85 cm, lichte defecten- 5

 1500 Bovenkant van een lantaarnpaal, decoratief, wordt niet verzonden 5

 1501 Grote doos wegmarkeringsverlichting, werking niet getest, zeer decoratief, wordt niet verzonden 5

1502

1511

 1502 Twee portretjes, toverlantaarnplaatjes, 2e gehalte zilveren theezeef, twee paar zilveren manchetknopen en onedele horlogeketting 20

 1503 Garenbalans, a’Yarn assorting balance’ van John Nesbitt, in origineel doosje 5

 1504 Rijkbewerkt rond bronzen inktpotje, en champlevé crucifix met wijwaterbakje op kruisvormige onyx achtergrond op messing achterp-
laat, beide circa 1900 20

 1505 Circa 19 Chinese gestoken houten onderzetters 5

 1506 Drie stormlantaarns, waaronder Chalwyn en vier scheepspetten 20

 1507 Model van het gebouw van de Holland-Amerika Lijn te Rotterdam (tegenwoordig Hotel New York), met verlichting, in originele doos 5

 1508 Rapier toneelzwaard, met bijbehorende schede, decoratief stuk 5

 1509 Notenhouten kamelenzadel met smeedijzeren en messing beslag, circa 1900 - L. 130 cm - 10

 1510 Notenhouten kamelenzadel met smeedijzeren en messing beslag, circa 1900 - L. 130 cm - 10

 1511
A brass ‘Boa Constrictor’ automobile horn, manufacturer: Martin Signal, Germany, approx. 1910 - head L. 30, total L. 164 cm, lichte 
defecten - 300

 1512 Biscuit Corpus Christi in ovale en gipsen lijst, laat 19e eeuw - 40 x 35 cm - 10

 1513 Vijf diverse toneelzwaarden, diverse vleesspiezen en Sumatraanse dolk 20
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 1514 Twee, deels lederen, Venetiaanse maskers - L. 60 cm - 50

 1515 Metalen en notenhouten miniatuur handkar met uitneembaar munitiestuk, mogelijk trench art, einde W.O. I - L. 28 cm - 30

 1516 Drie miniatuur veldkanonnen met bronzen loop op eiken affuit, één model naar Napoleontisch voorbeeld en één naar voorbeeld 
Lodewijk XIV - L. 38, 43 en 45 cm - 30

1517

1520

 1517
Bronzen miniatuur lantaka kanon op idem affuit, houten trench art veldkanon en ijzeren veldkanon met veermechaniek - L. 25, 37 en 
46 cm - 30

 1518 Tien diverse miniatuur kanonnen naar 17e en 18e eeuws voorbeeld 25
 1519 Paar houten boekensteunen met metalen kanonnetjes en één extra, daarbij: drie miniatuur messing kannonetjes - beschadigingen - 25
 1520 Gietijzeren boekenpers op houten basement, gemerkt: NIAS, Papeterie Bruxelles, circa 1900 - H. 46 cm - 30
 1521 Mahonie wandrekje met 25 porseleinen vingerhoedjes, afbeeldingen van vogels, Franklin Porcelain 5

 1522 Metalen klokje, circa 1930, met steentjes ingelegd gedeeltelijk zwart geëmailleerd klokkenstelletje, Spanje, tweede helft 20e eeuw, 
twaalf verzilverde tafelnummers in doos en kristallen asbak met 2e gehalte zilveren sigarettenrusten 30

 1523 Beschilderde metalen reiskist met bol deksel , afkomstig van de S.S. Rijndam, adres: P. Sykers Coolschstraat Rotterdam, Holland - H. 
60, B. 45, L. 93 cm - 40

 1524 Vijf ongedragen bolhoeden in doos, Chabel’s Hat, maat 53/6,5 30

1525

 1525 Doos met tien ongebruikte pastoorshoeden, maat 55 40

 1526 Originele doos met circa 14 oude slobkousen, in nieuwstaat 25
 1527 Gevlochten rieten mand, gevuld met diverse toneelkledij, naar laat-Middeleeuws voorbeeld, circa 1900 25
 1528 Houten en stoffen hoedenmakers modelhoofden, 1e kwart 20e eeuw 5
 1529 Kartonnen halfmodel van een paspop, circa 1950 5
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 1530 Kunststof en stoffen mannequin met houten beweegbare armen, gemarkeerd ‘P. Imans, Paris’, circa 1920 -hoofd licht beschadigd- 25

 1531 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, circa 1900 5

 1532 Circa 16 vierkante sierknopen, achterzijde gemerkt ‘Paris’, afbeeldingen van vrouw en van ridder 10

 1533 Doos theaterhistorie, bestaande uit vijf antieke helmen, borststuk en twee kragen 5

 1534 Antieke theater ridderhelm, met label ‘Theaterkunst Hermann J. Kaufmann, Berlin’ 5

 1535 Blikjes muntgeld, Chinees porselein, oude camera, etc. 5

 1536 Circa 14 deels geslepen glazen, elf emaille en cloisonné vingerhoedjes 15

 1537 Circa 27 vingerhoedjes, voornamelijk Wedgwood, Jasperware en Limoges 15

 1538 Tabaksblikje ‘Aroma, smoking mixture, manufactured by F. Lieftinck, Groningen (Holland’ 5

 1539 Elektrische mahoniekleurige speeldoos in de vorm van een vleugel met kruk, op podium, daarbij: tien schijven 25

 1540 Cécile Dreesmann (1920-1974), Naaldkunstwerk nr. 77 in vergulde baklijst, ‘Grijze Vis’, ‘Goud en abalone schelpen’, herkomst: 
Galerie Steltman -6,6 x 9 cm- 25

 1541 Tegelpresenteerblaadje met polychroom bloemdecor, bakelieten eierstel en aardewerk stroopkannetje, Société Céramique, Maastricht 15

 1542 Fotobox Brownie, fotobox Kodak en fotocamera Minolta met macrolens Tamron 20

 1543 Gestoken houten olifantjes, Javaans koper, waaronder inktpot, blikken trommel Mauve, etc. 5

1544 1551

 1544 Schildpad lepeldoosje met benen sluitrand, pootjes en zilveren sloptplaatje, 19 eeuw 30
 1545 Schildpad balboekje met zilveren inlegwerk, 19e eeuw 30

 1546 Geëmailleerd metalen ei met scharnierend deksel en bezet met geslepen glas en voorzien van reliëfecor van bloemen en en een bij 
- H. 18 cm - 50

 1547 Chanel sneeuwbol in originele verpakking 100
 1548 Cartier sjaal 300
 1549 Houtsnijwerk, twee figuren bij boom, 18e/19e eeuw 10

 1550 Knopenhaken met 1e gehalte zilveren handvatten -defecten-, 2e gehalte zilveren knop met montuur, theeschepje, theelepels, verzil-
verde theelepels, benen naaigerei, etc. 40

 1551
Stereokijker met stereofoto’s, chromen plafondlamp met rose glazen kapje, art deco, oude blokletters, koperen Jugendstil kandelaar, 
polychrome emailtegel ‘Spoorwegstaking Sept. 1944 mei 1945, Porceleyne Fles Delft, etc. 30

 1552 Spanen doos, wortelnoten theekistje -defecten-, paar bronskleurige gietijzeren boekensteunen, aangeboden door de ETNA NV te 
Breda, bronzen beeldje van een zittende haas, etc. 5

 1553 Geprepareerd knaagdier 5

 1554 Palissander kijkdoos, ansichtkaarten Goudse glazen, boekje: Uytlegginge van de glasen binnen Gouda, 1880, ter Gouda, by B.H. 
Maaskant, knipsel en religieus, met de hand ingekleurd knipsel, circa 1800 5

 1555 Replica’s van zilveren munten, etc. 5
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 1556 Krat oude brillen, waaronder Versace, Cavalli, Armani, etc. 20

 1557 2e gehalte zilveren theezeef, lekbakje en gedeeltelijk geëmailleerd verguldmetalen hanger aan ketting 20

 1558 Collectie van 46 voornamelijk zilveren vingerhoedjes, 19e en 20e eeuw 25

1559 1562

 1559 Collectie van 89 deels zilveren vingerhoedjes, diverse houten en geëmailleerde exemplaren 25

 1560 Gestoken Chinees houten schaakspel in gestoken houten kist, het bord ingelegd met imitatie ivoren vakken met polychroom sgrafitto 
decor van figuren, circa 1960 20

 1561 Porseleinen kindertheeserviesje met Chinees blauw-wit wilgendecor, twee speeldoosjes in de vorm van snaarinstrumenten, facsimile 
van Les Très Riches Heures du duc de Berry, etc. 5

 1562
2e gehalte zilveren bakje op voet, meesterteken: Zaanlandsche Zilversmederij. Haarlem/Amsterdam 1e gehalte zilveren schaaltje op 
voet en geslepen kristallen odeurflacon 40

 1563 Gestoken houten console, eind 19e eeuw, porselein, godslampje, etc. 5

 1564 Koperen aker, gestoken Afrikaanse houten bustes, divers verzilverd, koperwerk, etc. 5

1565
1572

 1565 Benen en messing duimstok, Noordsch, AM:DAM en METRE, eerste helft 19e eeuw -33,3 cm- 40

 1566 Toneelkijker in lederen etui, 2e gehalte zilveren miniatuurtrechtertje, verzilverde druivenschaar, papier mâché doosje, etc. 10
 1567 Twee dolkjes, briefopener en replica herenpolshorloge, Raymond Weil aan bruine lederen band 5
 1568 Twee champlevé vazen en messing schaaltje met portret van Louis XVI in de bodem 5
 1569 1e gehalte zilveren kruishanger met granaatkleurige steentjes -l. 7 cm- en twee glazen presse-papiers 10
 1570 Doosje oude sleutels, déjeuneetje, pijpen, paar Delfts blauwe jardinières, deurknoppen, gereedschap, etc. 20
 1571 Schilderijtjes en foto’s 20

 1572
Stereo veldmicroscoop in metalen behuizing, gemerkt: Heerbrugg, model: Wild M5-32021, afkomstig van de Universiteit Utrecht - H. 
40 cm - 50

 1573 Gietijzeren turfbak, circa 1900, daarbij: haardstel 5



Thursday, January 9, 2020 Curiosa

105

1574
1577

kavel TRUE Inzet

 1574 Schildpad lepeldoosje op bolpootjes, midden 19e eeuw -lichte defecten, één pootje ontbreekt- 30

 1575 Mahonie gefineerd juwelenkistje met bandintarsia en aquarel aan binnenzijde deksel, daarbij: mahonie lepeldoosje met halfrond 
deksel, 19e eeuw 25

 1576 Twee Dupont aanstekers waarvan één in origineel doosje, verzilverde bedelarmband, houten brillenhouder, ivorine dekseldoosje, etc. 25
 1577 Kunstig Russisch mammoet-ivoren snijwerk van een halve appel met pitjes, Rusland 35
 1578 Rookglazen presenteerschaal met chromen montuur, handvat en voet, Letang Remy, Frankrijk -klein chipje aan de rand op de hoek- 5
 1579 Vergulde Dupont aansteker 20
 1580 Wortelnoten dekseldoosje, opengewerkt 2e gehalte zilveren schaaltje met floraal decor en verzilverde servetband 10
 1581 Microscoop Luctor, NV Baarn Holland, met toebehoren, in vruchtenhouten kist 10
 1582 Stereo Star Zoom, AO 569 microscoop met toebehoren 20

1583

1584

 1583 BWZG bekervaas, Sumatra, circa 1900 - H. 15, Diam. 14 cm - 50

 1584 Diverse oude werktuigjes, instrumentjes en varia 50
 1585 Audion stropdassenpers in originele doos, derde kwart 20e eeuw 5
 1586 Verzameling pillen- en andere dekseldoosjes, cloisonné, blik, metaal, speksteen, etc. 40
 1587 Oude industriële fabriekskar, lengte circa 120cm, breedte 59cm, wordt niet verzonden 50
 1588 Buffelhoorns met stuk vacht in het midden -breedte 111 cm- 20

 1589 2e gehalte zilveren anjervaasje, verzilverd strooibusje, glazen zoutbakje in de vorm van een zwaan met verzilverd lijf en vleugels, en 
verzilverde sigarettenkoker met cabochon geslepen turkoois 20

 1590 Paar glazen stolpen op gezwart houten basementen -h. 37 cm- 5

1591

 1591 Glazen presse-papier ‘Porsche’ -21 x 6,7 x 16,6- 20

 1592 Spanen dekselton, en twee houten tabaksdozen, alle midden 19e eeuw, daarbij: twee wasplaquettes: ‘Doppeladler mit Wappen’ en 
‘Hahn’, Lebzelter Holzform 5
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 1593 Messing gewichten, composiet beelden op marmeren basement, tafelbel, twee aardewerk bordjes ‘Potsdam’, Petrus Regout, Maas-
tricht, etc. 20

 1594 Oude telefoon, Jydsk 5
 1595 17 rijwielplaatjes, strijkijzer en drie plaquettes Bredby met decor van Volendammer kinderen 5

 1596
Schelpvormige aardewerk schaal met messing monturen en voet, decor van een zeemeermin en zeemonster, Duitsland, circa 1880 -h. 
29 cm- 50

 1597 Lot bestaande uit circa 18 gesneden houten beeldjes, twee spekstenen/metalen beeldjes, vijf porseleinen lepels, enkele horloges en een 
map met reclamemateriaal 5

 1598 Glazen presse-papier, schijven mineraal, minerale eieren, etc. 5
 1599 Composiet beeldje van een staande mannetjesleeuw, beursjes, verzilverde poederdoos, verzilverde theelepels, glazen theebus, etc. 40
 1600 Fotolijstjes in diverse materialen 5
 1601 Fossiele mammoetkiezen 20

 1602 Bruin lederen koffertje met vrijmetselarijbenodigdheden, hertenleren voorschoot, met galon geborduurde manchetten en hanger, 
Engeland, eerste helft 20e eeuw -defecten koffertje- 5

 1603 Hollandse School: twee wintergezichtjes in romantische stijl, tafelklok in eiken kast, Junghans, kruik, mahonie theekist en porseleinen 
bord in Wanli-stijl 30

1604 1612
 1604 Ingelijst kompas in imitatie ivoren behuizing, China, tweede helft 20e eeuw 25
 1605 Zinken zitbad, houten kanon op affuit, groen glazen lampenkapje, etc. 5

 1606 Gehamerd tinnen thee-, koffieserviesgedeelte, Craftsman, Sheffield Pewter, verchroomd serviesgedeelte, G. Bredemeyer, Hilversum, 
email, aardewerk vaas, messing lampvoet en messing zomerscherm 5

 1607 Twee dozen meccano, twee aardewerk cachepots, Atom Robot, roodglazen lampvoet met Schwarzlotmalerei, Japanse papier-mâché 
pop, tafelklokje in mahonie kast, etc. 5

 1608 Bruinlederen inktstel -scharniertje kapot- en dameshandtassen, waaronder Bally 5

 1609 Groen gepatineerde bronzen plaquette van een moeder die haar baby de borst geeft, eerste kwart 20e eeuw -22 x 14,5 cm, lichte 
gebruikssporen- 5

 1610 Mes aan parelmoer ingelegd houten handvat met zilveren manchet, 18e/19e eeuw -lichte beschadiging manchet- 10
 1611 Twee dubbele en enkele fotolijsten op roodmarmeren basement 5

 1612
Geslepen kristallen toilettafelset met verzilverde doppen en monturen -incompleet-, in zwartlak met parelmoer ingelegde en goud 
gehoogde doos, 19e eeuw 80

 1613 Messing tafelbel, dierfiguurtjes, etc. 5

 1614 Geslepen kristallen glas op 2e gehalte zilveren voet, schaaltje op zilveren voet, oosterse miniatuurtjes, kristallen glazen, geslepen 
kristallen vaas op bronzen voet met decor van leeuwenkoppen, etc. 5

 1615 Kruisboog en handkruisboogje -defecten- 5
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 1616 Diverse voornamelijk verbleekte koralen 50

 1617 Diverse koralen waaronder blauwe koraal 50

 1618 Diverse schelpen waaronder tropische 50

1619 1621

 1619 Diverse schelpen, koralen en grote waaierkoraal 50

 1620 Drie ANWB schildjes, tweede helft 20e eeuw en mapje afbeeldingen van Burgers Rijwielen, jaren 20/’30 20

 1621
Eiken tantalus met messing montuur, handvat en geslepen kristallen karaf, Russisch slijpsel, Engeland, Edwardian -twee karaffen 
ontbreken- 80

1622
1627

 1622 Houten reservistenpijp, Marine, met hoornen tussenstukken, daarbij: hoornen pijp met porseleinen pijpenkop, beide circa 1900 50
 1623 Elektriseermachine in gezwart houten kist met diverse glazen opzetstukken, circa 1930, gemerkt: Everay 10
 1624 Leren tasje met hertenleren voorschoot, vrijmetselarij, Bro. W.J.P. Fenwick, Mersey Lodge, No. 5199 10

 1625 Twee dozen met zes messen, zes couverts en vierdelig dienbestek, ingelegde hardhouten handvatten in de vorm van een vogel, adres: 
S. & H. Haddad, Libanon, tweede helft 20e eeuw, daarbij: verzilverd diencouvert met parelrand 5

 1626 Bronzen beeldje: vader met kind -H. 18,5 cm-, daarbij: cloisonné ei 5

 1627
Porseleinen beeldjes, kristallen schaal, onderzetters in dozen, glazen hert in doos, aardewerk cloisonné tegel Theodorus Niemeijer, 
etc. 30

 1628 Vergulde, gedeeltelijk zwarte Dupont aansteker in origineel doosje -gebruikssporen, doosje beschadigd- 5
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 1629 Arabisch reisnecessaire, verzilverde sprenkelaar, Tibetaanse scrollhouder, zweep met lapis lazuli ingelegd handvat, Tibetaanse 
gebedsmolen, naar antiek voorbeeld 30

 1630 Pijp in foedraal, verzilverde tabaksdoos met gravédecor 5

 1631

Beurstikker (Old exchange ticker) zoals die tussen 1931 en 1971 werd gebruikt voor de verspreiding van beurskoersen, N.V. Tik-
kerdienst.
 
Deze is gebruikt op de Effectenbeurs te Amsterdam, daarbij: zogenaamde Loga Rechen Walze, Patent Daemen Schmidt, Zürich, in 
metalen houder - zeldzaam exemplaar -

5000

 1632 Stereo microscoop, SZM serie, BMS 74955, met toebehoren 40

 1633 Gestoken houten leeuw, terracotta ganesha, hoornen dekseldoos, bronzen pot, etc. 20

 1634 Agaten doosje met verguld messing montuur, bijoux, messing salamander, etc. 20

 1635 Polychroom beschilderde messing figuurtjes van een Afrikaans dorp met bewoners 5

 1636
IJzeren plaquette ‘4e Lustrum C.H. Nunspeet’ -21,8 x 15,4 cm-, ronde bronzen plaquette 25-jarig regeringsjubileum koningin 
Wilhelmina, 1923 -Diam. 18,5 cm-, en bronzen plaquette Aaltje Noordewier-Reddingius 1868-1-9-1928, ontwerp: Eduard Telcs 
(1872-1948), daarbij: bronskleurige kunststof plaquette van een uil op een boek -29.5 x 16,5 cm-

30

1637

1640

 1637 Vijf tafelmessen en negen dessertmessen met blauw/wit porseleinen pistoolheften -defecten- 100

 1638 Zes diverse portretminiaturen in lijst 10

 1639 Sierkromdolk opgelegd met diverse agaatsoorten - L. 29 cm - 20

 1640 Designfauteuil CH28, ontwerp: Carl Hansen & Sön, uitvoering: Hans Wegner, jaren ‘50 - uitvoering jaren ‘60, zeldzaam - 2000
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Muziekinstrumenten en divers

 1641
4/4 viool met opengewerkte sleutelkast en krul in de vorm van een leeuwenkop, naar Caspar Da Salo, circa 1920 - kam en snaar 
missend - 125

 1642 4/4 viool naar Giovanni Paolo Maggini, met strijkstok, in gezwart houten kast, circa 1900 50
 1643 1/4 kinderviool met strijkstok in gezwart houten kist, circa 1920 20
 1644 Twee violen -defecten- 30
 1645 Gezwart houten vioolkist met messing beslag en handvat, eerste kwart 20e eeuw 5
 1646 ‘Sarasate Virtuose’ strijkstok, Frankrijk, circa 1920 - L. 74 cm - 75
 1647 Citer 5

Tapijten, textiel, kleding etc.
 1648 Tapijt: Mir -210 x 135 cm - 20

1649

1650

 1649 Zijden bidkleed, Iran - 118 x 74 cm - 50

 1650 Deventer tapijt 25

 1651 Koeienhuid bruin met wit 5

1652 1656
 1652 Zijden en wollen Indo-Isphahan tapijt, gesigneerd - 190 x 125 - 25
 1653 Ingelijst Chinees zijdeborduursel met bloemdecor, 19e eeuw, stukken gebatikte stof en Indiase miniatuurschilderingen op zijde 20
 1654 Drie Perzische tapijtjes waaronder een bidkleedje 5
 1655 Twee fijngeweven doeken, Toba Batak, Noord-Sumatra - 210 x 110 en 150 x 110 cm - 5

 1656 Oude koffer (toneel-) kleding, grotendeels circa 1900 en ouder, herkomst: familie van der Borch tot Verwolde 40

 1657
Drie dozen en doosje met monsters van zijden en fluwelen stoffen voor vlaggen en vaandels (‘Fahnenseide, Fahnensnamt’), Firma 
Samtband Gesellschaft Ewald Goecke & Co., Lobberich, Duitsland, midden 20e eeuw, bestelling op verzoek van B. van der Nap, 
textiel-vertegenwoordiger, Leliegracht 9, Amsterdam, uit 1951

20

Verzilverde en vergulde voorwerpen

 1658 Antieke messen, waaronder Bastet, verzilverde kan, schaaltjes, etc. 5



Thursday, January 9, 2020 Verzilverde en vergulde voorwerpen

110

1661

1663

kavel TRUE Inzet

 1659 Negen verzilverde viscouverts aan celluloid handvatten, twaalf fruitmesjes aan verzilverde handvatten, Wade & Butcher en kaass-
chaaf aan verzilverd handvat, WMF 30

 1660 Verzilverde bestekdelen en wildschaar 5
 1661 Uitgebreid verzilverd bestekgedeelte, Model 248, Evolution, ontwerp Dick Simonis, Gero 30

 1662 Kavel diverse verzilverd, waaronder Wellner theelepeltjes in origineel foedraal, achtdelig Gero viscouvert met parelrand, sauskom 
met parelrand, wildcouvert met benen heften, zes theelepeltjes met getorste steel en bokkenpootje 30

 1663
108-delig verzilverd 12-persoons bestek met dienlepels, slacouvert, voorsnijcouvert, zes fruitmesjes, etc., alle met gravé decor, naar 
19e eeuws voorbeeld - in twee cassettes - 100

 1664 Divers verzilverd, bestekdelen, asbak, tafelaansteker, etc. 5
 1665 Vijf Djokja taartvorkjes met lotusdecor, kaasschaaf aan verzilverd heft, etc. 5
 1666 Verzilverd voorsnijcouvert met lamsbout klem, Frankrijk, circa 1900, daarbij: verzilverd visdiencouvert met ivoren heften, 19e eeuw 20

1667

1669

 1667
Twaalf verzilverde viscouverts en visdiencouvert in mahonie kist, zes-persoons verzilverd visbestek met ivorine greep in foedraal, 
Scott & Randle, Sheffield/Birmingham en voorsnijcouvert en aanzetstaal alle met ivorine greep en zilveren applicatie, in foedraal, 
J.H. Potter, Sheffield

40

 1668 12-persoons verzilverd visbestek met bijpassend diencouvert in originele kist, Charles James Allen & Sidney Darwin, laat 19e eeuw 
- één vork missend - 25

 1669 Diverse dozen en foedralen met bestekdelen: viscouverts, dienbestek, dessertbestek, etc., 19e/20e eeuw 50
 1670 Bestekkist, bestekdoos en verzilverde bestekdelen, 19e/20e eeuw 5

 1671 Verzilverde kandelaar, bestekdelen, lepelvaasje met 2e gehalte zilveren montuur, geslepen kristallen schaaltje op 2e gehalte zilveren 
voet, etc. 20

 1672 Tien verzilverde couverts, Haags lof, daarbij: circa negen-persoons bestek met dienbestek, puntfilet 25
 1673 Verzilverde bestekdelen, schaaltjes, etc. 20
 1674 Verzilverde bestekdelen, sauskom, servetbanden, etc. 5
 1675 Diverse verzilverde voorwerpen, bestekgedeelte, schenkkurken, kapspiegel etc 30
 1676 Serie van zes verzilverde ijslepels, met bijpassende dienlepel, in origineel etui, Engeland, circa 1910 5

 1677 Verzilverde aspergeschep met Djokja handvat, verzilverde briefopener in schede met decor van runderen, krisvormige hoornen en 
benen briefopener in schede, etc. 20

 1678 Verzilverde schalen, bestekdelen, etc. -gebruikssporen- 5
 1679 Diverse verzilverde en metalen bestekdelen en schepwerk, waaronder twaalf-persoons visbestek met visdienschep 10
 1680 Verzilverde schaaltjes, theebusje, strooibusjes, etc. 20
 1681 Verzilverde plaquette in gezwarte houten lijst: kegelclub, Duitsland, circa 1900  -18,5 x 35 cm- 5

 1682 Verzilverde taartschep en twaalf taartvorkjes, ‘’Fächermuster’, in doos, daarbij: diverse verzilverde bestekdelen, puntfilet, Hollands 
glad, Keltum, Christofle en Gero 30

 1683 Verzilverde bestekdelen, diverse modellen en makers 5
 1684 Divers verzilverd, waaronder toastrekje, zes couverts met parelrand, blaker, paar flessenbakken, fotolijstje en acht fruitmesjes 20
 1685 Zes verzilverde couverts en sauslepel, Haags Lofje en verzilverde aspergetang, WMF 25
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 1686 Tien verzilverde messen en acht verzilverde dessertmessen, alle Haags Lofje 75
 1687 Doos verzilverd bestek, roomstel, etc. 5
 1688 Zilveren en verzilverde pillendoosjes 30
 1689 Verzilverde bestekdelen, servetbanden, schaaltjes, etc. 5
 1690 Verzilverde bestekdelen, avondtasje, etc. 5
 1691 Verzilverd theeservies, dienblad, eierhouder, bestekdelen, etc. 20
 1692 Verzilverde theelepels, waaronder Avrolepels, taartvorken, etc, veel ajour, Gero 20

 1693 Verzilverde dekschaal met kabelranden en treeft, à double usage, Engeland, Mappin & Webb, Princes Plate, daarbij: paar verzilverde 
dekschalen, à double usage, alle Engeland, midden 20e eeuw, daarbij: verzilverde sauskom, Barker Ellis 5

 1694 Zes verzilverde tafelcouverts en zes verzilverde dessertcouverts in doos, 3e gehalte zilveren roomlepel en botermesje aan zilveren 
handvat in doos, theelepels, theezeef, etc. 5

 1695 Verzilverde wijnkoeler versierd met bloemguirlandes en leeuwenmaskerons, twee verzilverde dienlepels, verzilverde tasbeugel, 
theelepels, etc. 25

 1696 Divers verzilverd bestek o.a. tafelcouverts, dessertcouverts en messen model Haags Lof en harten filet 20
 1697 Tien verzilverde tafellepels naar ontwerp van Joseph Maria Olbrich voor Christofle 50
 1698 Divers verzilverde voorwerpen o.a. visvorken, soeplepel etc 10
 1699 Divers onedel bestek, doosjes, fotolijst 5

Tin, koper, brons en divers
 1700 Rijkbewerkt bronzen  inktstel met twee inktpotjes en brievenhouder, circa 1900 5
 1701 Geelkoperen tabaksdoos met graveerwerk en onleesbare tekst in cartouches, Holland, 18e eeuw - L. 18 cm - 25

1702 1706

 1702 Bronzen vijzel met maskerons en fries, hierbij: een stamper, 19e eeuw 30

 1703 Rood- en geelkoperen doofpot, paar messing tafelkandelaars, 19e eeuw, twee bronzen vijzels, twee bronzen stampers en twee groot 
formaat gietijzeren stampers -l. 43 en 48 cm- 30

 1704 Precisiebalans in mahoniehouten beglaasde kast, adres: John Nesbitt, Machine Maker, 42, Marketst., Manchester 5

 1705 Messing wandbakje met liervormig decor 10

 1706 Messing pot met koperen en zilveren inlegwerk, voorzien van Arabische tekst, circa 1900 - H.  16 cm - 40

 1707 Bronzen inktstel met lakstempel, handvat in de vorm van een lachende jongensbuste, naar Roubiliac, met houder om zegellak te 
verwarmen 5
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 1708
Paar tweearmige, gedeeltelijk vergulde en donker gepatineerde bronzen wandkandelaars met decor van bebaarde manshoofden uit de 
klassieke oudheid, eerste helft 19e eeuw -l. ca. 26,5 cm- 150

 1709 Twee bronzen kookpotten (skillet) op drie taps toelopende pootjes, Wasbrough en Wilthis…, Engeland, 18e eeuw -l. 39 en 54 cm- 5

 1710 Koperen en messing melkbus 5

 1711 Hamergeslagen koperen wandbord met stervormig motief, Amsterdamse School, gemonogrammeerd A.K. -diam. ca. 29 cm.- , daar-
bij: tinnen beker met decor van krijgers, Just Andersen 5

 1712 Twee bronzen vijzels met stampers, 18e/19e eeuw 30

 1713 Tinnen schotel en tinnen dienblad, beiden gemerkt 18e eeuw 10

1714 1719

 1714 Paar balustervormige messing/bronzen lampvoeten, door draak omwonden, circa 1870 -h. 47 cm- 40

 1715 Paar tweearmige messing Amsterdamse kandelaren met schilddragende leeuw -h 34,5 cm- 20

 1716 Twee ijzeren balansen, waarvan één met kogelvormig gewicht 5

 1717 Paar rijkgedecoreerde vijfarmige vergulde messing tafelkandelaars, circa 1880 -H. 60 cm, defecten, vergulding grotendeels afgesleten, 
twee bobèches ontbreken- 5

 1718 Bronzen Jugenstil brievenhouder, messing tabaksdoos en 1e gehalte zilveren luciferhouder, Birmingham, circa 1900 20

 1719 Messing spatscherm in Louis Quinze-stijl, haardstel en twee chenets 30

 1720 Tinnen miniaturen van scheepjes, Artil Specials, Utrecht 5

 1721 Divers koper en tin, komfoor, kandelaars, tafelbel, etc. 20

 1722 Gewichtenblok met messing gewichten, messing gewichten, etc. 20

 1723 Indisch koper, vazen, kwispedoor, daarbij: bijzettafeltje met messing blad en drakendecor, etc. 20

 1724 Groot formaat koperen aker, wafelijzer, etc. 5



Thursday, January 9, 2020 Tin, koper, brons en divers

113

1725 1731

kavel TRUE Inzet

 1725 Zes diverse bronzen beeldjes waaronder paard, eend adelaar en hert 25

 1726 Koperen ketel, tinnen kannen, hamergeslagen koperen bureauset, bronzen vijzel, kraankan, etc., grotendeels 18e/19e eeuw 20
 1727 Divers koper, chanouka, tulbandvorm, bakjes, pianokandelaars, etc., 19e/20e eeuw 20
 1728 Divers koper en tin, samovar, schalen, ketel, kandelaar, etc. 20
 1729 Divers koper en tin: gewichten, bel, lantaarn, theepotje, etc. 20
 1730 Tinnen schalen, kannen, etc. 5

 1731 Circa 20 dakloodjes, Koenders in Neede, Enkhuizen, N.H. Kerk Strijen, etc. 20

Gewichten, maatbekers en weegschaaltjes

 1732 Drie bronzen belgewichten, 2,4 en 7 LB en twee sets blokgewichten deels voorzien van ijkmerken, 19e eeuw 5

 1733 Doos gevuld met sigarenkistjes die alle gevuld zijn met gewichtjes, naamplaatjes etc. van de Haagsche Gewichten- en Balansenfab-
riek (in de jaren ‘70 failliet gegaan) - vele honderden stuks! 5

 1734 Twee stalen ellematen (2 x 59 cm.) 5
 1735 Nederlandse tinnen maten, van 1/2 deciliter t/m 1 liter 15
 1736 Sikes Hydrometer (Blake London, sold by Simpkins Ltd.), in origineel houten doosje, met bijbehorend boekje met omrekentabellen 15
 1737 Diuverse gewichten en gewichtjes, inclusief sluitgewicht, replica van een Nederlands gewicht van 5 kilo, armen van balansjes, etc. 15
 1738 Twee Nederlandse gewichtenblokken en Frans muntgewichtdoosje 15

1739 1747

 1739 Decoratieve hoge vochtmaat van een decaliter, messing en koper, Nederlands 25

 1740 Vier gewichten voor gouden sovereigns, toegevoegd twee bronzen maatjes, Engels, van een half Gill en een 1/4 Gill 15

 1741 Spaans muntgewichtdoosje en een precisiebalans, Engels, met grain weights 15

 1742 Vier kleine opiumgewichtjes 15

 1743 Turks veelvlaksgewicht van 1 ocha, aan ring 15

 1744 Twee Nederlandse Schepels, van 20 Kop, met strijker, van de maker Kuijper uit Groningen 15

 1745 Oud omrekenboekje, Engels, uitgever Frederick Warne & Co, daarbij: maatbeker (twee Nederlandsche maatjes), geijkt 5

 1746 Apothekersweegschaal, gemarkeerd ‘Haagsche balansen en gewichten fabriek’, met gewichtenblok 20

Bustes en beelden

 1747 Terracotta sculptuur. ‘Le Devoir, gesigneerd P. Calo - L. 52 ncm - 100



Thursday, January 9, 2020 Bustes en beelden

114

1748 1753 1758

kavel TRUE Inzet

 1748 Ernest Patris (1909-1981), buste van een jonge vrouw op natuurstenen basement - H. 46 cm - 100

 1749 Bronzen tuinbeeld voor vijver: reiger -h. ca. 67 cm- 20

 1750 Bronzen plastiek: ‘Ricinusblad’, gemonogrammeerd, met achterop het visitekaartje van de kunstenares Yvonne Donders -ca. 37 x 39 
cm- 5

 1751 Albasten plaquette met decor van een klassieke liggende naakte vrouw -14 x 25 cm- 5

 1752 Marmeren schulptuur van een peinzende jonge vrouw in classicistische kledij, 19e eeuw - H. 74 cm, pinkje manco - 300

 1753 Polychroom beschilderd Weens brons voorstellende een biddende moslim, gesigneerd: Franz Bergman, circa 1900 - H. 13 cm - 350

 1754 Bronzen olifant -h. 39,5 cm, lichte gebruikssporen - 20
 1755 Groot bronzen (tuin-) beeld op rond basement: dwarsfluit spelende Griekse jongeling -h. 76 cm- 40

 1756 Massief, uit een kerk afkomstig gestoken eiken beeld van een vrouwelijke heilige in carmelitessenpij, met vogeltje op haar rechter-
hand en boek in haar linkerhand, staande op een krans van rozen, circa 1900 -circa 88 cm- 80

 1757 Polychroom gipsen beeld van een poes -46 x 35 cm- 5

 1758 Bronzen beeldje op vierkant houten basement: vissersvrouw met mand onder haar arm, gemonogrammeerd JV 200

 1759 Bronskleurig composiet beeld van een ridder te paard op gezwart houten basement -H. 52 cm., lichte defecten aan zwaard en helm- 20

1760

1764

1766

 1760 Auguste Moreau (1834-1917), ‘Cosette’, -bronskleurig composiet beeld op houten basement, gesigneerd -H. 53 cm- 70

 1761 Corry van Ammerlaan-Niekerk (1947) bolvormige aardewerk vaas met bronskleurige messing deksel in de vorm van in een cirkel 
dansende figuren, niet gesigneerd -lichte gebruikssporen buitenzijde vaas, H. ca. 28 cm- 5

 1762 Verguld bronzen of messing beeld van een knielend meisje op een stoel, circa 1900 -H. 33 cm- 40

 1763 Bronzen beeld: vrouw met mantel -h. ca. 22 cm-, daarbij: bronskleurig beeld van twee dansende figuren op zwart marmeren basement 
-h. ca. 25 cm- 5

 1764 Paar zwarte marmeren boekensteunen met twee bronzen zittende beren -h beren 21 cm- 50
 1765 Paar vergulde composiet beelden op rond basement: man en vrouw in 18e eeuwse kleding, circa 1900 -defecten- 5

 1766
Auguste Moreau (1834-1917), twee bronskleurige composiet beelden op rond composiet en houten basement, ‘Écolier’ en ‘Écolière’, 
circa 1900 -H. circa 33 cm, defecten meisjesbeeld- 50

 1767 Vera Tummers (1924-2014), bronzen beeldje voorstellende Mariken van Nieumeghen,  - H.14,5 cm -, daarbij: bronzen en aluminium 
beeldje van twee figuren 40
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 1768
Drie bronzen beeldjes op marmeren basementen: meisje met poes en bakje melk, jongen met stok onder de arm en jongen met stok in 
de hand -H. grootste beeldje 15,5 cm- 80

 1769 Twee gebronsd metalen en composiet beeldlampen met persglazen bloemvormige kapjes, daarbij: paar messing wandlampjes met 
persglazen geplooide kapjes - H. 53 en 70 cm - 25

Ansichtkaarten, foto’s en divers
 1770 Circa 500 oude ansichtkaarten fantasie in doos 30
 1771 Circa 56 foto’s, diverse onderwerpen, in ordner 10
 1772 Circa 220 oude ansichtkaarten Nederland 40

 1773 Album met circa 85 ansichtkaarten met betrekking tot Napoleon Bonaparte in beukenhouten band met portret en opschrift: ‘Pho-
tographiën’, 19e eeuw - 32 x 27 cm - 40

 1774 Carte-visite en kabinet foto’s, circa 1200 stuks, divers lot, meest zeer mooie kwaliteit, bijna uitsluitend Zweedse fotografen 300
 1775 Circa 75 ansichtkaarten Ned. Indië 5
 1776 Circa 80 ansichtkaarten Nederlandsch-Indië met een ‘visum/geleide’ in vier talen van de Gouverneur-Generaal te Buitenzorg 5

1777 1780

 1777
Twee zeer solide draagbare houten koffers, elk geschikt voor het opbergen en vervoer van ansichtkaarten, inhoud goed voor circa 
3000 kaarten zonder hoesje en ca. 2000 met hoesje, afsluitbaar (zonder slot) 25

 1778 Fotoalbum, Duitsland, foto’s van feestjes, processies, etc., circa 50 bladzijdes, circa 1930 5
 1779 Drie movie-stills ‘Police Academy’ 1986 5
 1780 Nederlandse carte-visite foto’s, bid- en devotieprentjes, buitenlandse stereofoto’s, etc. 30
 1781 Circa 19 mappen met foto’s van auto’s, Taunus, BMC modellen, Skoda, BMW, etc., grotendeels jaren ‘50 en ‘60 20

 1782 Briefkaart van Willem Kloos, dichter en belangrijk vertegenwoordiger van de Tachtigers, aan de heer S.W.F. Margadant, schrijver, 
Obrechtstraat 292 te Den Haag, waarin hij het adres van de heer v. I. in Dresden stuurt, Johann Georgen.allee 19II (bei Hartun 5

 1783 Grote verzameling albumplaatjes, Hille, Verkade, van Houten, etc. 20

1784
 1784 Ansichtkaarten, Nederland, buitenland, genre, etc., 20e eeuw 40
 1785 Album oude ansichtkaarten, circa 70 van Nederland, verder buitenland en genre. 40
 1786 Collectie van circa 430 ansichtkaarten, Limburg 25
 1787 Circa 45 oude ansichtkaarten, vooroorlogs, Boskoop, Den Haag, Rotterdam, etc., daarbij: ansichtkaarten van Madonna 20
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 1788 Ambrotypie met voorstelling van een jongeman, in origineel lederen behuizing, circa 1860 40

 1789 Foto’s, glasnegatieven, etc. 30

 1790 Diverse erotische ansichtkaarten, waaronder met hologram en erotische speelkaarten 25

Fotocamera’s, projectoren en toebehoren

 1791

Een interessante mahoniehouten kist met messing beslag en aan twee zijdes bakelieten wisselmagazijnen met een grote verzameling 
van circa 150 stereopositieven, -5,5 x 12,5 cm-, zogenaamde Stéréoscope Classeur, L. Gaumont & Cie, Paris met taferelen uit 
Dordrecht, Scandinavië, berglandschappen, dieren, etc. met tevens een stereoscoop in faux bois beschilderde metalen kast, gemerkt: 
Gaumont, Paris, nr. 3948, circa 1920 en een stereoscoop, Heidoplast - leuk geheel, gaarne bezichtigen!

175

 1792 Toverlantaarn, Bing, met tientallen plaatjes 30

 1793 Laterna magica (toverlantaarn), in houten met papier beklede doos, Duitsland, circa 1900, daarbij: vijf polychrome toverlantaarnp-
laatjes -gebruikssporen- 5

1794

1797

 1794 Grote verzameling fotocamera’s, Zeiss-Ikon, Pentax, Nicon, etc. 40

 1795 Grote verzameling camera’s, Polaroid, Zenith, Agfa, Zeiss-Ikon, etc. 5

Boeken / Documenten / Prenten

 1796 Van Gelder, Dr. H.E. De toegepaste kunsten in Nederland, Pottenbakkerskunst, tweede verbeterde en uitgebreide druk, Rotterdam, 
W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, 1927 5

 1797
Graduale Romanum Iuxta missale ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini, Antverpiae Apud Henricum & Cornelium Verdussen, 
1712 -defecten- 40
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 1798
Water, Johan van de, Rechtsgeleerde, Groot Utrechts Placaatboek, Rechtsgeleerde, eerste deel, te Utrecht By Jacob van Poolsum, 
MDCCXXIX, folio, met titelprent -gebruikssporen, opnieuw ingebonden- 30

 1799 Registers der Stucken, Begrepen in alle Delen des Groot Gelderschen Placaet-Boecks, Tot Arnhem, Gedrukt bij Hendrik van Goor, 
Ord. Drukker van den Ed. Hove Provintiaal van Gelderland, en Boekverkoper, 1740, in leder ingebonden -gebruikssporen- 5

 1800 Statenbijbel in lederen kaft met messing beslag, Kampen, 1868, S. van Velsen Jr. 25

 1801 Handgeschreven kaart door de architect Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) aan de heer S.W.F. Margadant, reactie op het verzoek 
om adresgegevens van Dr. H.C. Muller met het verzoek hem te feliciteren, Den Haag 30 oktober 1925, op bedrukt briefpapier in bed 5

 1802 Ingelijste verklaring waarin staat dat A. van der Bent, voerende het schip genaamd Jan van Brakel, heeft ontvangen tweehonderd 
maatjes ijzeren spijkers van de Heeren Lans, te leveren aan de heeren Moormann te Batavia, Amsterdam 2 juli 1850 -17 x 25,5 cm- 5

1803 1806

 1803 Vaugondy, Robert de, ‘Atlas Portatif Universel’, 18e eeuw, met 19e eeuwse wereldkaart, deels gekleurd - band in slechte staat - 50
 1804 Oude akte uit 1708 met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Hendrik Cuijskens en François Fagel etc.’ 10
 1805 Oude akte uit 1807 met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Jan Schouten en Mr. Herman Crommelin, Schepenen in Haarlem, etc.’ 10

 1806
Oude akte uit 1792 met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Cornelis Boen en Mr. Johan van der Gronden, Schepenen in Haarlem, 
etc.’, met twee lakzegels 30

 1807 Oude akte uit 1735, met droogstempel, opgesteld door ‘Wij, Pieter van den Broeck en Willen van Nieuwenhuijsen, Schepenen in 
Haarlem, etc.’ 10

1808

1812 1813
 1808 Oude akte met droogstempel, uit de 17e eeuw, met twee aanwezige lakzegels 20

 1809 Archiefje van Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945), met postzegel van 80 cent, uitgegeven ter ere van de kunstenaar H.N. Werk-
man op 16 Januari 1995 10

 1810 Boekje met Hebreeuwse tekst 5

 1811 Les Capitales du Monde, in linnen band, rijk geïllustreerd met houtsnedes, Nouvelle Édition, Paris, Librairie Hachette et Cie., 1905 
-papier vergeeld, lichte gebruikssporen, 632 p., 29 x 20,5 cm- 5

 1812
An old document: Magistrat der Stadt Danzig, signed August 18, 1888, by ‘Der Magistrat’, with the name of the city ‘Königsberg i/
Pr.’ 5

 1813
An old document: ‘Quittung’ or receipt, signed in Danzig in 1795 by the ‘Königl. Westpreuss. Kämmeren Kasse’, with a red wax seal 
- added another document from Danzig, signed in 1853, with round stamp ‘Gemeinde-Vorstand zu Danzig’ 5
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 1814

Brief van Jean-Louis de Barberin, comte de Reignac en Saintonge (1695) marquis de Wartigny (1708), marquis de Reignac en Tou-
raine (1710), maréchal des camps et armées du Roi, Chevalier (1694) vervolgens commandeur (1704) van Saint-Louis, geschreven 
24 augustus 1694, van uit de burcht van Huy (Hoei), aan een andere officier om te protesteren en te rechtvaardigen wat hij over het 
andere regiment zegt. Als eregast accepteert hij het antwoord van deze officier niet en vraagt hij schadevergoeding.

30

 1815
Vier brieven gericht aan Antoine Maurice Apollinaire, Comte d’Argout (28 August 1782, Veyssilieu, Isère – 15 January 1858, Paris) 
Frans staatsman, minister en directeur van de Banque de France, indertijd wonende 11 Portland Place, London, twee door Chr. De 
Saint-Maurice, een Frans Ulanen officier, over zakelijke beslommeringen

40

 1816

Schrijven van Louis Alexandre Berthier, 1e prins van Wagram, 1e hertog van Valangin, 1e vorst van Neuchâtel (Versailles, 20 februari 
1753 - Bamberg, 1 juni 1815), maarschalk van Frankrijk, vice-connétable van Frankrijk en chef-staf onder Napoleon, in hoedanigheid 
van Colonel, Directeur d’Artillerie te Strassbourg, gericht aan Capitaine Fabian, waarin hij schrijft dat hij relaties aan wil knopen met 
Saarbrücken en Sarreguemines en kapitein Fabian als inlichtingen officier daar naar toe wil sturen, Straatsburg, 10 oktober 1816

20

 1817 Schrijven van 2 juli 1808, van J.P. Cabrol, Commissaire des Guerres, 9me Division Militaire, aan Monsieur le Maire de St. Ambroix, 
ten bate van Daniel Favier, oud soldaat 5

1818

1819

 1818
Passeport: schrijven van de plaatsvervanger van de minister van oorlog (Adjoint au Ministre de Guerre), uit naam van de Franse 
Republiek (Au nom de la République Françoise) aan alle burgerlijke en militaire officieren belast met het handhaven van de publieke 
orde, om Claude Margot, garde d’Artillerie te Maubeuge, 24 jaar, doorgang te verlenen, 21 januari 1794

20

 1819
Gesigneerd exemplaar van Andy Warhol’s Index: The 1967 Pop-up Book for Hipsters, A Black Star book, Random House 1967, met 
pop-ups, single en hologram aan de buitenzijde -beschadigd- 5

 1820 Andy Warhol’s Index: The 1967 Pop-up Book for Hipsters, A Black Star book, Random House 1967, met pop-ups, single en holo-
gram aan de buitenzijde -beschadigd- 5
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 1821
Schrijven van Philippe Antoine Merlin de Douai (1754-1838), Frans staatsman en politicus, fervent verdediger van de Franse Revo-
lutie, in hoedanigheid van Procureur Général Impérial à la Cour de Cassation, aan ‘Monsieur le Président du Tribunal de Commerce 
de Mauriac, 30 fructidor, An 12 (17 september 1804)

30

 1822
Almanach de Gotha pour lÁnnée 1827, Soixante-Quatrième Année, Gotha, chez Justus Perthes, met genealogieën van vorstelijke 
families, etc., rijkelijk geïllustreerd, in beschermhoes, daarbij: Calendrier pour l’Année 1816, met genealogieën van vorstelijke fami-
lies, etc.

20

 1823
Twee missalen met verzilverd beslag en klampen, Missa Romanum, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congregrationis Typographi, 
1923 en 1920 -defecten, één klamp ontbreekt bij beide missalen, en beschadigingen- 100

 1824 Op perkament geschreven acte, ‘Louis par la grace de Dieu Roy de France Etc., 1763, daarbij: perkamenten acte: ‘Estienne Jehannot 
Sieur de Bartillat, Conseiller du Roy en ses Conseils, & Garde de son Trésor Royal, aanslag van 25 pond, Parijs, 19 januari 1675 20

 1825

Erik Dahlberg, Svecia antiqua et hodierna, Wahlström & Widstrand, 1983, Trycktiungern 1983, ISBN 91-46-144773, rijk geïllustreerd 
met afbeeldingen van kastelen, etc., in linnen band -33 x 41 cm.-, daarbij: Facsimile Finse bijbel met imitatie roodlederen band in 
imitatie roodlederen cassette, met ruimte voor een familieregister, Suku Raamattu, Weilin + Goos, 1993, Piirrokset: Gutav Doré, 
Kartat: Spato Oy/Kauko Kyöstiö, Graafinen suunnittelu ja sidosasu: Päivi Lathinen, WSOY: graafiset laitokset Porvoo 1993, ISBN 
951-35-5676-X

5

 1826 Drie delen ‘Inleiding tot de Hindoe Javaansche Kunst’ 10

 1827

Batavia - ‘Eersten wisselbrief’ uit 1869 - deze wissel (nr. 376) twv. fl. 5601,05 is uitgegeven door Zijne Excellentie den Minister van 
Koloniën te ‘s Gravenhage en ondertekend ‘namens den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, de Directeur van Financiën’ 
en voorzien van een belastingzegel van Ned. Oost-Indië van 8 Gulden + Batavia - ‘Eersten wisselbrief’ uit 1877 - deze wissel (nr. 
431) twv. fl. 10.000,= is uitgegeven door Zijne Excellentie den Minister van Koloniën te ‘s Gravenhage en ondertekend ‘namens den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, de Directeur van Financiën’ en voorzien van een belastingzegel van Ned. Oost-Indië 
van 8 Gulden + Batavia - ‘Eersten’ en ‘Tweeden wisselbrief’ uit 1877 - deze wissels (beide nr. 440) twv. fl. 47.737,50 werden uitge-
geven door Zijne Excellentie den Minister van Koloniën te ‘s Gravenhage en ondertekend ‘namens den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch Indië, de Directeur van Financiën’ en voorzien van een belastingzegel van 50 Gulden (!) en 8 Gulden – totaal 3 stuks

25

 1828
Zimmermann, Ernst,  Chinesisches Porzellan und die übrigen keramischen Erzeugnisse Chinas ; Zweite Auflage - Leipzig, Verlag von 
Klinkhardt & Biermann, 1923, twee delen, daarbij: Schmidt, Robert,  Chinesische Keramik von der Han-Zeit bis zum XIX. 
Jahrhundert,  Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, 1924

30

1829

1837

 1829
Drie actes  betreffende militair ontslag (Congé Militaire), ten tijde van de Franse Revolutie (twee maal) en daarvoor, betreffende 
Barthélémy Guier, Toulon, 1792, Gaspar Straus, Landau, 1785 en sergeant Jean Massip, Strassbourg, 1792, alle met lakstempel 40

 1830 Vier documenten van de Bataafsche Republiek, waarbij dagverhaal van 17 Augustus 1797 10
 1831 Boeken: Chinese kunst, klokken, glas, etc. 5

 1832
Vijf boeken met betrekking tot zilvermerken: Citroen, K.A., Valse zilvermerken in Nederland, Voet Jr., Elias, Nederlandse Goud- en 
zilvermerken, Meestertekens van Nederlandse goud- en zilversmeden, Geschiedenis van het Nederlandse zilver en Merken van Am-
sterdamse goud- en zilversmeden

35

 1833
Vijf boeken met betrekking tot zilvermerken: K.A. Citroen, Valse zilvermerken in Nederland, Voet Jr., Elias, Nederlandse Goud- en 
zilvermerken, Citroen, K.A. Amsterdamse zilversmeden en hun merken, Meesterwerken in zilver, Amsterdams zilver 1520-1820 en 
Nederlands zilver 1600-1813, Beeling

30

 1834 Loosjes Pz., A., Het leven van Maurits Lijnslager, vier delen in half lederen band, met platen, te Haarlem, A. Loosjes Pz, 1808, 
schaarse eerste druk van een verzetsroman tegen de Fransen -defecten- 20

 1835 Zes boeken met betrekking tot Nederlandse en Engelse zilvermerken waaronder Gans, L.B., Goud-en Zilvermerken van Voet, L.B., 
Nederlands zilver 1580-1830, en Three Centuries of English domestic silver 15

 1836

Facturenboek van een Duitse koffiefirma, 1895-1897, geïllustreerde Holy Bible, 1823, en Krebsii, Ioannis Tobiae, Illustris Moldani 
Rectoris, Academica et Scholastica, Lipsiae, Apud Frid. Goth. Iacobaeer et Fil, 1778 IO. Gottl. Heineccii, Fundamenta Stili Cultioris, 
Lipsiae Apud Vidvam B. Caspari Fritschii en Register op het Staatsblad der nederlanden 1843-1850, ‘s-Gravenhage. Ter Algemeene 
landsdrukkerij, 1851

5

 1837 Acht albums met voetbalplaatjes, voetbalknipsels, ansichtkaarten, kwitanties, reclamefolders, reclamefolders, etc. 40
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 1838 Verzameling kleine affiches met aankondigingen van tentoonstellingen, Galerie Balans, Galerie Petit, Wetring Galerie, etc., veel jaren 
‘70 5

 1839
Tien almanakjes: Almanach der Musen en Gratiën aan Vriendschap, Liefde en Kunst, Amsterdam, by E. Maaskamp, Kunst-, Kaart- en 
Boekhandelaar Place Napoléon, Dam en Kalverstraat No. 1: 1811, 1812, 1814, (twee maal), 1815, 1816 (met beschermhoes, twee 
maal), 1817, twee maal, één maal met beschermhoes, 1818 -gebruikssporen-

40

 1840
Map met tien houtsnedes, uitgegeven door C.J. van Houten & Zoon, te Weesp, ter gelegenheid van van Houten’s eeuwfeest in 1928, 
daarbij: Beschouwende Verklaring, van het gedenkstuk voor het derde eeuw-feest der Hervorming, gevierd 2 November 1817, H.P. 
Oosterhuis, gegraveerd door D. Sluyter en gedebiteerd door J.C. Hagedoorn, Nieuwe Lelystraat, No. 73, te Amsterdam

5

 1841 Zijderveld, P. van, Brandweerschetsen: als de alarmklok “Ping, pang”, met diverse ingeplakte foto’s van de Haagse brandweer, circa 
1925 5

 1842 Album met circa 500 bid- en devotieprentjes 50

 1843 Boekjes, brochures, landkaarten, paspoorten, rekeningen, briefkaarten, etc. 30
 1844 Bescheiden betreffende de padvinderij, De Padvinderswet, Walkie-Talkie, Weest Paraat, etc. 5
 1845 Studentica: Programmaboekjes toneelvoorstellingen, menu’s, etc., veel van het gezelschap Elias Anne Borger, jaren ‘40 5

 1846
Album vaantjes, turnkampioenschappen, Fietsvierdaagse Zeist, etc., map kwitanties, etc., ,daarbij: album met bescheiden, betreffende 
de heer J.D. Wildschut te Utrecht, waaronder veel kwitanties van Utrechtse bedrijven, voor 1940 en een brief van Arie van de polder, 
waarin hij een reis met de M.S. Rhea naar Zuid-Amerika in 1926 beschrijft vanuit Balboa, inclusief storm, een dronken kapitein, etc.

30

 1847 Grote verzameling menu’s, Holland-Amerika Lijn 20

 1848 Lot diverse boeken voornamelijk met betrekking tot landen en steden, waaronder J.H. Campe, Histoire Amérique en diverse kaarten, 
19e en 20e eeuw 5

 1849 Bijbel in bruine lederen band, Nicolaas Goetzee, Ordinaris Stadsdrukker, 1748 -band beschadigd, herkomst: de adellijke familie van 
Coeverden- 5

 1850 Boeken betreffende antiek, meubilair, porselein, etc. 5
 1851 Tien Franse notariële actes, schuldbekentenissen, etc., eerste kwart 18e eeuw 25

 1852 Tien Franse notariële afschriften, kwitanties, etc., 17e/18e eeuw 30

 1853 14 kinderboeken voornamelijk ‘Verhalen en Versjes voor Jongens en Meisjes’, P. van Belkum, circa 1900 25
 1854 Lot van 15 boeken, waaronder drie delen Traité de Physique, Ganot, A., alle franstalig 20

 1855 Sarcky, Francisque, Quarante ans de theatre, acht delen: Thierry, A., Recits des temps Merovingiens, zeven delen, M. Guizot, vier 
delen: Histoire de la Civilisation en France, vier delen, daarbij drie andere, alle in fraaie band 5

 1856 Circa 16 gravures van dieren uit de 18e en 19e eeuw, waaronder vogels 30

 1857 Album met circa 42 menu’s van schepen van de Holland-Amerika Lijn, Nieuw Amsterdam, Johan van Oldenbarnevelt en M.S. 
Zuiderkerk 20

 1858 Map met tekeningen, aquarellen en divers 10
 1859 Map met gravures, litho’s, etc. 10

 1860 Album met circa 50 originele gedrukte bedankkaarten van de koninklijke familie naar aanleiding van felicitaties bij verjaardagen, 
geboorte, etc., prinses Beatrix, prins Claus, prinses Margriet, etc. 25

 1861 Circa 60 rekeningen, onder andere uit de 19e eeuw (oudste van 1845), alsmede enkele van Duitse bedrijven, in ordner 20
 1862 Circa 65 gravures met diverse onderwerpen, waaronder 18e eeuw 20
 1863 Circa 65 gravures met voorstellingen uit de 19e eeuw 20
 1864 Circa 75 rekeningen etc., vanaf 1874 10
 1865 Doos met documenten, rekeningen, poststukken en ansichtkaarten 10
 1866 Lot telegrammen, onder andere van Prins Bernhard 10
 1867 Map met documenten, poststukken, rekeningen en kwitanties, waaronder uit de 18e eeuw 10
 1868 Archiefje van de Familie Westervaarder, alsmede enkele zeemansbrieven, uit 1945/46 10
 1869 Circa 100 gravues en afbeeldingen, veelal met 19e eeuwse voorstellingen 10
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 1870
Acht boeken met betrekking tot natuur, waaronder Michelet, J., L’Oiseau, twee delen Les Animeaux Vivants en Flammarion, C., 
Astronomie Populaire, in fraaie banden, tweede helft 19e eeuw 25

Oude rekeningen, cheques, kwitanties, etc

 1871 Grote verzameling oude nota’s, kasstukken, brieven en andere documenten - uitzoeken 5

 1872 Een lot met vele tientallen oude nota’s, formulieren etc. wo een oude akte uit 1728 5

 1873 Een flinke doos oude cheques wereld waaronder veel Griekenland, ‘Banque de Chio’ etc. - honderden stuks, ongebruikt en gebruikt- 5

 1874 Een interessante ordner goed gevuld met oude documenten, rekeningen, getuigschriften etc. - goed bekijken! 5

Olympische Spelen en sportmemorabilia

 1875 Bronzen participatie broche met lintje, Olympische spelen London 1948, en een bijpassend speldje met emaille 50

 1876 Bronzen participatie medaille Soeul 1988, Regatta, in origineel doosje 20

 1877 Bedrukt zijden zakdoek, mogelijk Olympische spelen Berlijn 1936 20

1878

1879

 1878 Metalen armband met opschrift: ‘Xth Olympiad Los Angeles 1932’ 25

 1879
Bakelieten maquette van de “ XI Olympiade Reichssportfeld Berlin’ 1936, ontwerp: A.D. Werner March Berlin, in originele doos - 21 
x 29 cm zeldzaam - 125

 1880 Messing wandbord met opschrift: ‘XVI Olympiadens Ryttartävlingar Stockholm 1956’ - Diam. 30 cm - 25

 1881 Vaantje, Olympische spelen Tokyo 1964 - L. 30 cm - 10

 1882 Olympisch diploma, Olympische winterspelen Grenoble 1968, aangeboden aan Bengt Herman Nilsson 25

 1883 Olympisch diploma, Olympische winterspelen Innsbruck 1964, aangeboden aan Bengt Herman Nilsson 25
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 1884 Olympisch diploma, Olympische winterspelen Sapporo 1972, aangeboden aan Bengt Herman Nilsson 25
 1885 Deels geëmailleerde F.I.S.I. badge Italië - 6 x 4,5 cm - 10
 1886 Herinneringsalbum van de in 1928 te Amsterdam gehouden Olympische Spelen, met daarin diverse afbeeldingen 10

 1887
Twee Olympische diploma’s, Olympische winterspelen Innsbruck 1976, aangeboden aan Bengt Herman Nilsson en Cecilia Herman 
Nilsson 25

 1888 Twee doosjes Olympische Spelen knopen, midden 20e eeuw 5

1889 1890

 1889 Twee Olympische herrinneringssjaaltjes, Helsinki 1940 en Melbourne 1956 en een zakdoek Helsinki 1940 50

 1890 Proefdruk van een Olympisch diploma met drie proefmedailles, Olympische Spelen, Helsinki 1940- afgelaste Olympische Spelen - 40

1891
1895

 1891 Olympische spelen London 1948: vlag, sjaal, twee stropdassen en een vaantje 75
 1892 Vier programmaboekjes, Olympische spelen London 1948 en ‘Daily Telegraph Guide to the Olympic games and London 1948’ 25
 1893 Vijf diverse speldjes met betrekking tot de Olympische spelen Stockholm 1912 25

 1894 Twee tinnen bekertjes, verzilverd schaaltje, verzilverde inktpot en porseleinen dekselpotje, alle souvenirs Olympische spelen, Stock-
holm 1912 - deksel inktpot missend - 25

 1895
Diverse Olympische souvenirs, waaronder zakdoek Olympische spelen Helsinki 1940, aansteker Olympia 1936, aluminium schaaltje, 
Olympische winterspelen Grenoble 1968 en reiswekker met olympische ringen 50

 1896 Glazen schaal, Olympische winterspelen Oslo 1952, vaantje, metalen schaaltje, luciferdooshouder en programmaboekje, Olympische 
spelen Helsinki 1952 20

 1897 Zeven diverse broches en speldjes met betrekking tot de Olympische spelen, waaronder London 1948 en Stockholm 1912 25
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 1898
Diverse literatuur met betrekking tot de Olympische spelen, poster en participatie diploma, Olympische spelen Stockholm 1912 - 
beschadigd - 25

 1899 Collectie kaartjes voor de Olympische spelen, voornamelijk Olympische winterspelen Oslo 1952, daarbij: vier eerste dag enveloppen 
Olympische spelen Stockholm 1956 25

 1900 Twaalf diverse voornamelijk Olympische participatie speldjes en broches, waaronder Innsbruck 1976 50

 1901 Collectie van circa 13 participatie- en herinneringspenningen, waaronder Olympische spelen Moskou, Tokyo, Rome en Stockholm 40

 1902 ‘Official Program’, Xth Olympiad, Los Angeles, 1932 - matige staat - 5

1903

1906

 1903 Collectie van 20 geëmailleerde brochers en speldjes met betrekking tot de F.I.S. (Fédération Internationale de Ski), jaren ‘60/’70 50

 1904 Collectie van circa 50 speldjes en broches met betrekking tot de skisport en Olympische spelen Berlijn 1936 - veel replica’s - 50

 1905 Collectie van circa 60 diverse deels geëmailleerde speldjes met betrekking tot de Olympische spelen en skisport 75

 1906
Olympic Winter Games 1948 St. Moritz - Press badge, silvered and with multicolor enamel, inscribed ‘V. Jeux d’Olympiques d’Hiver 
St. Moritz 1948 Presse’ (32 mm., engraved Huguenin) 30

 1907 Zilveren en nikkelen participatie medaille, Olympische winterspelen Lake Placid 1980, ontwerp: M. Jovine / N. Kennedy in origineel 
doosje - Diam. 76 mm - 40

 1908 Participatie medaille, Olympische spelen Los Angeles 1984, ontwerp: Dugland Sterner, in origineel doosje - Diam. 60 mm - 20

 1909 Drie bronzen replica participatie medailles Olympische spelen Berlijn 1936, daarbij: verzilverd sigarettendoosje met Olympische 
ringen onder duitse adelaar en tafelaansteker 10
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 1910
Amberkleurige glazen beker, ontwerp: E. Cuyper en C. Kannegieter voor Kristalunie Maastricht, Olympische spelen Amsterdam, 
1928 - H. 12 cm - 20

 1911 Aardewerk bord en twee porseleinen dekseldoosjes met betrekking tot Olympische spelen, Stockholm 1912 10

 1912 Metalen en deels geëmailleerde broche/applique, Olympische winterspelen Garmisch-Partenkirchen 1936 - 6 x 7 cm - 25

 1913
Twee geëmailleerde broches: Offiziell Olympische winterspelen Innsbruck 1964 met bijpassend speldje en Delegation Olympische 
spelen Grenoble 1968 - emaille beschadigd - 50

Strips en diversen

 1914 Hergé, twee albums in kartonnen kaft met linnen rug: Kuifje, De Blauwe lotus en De 7 Kristallen Bollen -gebruikssporen- 5

 1915 Strip: De Zielenvreter, Patrick Boutin-Gagne, met originele tekening 20

 1916 Strip: Sky Doll, Alessandro Barucci, met originele handtekening 50

 1917
Drie Strips: Lady Mechanika, drie stuks gesigneerd, één met originele tekening, daarbij: twee strips: De papieren tijger, Mark de 
Jonge, beide gesigneerd en met originele tekening 90

 1918 Twaalf comics, Spider-man, Avengers, Dare Devil, Fightin’ Marines, Marvel Age, Wild West, Fightin’ Navy, The Invaders, etc. 20

Posters, affiches, aankondigingen en photography

 1919 Op zachtboard geplakt affiche: Plaza de Toros, Torremolinos, Domingo 19 Julio 1970 -94,5 x 51,5 cm- 5

 1920 Affiche: Le Nozze di Figaro, Mozart, Praag, jaren ‘60? -82 x 59 cm- 5

 1921 Drie op linnen geplakte, oprolbare schoolplaten: menselijk skelet, -180 x 90,  cm-, De huid, -115 x 79 cm-, De bloedsomloop -115 x 
81 cm-, alle Deutsches Hygienemuseum 30

 1922 Groot formaat oprolbare schoolkaart: ‘Die Erschliessung Siberiens’, Putzger Wandkarte -ca. 135 x 215 cm,  gebruikssporen- 5

 1923
Op linnen gelakte gelithografeerde poster: Geldersche- Overijsselsche Maatschappij van Landbouw, tentoonstelling van Paarden, 
Rundvee, Varkens, Schapen, Pluimvee,  en Konijnen, 26 en 27 Juli 1900, op het Landgoed Klarenbeek te Arnhem, met harddraverij, 
melkwedstrijd en concerten -150 x 75 cm, beschadigd-

5

Postzegels en benodigdheden

 1924 Postzegels en couverts, etc., diverse landen 5

 1925 Eerste dag enveloppen en kaarten 5

 1926 Twee albums postzegels, hoofdzakelijk Oost-Europa, vooroorlogs 5

 1927 Verzameling postzegels in drie albums en zakjes 5

 1928 Leeg Kabe album ‘Nederland en Overzeese Rijksdelen’ 5

 1929 Ordner met Italiaanse poststukken, vanaf 1963, merendeel betrekking hebbende op het Vaticaan 10

 1930 Circa 280 poststukken wereld 20

Telefoonkaarten, sigarenbandjes en divers

 1931 Verzameling sigarenbandjes, deels in albums 5

 1932 Circa elf albums sigarenbandjes en aantal los in doosjes, groot aantal, leuk om uit te zoeken 5

 1933 Grote verzameling afzonderlijk in hoesjes verpakte en geprijsde speldjes 40
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 1934 Vier albums met afzonderlijk verpakte speldjes 40
 1935 Verzameling speldjes, los en in albums 20

Modelbouw

Algemeen

 1936 Collectie miniatuur kanonnen, deels op affuit en vijf miniatuur vuurwapens, deels met mechaniek 5

Auto’s

 1937 Vier Burago modelauto’s: Lancia Aurelia B24 Spider, 1955, Mercedes-Benz SSKL 1931, Porsche 911, 1997, schaal 1/18 en Citroën 
15CV TA, schaal 1/24 25

 1938 15 diverse Dinky Toys Atlas modellen in doosjes, schaal 1/43, Dinky Collection Mecedes Benz Omnibus in doos en zes modellen 
‘Tintin en Voiture’, daarbij: Tintin kaartspel en Dinky Toys verkeersborden 25

 1939
Collectie van tien Silver Car Collection modelauto’s, waaronder Bugatti Coupe Atlantique en Austin Martin DB4, daarbij: vijf Silver 
Classics modelvliegtuigen, uitgegeven door Atlas 25

 1940 Brandweerautotjes, etc., Dinky Toys, Tonka, Majorette, etc. 20
 1941 Collectie van circa 25 “Models of Yesteryear”, uitgegeven door Matchbox 25
 1942 Circa 30 modelautotjes, waaronder gemerkt: Corgi 10

Boten

 1943 Model van het schip De Noorse Leeuw - L. 110 cm - 100

1944 1945 1948

 1944 Model van een statenjacht - L. 90 cm - 50

 1945 Model van het VOC schip De Friesland - L. 80 cm - 75

 1946 Model van een tjalk - L. 130 cm - 25

 1947 Model van het amerikaanse schip Harvey - L. 70 cm - 40

 1948 Houten model van het VOC schip De Eendracht - L. 70 cm - 40

 1949 Houten model van het schip Revenge - L. 54 cm - 15

 1950 Twee modellen van stoomschepen - L. 60 cm - 15

 1951 Vier modellen van tjalken - L. 50 cm - 30

 1952 Vijf kleine modellen van diverse schepen - L. 20 cm - 20
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Serie van miniatuur metalen vliegtuigjes op schaal, alle voorzien van voetstuk met daarop het type en de schaal, uitgifte Del Prado
 1953 Serie van 37 miniatuur vliegtuigmodellen, gemerkt: ‘Bombardiers et géants du ciel’, uitgegeven door Atlas 50

Treinen
 1954 Serie van 18 Minitrains in originele doos, vijf boekjes missend, schaal 1/220 25
 1955 Serie van 30 miniatuur locomotiefmodellen, uitgegeven door Atlas 30

 1956 Uitgebreid lot modeltrein onderdelen, LIMA, waarondertransformator, NL spoorwegen model 1310, SNCF model BB7203 en 
CC7140, draaibrug, spanbrug, diverse gebouwen, etc, 25

 1957
Uitgebreid lot diverse modeltrein onderdelen, waaronder Märklin D-zug 4049 en twee 4051 modellen, elektrische loc 3039, elec-
trische loc van de ÖBB 1141.02 en stoomloc 89005, diverse huisjes en toebehoren voornamelijk Faller en een opgebouwde modeltre-
inbaan met diverse huisjes en toebehoren in werkende staat - 185 x 140 cm -

200

Speelgoed en spellen

 1958 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 - 5

 1959 Oude kinderwagen met pop, midden 20e eeuw 5

 1960 Antieke pop met papier-mâché  lijfje en biscuit hoofdje voorzien van open mond en slaap ogen, gemerkt: Simon & Halbig, circa 
1920, met kleding van latere datum -L.  pinkje afgebroken- 20

 1961 Schuco Varianto Elektro 3118, in originele verpakking, West-Germany - zeldzaam model - 50

 1962
Schuco Varianto Elektro 3112 U, 3041 Limo, Box 3010/30, Lasto 3042, Bus 3044 en diverse rails, wissels, draaischijf, tunnel en 
verbindingsstukken 75

 1963 Pop met aan vier zijden van het hoofd een gezicht met verschillende gelaatsuitdrukkingen, circa 1900, pop met polychroom biscuit-
porseleinen hoofd, Société Française de fabrication de Bébés et Jouets (SFBJ), voor 1930, etc. -defecten- 5

 1964
Pop met polychroom biscuitporseleinen hoofd en scharnierende papier-mâché ledematen, bromt bij bewegen, Simon & Halbich, 
Duitsland, eerste kwart 20e eeuw, ‘126 Germany 50’ -L. 57 cm., defecten- 50

 1965 Babypop met papier-mâché hoofd en handjes, gemerkt ‘H.v.B., Germany’, eerste kwart 20e eeuw L. ca. 42 cm- 20
 1966 Replica oude poppenwagen 5
 1967 Lotto spel in gemarmerd houten kistje, tweede helft 19e eeuw en ‘Boerenschroom’ incompleet, circa 1900 5
 1968 Twee speelgoedmangels, Londen, eerste kwart 20e eeuw -49,5 x 19 x 40- 5
 1969 Twee ingelijste winkeldisplays van kinderspeelgoedhorloges, Esso, jaren ‘50 5

 1970 The Collectors Choice, 3-D Team logo Holograms and Baseball Cards, 1990 Complete Set, daarbij: Topp’s Baseball Cards, The Of-
ficial 1989 Complete Set, 792 Picture Cards 5

1971 1976

 1971 Backgammon en damspel versierd met inlegwerk, midden jaren ‘50 25

 1972 Twee poppen met gedeeltelijk houten ledematen en linnen kleding, derde kwart 19e eeuw -defecten, L. langste pop ca. 58 cm- 30

 1973 Houten flipperkast en twee letterdozen, jaren ‘50 5

 1974 Kunststof Pinoccio, Kaws en kunststof Jiminy Cricket, mogelijk Kaws - H. 26 en 6 cm - 35

 1975 Drie houten stapeldozen Meccano, daarbij: houten doos met onderdelen, etc. 25

 1976 Vier oude Teddyberen 30

 1977 Twee oude blokpuzzels, houten speelgoed, dominospel in foedraal, etc. 5

 1978 Mechanische blikken ezelkar, Gama, blikken koetje en blikken raceautotje, midden 20e eeuw 20
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 1979 Oud blikken speelgoed: tramstel, automobiel, Frankrijk, circa 1930, naaimachine en auto 20
 1980 Vier blikken kinderfornuisjes, pannetjes, vormpjes, blokkendozen, Lott’s Bricks, etc. 5
 1981 Houten poppenhuis, theater, etc. -defecten- 5
 1982 Blikken station, spoowegovergang, etc. 5
 1983 Vijf Anker bouwdozen, circa 1900 125
 1984 Blikken stationsgebouwen: Buffet, spoorwegovergang, seinhuis (Hornby), stationsgebouw (Hornby), etc., eerste helft 20e eeuw 5
 1985 Oud speelgoed: Meccano-onderdelen, poppenhoofd, flipperspel, puzzle, etc. 20
 1986 Tien diverse militaire strategie spellen, waaronder, Bevrijdingspel, circa 1945-50, incompleet 10

 1987
12 Avalon Hill spellen voornamelijk militaire strategie, waaronder: Origins of WWII, Napoleon The Waterloo Campaign, 1776, We 
the People en Circus Maximus 50

 1988 12 diverse strategie spellen, waaronder: VG games, Gulf Strike 3e editie, Shell Shock en Ambush, SPI games, Panzergruppe 
Guderian,The Battle for Cassino, Avalon Hill, Battle of the Bulge 30

 1989 14 Avalon Hill militaire strategie spellen, waaronder: Battle of the Bulge, WWII Dessert Campaign, D-Day en Anzio 50

1990

1992
 1990 20 Avalon Hill militaire strategie spellen, waaronder: Panzer Leader, Cross of Iron, Storm over Arnhem en Third Reich 100
 1991 Lot van circa 60 spellen, voornamelijk duitstalig, waaronder Klaus Teuber en Hans im Glück spellen 25

 1992
Circa 60 spellen, voornamelijk engels en nederlandstalig, waaronder Klaus Teuber, Leeuwenhart en diverse vintage spellen, jaren 
‘60/’70 50

 1993 Lot van circa 65 spellen, voornamelijk Duitstalig 25

Meubilair, spiegels, lampen etc.
 1994 Hallamp met gesatineerde en beschilderde glazen kap aan messing montuur, circa 1930 - L. 100 cm - 5
 1995 Messing en persglazen hallamp, mogelijk Ezan, circa 1920 - L. 55 cm - 5
 1996 Gewolkt glazen schaallamp met messing montuur, jaren ‘30 - L.65 cm - 5
 1997 Wortelnoten en mahonie wandvitrinekastje -h. 77, breedte 75 cm- 10

1998

 1998
Mahonie gefineerde tafelvitrine met facetgeslepen glas in de klep en beglazing rondom, rustend op taps toelopende pootjes - H. 73 x 
52 x 77 cm - 50

 1999 Hamergeslagen donker gepatineerde messing en smeedijzeren gong aan standaard, Amsterdamse School, circa 1930 30
 2000 Hamergeslagen messing tafellamp, met rode glazen ruitjes, Amsterdamse School, circa 1930 -h. ca. 40 cm- 30
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 2001 Mahonie kassa, Gledhill’s Patent Cash Tills, G.H. Gledhill & Sons Ltd., Trinity Works, Halifax 20
 2002 Eiken keukenrek met witte porseleinen laatjes, geel-rood geometrisch decor, circa 1930 -41 x 18 x 76 cm- 5

 2003 Mahonie wandvitrinekastje met gestoken ornamenten, China, midden 20e eeuw -84 x 51 x 9,5 cm- 30

 2004 Albasten lampvoet met verguld messing ornamenten in de vorm van een korintische zuil met geslepenen glazen oliereservoir, circa 
1900, elektrisch vermaakt - H. 56 cm - 20

 2005 Polychroom gestoken houten onderdeel van een boerenkar met decor van een zeepaard -l. 88,5 cm- 30
 2006 Gestoken mahonie breistoel met petit-point bekleding, landschapsdecor, circa 1870 5

 2007 Groot formaat gestoken eiken zetel met Louis Quinze ornamenten en robijnrode velours bekleding, tweede helft 19e eeuw -h. 155 cm- 50
 2008 Groot formaat gestoken eiken zetel met aapjes op de hoeken en robijnrode velours bekleding, tweede helft 19e eeuw h. 148,5 cm- 50

 2009 Gestoken houten schamel van een boerenkar met smeedijzeren beslag en decor van een staande leeuw met toorts en sabel, circa 1900 
-58 x 109 cm- 50

 2010
Gestoken houten schamel van een boerenkar met smeedijzeren beslag, monogrammen HVW en FDH,  en decor van leeuw met toorts 
in de linkerklauw, circa 1900 -58 x 110- 50

 2011 Gestoken houten schamel met smeedijzeren beslag en decor van een staande leeuw met toorts in beide klauwen, circa 1900 -55 x 107 
cm- 50

 2012 Iepen kinderstoel met spijlen en zwarte zeildoek bekleding 5
 2013 Kamergemak of stilletje, wordt niet verzonden 5
 2014 Bolvormige glas-in-lood plafondlamp, Brazilië, tweede helft 20e eeuw -diam. ca. 40 cm-lichte defecten- 5
 2015 Palissander plantentafeltje met gestorste schacht en hardhouten voet, Indonesië, jaren ‘20 - H. 77 en 73 cm - 30
 2016 Plafondhanglamp met kubistische gematteerde rookglazen kap, art deco, circa 1930 -L zonder ketting ca. 35 cm- 20
 2017 Chinese gestoken houten tafellamp in de vorm van een draak die een lampion met zijn bek vast houdt, circa 1930 -H. 74 cm, defecten- 5
 2018 Eiken stelling -89 x 19 x 139 cm- 5

2019

2022

 2019
Rood en geelkoperen hanglamp met vier armen en vier gebogen staafvormige elementen eindigend in bolletjes, de kapjes gedeeltelijk 
opengewerkt, ontwerp Pieter Spruyt -H. 94 cm- 250

 2020 Mahonie keukenrek met negen laatjes, circa 1900 -43 x 41 x 120 cm- 5

 2021 Metalen en glazen tafelvitrine -94 x 59 x 115 cm- 5

 2022 Eiken dekselkist met gestoken houten panelen en gotisch decor van figuren -samengesteld, zwaar, 66 x 57 x 120 cm- 200

 2023 Twee ingelijste reclamespiegels, Coca-Cola en Martini 5
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2024

2028 2032

kavel TRUE Inzet

 2024 Twee gestoken houten steekleren van een boerenkar met floraal en zeepaardendecor -l. 171 cm- 50

 2025 Inklapbaar gestoken houten tafeltje met floraal decor en vijfdelig gestoken houten rookstel op blad met pauwendecor, daarbij: stokje 
met messing monturen en mes 20

 2026 Houten hevel om bootjes ergens overheen te tillen -L. ca. 226 cm- 5

 2027 Paar geel- en roodkoperen, van granaten gemaakte lampvoeten -H. zonder montuur 29 cm- 5

 2028
Paar Boxford SMC post-moderne tafellampen met dimmer, Robert Sonnemann-Saturn-stijl -H. 33, diam. 33 cm, lichte gebruiksspor-
en- 60

 2029 Serie van drie gemarmerde, halfronde plexiglazen wandlampen met messing montuur in art deco-stijl -L. 50 cm- 5

 2030
Tweedelige halset, bestaande uit: witte plastic staande kapstok met zes armen en zes haken op rond basement -H. circa 165 cm-, en 
ronde spiegel --diam. 37,5 cm-, Tiger, jaren ‘70, daarbij: witte metalen wandkapstok met drie gekoppelde tweearmige haken, van 
latere datum

40

 2031 Hindeloopen tafeltje, knopstoeltje met biezen bekleding, kuipblad, blaasbalg, emmer en kleerhanger 5

Oude aandelen

Netherlands and Oversea

 2032
The Surin Oil Company / de Surin Petroleum Maatschappij - Obligatie groot één Duizend gulden, 8% per jaar, januari 1929 (enkele 
scheurtjes), een zeldzamer stuk 5

2033

2034

 2033
NV Noorder Zwembad te Groningen, Bewijs van gewoon aandeel no. 009, fl. 1000,=, 1934 - deze emissie omvatte slechts 135 exem-
plaren 5

 2034 Plantagien in de Colonien Rio Essequebo en Rio Demmerary 40

 2035 Netherlands - Nationale Werkelijke Schuld, 1831, with two receipts 40

 2036 Netherlands - Dordrechtsche Roei-en Zeil-Vereeniging, 1902 and Koninklijke ... 1929 10
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2037

2038

2041

kavel TRUE Inzet

 2037
USA/Netherlands - lot of 5 x Actie groot Honderd Dollars, Bank der Vereenigde Staaten van America,   1839 - 
1844, all with coupons 55

 2038
A mixed lot of old bonds and shares from The Netherlands, all with low numbers (including Senefelder fl. 1000,= 1949, Stoomtram-
weg Tilburg-Waalwijk etc.), totally appr. 19 pieces including 6 x number one (including Marmora, Handelsmij. Torg, BBA etc.) - 
please view

50

 2039 Netherlands - 21 x Amstelbrouwerij 15
 2040 25 Diamant Mij H. E. Slijper 20

 2041 Netherlands - 39 x Meelfabrieken der Ned. Bakkerij 40
 2042 44 Bertels‘ Oliefabrieken 30
 2043 Diverse aandelen en certificaten, waarbij Russische obligaties 10

2044 2045

 2044
A mixed and interesting lot of more than 90 old bonds and shares in 3 albums, all from The Netherlands, with some interesting 
pieces including ‘Nederlandsche Grootboekbank’, an ‘Actie groot 50 Guldens’ casino Den Bosch 1829, ‘Nationaal Scheepsverband’, 
Weduwe Willem Borski 1871 etc.etc. - please view

75

 2045 Netherlands - 150 x DAF 70

 2046 A lot with many hundreds pieces ‘Visscherij-Maatschappij Vlaardingen’ and some documents 5

2047 2049

 2047 More than 200 Netherlands, individual ones and lots 95

 2048 A lot with more than 300 pieces Dutch Indies /Ned. Indië, much doubles 5

China

 2049
A lot with 7 pieces ‘Chinese Government’: 2 x blue, 1 x green and 4 x brown (at 6 pieces the bond and talons are bound together) - 
please view! 100
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2050 2051

kavel TRUE Inzet

 2050 10 China loans and shares 75

 2051 17 China bonds 80

Germany

 2052 75 different German shares, most hole cancelled 75

2053

2054

 2053
More than 550 German shares, split into 16 lots of different quanties - added 39 pieces of Steingutfabrik Coldiz AG, 1000 Mark, 
decorative 110

Rusland

 2054
Russia - 4 different „Certificaat“: (1) Russische Fondsenin Bank Asignaten, 1000 Roebels, 1824 +   (2 and 3) 1000 Roe-
bels in Asignaten, 1824 and 1825 + (4) Russische Fondsen, 500 Roebels, 1821 95

2055
2058

 2055 More than 55 Russian bonds and shares, some multiple 95

USA

 2056 3 Ewing Oil Company, Dallas 10

 2057 A lot with Confederate States $500 (3x) and $1000 (2x), all Richmond 1863 - totally 5 pieces 25

 2058 5 Confederate States bonds 500/1000 $, 1863/1864 100



Thursday, January 9, 2020 Oude aandelen

132

2059

2061

kavel TRUE Inzet

 2059 16 USA decorative and oversized bonds and shares 80

 2060 38 USA shares, some are multiple 30

 2061 A large lot of appr. 400 pieces mainly USA, mainly 50’s, 60’s and 70’s, in 2 binders 25

2062

2065 2067

 2062
A large and mixed lot of more than 460 old bonds and shares, all USA, not much duplicates, the normal issues but also some better 
like some Missouri, Kansas and Texas Railway Company, Trinidad-Tarouba Oil Development Company, Signal Commercial Com-
pany, Boston Elevated Railway Company etc. - please view

75

Lots world

 2063 Empresa del Ferro-Carril de Guantanamo - Una accion de cien Pesos, Santiago de Cuba 1882 5

 2064 Great Britain - Consolidated Long Annuities for Eighty years (from the 5th of January 1780), signed in 1820 5

 2065 7 x Eastern Cuba Sigar, 1922 40

 2066 A lot with some German inflation currency, appr. 5 Russian bonds and shares and 2 Dutch pieces (Vereeniging de Harmonie Leeu-
warden), all in binder 20

 2067
Santiago de Cuba - 5 pieces Empresa del Ferro-Carril de Guantanamo, una accion de $100 (4 x 1859 and 1 x 1882) + 7 same pieces, 
with red print ‘Duplicado’ (1 x 1896, 1 x 1897 and 5 x 1910) - totally 12 pieces 50

 2068 A lot with more than 15 old bonds and shares world, mainly Russia - added some banknotes 5

 2069 A small lot with appr. 16 pieces, mainly Russian 5

 2070 A lot with appr. 20 pieces world 5

 2071 A lot with 12 x ‘Effect van 10 Winstaandelen’ van de Nationale Mij. der Belgische Spoorwegen and 8 x dito of ‘25 Winstaandelen’ - 
added 1 Russian share 5

 2072 A lot with a pile of old bonds and shares, mainly Dutch Indies but also 1 x Chinese and 2 x ‘Free city of Danzig’ 5
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2073

2078

kavel TRUE Inzet

 2073
Walchensee-Anleihe, oversized, decorative + Gotha Kanal, 1823/1888, 5 Aktier + Banco de Cartagena, oversized, decorative + 
l’Ikelemba, oversized, decorative + Compania General de Tabacos de Filipinas, oversized, decorative + Ateliers & Chanatiers de 
Nicolaieff, oversized, decorative

90

 2074 International lot of 26 different shares 35
 2075 Irak/Hussein, - 35 papers, 3 different types (5,10, 20 each) 50
 2076 A small lot with appr. 37 bonds and shares world 5
 2077 A mixed lot with old bonds and shares world, appr. 45 pieces, some doubles 5
 2078 49 Euro Disneyland 55
 2079 A Lot with more than 50 old bonds and shares, Germany 5
 2080 A small lot old bonds and shares world 5
 2081 A lot old bonds and shares world, also multiple 5
 2082 Germany - Lot with appr. 55 pieces 10
 2083 Germany - Lot with appr. 55 pieces 10

2084
2088

 2084 International lot of 64 shares - UK, Sweden,   Africa, Egypt, Mayumbe 60
 2085 Effecten, Rusland, Hongarije, V.S, etc. 50
 2086 A lot with more than 100 old bonds and shares world, unsearched, please view! 5

 2087 An interesting lot old bonds and shares world, a box filled, a lot of Netherlands but also some Russian, 6 x Salamander St. Petersburg 
(Brandwaarborg) and appr. 57 x ‘Firma A.M. Swart te Nijmegen’, starting with number 01 up to 57, complete series! 50

 2088
An interesting and large lot with appr. 300 old bonds and shares world with many USA, some Egypt, ‘Ned. Meelfabrieken’ etc. with 
the normal issues but also some better - please view 250

 2089 An interesting and mixed lot old bonds and shares with many hundreds of pieces ‘world’, please view! 25

 2090 A very large lot old bonds and shares in a moving box with many Dutch pieces including Visscherij-Mij Vlaardingen, Kornaat etc. but 
also some world including some Russia - please view, hundreds of pieces! 20

 2091 Dealer lot, more than 900 shares, DAF, Barcelona Traction Light and Power, Kilo Moto,   Hol. Grondkrediet Bank, Siegen 
Solinger Gussstahl, Handelsbank, Alexanderwerke etc. 95

 2092 A lot with 17 old bonds and shares world, all framed (behind glas), different sizes, decorative 5
 2093 Ball, Douglas B. - Comprehensive catalog and history of Confederate Bonds, 288 pages, lists and pictures all bonds 25

 2094 Criswell, Grover C. - ‘Confederate and Southern State Bonds’, 374 pages, lists and pictures most bonds (second edition), SIGNED by 
the author 20
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 2110
18k yellow gold bar brooch with platinum front, set with a cultured pearl center, encircled by four callibrated sapphires and numerous 
rose-cut diamonds, the ends terminated by two old-European cut diamonds - one rose-cut diamond missing, 80 mm - 200

 2111 14k yellow gold bar brooch, set with nine rose-cut diamonds in closed silver settings - 24 x 66 mm - 150
 2112 Set consisting of a brooch and two pendants made from 14k yellow gold and decorated with cannetille, 19th Century 80
 2113 Art Deco stick pin set with an old-cut diamond - pin made from metal - 50
 2114 14k yellow gold brooch, set with cultured pearls and cubic zirconia - 25 mm - 80
 2115 14k rose gold open-worked brooch with engraved detailing, set with a shell cameo depichting Flora, 19th Century - 60 x 50 mm - 150
 2116 14k yellow gold flower brooch, the front set with a cultured pearl - 35 mm - 200
 2117 14k white gold pin set with three round-cut sapphires and terminated by a cultured pearl drop - 25 mm - 35
 2118 14k yellow gold bar brooch, set with an oval cabochon opal - 52 mm - 60

 2119 14k two-tone gold circular brooch set with three round-cut garnets, and two yellow gold pendants, one in the shape of a dolphin and 
one depicting the zodiac sign aries 150

 2106 14k yellow gold bar brooch set with rose-cut diamonds in closed silver settings - 60 mm - 200

 2107 14k two-tone brooch set with three single-cut diamonds - 50 mm - 75

 2108
18k white gold open-worked brooch in Art Deco style, decorated with onyx inlay and set three brilliant-cut, four baguette-cut and 56 
single-cut diamonds - 45 x 15 mm - 300

 2109 14k yellow gold brooch with a picture locket pendant- 45 x 30 mm - 150

kavel TRUE Inzet

Gouden sieraden en voorwerpen

 2100 14k yellow gold flower brooch set with rose-cut diamonds 200

 2101 14k yellow gold filigree brooch, decorated with cannetille, first half 20th Century - 26 mm - 75

 2102 14k white gold brooch set with nine old-brilliant-cut diamonds, combined circa 0.60 ct. - 40 x 20 mm - 200

 2103 14k bar brooch set with an oval rose-cut diamond - 70 mm - 150

 2104 14k yellow gold flower brooch, set with rose-cut diamonds in closed settings, 19th Century - 20 x 38 mm - 150

 2105 Two 14k yellow gold pins, one set with a brilliant-cut diamond 60

2100
2102

2106

2108

2110

2115



Friday January 10, 2020 Gouden sieraden en voorwerpen

136

2120

2122

kavel TRUE Inzet

 2120 14k two-tone gold brooch in the shape of a saw, set with a cubic zirconia - 62 mm - 120

 2121 14k yellow gold open-worked brooch, set with two garnet beads - 22 x 30 mm - and a pendant set with a shell cameo depicting a lady 80

 2122 14k yellow gold Belle Epoque brooch set with old-cut and rose-cut diamonds in platinum settings - 40 x 40 mm - 350

 2123 14k yellow gold brooch set with a shell cameo depicting a lady - 29 x 18 mm - 80

2124
2126

 2124 18k yellow gold round brooch, decorated with mistletoe set with seed pearls, French hallmarks - 21 mm - 200

 2125 18k yellow gold swirl brooch set with three round-cut sapphires - 42 x 36 mm - 100

 2126 18k yellow gold hinged bangle, decorated with eight inlaid malachite panels - 13 mm wide, 50 x 58 mm - 600

 2127 14k gold and sterling silver bracelet set with a cluster of rose-cut diamonds in silver settings - 19 cm - 150

2128
2130

 2128 14k white gold tennis bracelet set with 44 brilliant-cut diamonds, combined circa 4 ct. - 20 cm - 750

 2129 14k white gold link bracelet, the centre set with seven single-cut diamonds - 17 cm - 220

 2130 18k white gold woven-link bracelet, the centre set with nine brilliant-cut diamonds, combined circa 0.24 ct. - 18,5 cm - 550

 2131 14k two-tone gold link bracelet - 19 cm - 225
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2132
2133

kavel TRUE Inzet

 2132 14k yellow gold link bracelet, the links engraved and set with oval-cut garnets - 17 cm - 225

 2133 14k rose gold Retro style fantasy-link bracelet, set with seven emerald-cut madeira citrines - 17,5 cm - 275

 2134 9k (BWGG) yellow gold closed-forever bracelet set with eight 14k charms and one 9k (BWGG) charm - 20 cm - 250

 2135 14k tricolour woven-link bracelet - 18,5 cm - 350

 2136 14k yellow gold braided-link bracelet - 14 mm wide, 18 cm - 600

 2137 14k yellow gold woven-link bracelet - 10 mm wide, 19 cm - 200

2138 2141

 2138 14k yellow gold bracelet with rectangular links - 19 cm- 240

 2139 Two-strand pearl bracelet completed with an oval 9k gold (bwgg) clasp - 14,5 cm - 35

 2140 14k yellow gold curb-link bracelet - 19,5 cm - 360

 2141 14k yellow gold bracelet- 19,5 cm - and a 14k yellow gold bracelet (defects) 400

2142 2147

 2142 14k yellow gold braided-link bracelet with partially engraved links - 20 cm - 275

 2143 14k yellow gold closed-forever bracelet, set with a Gouden Vijfje 1912 - 21 cm - 350

 2144 14k yellow gold braided-link bracelet - 21 cm - 300

 2145 14k white gold bangle set with five brilliant-cut diamonds 190

 2146 Six-strand cultured pearl bracelet, completed by a 14k gold clasp 100

 2147 14k two-tone bracelet with flower-shaped links - 19 cm - (33,81) 475
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2148
2151

kavel TRUE Inzet

 2148 18k yellow gold open-worked ring, set with five rose-cut diamonds in white gold settings, the largest measuring 7 x 5 mm - 54 mm - 300

 2149 14k yellow gold ring set with a brilliant-cut diamond, encircled by six brilliant-cut diamonds - 57 mm - 75

 2150 14k yellow gold ring set with an oval jadeite plaque - 50 mm - 100

 2151
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 - 300

 2152 14k yellow ring set with three brilliant-cut diamonds in prong settings - 62 mm - 70

 2153 18k white gold cluster ring set with a cultured pearl encircled by cubic zirconia - 50 mm - 50

 2154 14k yellow gold navette shaped ring, set with nine small rose-cut diamonds in closed settings - 50 mm - 35

2155 2157 2162

 2155
14k yellow gold ring, set with an old-cut diamond, flanked by eight old-cut diamonds, combined circa 0.80 ct. - inscription inside, 50 
mm - 125

 2156 18k white gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond - 53 mm - 35

 2157 14k white gold cluster ring, set with nine brilliant-cut diamonds, combined circa 0.30 ct. - 52 mm - 100

 2158 800 (BWPG) Toi et Moi Ring set with old-cut diamonds 60

 2159 18k white gold ring centered by a cultured grey pearl, flanked by two baguette cut synthetic sapphires - 52 mm - 100

 2160 14k white gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.37 ct. - 60 mm - 100

 2161 14k white gold crossover ring set with two cultured pearls and two brilliant-cut diamonds - 53 mm - 150

 2162 14kt yellow gold ring, centered by a rose-cut diamond of 3.5 mm in a closed silver setting - 54 mm - 140

 2163 14k white gold ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.35 ct. - 67 mm - 200

 2164 14k yellow gold ring, decorated with green enamel and set with cubic zirconia - 55 mm - and a pair of 9k (BWGG) rose gold earrings 
with ganrets - defects - (3,64 grams) 60
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2165 2169

kavel TRUE Inzet

 2165 14k white gold ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.45 ct. - 64 mm - 200

 2166 14k yellow gold ring set with brilliant-cut diamonds - 51 mm - 120
 2167 14k white gold cluster ring set with brilliant and eight-cut diamonds - 51,5 mm - 80
 2168 Yellow gold ring set with cubic zirconia - 60 mm - 100

 2169
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, the shank further decorated with six rose-cut diamonds and completed by floral engravings - 53 mm - 175

 2170 18k yellow gold ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.17 ct. - 56 mm - 80
 2171 14k yellow gold ring set with an oval jadeite plaque - 50 mm - 100
 2172 18k yellow gold solitaire ring set with an old-cut diamond, circa 0.30 ct. - 58 mm - 100
 2173 18k yellow gold open-worked ring, set with an oval-cut sapphire and six rose-cut diamonds in silver setting - 57 mm - 150

2174 2179

 2174 14k white gold ring set with six brilliant-cut diamonds encircled by eleven single-cut diamonds - 55 mm- 100
 2175 14k yellow gold ring set with a cabochon coral - 53 mm - 25
 2176 18k yellow gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond, Chinese hallmarks 175
 2177 14k yellow gold solitaire ring set with a round faceted synthetic colour change sapphire - ring size 53 mm - 50
 2178 14kt yellow gold Retro ring set with a restrike One Dollar 1853 - 55 mm - 100

 2179 14k yellow gold ring set with an oval-cut diamond, circa 1 ct, quality piqué - ring size 51 mm - 350
 2180 14k tri-colour gold ring set with seven single-cut diamonds - 51 mm - 150
 2181 18k rose gold Retro ring set with six rose-cut diamonds, Irish hallmarks - 53 mm - 150
 2182 14k yellow gold ring with a square front with tapered corners, set with a cushion-cut citrine weighing circa 3.60 ct. - 53 mm - 180

2183 2184

 2183 14k yellow gold Retro ring set with a fancy-cut synthetic ruby and two rose-cut diamonds - 50 mm - 180

 2184 14k yellow gold fringed necklace - 43 cm - 650

 2185 9k  (BWGG) yellow gold belcher link necklace with embossed links - 70 cm - 50

 2186 Two faceted bead garnet necklaces, one completed by a 14k rose gold clasp, 19th Century - 42 and 48 cm - 100

 2187 14k yellow gold pendant set with rose-cut garnets on a 9k (BWGG) box link necklace - 41 cm - 100
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2188 2194 2195

kavel TRUE Inzet

 2188 14k yellow gold anchor-link necklace with a cross pendant, set with 16 brilliant-cut diamonds - 42 cm - 125

 2189 14k yellow gold anchor-link necklace, set with a brilliant-cut diamond in bezel setting, circa 0.22 ct. - 50 cm - 150

 2190 14k box-link necklace, the centre decorated with the initials YHMH, meaning ‘You Have My Heart’ - 82 cm - 120

 2191 14k yellow gold necklace with a quartz pendant - 68 cm - 130

 2192 14k yellow gold necklace, the center decorated with zes rose-cut garnets - 46 cm - 150

 2193 Sterling silver necklace, the center decorated with three flower cluster set with rose-cut diamond in closed settings with gold backs 
- 44 cm - 150

 2194
14k yellow gold necklace with flower-shaped links, decorated with cannetille, on which a heart shaped cannetille pendant - 55x25 mm 
incl. bale, 61 cm - 300

 2195 14k yellow gold link necklace, the center decorated with three pear-shaped cabochon malachite - 44 cm - 125

 2196 12k (BWGG) yellow gold necklace and a 14k yellow gold Franklin Mint Imperial Horse pendant, in original box 100

 2197 14k yellow gold box-link necklace, set with a small cross pendant - 60 cm - 80

2198

2199

 2198 14k yellow gold fringed necklace - 44 cm - 550

 2199 14k yellow gold box-link necklace, the center piece decorated with three round rose-cut garnets - 41 cm - 120

 2200 14k yellow gold curb-link necklace with a white jasper egg shaped pendant, and a pair of earstuds set with round-cut synthetic spinel 75

 2201 BWGG yellow gold necklace with round engraved links - 40 cm - 110

 2202 14k yellow gold pendant set with a purple stone in a filigree mount on a 14k gold chain - 44 cm - 50

 2203 14k yellow gold curb-link necklace with a malachite pendant - 51 cm - 80
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2204 2206

kavel TRUE Inzet

 2204 Coral bead necklace with 6.5 mm beads, completed by a 14k yellow gold clasp - 43 cm - 140

 2205 Four-strand coral bead bracelet completed by a 14k rose gold clasp set with four oval cabochon-cut corals - 21 cm - 60

 2206 Two-strand coral bead necklace completed by a 14k yellow gold clasp, set with three cabochon corals - 46 cm - 150

 2207 Coral sautoir completed by a 14k yellow gold clasp - 111 cm - 35

 2208 Coral branch necklace, completed by a 14k yyellow gold clasp, circa 1900 - 43 cm - 50

 2209 Coral branch pendant with 14k gold mounting, and a coral necklace 60

 2210 Coral set consisting of a two-strand necklace and a three-strand bracelet, both completed by a 14k yellow gold lozenge shaped clasp 
- 64 and 20 cm - 150

2211 2216

 2211 Set consisting of a bracelet, pendant and ring, all set with coral - 19 cm, 51 mm - 100

 2212 14k yellow gold ring set with coral, 14k coral earstuds, coral stickpin, 14k yellow gold medallion 160

 2213 Coral bead necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 40 cm - 50

 2214 Coral bead bracelet completed by a 14k yellow gold clasp - 15,5 cm - 120

 2215 Four-strand coral bracelet, completed by a 14k yellow gold clasp, set with two cabochon corals, first half 20th Century -19 cm - 75

 2216 Three-strand coral bead necklace, completed by a 14k yellow gold clasp, set with a cabochon coral - 40 cm - 120

 2217 Three-strand coral bead necklace, completed by a 14k yellow gold clasp set with a cabochon coral - 48 cm - (31,77 grams) 75

2218

 2218 Coral bead necklace completed by a 14k yellow gold clasp, set with an oval-cabochon coral - 47 cm - 100

 2219 18k yellow gold earstuds, set with oval cabochon corals - 10 x 7 mm - 50

 2220 A four-strand coral bead bracelet completed by a 14k yellow gold clasp, a two-strand coral bead bracelet with a metal clasp, and a 
metal pendant set with a cabochon imitation coral 100

 2221 Coral bead necklace completed by a 14k yellow gold clasp, largest bead 12 mm, 19th Century, and a cultured pearl necklace com-
pleted by a 14k white gold clasp 40
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2222

2226

2230

kavel TRUE Inzet

 2222 Three-strand coral bead necklace, completed by a 14k yellow gold open-worked clasp, set with a cabochon coral - 58 cm - 100

 2223 Coral bead necklace completed by a 14k yellow gold clasp, also included; several loose beads - 100 cm - 80

 2224 Two matching four-strand coral bead bracelets, completed by 14k yellow gold clasps, set with cabochon corals  - 20 cm - and a 14k 
yellow gold CNV pin 125

 2225 Coral bead necklace completed by a 14k yellow gold clasp -74 cm- and a pair carnelian earrings -partially gilded- 35

 2226
18k yellow gold horse shoe pendant, set with 17 Old-European cut diamonds in white gold settings, total weight circa 0.50 ct. - 16 x 
16 mm excl. bale - 250

 2227 Carved nephrite jade ‘mano fico’ pendant with 14kt yellow gold fittings - 43 mm - 85
 2228 Yellow gold pendant set with onyx 50
 2229 14K yellow gold pendant, set with a cluster of brilliant-cut diamonds 100

 2230
18k white gold open-worked pendant set with a baroque cultured 12 mm black pearls, further decorated with 13 single-cut diamonds 
- 25 x 12 mm - 150

 2231 Two gold lockets; one BWGG rose gold without glass and one 14k yellow gold round picture locket, and a yellow gold charm depict-
ing the zodiac sign Capricorn - diameter 28 mm - 160

 2232 14k yellow gold pendant set with a nefrite jade plaque depicting flowers and foliage - 55 x 35 mm excl. bale - 70

 2233 14k rose gold star pendant, one side set with a cabchon goldstone and round-cut synthetic sapphires, the other side set with a cabo-
chon tigers eye and round-cut synthetic rubies - 32 x 32 mm - 75

 2234 14k rose gold cross pendant with engraved decorations - 32 x 20 mm excl. bale - 50
 2235 Five 14k yellow gold pendants; a fish, a cross, two name tags and one drop pendant set with a pearl 150

2236 2240

 2236
14k yellow gold pendant set with an oval cabochon fire-opal and three smaller cabochon opals, contains the initals YHMH meaning 
‘You Have My Heart’- 40 x 10 mm - 200

 2237 14k yellow gold picture medaillon with an engraved front - bale made from metal, 26 x 15 mm excl. bale - 75

 2238 Two 14k yellow gold pendants, one depicting a star of David, one set with a brilliant-cut diamond 50

 2239 14k white gold pendant set with a cluster of cultured pearls - 12 mm - 75

 2240 14k yellow gold pendant depicting a gemstone tweezer holding an oval-cut tanzanite - 28 mm excl. bale - 60

 2241 Three antique, 14k yellow gold picture lockets; two round and one rectangular 150
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2242 2248

kavel TRUE Inzet

 2242 18k yellow gold keychain pendant, set with a large faience scarab amulet - 55 x 35 mm excl. bale - 100

 2243 14k yellow gold crucifix pendant  - 55 x 35 mm excl. bale - 40

 2244 18k white gold open-worked heart shaped pendant, set with numerous brilliant-cut diamonds - 22 x 25 mm incl. bale - 350

 2245 14k two-tone gold pendant, set with a brilliant-cut diamond 140

 2246 14k yellow gold box-link necklace - 50 cm - 60

 2247 14k yellow gold fine box-link necklace - 51 cm - 30

 2248 14k yellow gold curb-link necklace - 72 cm - 100

 2249 14k white gold curb-link necklace - 38 cm - 60

 2250 14k yellow gold rope-link necklace with S-closure - 36 cm - 50

2251
2256

 2251 14k yellow gold jasseron-link necklace - 52 cm - 225

 2252 14k yellow gold box-link necklace with c-clasp - 43 cm - 75

 2253 18k yellow gold S-link necklace - 42 cm - 80

 2254 14k rose gold box-link necklace - 50 cm - 40

 2255 14k yellow gold rope-link necklace - 44 cm - 100

 2256 14k jasseron-link necklace - 56 cm - 125
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 2257 14k yellow gold box-link necklace - 52 cm - 125

 2258 14k yellow gold curb-link necklace - 42 cm - 80

 2259 14k yellow gold crossover bracelet, set with nine old-cut diamonds - 17 cm - 500

 2260 Four-strand coral bead bracelet completed by a 14k yellow gold clasp, set with three cabochon-cut corals - 21 cm - 200

 2261 18kt tricolour gold honeycomb-link bracelet with engraved links - 19,5 cm - 1800

2262

2265

 2262 18k yellow gold honeycomb-link bracelet with partially floral engraved links, included: three loose links - 18 cm - 2200

 2263 18k yellow gold rolex-link bracelet with white metal decorations - 21 cm - 600
 2264 14k yellow gold cable-link bracelet - 19 cm - 125

 2265
14k yellow gold bracelet set with six coins: three Ten Guilders/Gouden Tientje 1876, 1916 and 1933, two South African Pounds 1900 
and one Five Guilders/Gouden Vijfje 1912 - 18 cm - 1100

2266

2268

 2266 18k yellow gold hinged bracelet with engraved pattern - 20 mm wide, 48 x 60 mm - 650

 2267 14k yellow gold hollow bangle with hidden closure - 6,8 mm wide, 52 x 60 mm - 180

 2268 18k yellow gold bracelet, set with 39 faceted garnet beads - 17 mm wide, 18 cm - 550

 2269 14k yellow gold double-banded bangle with concealed clasp - 8 mm wide, 52 x 57 mm - 160
 2270 Five-strand coral bracelet completed by a 14k yellow gold clasp, set with cabochon corals - 17 cm - 200
 2271 14k yellow gold closed-forever bracelet set with two charms - 20 cm - 250
 2272 14k white gold link bracelet set with 11 brilliant-cut diamonds, combined circa 1.20 ct. - 19,5 cm - 350

2273

 2273
14k white gold link bracelet, the centre cluster set with nine round-cut red tourmalines and eight brilliant-cut diamonds, circa 1950s 
- 17,5 cm - 350

 2274 14k yellow gold closed-forever childrens bracelet, with a 18k yellow gold medaillon depicting Mary - 15 cm - 80
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2276
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 2275 14k yellow gold hinged panel bracelet, depicting the four seasons, two dancing ladies and two lucky dragons, Thailand - 18 cm - 1700

 2276
Eight 20k yellow gold bangle bracelets: seven 2 mm wide with an engraved pattern and one 6 mm wide with engravings - 60 x 60 mm 
- 1700

 2277 14k yellow gold fantasy-link bracelet, the center set with a pear-shaped cabochon opal, further decorated with nine brilliant-cut 
diamonds - 15 cm - 250

2278

2280
 2278 18k yellow gold bracelet with woven, braided links, decorated with golden spheres - 20 cm - 1000

 2279 14k yellow gold honeycomb-link bracelet, some links decorated with a flower pattern - 19 cm - 650

 2280 14k yellow gold closed-forever bracelet, set with 20 gold charms, mostly depicting travel souvenirs -  19 cm - 950

 2281 14k yellow gold Retro tank-link bracelet, 1950s - 20,5 cm - 450

 2282 Two-tone gold brooch set with two brilliant-cut diamonds 50

 2283 14k yellow gold flower brooch 5

2284
 2284 14k gold and silver round brooch set with rose-cut diamonds - 22 mm - 45

 2285 14k yellow gold bar brooch and stick pin, both set with an agate cameo depicting a lady 150

 2286 14k white gold brooch in an abstract triangular shape, the centre set with three brilliant-cut diamonds - 30 x 30 mm - 135
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2293
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 2287 Yellow gold filigree brooch 30

 2288 14k rose gold brooch set with cultered pearls 70

 2289 Three 14k yellow gold brooches: one set with a shell cameo depicting a lady, one shaped as a porthole and one set with two onyx - 
latter two with metal clasps - 80

 2290
14k 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 - 150

 2291 9k (BWGG) yellow gold bar brooch set with an old-cut diamond in silver setting - 47 mm - 25

 2292 14k yellow gold bar brooch, set with five cultured bouton pearls and 20 tiny rose-cut diamonds in open settings - 53 mm - 70

 2293 18k yellow gold Retro style brooch set with nine round-cut rubies - 45 x 40 mm - 250

2294

2297

2299

 2294 18k three tone gold brooch with frosted effect - 32 x 32 mm - 300

 2295 14k rose gold flower shaped pendant/brooch, set with rose-cut garnets and culturel pearls - 32 mm - 70

 2296 14k yellow gold bar brooch, the center set with a flower decorated with a synthetic round-cut sapphire and seedpearls - 52 mm - 100

 2297 18k yellow gold bow brooch with frosted effect - 52 x 30 mm - 200

 2298 950 Platinum Art Deco bar brooch, the centre set with and Old-European cut diamond weighing circa 0.75 ct., further set with single-
cut diamonds and callibrated emeralds, circa 1920s - 80 x 10 mm - 325

 2299
14k yellow gold Art Deco bar brooch, the centre set with an old-European cut diamond, further decorated with rose-cut diamonds and 
callibrated sapphires in platinum settings, circa 1920s - 62 x 10 mm - 150

 2300 Two 14k yellow gold pendants: one set with a shell cameo depicting a lady, one also wearable as a brooch with a print of a lady 100

 2301 Two antique brooches: one 14k yellow gold set with a shell cameo depicting a dancing couple, one silver with an enamel plaque 
depicting a lady, 19th Century 60
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 2302 18k yellow gold Retro brooch set with a kite-cut cirtine weighing circa 75 ct., 1950s - 50 x 42 mm - 300

 2303 18k yellow gold hairpin with turned decoration - 95 mm - 175

 2304 14k yellow gold bar brooch set with an cushion-cut synthetic blue spinel - 44 mm - 60

2305

2308

 2305 14k white gold bar brooch, set with an oval-cut sapphire and eight brilliant-cut diamonds - 66 mm - 250

 2306 Two 14k yellow gold brooches, one depicting the initial ‘J’, the other with white-gold detailing and set with a cultured pearl 150

 2307 14k gold brooch set with small pearls 70

 2308 14k yellow gold pendant brooch, set with an agate cameo of a lady facing right - 25 x 20 mm excl. bale - 200

 2309 Two 14k yellow gold brooches: one with a filigree flower and one set with three cultured pearls 100

2310
 2310 18k yellow gold cable-link necklace - 60 cm - 400

 2311 14k rose gold belcher-link chain - 60 cm - 150

 2312 Two 14k yellow gold curb link necklaces - 42 cm - 80
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2323
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 2313 14k yellow gold curb-link necklace - 40 cm - 35

 2314 14k yellow gold jasseron-link necklace - 67 cm- 110

 2315 18k yellow gold curb-link necklace - 65 cm - 260

 2316 Two 14k yellow gold necklaces - one box-link - 43 cm - and one-curb link - 66 cm - 150

 2317 18k yellow gold box-link necklace - 42 cm - 60

 2318 14k yellow gold box-link necklace - 60 cm - 100

 2319 14k yellow goldbox-link necklace - 44 cm - 70

 2320 14k yellow gold curb necklace - 51 cm - 80

 2321 18k rose gold anchor-link necklace - 61 cm - 80

 2322 14k yellow gold curb-link necklace - 51 cm - 80

 2323 14k white gold ear studs, centered by an emerald-cut emerald encircled by brilliant-cut diamonds - 8 x 7 mm - 250

 2324 14k white gold earrings each set with two rows of brilliant-cut diamonds topped with a radiant-cut diamond 80

 2325 14k yellow gold hoop earrings consisting of two intertwining hoops - 25 x 10 mm - 150

2326

2329

 2326
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 - 275

 2327 14k yellow gold earstuds set with a cluster of brilliant-cut diamonds - 6 mm - 80

 2328 14k yellow gold earrings with screw fittings, both set with three cultured pearls - 28 mm - 80

 2329 14k yellow gold hoop earrings, set with a total of six brilliant-cut diamonds - 22 mm - 125

 2330 Two pair of 14k yellow gold earrings: one pair hoop earrings with a twisted design - 20 mm - one pair earstuds set with round cabo-
chon jadeite - 5 mm - 75

 2331 14k yellow gold faceted hoop earrings - 23 mm - 70

 2332 One pair of 18k yellow gold round earstuds and three pairs of 14k yellow gold earrings; a pair of round earstuds, a small pair of hoop 
earrings and a pair of dangle earrings 80
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 2333 14k yellow gold drop earrings, decorated with black enamel and each set with 32 old-cut diamonds and a pearl - 42 mm - 250

 2334 14k yellow gold earrings set with lapis-lazuli drops - 45 mm - 80
 2335 14k yellow gold earscrews with agate drops, and a 14k yellow gold pendant set with hematite 40
 2336 14k yellow gold ear screws set with cubic zirconia - 8 mm - 40

 2337 14k yellow gold Retro ring with rose gold accents, set with an oval cabochon opal - 58 mm - 100

 2338 14k yellow gold double-banded ring set with an oval-cut sapphire - 51 mm - 60

2339

2342

 2339 18k yellow gold ring set with seven brilliant-cut diamonds in white gold settings - 54 mm - 325

 2340 14k yellow gold ring set with a carré-cut garnet in bezel setting - 55 mm - 75

 2341 14k yellow gold vintage ring set with a round cabochon-cut tiger eye - 53 mm - 80

 2342 14k yellow gold signet ring set with a blue jasper plaque - 57 mm - 150

 2343 14k yellow gold open-worked ring set with an oval-cut garnet - 56 mm - 60

 2344 14k yellow gold cluster ring set with nine brilliant-cut diamonds - 55 mm - 100

 2345 14k yellow gold ring set with an oval cabochon coral - 56 mm - 80

2346
 2346 18k white gold Toi et Moi ring set with two brilliant-cut diamonds, combined circa 0.56 ct. - 54 mm - 180
 2347 14k yellow gold ring set with an oval cabochon opal -  52 mm - 80
 2348 18k yellow gold marquise shaped ring, centred by a marquise-cut garnet, encircled by round-cut garnets - 56 mm - 150
 2349 18k yellow gold solitaire ring set with a brilliant -cut diamond, circa 0.20 ct. - 55 mm - 120

 2350 18k yellow gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond of circa 0.93 ct., flanked by two baguette-cut diamonds in platinum 
settings - 59 mm - 325

 2351 BWGG yellow gold ring set with an oval cabochon white opal - 58 mm - 80

 2352 18k yellow gold Tiara ring set with brilliant-cut diamonds and imitation pearls, “The Princess Diana Tiara Ring” by Franklin Mint 
- 57 mm - 150

 2353 22k yellow gold ring with a knot-like design - 53 mm - 225
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 2354 14k white gold cocktail ring set with a cultured bouton pearl encircled by six single-cut diamonds - 54 mm - 200

 2355 18k yellow gold cocktail ring set with a rough emerald crystal - 53 mm - 300

 2356 14k yellow gold ring with an organic shape, set with an oval cabochon opal and three brilliant-cut diamonds - 54 mm - 150

 2357 18k white gold ring set with a cultured 12.50 mm black pearl, the scroll-like shank further decorated with four brilliant-cut and 46 
single-cut diamonds - 54 mm - 200

2358
2359

 2358
18k yellow gold ring set with a cognac couloured brilliant-cut diamond weighing circa 0.50 ct., the shank further set with 40 tapered 
baguette-cut diamonds - 54 mm - 200

 2359 BWGG rose gold ring with an engraved, hinged compartiment, 19th Century - 51 mm - 80

2360

2362

 2360
BWGG yellow gold Art Deco era ring, the front panel set with three Old-European cut diamonds, combined circa 0.75 ct., further 
decorated with 12 single-cut diamonds, all diamonds in platinum settings - front piece 22 x 14 mm, ring size 61 mm - 250

 2361 14k yellow gold ring set with two turquoises, two chalcedonies, four citrines and a tigers-eye, all cabochon-cut - 62 mm - 150
 2362 14k white gold solitaire ring, set with an Old-European cut diamond weighing circa 0.55 ct - 61 mm - 250
 2363 18k yellow gold ring with a high domed front designed to resemble a floral branch crown, set with seven round-cut rubies - 59 mm - 150
 2364 14k yellow gold Retro ring set with an emerald-cut citrine, measuring 18 x 15 mm - 59 mm - 100

 2365 14k yellow gold ring consisting of two bands coming together at the front and back, the front set with a brilliant-cut diamond - 57 mm 
- 150
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 2366 14k yellow gold Retro ring, set with one brilliant-cut and six single-cut diamonds in white-gold settings - 56 mm - 285

 2367 18k yellow gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond in a white gold prong setting weighing circa 0.38 ct. - 50 mm - 500

 2368 14k yellow gold ring set with 15 brilliant-cut diamonds - 56 mm - 225

 2369 14k yellow gold cluster ring set with one brilliant-cut and six single-cut diamonds - 55 mm - 160

2370

2377

 2370 14k yellow gold ring, decorated with four inlaid malachite panels - 54 mm - 150

 2371 14k yellow gold ring set with a marquise-cut sapphire and six single-cut diamonds - 55 mm - 125

 2372 Two faceted imitation garnet- bead bracelets, one four-strand and one three-strand, both completed by a 14k yellow gold clasp -18 cm 
- 50

 2373 Five-strand imitation garnet chocker completed by a 14k yellow gold clasp, 19th Century - 37 cm - 60
 2374 Three-strand garnet bracelet completed by a 14k rose gold clasp - 18 cm - 70
 2375 Four-strand faceted garnet set consisting of a necklace and bracelet, both completed by a 14k yellow gold clasp - 39 and 18 cm - 75
 2376 Four-strand garnet bracelet, completed by a 14kt yellow gold clasp, set with a round rose-cut garnet - 18.5 cm - 50

 2377 Five-strand garnet bead necklace, completed by a 14k rose gold filigree clasp, 19th Century - illegible makers mark present, 39 cm - 150

 2378 Four-strand faceted garnet bead necklace, completed by a 14k yellow gold filigree clasp, first half 20th century - defects, 41 cm - 100
 2379 Three-strand faceted imitation garnet bead necklace, completed by a 14k two-tone gold filigree clasp - 64 cm - 150

 2380 Three-strand imitation garnet bracelet, completed by a 14k yellow gold clasp - 18 cm - and a 14k yellow gold cluster brooch set with 
rose-cut imitation garnets 60

2381

2384

 2381
Four-strand faceted garnet bead necklace, completed by a 14k yellow gold clasp decorated with cannetille and set with rose-cut 
garnets - 39 cm - 150

 2382 14k yellow gold pendant set with rose-cut garnets - 30 x 25 mm ecl. bale - 30
 2383 Two-strand garnet necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 36 cm - and a pair of coral earrings 40
 2384 Four-strand garnet necklace completed by a 14k gold clasp set with small garnets - 43 cm - 120
 2385 Garnet necklace and a 14k gold ring set with a single-cut diamond- 55 mm - 35
 2386 14k yellow gold ring set with a rose-cut garnet - 53 mm - and a pair of 14k gold earrings set with garnet 100
 2387 14k yellow gold signet ring set with a faceted buff-top smokey quartz - 65 mm - 100
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2388
2392
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 2388 10k (BWGG) yellow University ring, Pennsylvania State University, with blue enamel - 62 mm - 150

 2389 14k yellow gold collar buttons set with a cultured pearl, in original case, and two 14k yellow gold stick pins, one shaped like a horse 
shoe set with a cultured pearl, one circle set with a cubic zirconia 75

 2390 20k yellow gold cufflinks, decorated with the letter ‘’R” and an engraved lozenge - 200
 2391 14k two-tone gold gents ring set with a brilliant-cut diamond - 67 mm - 125

 2392
14k yellow gold curb link necklace, the center decorated with an organic shape set with an oval cabochon opal and five brilliant-cut 
diamonds - 45 cm - 400

 2393 A faceted carnelian bead necklace and a nefrite jade bead necklace, both completed by 14k yellow gold clasps, also included in this 
lot: a necklace completed by a silver clasp 40

2394

2398

 2394 18k yellow gold woven link necklace, the center decorated with 21 round-cut rubies in prong settings - 44 cm - 1300

 2395 Jade necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 80 cm - 100

 2396 14k white gold cable-link necklace, René Kahlé, the center set with seven brilliant cut diamonds, combined weight circa 1 ct., in 
original case - 43 cm - 170

 2397 14k white gold box-link chain, the centre set with a round cut cubic zirconia - 40 cm - 70

 2398 14k yellow gold cable-link necklace, the center decorated with two tassels - 45 cm - 250

 2399 18k yellow gold curb-link necklace - 80 cm - 220

2400
 2400 14k yellow gold fringe necklace - 45 cm - 550
 2401 14k yellow gold fantasy-link necklace - 46 cm - 225
 2402 14k yellow gold curb-link necklace - 60 cm - 70
 2403 18k yellow gold curb-link necklace - 54 cm - 160
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 2404 14k white gold necklace, set with 28 brilliant-cut diamonds, combined circa 2.15 ct. - 46 cm - 400

 2405
14k white gold Art Deco lavalier necklace, the drop centered by an old-European cut diamond weighing circa 0.30 ct., encircled by 
seven kite-cut sapphires, the pendant further decorated with four old-European cut diamonds and four marquise-cut sapphires, circa 
1920s - one sapphire missing, 41 cm -

275

 2406 14k yellow gold fringed necklace with oval shaped tassels  - 40/46 cm - 225

 2407 18k yellow gold byzantine link necklace - 51 cm - 2250

 2408 14k yellow gold woven-link necklace with fringes - 45 cm - 350

 2409 Three-strand imitation garnet beaded necklace, completed by a 14k yellow gold clasp set with an onyx plaque, 19th Century - 36 cm - 50

2410

2413

 2410 14k yellow gold woven-link necklace - 14 mm wide, 42 cm - 1350

 2411 14k yellow gold Omega-link necklace - 4 mm, 43,5 cm - 350

 2412 Two-strand cultured pearl necklace, completed by a 14k gold clasp set with nine rose-cut diamonds in closed silver settings, makers 
mark Joh. Van Rozendaal - length 36 cm - 140

 2413
A cultured pearl necklace, completed by a silver clasp, centered by an pear shaped rose-cut diamond circa 8.5 x 7.5 mm, encircled by 
16 small rose-cut diamonds - 40 cm - 700
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 2414
Culturel cream-coloured pearl necklace, completed by a 14k gold and silver clasp set with three round-cut rubies, rose-cut diamonds 
and seed pearls, in original case - 97 cm - 250

 2415 Two freshwater pearl necklaces completed by a 14k yellow gold clasp, and a cultured pearl necklace with matching earstuds in origi-
nal case with a silver clasp 80

 2416 Two-strand cultured pearl necklace, completed by a 14k gold clasp - 48 cm - also included, a small strand of cultured pearls 100

 2417
Four-strand cultured pearl bracelet, completed by a 18k white gold hinged clasp decorated with floral motives and set with 41 
brilliant-cut diamonds, combined weight circa 2.95 ct, quality H-I/SI - 18 cm - 600

 2418 Two single-strand 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 - 150

 2419 18k yellow gold ear studs, centered by a cultured bouton pearl, encircled by brilliant-cut diamonds - 11 mm - 100

2420 2421

 2420
Six-strand pearl necklace of grey- and purple coloured cultured pearls, completed by a 18k yellow gold clasp set with 35 brilliant-cut 
diamonds - 45 cm - 400

 2421
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, 98 cm - 600

 2422 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 - 145

 2423 Two-strand cultured pearl necklace, completed by a 14k yellow gold lock, centered by a cultured pearl and set with six round-cut 
green paste stones - 42 cm - 100

 2424 Cultured pearl necklace completed by a 14k white gold lock, and a pair of earstuds set with a cultured pearl and a brilliant-cut cubic 
zirconia 100

 2425 14k yellow gold bracelet with fantasy links, the links alternated with five cultured pearls - 20 cm 125

 2426 Imitation black pearl necklace completed by a 18k white gold clasp set with cubic zirconia - 42 cm - 70

 2427 Two-strand cultured freshwater pearl necklace with cream coloured pearls, completed by a 14k yellow gold clasp - 52 cm - 70

 2428 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 70
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 2429
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 - 150

 2430 Cultured pearl necklace with cream-coloured ascending pearls, completed by a 14k white gold clasp - 46 cm - 70

 2431
22k yellow gold hinged bangle bracelet, decorated with a peackock and an engraved dragon, Indonesia - 48 x 52 mm, 15,5 cm 
circumference - 800

 2432 14k yellow gold necklace, the links alternated by cultured pearls - 49 cm - 60
 2433 18k rose gold fantasy-link bracelet with a 14k gold charm depicting the zodiac sign Capricorn - 21 cm - 200

 2434 18k yellow gold Art Deco era link bracelet with platinum front, the front panel open-worked and set with three Old-Euroepan cut 
diamonds and 15 tiny rose-cut diamonds - 18,5 cm - 250

 2435 14k yellow gold bracelet, the front panel braided and decorated with nine brilliant-cut diamonds - 19 cm - 225

2436 2437

 2436 14k yellow gold woven-link bracelet - 16 mm wide, 19 cm - 600

 2437 14k three-tone gold honeycomb-link bracelet with engraved links - 19 cm - 650

 2438 14k yellow gold woven-link bracelet - 15 mm wide, 19 cm - 550

 2439 14k yellow gold jasseron-link bracelet - 20 cm - 65

 2440 14k yellow gold link bracelet - 20 cm - 300

2441 2444

 2441 14k white gold link bracelet, the centerpiece set with 13 brilliant-cut diamonds, combined weight circa 1 ct. - 19 cm - 350

 2442 14k three-tone gold bracelet - 19 cm - 150

 2443 14k yellow gold bracelet with engraved clasp - 16,5 cm - 350

 2444 14k yellow gold bracelet with partially satined links - 19,5 cm - 250

 2445 14k white gold bangle bracelet with turned decoration and partial yellow gold plating - 50 x 60 mm - 175

 2446 14k yellow gold bracelet set with six oval-cut gemstones: an amethist, topaz, ruby, peridot, topaz and garnet - 19 cm - 200

2447 2448

 2447 14k yellow gold curb-link bracelet with large circular links at its centre - 18 cm - 375

 2448 14k yellow gold braided-link bracelet with partially engraved links - 21,5 cm - 300

 2449 14k yellow gold figaro-link bracelet - 17,5 cm - 90

 2450 9k (BWGG) yellow gold hinged bangle with engraved decorations, Birmingham 1963 - 55 x 62 mm - 80

 2451 14k yellow gold closed-forever bracelet - 21 cm - 100
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 2452
14k yellow gold closed-forever bracelet with seven charms: Gouden Tientje 1877, a tiger eye bead, a 14k gold soccer bal, a 18k gold 
traffic light set with coloured stones, a 14k gold horse shoe, a 18k gold world globe and a 14k gold sputnik ball set with coloured 
stones - 20 cm -

700

 2453 14k yellow gold hinged bangle bracelet - 4,5 mm wide, 60 x 65 mm - 150

 2454
14k white gold cluster ring, centered by an emerald-cut emerald weighing circa 1.45 ct, encircled by 14 brilliant-cut diamonds, com-
bined weight circa 0.35 ct. - ring size 51 mm - accompenied by a NEL certificate stating the emerald to be minor oil-treated 1000

2455
2456

 2455
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. - 51 mm - accompenied by a NEL certificate stating the emerald to be oil-treated 1200

 2456 18k white gold necklace set with 17 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.55 ct. - 44 cm - 900

2457

 2457

An early 17th Century ring, the front set with an octahedral faceted colourless stone, most likely rock crystal, which has been set 
pavilion-up. The front and sides of the shanks are decorated with black enamel. The back of the front setting has been engraved with 
the initials “AT”. Front piece 7 x 7 mm, ring shank tapers from 3,5 to 2,5 mm, ring size 60 mm, weight 3,6 grams. This ring has been 
registred with PAN (Portable Antiques of the Netherlands).  
 
Similar known examples of this type were set with a diamond octahedral with the tip facing up, so it could be used to engrave glass. 
Interestingly, since the hardness of both rock crystal and glass is far lower than diamond, this ring would not have been suitable for 
this purpose and therefore only had a decorative function, with the owner having to be well aware of the impossibility of actually us-
ing the tip as an engraving tool.  the See for a similar example Diana Scarisbrick: Rings, Jewelry of Power, Love and Loyalty, Thames 
& Hudson 2017, page 312. 
 
Condition: slight damage to the facets of the gemstone, including the tip. The stone is currently slightly tilted in its setting, minor 
damage to the setting edge, minor damage to the enamel on the shank, particularly on one side right next to the setting, the ring band 
is still in original shape.

1500
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 2458

A late 17th Century Bow Ring. The front decorated with nine faceted colourless stones, most likely rock crystal. The centre stone a 
square rose-cut, encircled by pear- and round rose-cuts. The back has remnants of white enamel, possibly the underlayer of a more 
elaborate enamel decoration. Front piece 14,5 x 18 mm, ring band 3 mm, ring size circa 55 mm, weight 4,54 grams. This ring has 
been registred with PAN (Portable Antiques of the Netherlands).  
 
Condition: damage to the facet edges of all gemstones, the settings appear to have no damages. Damages to the enamelling, especially 
directly next to the setting. The shank has been bend out of shape.

1000

2459

 2459

A late 17th Century Bow Ring.  the front decorated with seven faceted colourless stones, most likely glass. The centre stone an oval 
rose-cut, the sides stones a combination of pear-and round rose-cut colourless quartz stones. The back has remnants of white enamel, 
possibly the underlayer of a more elaborate enamel decoration. The back of the setting has been engraved with the initials “CAP”. The 
back of the ring band has been hallmarked with an unknown mark in the shape of an  ‘O’. Front piece 10 x 12 mm, ring band 2,5 mm. 
Ring size 51 mm, weight 4,01 grams. This ring has been registred with PAN (Portable Antiques of the Netherlands).  
 
Condition: damage to the facet edges of all gemstones, the settings appear to have no damages. Damages to the enamelling, especially 
on the terminating ends of the decoration. The shank is still in its original shape. 
 
Bow rings were very much in fashion in the Netherlands in the second half of the 17th Century and were either set with diamonds, 
rock crystal or glass. The two rings shown here were found by different people in different locations but have striking similarities. See 
for similar example Rijksmuseum, BK-NM-7967.

1000

2460

 2460

A late 18th century ring. Decorated with lozenges and granules. Hallmarked for Amsterdam, 1779, makers mark unreadable. 5,3 mm 
wide, ring size 58 mm, weight 3,60 grams. This ring has been registred with PAN (Portable Antiques of the Netherlands). 
Condition: overall in good condition, the outer decorations are in good condition, some wear to the inner hallmarks, the ring band is 
still in original shape. 
 
- These broad ring bands with soldered decorations appear to be very typical for Amsterdam in the second half of the 18th Century 
and might have served as wedding bands. See for similar examples Rijksmusuem, BK-NM-7914 and BK-NM-10778.

800

 2461 18k two-tone gold ring, the center set with a brilliant-cut diamond weighing circa 0.50 ct, the shank further set with two rows of bril-
liant cut diamonds, combined total weight circa 0.82 ct. - 50 mm - (6,2 grams) 1000
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2462

2463

kavel TRUE Inzet

 2462 14k rose gold flower shaped pendant, centered by an old-mine cut diamond, weighing circa 1.40 ct - diamond 6,85 x 5,40 x 5,90 mm - 1000

 2463 18k yellow gold curb-link bracelet, set with five oval-cabochon rubies, combined weight circa 6.25 ct. - 18,5 cm - (34 grams) 700

2464

 2464
14k yellow gold Retro style bow brooch, set with callibrated sapphires and ten brilliant-cut diamonds, the largest circa 0.70 ct., 
combined weight circa 1.40 ct. - 42 x 40 mm - 750

2465

 2465

14k yellow gold 19th Century bracelet with crown-shaped links, decorated with blue enamel, and a hidden closure within one of the 
links. 22 mm wide, 19 cm, 32,31 grams. Hallmarked with duty marks for 1831 – 1865 and the mark ‘14P’. The bracelet has a non-
metal core and originally had damages to the thin gold layer and enamel. The bracelet has been restored prior to auction, in which 
repairs have been made to the enamel front and the hinges on the back. Traces of pewter soldering still remain.  
 
This bracelet was gifted by Anna Paulowna to her maid of honor, Justina Maria Wilhelmina Baroness Rengers (1795-1863). She was 
given this position as the wife of Christien Jacques Adrien Baron van Nagell (1784-1893), member of the Dutch House of Parliament 
and chamberlain to kings Willem I, Williem II and Willem III. 
 
 
Willem II married the Russian princess Anna Paulowna in 1814. King William II died in 1849. After his death in 1849, Anna Pau-
lowna wrote a letter to her mother the day after his funeral, in which she states that to her great delight her son, now King William III, 
has appointed Baroness of Nagell-Rengers of ‘Groot Meesteres’, an honorary, non-official  title that was founded by Anna Paulowna 
in 1818 for ladies that would accompany the royal pair on official visits. 
 
Mrs. van Nagell is a dear company and consolation for Anna Paulowna, who on several occasions donates her jewelery from her 
collection (including the famous parure that was shown at the Anna Paulowna exhibition in Paleis het Loo in 2017) and the bracelet 
shown here, which has remained in the family through inheritance from mothers to daughters up to the present day.

2000
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 2466
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, accompanied by 
an HRD jewellery report - ring size 52 mm -

8000

 2467
14k yellow gold ring, the center set with a brilliant-cut diamond weighing circa 1.10 ct., piqué, flanked by two small brilliant-cut 
diamonds - 53 mm - 2000

2468

2473

 2468
14k yellow gold pendeloque girandole pendant, set with 43 emeralds in closed settings, both parts hallmarked with Fleur de Lis 
marks, possibly Spanish, 18th Century - 50 x 35 mm - 350

 2469 14k yellow gold round open-worked pendant set with round rose-cut garnets - 26 mm excl. bale - 100
 2470 22k yellow gold crucifix pendant - 24 x 16 mm excl. bale - 25
 2471 14k yellow gold pendant set with a jade carving depicting peaches - 50 x 25 mm excl. bale - 175
 2472 14k yellow gold pendant, set with an amethist crystal - 22 x 18 mm excl. bale - 60

 2473 14k yellow gold picture locket with engraved front - 40 x 28 mm - 200
 2474 14k yellow gold pendant set with a tear-shaped synthetic sapphire and a brilliant-cut diamond - 18 mm - 80
 2475 Two 14k yellow gold pendants, one in the shape of a clog, one set with a blue synthetic spinel 50

2476

 2476 14k yellow gold filigree pommander with compressed inscense button inside - 35 mm - 225

 2477 Two 14k yellow gold pendants; one oval picture locket with engraved front and one set with a baby tooth 75

 2478 Three 14k yellow pendants: one engraved, one set with a cultured pearls and one depicting the zodiac sign Aquarius 100

 2479 Precious coral pendant and a jadeite pendant, both with 14k gold fittings; a metal brooch with a jadeite plaque and two jadeite pen-
dants 80
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 2480
18k yellow gold pendant set with a faience scarab, the back set decorated with an engraved cobra set with a marquise-cut diamond 
weighing circa 0.18 ct., the 18k yellow gold bale set with 26 single-cut diamonds - 60 x 25 mm incl. bale - 400

 2481 Two 14k yellow gold pendants: one picture locket with partially white-gold gilded engraving, one set with an oval rose-cut garnet 150
 2482 A 14k yellow gold and a BWGG yellow gold round picture lockets, both with engraved fronts - 25 mm excl. bale - 175
 2483 Three 14k yellow gold pendants; one with a yellow paste stone and one set with cabochon corals 100
 2484 Kukui nut pendant with 14k yellow gold details and fittings - 27 x 25 mm excl. bale - 30

 2485 Four 14k yellow gold openworked-pendants, all set with cabochon coloured gemstones; a pitcher, urn, fish and locomotive 650

 2486
Three memorial lockets; one made from 14k yellow gold with engravings on both sides and two pictures inside, one onyx locket with 
14k rose gold appliques, set with seed pearls and a framed hair work decoration at the back, one from tortouise shell with gold piqué 
decorations and a picture frame at the back - damages to piqué -

125

 2487 14k white gold ring set with a row of seven brilliant-cut diamonds  - 58 mm - 150
 2488 14k yellow gold signet ring set with an onyx plaque - 57 mm - 75
 2489 14k yellow gold crossover ring, set with three brilliant-cut diamonds - 52 mm - 70

2490

2495

 2490 Four 14k yellow gold open-worked pendants, all set with cabochon coloured gemstones; a vase, grammophone, car and carriage 900

 2491 18k rose gold Retro bow ring, set with three rose-cut diamonds in white gold settings - 58 mm - and a metal bar brooch with 14k gold 
front, set with an oval onyx plaque 160

 2492 14k yellow gold bar brooch set with a cultured pearl and a 14k yellow gold ring set with a citrine - facets damaged, 51 mm - 90
 2493 BWGG yellow gold ring set with a round angel skin coral button, 14 mm - 52 mm - 50
 2494 14k rose gold three-stone ring set with an cushion-cut sapphire and two cushion-cut diamonds - 52 mm - 150

 2495 BWGG white gold ring set with five callibrated sapphires and 24 single-cut diamonds - 59 mm - 200
 2496 14k yellow gold ring set with six brilliant-cut diamonds - 54 mm - 125
 2497 14k yellow gold ring set with five brilliant-cut diamonds - 49 mm - 100
 2498 14k yellow gold ring with an enamel plaque depicting a lady - 57 mm - 100
 2499 BWGG yellow gold ring set with 2 cultered pearls - 50 mm - 45
 2500 14k two-tone gold ring, earclips and pendant all set with single-cut diamonds in a wave-like pattern -ring size 53 mm - 150

2501

 2501
18k yellow gold anchor-link necklace and a BWGG set consisting of a ring, earscrews and pendant all set with a shell cameo depict-
ing a lady in profile - ring size 52 mm - 200

 2502 18k white gold ring set with seven princess-cut diamonds - 52 mm - 150
 2503 14k yellow gold ring set with a shell cameo depicting a lady - 59 mm - 60
 2504 18k white gold ring set with single- and brilliant-cut diamonds - 51 mm- 70
 2505 14k yellow gold crossover ring, set with round-cut cubic zirconia - 55 mm - 100
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2509
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 2506
14k yellow gold navette ring decorated with onyx inlay and decorated with 48 single-cut diamonds - front 32 x 15 mm, ring size 55 
mm - 250

 2507 14k yellow gold ring set with an marquise-shaped blue paste stone - 53 mm - 75
 2508 14k yellow gold ring set with a cultured pearl - 58 mm - 75

 2509
Two rings: one 14k yellow gold Retro ring set with two cultured pearls and five rose-cut diamonds, and a 9k (BWGG) yellow gold 
ring set with an emerald-cut garnet, Birmingham - 52 mm - 200

 2510 A collection of four 14k yellow gold seal rings, one set with an oval onyx plaqye, one with an oval carnelian plaque - all with defects - 150
 2511 Two 14k yellow gold rings: one set with a cubic zirconia and one with a cultured pearl - 51 and 52 mm - 50

2512

2518
 2512 Two 14k yellow gold rings: one crossover ring set with two rose-cut diamonds, and one set with a cabochon tiger-eye - 60 mm - 100
 2513 14k yellow gold ring set with a nephrite jade plaque, and a silver ring set with a cabochon cut chalcedony - 62 and 57 mm - 150

 2514 Two yellow gold rings: one BWGG set with a square-cut garnet, one 14k with an open-worked flower shaped sphere set with a 
cultured pearl - 62 and 53 mm - 100

 2515 14k white gold crossover ring, set with two cultured pearls and four brilliant-cut diamonds, and a 9k (BWGG) ring set with a cultured 
pearl - 55 and 54 mm - 80

 2516 Three 14k yellow gold rings, all set with single-cut diamonds - 52 and 51 mm - 50
 2517 Set of a 14k rose gold pendant and earstuds, all set with a cluster of garnets 75
 2518 Two 14k yellow gold rings, both with open-worked set with garnets - 54 and 56 mm - 125

 2519 14k yellow gold ring set with an oval cabochon precious coral - 57 mm -, a pair of earstuds set with round cabochon precious corals 
and a pendant set with a shell cameo depicting a lady 100

 2520 Two 14k yellow gold rings, one with onyx and one with hematite 120
 2521 14k gold ring set with quartz - 51 mm - and a 9k (BWGG) gold ring set with coral - 56 mm - 50
 2522 Two 14k yellow gold rings: one with an eternal knot, one set with a synthetic green spinel 80
 2523 Two 14k yellow gold rings, one with a cameo - ring size 51 & 54,5 mm - 60

 2524 Two 14k single-row rings, one yellow gold with five old-cut diamonds - 56 mm - one white gold set with five brilliant-cut diamonds 
- 54 mm - 150

2525

 2525 Three 14k yellow gold signet rings; one set with a carnelian plaque, two others with defects 300
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2529

2535
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 2526 Two 14k gold yellow gold rings, one set with four cubic zirconia - 56 mm - 80

 2527 Two 14k yellow gold rings, one with engraved front set with an oval-cut garnet, one with open-worked front set with a round-cut 
garnet - 49 and 53 mm - 125

 2528 Two 14k two-tone gold rings, one set with a brilliant-cut diamond and the other with a cubic zirconia - 51 and 53 mm - 100

 2529 A 14k yellow gold set consisting of a pendant and earstuds, all set with cabochon sapphires and brilliant-cut diamonds 150

 2530 Two 14k gold rings; one two-tone gold hunting trophy ring set with two deer teeth, one rose gold set with three cubic zirconia in a 
silver setting - 52 and 56 mm - 125

 2531 Two 14k yellow gold rings; one signet ring and one wedding band - 56 and 55 mm - 100

 2532 Two 14k yellow gold rings, one with an oval engraved front and one set with an oval-cut carnelian - 52 mm - 80

 2533 Set consisting of a 14k yellow gold pendant and earstuds, each with an open-worked border and set with cabochon corals 100

 2534 14k yellow gold set consisting of a necklace and bracelet, both set with a cluster of brilliant cut diamonds, total combined weight 
circa 0.70 ct. - clasp bracelet worn; bracelet 16 cm, necklace 48 cm - 350

 2535 20k yellow gold set consisting of a necklace and bracelet with fantasy links - 44 and 20 cm - 1300

2536

2537

 2536 22k yellow gold necklace with fantasy links, decorated with a frosted effect - 40 cm - 2250

 2537 18k yellow gold hinged bracelet, Prima Gold, the links decorated with frosted effect - 15,5 cm - 850

 2538 14k yellow gold bangle bracelet with an organic-shaped front decoration, masters mark Edelsmeden van den Hout, Roermond  - 50 x 
55 mm - 50

 2539 14k yellow ring with an organic-shaped front decoration, set with two brilliant cut diamonds in white gold bezel settings, masters 
mark Edelsmeden van den Hout, Roermond  - 53 mm - 75

 2540 14k yellow gold curb-link necklace with an organic-shaped pendant, set with a brilliant-cut diamond, masters mark Edelsmeden van 
den Hout, Roermond  - 44 cm - 75

2541

 2541
14k white gold set consisting of a ring and earstuds, all set with brilliant-cut diamonds in a wave-like setting, combined weight circa 
0.50 ct. - ringsize 59 mm, earstuds 15 mm - 150

 2542 Set consisting of a ring and a box-link necklace with pendant, both set with a round-cut sapphire and single-cut diamonds in white 
gold settings - 55 mm and 41 cm - 200
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2543

2544
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 2543
20k yellow gold set consisting of a necklace and earrings, all set with small green and red cabochon paste stones and decorated with 
filigree and cannetille, in original case - 44 cm and 46 mm - 1200

 2544 20k yellow gold woven bracelet with engraved clasp, origin Bahrein  - 15 cm - 1500

 2545 Set consisting of three 14k yellow gold rings, two set with brilliant-cut diamonds, masters mark Edelsmeden van den Hout, Roermond 
- 52 mm - 100

 2546 14k yellow gold earstuds with an organic-shaped front decoration, makers mark Edelsmeden van der Hout, Roermond - 16 mm - 60

2547
2549

 2547 14k white gold box-link necklace - 45 cm (let op: set met kavel 3828) 550

 2548 14k white gold box-link bracelet - 21 cm (let op: set met kavel 3829) 300

 2549
14k yellow gold link necklace decorated with cannetille and set with round rose-cut garnets, a so called ‘bootjescollier’, 19th Century 
- 36 cm, some links replaced in the past, some defects 250

 2550 Streeksieraden: two 14k two-tone gold filigree pins, so called ‘mutsenspelden’ 200
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 2551 Streeksieraden: three 14k rose gold filigree brooches and a pendant - defects, pins made from metal 200

 2552 Two 14k yellow gold clasps, one set with onyx and one with coral, and a 14k yellow gold brooch set with rose-cut imitation garnets, 
all 19th Century. Also included are several coral beads that used to form a bracelet 150

 2553 14k yellow gold earrings set with pear-shaped coral cabochons, and a 14k yellow gold stick pin decorated with a filigree decoration/
Zeeuwse knoop 100

 2554
14k yellow gold necklace, a so called “bootjescollier”, decorated with filigree and set with rose-cut garnets - one replacement link, 
BWGG, 39 cm - 350

 2555 Streeksieraden: two 14k yellow gold brooches, one shaped like a so called Zeeuwse knoop and one set with mother of pearl 150

 2556 Streeksieraden: 14k rose gold filigree pendant, formerly a brooch, decorated with cannetille, 19th Century - 27 mm 75

 2557 Streeksieraden: 14k yellow gold filigree brooch, set with a cabochon coral - 28 x 48 mm - 75

2558

2559

 2558 Two 14k yellow gold decorated clasps, one oval and one rectangular 260

 2559 Streeksieraden: 20kt geelgouden oorijzer, Drentse dracht, compleet met kapspelden en  kanten kapjes 3000

 2560 Two 14k yellow gold filigree brooches, one set with a cabochon coral and one with a round rose-cut carnelian, 19th Century - 30 and 
22 mm - 100

 2561 14k yellow gold filigree pendant, 19th Century - 48 mm incl. bale - 80

 2562 18k yellow gold cocktail ring set with six single-cut diamonds in white gold settings, further decorated with blue and green enamel 
- 61 mm - 225

 2563 18k yellow gold ring set with a cushion-cut amethist measuring 11 x 11 mm - 60 mm - 225
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 2564 18k yellow gold navette shaped ring set with five old-mine cut diamonds, combined circa 0.75 ct. - 60 mm - 250

 2565 14k rose gold ring set with an oval synthetic sapphire, USSR, 1981 - 54 mm - 150
 2566 14k yellow gold signet ring set with a carnelian plaque - 62 mm - 75
 2567 14k yellow gold signet ring set with a blue unengraved plaque - 61 mm - 75

 2568 14k rose gold open-worked ring set with an oval-cut synthetic sapphire, USSR, Kiev 1974 - 55 mm - 100

 2569 14k yellow gold signet ring set with an oval carnelian plaque - 61 mm - 75
 2570 14k yellow gold ring set with a round-cut green paste stone, encircled by eight single-cut diamonds in white-gold settings - 54 mm - 75

2571

2574

 2571 14k yellow gold Retro style ring with feather decorations, set with three brilliant-cut diamonds in white gold settings - 57 mm - 200

 2572 14k white gold open-worked marquise shaped ring set with four brilliant-cut diamonds - 57 mm 175

 2573 18k yellow gold ring set with six round-cut garnets - 53 mm - 80

 2574
18k white gold crossover ring, the center set with two oval-cut sapphires encircled by brilliant-cut diamonds, further set with 
baguette-cut sapphires and diamonds, combined diamond weight circa 0.75 ct. - 56 mm 300

2575

 2575 18k white gold cluster ring, set with a cushion-cut blue topaz encircled by brilliant-cut diamonds, combined circa 0.42 ct. - 56 mm 250

 2576 A 14k white gold ring set with two round-cut and one brilliant-cut diamond - 55 mm - 120

 2577 14k white gold crossover ring set with five brilliant-cut diamonds, combined weight circa 0.36 ct. - 56 mm - 150



Friday January 10, 2020 Gouden sieraden en voorwerpen

166

2578
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 2578 14k yellow gold ring set with an oval cut citrine, flanked by two sculpted angel figures - 54 mm - 200

 2579 14k yellow gold ring set with a natural cabochon star-ruby, flanked by two brilliant-cut diamonds - 56 mm - 200

 2580 18k three-tone gold ring consisting of two bands linked by a rose gold hinge, the white gold band set with 24 single-cut diamonds, 
French hallmarks - 57 mm - 180

 2581 14k yellow gold ring set with a brilliant-cut diamond in gypsy-style star setting - 57 mm - 75

 2582 14k yellow gold ring band with open-worked details - 54 mm - 50

 2583 14k white ring set with seven brilliant-cut diamonds - 57 mm - 150

2584

2587

 2584 18k yellow gold cocktail ring set with an oval-cut citrine weighing circa 33 ct., in original box - 53 mm - 250

 2585 14k white gold ring, one diamond missing 80

 2586 18k yellow gold ring set with a brilliant-cut diamond - a diamond missing - 80

 2587 14k white gold crossover ring set with a round-cut synthetic ruby, flanked by two brilliant-cut diamonds - 56 mm - 200

2588

 2588
800 (BWPG) platinum Art Deco ring centered by an Old-European cut diamond, circa 0.25 ct., further set with eight calibrated sap-
phires and 36 rose-cut diamonds - 56 mm - 350

 2589 18k yellow gold ring with a moveable white gold band - 66 mm - 150
 2590 14k white gold ring, set with four small single-cut diamonds - resizing ring soldered inside, current ring size 61 mm - 180
 2591 14k yellow gold cluster ring set with 12 rose-cut garnets - 49 mm - 115
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 2592
18k white gold cocktailring, the front modeled like a wave and set with 18 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.30 ct - ring sizer 
in band, current size 50 mm - 250

 2593 18k yellow gold crossover ring, the front decorated with 20 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.30 ct. - 57 mm - 400

 2594 18k white gold cluster ring set with 13 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.40 ct. - 55 mm - 200

2595

2601

 2595 950 platinum ring set with an oval-cut sapphire weighing circa 1 ct., flanked by six brilliant-cut diamonds - 52 mm - 250
 2596 14k white gold pendant set with a brilliant-cut diamond, also included: a loose earring with rose-cut diamond 80

 2597 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 - 5

 2598 9k white gold necklace, the round center set with single cut diamonds and round cut blue sapphire - 42 cm - 40
 2599 Three pairs of 14k yellow gold earstuds, one set with pearls, and one loose earstuds 30

 2600 Several 14k gold items: a hinged bangle with engraving - dented - a ring engraved with the letter ‘K’ and set with a cubic zirconia and 
several loose gold items 150

 2601
A collection of several 14k gold items, mostly antique: eight rings, some set with garnets, carnelian or cubic zirconia - one broken - a 
brooch set with a cabochon-cut coral and a cone-shaped pendant, also included: a 9k (BWGG) signet ring with the initials ‘AS’ 375

 2602 A collection of various 14k items: four rings, one set with a synthetic blue spinel, a pear of earstuds, two pendants and two brooches 280
 2603 Three 14k yellow gold items: a cable-link bracelet - 18 cm - a brooch and a loose earstud set with two cabochon corals 110
 2604 Five 14k yellow gold wedding bands - 53, 62 and 63 mm - 300

2605
2606

 2605
A collection of four gemstone set jewels: three rings, two set with an oval-cut blue synthetic zircon and one with an emerald-cut 
citrine, one pendant set with a fancy-cut smokey quartz 250

 2606
A collection of several gold items, mostly antique: a 14k gold cross pendant set with a diamond, made from a wedding ring, a 14k 
brooch in the shape of the letter ‘L’, three 9k (BWGG) antique rings, a 9k (BWGG) portrair medaillion, and two pendants set with a 
cubic zirconia - defects -

150
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 2607 14k yellow gold bar brooch with curb-link design, a ring set with a yellow paste stone with rubbed facets - 59 mm - and a 9k brooch 
with spiral design 175

 2608 Three 14k yellow gold wedding bands - 57 and 59 mm - 175
 2609 8k (BWGG) yellow gold circle brooch depicting a dragon, and three metal chains set with garnet beads, one missing its clasp 40

 2610 Three 14k yellow gold items: one finely engraved medaillon, one engraved marquise-shaped brooch and one ring set with an oval-cut 
garnet - 56 mm 200

 2611 Several 14k yellow gold items: four rings, two charms, one pendant set with coral and a set of earstuds set with garnets 300
 2612 Four 14k yellow gold rings - defects - 250
 2613 Several 14k yellow gold items: a bracelet, four pendants and a ring - all with defects - 180
 2614 Two 14k yellow gold rings, both set with cubic zirconia - 48 and 54 mm - 125

 2615
Three pairs or earrings: 14k yellow gold hoop earrings - 15 mm, 14k yellow gold earstuds with rose-cut garnets in scalloped settings, 
and a pair of 9k gold (BWGG) earrings 150

 2616 Several 14k yellow gold jewellery items, all with defects 400
 2617 Five 14k yellow gold rings, one with a cultered pearl 250

 2618
14k yellow gold earrings with screw fittings, set with an oval cabochon amethist, and a 9k (BWGG) rose gold pendant set with an 
oval-cut amethist 100

 2619 14k rose gold curb-link bracelet and a 14k yellow gold watch strap - defects, 20 and 15,5 cm - 500
 2620 Two 14k yellow gold curb-link necklaces - both with metal clasps, 50 and 53 cm - 220
 2621 14k yellow gold stick pin set with a cluster of rose-cut diamonds, and a broken ring with a cluster of rose-cut diamonds 100
 2622 Two 14k yellow gold bar brooches, one set with a cultured pearl, and a yellow gold wedding band - 54 mm - 150
 2623 14k yellow gold curb-link bracelet - defects - 250

 2624 Three 14k yellow gold items; one ring set with a pearl -60 mm - one signet ring with an onyx plaque - 66 mm - and a bar brooch set 
with a red paste stone - 45 mm - 160

 2625 Several 14k yellow gold items, all with defects 100
 2626 Several 18k yellow gold items, all with defects 250

 2627
A collection of five 14k gold pendants: one yellow gold picture locket, one set with carnelian, one with a pink, and one with a blue 
synthetic sapphire, and a white gold pendant set with cultured pearls and a brilliant-cut diamond 100

 2628 Several 14k gold items, all with defects 200
 2629 Seven 14k gold wedding bands: six yellow gold and one white gold - ring sizes between 57 and 62 mm - 400

 2630 A collection of five 14k yellow gold brooches; two decorated with feathers, one depicting the letter ‘E’, one round brooch set with a 
cubic zirconia and one with filigree or so calles Zeeuwse knoopjes 200

 2631 Three 14k yellow gold rings: one set with an oval-cut purple paste stone, one set with an oval rose-cut garnet and one set with an oval 
cabochon coral - 60, 59 and 54 mm - 150

 2632 Set consisting of a 9k (BWGG) ring and pendant, both set with a synthetic sapphire and single-cut diamonds, and a 9k gold ring band 
with stones missing - 54 mm - 50

 2633 14k rose gold picture locket, 19th century, also included; two pairs of 835 silver cufflinks, a pair of earstuds and a 925 silver gilded tie 
pin 50

 2634 Three 14k gold rings and a brooch, all with defects, two rings with metal inner resizing rings 200
 2635 Two identical 14k white gold wedding bands - 2 mm, 54 mm - 60
 2636 Several 14k yellow gold items, all with defects (32,8 gr) 400

 2637 Two pairs of 14k yellow gold earrings, one with round spheres and one set with cultured pearls, and a childrens ring set with a tiny 
coral cabochon 50
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 2638 Several gold items: ring with green stone, ring with onyx and paste, several pendants; fish, basket etc, chain 320

 2639 Several gold items: one rose gold 9k (BWGG) curb-link bracelet, a broken ring set with a aventurine, a faceted garnet-bead necklace 
with a 14k yellow gold clasp, two 14k yellow gold pendants and a 14k yellow gold ring set with a cultured pearl 200

 2640 Three 14k yellow gold rings; two set with cubic zirconia and one set with a synthetic spinel, a bar brooch set with cubic zirconia and 
one wheat-link necklace - defects - 200

 2641 Two 14k yellow gold pendants, one with an engraved depiction of a child and one made from a wedding band, and one 9k (BWWG) 
ring set with three cabochon malachite - 55 mm - 75

 2642 A collection of gold items: two 14k yellow gold brooches set with a cultured pearl, a broken 14k yellow gold necklace, and a BWGG 
gold picture locket 175

 2643 14k yellow gold closed-forever bracelet - 20 cm - and a broken 14k yellow gold bracelet 75

 2644 Several 14k yellow gold items, a ‘hope, love and faith’ pendant, a pair of earstuds set with diamond, a pair of round earstuds and a 
pendant set with a cubic zirconia 75

 2645 10k (bwgg) flower brooch - 35 mm - 40
 2646 Collection of gold items: ring, BWGG chain, pendant - defects - 150
 2647 14k yellow gold ring and pendant set with rectangular-cut synthetic spinel - ring size 52 mm 50

 2648 BWGG gold necklace with mother of pearl beads, mother of pearl pendant, gold plated bracelet set with a shell cameo depicting a 
lady in profile - 18 cm 40

 2649 Several 14k gold items -defects- 330
 2650 Several 14k gold items, including a ladies wirst watch, Prisma -defects- 325

 2651 Three 14k yellow gold rings, one set with a brilliant-cut diamond, one with two single-cut diamonds, and one with a round-cut cubic 
zirconia - 50, 53 and 58 mm - 150

 2652 Several 14k gold items; rings, pins, necklace (17 gr) 250
 2653 14k yellow gold ring - defects - and a 14k yellow gold mounting with an imitation coin 40
 2654 A collection of several gold items; four necklaces, three rings, four pendants and three stickpins - several with defects 450
 2655 A collection of three 14k yellow gold stickpins, one set with a cubic zirconia, one with a pearl 30
 2656 Several 14k yellow gold items; two FNV stick pins and two broken necklaces 200
 2657 18k yellow gold link bracelet - defects - 200
 2658 A broken 14k yellow gold bracelet and a 9k (BWGG) ring 30
 2659 Several 14k yellow gold items, all with defects (37 gr) 500
 2660 14k yellow gold ring set with a brilliant-cut diamond - 56 mm, band deformed - 50
 2661 Several 14k gold items -defects- 650
 2662 A set consisting of two bracelets, a pair of earrings and a broken necklace, all with blue glass beads and 14k gold fittings 40
 2663 Several gold items - defects- 260

 2664 A collection of several gold items; two teeth, two gold rings, one brooch with seed pearls - defects - also included; three metal stick 
pins 150

2665

2668

 2665 BWGG yellow gold paste earpendants and a 14k yellow gold brooch with seed pearls - 40 mm - 90

 2666 14k yellow gold closed-forever bracelet set with two Tien Gulden 1897, one Gouden Vijfje 1912, one memorial pendant JFK and two 
gold charms - clasp broken, 25 cm - 750

 2667 14k yellow gold pince-nez - 30 x 82 mm 80

 2668 100 grams 999,9 gold bar, ‘H. Drijfhout & Zoon, Melters, Amsterdam’ 3000
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2669 2673

kavel TRUE Inzet

 2669 Vier-delig 18kt gouden naaigarnituur met onedele naald in schildpad met zilveren inlegwerk, 19e eew - samengesteld - 300

 2670 14k yellow gold thimble decorated with a meander engraving 85

 2671 14k rose gold thimble, with the initials ‘A.L.T.’ 85

 2672 14k yellow gold thimble 95

 2673 14k yellow gold thimble decorated with a striped engraving 95

 2674 14k rose gold thimble with engraved decorations, 19th Century 75

 2675 14k yellow gold thimble, first half 20th Century 75

 2676 14k yellow gold pendant in the shape of a thimble 20

 2677 14k yellow gold thimble with a smooth exterior 95

 2678 18k yellow gold thimble with dotted engravings and rubbed down initials, French hallmarks 80

2679

2680

 2679 14k yellow gold thimble with engraved floral decorations, first half 19th Century 70

 2680 14k yellow gold thimble, set with seven brilliant-cut diamonds in bezel settings, Birmingham 1987 275

 2681 14kt gouden miniatuur nachtspiegel, 18e/19e eeuw, onbekend - gaatje in lasnaad - 40

 2682 Black leather cigarette case with 14k gold mountings - with defects - 40

 2683 14kt gouden vingerhoedje en paar 14kt gouden boordknopen met parelmoer en pareltjes, Fa. P.F. Manikus, Arnhem 60
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2684

2688

kavel TRUE Inzet

 2684 Amber cigarette holder with 14k gold detailing, in original casing - 58 mm - 40
 2685 22kt gouden Sovereign 1928 250
 2686 Half Sovereign, 1907, with bale attached 120
 2687 Gouden Vijfje 1912, in 14k yellow gold setting, on a 14k yellow gold curb-link necklace - 42 cm - 175
 2688 21,6kt gouden penning Korps Mariniers 1665 - 1965 in 14kt geelgouden zetting 175
 2689 21,6k gouden penning Nefertiti en Toetanchamon 1960 35
 2690 Gouden Vijfje, 1912 80
 2691 Gouden tientje 1877 170
 2692 Gouden tientje 1897 170
 2693 Twee Gouden Vijfjes 1912, omgebouwd tot broche - brochering onedel en sleets - 150
 2694 Gouden tientje 1897 in 14k geelgouden montuur, daarbij; vergulde zilveren 1/2 gulden, 1921 150
 2695 Nederlandse gouden Dukaat 1989 in origineel doosje 75
 2696 Nederlandse gouden Dukaat 1985 in origineel doosje 75
 2697 Gouden Tientje 1925 150
 2698 Gouden Vijfje 1912 100
 2699 Gouden Tientje 1875, in 14k geelgouden montuur 220
 2700 14k gouden penning 1967, geboorte Willem-Alexander 120
 2701 18k gouden penning 1967, geboorte Willem-Alexander 150
 2702 Surinaamse gouden honderd gulden, 1976 150
 2703 Gouden Tientje 1875 120
 2704 Gouden Tientje 1933 120
 2705 Gouden Vijfje 1912 in 14k gouden montuur 150
 2706 Gouden Tientje 1911 180

2707

2716
 2707 Gouden munthanger, Tien gulden 1925 en penning Koninklijke Marine, Voor Trouwe Dienst 500
 2708 Gouden Tientje 1897, in 14k gouden zetting 250

 2709 14kt gouden speldje, ‘Club van 1001’, uitgegeven door Prins Bernhard aan donateurs van het Wereld Natuur Fonds voor donaties van 
$10.000,-. In origineel doosje van uitgifte 30

 2710 Gouden Tientje 1912 in 14k gouden montuur 200
 2711 Gouden Tientje, Willem III, 1875 170
 2712 Gouden vijfje 1912 in 14k gouden montuur 120
 2713 Gouden penning Z.K.H. Prins Johan Friso 26-9-1968 in montuur 80

Diamanten
 2714 Losse roosgeslepen diamant, circa 4 x 4 x 1.7 mm / 0.20 ct., daarbij; defect zilveren Art Deco colliertje 40
 2715 Circa 150 rondgeslepen diamantjes, diverse maten, gezamenlijk circa 1 ct 50

Gouden horloges en merkhorloges (werking niet gegarandeerd)

 2716 14k yellow gold wrist watch, Tussal Incabloc - 34 mm, 19 cm 1000
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2718 2721

kavel TRUE Inzet

 2717 14k yellow gold wrist watch, Certina Automatic, on brown leather strap - 31 mm - 150

 2718 Stainless Steel Rolex Oyster Perpetual Air-King wrist watch, 1963 - 34 mm - 500

 2719 14k yellow gold wrist watch, Certina, with leather and metal band and inscription on the back - 32 mm 80

 2720 14k yellow gold wrist watch, Diehl, on a leather band with metal clasp - 33 mm 100

 2721 18k yellow gold Rolex Precision wrist watch - crown missing, 34 mm - 400

 2722 14k yellow gold watch, Tusal, on black leather band with a metal clasp - 34 mm 100

 2723 14k yellow gold wrist watch, Roskopf, on brown leather strap with a metal clasp - 30 mm 100

2724
2728

2730

 2724 14k yellow gold wrist watch, Omega DeVille, on a metal strap - 32 mm - 350

 2725 14k yellow gold wrist watch, on black suede band with a metal clasp - 28 x 22 mm 80

 2726 14k yellow gold wrist watch, Rochemont, on brown leather band with a metal clasp - 33 mm 100

 2727 14k yellow gold wristwatch, Elka, with seperate seconds dial, on brown leather band with metal clasp - 34 mm 200

 2728 14k yellow gold wrist watch, Tissot Seastar Seven, with gold plated stretch wristband - 34 mm - 100

 2729 14kt gouden herenpolshorloge met ovale wijzerplaat, Prisma, automaat 200

 2730 Rolex Oyster, damages to dial 150

 2731 14k yellow gold wrist watch, Doxa, on leather strap with metal clasp 175

2732

 2732 14k yellow gold Omega De Ville Automatic, on a 18k yellow gold braided band, with original receipt - 44 mm and 20 cm 1200
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2733

2737

2738

kavel TRUE Inzet

 2733 18k yellow gold ladies wristwatch, Rolex Oyster Perpetual Datejust 24 mm- in used condition 1200

 2734 14k yellow gold ladies wristwatch, Tusal - pusher missing, 16,5 mm, 17 cm - (gross weight 24,58 mm) 280

 2735 14k ladies wrist watch, Eterna-matic - 19 mm diameter, 16,5 cm - 250

 2736 14k yellow gold ladies wristwatch, Tissot - 16 mm and 17 cm - 325

 2737 14k yellow gold ladies wrist watch, Pontiac - 17 cm - (17,46 grams) 200

 2738 14k white gold ladies wrist watch, Incabloc, the bezel and band set with 26- single-cut diamonds - 16 mm and 17 cm - (20 grams) 620

2739

2741 2746

2747

 2739
14k yellow gold ladies wristwatch, Anker, the lugs set with six single-cut diamonds, on a black faux leather strap with metal clasp  - 
10 mm - 60

 2740 14k yellow gold vintage ladies wrist watch, Omega, in original box - 20 mm, 16,5 cm 300

 2741 14k yellow gold ladies wristwatch, Alpina, the dial set with rhinestones - one stone loose, 24 x 21 mm, 18 cm 600

 2742 14k yellow gold vintage ladies wristwatch, Mercedes Incabloc - 15 mm, 16 cm 250

 2743 14k yellow gold vintage wristwatch, Lasita Incabloc - 15 mm, 18 cm 150

 2744 14k yellow gold ladies wristwatch, Silvana, with black dial - 20 mm, 17 cm 150

 2745 14k yellow gold ladies wristwatch, Ancre, also included: one ladies watch without strap, Intimus 300

 2746 18k white gold ladies wristwatch, Pagy, the bezel set with 20 brilliant-cut diamonds, combined weight circa 1,5 ct. - 20 mm, 18 cm 450

 2747 14k gold Omega ladies dresswatch set with 6 round cut diamonds to a 14k gold strap, manual winding. 280

 2748 14k gold Nivada ladies dresswatch to a 14k gold strap, manual winding. 140

 2749 14k rose gold ladies wrist watch, Ericar - 15,5 cm 75

 2750 14k white gold ladies wrist watch, Marti, set with six brilliant-cut diamonds, 1972 - 16 mm, 17 cm 150
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2751

2754

2755 2758

kavel TRUE Inzet

 2751 Gold Plated Bangle Watch with Red Equestrian Enamel, Hermès 100

 2752 Three 14k yellow gold wristwatches; one Ancre with striped numbers, date and a leather strap. One Castle, Automatic movement with 
striped numbers, day/date and a 14k gold strap. One ladies watch with striped numbers to a 14k gold strap. 1000

 2753 14k yellow gold quartz ladies wristwatch, Lasita - 16 mm and 18 cm 250

 2754
14k white gold ladies cocktail watch, Victoria International, the bezel set with 24 brilliant-cut diamonds, combined circa 1.44 ct. - 24 
x 28 and 17 cm 1400

 2755
18k white gold ladies cocktailwatch, Ebel, the dial hidden behind a hinged panel which is set with 26 brilliant-cut diamonds - 14 mm 
and 18,5 cm 1500

 2756 Three 14k yellow gold ladies wristwatches, Chronos and Delmonte - 15 mm 100

 2757 18k rose gold wrist watch, Aureol - 17 mm 50

 2758 Steel Cartier Tank Française Chronoflex Chronograph, with box 550

2759

2761

 2759 Stainless Steel Omega Constellation, with box and papers 600

 2760 14k yellow gold ladies wristwatch, Certina - 18 mm, clasp defect 250

 2761 14k yellow gold wrist watch, René Becaud, set with brilliant cut diamnds in white-gold settings - 20 x 14 mm, 17 cm 350

2762

 2762
14k yellow gold ladies wristwatcch, Omega Constellation Automatic, gold colour dial with seperate date dial, crown broken - 24,5 
mm, 17 cm 300
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2764
2767

kavel TRUE Inzet

 2763 14kt geelgouden poshorloge, Tissot, aan zwart lederen bandje, daarbij; 18kt geelgouden bedel in de vorm van een lieveheersbeestje 70

 2764 18k yellow gold ladies wrist watch, Spera, on a gold plated band - 17 mm 50

 2765 Two 14k yellow gold ladies wristwatches, Ancre and Beha 70

 2766 14k yellow gold ladies wristwatch, Prisma - 16 mm and 20 cm 225

 2767
18k yellow gold pocket watch, Elinos, with a white dial, seprate seconds dial and Roman numerls, with inscription in the inner case: 
‘Souvenir 1ste Communie en H. Vormsel 30-11-1917’ - glass missing, 45 mm 200

 2768 14k rose gold ladies pocket watch, with white enamel dial and engraved back - 26 mm 100

 2769 14kt yellow gold pocket watch - small hand broken and missing - 100

 2770 14k rose gold pocket watch with creme coloured dial and Roman numerals, the back engraved with the initials ‘CPLW’ - 48 mm 150

 2771 Damesremontoir in 14kt gouden kast, 19e eeuw - Diam. 2,5 cm - 50

 2772 18k yellow gold pocket watch with engraved outere case, white enamel dial, Roman hours and Arabic five-minutes, in wooden box - 
glass missing, 32 mm diameter 150

 2773 BWGG yellow gold pocket watch, A.W.W. Co., with white dial, seperate seconds dial and Arabic numerals - 52 mm diameter 200

2774 2777 2780

 2774 Herenzakhorloge in 14kt gouden kast, emaille wijzerplaat en voorzien van secondeaanduiding, adres: Waltham Watch Company 250

 2775 14k rose gold pocket watch with engraved back plate, a creme coloured dial, seperate seconds dail, Roman hours and Arabic five 
minutes - 46 mm 200

 2776 14k yellow gold pocket watch, A.D. Overstrijd Rotterdam, with gold coulered dial, seperate seconds dial and Arabic numerals, in 
original case -46 mm 200

 2777
Heren vestzakhorloge met snekuurwerk in 18kt gouden kast met 18kt gouden overkast met bijbelse reliëfvoorstelling van de vlucht 
naar Egypte, het geheel in schildpad beschermkast, adres: John Witter, London, winkeliersmerk: S.W. Janzen, Franeker, werkzaam 
1760-1784 - in werkende staat, sleutel aanwezig, scheurtje in schildpad kast -

1500

 2778 A 14k yellow gold pocket watch, decorated dial with Roman hours, in a wooden box-defects- 150

 2779 14kt gouden herenvestzakhorloge met gedeeltelijk vergulde wijzerplaat en Arabische cijferaanduiding - loopt - 150

 2780 14k rose  gold pocket watch with partially silver gilded dial, seperate seconds dial and Roman numerals - 46 mm 250
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2781 2782

kavel TRUE Inzet

 2781
Dameszakhorloge in 18kt gouden kast, emaille wijzerplaat en seconde-aanduiding, adres: Vacheron Constantin, Geneve, winkeliers-
merk: Stroethoff, Amsterdam, serienummer: 231751, laat 19e eeuw 500

 2782
Herenzakhorloge in 14kt gouden kast, emaille wijzerplaat en seconde-aanduiding, adres: H. Moser & Cie, voozien van datum aan 
binnenzijde en monogram M.M. op de buitenkast, serienummer: 152291 950

 2783 14k rose gold pocket watch, with white enamel dial, roman numerals and seperate seconds dial - 44 mm 150

 2784 14k rose gold pocket watch, with white enamel dial, Roman numerls and Arabic five-minutes - 28 mm 80

 2785 14kt gouden damesremontoir met witgeëmailleerde wijzerplaat, Zwitsers werk, eind 19e eeuw 50

 2786 14k yellow gold pocket watch with white enamel dial, Roman hours and Arabic five minutes - 44 mm 140

 2787 14k rose gold fantasy link watch chain - 27 cm - 225

 2788 14k yellow gold antique pocket watch winding key - 25 mm 40

2789
2792

 2789 14k rose gold T-bar link watch chain - 27 cm 400

 2790 14k rose gold watch chain with round, partially engraved links, 19th Century - 27 cm 150

 2791 14k yellow gold Albert-link watch chain - 44 cm 175

 2792 14k rose gold watch chain, the center decorated with a pendant depicting a horse, 19th Century - 36 cm 300

 2793 14k yellow gold curb-link watch chain - 25 cm - 450

Diverse horloges (werking niet gegarandeerd)

 2794 Herenpolshorloge, Prisma, met geruite wijzerplaat in 3e gehalte zilveren kast aan 3e gehalte zilveren band 20

 2795 Festina Multifunction, 16586/5 herenpolshorloge aan zwarte lederen band, in doos, met boekje en garantiebewijs, aankoop 23 jan. 
2013 bij Festina 50



Friday January 10, 2020 Diverse horloges (werking niet gegarandeerd)

177

2796

2803

kavel TRUE Inzet

 2796 Seiko Perpetual Calender met originele lederen band in originele verpakking - zeldzaam - 225

 2797 Herenvestzakhorloge met emaille wijzerplaat in 3e gehalte zilveren en koperen kast aan onedele horlogeketting 20

 2798 Bouchard polshorloge, 23 cm 50

 2799 Dames polshorloge Bucherer, verguld met diverse verwisselbare bandjes en lunetten in etui -defect- 25

 2800 Zilveren zakhorloge met deels vergulde en gegraveerde wijzerplaat, waarbij een zilveren en een onedele horlogeketting 30

 2801 1e gehalte zilveren damespolshorloge, ‘Danish Design’, Kaha 20

 2802 Vijf diverse quartz damespolshorloges 20

 2803 Ebel Classic Wave stainless steel, met twee extra schakels, in doos  -18,5 cm- 120

 2804 Herenpolshorloge, Universal Genève, aan tweekleurige stalen band, met extra band, schakels, boekje en garantiebewijs van 11 mei 
1991 50

 2805 Doublé damespolshorloge, Seiko 20

2806

2811

 2806 Doublé dameshorloge, Frédérique Constant, type World Heart Federation - 25 mm, 17,5 cm - 50

 2807 Mechanisch damespolshorloge met zwarte wijzerplaat, Quilbé aan stijve band, jaren ‘60/’70 10

 2808 Verguld metalen polshorloge, Favre Leuba, nr. 20126-11 6667 5

 2809 Herenpolshorloge: Waltham de Luxe -loopt-, en damespolshorloges: Omega, Pierpont, Monté, Buren Grand Prix, etc., daarbij: 3e 
gehalte zilveren vulpotloodje, circa 1920 50

 2810 Twee vergulde Prisma Friendship herenpolshorloges aan zwarte lederen band, 1968 -werkend- 30

 2811 Zes diverse vestzakhorloges, waaronder derde gehalte zilver, met diverse defecten, daarbij; onedele chatelaine 60

 2812 Collectie van 17 zakhorloges, The Heritage Collection, uitgegeven door Atlas 10

 2813 Polshorloges, Jean Perret, Edox, Optima, etc. 30

 2814 Herenpolshorloge, Sandoz, gedeeltelijk gematteerd stalen damespolshorloge Prisma, met antracietkleurige wijzerplaat en doublé 
damespolshorloge, Belvil 30

 2815 Herenpolshorloge Prisma, Moneywatch en herenpolshorloge, gemerkt Breitling, replica 20
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2816

2821

kavel TRUE Inzet

 2816
Movado Ermetophon reiswekkertje waaraan een Eén Gulden Nederlandse Antillen 1964, daarbij; derde gehalte zilveren zakhorloge 
met witte emaille wijzerplaat, in origineel foedraal 60

 2817 Drie zilveren damespolshorloges, Velona, Zentra, en Marti, daarbij: 3e gehalte herenvestzakhorloge -werkend- aan zilveren ketting, 
diverse gehaltes 30

 2818 Herenpolshorloge Seiko -knopje ontbreekt-, damespolshorloge Fossil en damespolshorloge Junghans 5
 2819 Drie diverse onedele polshorloges waaronder Tissot 15
 2820 Zeven herenvestzakhorloges, waaronder zilveren, drie met sleuteltje -horloges defect- 20
 2821 Zeven herenvestzakhorloges, waaronder zilver -werkend-, Batavier, Thiel, Union, etc. 50
 2822 Zes herenvestzakhorloges, waaronder zilver en één tweezijdig sluitend horloge met gravering van zeilbootjes -defecten- 30
 2823 Diverse horloges, waaronder Pulsar en Swatch 5
 2824 Yves Saint Laurent doublé quartz damespolshorloge, en een Pontiac quartz damespolshorloge aan zwart lederen band 25
 2825 Zeven quartz polshorloges - één bandje ontbreekt - 30

 2826 Twee quartz polshorloges, Raymond Weil en Seiko, daarbij: zilveren tien gulden 1972, onedele hanger gezet met hematiet en zilveren 
hanger met porseleinen decoratie 10

 2827 3e gehalte zilveren zakhorloge, deels verguld, aan onedele horlogeketting 5
 2828 Stalen Pontiac herenpolshorloge met datum in etui-quartz-, Hierbij vier diverse polshorloge en 2 zakhorloges 15

2829 2836

 2829 Zeven herenpolshorloges, waaronder een Stihl automaat, Bergham, Sumo, etc. 45

 2830 Drie vestzakhorloges, waaronder Buler en damespolshorloge 15

 2831 Twee doublé polshorloges: Elgin USA gold bar watch en DWC 10

 2832 Zes polshorloges: Gucci, Growa, Prisma, Burgara and Seiko - defecten - 25

 2833 Vier herenpolshorloges. Calibra, Pulsar, Vulcain, Imph en twee dames horloges, Junghans en Merti 5

 2834 Drie Swatch horloges: Solar, Atlanta 1996, Swatch Irony Chrono en Swatch Gassan, uitgegeven door Gassan Diamonds, daarbij: Les 
Woods, deels houten horloge, Orion 5

 2835 Diverse horloges: doublé dames polshorloge, Mabel, twee zilveren zakhorloges, -één met defecten-, een zilveren châtelaine en zil-
veren 10  gulden 1973 30

 2836
24 heren- en damesvestzakhorloges, waaronder zilver: H. Rosskopf & Co., Metoda de Luxe, Swiswatcon, etc. -niet werkend, 
defecten- 50

 2837 Herenvestzakhorloge, UMF Ruhla herenpolshorloge -werkend-, overkasten voor herenvestzakhorloges en horlogekettingen 30

 2838 Diverse onedele horlogebanden, diverse maten en materialen 5

 2839 Heren- en damespolshorloges, Britix, Union, Prisma, Pierre Rucci, Ancre, Seiko, etc. 5
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2840 2850

kavel TRUE Inzet

 2840 Doosje heren- en damespolshorloges, Onsa, Prisma, Palerma, Junghans, Ancre, etc., jaren ‘50 en er na -defecten- 20

 2841 Vestzakhorloges, horlogekettingen en houder voor vestzakhorloges, etc. 20

 2842 Diverse replica’s van Omega heren- en damespolshorloges 20

 2843 Grote verzameling horlogeonderdelen, wijzerplaten, uurwerken, wijzertjes, etc. 5

 2844 Polshorloges, grotendeels Quartz, UWW, Anker, etc. -defecten- 5

 2845 Herenpolshorloges, Plato, marianne, Climax, Dogma, etc. -defecten- 50

 2846 Herenpolshorloges, veel Velona, Laureat, etc. -defecten- 5

 2847 Damespolshorloges, Velona, Zeuth, Gigandet, etc. 20

 2848 Doos diverse horloges: o.a. Seiko, Certina, Prisma, 25

 2849 Diverse heren- en damespolshorloges: Lasita, automaat, Citizen, Ewatch, Oozoo, IK, etc. 15

Diverse sieraden

 2850 Imitatieparelcollier met grijspaarse kralen aan onedel magneetslot, gezet met zirkonia - 47 cm - 20

 2851 Doublé armbandje gezet met jadeiet 5

2852

2855

 2852
Witmetalen broche in de vorm van een wassende maan, gezet met synthetische robijnen en kleurloze stenen in roosslijpsel, mogelijk 
Indonesië - afmeting 70 x 30 mm - 50

 2853 Sponskoralen staafjesketting met onedel slot, gewicht circa 58 gram - lengte 60 cm - 5

 2854 Cultivé zoetwaterparel collier met lichtroze barokke parels aan onedel slot - lengte 46 cm - 5

 2855 Gesp met keltische motieven, West & Son, College Green, Dublin, fect., Registered Decr 17th, 1849 5

 2856 Brede armband, verguld met blauwe stenen 15

 2857 3e gehalte zilveren armband met staafjes bloedkoraal in de stijl van Theodor Fahrner, art deco, Duitsland, meesterteken FP, circa 1930 40

 2858 2e gehalte zilveren schakelarmband met cabochon geslepen bloedkoraal, BWZG speld, miniatuur, etc. 30

 2859 Mallorca parelcollier 10

 2860 Rood lakwerk armband en hanger in originele verpakkingen, Tashimo Collection 5
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2861
2865

kavel TRUE Inzet

 2861 Swarovski collier, Crystal Eyewear, met certificaat in doos 20

 2862 Collier met goud- en bronskleurige gecultiveerde zoetwaterbarokparels - lengte 122 cm -, daarbij: collier met cultivé zoetwaterbarok-
parels - lengte 84 cm 60

 2863 Twee bloedkoralen staafjescolliers met ondele slotjes - 50 cm - 30

 2864 Kavel bestaande uit diverse mineralen colliers,waaronder agaat, barnsteen, tijgeroog en rozenkwarts 10

 2865 Twee broches, één gezet met glasgranaat en één met een opaal triplet en zaadparels -diverse missend- 25

 2866 Set bestaande uit een collier, armband en hanger van lichtgroen glas, met zilveren slotjes 25

 2867 Vergulde en onedele medaillons 20

 2868 Twee tweestrengs bloedkoralen colliers: één aan gefacetteerd bolslot, één met gegraveerd slot - 48 en 35 cm - 60

 2869 Diverse sieraden, glasgit, barnsteen, mallorca parels, etc. 30

2870

2876

 2870
Zes ringen en hanger, alle gemaakt van natuurlijke materialen of mineraal, waaronder been (twee met scrimshaw bewerking), jadeite 
en hoorn 25

 2871 Drie colliers, drie armbanden en vier paar oorsieraden, alle gemaakt van natuurlijke mineralen of edelstenen, waaronder koraal, agaat, 
lapis lazuli, rozenkwarts en amethist 25

 2872 Zes kralencolliers, drie mogelijk bestaand uit antieke Egyptische faience kralen, met aankoopbewijs 50

 2873 1e gehalte zilveren hanger met fossiele vis, hanger met ammoniet fossiel en faience hanger met een Sobek sculptuurtje 20

 2874 Doublé schakelkettinkje, witgouden ring met saffiertjes - ringmaat 18, beschadigd- en 14kt witgouden oorsteker met zirkoniaatjes 
- beschadigd- 20

 2875 Schotse 1e gehalte zilveren hanger met markasiet en geslepen stenen aan ketting, daarbij: bijouterieën 30

 2876
Diverse sieraden, waaronder zilver, daarbij: 1e gehalte zilveren penning ‘Unesco pour la sauvegarde des monuments en peril, Philae 
(Egypte)’ 40

 2877 Diverse koralen colliers, met defecten 50

 2878 Kavel bestaande uit vijf colliers, sponskoraal, carneool, granaat, barnsteen en glas, waarbij twee armbanden, carneool en glas 50

 2879 Diverse bijouterieën, daarbij: kaasduim en botermesje gedecoreerd met muisjes 10

 2880 Diverse bijouterieën, waaronder colliers, armbanden en een ruime collectie manchetknopen 5
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2881
2892

kavel TRUE Inzet

 2881
Kistje met diverse bijouterieen, waaronder een jadeiet armband, filigrain broche met jade, cultivé parelcollier, broches en een quartz 
polshorloge, Daniel David 35

 2882 Sieraden, waaronder zilver, daarbij: polshorloges en verzilverd 40
 2883 Bijouterieën en damespolshorloges 30
 2884 Twee doosjes bijoux, waaronder zilver 10
 2885 Sieraden, waaronder bloedkoraal, zilver, geëmailleerd en met markasiet bezet 40
 2886 Bijouxdoos gevuld met diverse bijoux waaronder een polshorloge van Junghans, diverse vintage broches en armbanden - slot defect - 20
 2887 Bijouxdoos gevuld met diverse bijoux waaronder diverse mineraalhangers, vintage oorbellen en colliers 20
 2888 Bijoux in mahoniehouten doos, kettingen, broches, armbanden, etc. 20
 2889 Sieraden en bijoux, waaronder zilver 5
 2890 Juwelen kistje met diverse bijoux 10
 2891 Bijoux 5
 2892 Bijoux, waaronder zilver, daarbij: ovale Djokja poederdoos met lotusdecor 20
 2893 Bijoux, broches, armbanden, kettingen, etc. 20
 2894 Eiken kist met grote verzameling glazen ringen, etc. 20
 2895 Bijoux, waaronder waaronder zilver 20

2899

 2896 Bijoux, waaronder wat zilver, vulpotloden, 2e gehalte zilveren dessertlepel, etc. 20

 2897 Bijouterieën en horloges, waaronder Jaz en Prisma 5

 2898 Bijoux, verzilverd zakhorloge, twee polshorloges, porseleinen snuifflesje en metalen geldkistje met werkend slot 5

 2899 Doosje met boorden en smokingknoopjes, veel parelmoer, waarbij gouden, in doosje 30

 2900 Bijoux waaronder broches en kettingen 5

 2901 Doosje bijoux waaronder broches, cultivé parelcolliers en oorclips 30

 2902 Sieraden en byoux, diverse 19e eeuws, waaronder munthangers, broches en zakhorloge, daarbij: bijouxdoosje met onedele manchet-
knopen 25
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 2903 Oude geldkist met bijoux, waaronder veel zilver 90
 2904 Sieraden, bijoux, etc., waaronder zilver 60
 2905 Bijoux, etc., waaronder wat zilver 20

 2906 Bijouxdoos gevuld met diverse bijoux, waaronder veel antiek 20
 2907 Houten doosje, gevuld met diverse colliers, waaronder cultivéparels 5
 2908 Doos sieraden 10
 2909 Diverse sieraden, zilver, goud en BWGG 10
 2910 Diverse sieraden, zakhorloges, etc 40

2911
2915

 2911 Paar verzilverde gespen en paar eivormige strooibusjes met oud-Hollands decor, etc. 5
 2912 Sieraden en bijoux, waaronder wat zilver, daarbij: 1e gehalte zilveren sigarettendoos -3,5 x 10, 5 x 12cm- 40
 2913 Diverse sieraden o.a. vergulde armband met glasgranaat, Gucci horloge, Calvin Klein horloge etc 20
 2914 Doosje met zilver collier en onedele oorstekers 5

 2915 Bijoux, waaronder zilver, granaten collier, modesieraden, manchetknopen, modesieraden, etc. 60
 2916 Sieraden, waaronder wat zilver, bijoux, aansteker, etc. 20
 2917 Diverse sieraden, zilver en onedel 10

Zilveren sieraden en voorwerpen

Sieraden

 2918 2e gehalte zilveren ring gezet met jadeiet 5

 2919 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 - 70

 2920 1e gehalte zilveren choker en armband met visgraat- en gevlochten motief 30
 2921 1e gehalte zilveren collier, Christophe Burger voor Lapponia, model ‘Mrs. Knight”, 1998, in origineel reisetui 150

2922

 2922 1e gehalte zilveren ring, Christophe Burger voor Lapponia, 1998, in origineel reisetui 70
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 2923 1e gehalte zilveren sieradenset met bladvormige oranje gelepen steentjes, bestaande uit: ketting, armband en twee oorsclips, Puig 
Doria, ketting mist 3 steentjes 30

 2924 Tweestrengs cultivé parelcollier met roze parels aan 1e gehalte zilveren slot gezet met markasiet - defect, lengte 42 cm - 5

 2925
Hamergeslagen 2e gehalte zilveren broche met cabochon geslepen bloedkoraal, meesterteken: Gebr. Baksteen, Rotterdam/Schiedam, 
ca.1925 30

 2926 Tot broche vermaakte 2e gehalte zilveren broeksknoop met het wapen van Holland - Diam. 4,5 cm - 10
 2927 2e gehalte zilveren Zeeuwse knoop, meesterteken: K.T. Noorderwijk, weduwe P. Hovingh, Nieuwe Pekela, 1851-1861 -diam. 7,5 cm- 50
 2928 1e gehalte zilveren schakelarmband, jaren ‘70, en twee stijve armbanden -gebruikssporen- 5
 2929 Zilveren gesparmband met gedreven lotusmotief, gezet met een cabochon geslepen aventurijn 25

2930

2932

 2930
Tweestrengs glasgranaten collier met 14k gouden en zilveren tussenstukken, het centrale deel gezet met roosgeslepen glasgranaten 
- 40 cm - 100

 2931 2e gehalte zilveren brochette bezet met chrysopraas 100

 2932 1e gehalte zilveren broche, tevens als hanger te dragen, gezet met Romeins glas - 65 x 34 mm - 15

 2933 2e gehalte zilveren oorijzers, 1855, met plaatjes, Friesland/Groningen -defecten- 20

2934

 2934 2e gehalte zilveren naaldenkoker als broche en 2e gehalte zilveren houder met kornalijnen greep 20

 2935 1e en 2e gehalte zilveren sieraden: twee ringen, twee broches en hanger met zirkonia 15

 2936 1e gehalte zilveren armband en twee broches, waaronder Woods, Mexico, tweede helft 20e eeuw 20

 2937 Vier antieke zilveren ringen gezet met markasiet, carneool, synthetische robijn en blauw glas, daarbij; een doublé ring gezet met 
citrien 20
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 2938 Zeventien-strengs collier met rijkbewerkt slot gezet met diverse kleurstenen en een cultivé parel, Hongaarse keuren -42 cm - 75
 2939 Twee zilveren dubbeltjesarmbanden en schakelarmband, diverse gehaltes 25

 2940 1e gehalte zilveren collier, twee broches en oorbel, Siam, daarbij: 1e gehalte zilveren Zeeuwse knoop, filigrain broche, twee zilveren 
broches en vergulde oorsteker 20

 2941 Drie 1e gehalte sieraden: broche, gesigneerd Hans Hansen, slavenarmband en brede ring - 52 mm - 20
 2942 Djokja armband met lotusdecor en gespvormige sluiting -diam. ca. 6,5 cm- 25
 2943 Vier filigrain broches en een paar oorstekers, Bali 20
 2944 Zilveren bedelarmbanden met losse bedels 15

 2945 Derde gehalte zilveren klemarmband en een zilveren ring gezet met een cultivé parel - 53 mm - 40
 2946 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, waaronder ringen, colliers en armbanden, daarbij:  zakje glasgranaten kralen 30

 2947 Zes zilveren hangers, alle gezet met mineralen, waaronder smaragd in zoisiet, parelmoer, turqoise en mosagaat, daarbij:  onedele 
broche en hanger, gezet met agaat 25

 2948 Twaalf paar 1e en 2e gehalte zilveren oorsieraden, diverse gezet met edelstenen en mineralen, waaronder amethist, parelmoer en 
granaat 50

 2949 Zes 1e en 2e gehalte zilveren hangers, één gezet met een grote, triangel geslepen rookkwarts, en één paar 1e gehalte zilveren oorclips 40

 2950 Zes 1e en 2e gehalte zilveren armbanden: één gemaakt van een antieke Engelse lepel, één spang armband met turkoois, twee slave-
narmbanden en twee armbanden met gourmetschakel 30

 2951 Twee zoetwaterparelcolliers aan zilveren sloten, daarbij; gekleurd barok zoetwaterparelcollier met bijpassende armband 40

2952 2961

 2952
Tien 1e en 2e zilveren gehalte ringen, alle gezet met edelstenen, waaronder aventurijn, streepagaat, lapis lazuli en turkoois - ringmaat 
tussen 52 en 60 mm - 40

 2953 Vier 1e en 2e gehalte zilveren colliers, onder andere gezet met zirkonia en een zwarte labradoriet 40
 2954 Hangers en oorhangers, diverse gezet met cultivé parels 40
 2955 Drie 1e en 2e gehalte zilveren colliers, daarbij; een zilveren horlogeketting 25
 2956 Vijf 1e en 2e zilveren armbanden met diverse schakels 25
 2957 2e gehalte zilveren brochette gezet met een ovaal geslepen amethist - 70 mm - , daarbij; zilveren hanger met een imitatieparel 25

 2958 2e gehalte zilveren armband, broche, ring en oorknoppen, alle gezet met Zeeuwse Knopen, en twee gefacetteerde agaten colliers met 
zilveren sloten 40

 2959 2e gehalte zilveren armband, ring en broche, alle gedecoreerd met blauw-wit porselein, daarbij een onedele armband 25

 2960 Zilveren sieraden, hoofdzakelijk broches, waaronder hamergeslagen -defecten-, daarbij: bladwijzer Zilverfabriek Voorschoten, 
Voorschoten 90

 2961 Vijf 2e gehalte zilveren gespen, geslepen decor, filigrain, Zeeuwse knoop, etc., 19e/20e eeuw 110
 2962 2e gehalte zilveren kruishanger gezet met roosdiamant - 40 x 20 mm - 50
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 2963 Vijf 2e gehalte zilveren schoen- en kledinggespen, 19e/20e eeuw 70
 2964 Driedelige zilveren parure met rookkwarts gezet, bestaande uit: ring, armband en hanger 25
 2965 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden waaronder diverse met Zeeuwse knoopjes 20

 2966 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, twee colliers, twee hangers en een paar oorhangers, daarbij; Zippo aansteker, onedele ring 
met zirkonia en losse zirkonia 20

 2967 Twee 3e gehalte zilveren ajour bewerkte armbanden, één met decor van wajangspelers en één met draken, ajour bewerkte gesp met 
een qilin en twee djokja hangers met hoorn, één defect 40

 2968 Zilveren ringetjes, oorknopjes, etc. 20

 2969 Diverse gehalte zilveren sieraden, waaronder armbanden,  gesp, en ringen, meerdere gezet met edelstenen 50
 2970 1e en 2e gehalte zilveren sieraden; twee broches, armband, ring en onedel beeldje 5
 2971 1e gehalte zilveren schakelketting met oranje glas, daarbij; onedele broche met synthetische opaal 5

 2972 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, waaronder meerdere hangers, colliers en een closed-forever armband, daarbij: enkele losse granaat-
kralen 20

 2973 Zilveren muntsieraden: kwartjesarmband, dubbeltjesarmband, broche, twee ringen, etc., daarbij: twee muntlepeltjes 30
 2974 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, waaronder een spangcollier, armbanden en een ring 50

2975

2980
 2975 Drie roos-diamanten sieraden; een broche, en twee hangers 150

 2976 Twee zilveren broches en een ring gezet met een cultivé parel 20
 2977 1e gehalte zilveren collier met barnsteen, en een 2e gehalte zilveren hanger met een amethist kristal 30
 2978 2e gehalte zilveren gesp en deel van gesp 15
 2979 1e gehalte zilveren stijve armband en schakelarmband 30

 2980 Dertien 1e en 2e gehalte zilveren ringen, drie gedecoreerd met emaille, vier gezet met zirkonia - ringmaten tussen 49 - 57 mm - 40

 2981 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, dessertlepel, 18e eeuw, bloedkoralen staafjesketting aan ondedel slot, gitten kettingen, etc. 50

2982

2985

 2982
Zilveren sieraden en voorwerpen: drie miniaturen -defecten- beugel, servet- en vingerdoekring, Djokja en paar manchetknopen 
gemaakt van Amerikaanse munten 30

 2983 Zilveren en onedele sieraden in juwelen kistje, diverse gehaltes 20
 2984 Sieradendoos met sieraden, ringen, armbanden, broches, etc., grotendeels zilver 80

 2985 Vakkendoosje gevuld met diverse 1e en 2e gehalte zilveren slotjes, schuifjes en oorstekers 20
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 2986 Zilveren sieraden en voorwerpen, diverse gehaltes, etc 60
 2987 Diverse zilveren sieraden en horloge 30
 2988 Zilveren schakelketting in stijl van Georg Jensen 30
 2989 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 70
 2990 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60
 2991 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

 2992 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2993 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 70
 2994 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80
 2995 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 50
 2996 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 50

Tasbeugels en beursjes

 2997 Opengewerkte 2e gehalte zilveren beursbeugel, tweede helft 19e eeuw en 3e gehalte zilveren herenvestzakhorloge -defect- 5

 2998 Twee 2e gehalte zilveren maliënbeursjes en beursbeugel, 19e/20e eeuw 40

 2999 Zwart fluwelen tas aan 2e gehalte zilveren beugel met oud-Hollands decor, 1909, daarbij: tasje met 2e gehalte beugel en gravédecor, 
meesterteken: Isaäk Verheij, Schoonhoven, 1865 25

 3000 Gehaakt beursje aan 2e gehalte zilveren beugel met gravédecor, 1868 30

3001
3004

3005

 3001 Zwarte fluwelen tas met 2e gehalte zilveren beugel en bewerkte binnenbeugel, meesterteken Dirk Hoep, Hoorn, 1791 150

 3002 Twee tot fotolijstjes vermaakte beursbeugels en glad ovaal lijstje 50

 3003 Tot fotolijst vermaakte beursbeugel met gravédecor -voor foto van 8,5 x 8,5 cm- 20

Divers

 3004
2e gehalte zilveren hengselschaal met kabelvormig handvat op ovale voet, meesterteken: Wilkens, Duitsland, circa 1950`-gewicht 482 
gram- 100

 3005 BWZG tafelkandelaar in Louis Quatorze-stijl, circa 1870 -25,5 cm- 50

 3006 Driearmige 2e gehalte zilveren tafelkandelaar met vertikale getordeerde ribben, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 20,5 cm- 50
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 3007 Groot formaat 1e gehalte zilveren tafelkandelaar -h. 30,5 cm- (95) 65

 3008 Tweearmige 2e gehalte zilveren tafelkandelaar, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 16 cm- 40

 3009
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- 50

 3010 3e gehalte zilveren beker met reliëfdecor van vos en vogel, circa 1900 -h. 9,5 cm, gewicht 163 gram- 40

3011
3012

 3011 Gedeeltelijk opengewerkte 2e gehalte zilveren broodschaal met kabelrand -5 x 21,5 x 32 cm- (58) (gewicht 318 gram) 60

 3012 Ovaal 3e gehalte zilveren dienblad met bloemenrand in reliëf, Duitsland, circa 1930 -25,5 x 33 cm (gewicht 487 gram) 65

 3013 Ovaal 3e gehalte zilveren blaadje met palmetrand, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -15 x 22 cm- (116) (gewicht 226 gram) 40

3014
3015

 3014 Langwerpig 3e gehalte zilveren dienblad met gecontourneerde, geprofileerde rand -35,5 x 45 cm- (gewicht 1191 gram) 250

 3015 3e gehalte zilveren dienblad  met twee grepen, opengewerkt rozendecor en palmetranden op vier pootjes 500
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 3016
Vijfarmige 2e gehalte zilveren tafelkandelaar met vertikale getordeerde ribben op ronde gecontourneerde voet, Wilkens & Söhne, 
Bremen, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 25 cm- 100

 3017
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.- (gewicht 2216 gram) 500

 3018 2e gehalte zilveren beker met geprofileerde rand, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 1915 5

 3019 2e gehalte zilveren tabaksdoos met gegraveerd decor, meesterteken: W. Kooiman, Schoonhoven, 1876 -inscriptie ‘25 April 1896’- 25

 3020 2e gehalte zilveren sierstop met fuchsia aan kettinkje met montuur, voor karaf, 19e eeuw 15

3021

3026

 3021 2e gehalte zilveren filigrain kandijbakje met tang, vermoedelijk Friesland, 19e eeuw 30
 3022 2e gehalte zilveren bonbonmandje met parelrand aan twee grepen met bloemdecor, meesterteken: J. Krins, Schoonhoven, 1961 20

 3023 Ronde Djokja schaal met gedreven lotusdecor op vier bolpootjes, gemerkt SS 800 DEFLUX, circa 1930 -diam. 18,5 cm- (gewicht 180 
gram) 20

 3024 1e gehalte zilveren schaaltje op voet -h. 7, diam. 15 cm- 25
 3025 1e gehalte zilveren jat aan jasseronketting 50

 3026
2e gehalte zilveren brandewijnkom met gedreven 17e eeuws decor van arabesken, putti, etc., meesterteken en jaar mogelijk: Wieger 
Schreuder, Sneek, 1730 125

 3027
2e gehalte zilveren sigarendoos met lijnen- en ruitjesdecor, met inscriptie aan de binnenzijde van het deksel: ‘Aangeboden door de 
Coöperatieve Centrale Raifeissen-Boerenleenbank G.A. ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Coöperatieve Raifeissenbank 
Amstelveen 3 oktober 1973’ -4,5 x 15,5 x 23

60

3028
3029

 3028
Zilveren bruidsceintuur met gedreven tussenstukken, floraal decor, Tibet/Nepal, eerste helft 20e eeuw l. circa 78 cm- (gewicht ca. 302 
gram) 80

 3029 Zilveren bruidsceintuur aan opengezaagde gesp met vogeldecor, Madhya Pradesh, midden 20e eeuw -l. 89 cm- (gewicht 244 gram) 80

 3030 Opengezaagd 2e gehalte zilveren bonbonmandje met gegraveerd decor van vogels en ranken, Duitsland, circa 1920 30

 3031 Schuitvormig 2e gehalte zilveren schaaltje, Duitsland, 1936 -l. 21,5 cm, inscriptie ‘Ter herinnering a/d opening nieuwe keuken 23-1-
’36’, lichte gebruikssporen- (gewicht 132 gram) 20

 3032 Opengezaagd 2e gehalte zilveren bonbonmandje met parelrand en twee bewerkte greepjes, op vier klauwpootjes, meesterteken: Ger-
ritsen & Zonen, Zeist, 1914 40

 3033 2e gehalte zilveren miniatuur: stellingmolen en filigrain gesp met Zeeuwse knoopjes 30
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 3034 1e gehalte zilveren sauskom op vier bewerkte pootjes, Birmingham, 1926 (gewicht 142 gram) 40

 3035 3e gehalte, gedeeltelijk verguld zilveren snuifdoosje met twee vakjes en floraal decor, in reliëf en gegraveerd, 19e eeuw 20

 3036 1e gehalte zilveren dienblad met geschubde rand, Mexico - 4- x 29 cm - (1100 gram) 200

 3037 2e gehalte opengewerkte zilveren broodmand met parelrand, onduidelijk meesterteken - L. 29 cm - 60

3038 3039

 3038
Opengezaagde 2e gehalte zilveren broodmand met gegraveerd pauwendecor en parelrand op vier pootjes, meesterteken: G. Wijland, 
Schoonhoven, 1978 -l. 27,5 cm- 150

 3039
1e gehalte zilveren dienblad met twee handvatten, bewerkte rand, guillochédecor en gegraveerd monogram in het midden, Frankrijk, 
1840-1879 (gewicht ca. 1660 gram) 350

 3040 Groot formaat 1e gehalte zilveren fotolijst -binnenmaat ca. 23,5 x 17,5 cm- 40

3041

3042

3044

 3041
Ronde 1e gehalte zilveren schaal met gecontourneerde rand, uitgereikt ter gelegenheid van een internationale conferentie te Quito 
op 30 april 1965 aan één van de afgevaardigden, met gegraveerde handtekeningen van de deelnemers, waaronder een lid van de 
Malthezer Orde, een lid van de Verenigde Naties, Seizo Hinata, Pappenheim, etc. -diam. 25 cm- (gewicht 586 gram)

200

 3042
Geslepen kristallen bokaal met 2e gehalte zilveren deksel, gravédecor en knop in de vorm van bloemetjes, op 2e gehalte zilveren voet, 
meesterteken: D.J. de Haas, Amsterdam, 1854-1876 50

 3043 Opengewerkt 2e gehalte zilveren bonbonschaaltje met rankendecor, meesterteken: Gebroeders Niekerk, Schoonhoven, 1940 20

 3044 Taps toelopende achtzijdige kurkentrekker met kabelrand, onduidelijk meesterteken, derde kwart 19e eeuw 40
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 3045 Rijkbewerkte 2e gehalte zilveren handspiegel aan taps toelopend handvat, midden 20e eeuw -l. 33 cm- 40

 3046 2e gehalte zilveren tabaksdoos vermaakt tot sigarendoos, met gravédecor van een paard en menner, anno 1869 - L. 13,5 cm - 30

 3047 2e gehalte zilveren roomlepel, meesterteken: Roelof Snoek, Leeuwarden 1772-1811 - scheurtje in bak - 25

 3048 Opengewerkt 2e gehalte zilveren bonbonschaaltje, onbekend meesterteken, 1821 - L. 9 cm, deukjes - 25

 3049 1e gehalte zilveren cabaret met kabelrand, rustend op bolpootjes, meesterteken: Egidius Adelaar, Amsterdam, 1837 - 29,5 x 22 cm - 250

 3050 2e gehalte zilveren beker met omgeslagen rand en gegraveerd monogram ‘GvB 1877’ onder baronnenkroon in cartouche, onduidelijk 
meesterteken, 1877 30

 3051 Dekseldoosje met deksel in de vorm van een Zeeuwse knoop op drie pootjes, meesterteken: J. den Besten, Schoonhoven, 1907-1935 
-diam. Ca. 8 cm- 30

 3052 Balustervormige achtzijdige 1e gehalte zilveren strooibus, Birmingham, 1909 -h. 15,5 cm, 190 gr.- 125

3053

3055

3058

 3053 Achtzijdige 2e gehalte zilveren beker met palmet- en filetrand 70

 3054 2e gehalte zilveren naaldenkoker in de vorm van een sleutel, met gravédecor, tweede helft 19e eeuw -l. 10 cm- 20

 3055
Wortelnoten onderzetter met opengewerkte 2e gehalte zilveren rand en zes imitatiehouten onderzettertjes met opengewerkte 2e ge-
halte zilveren rand, meesterteken: B. van Eldik, Zutphen, 1947 50

 3056 3e gehalte zilveren hengselschaaltje, Duitsland, circa 1920 -diam. met handvatten 15 cm-, twee servetbanden, etc. 30

 3057 Filigrain zilveren maanvis in glazen display, Verre Oosten 20

 3058
Rijkbewerkte ronde dekseltrommel met decor van kinderen in cartouches en Bacchus op het deksel, meesterteken en jaar: mogelijk 
R.A. Verlegh, Breda, 1814 -h. ca. 21 cm, gegraveerd monogram AB onder adelskroon- 150

 3059 1e gehalte zilveren ampul voor H. oliesel -h. circa 12 cm- 30
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 3060
2e gehalte zilveren brandewijnkom met handvatten in de vorm van een vrouwenfiguur, gedreven decor van hooiende mannen en decor 
van een plassenlandschap, meesterteken: R. Feenstra, Sneek, 1819 -reparaties- 100

 3061 Opengewerkte 2e gehalte zilveren onderzetter met parelrand, meesterteken: A. Presburg, Haarlem, 1872 30
 3062 Opengewerkt 2e gehalte zilveren bonbonmandje met parelrand, onbekend meesterteken, 1965 25

 3063 Ovale koektrommel met filetranden op onderschotel, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1950 200
 3064 Rechthoekig 1e gehalte zilveren blaadje met afgeronde zijkanten en parelrand -10,5 x 19,5 cm- 30
 3065 3e gehalte zilveren brillenkoker met gegraveerd lijnendecor, Duitsland, circa 1900 15
 3066 Taps toelopende 2e gehalte zilveren beker op ronde voet met kabelrand, meesterteken: I. Schalkwijk, Rotterdam, 1821 20
 3067 Opengewerkte 3e gehalte zilveren gesp met geciseleerd decor van een fabeldier, Verre Oosten, eerste helft 20e eeuw -7,5 x 7 cm- 20

 3068 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met kabelranden en filigrain op het deksel, meesterteken: J. van Dam, Schoonhoven, 1874 -lichte 
gebruikssporen- 25

 3069 3e gehalte zilveren poederdoos, Duitsland, circa 1930 20

3070 3073

 3070 2e gehalte zilveren vinaigrette met diverse decors, onduidelijk meesterteken, 1842 30

 3071 3e gehalte zilveren houder voor twee inktpotjes en dekseltjes met bloemknop, Duitsland, midden 19e eeuw -glazen inktpotjes ont-
breken- 20

 3072 3e gehalte zilveren rozentak 20

 3073 2e gehalte zilveren hengselmand met geschulpte rand op voet, onduidelijk meesterteken, circa 1868 150

 3074 2e gehalte zilveren filigrain gesp, gemonteerd aan gehaakte band, 2de helft 19e eeuw 10

 3075 Draadglazen odeurflacon met 2e gehalte zilveren montuur en gegraveerd decor, circa 1900 20

3076

 3076 1e gehalte zilveren design choker, meesterteken Löhr N.V., jaren ‘80 - omtrek 37 cm - (30 gram) 75

 3077 2e gehalte zilveren taartschep met gravédecor en getorste steel, meesterteken: A. Kooiman, Schoonhoven, 1907 10
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3079

3083

kavel TRUE Inzet

 3078 Schuitvormig 2e gehalte zilveren presenteerschaaltje, opengewerkt en voorzien van parelrand, onduidelijk meesterteken - L. 14 cm, 
greepjes aangezet - 20

 3079 1e gehalte zilveren maliëntasje met cabochon geslepen blauwglazen knopjes op de sluiting, circa 1920 - B. 16 cm - 60

 3080 2e gehalte zilveren dekseldoosje met lijnendecor, meesterteken: A.J. Froon, Eexta, 1841 -gebruikssporen- 30

 3081 3e gehalte zilveren kelk op hoge voet -gebruikssporen-h. 19,5 cm- 30

 3082 2e gehalte zilveren melkannetje met parelrand op voet, 1881 -h. 10 cm- 30

 3083
Ronde 1e gehalte zilveren presenteerschaal met bewerkte rand, Duitsland, -diam. 21 cm, inscriptie ‘Zur Erinnerung an Haushahn 
26.5.1967- (gewicht 213 gram) 50

3084
3085

 3084 Ovaal loepje met 1e gehalte zilveren monturen in schildpad behuizing, Engeland, circa 1800 - 8 x 5 cm - 75

 3085 Geciseleerd 3e gehalte zilveren tafelstuk: pauw met gespreide vleugels -h. 20,5 cm- 80

 3086 Geciseleerde 2e gehalte zilveren luiertang in de vorm van een ooievaar, rustend op een schildpad, meesterteken: Gebr. Van Niekerk, 
Schoonhoven, 1940 30

 3087 Nieuwe Testament met psalmen en gezangen, in lederen band met 2e gehalte zilveren klamp, decor van figuren, 1823 25

3088

3090

 3088 Opengewerkte 2e gehalte zilveren broodmand, Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1926 - L 30 cm - (470 gram) 150

 3089 Geslepen kristallen odeurflacon met 2e gehalte zilveren montuur en gravédecor, tweede helft 19e eeuw 20

 3090 Langwerpige 3e gehalte zilveren schaal met gedreven fruitdecor en hamergeslagen bodem. Duitsland circa 1930 - l. 32 cm 100
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 3091 2e gehalte zilveren theepotje met bloemvormige knop, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1876 100

 3092
3e gehalte zilveren sauskom met twee handvatten op gecontourneerde onderschotel en sauslepel, eerste kwart 20e eeuw  (gewicht 544 
gram) 175

 3093 Rond opengewerkt 2e gehalte zilveren bonbonschaaltje, onduidelijk meesterteken, 1910 30

3094 3095 3100

 3094 Gelobd rond 2e gehalte zilveren hengselmandje op voet, onduidelijk meesterteken, 1856 65

 3095 2e gehalte zilveren knipkoker met gravédecor en stempel, inscriptie ‘Anno 1765’ 80

 3096 Draadglazen kaasstolp op onderschotel met gecontourneerde rand, tweede helft 19e eeuw -chips onderschotel- 5

 3097 Ronde Djokja schaal met gedreven lotusdecor, circa 1930 -diam. 26 cm- 60

 3098 Filigrain hengselmandje -diam. 12 cm- 20

 3099 1e gehalte zilveren sigarettendoos met dakvormig deksel, Engeland, midden 20e eeuw -gebruikssporen- 20

 3100 Balustervormige 2e gehalte zilveren strooibus, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, midden 20e eeuw 95

3101 3102

 3101 Balustervormige 1e gehalte zilveren strooibus met guillochédecor, Birmingham, 1935/1936 95

 3102 Groot formaat 1e gehalte zilveren stooibus, Birmingham, 1919/1920 -h. 20,5 cm- 165

 3103 3e gehalte zilveren briletui, Duitsland, eerste helft 20e eeuw 50
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3105

3106 3107
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 3104 1e gehalte zilveren strooibus, Birmingham, 1925/1926 -h. 18,5 cm, lichte gebruikssporen- 95

 3105
1e gehalte zilveren briefopener met vergrootglas en ingelegde Maundy set met diverse jaren, meesterteken: Andrew Barrett & Sons, 
Chester, 1910 - L. 27 cm - 75

 3106 Getorste balustervormige 2e gehalte zilveren strooibus, Zweden, 20e eeuw -h. 16,5 cm- 100

 3107 Balustervormige 1e gehalte zilveren strooibus, Birmingham, 1912 -h 16,5 cm- 100

3108

3109

3110

 3108 Balustervormige 1e gehalte zilveren strooibus, Birmingham, 1964/1965 -16,5 cm- 60

 3109 2e gehalte zilveren schaaltje op voet met parelranden, 1891 -h. 9,5 cm- 140

 3110 2e gehalte zilveren cabaret met parelrand, winkeliersmerk: Diemont, Amsterdams stadskeur, circa 1800 (245 gram) 100
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 3111 1e gehalte zilveren cabaret met gecontourneerde parelrand, meesterteken: Elkington & Co, Birmingham, 1907 (379 gram) 125

 3112 2e gehalte zilveren bonbonschaaltje versierd met parelrand, onduidelijk  meesterteken, 1901 30

 3113 1e gehalte zilveren toastrekje, meesterteken: John Thomas Heath & John Hartshorne Middleton, Birmingham, 1907 25

 3114 2e gehalte zilveren tabaksdoos vermaakt tot lepeldoos, 19e eeuw 30

 3115 Opengewerkt 2e gehalte zilveren bonbonschaaltje met parelrand en bloemvormige greepjes - L. 16 cm - 25

 3116 2e gehalte zilveren strooilepel, meesterteken: Gregorius van den Toorn II, Delft, 1798 - met monogram  - 50

3117 3119

 3117
2e gehalte zilveren houder met leeuwenmaskerons op vier klauwpootjes en blauwe metalen binnenbak, onduidelijk meesterteken, 
1920 -h. 10,5 cm- 50

 3118 Opengewerkt 2e gehalte zilveren bonbonmandje met parelrand, meesterteken: A. Pressburg, Haarlem, 1960 30

 3119
Opengezaagd 2e gehalte zilveren kluwenmandje met filetranden en bloemdecor op het hengsel, meesterteken: Jippe Smedema, Dok-
kum, 1812-1832 -inscriptie op de bodem: ‘J. Smedema fecit 1829 oud 78 Jaren’ 60
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 3120
2e gehalte zilveren hengselmand met golvende rand, meesterteken: Wilkens & Söhne, Bremen, tweede helft 20e eeuw (gewicht 622 
gram) 150

 3121
2e gehalte zilveren tabaksdoos met lijnendecor, meesterteken: C. van Dam Kooiman, Schoonhoven, 1844 -inscriptie ‘Aan onzen Zoon 
W. Rauwerda 18 6/12 61’ 60

 3122 Geslepen kristallen theeflacon met 2e gehalf4452te zilveren montuur en dop, meesterteken: C.J. Begeer, Utrecht, 1868-1920 25

 3123 Djokja hengselmandje met lotusdecor 25

3124

3129

 3124 Rijk bewerkte Djokja schaal, circa 1920 - L. 26 cm - 50

 3125 1e gehalte zilveren bonbonmandje met parelrand 30

 3126 2e gehalte zilveren horlogestandaard in de vorm van een bassin met reservoir h ca. 8,5 cm- 30

 3127 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met gecontourneerde rand en gravédecor, meesterteken: P. Kruyt, Schoonhoven, 1860 20

 3128 Geslepen kristallen inktstelletje met 2e gehalte zilveren montuur en dop, onduidelijk meesterteken, circa 1900 10

 3129 2e gehalte zilveren muntkokertje voor bezemstuivers uit 1739 40
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 3130
Hamergeslagen van binnen verguld 2e gehalte zilveren hostiedoos met gegraveerd Grieks kruis aan de bovenzijde, meesterteken: J. 
Kloosterman, Tilburg/Berkel Enschot, 1963 diam. 9,7 cm, h ca. 6 mm 30

 3131 Hoornvormige geslepen kristallen odeurflacon met zilveren montuur aan kettinkje, circa 1900 -staafje scharnier ontbreekt- 20
 3132 2e gehalte zilveren strooibusje in de vorm van een Volendammer jongen, circa 1900 40

 3133
1e gehalte zilveren bokaal in Louis Seize-stijl met bladguirlandes, op voet, met bloemverdeler, onduidelijk meesterteken, adres: 
Hoeker, 1897 (gewicht 434 gram) 100

3134
3136

 3134

Geslepen kristallen inktpot met 2e gehalte zilveren montuur en dop, voorzien van een door een vorstenkroon bekroonde ‘W’, op 
wortelnoten basement. Door P. van Zijderveld, adjunct brandmeester, commandant der brandweerposten Scheveningen, Louise 
Henriëttestraat en Daguerrestraat, schrijver van het boekje ‘Als de brandklok ping-pang slaat’, ten geschenke ontvangen van H.M. 
koningin Wilhelmina bij het 30-jarige bestaan der beroepsbrandweer te Den Haag op 5 oktober 1919 -9,5 x 24 x 21 cm-

100

 3135 Gladde 1e gehalte zilveren fotolijst -voor foto van 20,3 x 15,1 cm- 40

 3136 Groot formaat 1e gehalte zilveren fotolijst -voor foto van 24,5 x 19 cm- 40

3137 3138

 3137 3e gehalte zilveren dekseldoosje met decor van twee spelende kinderen op het deksel, Duisland, circa 1900 -2,6 x 5,2 x 9 cm- 60

 3138 1e gehalte zilveren snuifdoosje met guillochédecor en florale rand, Frankrijk, 1900 -monogram AB, -1,3 x 4,4 x 7,5- 40

 3139 Rond 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met hartvormig schildje op het deksel, onduidelijk meesterteken, 1845 -gebruikssporen- 20

 3140 Vierkant 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met gegraveerd bloemdecor in ruiten, meesterteken, C. Saton, Alphen, 1861 -ge-
bruikssporen- 20
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kavel TRUE Inzet

 3141
Herenzakhorloge in zilveren kast en overkast, voorzien van beschilderde wijzerplaat, adres: Wilders, London, circa 1780 - uurwerk 
defect - 100

 3142 A Franklin Mint House of Faberge ‘Peace on Earth Millennium Commemorative’ Imperial egg, hallmarked sterling silver and jewel 
encrusted, boxed -6.75” High, 3.5” Wide- 500

 3143
Ovaal 1e gehalte zilveren blaadje met opengewerkte rand met parelrand, meesterteken: J. Vos & Co., Haarlem, 1919 -2 x 29 x 20,5 
cm- 100

 3144 Gelobde 3e gehalte zilveren schaal met druivendecor langs de rand, op drie bewerkte pootjes -diam. 25 cm- (gewicht 185 gram) 40

3145
3146

 3145
Klein 1e gehalte zilveren theepotje met geribde zijden en parelranden, meesterteken: Bonebakker & Zoon, Amsterdam, 1912 -H. met 
deksel 7,5 cm- 80

 3146 1e gehalte zilveren theepot met filetranden op ovale voet, met palissander greep, meesterteken: N. van Voorst, Utrecht, 1815 100

 3147 1e gehalte zilveren melkkan op ronde voet, meesterteken: J.G. Meijer, Amsterdam, 1828-1860 40

3148

 3148 Ronde 1e gehalte zilveren theepot met filetranden aan de bovenzijde op voet, onduidelijk meesterteken, 1852 80

 3149 Paar tot manchetknopen vermaakte 2e gehalte zilveren zeshoekige knopen (reversibel), met decor van een ruitertje, circa 1800 5
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3152
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 3150 Zilveren vergulde sigarendoos, met gekalibreerde saffieren op het slot, inscriptie aan de binnenzijde 80

 3151 Glazen bierpul met 3e gehalte zilveren montuur en klep, jugendstildecor, circa 1900 -defecten- 5

 3152 Tweearmige 2e gehalte zilveren tafelkandelaar met getordeerde vertikale ribben, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 12 cm- 30

 3153 Paar 3e gehalte zilveren schaaltjes met bloemdecor -7,5 x 10,5 cm- 10

3154 3161

 3154 1e gehalte zilveren sigarettenkoker, Duitsland, circa 1920 en lucifershouder, Mappin & Webb, Birmingham, 1930 100

 3155 Paar 1e gehalte zilveren zouttafeltjes, Birmingham, 1913 - H. 7 cm - 25

 3156 Paar 1e gehalte zilveren strooiertjes met bijpassend mosterdpotje voorzien van blauwglazen binnenbak en parelmoer lepeltjes, de 
deksel gegraveerd met een wildeman met knots en olijftak in de hand, meesterteken: Haseler Brothers, Birmingham, 1867 25

 3157 Geslepen kristallen odeurflesje met 2e gehalte zilveren montuur en dop, gravédecor, en glazen asbakje met 2e gehalte zilveren mon-
tuur 20

 3158 Paar 1e gehalte zilveren tafelkandelaartjes met parelrand 20

 3159 Twee 3e gehalte zilveren sigarettenkokers, tweede kwart 20e eeuw 30

 3160 2e gehalte zilveren muntschaaltje en 1e gehalte zilveren muntasbakje 20

 3161 Twee Djokja hengselschaaltjes met lotusdecor -diam. 14 e 16 cm- (gewicht ca. 265 gram) 60

3162

 3162
Paar taps toelopende 2e gehalte zilveren gelegenheidsbekers in 17e eeuwse stijl met gegraveerd decor en omgeslagen rand, meester-
teken: A. Nauta, Sneek, 1875 -defecten aan de bovenrand, h. 16 cm- 125

 3163 Verticaal geribde 2e gehalte zilveren breinaaldenkoker, midden 19e eeuw, daarbij: rijkbewerkte 2e gehalte zilveren beursbeugel, 
meesterteken: S.F. Reitsma, Heerenveen, derde kwart 19e eeuw 20

 3164 Paar 2e gehalte zilveren vaasjes met parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1900 -h. 17,5 cm- 20

 3165 2e gehalte zilveren kandelaartje in de vorm van een bloemdragende putto, schelpvormig zouttafeltje met putto en houder in de vorm 
van een zeemonster 20

 3166 Twee 2e gehalte zilveren bekers, 19e/20e eeuw -gebruikssporen- (gewicht 124 gram) 30
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 3167
Twee taps toelopende gematteerde 3e gehalte zilveren bekers -inscripties, aangeboden door de Firma Seyboth & Co., h. 12 cm- (ge-
wicht 231 gram) 40

 3168 2e gehalte zilveren pillendoosje, 1913 en kristallen odeurflacon met glazen stopje en 2e gehalte zilveren monturen, 19e eeuw 25

 3169
1e gehalte zilveren blaker met kaarsendover, meesterteken: J.H. Stellingwerff, Amsterdam 1812-1826, daarbij: 2e gehalte zilveren 
lontenknipper, onduidelijk meesterteken - restauratie - 100

 3170 Paar 2e gehalte zilveren tafelkandelaars, meesterteken: Wilkens & Söhne, Bremen, tweede helft 20e eeuw -h. 7 cm- 30
 3171 Paar glazen onderzetters met 2e gehalte zilveren rand, meesterteken: W. Burger & Zonen, Haarlem, 1952-1975 20

 3172 Paar 2e gehalte zilveren tafelkandelaartjes in originele doos, meesterteken: van Kempen en Begeer, Zeist & Voorschoten/Leiden/
Zoetermeer, na 1961 -h. 6 cm- 25

3173

3175

 3173
Paar 2e gehalte opengezaagde zilveren zoutvaten waarvan één met kobaltblauw binnenglas, met filet- en parelrand op vier bolpootjes, 
empire-stijl, 1936 50

 3174 1e gehalte zilveren slacouvert, rondfilet met parelrand, onduidelijk meesterteken, winkeliersmerk: Bonebakker & Zoon, Amsterdam, 
1888 (215 gram) 40

 3175 Paar 1e gehalte zilveren sauskommen op vier pootjes, Sheffield, 1923 120

 3176 Twee BWZG zeszijdige strooibusjes met gegraveerd decor van Babyloniërs 30

 3177 2e gehalte zilveren asbak en opengewerkt schaaltje, beide met oud-Hollands decor 30

3178
 3178 Paar 2e gehalte zilveren stooiertjes in de vorm van een fazant, circa 1900 50
 3179 Paar 2e gehalte zilveren bekers met omgeslagen rand en gegraveerd floraal decor 20

 3180 Ronde 1e gehalte zilveren poederdoos, meesterteken: Broadway & Co., Birmingham, 1934, daarbij: 1e gehalte zilveren handspiegel, 
meesterteken: William Comyns & Sons, Londen, 1946 25

 3181 Borstel met 2e gehalte zilveren kap en oud-Hollands decor, daarbij: Djokja schaaltje met lotusdecor 20

 3182 Geslepen kristallen zoutbakje in 2e gehalte zilveren houder op drie bolpootjes, meesterteken: P.G. Petersen, Amsterdam, 1825 -chipjes 
kristal- 10

 3183 Paar ronde geslepen kristallen flacons, Russisch slijpsel, met rijk bewerkte 1e gehalte zilveren monturen en doppen, Birmingham, 
1903 -H. ca. 12,5 cm- 20
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 3184 Twee 2e gehalte zilveren zoutvaten met twee oren, één op vier pootjes en één op basement, circa 1800 -lichte defecten- 40
 3185 Twee 2e gehalkte zilveren zoutbakjes met kobaltblauw binnenglas in Louis Seize-stijl, circa 1900 40

 3186

Paar 2e gehalte zilveren knopen met bewerkte rand en portret van Admiraal Zoutman op de voorzijde Johan Arnold Zoutman (1793-
1794), schout-bij-nacht van Holland en West-Friesland en bevelhebber van de Nederlandse vloot tijdens de Vierde Engels-Neder-
landse Oorlog, bekend om zijn rol in de slag bij de Doggersbank in 1781, feitelijk onbeslist, in de Republiek als een overwinning 
gevierd, onduidelijke zilverkeuren, jaarletter Z, jaren ‘80, 18e eeuw -Diam. Circa 2 cm-

100

 3187 2e gehalte zilveren theezeefje met zeilbootje op het heft, suikerschepje en drinkbekertje met initialen ‘C.F.’ - deukjes - 10

3188

3190

 3188
Zilveren kandelaartje met steel in de vorm van een dolfijn, bekertje met vermeil binnenzijde en dekselbakje met tangetje voor zoetjes, 
diverse gehaltes 50

 3189 2e gehalte zilveren theeduimpje met schelpvormige bak, meesterteken: C. Kellenbach, Rotterdam, 1821, daarbij: twee naaldenkokers 
en rijgnaald 30

 3190 Twee Djokja sigarettenkokers en sigarettendoos met lotusdecor 80

3191 3194

 3191 Djokja dekseldoosje, pennenbakje en eierdop, alle met lotusdecor 50
 3192 Djokja taartschep en twee briefopeners 20
 3193 2e gehalte zilveren theezeef, schaaltje en lekbakje, daarbij: roomlepel en twee vleesvorkjes 40

 3194
Drie 2e gehalte zilveren lodereindoosjes, meesterteken: Gebr. Reitsma, Sneek, 1914, Wed. J. H. v/d Meulen, Joure, 1856 en Christiaan 
Bruinings, Joure, 1860 40

 3195 Drie 2e gehalte zilveren loddereindoosjes, waaronder meesterteken: Christiaan Bruinings, Sneek 30
 3196 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen, waaronder één in de vorm van een schrijfbureau, naar antiek voorbeeld 25
 3197 Drie 2e gehalte zilveren pillendoosjes, geribd doosje, anno 1820 - defecten - 20

 3198 Geslepen kristallen lepelvaasje met 2e gehalte zilveren montuur, opengewerkt schaaltje en 3e gehalte zilveren kop, Duitsland circa 
1900 20

3199

 3199
Drie-delig 1e gehalte zilveren theeservies bestaande uit: schuitvormige theekan met gezwart houten greep en ananasvormige knop, 
roomkannetje en suikerbakje met greep, meesterteken: H. Poelman, Den Haag, 1931 (1050 gram) 350

 3200 Bijbel met 2e gehalte zilveren klampen, meesterteken: A. Sweerling, Meppel 1879-1897, bijbeltje met 2e gehalte zilveren monturen 
en 2e gehalte zilveren ketting met jasseronschakel - alle met defecten - 25

 3201 2e gehalte zilveren theeschepje met gecontourneerde randen, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1868, 1e 
gehalte zilveren fotolijstje en muntlepel 20



Friday January 10, 2020 Zilveren sieraden en voorwerpen

202

3203

3205

kavel TRUE Inzet

 3202 3e gehalte zilveren mosterdlepeltje, zoutlepeltje en twee glazen zoutstrooiertjes met 2e gehalte zilveren doppen 10

 3203 Serie van drie 2e gehalte zilveren tafelkandelaartjes, waaronder meesterteken: J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten 30

 3204 2e gehalte zilveren hengselmandje, pillendoosje, 19e eeuw, daarbij: fotolijstje 30

 3205 Serie van drie 3e gehalte zilveren zoutvaatjes met glazen binnenbakjes, Duitsland, eerste helft 20e eeuw -gegraveerde N- 60

 3206 Paar opengewerkte 3e gehalte zilveren houders en opengewerkte 2e gehalte zilveren houder met floraal decor (gewicht 198 gram) 40

 3207 2e gehalte zilveren kokertje -sluiting defect-, twee 2e gehalte zilveren miniaturen: steppende jongen en knopstoel, etc. 15

 3208 3e gehalte zilveren kinderset in etui, bestaande uit: eierdop, bekertje en lepeltje -gebruikssporen- 20

3209

3213

 3209 Drie zilveren zoutbakjes in zilveren houders, diverse gehaltes 40

 3210 Drie zilveren zoutbakjes met kobaltblauwe binnenbakjes in Louis Seize-stijl, circa 1900 40

 3211 Paar 2e gehalte zilveren tafelkandelaartjes, meesterteken: Zaanlandsche Zilversmederij, Haarlem/Amsterdam, circa 1930, twee servet-
banden en vingerdoekjesring 30

 3212 Vierdelig 2e gehalte zilveren kapstel met gegraveerd rankendecor, bestaande uit: spiegel, kamhouder en twee borstels 40

 3213 Driedelig 1e gehalte zilveren Georgian-stijl koffie- en theeservies, Mexico (1863 gram) 300

3214

3217

 3214
Vierdelig 2e gehalte zilveren theeservies met parelrand, bestaande uit: komfoor, melkkan en suikerpot, meesterteken: van Kempen & 
Begeer, en theepot, alle tweede helft 20e eeuw 250

 3215 2e gehalte zilveren lepeldoosje op klauwpootjes met een serie van zes Djokja taartvorkjes en een 2e gehalte zilveren roomlepeltje 25

 3216 Djokja asbak, briefopener, prikkers in standaard, etc. 30

 3217 Vier Djokja vingerkommen met bewerkt fries, lotusdecor -diam. 10 cm, h. ca. 5 cm- 60



Friday January 10, 2020 Zilveren sieraden en voorwerpen

203

3218
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 3218
Zilveren suikerschaaltje op ronde voet met parelrand, mosterdpotje, melkkannetje en houder voor theezeefje met parelrand, diverse 
gehaltes 50

 3219 Twee BWZG eierdoppen, tafelbelletje en rond Djokja pillendoosje met pauwendecor 30

 3220 Driedelig geslepen kristallen roomstel met 2e gehalte zilveren monturen: melkkan, suikerpot met hengsel en lepelvaasje, meester-
teken: H. Höhle & J. Bolhuis, Amsterdam, circa 1930 25

 3221
2e gehalte zilveren beker -gebruikssporen-, beursje met zilveren beugel, maggifleshouder met oud-Hollands decor en lucifersdoo-
shouder 40

 3222 Vier 2e gehalte zilveren stapelbare diner-asbakjes, meesterteken: Koninklijke van Kempen en Begeer, Zeist & Voorschoten, Leiden/ 
Zoetermeer, na 1961 15

3223

3225

 3223 Zilveren notitieblokjeshouder, hoedenspelden en sieraden, diverse gehaltes 75

 3224 Zilveren eierdop, face-à-main, penhouder, etc. 40

 3225
Zilveren rozenkranshouder in de vorm van een boekje, lipstickhouder met gravédecor en cabochon geslepen turkoois, vingerhoed en 
miniatuur: lantaarnopsteker, diverse gehaltes 40

 3226 1e gehalte zilveren handspiegel met engelenkopjesdecor, twee geslepen kristallen flacons en bakje met 1e gehalte zilveren montuur en 
dop, Engeland, circa 1900 -defecten- 20

3227
3231

 3227 Zilveren theezeef, lekbakje, mesje en kindercouvertje aan gestoken parelmoeren heft, etc., diverse gehaltes 40

 3228 1e gehalte zilveren lucifersdooshouder met decor van engelenkopjes, houder voor bakje, houder voor zoutbakje en houder met oud-
Hollands decor en kobaltglazen binnenbakje 30

 3229 2e gehalte zilveren klamp en middenstuk van klamp, met decor van een moeder met kind, 1811, schede van zakmes, meesterteken: 
vermoedelijk: H. Fliringa, Leeuwarden, 1826-1832, vingerhoedje, fragmenten van klampen en wat sieraden, 18e/19e eeuw 30

 3230 Vierdelig 2e gehalte zilveren kapstel, bestaande uit: handspiegel, borstel, kamhouder en handborstel, Duitsland, derde kwart 20e eeuw 
-defecten- 40

 3231 2e gehalte zilveren theezeef, lekbakje, dessertcouvert en maggifleshouder -defecten- (gewicht ca. 217 gram) 40

 3232 2e gehalte zilveren servetstandaard, roomlepel, suikerschep, sierlepel en cakeprikker, alle met oud-Hollands decor, eerste helft 20e 
eeuw -cakeprikker gebroken- 40

 3233 Zilveren pillendoosje, bloemhouder, sieraden, etc. 30
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 3234 Rijk gedecoreerd Djokja rooksetje, schaaltje hengselschaaltje,taartschep, taartvorkjes en koffielepeltjes 100
 3235 2e gehalte zilveren klontjestang, botermesje, vorkje, olijflepel en sardinevork, alle parelrand, diverse meesters en jaren 40
 3236 Collectie diverse 2e gehalte zilveren voorwerpen o.a. sigaretten etui, servetringen etc 50

 3237
Taps toelopende zeszijdige zilveren naaldenkoker met gravédecor, midden 19e eeuw, twee pillendoosjes, vleespen en briefopener met 
niëllo, diverse gehaltes 50

 3238 Paar geslepen kristallen whiskykaraffen, porseleinen strooibus met Zwiebelmuster, Blue Danube, koffiepotje met blauw-wit Saskisch 
decor, 18e eeuw -beschadigd-, vaasje, schaaltje met blauw-wit bloemenmanddecor, De porceleyne Fles. Delft, bevrijdingsjaar 1945 30

3239

3243
 3239 Inktpotje met 2e gehalte zilveren montuur en dop, zuurvork aan agaten steel, onderzettertjes, beursbeugel, etc. 100

 3240 Zilveren vulpotloodjes, houder voor haaknaald, zoutlepeltje, etc., diverse gehaltes 35

 3241 1e gehalte zilveren drankflaconnetje, drie kurken met 2e gehalte zilveren greepjes en  2e gehalte zilveren pillendoosje 25

 3242 Driedelig 1e gehalte zilveren tafelsetje, drie diverse 1e gehalte strooiertjes, kaarsendovertje en twee 2e gehalte zilveren servetringen 25

 3243
Glazen olie- en azijnstel met 1e gehalte zilveren monturen, twee zoutvaatjes en paar strooibusje met kobaltglazen binnenbakjes 
-defecten glas, één glaasje niet origineel- 30

3244
 3244 Zilveren penhouders, servetbanden, damesvestzakhorloge, schildpad doosjes met Djokja appliques, diverse gehaltes, etc. 40
 3245 Zes Djokja menuhouders in de vorm van wajangpoppen en vier menuhouders in de vorm van straatventers 20

 3246 Zes 1e, 2e en 3e gehalte zilveren miniaturen: asbak in de vorm van een gondel, 1e gehalte zilveren zoutvaatje met vergulde binnenzi-
jde in de vorm van een vikingschip, filigrain gondel, hanger in de vorm van een gondel en botter 25

 3247 Polychroom beschilderd 2e gehalte zilveren miniatuur: wippende kinderen, theelepels, sieraden, munten, etc. 20
 3248 Divers klein zilver, vaasjes, miniaturen, etc. (2e gehalte en BWZG) 20
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 3249 Zes 2e gehalte zilveren tafelcouverts, dubbelfilet, adres: C. Begeer, Utrecht (gewicht 838 gram) 300

 3250
2e gehalte zilveren theezeef en lekbakje met parelrand, meesterteken: Gebr. Huisman, Schoonhoven, 1961, vijf aan elkaar te haken 1e 
gehalte zilveren fotolijstjes, odeurflesje en pillendoosje in de vorm van een appel 50

 3251 Zilveren lekbakje voor theezeef met oud-Hollands decor, pillendoosje, tondeldoosje, zoutbakje met blauw glazen binnenbakje, etc., 
diverse gehaltes 40

3252

3253

 3252 Zes geslepen kristallen flacon en bakjes, Russisch slijpsel, met 1e gehalte zilveren monturen en doppen, Engeland, circa 1900 60

 3253 Zes Djoca kommen met lotus decor, gemerkt T.T. 800 70

3254 3257

 3254
Zesdelige 2e gehalte zilveren koffieset, bestaande uit: koffiekan, chocoladekan, hete melkkan, melkkannetje en twee shuikerschaal-
tjes, alle met filetranden, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1942, 1957, 1956 350

 3255 Drie 2e gehalte zilveren servetbanden, drie theezeefjes en strooibusje 35

 3256 Zeven 1e gehalte zilveren strooibusjes 100

 3257 Zilveren strooibusje, schaaltjes, asbakje, kandelaartje, bestekdelen, etc., diverse gehaltes 100

 3258 Diverse tweede gehalte zilveren voorwerpen: strooilepel, botermesje, gembervorkje, sierlepel met Oud-Hollands decor, sierlepel met 
getorste steel, breipenhouders, sierkurk en een naaischaartje 15
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 3259 Hamergeslagen 2e gehalte zilveren vaasje, twee couverts, puntfilet, en serie van vier koffielepeltjes 75

 3260 Diverse zilveren en onedele voorwerpen, 2e gehalte zilveren strooilepel, 2e gehalte zilveren klontjestang, twee beursjes, kroketten 
schep, etc. 15

 3261 Zilveren naaldenkoker, stempels, horlogesleutel, knoop, horlogeketting met paardjesdecor, etc., diverse gehaltes 60

 3262 2e gehalte zilveren servetband met verhoogd medaillon, voorzien van gegraveerd initiaal ‘W.R.’, 19e eeuw, drie servetbanden en vier 
vingerdoekjesringen 40

3263

3268

 3263
Zes 2e gehalte zilveren theelepels, suikertang en theeschepje, parelrand, in met blauwe zijde bekleed wortelnoten doos, diverse 
meesters en jaren, tweede helft 19e eeuw 60

 3264 Twee Djokja tafelkandelaartjes en acht onderzetters met lotusdecor, circa 1930 (gewicht 460 gram) 50

 3265 Kristallen odeurflacon met zilveren montuur, paar strooiers met 1e gehalte zilveren dopjes, serie van zes 2e gehalte zilveren bloem-
lepeltjes met theeduim en suikerschep, compotelepeltje en muntlepeltje 25

 3266 Diverse 2e gehalte zilveren voorwerpen, sigaretten etui, servetringen, etc 40
 3267 Tien 1e en 2e gehalte zilveren pillendoosjes 20

 3268
Blikken trommel met Hindeloopen decor, geslepen kristallen inktpotjes met 2e gehalte zilveren doppen, zilveren bakjes, sierkurken, 
handgreep wandelstok, etc., diverse gehaltes 150

 3269 Zes zilveren servetbanden en vijf vingerdoekjesringen, diverse gehaltes 40
 3270 Twaalf-zijdige 1e gehalte zilveren beker op ronde voet -h. 14,8 cm- (gewicht 137 gram) 40
 3271 Twaalf Djokja prikkers op standaard met lotusdecor 20

3272

 3272
Twee 2e gehalte zilveren asbakjes met oud-Hollands decor, schuikerschepje, fluitjeshanger, sigarettendover en zes theelepels met 
getorste steel eindigend in een eikel, daarbij verzilverde klontjestang 40

Flatware

 3273 2e gehalte zilveren roomlepel met decor van een jager in de bak en figuur aan het uiteinde van de steel, onduidelijk meesterteken, 
1820 20

 3274 2e gehalte zilveren groentelepel, Hollands glad, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1946 20
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 3275 2e gehalte zilveren natfruitschep met rankendecor in de bak aan roossteel, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1940 20
 3276 2e gehalte zilveren strooillepel met haan aan het uiteinde van de steel, onduidelijk meesterteken, 1921 20
 3277 2e gehalte zilveren sauslepel, Haags lof, meesterteken: H. Hooykaas, Schoonhoven, 1920 10
 3278 Rijkbewerkte 3e gehalte zilveren taartschep met decor van tortelende duifjes, jongen en meisje, etc., Duitsland, circa 1900 10
 3279 Schelpvormige 2e gehalte zilveren punchlepel, aan gedraaide ebbenhoutensteel, 1873 20
 3280 2e gehalte zilveren pasteischep met agaten heft, laatste kwart 19e eeuw - L. 24 cm - 25

 3281 2e gehalte zilveren theeduimpje met geribde bak en gravédecor, meesterteken: vermoedelijk Christiaan van Gemert, Den Bosch, 
1806-1810 20

 3282 2e gehalte zilveren taartschep met gravédecor van een vogel aan getorste steel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorscho-
ten, 1884 15

 3283 Opengewerkte 2e gehalte zilveren dienschep met gravédecor, meesterteken: A.H. der Kinderen, Den Bosch, 1863 20

 3284
2e gehalte zilveren geboortelepel, man met juk aan het uiteinde van de steel, inscriptie: ‘Tjitske Ymes Alkema geboren den 9 October 
1843’, meesterteken: P. Bijlsma, Makkum 30

 3285 Bladvormige 2e gehalte zilveren taartschep aan getordeerde bladsteel, meesterteken: Wed. v.d. Broek, Amsterdam, 1904 15
 3286 1e gehalte zilveren suiker strooilepel model Blossom, ontwerp Georg Jensen, Denemarken, midden 20ste eeuw 50
 3287 1e gehalte zilveren sauslepel met floraal jugendstil decor, Frankrijk, circa 1900 10

 3288 2e gehalte zilveren sauslepel en jamlepel, Hollands glad, meesterteken: Gerritsen en van Kempen, Zilverfabriek Voorschoten, 
Voorschoten, midden 20e eeuw 20

3289

3296

3301

 3289
2e gehalte zilveren soepdienlepel met schenktuit en gravédecor, onduidelijk meesterteken, met inscriptie:T: F: Zijlker: T:D: de Ruiter: 
1853 -Jan Freerks Zijlker (Nieuw-Beerta, 28 april 1805 - Winschoten, 2 maart 1868) was een Nederlands liberaal politicus. Hij 
zetelde van 1849 tot 1868 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en vertegenwoordigde de liberale Groningse herenboeren-

50

 3290 3e gehalte zilveren taartschep met floraal gravédecor, Frankrijk, 1840-1879 15
 3291 2e gehalte zilveren pasteischep aan getorste steel, meesterteken: A. Kuylenburg, Schoonhoven, 1897 20
 3292 2e gehalte zilveren strooilepel met gravédecor aan getorste steel, meesterteken: C. Hooikaas, Schoonhoven 1895 10
 3293 2e gehalte zilveren herdenkingslepel Theodorus Niemeyer 1819-1869 met figuur aan het uiteinde van de steel 5
 3294 2e gehalte zilveren vleesvork, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1897 20
 3295 2e gehalte zilveren aardappellepel, Haags lof, meesterteken: A.J. Driessen, Utrecht, 1931 20

 3296 2e gehalte zilveren sauslepel, sardinevork en zuurvork, Haags lof, diverse meesters en jaren 40

 3297 2e gehalte zilveren vleesvork, Hollands glad, meesterteken: D. van Oudvorst & Zn., Amsterdam, 1920, winkeliersmerk: S. Wester-
beek van Eerten 20

 3298 2e gehalte zilveren roomlepel met decor van een visser in de bak en een staande leeuw aan het uiteinde van de steel, meesterteken: J. 
Schijfsma, Sneek, Woudsend, tweede helft 19e eeuw 15

 3299 2e gehalte zilveren apostellepel , 20e eeuw 20
 3300 2e gehalte zilveren taartschep met opgelegde golvende lijn op het handvat, Denemarken, 1935 20

 3301 2e gehalte zilveren natfruitschep met floraal decor, Haags lof, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1943 30

 3302 2e gehalte zilveren taartschep met oud-Hollands decor en zeilschip aan het uiteinde van de steel, onduidelijk meesterteken, 1912 20
 3303 2e gehalte zilveren vlalepel, puntfilet, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1935 15

 3304 2e gehalte zilveren roomlepel naar 17e eeuws voorbeeld, meesterteken: Zaanlandsche Zilversmederij, Haarlem/Amsterdam, midden 
20e eeuw 10

 3305 2e gehalte zilveren cakeprikker, meesterteken: Bijkamp & Co, Steenwijk, 1945-1975 10
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 3306 2e gehalte zilveren diencouvert met gravédecor, meesterteken: J. van Os van den Abeelen, Schoonhoven, 1885 50

 3307 2e gehalte zilveren soepdienlepel met getorste steel, aan uiteinde met parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorscho-
ten, 1887 40

 3308 2e gehalte zilveren aardappellepel, Haags lof, onduidelijk meesterteken, 1926 15
 3309 2e gehalte zilveren sauslepel met getorste steel, aan uiteinde met parelrand, onduidelijk meesterteken, 1890 10

 3310
2e gehalte zilveren bowllepel met getorste steel en opengewerkt uiteinde met gravédecor, meesterteken: J. de Vries, Hoorn, 1931 -l. 
30 cm- 40

 3311 2e gehalte zilveren strooilepel, onduidelijk meesterteken, circa 1800 25
 3312 2e gehalte zilveren strooilepel met gravédecor, meesterteken: Chr. Brunings, Joure, 1858 10

3313

3315

 3313 2e gehalte zilveren soepdienlepel met gravédecor -lichte gebruikssporen- 60

 3314 3e gehalte zilveren sauslepel, spatelfilet, circa 1900 15

 3315 Hamergeslagen 2e gehalte zilveren taartschep, art deco, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1932 30

3316 3319

 3316 Rijkbewerkte 2e gehalte zilveren druivenschaar, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, voorschoten, circa 1900 65

 3317 2e gehalte zilveren kinderschuifje, Haags lof, met inscriptie 15

 3318 2e gehalte zilveren roomlepel aan puntsteel met gravédecor, meesterteken: D.M. Mulder, Winschoten, 1840 -gebruikssporen- 15

 3319 1e gehalte zilveren dienschep met opengewerkt blad -gegraveerd monogram- 35

 3320 2e gehalte zilveren sierlepel met jager en hond aan het uiteinde van de steel, 19e/20e eeuw 35

 3321 2e gehalte zilveren natfruitschep met aardbeien- en kersendecor, 1937 30

3322

 3322 2e gehalte zilveren taartschep met omgebogen steel en art deco decor, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1944 40

 3323 2e gehalte zilveren taartschep met gematteerde bak en gegraveerd bloemdecor, meesterteken: G. Greup, Schoonhoven, 1907 25

 3324 Serie van zes 2e gehalte zilveren koffielepeltjes, meesterteken: Johannes Mattheus van Kempen, Utrecht, 1825 - 1 lepel verbogen - 25

 3325 2e gehalte zilveren croquettang met oud-Hollands decor, circa 1930 25
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 3326 2e gehalte zilveren taartschep met waaiersteel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1918 35
 3327 2e gehalte zilveren rijstlepel met pistoolgreep, de bak met graveerwerk 20
 3328 2e gehalte zilveren taartschep met omgekrulde steel, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1948 35

 3329 2e gehalte zilveren soepdienlepel, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1964 80
 3330 Gedeeltelijk geëmailleerde 2e gehalte zilveren theelepel, Rusland, eerste helft 20e eeuw 20
 3331 Hoornen slacouvert aan Djokja handvatten met floraal decor, circa 1930 10
 3332 1e gehalte zilveren lepel in de vorm van een geisha met parasol, gemerkt: K. Uyeda, Japan - L. 14,5 cm - 15

3333
3340

 3333 1e gehalte zilveren brijlepel, meesterteken: J. Berenger, Londen, 1799 50
 3334 2e gehalte zilveren geboorte lepel bekroond met Caritas, de bak met inscriptie 20
 3335 2e gehalte zilveren geboorte lepel bekroond met symbool Geloof Hoop en Liefde, de bak met inscriptie 20
 3336 2e gehalte zilveren geboorte lepel bekroond met een bakker, de bak met inscriptie 20
 3337 2e gehalte zilveren geboorte lepel bekroond met dame, de bak met inscriptie 20
 3338 2e gehalte zilveren geboorte lepel bekroond met geleerde, de bak met inscriptie 20
 3339 2e gehalte zilveren taartschep, meesterteken Gerritsen & van Kempen N.V. Zeist, 1947. Hierbij losse items. 10

 3340 Paar 2e gehalte zilveren groentelepels, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 50
 3341 Paar 2e gehalte zilveren sauslepels met filetranden, onduidelijk meesterteken, 1869 10

3342 3344

3347

 3342 2e gehalte zilveren visdiencouvert aan puntsteel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1919 40

 3343 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 15

 3344
1e gehalte zilveren lepel, meesterteken, Nicolaas van Nuys II, Den Haag 1795 en een 1e gehalte zilveren dessertvork, vermoedelijk 
Thomas Houtman, Amsterdam, 1786 30

 3345 Twee 2e gehalte zilveren petit-four scheppen met gravédecor, één aan getorste bladsteel, tweede helft 19e eeuw 25

 3346 2e gehalte zilveren sierlepel met koning-stadhouder Willem III en koningin Mary aan het uiteinde van de steel, gegraveerd wapen op 
de achterzijde van de bak, en geboortelepel met sjees aan het uiteinde van de steel -inscriptie- 40

 3347 Paar 2e gehalte zilveren dienlepels met rocailledecor, meesterteken: J.M. van Kempen, & Zonen, Voorschoten, 1895 40
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 3348 Twee 2e gehalte zilveren roomlepels, één met parelrand en één met opengewerkt floraal decor aan het uiteinde van de steel, diverse 
meesters en jaren 15

 3349 2e gehalte zilveren petit-four tang en jamlepel 20
 3350 2e gehalte zilveren visdiencouvert, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1921 60

 3351 2e gehalte zilveren sierlepel met zeilboot aan het uiteinde van de bewerkte steel, visvork, Hollands glad, roomlepel, Haags lof en 3e 
gehalte zilveren klontjestang, Duitsland, circa 1900 40

 3352 Twee 2e gehalte zilveren tafellepels, Hollands glad, meesterteken: vermoedelijk Roelof Helweg, Amsterdam, 1806 30
 3353 2e gehalte zilveren kinderlepel, Hollands glad, met inscriptie, daarbij: botermesje met 3e gehalte zilveren handvat 20

 3354
Twee 2e gehalte zilveren strooilepels met filetrand, meesterteken: H. van Delden, Zwolle, 1831 en onduidelijk meesterteken, 1846 
-reparatie- 45

3355

3358

 3355
2e gehalte zilveren strooilepel met parelrand, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 1910 en strooilepel met gravédecor, tweede 
helft 19e eeuw -gerepareerde breuk- 45

 3356 Paar 2e gehalte zilveren dienlepels, rondfilet, meesterteken: J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten (195 gram) 30
 3357 Paar 1e gehalte zilveren natfruitlepels, spatelfilet, meesterteken: P. Las van Bennekom, Amsterdam, 1823 (195 gram) 40

 3358 Paar 2e gehalte zilveren groentelepels, Haags lof, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1923 40
 3359 1e gehalte zilveren couverts, spatelfilet, meesterteken: Wed. H. Helweg, Amsterdam, 1866 - met monogram - 20
 3360 2e gehalte zilveren tang met filetranden, 1926 en 1e gehalte zilveren klontjestang, Londen, 1821 35

3361

 3361 Paar 1e gehalte zilveren sauslepels, rondfilet, meesterteken: D. van Outvorst, Amsterdam, 1921 ( 185 gram) 40

 3362 2e gehalte zilveren roomlepel met wapenschildje en boogschietende man aan het uiteinde van de steel, onduidelijk meesterteken, 
1886, en roomlepel met decor van vrouw met juk en melkemmers, eind 19e eeuw, beide met fantasiekeuren 25
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 3363 Twee 2e gehalte zilveren groentelepels, Hollands glad, meesterteken D. v. Outvorst & Zn, Amsterdam 1906 70

 3364 2e gehalte zilveren dessertlepel, Amsterdam, circa 1800, en twee dessertlepels 25
 3365 2e gehalte zilveren roomlepel en botermesje, Haags lof, daarbij: vleesvork met filetrand 15
 3366 Drie 2e gehalte zilveren strooilepels, diverse meestertekens, twee maal 1825 -één lepel met defecten- en 1863 30

 3367 1e gehalte zilveren kindercouvert, gemerkt Cohr Denemarken gedecoreerd met een konijn, hierbij’: 1e gehalte zilveren kindercouvert, 
gemerkt Towle 25

 3368 Drie 2e gehalte zilveren sauslepels, 19e/20e eeuw 40

 3369 Toastvork, strooilepeltje en Stilton-schep met 1e gehalte zilveren heften, James Deacon & Sons, Sheffield, 1905 25

3370
3372

 3370
1e gehalte zilveren lepel, meesterteken: Huibert Alkers, 1794, 1e gehalte zilveren vork, onduidelijke keuren, 18e eeuw en een 1e 
gehalte zilveren lepel, onduidelijk meesterteken, mogelijk Roelof Helweg, winkeliersmerk: Diemont (1776-1811) 30

 3371 2e gehalte zilveren gembervork en twee zuurvorken met gravédecor, diverse meesters, tweede helft 19e eeuw 30
 3372 Serie van drie 2e gehalte zilveren sauslepels, rondfilet, meesterteken: J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten, 1885 en 1904 40
 3373 2e gehalte zilveren olijflepel en twee roomlepeltjes met gravédecor, diverse meesters, tweede helft 19e eeuw 30
 3374 2e gehalte zilveren natfruitschep, theezeef en siertaartschep 25
 3375 2e gehalte zilveren bowllepel, klontjestang en lepel, diverse meesters en jaren 20
 3376 Twee 2e gehalte zilveren sauslepels, 2e gehalte zilveren kaasschaaf, dubbelfilet 20
 3377 2e gehalte zilveren tafelcouvert, Utrecht, 1805, meesterteken liggend lam 20
 3378 2e gehalte zilveren theezeef, botermesje aan 3e gehalte zilveren handvat en zuurprikker 15
 3379 2e gehalte zilveren vleesvorkje en botermesjes, puntfilet, daarbij: verzilverd botermesje puntfilet 10

3380

 3380
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 35

 3381 Herdenkingslepel koningin Wilhelmina 1923, herdenkingslepel koningin Juliana met op de achterzijde vermeld de namen en geboort-
edata van haar kleinkinderen en twee vingerhoeden, koningin Juliana en koningin Beatrix 30

 3382 Drie 2e gehalte zilveren suikerschepjes en petit-four schepje, diverse meesters en jaren, 19e/20e eeuw 20
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 3383 Twee 2e gehalte zilveren natfruitschepjes, diverse meesters, 1893, 1902, dessertlepel met gravédecor en 2e gehalte zilveren sierlepel 40

 3384 Twee 2e gehalte zilveren theeduimpjes, tuitzeefje en sierlepel, tweede helft 19e eeuw 35

 3385 2e gehalte zilveren taartschep, Zilverfabriek Voorschoten, kinderbekertje met initialen twee servetringen en twee vingerdoekringen 30

 3386 2e gehalte zilveren taartschep, 2e gehalte zilveren opengewerkte schep met foraal decor paar 2e gehalte zilveren dessertlepels, Haags 
Lofje 30

 3387 2e gehalte zilveren dienvorken, 2e gehalte zilveren sauslepel en onedele taartschep 40

3388

3390
 3388 2e gehalte zilveren tafelcouvert met mes, van Kempen & Begeer, 1968 50

 3389 2e gehalte zilveren vleesdienvork, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, twee botermesjes en twee 
vleesvorkjes, diverse modellen, meesters en jaren 35

 3390
Vijf 2e gehalte zilveren sierlepels, waarvan vier met apostel en één met schilddragende leeuw aan het uiteinde van de steel, eerste 
helft 20e eeuw 35

 3391 Twee Djokja kindercouverts, theehouder en briefopener 20
 3392 Vijf 3e gehalte zilveren koffielepels, ‘Bremer Lilie’, ontwerp Hugo Leven 25
 3393 Vijf 1e en 2e gehalte zilveren tondeldoosjes en pijpje, 19e eeuw 25

3394 3396

 3394 Zilveren theelepels, klontjestang, tafelnummers, etc., diverse gehaltes 40

 3395 Vijf stuks 2e gehalte zilveren schepwerk, waaronder vlalepel, kindercouvert en vleesvork 25

 3396 Vijf 2e gehalte zilveren vorken en lepels, circa 1800 en ouder, waaronder Amsterdam -gebruikssporen- 130

 3397 2e gehalte zilveren bestekdelen: natfruitschep, theelepels, vleesvorkje, etc. 30
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 3398 2e gehalte zilveren jamlepel, olijflepel, kinderschuifje, twee suikerschepjes, etc. 40

 3399
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 40

 3400 Vierdelig hors d’oeuvreset aan 2e gehalte zilveren handvatten, schoenlepel aan 1e gehalte zilveren greep -gebruikssporen- en 2e 
gehalte zilveren theelepel, empire model, eerste helft 19e eeuw 5

3401

3405

 3401
Vier 2e gehalte zilveren dessertcouverts en twee dessertvorken, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 
1921 -gegraveerd monogram P.V.- (gewicht 460 gram) 80

 3402 2e gehalte zilveren sierlepel met putto aan het uiteinde van de steel, cakeprikker, botermesje, paar zoutlepeltjes, etc. 40

 3403 Zes dessertmessen aan 2e gehalte zilveren handvatten, dubbelfilet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1920 30

 3404 Zes kleine dessert (fruit-) vorkjes aan 2e gehalte zilveren handvatten met filetrand, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, 
Voorschoten, circa 1930 25

 3405 Zes 2e gehalte zilveren vismessen, dubbelfilet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 60

 3406 Vier paar 1e en 2e gehalte zilveren strooibusjes en twee losse exemplaren - diverse beschadigingen - 30

 3407 Twee 2e gehalte zilveren koffielepels, Rusland, twee vleesvorken en zuurvork aan getorste steel, twee gedeeltelijk blauw geëmail-
leerde vleesvorkjes, etc. 40

3408
3409

 3408
Zes 2e gehalte zilveren dessertcouverts, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1897 -lichte gebruiksspor-
en- 150

 3409 Zes 2e gehalte zilveren tafelcouverts, Haags lof, meesterteken: J.M. van kempen & Zonen, Voorschoten, 1897 150

 3410 Drie 2e gehalte zilveren tafelcouverts, Haags lof, meesterteken: twee maal J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten en Zilverfabriek 
Voorschoten, Voorschoten, diverse jaren 60
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 3411 Diverse 2e en 3e gehalte zilveren bestekdelen, waaronder Haag Lofje 125

 3412 Opengewerkt Djokja hengselmandje en diverse 2e gehalte zilveren theelepeltjes 25

 3413 Kristallen odeurflacon met 2e gehalte zilveren dop en glazen stopje, 19e eeuw, paar vorken, Haags Lofje, suikerschepje, theeduim en 
een koffielepeltje met stadswapen van Amsterdam 30

 3414 Serie van zes zilveren dessertlepels, Duitsland, circa 1830 50

3415
3418

 3415 Zes 2e gehalte zilveren tafelcouverts, meesterteken: Cornelis van Straatsburg, Utrecht, 1780 (gewicht 822 gram) 300

 3416 Zes 2e gehalte zilveren dienvorkjes aan streepagaten handvat, diverse meesters, tweede helft 19e eeuw 50

 3417 Zes 2e gehalte verguld zilveren bokkenpoottheelepeltjes, circa 1900 20

 3418 Zes 2e gehalte zilveren suiker- en theeschepjes 40

 3419 Zes 2e gehalte zilveren suikerschepjes en roomlepeltjes 40

 3420 Zes 1e en 2e gehalte zilveren theeduimen, Engeland en Nederland, 19e  en 20e eeuw 25

 3421 Serie van zes 2e gehalte zilveren koffielepeltjes met gravé decor, meesterteken: mogelijk Adrianus Wegman, Den Haag, 1799 30

3422

 3422
Paar 2e gehalte zilveren groentelepels, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1941, paar sauslepels, meesterteken: Zilverfab-
riek Voorschoten, Voorschoten, 1948 en twee tafellepels, diverse meesters en jaren (gewicht 369 gram) 160

 3423 Zes 2e gehalte zilveren koffielepels met graveerwerk, meesterteken: Cornelis Knuystingh, Rotterdam 1810-1812 20

 3424 Drie zilveren botermesjes aan bewerkte heften, sierlepel met cabochon geslepen turkoois, eivormig dekseldoosje en taartschep, 
diverse gehaltes 30
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 3425
Vijfdelig 2e gehalte zilveren bestekgedeelte, Haags lof: twee botermesjes, zuurvorkje, gembervorkje en olijflepel, meesterteken: J.M. 
van Kempen & Zonen, Voorschoten, voor 1924, daarbij: roomlepel, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorscho-
ten, 1916 en grapefruitmes, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1935

50

 3426 Zeven dessertmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Hollands glad, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, circa 
1930-gegraveerd monogram- 35

 3427 Zeven 2e gehalte zilveren suiker- en theeschepjes 20

 3428
Zeven 2e gehalte zilveren tafellepels, Hollands glad, meesterteken: Wed. van de Broek, Amsterdam 1890 -inscriptie V-H.1890- (ge-
wicht 428 gram) 80

 3429
Zeven 1e gehalte zilveren lepels met vergulde cameeportretten van koningin Margarethe, koning Juan Carlos, koning Juliana, koning 
Boudewijn, koning Olaf, koning Carl Gustav en koningin Elisabeth, in met donkerblauw fluweel beklede cassette, uitgave Franklin 
Mint, 1977, fl. 125,- per lepel -l. 13,5 cm-

80

 3430 Vijf 2e gehalte zilveren fruitcouverts, met extra mes en zuurvorkje, Birmingham, 1907 20

 3431 2e gehalte zilveren tafelcouvert en dessertvork, parelrand, diverse meesters en jaren (gewicht 186 gram), daarbij: twee 2e gehalte 
zilveren servetbanden en vingerdoekjesring 40

3432 3435

 3432
Twee 3e gehalte zilveren tafelcouverts en twee tafelmessen aan 3e gehalte zilveren handvat, daarbij: 3e gehalte zilveren dessertcou-
vert, alle parelrand aan puntsteel, herkomst: Officiersmess Nederlandse Onderzeedienst, circa 1930 (gewicht zonder messen 286 
gram)

50

 3433 Zes 2e gehalte zilveren viscouverts, Haags lof, in origineel twaalf-persoons etui, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorscho-
ten, 1918 en 1924 -met gegraveerd monogram VO of OV- 100

 3434
Acht 1e gehalte zilveren theelepels Engelse koninklijke familie waaronder een gedeeltelijke zwart geëmailleerde ter gelegenheid van 
het overlijden van koningin Victoria, roomlepel 25-jarig regeringsjubileum koningin Elisabeth en gedeeltelijk geëmailleerde theelepel 
‘The Empire Upon Which The Sun Never Sets’, uitgegeven ter gelegenheid van de kroning van koning George V in 1911

30

 3435
Drie 2e gehalte zilveren tafellepels, meesterteken: Hendrik P. de Pauw, Haarlem, 1765, daarbij vijf diverse 18e eeuwse zilveren lepels 
(gewicht 487 gram) 175

 3436 Serie van acht 2e gehalte zilveren koffielepeltjes met getorste steel en 2e gehalte zilveren klontjestang 20

 3437 Twee 1e gehalte zilveren strooibusjes, waaronder gemerkt: Mappin & Webb, 2e gehalte lekbakje met parelrand, meesterteken: J.M. 
van Kempen en Zonen, Voorschoten, 2e gehalte zilveren theezeefje aan palissander steeltje en vijf stuks 2e gehalte schepwerk 20

3438
3439

 3438
Zes 2e gehalte dessertlepels en drie dessertvorken, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1922 -ge-
bruikssporen- (gewicht 361 gram) 70

 3439 2e gehalte zilveren bestekdelen, 19e/20e eeuw -defecten- (gewicht 276 gram) 60
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 3440 Tien 2e gehalte zilveren bestekdelen, waaronder dienlepels en dessertmessen 40
 3441 Serie van zeven Djoka onderzettertjes, paar Djokja onderzetters en een Djokja cup 40

 3442 Tien 2e gehalte zilveren taartvorkjes met jugendstil zweepslagdecor, meesterteken J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 
1900 30

 3443
2e gehalte zilveren theelpels, taartvorken, suikerschepjes, waaronder serie van zes puntfilet taartvorkjes, fragmenten van lepeltjes, etc. 
(gewicht 611 gram) 120

 3444 Elf kleine dessert (fruit-) couverts en -vork aan 2e gehalte zilveren handvat, puntfilet, circa 1920 -gebruikssporen- 40
 3445 Elf 1e (999/1000) gehalte zilveren taartvorken, Haags lof, meesterteken: M.J. Gerritsen, Zeist, 1978 50

 3446 Elf 2e gehalte zilveren theelepels met getorste steel, eindigend in een knop, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 
circa 1920 30

3447 3452
 3447 Zeven 2e gehalte zilveren tafelvorken waaronder Haags Lof, hierbij vier 2e gehalte zilveren dessertmessen, puntfilet en rondfilet 70

 3448 Twaalf 2e gehalte zilveren oestervorken, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 -gegraveerd mono-
gram RS aan de achterzijde- 70

 3449
Vierdelig 1 gehalte zilveren hors d’oeuvreset in foedraal, Frankrijk, circa 1900, winkeliersmerk: J. Tuffier, Nancy, zes fruitmesjes 
aan 1e gehalte zilveren handvatten in foedraal,  Sheffield, 1928, en twee 1e gehalte zilveren zuurvorken met gravédecor in foedraal, 
Sheffield, 1906

30

 3450 Zes 2e gehalte zilveren taartvorken en theelepels aan kroonsteel, daarbij: zes 2e gehalte zilveren theelepels aan getorste knopsteel 30

 3451 Serie van 12 3e gehalte zilveren taartvorken met monogram HLS 18

 3452 Serie van twaalf 3e gehalte zilveren dessertlepels met monogram HLS 70

 3453 Twaalf 1e (999/1000) gehalte zilveren theelepels, Haags lof, meesterteken: M.J. Gerritsen, Zeist, 1978 50

 3454 Zes 2e gehalte zilveren theelepels met gegraveerd sterretjesdecor, meesterteken: A. de Pater, Schoonhoven, 1868-1869, daarbij: zes 
theelepels met filetrand, meesterteken: J.H. Tarner, Amsterdam, 1847 30

 3455 Twaalf hamergeslagen 2e gehalte zilveren taartvorken aan gladde puntsteel, Amsterdamse School, meesterteken: Gerritsen & van 
Kempen, Zeist, circa 1930 40

 3456 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels (1894) en acht mokkalepels (1897) met filetrand, meesterteken: D. van Oudvorst & Zoon, 
Amsterdam 40

3457

 3457 Twaalf 2e gehalte zilveren dessertcouverts, Hollands glad, meesterteken: J.H. Tarner, Amsterdam, 1860 250

 3458 Zes 2e gehalte zilveren theelepels, meesterteken: Pieter van Geelen Ez., Schoonhoven 1870-1887 en zes 2e gehalte zilveren koffiel-
epels, meesterteken: Arie de Pater, Schoonhoven, 1868-1869 20
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 3459 Twaalf opengewerkte 2e gehalte zilveren theelepels met gravédecor, meesterteken: P. van Geelen, Schoonhoven, 1870-1887 -repara-
ties- en suikerschep, meesterteken: Gebr. Van Gelderen, Schoonhoven, 1861 20

 3460
Serie van twaalf 1e gehalte zilveren dessertlepels, spatelfilet, meesterteken: 
 
Charles Eley, London, 1826 (gewicht 522 gram)

130

 3461 Serie van 12 1e gehalte zilveren dessertvorken, spatelfilet, onduidelijk meesterteken, London, 1830 (555 gram) 130

3462 3469

 3462 Twaalf 2e gehalte zilveren cocktaillepels, meesterteken: van Kempen & Begeer, circa 1960 120
 3463 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren theelepeltjes, meesterteken: Johannes Hendrikus Tarner, Amsterdam, 1860 30
 3464 Serie van twaalf 2e zilveren koffielepeltjes, meesterteken: Willem Hendrik Woortman, Amsterdam, 1853 25
 3465 Serie van twaalf 1e gehalte zilveren koffielepeltjes, meetserteken: P.F. Manikus, Arnhem 25

 3466 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels met gestileerd hert aan het uiteinde van de steel, meesterteken: van Kempen & Begeer, derde 
kwart 20e eeuw 60

 3467 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 15

 3468 Twaalf 2e gehalte zilveren aposteltheelepels, meesterteken: D. de Jong Wzn., Groningen, 1899-1942, daarbij: apostelsuikerschep, 
meesterteken: C. Schoorl & J.A. Dal, Amsterdam, en -roomlepel 50

 3469 14 Djokja bestekdelen met lotusdecor, waaronder twee aardappellepels en groentelepel: (gewicht 716 gram) 125
 3470 Serie van 14 3e gehalte zilveren koffielepels met monogram HS 20

 3471 Serie van vijf 2e gehalte zilveren koffielepeltjes, twee klontjestangen, luciferdooshouder, theezeef, strooilepel, sauslepel en drie 
potloodhouders 25

3472

 3472 1e en 2e gehalte zilveren bestekdelen, tafellepels, koffielepels, etc. (gewicht zonder mes 552 gram) 120

 3473
Serie van elf 2e gehalte zilveren mokkalepeltjes met kruisbanddecor,vijf 2e gehalte zilveren theelepels met filetrand, meesterteken: K. 
van Zante, Amsterdam, 1837 -gebruikssporen-, theezeef met melkmeisje aan het uiteinde van de steel, schepje met zeilbootje aan het 
uiteinde van de steel en klontjestang met gravédecor

40

 3474 Serie van 16 3e gehalte zilveren koffielepels met gladde steel 30
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 3475 Circa 17 2e gehalte zilveren theelepels, monogram, wapens, genre, etc., opengewerkte roomlepel, GEWE en herdenkingslepel KLM 
vlucht van de Uiver, 20/24 Oct. 1934 40

 3476 Serie van 18 tafelmessen met 2e gehalte zilveren heften aan rococo motieven en gegraveerde adelskroon, in twee foedralen, Frankrijk, 
laat 19e eeuw 30

 3477 Serie van 18 3e gehalte zilveren taartvorken met monogram HLS 30
 3478 Circa 18 2e gehalte zilveren theelepels, diverse gehaltes 35
 3479 Serie van 18 2e gehalte zilveren koffielepeltjes met bokkepootjes 30
 3480 18 2e gehalte zilveren tafellepels, diverse modellen o.a. Haags Lof 150
 3481 Serie van negen 2e gehalte zilveren theelepels met getordeerde bladsteel en serie van tien theelepels met gravédecor 40

 3482
1e en 2e gehalte zilveren schepwerk, waaronder 16 koffielepeltjes, dienvork, vleesvork en sauslepel, diverse jaren en meesters (435 
gram) 100

 3483 Elf Djokja taartvorken, zes cocktaillepels en zes theelepels met lotusdecor 30

3484
3486

 3484
Twaalf 2e gehalte zilveren mokkalepels in doos, rondfilet, daarbij: twaalf 2e gehalte zilveren theelepels en suikerschep in doos, rond-
filet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1920 80

 3485 Serie van zes Djokja cocktaillepels, serie van zes taartvorkjes, serie van zes mokkalepels, negen theelepels en twee botermesjes, 
daarbij: 2e gehalte zilveren servetband 40

 3486 Circa 45 2e gehalte zilveren theelepels koninklijke familie 80

3487
3488

 3487

Zespersoons 50-delig Djokja bestekgedeelte met lotusdecor, bestaande uit: twaalf messen, vorken en lepels, rijstlepel, twee groen-
telepels, twee sauslepels, aardappellepel, zes theelepels, suikerschep en botermesje, herkomst: Tom’s Silver M’Facture, Exporter of 
Siverwares, Pandean KG. 3-1A Kotagede, Yogya, Indonesia, met doos voor zes couverts en visitekaartjes van de verkoper (gewicht 
ca. 1610 gram zonder de messen)

300

 3488
Circa 52 2e gehalte zilveren bestekdelen, grotendeels Haags lof en Hollands glad, diverse meesters en jaren, 19e/20e eeuw -ge-
bruikssporen en defecten- (gewicht 2704 gram) 500
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 3489

70-delig 2e gehalte zilveren bestekgedeelte, bestaande uit: zeven tafelmessen, acht tafelvorken, zes tafellepels, zeven dessertmes-
sen, waarvan twee afwijkend, negen dessertvorken, zes dessertlepels, acht taartvorken, twee koffielepels, vier dienlepels, sauslepel, 
voorsnijcouvert, twee vleesvorkjes, roomlepel en klontjestang, Robbe & Berking, Flensburg -gebruikssporen- (gewicht zonder mes-
sen circa 2910 gram)

800

Miniaturen

 3490 2e gehalte zilveren miniatuur: arrenslee in zwanenvorm 20
 3491 2e gehalte zilveren miniatuur: ijscokar -h. 6,5, l. 7 cm- 15
 3492 2e gehalte zilveren miniatuur: door vier paarden bespannen huifkar -l. 11 cm- 35

 3493 2e gehalte zilveren miniatuur: gouden koets - L. 16 cm - 50

 3494 Groot formaat 2e gehalte zilveren miniatuur: eland -h. 8,4 cm, gewicht 138 gram- 40

3495

3498

 3495 2e gehalte zilveren miniatuur: komfoor met binnenbak meesterteken: Arnoldus van Geffen, 1748 -houten handvat ontbreekt- 80

 3496 2e gehalte zilveren miniatuur met gravédecor: pijpenrek, onduidelijk meesterteken, 19e eeuw 20
 3497 2e gehalte zilveren miniatuur: jachthond, meesterteken: J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten 20

 3498 2e gehalte zilveren miniatuur filigrain tafel en zes stoelen en een bijpassend bankje 25

 3499 2e gehalte zilveren snuifdoosje met gravédecor van bloemenmand, anno 1861 20
 3500 2e gehalte zilveren miniatuur: piano - H. 5 cm - 15

3501
3502

 3501 2e gehalte zilveren miniatuur: gouden koets - L. 15 cm - 40

 3502 2e gehalte zilveren miniatuur: gouden koets - L. 15 cm - 40

 3503 2e gehalte zilveren minatuur: Chanoekia kandelaar 20

 3504 2e gehalte zilveren miniatuur: kattenserenade -h. 5 cm- 20

 3505 2e gehalte zilveren miniatuur met gravédecor: kolenkit, circa 1900 15

 3506 2e gehalte zilveren miniatuur: strijkplank met strijkbout, meesterteken: H. Hooijkaas, 1948 20

 3507 2e gehalte zilveren miniatuur: kruiwagen met eendenkooi, tweede helft 20e eeuw 20

 3508 2e gehalte zilveren miniatuur: zeilbootje 15

 3509 2e gehalte zilveren miniatuur: theestoof met ketel 20
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 3510 2e gehalte zilveren miniatuur: teckel 15
 3511 2e gehalte zilveren miniatuur: poes met bal 25

 3512 2e gehalte zilveren miniatuur: vleugelpiano 40

 3513 2e gehalte zilveren miniatuur: vitrinekast 30

 3514 2e gehalte zilveren miniatuur: kabinet in Louis Quinze-stijl 40

 3515 2e gehalte zilveren miniatuur: toilettafel met kantelspiegel 30

3516 3519

 3516 2e gehalte zilveren miniatuur: buikkabinet 75

 3517 2e gehalte zilveren miniatuur: schommelknopstoel met biezen bekleding -h. 4,2 cm- 20

 3518 2e gehalte zilveren miniatuur: bewerkte kruiwagen -l. 7,7 cm- 20

 3519 2e gehalte zilveren miniatuur: windmolen 25

 3520 2e gehalte zilveren miniatuur: blaasbalg 20

3521
 3521 2e gehalte zilveren miniatuur: theepot 25
 3522 2e gehalte zilveren miniatuur: wip met twee kinderen 15
 3523 2e gehalte zilveren miniatuur: papegaaienkooi met de bovenkant in de vorm van een fluitje 15
 3524 2e gehalte zilveren miniatuur: orgeldraaier met centenbak 20
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3527

3531

kavel TRUE Inzet

 3525 2e gehalte zilveren miniatuur: bulldog voor hondenhok 15

 3526 2e gehalte zilveren miniatuur: kluwenwinder op tafeltje 20

 3527 Groot formaat 2e gehalte zilveren miniatuur: oldtimer, 1911 Maxwell Roadster No Y14 -l. 7,5 cm- 30

 3528 2e gehalte zilveren miniatuur: stoomlocomotief -h. 5,8 cm- 20

 3529 2e gehalte zilveren miniatuur: racefiets met rubberen banden -h 5,5, l. 7,8 cm- 20

 3530 2e gehalte zilveren miniatuur: balans -h ca. 5,5 cm- 20

 3531 2e gehalte zilveren miniatuur: koninklijke koets getrokken door zes paarden -l 13 cm- 40

 3532 2e gehalte zilveren miniatuur: arrenslee in de vorm van een zwaan, getrokken door een paard, circa 1900 40

 3533 2e gehalte zilveren miniatuur: handkar van een scharensliep 30

 3534 2e gehalte zilveren miniatuur: rijtuig met passagiers -l. 9,5 cm- 30

3535

3538

 3535 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: ooievaar met baby in bundel -h 6 cm-, schommelwieg met ooievaar en kinderwagen 70

 3536 2e gehalte zilveren miniatuur: golftas met sticks 10

 3537 2e gehalte zilveren miniatuur: zeilbootje 15

 3538 2e gehalte zilveren miniatuur: trapleer met schildersbenodigdheden 30

 3539 2e gehalte zilveren miniatuur: werkzaamheden aan de dakspanten van een kap -h. 6,7 cm- 30

 3540 2e gehalte zilveren miniatuur: souterrain en bel etage van een 18e eeuwse gevel met figuren -h. 5,5 cm- 30
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3541 3544

kavel TRUE Inzet

 3541 2e gehalte zilveren miniatuur: oprit met gedeelte van de Blauwbrug te Amsterdam -4 x 7,5 cm- 30

 3542 2e gehalte zilveren miniatuur: heiwerkzaamheden -h. 6 cm- 30

 3543 2e gehalte zilveren miniatuur: timmermannen aan het werk -l. 7,2 cm- 30

 3544 2e gehalte zilveren miniatuur: metselaar -l. 7,5 cm- 30

 3545 2e gehalte zilveren miniatuur: kruiwagen met bakstenen -l. 8 cm- 30

 3546 1e gehalte zilveren oorhangers, gedecoreerd met maskers 5

 3547 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee paardenkarren 20

 3548 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee paardekarren 20

 3549 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee spinnewielen 10

 3550 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: lid van de schutterij en klarinetblazer 10

 3551 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: houtblokkenemmer en snotneus 20

3552

3556

 3552 Paar 3e gehalte zilveren miniaturen: peper- en zoutstel in de vorm van een pakezeltje 25

 3553 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: ooievaar met baby en twee kindjes in rijtuigje in de vorm van een ooievaar 20

 3554 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: stoffenverkoper en waterpomp 20

 3555 1e en 2e gehalte zilveren miniatuur: twee vaasjes met decor van bloesemtakken, één met Chinese keuren 20

 3556 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kat met bal en kat met muizenhoepel -l. 6,5 en 9,5 cm- 40

 3557 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: vrouw met juk en twee emmers en oud-ijzerhandelaar met handkar 20
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3558

3566

kavel TRUE Inzet

 3558 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: zittende katten 30

 3559 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: zeilbootjes 25

 3560 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: doofpot en stoof 20

 3561 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: visdraagster, melkende boer en kaasdragers 20

 3562 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderwagen, vogelkooi en kruiwagen 20

 3563 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: leden van de schutterij 10

 3564 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: visdraagster, lid van de schutterij en kaasdragers 10

 3565 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: wipwap, schommel en fietser 20

 3566 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: konijntjes, Rusland, onduidelijk gesigneerd, tweede helft 20e eeuw 80

 3567 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: beschonken figuren en drinkend gezelschap aan een tafel 20

3568

3570

 3568 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: horen zien en zwijgen 60

 3569 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: schommelstoel, stoel met biezen bekleding en trechter 20

 3570 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: twee manden en wieg 25

 3571 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: sjees, boerenkar en duwslee 25

 3572 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: hondenkar, arrenslee en drankverkoper 30

 3573 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: standaard voor haardgerief, ton op standaard en spinnenwiel 30

3574

3577

 3574 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: kandelaar, vogelkooi, spinnewiel en naaimachine 35

 3575 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: handkar, straatverkoper, scharensliep en schoenmaker 20

 3576 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: lantaarnopsteker, wasvrouwkind dat slaag krijgt 30

 3577 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: kanonnier, man met hellebaard, man met wandelstok en schavot 25

 3578 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: ophaalbrug, accordeonist, ijsverkoper en draaiorgel 20
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3579

3586

kavel TRUE Inzet

 3579 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: waterput, ophaalbrug, kaasdragers en duwslede 25

 3580 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: biljart, boogschutter en twee bowlingbanen 25

 3581 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: slangenbezweerder, vliegend tapijt, pakezel onder palmboom en reiziger op kameel 25

 3582 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: arreslee, duwslee, schaatsende man en schaatsend paar 25

 3583 Vier zilveren miniaturen: hondenkar, man met hond, kat op stoel en lantaarnpaal met hond en kat, diverse gehaltes 25

 3584 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: glijbaan, ijsverkoper, hobbelpaard en draaiorgel speler 25

 3585 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: twee grachtenhuisjes, molen en ophaalbrug 25

 3586
Drie 1e gehalte zilveren miniaturen: bank, schommelstoel en armstoel in Louis Ouinze-stijl, meesterteken: Gebroeders Kühn, 
Schwäbisch Gmünd, daarbij: 2e gehalte zilveren miniatuur tafel 80

3587

3591

 3587 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: patefoon, toastrek, olielamp en melkpan 40

 3588 Vier 2e gehalte zilveren miniatuurlepeltjes, daarbij: miniatuur lepelbak, 19e eeuw of ouder 5

 3589 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderspellen, waaronder hobbelpaard, steltloper en wip 25

 3590 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: trompetist, ijsverkoper, melkende boer, lantaarnopsteker en figuren op een hek 25

 3591 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: kunstschilder, kuiper, smid en tonnendragers 25

 3592 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: musicerende figuren 25

 3593 Vijf 2e gehalte zilveren minaturen: hoefsmid, kaasdragers, slagers, houtzagers en tonnendragers 25

 3594 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: schommel, hobbelpaard, touwtje springen, hoepelen en wip 25

3595

3601

 3595 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: schommel, kinderstoel, hoepelspeler, bicyclette en kindjes op een bankje 25

 3596 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: hondenkar, karnton, kaasdragers, groenteverkoopster en waterput 25

 3597 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: hondenkar, glijbaan, kindjes op een bankje, hoepelspeler en schommel 25

 3598 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: hobbelpaard, molen, poppenkast, zeilscheepje en koets 25

 3599 Vijf 2e gehalte zilveren minaturen: kandelaber, vogelkooi, fotolijstje en paar kandelaars 25

 3600 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: drie honden, kat en konijn 30

 3601 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: gieter, schommelend kind, molen, voltigeuse en vrouw met juk -emmertje ontbreekt- 50
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3602

3606

kavel TRUE Inzet

 3602 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: theestoof, dagobertstoel, stoof en twee stoelen 60
 3603 Zes 2e gehalte zilveren miniaturen: waterput, ploegende boer, huifkar, molen, man met spade en man met melkjuk 25
 3604 Zes 2e gehalte zilveren miniaturen: sulky, huifkar, merrie met veulen, steigerend paard en twee rijtuigen 25
 3605 Zes 2e gehalte zilveren miniaturen: valkenier, parapluieverkoper, ijsverkoper, draaiorgel speler, slager en schoorsteenveger 25

 3606 Zes 2e gehalte zilveren miniaturen: schoorsteenveger, slager, lantaarnopsteker, valkenier, bokkewagen en man met hond 25
 3607 Zes 2e gehalte zilveren miniaturen: kapstok, vogelkooi, stoof, grammofoonspeler, kandelaar en hallampje 25
 3608 Zes 2e gehalte zilveren miniaturen: waterpomp, man met juk, kruiwagen, smid, houtwerker en vrouw met eenden 25

 3609 Zeven 2e gehalte zilveren miniaturen: man met hellebaard, parapluieverkoper, karnton, schaatser, hengelaar, man met melkjuk en 
kaasragers 25

 3610 Zeven 2e gehalte zilveren miniaturen: spinnewiel, snotneus, stoof, doofpot, trechter, koffiemolen en ketel 25
 3611 Zeven 2e gehalte zilveren miniaturen: turfbak, kolenemmer, doofpot, twee strijkbouten, koffiemolen en stoof 25
 3612 Zeven zilveren miniaturen van dieren: kat, kangoeroe, muis, etc., diverse gehaltes 30
 3613 Zeven 2e gehalte zilveren miniaturen: vijf stoelen, bank en tafel 40
 3614 Tien filigrain miniaturen: serre ameublement 75
 3615 19 2e gehalte zilveren miniaturen: schoteltjes, bekers en koffie- en theeset in Georgian- stijl 25
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 3719
Portugal/Germany, WWI, Mauser Espingarda 6,5mm Mod.1904, numbers not matching, with cleaning rod, deactivated according to 
Dutch Law 70

 3720
Germany, WWII, stock for K98, probably Sauer mid/late war, metal parts matching numbered ‘685’, some damage, perfect for restau-
ration project 25

 3721 Postwar, lot of two air rifles, amongst which ‘Falke Mod.40’, barrels need to be checked 30
 3722 Lot of two powder flasks, camel scrotum 15

 3715
België, set van twee mofpistooltjes, percussie, beiden gemarkeerd ‘Proefbank Luik’, lopen afschroefbaar, trekkersysteem zit vast, 
doch vermoedelijk eenvoudig te repareren, leuke opknappers 50

 3716
WWI/WWII, Webley & Scott MKIII flare pistol, nicely marked and dated ‘1918’, in working condition, with holster dated ‘1940’. 
Empty German flare added 70

 3717 Russia, WWI, Mosin Nagant M1891 rifle, dated 1902, with cleaning rod and spike bayonet, deactivated according to Dutch law, in 
worn condition 50

 3718 England, WWII, Enfield No4 MKI rifle, receiver marked ‘US Property’, deactivated according to Dutch law, magazine, trigger and 
some small parts are missing 20

kavel TRUE Inzet

Militaria en diversen

Geweren en pistolen WWM-vrij / Rifles and pistols

 3700 Arquebus, probably put together, some parts missing and in worn condition, nice restauration piece 30

 3701 Flintlock carbine, probably made in region Afghanistan/Pakistan, small parts and flint missing, some wear, mechanically in working 
order 20

 3702 Percussion rifle, probably made in region Afghanistan/Pakistan, small parts missing, some wear, mechanically in working order 25
 3703 Civilian percussion rifle, parts probably put together, needs some maintenance, wear on woodwork and metal 20
 3704 Percussion rifle, probably old copy made in region of India based on an Enfield Rifle, needs some restauration 30
 3705 Small flintlock pistol, mechanically working, ramrod and screw missing, some wear 30

 3706 France, small flintlock pistol, maker ‘Aubron, Nantes’, wit nice damask barrel, some wear and screws partially replaced, mechanically 
in working order 50

 3707 Lot of two flintlock pistols, most likely produced in India, some parts missing, wear and tear, mechanically working 30
 3708 Percussion pistol, probably made in region Afghanistan/Pakistan, small parts missing, some wear, mechanically in working order 15
 3709 Percussion pistol, no maker markings visible, some rust, but otherwise in good condition 50
 3710 Percussion pistol, no maker markings, some cracks in wood, metal slightly rusted, ramrod missing, nice for restauration 40

 3711
Germany, Hessen-Kassel, percussion pistol gendarmerie, maker ‘Pistor Schmalkalden’, with proof marks on barrel, some pitting and 
small rustspots, polished, mechanically in good condition 300

 3712
Germany, Cavalry percussion pistol, maker ‘Heym, Suhl’, hammer broken off, otherwise in nice condition, with beautiful engravings 
on barrel and wood 150

 3713 Small double barrel percussion pistol, some wear and rust, triggers partially working, marking on underside barrel 30
 3714 Lot of two double barreled percussion pistols, parts missing and mechanically not working, perfect for restauration 25

3711
3712

3715

3716

3719 3720
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3723
3730
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 3723 Lot of two old leather hunting rifle cases, considering the age in nice condition 25

 3724 El Gamo Air rifle target box, partially repainted 5

 3725 Circa 1900, deels mahonie belijmde twee-deurs gewerenkast, met facetgeslepen glasdeur en versierd met robbenlijst, ruimte voor 
zeven geweren, afmetingen -H. 175cm, B. 62cm, D. 45cm-, fraai stuk, wordt niet verzonden 200

Blanke wapens / Swords, daggers etc.

Nederland / Netherlands

 3726 Bataafsche Republiek, 1785-1795, messing schedepunt van Bataafse Infanteriesabel, toegevoegd ander exemplaren 20

 3727 Lichte Cavalerie manschappensabel M1814 No3, kling gedateerd ‘1834’, en gemarkeerd ‘S&R’, lederen greep heeft schade. Geheel 
in flink gebruikte staat, doch zeldzaam 200

 3728 Scheepssabel Model No2, model 1818, kling in slechte staat 15

 3729 Begin 19e eeuw, infanteriesabel No2, model 1819, met schede en sabeldrager, schede mist onderzijde, leuke opknapper 25

 3730
Officiersdegen M1820, met zeer fraaie vuurvergulde graveringen op kling, lichte roestsporen aanwezig, doch gezien de leeftijd nog in 
nette staat, zonder schede, zeldzaam stuk 100

3731
3734

 3731
Infanterie officierssabel M1852 Regiment Jagers, fraai gegraveerde kling, leverancier ‘Frans Pauwels, s Gravenhage’, rug gemarkeerd 
‘Regiment Jagers’, fraai stuk, met bijbehorende schede 80

 3732 Infanterie officierssabel M1852, met schede met dubbele draagring. Kling gemarkeerd ‘Aug & ALB Schnitzler, Solingen’ en graver-
ing ‘Yzerhouwer’. Schede heeft wat deuken, sabel gezien de leeftijd in nette staat 60

 3733 Infanterie officierssabel M1852, forse slijtage aanwezig 20

 3734
Naoorlogs, M1882 Marine Officierssabel, gemarkeerd ‘Yzerhouwer’ en ‘WKC Solingen, Germany, stainless’. Korf heeft enige 
gebruikssporen, overig in keurige staat, met schede en troddel 100

 3735 Marinesabel M1882, met geciseleerde kling, maker ‘W.K.C.’. Knakje in schede, doch net stuk 100
 3736 Infanterie Officierssabel M1897, geen markeringen zichtbaar, met troddel en schede, enige schade en roest aanwezig, samengesteld 30

3737
3740

 3737 Infanterie Officierssabel M1897, kling gemarkeerd ‘W.K&C’ en ‘Yzerhouwer’, kling circa 95cm lang 40

 3738 Infanterie Officierssabel M1897, gemarkeerd ‘W.K&C’, en gegraveerd ‘Yzerhouwer’ en ‘P.M. Kamerling, Breda’ 40

 3739 Infanterie Officierssabel M1897, kling gemarkeerd ‘Yzerhouwer’ en ‘de Erven H. van Dyk, Utrecht’, kling circa 75cm lang 40

 3740 Set kaarsenstandaards gemaakt van Infanterie Officierssabels M1897, decoratief 50
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3741

3746
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 3741
Wandelsabel, M1912, gemarkeerd ‘Yzerhouwer’ en ‘Carl Eickhorn, Solingen’, gezien de leeftijd in nette conditie, met bijbehorende 
schede en troddel 80

 3742 Wandelsabel M1912, geen markeringen op kling zichtbaar, met bijbehorende, doch iets te korte schede 60
 3743 Wandelsabel M1912, roest op kling, met bijbehorende, zwartgeschilderde schede 40

 3744 Voor 1940, klewang, kling gemarkeerd ‘Hembrug’, blauwing grotendeels nog aanwezig, korf genummerd ‘9004’. Met schede, ge-
nummerd ‘7089’, lichte schade, niettemin fraai geheel 80

 3745 Voor 1940, klewang, kling gemarkeerd ‘B onder kroon’, blauwing grotendeels verdwenen, bijbehorende schede fraai gestempeld, 
ophanging ‘CM 1933’ gedateerd, met troddel, keurig geheel 100

 3746
Nederlands-Indië, klewang politie, met koperen plaatje op ‘P.X. 433’ (Lampongse Districten), schede fraai gemarkeerd en in zeer 
goede staat, enige vliegroest en pitting op kling 100

 3747 Politiesabel algemeen model, met bijbehorende niet geheel passende schede 30
 3748 Interbellum, politiesabel Utrecht, pitting op kling, met verchroomde korf, met beschadigde, gekrompen schede 15

 3749 Politie klewang Den Haag, kling gemarkeerd maker ‘W.K.C.’ en ‘H.W. Blomjous, S.Gravenhage’, met greep van roggehuid, troddel 
en schede aanwezig, fraai 100

3750 3752

 3750
Politie klewang Amsterdam, met makersmarkering ‘Carl Eickhorn, Solingen’ en stadswapen Amsterdam op kling, genummerd ‘65’ 
op rug. Kling heeft sporen van opgedroogde olie, dient goed schoongemaakt te worden. Greep van roggehuid, met metalen schede en 
ophanging

100

 3751 Politie klewang, kling gemarkeerd ‘E.u.F. Hörster, Solingen’, korf heeft roestsporen, met metalen schede, ophanging en troddel 100

 3752
WOII, stormdolk, stootplaat genummerd ‘9319 E, schede gemarkeerd ‘18’, blauwing grotendeels verdwenen en geslepen, riempje aan 
schede  gerepareerd, niettemin fraai heel 100

3753

3758

 3753
Naoorlogs, Mariniers gevechtsmes, kling gemarkeerd ‘K.M 5224’, met bijbehorende schede, punt gemarkeerd ‘Navimetaal’. 
Opvolger van de Stormdolk, in nette staat, zeer zeldzaam 200

 3754 WOII, lot bestaande uit museumreproducties Stormdolk zonder schede en Luftwaffe dagger met schede 40
 3755 WOII, lot van twee sabeldragers, eenmaal gemarkeerd ‘Van Leer, Utrecht’ 10

België / Belgium
 3756 Muzikantendegen M1845, pitting op kling, schede niet aanwezig 20

 3757 Infanteriesabel M1889, geen markeringen op kling zichtbaar, geheel heeft forse schade, bijbehorende schede aanwezig, leuke opknap-
per 25

 3758
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 70

 3759 Infanterie Officierssabel, geen markeringen zichtbaar, sporen van tand des tijds 20
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3760
3765

kavel TRUE Inzet

Duitsland / Germany

 3760
WWI, Prussian Infantry Officer Sword M1889 with folding cross guard, ricasso marked ‘C. E’ (Carl Eickhorn), with black painted 
scabbard, overall in nice condition 100

 3761 WWI, Fusilier sword, ricasso marked ‘WKC’, some damage to grip. With damaged sheath and hanger, perfect for restauration 50

 3762 Lot of three different Reiter swords, some damaged and some parts replaced, very interesting for restauration 80

 3763 Reproduction Blücher sabre 25

 3764 Reproduction Blücher sabre 25

 3765
WWII, Heeresdolch, no maker markings visible, but interesting and rare distributor marking ‘Aug. Luneburg, Kiel’, except for some 
damage to grip in nice condition, with scabbard 100

3766 3767

 3766 WWII, Heeresdolch, ricasso marked ‘Rich. Abr. Herder, Solingen’, with scabbard, with some wear 125

 3767 WWII, Kriegsmarine Dagger, maker ‘Eickhorn, Solingen’, nicely engraved, with portepee 200

 3768 WWII, Kriegsmarine Dagger, maker ‘Paul Weyersberg & Co, Solingen’, nicely engraved, with portepee 200

 3769 WWII, Gehänge for Kriegsmarine dagger 50

3770

3771

 3770 WWII, Deutsche Luftsport-Verband (DLV) dagger, maker marked ‘SMF, Solingen’, with scabbard and hanger, hard to find 250

 3771
WWII, 1st Model Luftwaffe dagger, maker marked on ricasso ‘Rich. Abr. Herder, Solingen’. Hanger marked ‘Ges. Gesch. OLC’, hard 
to find maker in nice condition 250

 3772 WWII, 1st Model Luftwaffe dagger, maker marked on ricasso ‘ACS, Solingen’. Hanger marked ‘Ges. Gesch. OLC’, in worn condi-
tion 150
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3773
3774

kavel TRUE Inzet

 3773
WWII, Luftwaffe dagger, ricasso marked ‘AWS, Alcoso, Solingen’, with portepee and ‘D.R.G.M’ marked hangers, overall in nice 
condition 200

 3774 WWII, Deutsche Jägerschaft hunting knife, with emblem on grip, scabbard repainted 100

3775

3777

 3775 WWII, Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Officers dagger, no markings on ricasso, grip a bit loose 200

 3776 WWII, early SA dagger, ricasso maker marked ‘Giesen & Forsthoff, Solingen’, wooden grip shrinked, possibly replaced, crossguard 
marked ‘B’ (Berlin-Brundenburg), with scabbard, both screws missing 250

 3777
WWII, SA dagger, marked ‘RZM M7/68, 1941’ (Tiger-Werk Lauterjung & Co., Solingen). With scabbard with hanger marked ‘RZM 
M5/71’, some wear and pitting 150

 3778 Reproduction SS Ehrendolch, with inscription ‘In Herzlicher Freundschaft, H. Himmler. Added Spanish M1893 bayonet, marked 
‘Artilleria Fca. Nacional Toledo’ 40

 3779 WWII, nice early copy of an SS dagger 30

 3780 WWII, reproduction SS dagger 15

 3781 WWII, reproduction RAD dagger, heavily polished 25

3782

3783

Engeland / United Kingdom

 3782 Heavy sword, with horse-head, scabbard has inscription by hand ‘D. Linsingen, S./1., D. Estorf, 27. M. 1816’, interesting piece 200

 3783
Pattern 1827 Naval Officers Sword, ricasso marked  ‘Dieu et mon Droit, by Seagrove & Co.’, with sheath and sword knot, named to 
‘A.B. Baggaley, R.N.V.R.’ 100
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 3784 M1831 General Officer Mameluke sabre, etching on ricasso sligthly visible, scabbard has some damage 250

 3785
Interbellum, 1897 pattern Infantry Officer sword, maker ‘Wilkinson, London’, with nice inscription on blade ‘Presented to Lieutenant 
(Quartermaster W.H.Barber. By the members, Sergeants mess, 1st Foresters on his promotion to commissioned rank, Empire Day, 
1930.’ Minor damage to hilt, portepee a bit dried out, with leather scabbard, nice

80

 3786 Fairbairn and Sykes fighting knive, 3rd pattern, grip marked ‘1’, no other markings visible, some oxidation, with scabbard 100
 3787 WWII, five repro sheaths for Fairbairn-Sykes daggers 20
 3788 WWII, two machete covers, once dated 1942 10

Frankrijk / France

 3789 Light Cavalry Officer Sword, with nice engravings at blade, name engraved  in hilt, some traces of age, hilt has small crack in metal. 
With  scabbard, rare 200

3790

3797
 3790 Sword, maker ‘Klingenthal’, dated Februari 1825 on ricasso, with matching scabbard, considering the age in very nice condition 200
 3791 Smallsword with folding cross guard, either child sword or shortened, some pitting and damage, nice for restauration or parts 15
 3792 M1831 Foot Artillery Sword, ricasso marked ‘Talabot FS 1832, Paris’, grip numbered ‘5646’, with scabbard, possibly reproduction 30

 3793 M1831 Foot Artillery Sword, ricasso marked ‘Coulaux’, grip numbered ‘696’, with number matching scabbard. Some pitting at blade, 
scabbard slightly damaged 50

 3794 Reproduction sabre briquet 15
 3795 Imperial Guard Light Cavalry Sword, heavy reproduction, with portepee 40
 3796 Cavalry Pallasch, model XI, nice heavy reproduction, without scabbard 50

USA

 3797
Postwar, USMC mameluke sword, with very nice engravings, ‘Desert Storm Commemorative, 1991’ maker ‘ E.&F. Hörster, Solin-
gen’, with scabbard 70

 3798 Postwar, USMC mameluke sword, with nice engravings, maker ‘ E.&F. Hörster, Solingen’, with scabbard 50
 3799 Postwar, reproduction NCO United States Marine Corps sword 20
 3800 US Navy Mark2 knife, marked on crossguard ‘U.S.N. Mark2, Camillus, N.Y.’ 30
 3801 Vietnam period, pilots survival knife, with damaged scabbard, possibly of later manufacture 30

Wereld / World
 3802 Old blade, probably 18th or 19th century, various markings on ricasso, interesting 5

3803

 3803
Heavy cavalry sword, ricasso marked ‘A&A.S’ (August & Albert Schnitzeler, Solingen’, country of use unknown, some wear, inter-
esting 50
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 3804 Savoye, smallsword, nice damask engravings on ricasso, coat of arms of Savoye on crossguard, pearl grip with some damage, traces 
of use, rare piece 50

 3805
Austria, WWI, M1861 Infantry Officer sword, ricasso maker marked ‘Weyersberg & Stamm, Solingen’, fish skin grip, some minor 
rust. With matching scabbard and belt, overall in nice condition 80

 3806 Canada, WWII, machete, marked ‘Legitimus Collins & Co, made in USA, No 1250, 1940’, sheath marked ‘Robco Ltd, Montreal, 
1945’ 25

 3807 Colombia, postwar, machete ‘Legitimus Collins&Co’, ricasso measures about 60 cm, with sheath 5

 3808
Switzerland, M43 Officer dagger, ricasso marked ‘Elsener Schwyz, Victoria, 211393’, blade very lightly pitted, with scabbard and 
portepee 80

3809
3810

 3809 Denmark, postwar, M1966 Airforce dagger, ricasso marked with Eickhorn and Airforce logo, with scabbard, in very nice condition 100

 3810
Russia, WWI, Kindjal dagger/short sword as used by Cossacks, ricasso dated ‘1916’, grip and sheath both numbered ‘117/3’, blade 
sharpened, probably original 100

 3811 Russia, postwar, Army Officer dagger, no markings visible, in nice condition 50

3812

3814

 3812 Soviet-Union, postwar, Navy Officersdagger, ricasso numbered ‘227940’ and dated ‘1989’, with scabbard, in very nice condition 50

 3813 Russia, reproduction sword Cossacks, with scabbard 25

 3814 Poland, postwar, Airforce dagger, with scabbard and hangers, ricasso numbered ‘27657’, in nice condition 80

 3815 Bulgaria, postwar, Army Officer dagger, some rust spots on blade, with scabbard and hanger 25

3816

3818
 3816 Spain, postwar, Airforce dagger, ricasso marked ‘Toledo, Spain’ 80

 3817 Spain, postwar, Infantry sword, ricasso maker marked ‘Toledo, Spain’, added a blade of a Dutch sword, with importers marking 
‘Frans Pauwels, s Gravenhage’ 25

 3818 Japan, WWII, quality reproduction of an Officers Sword, with sheath, in nice condition 50

 3819 Japan, WWII, small sword, possibly reproduction or put together, without sheath 20

 3820 Japan, lot of two reproduction swords, Katana and Wakizashi 25

 3821 Japan, WWII, leather katana hanger, with hook, rare 25

 3822 Reproduction of a heavy saber, with scabbard 25

 3823 Reproduction boarding sabre 25
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 3824 Two reproduction swords, including Royal Navy 25
 3825 Postwar, lot of circa eight various daggers, Kukri Gurkha knives and more 25
 3826 Lot with several daggers, mostly civilian amongst which a kris 25
 3827 Lot of several (parts of) scabbards in various conditions, sword blade and a ‘Westmark US 702’ dagger 50
 3828 Lot various weapon parts, amongst which sheaths, sword parts and relic percussion rifle barrel 10
 3829 Lot of five metal sheaths, in rusted condition, probably later manufacture 10
 3830 Lot of five sheaths, in various conditions, probably some reproductions, excellent for restauration 10
 3831 Lot of five metal sheaths, in rusted condition, probably later manufacture 10

Bajonetten en divers / Bayonets and miscellaneous
Nederland / Netherlands

 3832
Circa 1900, oud model Hembrug cavalerie bajonet met krul aan stootplaat, kling gemarkeerd ‘OEWG’ (Österreichische Waffenfab-
rik Gesellschaft, Steyr) en ‘T onder kroon’, stootplaat genummerd ‘3145’, met schede. Geheel heeft sporen van tand des tijds, doch 
zeldzaam

100

 3833
Klapbajonet voor Hembrug karabijn No.2, op diverse plaatsen gemarkeerd ‘B onder kroon’ en genummerd ‘107’ en ‘14’, uiterst 
zeldzaam 300

 3834 WOII, Hembrug bajonet met bijbehorende schede, kling gemarkeerd ‘Hembrug’ en ‘S onder kroon’, stootplaat gemarkeerd ‘720 GG’, 
achterzijde schede gemarkeerd ‘1434, 209’. Lichte pitting op kling, doch geheel gezien de leeftijd nog in nette staat 50

 3835 WOII, Hembrug bajonet, in nette staat met zeer lichte pitting doch blauwing grotendeels nog aanwezig, handvat heeft (oorlogse) 
reparatie, kling gemarkeerd ‘W.K.&C.’, met repro schede 40

 3836 Hembrug M95 bajonet voor Karabijn No.3 of No.4, stootplaat gemarkeerd ‘3791 B’, markering ‘Hembrug’ op kling, pitting aan-
wezig, houtwerk heeft wat butsen, drukknop in werkende staat, zeldzaam 30

3837
3841

 3837
WOII, M1941 Johnson bajonet, gemarkeerd ‘3096’ en ‘2510’, met bijbehorende schede. Riempje schede licht beschadigd, stiksel aan 
achterzijde gedeeltelijk los, niettemin gezien de leeftijd in nette staat, fraai en zeldzaam stuk 100

 3838 Naoorlogs, M1 Garand bajonet, geen markeringen op kling, met bijbehorende schede 50

 3839 Naoorlogs, M4 bajonet met schede, geheel in keurige staat. Toegevoegd bajonet voor K98, gemarkeerd ‘Mundlos’ en gedateerd ‘39’, 
enige roestsporen, drukknop werkt nog 40

 3840 Naoorlogs, M4 bajonet, stootplaat gemarkeerd ‘H’ (Hörster, Solingen), schede heeft enige schade. Toegevoegd vroege versie Mosin 
Nagant bajonet, makerslogo ‘Bow and Arrow’ voor Izhevsk arsenal, genummerd ‘120719’ 40

 3841 Naoorlogs, AR-10 bajonet, gemarkeerd ‘AI’ (Artillerie-Inrichtingen), kling geslepen, met bijbehorende schede, zeldzaam 100

 3842 Naoorlogs, FN-Fal bajonet type C 10
België / Belgium

 3843 WOI, M1916 bajonet, sporen van leeftijd, met bijbehorende schede 20
 3844 Export Mauserbajonet, geen markeringen zichtbaar, totale lengte circa 52cm, met schede en koppelschoen 20

 3845 Naoorlogs, SAFN M1949 bajonet voor Luxemburg, greep gemarkeerd ‘ SA30’ (Saive Automatique caliber .30) en serienummer 
‘ALO1315’, met schede, in nette staat 15

Duitsland / Germany
 3846 Circa 1900, bayonet/faschinermesser, ricasso maker marked ‘W.K.&C’, with engravings, interesting 15

 3847 Germany/Austria, WWI, M1895 bayonet, ricasso marked ‘Ernst Busch, Solingen’, spine marked and dated ‘W 17’, with scabbard 
numbered ‘355336’, in very worn condition 15
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 3848 WWI, M1898 Mauser bayonet, maker marked on ricasso ‘VG Schilling, Suhl’, dated 1910, some wear, with scabbard 40
 3849 WWI, M1898/05 bayonet, marked ‘Erfurt, W14, no scabbard, blade partially sharpened 15
 3850 WWI, M1898/05 sawback bayonet, in bad condition, ricasso marked ‘C. Haenel, Suhl’, matching scabbard does not fit 20

 3851 WWI, lot of three bayonets, constisting of two WWI bayonets, amongst which M1898/05 with scabbard, in rough condition and a 
postwar Israeli re-used German Mk. 1A bayonet 60

 3852
WWII, early SA Feldjägerkorps clamshell bayonet, bayonet and scabbard number matching marked ‘I.T.B.3.7.’ and ‘73’. Various Im-
perial markings, bayonet dated on spine ‘W 14’, with emblem of SA Feldjägerkorps on grip, minor pitting on ricasso, with portepee. 
Very rare and interesting piece, should be viewed

800

3853

3857

 3853
WWII, K98 bayonet, ricasso marked ‘S/239’ (Rich.Abr. Herder, Solingen), numbered ‘8610’ dated ‘36’, scabbard numbered ‘7807K’, 
blade sharpened. With nicely marked frog ‘Ernst Schädel Unruhstadt 1936’ 40

 3854 WWII, K98 bayonet, ricasso marked ‘W.K.C., numbered ‘5774e’ dated ‘39’, scabbard marked ‘S155K’ (E.u.F. Hörster Waffenfabrik, 
Solingen), numbered ‘7700b’ 40

 3855 WWII, K98 bayonet, ricasso marked ‘cof’ (Carl Eickhorn), numbered ‘9006n’ dated ‘40’, scabbard marked ‘E. Pack&S, 1938’, num-
bered ‘7786O’, with frog, overall in very nice condition 40

 3856 WWII, K98 bayonet, ricasso marked ‘44cqh’ (Clemen & Jung, Solingen, 1944), numbered ‘6704a’ scabbard unmarked. Bayonet in 
very nice condition, very hard to find maker 40

 3857
WWII, K98 bayonet, ricasso very faintly maker marked ‘44asw’ (E.u.F. Hörster), scabbard marked ‘42agv’ (Berg&Co), numbered 
‘4857d’, with cavalry frog, in very nice condition 50

 3858 WWII, K98 bayonet, ricasso maker marked ‘43asw’ (E.u.F. Hörster), numbered ‘8946 ss’, scabbard unmarked, with frog, in very nice 
condition 40

 3859 WWII, K98 bayonet, ricasso maker marked ‘I’ (Elite Diamant), numbered ‘6357’, spine dated ‘41’. Scabbard marked ‘S/173G’ (Cop-
pel, 1935), numbered ‘8737g’, with frog marked ‘Ernst Schadel 1937’, some damage on blade 40

 3860 WWII, K98 bayonet, ricasso marked ‘Coppel G.m.b.H.’, numbered ‘1152c’ dated ‘39’, scabbard marked ‘WKC, 1937’, numbered 
‘5542f’, with cavalry frog, some rust but overall in nice condition 40

 3861 WWII, bayonet for K98, scabbard and bayonet number matching marked ‘0503n’ and ‘43 ASW’ (E.&F. Horster&Co., Solingen), tip 
of bayonet shortened, push button still working 50

 3862 WWII, bayonet for K98, with postwar engraving ‘4. SS Polizei panzer Grenadier Division’. Maker marked ‘Coppel G.m.b.H.’, dated 
on spine ‘40’ 40

 3863 WWII, bayonet for K98, with postwar engraving ‘SS Totenkopfverbände Belsen, Meine Ehre heißt Treue’. Maker marked ‘Mundlos’, 
dated on spine ‘39’. Added a reproduction Gestapo badge 50

 3864 WWII, commercial Police K98 bayonet, marked ‘ACS logo’, with acceptance marking on spine, some damage to metal around grip, 
with unmarked scabbard, rare 40

 3865 WWII, lot consisting of chromed K98 bayonet, ricasso marked ‘W.K.C.’, numbered ‘9818 v’, dated ‘40’ scabbard marked ‘Mundlos’, 
numbered ‘3016c’. Added a Yugoslavian M48 bayonet with frog and scabbard and two German wartime marked frogs 40

 3866 Czechoslovakia/Germany, WWII, VZ24/S24(t) bayonet. Ricasso marked ‘CSZ G’, grip ‘E3, Lion, 46’, with scabbard, marked ‘CSZ, 
E, Lion, 24’ 25

3867

 3867 WWII, dress bayonet, maker ‘WKC’, with scabbard and frog 50
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 3868 WWII, dress bayonet Feuerwehr, tip shortened, blade sharpened, no markings on ricasso, with scabbard 30

 3869 WWII, lot of two dress bayonets, amongst which Feuerschutz with unknown maker marking, no scabbards 50

 3870 DDR, Ak47 bayonet with scabbard 10

Engeland / United Kingdom

 3871
Model 1859 Enfield bayonet cutlass sword for P-58 Naval rifle, German made, ricasso marked makers logo ‘WKC’ , with scabbard, in 
nice condition, rare 400

 3872
M1888 MkII bayonet, ricasso maker marked ‘Canderson Sheffield’, dated ‘2.01’, ‘Broad Arrow over X’, some pitting, various mark-
ings on scabbard, rare 40

3873

3879

 3873
WWII, Enfield M1907 bayonet, maker ‘Sanderson, Broad Arrow 23’, blade slightly pitted. With scabbard and frog, dated ‘Orient 
Trunks 1941’, nice set 50

 3874 WWII, Enfield Pattern 1907 bayonet, dated ‘5,45’, slightly polished, with scabbard. Added Mauser Export bayonet, maker ‘Simson & 
Co, Suhl’, heavily polished 25

 3875 India, WWII, Enfield MKII bayonet, ricasso marked and dated ‘MK-II, 3 43, JU, SA203’ (Jhelum Arsenal, March 1943), with scab-
bard, in nice condition 25

 3876 WWII, lot of two spike bayonets 10
 3877 WWII, Lee-Enfield No4 MKII spike bayonet 5

Frankrijk / France
 3878 Yataghan bayonet, no markings visible, some pitting, including scabbard 25

 3879 Model 1866 Chassepot bayonet, marked on spine ‘Mre Impale de Mutzig 9bre, 1867’, some rust, with not matching scabbard 30

 3880 Model 1866 Chassepot bayonet, maker markings on spine partially visible, some rust, without scabbard 20

3881
3884

 3881
Model 1874 Gras bayonet, arsenal marked on spine ‘St-Etienne Mai 1877’, crossguard ‘K 41657’, some damage to wooden grip, with 
scabbard 40

 3882 WWI, Model 1874 Gras bayonet, marked and dated on spine ‘Steyr, 1878’, scabbard and bayonet number matching 30

 3883 WWI, lot of two Model 1874 Gras bayonets, both marked ‘St. Etienne’ on spine, dated May 1866 and January 1876, both in worn 
condition, nice for restauration 40

 3884 M1886 Lebel bayonet, short version, ricasso marked ‘LB’, with scabbard and frog, nice set 30

 3885 Lot of two Lebel bayonets Mle 1886/16, long and shorter version, long version with scabbard 30

Zwitserland / Switzerland

 3886 M1899 bayonet, ricasso maker marked ‘Waffenfabrik Neuhausen’, with scabbard and frog, in nice condition 25
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 3887 M1914 Pioneer sawback bajonet, maker ‘Waffenfabrik Neuhausen’, with scabbard and frog 50

 3888 WWII, M1918 bayonet, ricasso marked ‘Waffenfabrik Neuhausen’, with scabbard and frog 25

 3889 Postwar, lot of two SIG M1957 bayonets, in mint condition 20

Japan

 3890 WWII, Arisaka bayonet, with scabbard, nice condition 50

3891

USA
 3891 WWII, M1 bayonet, with scabbard, some wear and tear to scabbard 40
 3892 WWII/Korean War, US M4 bayonet, made by ‘Imperial’, with US M8 scabbard, rearside of scabbard has been painted red 30
 3893 M4 bayonet, cross guard marked ‘U.S.M4, PAL’, scabbard marked ‘USM8A1, PWH’ 25
 3894 M4 bayonet, cross guard unmarked, scabbard marked ‘USM8A1, PWH’, some damage 20
 3895 Postwar, lot of two M4 bayonets, Italian one marked ‘A.E.T. 1959’, and unmarked one, possibly repro 50

World

 3896 Lot consisting of an unknown plug bayonet and a socket bayonet. Scabbard for socket bayonet numbered ‘4846, 1892’ and ‘FL under 
Crown’, interesting 30

 3897 Spain, M1893 bayonet, maker marked ‘Artilleria Fca. Nacional Toledo’ and M1941 Bolo bayonet, marked ‘Toledo’, numbered ‘1350 
T’ 30

3898
3899

 3898 Portugal, M1886 bayonet for Kropatchek rifle, marked on spine ‘Steyr, 1886’, some surface rust on blade, with scabbard 40

 3899
Italy, WWII, Alpini kit, consisting of M1891 Carcano bayonet, maker marked ‘Terni’ and entrenching tool, metal repainted, in rare 
M27 double frog 150

3900

 3900 Denmark/Colombia, postwar, Madsen M58 bayonet, no markings, with scabbard, in nice condition 30



Saturday January 11, 2020 Militaria en diversen

238

3905

3910

kavel TRUE Inzet

 3901 Czechoslovakia, postwar, CZ24 bayonet, phosphated blade unmarked, grip marked ‘tfg’ and ‘E3 Lion 48’, scabbard frog stud marked 
‘CSZ, E Lion 36’ 20

 3902 Yugoslavia, M48 bayonet, with scabbard and frog, in good condition 25
 3903 Turkish Mauser bayonet, with scabbard, in better than usual condition 25
 3904 Siam, type 45 Mauser bayonet, with scabbard 25
 3905 Soviet-Union, postwar, lot of three different bayonets, for Mosin-Nagant and AK47 30
 3906 Soviet-Union, postwar, lot of three different bayonets, for Mosin-Nagant and AK47 30
 3907 Postwar, Chinese Type 81 bayonet and Dutch bayonet for FN-Fal, both with scabbards 25
 3908 Lot of three bayonets, SIG M1957, Sten No.4 MKII spike and VZ58 bayonet, all with scabbards 30
 3909 Lot of three bayonets, Spanish M1893 bayonet, Enfield No4 MKI spike bayonet and socket bayonet 40
 3910 Lot of three bayonets, SIG M1957, Sten No.4 MKII spike and VZ58 bayonet, all with scabbards 30

3911 3913
Napoleontische tijd / Time of Napoleon

 3911
Cavalry cuirass, consisting of breastplate and backplate. Frontplate maker marked ‘Chatellerault, April 1843, 3T. 1L. No 866’, back-
plate maker marked ‘Klingenthal, November 1834, 2T. 1L. No 2338’, some straps partially replaced, minor damage 250

 3912 Small porcelain statue of Napoleon Bonaparte, modern but nice for decoration 10
Tot en met WOI / Until WW I
Nederland / Netherlands

 3913
14kt gouden zakhorloge ‘Eterna’, op binnenzijde gegraveerd ‘Beëidigd bij het 1e Regiment Huzaren, Boxtel 8 Jan. 18’. Toebehorende 
aan Jonkheer Herman Rademacher Schorer (1895-1979), op achterzijde familiewapen, horloge loopt 200

3914

3916

 3914 Kepie veldwachter/politie, zweetband ontbreekt, doch in redelijke staat, in blikken opbergdoos 25

België / Belgium

 3915 Sjako kleine tenue 50

 3916 Sjako kleine tenue Officieren 50
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 3917 Helm Garde Civique Model 1882, vilten helmschaal, voorzien van loszittende punt, binnenzijde in redelijke staat, interessante op-
knapper 25

 3918 Shapka, basis 3e lansiers, gedeeltelijk overgeschilderd, met helmplaat Pruissen, toegevoegd wat los restauratiemateriaal 40

 3919 Politiehelm Antwerpen, zomeruitvoering, binnenzijde gemarkeerd ‘Fonson’, kinbandje gebroken, binnenwerk aanwezig, geheel in 
redelijke staat 40

 3920 Politiehelm Antwerpen, voorzien van rang galon, kinband mogelijk vervangen, ventilatiedopje missend, in geleefde staat, doch fraai 
stuk 25

 3921 Politiehelm, binnenwerk gemarkeerd ‘Jules Fonson, Bruxelles’, helmplaat TN’ (mogelijk Tienen), opknapper 15

 3922 Tweemaal politiehelm Antwerpen, binnenwerk eenmaal aanwezig, leuke opknappers 30

 3923 Kavel van twee brandweerhelmen, zonder binnenwerken, circa eind 19e eeuw 20

 3924 Kavel van twee brandweerhelmen, met binnenwerken, circa eind 19e eeuw 30

 3925 Kavel van vier diverse Adrian helmen, met gebreken, opknappers 20

 3926 Groot lot diverse vangsnoeren, bezichtiging aanbevolen 25

 3927 Garde Civique, hoed garnituur manschappen 10

 3928 Garde Civique, hoed garnituur onderofficier 10

 3929 Garnituur ten behoeve van sjako voor officieren 15

 3930 Lot van zes ‘tulpjes’ ten behoeve van pluimen voor militaire hoofddeksels 20

 3931 Klein lot onderdelen voor chapska 10

 3932 Helmplaat 10e linie, toegevoegd wat kokardes en andere onderdelen 10

 3933 Helmplaat 10e linie, toegevoegd wat kokardes en andere onderdelen 10

 3934 Lot van drie helmplaten, 19e eeuws model 15

 3935 Sjakoplaat model 1831 Jagers, gemarkeerd ‘Fonson Brussel’, toegevoegd drie leeuwen 30

 3936 Circa 1900, kavel bestaande uit circa 15 stuks kokardes 50

 3937 Lot van circa 14 springende granaten in verschillende groottes 20

 3938 Doosje van circa negen diverse emblemen, waarbij gekruisde kanonnen 25

 3939 Groot lot van circa 18 diverse leeuwenkoppen voor sjako’s 25

 3940 Lot van vijf leeuwenkoppen voor Adrian helm, eenmaal bevestingshaken afgebroken, diverse condities 15

 3941 Uniformjas Artillerie Garde Civique, in fraaie staat 50

 3942 Vest onderofficier Garde Civique Artillerie, enkele knoop ontbreekt, in rdelijke staat 50

 3943 Vest manschap Garde Civique, knoop ontbreekt eenmaal 30
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 3944
Tuniek model 1914 Medische Dienst, Hogere Officier, geborduurde kraag, wapenkleur amarant. Tuniek is sleets met schade, doch 
zeer zeldzaam 250

 3945 Tuniek Officier Infanterie, 1e Luitenant, Model 1914, gezien de leeftijd in nette staat 200

 3946 Tuniek Onder-Luitenant Infanterie, 8e Linie, in sleetse staat, doch compleet 60

 3947 Tuniek, voorzien van knopen Artillerie 20

 3948 Circa 1850, enkele epauletten Garde Civique 10

3949

3955

 3949 Schouderstukken model 1913, Infanterie 25

 3950 Lot van twee sets schouderepauletten, in geleefde toestand 10

 3951 Twee sets epauletten, eenmaal Garde Civique en eenmaal Frans 10

 3952 Driemaal rangonderscheidingstekens Medische Dienst, waarbij Apotheker 10

 3953 Lot divers ijzerwerk, waarbij linie nummers, ringkraag en meer, leuk voor restauratie 20

 3954 Doosje diverse emblemen, kraagstukken, knopen en meer, uitzoeken 10

Frankrijk / France

 3955 Brass firefighter helmet, ‘Srs Pompiers Courtagon’, no liner present, with chinstrap, nice decorative piece 80

 3956 Brass firefighter helmet, ‘Sapeurs Pompiers de Cernoy’, without liner 50

 3957 Garde Republicaine working dress, many markings on lining 20

 3958 Artillery belt, circa 1900, two pieces 10

 3959 Lot of five French canteens, some with leatherwork, interesting 20
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 3960
Large lot French Cavalry, consisting of various horse care accessories, equipment, bridle set, kitbags, ammo pouch and more. Recov-
ered from a barn, some wear and tear, very interesting lot, should be viewed 50

 3961 Cavalry leather saddle, some small parts missing, leather a bit dried out 25
 3962 Cavalry leather saddle, partially complete, leather dried out a bit 20

Engeland / United Kingdom
 3963 Lot of four tropical Pith-helmets, shell white painted 20

 3964 Officers shaving kit in leather case with name of former owner ‘A.D. Bell, 4th Hussars’, case in nice condition for its age, one side of 
lid is missing, rare item 30

 3965 Boer War, 10 pocket leather bandolier, some markings visible, in good condition 10
 3966 SRD rum jug, marked ‘Hunts, patterned, Liverpool’ 10

USA
 3967 Side cap, various markings on liner 10
 3968 Lot of two tunics, one cotton, one wool, wear and tear 25

 3969 US Medical belt, Eagle snap,  belt is in very good condition, made by ‘Mills Company, July 1918’, rare, hard to find 125

3970

3972

 3970 Dispatch bag/satchel, in used but good condition for its age 20

 3971 Cover for Bolo knife, made by ‘Brauer Bros, 1918’ (NOS) 10

 3972 Flag kit US Army, consists of two flags and pouch, in used condition 25

 3973 Set M1917 leggings, with label ‘Patented 1911’ 25

Duitsland / Germany

 3974 Kratchen model 1907, liner missing, nice for restauration 10

 3975 Lot of two caps, unknown to us 15

3976

 3976 Lot of three different caps, restauration material 10
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 3977 Tschako, with helmet plate Bavaria, rear side missing, liner in nice condition 40

 3978 Pickelhaube Model 1895 Bayern Officers, partially put together, some elements detached, interesting piece 50

 3979 Pickelhaube model 1895, Prussia, nicely marked inside, cockades missing, traces of wear and tear, nice for restauration 60

 3980 Pickelhaube Model 1895, frontplate missing, pike repainted, liner in nice condition considering the age 40

 3981 Lot of two pickelhaubes Model 1895, both with damages, restauration pieces 40

 3982 Reproduction Cavalry pickelhaube Prussia 40

 3983 Frontplate for pickelhaube Prussia, in nice condition 20

 3984 Frontplate for pickelhaube Prussia, small model, in nice condition 20

 3985 Lot of two frontplates for pickelhaubes Prussia, some issues 20

 3986 Pickelhaube frontplate Hessen, in nice condition, hard to find 25

 3987 Helmetplate for the M1900 pith-helmet of the East-Asia Expeditionary Corps, in perfect condition, very rare 50

3988 3989

 3988 Lot various cockades and other pickelhaube parts, perfect for restauration 50

 3989 Lot of two M1916 helmets, both repainted, liners missing, very suitable for restauration 80

 3990 M1918 helmet, liner missing, shell on the outside repainted, inside still in original colour, shell marked ‘62 AK’ 40

 3991 Prussia, pair of shoulder epaulettes, considering the age in good condition 30

 3992 Saxony, pair of shoulder epaulettes, considering the age in good condition 30
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 3993 Lot of five Marine-Fliegerabteilung badges, rank Flugmechanikergast, dated ‘W 8.12.15 and W5.1.16’ 50

 3994 Reichsmarine brocade belt and beckle, some wear, but overall in nice condition 100

 3995 Pair of private purchase putties, labeled ‘Elastische Gelenkbinde Zeus’ 10

 3996 Leather pair of army boots and a mess kitt 5

 3997
Lot of two Militärpaßes, several papers in it, amongst which discharge document, various conditions. Added Ehrenkreuz für Front-
kämpfer 1914-1918 and Commemorative medal  ‘An das 100-jährige Bestehen des Infanterie Regimentes Graf Barfuss 4. Westfälis-
ches No. 17 ,1813-1913’, both without ribbon

20

 3998 Photograph of a German soldier, 10,5x15cm excluding exterior 5

 3999 Small porcelain cup, ‘Wir halten fest und true zusammen!, 1914’, some chips 10

 4000 Small bag ‘Mit Gott fur Kaiser und Reich’!, interesting 10

4001 4002

Oostenrijk-Hongarije / Austria-Hungary

 4001 Summertunic with standing collar, buttons marked ‘Schneider AG, Wien’, interesting 25

World

 4002 Lot of two pickelhaubes, probably firefighter, both with liners 30

 4003 Antique cocked hat 10

 4004 Japan, Court uniform, tailcoat, black wool, leaf pattern paulownia flowers embroidery, lining of tails missing 50

 4005 Lot of five pieces state-coat embroidery (coat missing) 10

 4006 Old pair of epaulettes, probably Italy 10

 4007 Entrenching tool, no markings visible 5

 4008 Military wooden hatblock, size 56, possibly German 20
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Interbellum

Nederland / Netherlands

 4009 M16B helm, maker ‘Van Heyst’, buitenkant overgeschilderd, met lederen binnenwerk en kinbandje, vermoedelijk doorgebruikt 40

 4010 Tweemaal M16 helm, maker ‘Van Heyst’, productie 1922-1924 met ventilatiegat, buitenkanten vermoedelijk voor WOII overgeschil-
derd, binnenwerk eenmaal beschadigd aanwezig en eenmaal missend 40

 4011 Marine groot tenue, Officier van Gezondheid, enige slijtage aan achterzijde, doch fraai stuk 50

 4012 Burnous marine, enkele knopen ontbreken, fraai geheel 25

 4013 Lot van vier beenkappen zwart leder, lichte schade 5

 4014 Lot van circa 20 militaire sluitzegels, waarbij Commandant Strategische Veiligheid Zuid en Chef van den Generale Staf 10

4015

4020 4021
 4015 Lot van circa 20 militaire sluitzegels, waarbij Commandant Vesting Holland en Directeur voor het Materieel der Landmacht 10

 4016 Lot van circa 20 militaire sluitzegels, waarbij Commandant 2e Regiment Wielrijders 10
 4017 Lot van circa 20 militaire sluitzegels, waarbij Stellingcommando Den Helder en Commandant Luchtvaartafdeling 10

 4018 Kavel bestaande uit circa 110 opgeplakte sluitzegels, vrijwel allen militair, waarbij Regiment Jagers, Chef Militair Hospitaal, Motor-
dienst, Luchtvaartafdeling en vele anderen, zeer fraaie collectie 50

België / Belgium

 4019 Politiehelm, binnenwerk gemarkeerd ‘Fonson’, helmkenteken ‘A’ (mogelijk Aarschot), in keurige conditie. Toegevoegd een galariem 
Leopold III 30

 4020
Uniformjas Luitenant-Generaal, voorzien van schouderstukken, acht frontstrepen, binnenzak voorzien van naamlabel ‘Dubois’. 
Kraagspiegels ontbreken, jas voorzien van naoorlogse knopen, voorzien van diverse lussen om onderscheidingen op te hangen, zeer 
interessant uniform dat restauratie verdient

150

 4021 Officersjas, schouderstukken 2e Linie, voorzien van kleermakerslabel op naam ‘Van Hoof, 23-9-37’ 40

 4022 Officiersjas, zonder kentekens 30
 4023 Officiersjas, zonder kentekens 25
 4024 Officiersjas, zonder kentekens 25
 4025 Officiersjas, zonder kentekens, enkele knopen missend, doch in nette staat 30
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 4026 Jas en broek Adjunct-Commissaris, gedateerd ‘10-6-32’, gemaakt bij Firma Fonson in Brussel, fraai geheel 150

 4027 Buitenmodel broek Officieren model 35, gemerkt A.L.M.O., in keurige staat 50

 4028 Set schouderstukken Generaal, goud op amaranten ondergrond 20

Frankrijk / France

 4029 Tunic with blue piping and collar, backside buttons marked ‘Post et Telegraphe’, possibly buttons on front not correct, some are miss-
ing 25

Duitsland / Germany

 4030 Small collection Kyffhäuserbund, from a WWI veteran, amongst which visor cap, patch, tinnies and medal with award, nice lot 50

 4031 Lot consisting of a poster with a picture of Fieldmarshall Paul von Hindenburg, ‘Verlag Nationalsozialistische Bilder Heinrich Hoff-
mann’ and a later made zamak statue 50

4032 4033 4034

WOII / WW II

Nederland / Netherlands

 4032 Gala-kepie, Opperofficier van Gezondheid, zweetband voorzien van initialen ‘L van de M.’, in prachtige conditie 50

 4033 Kepie officieren, voorzien van stormband, enige slijtage 50

 4034 Kepie Koninklijke Marechaussee, met stormband en kokarde 40
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 4035 Kepie Schalkhaar politie, met gebruikssporen, binnenwerk gemarkeerd ‘A. Hassing; 50

 4036 M27 helm, binnenwerk gedateerd 1935 en in nette staat, met kinriem, helmplaat verwijderd en zwart overgeschilderd, sporen van 
groen nog zichtbaar 20

 4037 Lot van drie M27 helmen, buitenzijdes overgeschilderd, diverse binnenwerken aanwezig, dient bekeken te worden 30

 4038
M34 helm, geproduceerd voor het Roemeense leger, kinbandje gebroken , binnenzijde voorzien van correct Roemeens stempel, helm-
plaat verwijderd, buitenzijde zwart overgeschilderd 25

 4039 Kopie helmplaat 5
 4040 Pluim, wit met afhangende haneveren 10
 4041 Galatuniek, 1e Luitenant der Artillerie, gemarkeerd ‘Maison van Hal en Zonen, Breda’, slecht leesbaar naamlabel, overig in nette staat 25
 4042 Kindermutsje en broek Koninklijke Marechaussee 20
 4043 Australische marinejas, gedateerd 1945, gebruikt door de Nederlandse Marine in de oorlog, gezien de leeftijd in goede staat, curieus 30

 4044

Battledress blouse 1940 pattern van een Nederlandse Eerste Luitenant bij de Britse 7th Armoured Division (Dessert Rats), 11th 
Hussars. Met embleem ‘Nederland en tweemaal ‘Dessert Rats’ en twee sterren voor 1e Luitenant en baton ´OHK, 1939-1945 Star, 
France en Germany Star en Oak Leaf van War Medal´. Gedateerd 1945, met War Department markeringen, size 9, wat motgaatjes aan 
voorzijde, interessant stuk

40

 4045 Rijbroek KMAR, behoorlijk grote maat, geen label zichtbaar, in redelijk nette staat 40
 4046 Rijbroek zwart, Koninklijke Marechaussee 25
 4047 Galabroek, geschoren wol 20

4048 4049

 4048 Officiersbroek infanterie, in gedragen staat 80

 4049 Ringkraag, OKP (Officier Kazerne Piket), mogelijk na WOII 60

 4050 Gasmaskerbus Model H, laatste model zoals gebruikt in 1940, zoldervondst, zeldzaam stuk 25

 4051 Tweemaal schoonmaakset voor Hembrug, inhoud gedeeltelijk aanwezig 20

 4052 Hoefijzertasje, vermoedelijk Nederlands 10

 4053 Sjabrak cavalerie, voor 1940, in redelijke staat, geheel heeft enigszins geleden onder tand des tijds 25

 4054 Lot bestaande uit zakboekje, dogtag, groot verlof brief, reglement betreffende de krijgstucht en paar mobilisatie 1939 herinneringsk-
lompjes. Allen toebehorend aan dezelfde persoon, soldaat in het 3e Regiment Infanterie, leuk geheel 25

 4055 Bakje gevuld met diverse zaken Staatspolitie, waarbij knopen, koppelhaken en schouderstukken 20

 4056 Nederland/Canada, WOII en later, lotje emblemen en diversen, waarbij mouwschild ‘Veiligheidsdienst’ en diverse straatnamen, leuk 
om uit te zoeken 15
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 4057 Lot bestaande uit vijf kokardes en drie sets schouderstukken 10

 4058 Twee kleine tafelkleedjes, met swastika, afmeting circa 65x65cm, originaliteit niet te verifiëren, doch volgens inzender uit inventaris 
Clingendael, voormalig woonadres Seyss-Inquart 5

 4059
Plaat ‘Uniformen van het Nederlandsche Leger, bijvoegsel uit de Centrale Modegids, maart 1938’, dubbelzijdig, voorzijde in kleur, 
voorstellende diverse Nederlandse militairen in tenue’s, 62x88 cm 25

 4060 Poster ‘De Nederlandsche Volksdienst, afmetingen 55x80cm, gericht aan Gemeente Secretarie Alphen aan den Rijn, in redelijk nette 
staat. Toegevoegd wat papierwerk, leuk geheel 20

 4061

Wervingsposter Vrijwilligerslegioen Nederland, ‘Strijdt mee onder eigen vlag tegen het bolsjewisme! Vrijwilligers-Legioen Neder-
land’. Linksonder gemarkeerd ‘Plakat Nr 15 Öffentlicher Aushang genehmigt durch die Dienststelle des Reichskommissars’. Gericht 
aan Gemeente Secretaris Afdeling Algemene Zaken Alphen aan den Rijn en gedateerd 1941. Poster is opgevouwen geweest, klein 
scheurtje in het midden, afmetingen 40x60cm, fraai en zeldzaam stuk

100

 4062 Poster ‘Ik val aan... volgt mij’, flinke scheuren en schade, 49,5x74,5cm 10

 4063 Negen verzilverde theelepels van diverse legeronderdelen, waarbij Jagers en Marine Luchtvaartdienst, mogelijk naoorlogse aanwezig 10

4064

4071

 4064 Set van 12 stuks mouwleeuwen (Nederland), zoals gebruikt in het Nederlandse leger vanaf 1944 40

 4065 Emailleschildje Luchtbescherming ‘Blok-Ploeg L.B.’ 10

 4066 Knijpkat, Philips, in werkende staat 15

 4067 Lot oorlogstabakswaren, bestaande uit Winterhulp luciferdoosjes, amateursigaretten, doos sigaren en Efka vloeipapier 10

 4068 Kleine verzameling documenten en papierwerk, waarbij Duitstalige vrijstellingen, merendeel op naam van dezelfde persoon 10

 4069 Groot lot knopen onderkleding Nederlandsche Arbeidsdienst 20

 4070 Schouderkoord Opbouwdienst, circa 1940-1941, zeldzaam 25

 4071 Petband Nederlandsche Arbeidsdienst (NAD), zeldzaam en lastig te vinden stuk 20
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 4072 Tafelvaantje NSVO (circa 22x13,5 cm), ‘Het Hartvuur Heilig, Het Haardvuur Veilig’ 50

 4073 Tafelvaantje WA (circa 23x16 cm), ‘W.A. Marcheert!’ 50

 4074 Tafelvaantje NSB (circa 30x13cm), ‘Houzee NSB’, lichte schade in het centrum 50

4075 4077

 4075 Tafelvaantje NSB (circa 39x11cm), ‘Hou-Zee NSB’ 50

 4076 Klein vaantje ‘Hou Zee NSB’ en driehoekig zwart-rood stuk stof 15

 4077 NSB arm embleem, in nette staat 50

4078 4079

 4078 Lot van vier verschillende NSB emblemen, verschillende uitvoeringen waaronder geborduurde 100

 4079 Lot van vier WA insignia, mouwemblemen en petemblemen, diverse rangen, fraai geheel 200
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 4080 Lot van vier (schouder)emblemen, Nederlandse SS, NSB en HitlerJugend, interessant, dient bekeken te worden 150

 4081 NSB vlag, afmetingen 110x70cm, mogelijk oorlogs aangepast 100

4082

4083

 4082 Grootformaat linnen NSB-embleem, afmeting van punt tot punt 66x66cm 50

 4083 Fietsvlaggetje NSB, afmeting circa 41x22cm, in nette conditie 80

4084

4086

 4084 Kleine verzameling NSB, waarbij embleem, speldje Hagespraak 1940 en almanak 1944 70

 4085 Lot bestaande uit NSB embleem en twee speldjes met daarop Wolfsangel en twee paardenkoppen 15

 4086 NSB, lot van twee armbanden, waarbij Onder-kringleider/Plaatsvervangend kringleider, zeldzaam 50

 4087 Rode mouwband met op centrum Nederlandse vlag, met daarin geschreven ‘Niederlande’, aan boven en onderzijde van band in Rus-
sische tekst ‘Голландия’ (Holland), mogelijk concentratiekamp-gerelateerd 10
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 4088 Mouwband Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd, gemarkeerd ‘V.V.O. Boxtel’, uiterst zeldzaam 40
 4089 Mouwband Burgerwacht Helmond, met stadswapen Helmond, wat vlekjes 20
 4090 Oranje mouwband Politie, met stempel ‘Commissaris van Politie Helmond’ 20

België / Belgium
 4091 Adrian helm, model 1931, derde model binnenwerk gemaakt van webbing riemen 25
 4092 Lot van drie Adrian M31 helmen, diverse condities, zwart overgeschilderd, mogelijk Rijkswacht 15
 4093 Capote-jas voor Officier M1936, met naam hand ingeschreven ‘Debolle’, zeer fraai stuk 50

 4094 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

Frankrijk / France
 4095 Gasmask bag, added unknown bag 5

Engeland / United Kingdom
 4096 Gurkha Pillbox hat, 8th Gurkha Rifles, War Department stamped, ‘Hobson & Sons, 1940’, chinstrap broken 20
 4097 RAF sidecap, Economy buttons and badges, size 7, dated 1943, various markings 30
 4098 RAF sidecap O/R, maker ‘Harris Ltd, Glasgow, 1945’ 30
 4099 Sidecap RAF Officers, maker ‘Harris Ltd, Glasgow, 1945’, various markings 30

4100

4103 4110

 4100 Parahelmet, 1942 pattern, fibre rim, leather straps, liner marked ‘BMB 1942’, remainings of original paint, very rare original helmet 300

 4101 Para helmet MKII, liner marked ‘BMB, 1944, size 7 1/4’, outside shell repainted, interesting restauration piece 100

 4102 Dispatchrider helmet, marked ‘BMB 1943, size 7’, outside shell painted black 40

 4103 Dispatchrider helmet, marked ‘BMB 1943, size 7’, outside shell painted white 40

 4104 MKI helmet ‘Warden’, liner marked ‘BMB 1939’, with chinstrap, in nice condition 25

 4105 MKII helmet, early manufacture, maker marked at shell and in liner, dated 1938, size 7, some damage to liner 30

 4106 Lot of four MKII helmets and one MKIII helmet, mostly with wartime markings, some with liners, postwar re-used 20

 4107 Lot of five MKII helmets, mostly with wartime markings, most with postwar liners, postwar re-used 25

 4108 Helmet cover for MKII helmet, inside marked ‘Thomas Adams, 1944’ 10

 4109 Jackets O.A., size no12, ‘Broad Arrow 1940’, in good condition 40

 4110 Battlesdress pattern 1940, dated ‘1945’, size 10, in used but nice condition, minor damage 50
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 4111 Battledress pattern 1940, size 9, dated 1944, minor damage 40
 4112 Battledress pattern 1940, size 9, dated 1943, minor damage 40
 4113 Lot of two battledresses, 1940 pattern, size small and size 6, various repairs and moth holes 40

 4114 Dispatch Riders coat, Broad Arrow marked ‘M 429’ 30

 4115 Dispatch Riders Trousers, dated 1943, maker marked, size 5 15
 4116 Escape shawl pilot, marked ‘A.D.L (Maps) Air Ministry, No. 7330’ 25
 4117 Mounting for Spitfire compass, repainted, ‘A.M’ (Air Ministry) marked 5

 4118 Vickers 303 Clinometer MKII, marked ‘Noblet & Forrest, 1941’, in early black leather pouch, marked ‘Case Clinometer Vickers 303 
Gun, Mark II, Hindmarch Bro’s Ltd, 1918.’ 10

 4119 Field phone ‘Tele.Set D. MKV’, broad arrow marked, some wear 5
 4120 Lot of three metal mine warning signs 10
 4121 Lot of three Bergen backpacks, in used condition, wartime dated, nice for restauration 5
 4122 Lot of four different NAAFI tokens 5
 4123 Unknown sword carrier, various markings amongst which ‘Broad Arrow’, interesting piece 10
 4124 Dust cover for Lee-Enfield Rifle, dated 1942 15
 4125 Lot of six Commonwealth badges, various conditions 10

 4126 Pair RAF boots pattern 1941, marked Broad Arrow, maker ‘Itshide, made in England’, size 10’, one with hole for mannequin 30

 4127 Ats anklets set, leather, dated 1942, leather still flexible, both in good condition 25
 4128 Ten sets webbing cross straps, all wartime dated, in very good condition 25

 4129 Original wooden ration crate, in good shape, without lid, blue Clover on side, on bottom marked ‘RASC SUPS’, in good condition for 
its age 10

 4130 Approximately 30 canteen corks 10
 4131 Lot of 10 British Army WW2 issue mess tins 25
 4132 Spoon, Broad Arrow marked, ‘Walton, 1945’ 10
 4133 Tabacco tin case ‘Ogdens Tobacco’ 5
 4134 Cigarette tin ‘Players Medium Navy Cut, Rubbed ready for smoking’, possibly postwar 5
 4135 Small box with several first-aid field dressings 20
 4136 Lot of five First Field Dressings 15
 4137 Lot of sterilized dressings, various conditions, 12 pieces 10

 4138
Original infant/baby gasmask, in very rare original box of issue which is usually missing, box has some storage damage, gasmask 
itself in good condition for its age 50

 4139 Lot consisting of childrens gas mask, dated 1938, made by Airguard Ltd, London, rubber not in best shape, added a spare filter of a 
civilian gasmask 15

 4140 Lot of three civilian gasmask bags, all dated WWII period, added a yellow bag 5
 4141 Lot of 10 Anti-gas Eyeshield, all in original packages 20
 4142 Kitbag RAF, named, marked ‘Air Ministery’ 5
 4143 Lot of two jerrycans, with ‘War Department’ markings, in nice condition 15

Australië / Australia
 4144 Tropical beret, made in Australia, 1944, size 6 3/4, Broad Arrow marked, in near mint condition 25
 4145 RAAF tunic, dated 1943, size 12, with black economy buttons 15
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Canada

 4146 Lot of two Canadian sidecaps, one cap and one British sidecap 20
 4147 Webbing pistol holster, for Inglis Hi-Power pistol, marked ‘Z.L&T. Ltd. 1945’, outside repainted in green 10

USA
 4148 Lot of twelve garrison caps, several branches of service, WWII and Korean War 30
 4149 Lot of seven garrison caps, several branches of service, WWII and Korean War 15
 4150 Ike jacket, dated 1944, size 38XL, ‘Villa QM. Depot’, in very nice condition 20

 4151 Women Army Corps (WAC) M1943 jacket liner, size 18R, dated 1945 50
 4152 US chino shirt, Tech-4 Sergeant, with golden Lion patch 106th Infantry Division and 3rd Army patch and Ruptured Duck 10
 4153 Chino shirt, Airforce, with rank insignia, all patches and insignia originally sewed, label unreadable 10
 4154 Two Class A jackets 10
 4155 Officers Cavalry breeches, in good condition for its age, no label present, large size 20
 4156 Box vacuum tubes, dated July 1944, for US Army and Navy, about 96 pieces, almost all in original packages, in damaged original box 175

4157

4160

 4157 T-shovel with cover, cover marked ‘W.L. Dumas MFG. Co., 1943’, in nice condition 40

 4158 Lot of three axe covers, dated 1944 15
 4159 Anti-gas hood, dated ‘1944’, size medium, in nice condition 20

 4160 US Airforces A1 overshoes, ‘mens XXL’, in good condition, rubber still flexible 80

 4161 Two kidney gasmask bags, both in very good condition, marked ‘US’ 25
 4162 Two original ‘kit, gasmask, waterproofing, M1’, complete and both in mint condition 10
 4163 Two bags ‘Kit, gas mask, waterproofing, M1’ 10
 4164 British made M36 pack, dated 1944, with modification on rear side, with two leather straps 25
 4165 US Grenade Launcher sight M15 with Carrying Case, dated 1944, NOS with instruction manual 10
 4166 Two pieces ‘Case Cleaning Rod M15’, dated 1943, different colors 10
 4167 Spare parts roll M13, in mint condition 5
 4168 Spare parts roll M13 (NOS) 10
 4169 Binoculars with leather case, made by ‘Bausch & Lomb Optical Co., Rochester N.Y.’, one eyepiece has some damage 50
 4170 Leather holster voor Colt 1911 AI, dated ‘1942’, leather still flexible 25
 4171 Wireless switchboard controller ‘T-46-A’ and a ‘T-51’ chest mic 25
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 4172 Lot various US items, amongst which First Aid pouch, leggings, axe carrier, case for cleaning rod and haversack 40

 4173 Lot of six polaroid goggle sets, only covers and glasses 25

 4174 Lot dust cover glasses, WWII and postwar 5

 4175 Lot of four canteens, several dates, with one early canteen cap 15

 4176 Lot of  shoulderpads, two sets, dated 1945 (NOS) 5

 4177 Lot chino ranks, three sets, Technical Sergeant 10

 4178 Barbasol Sanitary beard softener for shaving, in original box 5

 4179 Lot of two US Army Transport Bags, different versions 10

 4180 Lot of 50 US Navy armpatches, possibly also postwar, with duplicates 15

Duitsland / Germany

 4181 Polizei shako, liner marked ‘58’, cockade possible postwar, some damage but nice piece 200

 4182 Tschako Polizei, liner and other parts missing, nice for restauration 25

 4183 Fliegermütze, made by Neumann und Zeymer, Mützenfabrikation G.m.b.H., Berlin 10

 4184 Visor cap officer, piping painted green at a later date, maker marked ‘Pekuro, Stirndruckfrei, Deutsches Reichspatent’ 200

4185 4189

 4185 Reichsbahn visor cap, for Station Master, some damage to sweatband, marked ‘56, Ph. Sch.’, hard to find 150

 4186 Lot of three Luftwaffe sidecaps, probably old copies made of original fabric 20

 4187 Six different reproductions caps, amongst which SA and Panzer 25

 4188 Six reproduction chinstraps and three reproduction officer Schirmmutze cap cords 15

 4189 M35 helmet, marked ‘Q66’ (Quist) and ‘149’, with liner and chin strap, Heer decal partially scratched out 100

 4190 M40 helmet shell, outside shell later repainted, maker marked SE64 (Sächsische Emailler und Stanzwerke) 50
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 4191 Lot of two Gladiator Luftschutz helmets, both marked in back ‘RL2-39/21’, with liners, some wear, chinstraps broken 50
 4192 Gladiator Luftschutz helmet, repainted, with liner and chinstrap, back of shell marked 25
 4193 Lot of two reproduction Fallschirmjäger helmet shells 25
 4194 Tactical manoeuvre helmet band 5

 4195
Wehrmacht Feldbluse for an Infantry General, sewn on epaulettes, almost no traces of wear, no markings visible, gilded buttons 
marked ‘Extra Fein’, metal hook for dagger marked ‘A DRGM’. Late war example in beautiful condition, with proof of purchase 
Helmut Weitze in 2002

2000

 4196 Uniformjacket, unknown organisation, medal attachments on chest pocket, one small hole in back, but overall in very good condition, 
interesting piece 25

 4197 Old reproduction jacket M36 with Waffen SS insignia, some moth holes, possibly old Janke reproduction 5
 4198 Reproduction SS tarnhemd (M44 Dot), reversible, nicely made 20
 4199 Polizei Reiterhose, some moth holes and damage on back side 25
 4200 Uniformhose for political parties (SA), in nice condition 25
 4201 Marine-Hitlerjugend Klapphose, with RZM label, size 11, in very nice condition 25

4202

4203

 4202
Dutch SS set, consisting of Bevo cuff title ‘Landstorm Nederland’, collar tab and arm shield. All in good condition, with guarantee of 
authenticity from Chris Siler 700

 4203 Lot of approximately 44 collar tabs, epaulletes and insignia, some sets, in various conditions, interesting 100

4204
 4204 Lot of circa 42 epaulletes, collar tabs and insignia, some sets, in various conditions, should be viewed 100
 4205 Luftwaffe shoulderboards set, as used by paratroopers and flight personnel, both in mint condition 50
 4206 Two sets Wehrmacht Artillery collar tabs 30
 4207 Lot of three sets shouldertabs, various conditions 10
 4208 Kriegsmarine Seesack, lot of two pieces, one small size and one normal, various markings and maker marked 10
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 4209 Heeresverpflegungssack, dated 1941, in fairly nice condition 15

 4210 1936 Berlin Olympic Games porcelain bell with wooden base, with vague maker marking inside, in nice condition 50

 4211 Large lot Schnürstiefel nails 5

 4212
Karl Kahles sharpshooter scope, as used on German sniper rifles, marked ‘Karl Kahles, Wien VI, 10918, Mignon 4x, Ges. Gesch. 
D.R.G.M.’. Some wear on the outside, optics clear, with hard to find leather lens cover 200

 4213 Lot of 15 porcelain balls for Stielhandgranate M24 10

 4214 Lot of three Kriegsmarine Sea maps, amongst which Norwegian coast, in metal container 25

 4215 Lot various reels of thread, canteen cap, klarscheiben and more 20

4216

4221

4224

 4216 Lot German equipment, amongst which two field bottles and affe 40

 4217 Lot of German canteens, several dates 10

 4218 Large lot of six German canteens, all (pre)WWII dated 5

 4219 Lot of four MG belts with two starters 20

 4220 Set belt hooks, as used on several German Jackets, in good condition 10

 4221 Lot of wooden skis, possibly Gebirgsjäger, with poles 50

 4222 Lot of 20 dust protection glasses, in original packages 20

 4223 Lot of 10 bakelite Zünderbüchse 30

 4224 Small collection Hitlerjugend, amongst which insignia, badges, member pin, belt buckle and more, very interesting, should be viewed 150

 4225 Two DAF (Deutsche Arbeitsfront) bowls, both marked ‘Hutschenreuther Selb, Bavaria Germany’ on bottom 20

 4226 Luftwaffe porcelain, consisting of gravy boat and salad bowl, both marked ‘FL. U.V.’ (Flieger Unterkunft Verwaltung) 30

 4227 Luftwaffe plate, marked ‘FL. U.V., C.T. Tiesch-Altwasser, 1936’ (Flieger Unterkunft Verwaltung), in nice condition 10
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 4228
Original instruction manual for armored recon, ‘Deckblatt 1, Panzerabwehr aller Waffen, Panzer-Beschusstafeln’ dated March 1943, 
very rare, in very good condition considering the age 75

 4229 Lot of six framed portrait photos and one without frame, some interesting images, amongst which decorated Heer officer 25

 4230 Armband DLV (Deutsche Luftsportverband), insignia stitched on yellow band with unknown emblem on it, interesting piece 15

4231

4232

 4231 Steuerschutz, 13 in original packages, ‘WaA’ marked 20

 4232 Gasmaske 30, with filter and klarscheiben, in canister, nice original set. Added an additional canister 40

 4233 Lot of two Gasmaske 30 without filters, nicely marked, added four other gasmasks amongst which British ones 5
 4234 DRK Med pouch, maker marked ‘J.M. Eckart, Ulm a.D., 1940’, compartments missing, with bandage pack dated 1945 30
 4235 Lot of five trench lighters, in good condition 20
 4236 SA Schulterriem, gilded, maker ‘Assmann’ 10
 4237 Lot of four German belt buckles, amongst which heavily worn officer buckle 25
 4238 Small lot various militaria, mix of originals and reproductions 20
 4239 Small lot various items, mix of original and reproductions 15
 4240 Lot of 10 reproduction Heer belt buckles 40
 4241 Small lot various reproductions 10
 4242 Lot various reproductions 10
 4243 Lot of nine various reproduction Bevo insignia 10
 4244 Lot of seven reproduction badges, amongst which SS, Hitlerjugend and NSDAP 10
 4245 Lot of seven reproduction badges, amongst which SS, Hitlerjugend and NSDAP 10
 4246 Reproduction SS honor ring, silver, in box 35
 4247 Lot various reproductions Waffen SS, amongst which cufftitle and collar tabs 20

Japan

 4248 Japanse movie prop helmet, used by US film industry around 1950/60, helm is made out of helmet with leather innerwork 25
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 4249 Canteen, with carrying straps, Japanese writing on the straps 30

World
 4250 Lot of two tropical helmets, probably Italian, some parts missing 5

 4251 Russia, Telogreika winter jacket, some damage, possibly postwar 50

 4252 Lot of six gasmasks and one filter, German, Dutch and English, some in original boxes/bags 15

Nederlands-Indië / Dutch Indies

 4253
Circa 1900, kepie Knil onderofficier, voorzien van roze bies, binnenzijde gemarkeerd ‘Gebrs van Leer, Utrecht’, zweetband voorzien 
van diverse handtekeningen, in gedragen staat, curieus 30

 4254 Australische tropenbaret, zoals gedragen in Nederlands-Indië, keurig gestempeld 30
 4255 Lot van een BD-model werkjas en tweemaal DKG gestempelde wollen battledress 10

 4256 Zwartlederen motorbroek, gemarkeerd ‘DKG’, ten behoeve van motorordonnansen, leder nog soepel, fraai gestempeld ‘D.K.G. 1948, 
Rijkseigendom’ 25

 4257

Zilveren bestek, 2e gehalte, gegraveerd ‘Aangeb. Off. O.Z.D. 25-6-31’ (Onderzeedienst).
 
Bestaande uit groentelepel, aardappellepel, vleesdienvork (allen gegraveerd) en sauslepel (ongegraveerd). Afkomstig uit boedel 
Thomas Schekkerman, Sergeant Hofmeester Onderzeedienst te Goebeng, Soerabaja

40

4258
4261

 4258
Verzilverde presenteerschaal met bakelieten handgrepen, op onderzijde gegraveerd ‘O.O.M.K.G., 1914 28-5 1939’ (OnderOfficier 
Marine Kazerne Goebeng). Uitgereikt aan Thomas Schekkerman, Sergeant Hofmeester Onderzeedienst te Goebeng, Soerabaja ter 
gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum

30

 4259 WOII, Japanse bezetting, driemaal briefgeld 5
 4260 Lot van acht diverse voorschriften en reglementen, waaronder interessante, allen gedateerd 1945 en 1946 15

 4261
Klein lotje Knil, waarbij tweemaal Orde en Vrede medaille met gesp 1949 en oorkonde, oorkonde Demobilisatie, enkele emblemen 
Drietand en meer 25

 4262 Flink lot foto’s en documenten Knil, toegevoegd wat militair papierwerk uit 2e helft 19e eeuw, waaronder zakboekje Regiment Vel-
dartillerie gedateerd 1869, leuk om uit te zoeken 10

 4263 Twee lege sigaretten blikjes ‘O.K. Wij leven mee met de jongens over zee, American Blend, met medewerking van het Nederlandsche 
Roode Kruis’, toegevoegd Lifebuoy Toilet Zeep ‘Lever’s Zeepfabrieken N.V. Batavia’ 5

4264

 4264
Mouwschildje ‘Utrechts Bataljon, de Boeaja’s’, draagspeld afgebroken, overig in nette staat, achterzijde gemarkeerd ‘Cordesius & 
Zonen, Batavia C.’ 20
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 4265 Metalen embleem 3e Veldcie Genie, één draagspeld, verf licht gebarsten, zeldzaam 25

 4266
Metalen mouwembleem Hoofdkwartier Kwartiermeester Generaal, twee draagspelden, achterzijde gemarkeerd ‘Cordesius & Zonen, 
Batavia C.’ 20

4267

4268

 4267
Metalen mouwembleem Y-Brigade, één draagspeld, achterzijde gemarkeerd ‘Cordesius & Zonen, Batavia C.’, wat vlekken op achter-
zijde 20

 4268 Metalen mouwembleem 43 Regiment Veldartillerie KL, één draagspeld, achterzijde ongemarkeerd, in keurige staat, zeldzaam 40

4269 4270

 4269 Metalen mouwembleem  Hoofdkwartier Adjudant Generaal, één draagspeld, achterzijde ongemarkeerd 20

 4270 Metalen mouwembleem Algemeen Hoofdkwartier Generale Staf, één draagspeld, achterzijde ongemarkeerd 20

4271

 4271 Metalen mouwembleem 41e Zelfstandige Infanteriebrigade, twee buiglippen, achterzijde ongemarkeerd 20
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 4272 Metalen mouwembleem 42e Zelfstandige Infanteriebrigade, twee buiglippen, achterzijde ongemarkeerd, zeldzaam 40

 4273
Stoffen embleem ‘Voortrekker’ en metalen embleem ‘Je Maintiendrai’, achterzijde gemarkeerd ‘Cordesius & Zonen, Batavia C.’, 
twee draagspelden, beiden in keurige staat 25

 4274
Twee geborduurde emblemen, namelijk ‘Territoriaal Troepencommando West-Java’ en ‘H-Brigade’, toegevoegd kraagembleem Jag-
ers en wat rangplaatjes 25

 4275 Klein kavel Knil emblemen, waaronder metalen mouwschildjes ‘1e Divisie, 7 December’ en ‘Voortrekker’ 10
 4276 Kleine verzameling stoffen emblemen, waarbij zeldzame 25
 4277 Reunië-aanmaken van Indië schildjes, 10 stuks, allen in goede staat 60
 4278 Lotje bestaande uit twee Demobilisatie speldjes 10

Hulzen / Cartridge cases

 4279 World, WW1-WW2, lot of three shell casings, 25 Pndr, Bofors 40mm and French WW1 casing, dated ‘Nov. 1916’ 5
 4280 WWII, lot various cartridge cases, Germany and USA 5

 4281 WWII and later, lot various MG casings, amongst which German WWII 7.92×57mm Mauser, belt links and a box of stripper clips for 
K98 15

 4282 Germany/Finland, 88mm shell case, marked with eagle and ‘duw, avf, 41’, Flak 18, with postwar Finnish markings 5
 4283 USA, postwar, lot of two 106mm recoilless rifle casings 15

Boeken, documenten etc. / Books, documents etc.

Nederland / Netherlands
 4284 Napoleontische tijd, ‘Pligten van den Soldaat’, gedateerd 1815, met naam eigenaar voorin geschreven, zeldzaam 20
 4285 Gedenkboek van het Koloniaal-Militair Invalidenhuis Bronbeek, gedateerd 1881, in redelijk nette staat 20

4286

4289

 4286
WOI en eerder, circa 44 carte-visite kaarten, allen met militairen, drie stereofoto’s, twee grote foto’s. Waarbij eenmaal met vaandel 
uitreiking op 21 September 1893 en enige andere militaire foto’s, allen rond circa 1900, zowel Nederland als buitenland, in ordner 40

 4287 WOI, twee-delige set boeken ‘De Nederlandsche Strijdmacht en hare Mobilisatie in 1914’, lichte schade, met fraaie foto’s 30

 4288 WOI, ingebonden jaargang ‘Geillustreerd Weekblad voor de Wielersport’, met veel oorlogsfoto’s 10

 4289 WOI, zeer grote verzameling broodkaarten in album, complete en losse delen, circa 140 stuks 50

 4290 WOI-Interbellum, grootformaat foto voorstellende groep Nederlandse soldaten 5
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 4291
Interbellum, schoolplaat ‘De verovering van Tjakranegara op Lombok’, zeldzamere uitgifte met scene van Hollandse militairen in 
gevecht 20

 4292 Interbellum en later, lot vier Aanstellingsbrieven op naam van J.L.H.M. Peters, toegevoegd afschrift oorkonde Prins Maurits medaille 20

 4293 WOII/Bevrijding, verzameling documenten met betrekking tot invrijheidstelling van een voormalig NSB’er, waarin verwezen wordt 
naar een vermeende Putsch van Mussert in 1941, interessant 25

 4294 Naoorlogs, circa 1960, ‘Algemene Adres- en Telefoonlijst van de Koninklijke Landmacht’, met stempel ‘1e Divisie 7 December, 
sectie Voorlichting’ 5

 4295 WOII, lot van vijf ingebonden later ingebonden jaargangen Signaal, 1940-1944, in keurige staat 40
 4296 Interbellum, catalogus ‘WKC, Sabels voor Nederland en Koloniën’, Nederlands en Duitstalig, gedateerd 1935, met latere stempeling 20

 4297

WOII, groot lot documenten, allen met betrekking op Generaal-Majoor der Veldartillerie Hendrik Hasselman, gefusilleerd 4 Juni 1943 
te Berlijn. Uitgebreide hoeveelheid papierwerk, waaronder bevordering tot ‘Generaal-Majoor, directeur voor het materieel der Land-
macht’, afschriften en uittreksels van capitulatie-onderhandelingen en documenten met betrekking tot de periode in gevangenschap. 
Zeer interessant geheel, behoeft bezichtiging

50

 4298 WOII, groot lot van circa 31 diverse boeken uitgegeven door Nationaal-Socialistische uitgevers, merendeel Nederlands doch ook 
enkele Duitstalig, leuk om uit te zoeken 10

 4299 WOII, groot lot van circa 40 diverse boeken uitgegeven door Nationaal-Socialistische uitgevers, merendeel Nederlands doch ook 
enkele Duitstalig, uitzoeken 15

 4300 WOII, ingebonden jaargangen ‘De Schouw’, 1942, 1943 en 1944 20
 4301 WOII, lot van zeven boekjes van Arnold Meijer, leider van het Nationaal Front, waarbij zeldzame uitgaven 25
 4302 WOII, ‘Verordnungsblatt für die Besetzten Niederländischen Gebiete, 1940 10

 4303 WOII, groot kavel uitgaven ‘Nieuw Nederland’, uitgegeven door ‘Nederlandsche Nationaal Socialistische Uitgeverij’, 1936-1943, 
circa 55 delen 10

 4304 WOII, uitgaven van ‘Hamer Maandblad’, Oktober 1940 tot en met Augustus 1944 compleet, gedeeltelijk ingeboden, daarbij ‘Hamer 
Midwinternummer 1941’ 20

 4305 WOII, lot van vijf boeken, waaronder ‘Mölders en zijn mannen’ en ‘De Fuhrer, Een boek voor de jeugd’ 15
 4306 WOII, vier complete ingebonden jaargangen ‘Sibbe’, 1941-1944, toegevoegd twee jaargangen ‘De Schouw’, 1943 en 1944 20
 4307 WOII, boek ‘De Witte Hel, Soldatenverhalen over den veldslag in het Oosten’, met fraaie foto’s, kaft licht beschadigd 20
 4308 WOII, uitgebreid kavel bestaande uit circa 34 boeken, allen Nederlandstalig, waarbij veel betere waaronder ‘Het Jonge Rijk’ 25
 4309 WOII, circa 15 boeken, veel betere waaronder ‘Zeeoorlog in het Oosten’, toegevoegd herdruk van boek ‘SS Vormingsbladen’ 20

 4310 WOII, flink lot van circa 24 Nederlandstalige boeken, waaronder ‘Mannen en Meisjes van den Arbeidsdienst’ en ‘Overwinning voor 
Europa’ 25

 4311 WOII, circa 27 boekjes/pamfletten, propaganda en NSB, leuk om uit te zoeken 30
 4312 WOII, kavel van circa 20 propagandaboekjes, interessant 25
 4313 WOII, lot van circa 24 boekjes, veel NSB 20
 4314 WOII, circa 25 boekjes, waaronder NSB, leuk om uit te zoeken 20

4315

4316

 4315
WOII, klein kavel NSB bestaande uit oningevuld Lidmaatschapsboekje ‘Van het lidmaatschap der Nationaal-Socialistische Beweging 
in Nederland’, boekje ‘Distinctieven der Beweging’, Jaarcontributieboekje 1941 en Lidmaatschapskaart 1943/44 60

 4316
WOII, lidmaatschapsboekje ‘Van het lidmaatschap der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland’, op naam van ‘G.J. Schrav-
endijk, Stamboek no. 4356’ 20
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 4317 WOII, lot van drie boekjes, waarbij ‘Vormingsblad SS’, 1e Jaargang.nummer 4 15
 4318 WOII, persfoto Afrikakorps, met tekst op achterzijde, fotobureau ‘Holland, Amsterdam’, afmetingen 14x18 cm 5

 4319 WOII, klein lotje oorlogse krantjes, waaronder ‘Vliegende Hollander’ en verlofpasje gedateerd ‘1914’, toegevoegd naslagwerk ‘Ency-
clopedie van Wapens’ 5

 4320 WOII, circa 50 oorlogskranten, waarbij exemplaren van ‘De Waarheid’, ‘De Telegraaf’ en viermaal ‘Volk en Vaderland’, bijgevoegd 
naoorlogse analyse over de Joden in nederland 10

 4321 WOII, kavel diverse oorlogskranten en ander papierwerk 10
 4322 WOII, kavel diverse oorlogskranten en ander papierwerk 10

 4323 WOII, Ontwerp-Voorschrift voor de Mitrailleurkarabijn van 9mm. (Sten model IV), Londen 1943, fraai en zeldzaam stuk. Toe-
gevoegd naoorlogs voorschrift voor de Sten 10

 4324 WOII, klein lotje documenten Luchtbeschermingsdienst en Binnenlandse Strijdkrachten 5

 4325 WOII, bonkaart 1e periode 1945, voor het Bevrijde Nederlandsche gebied, achterzijde gedrukt ‘Neth. Liaison Officer, HQ 22nd Armd 
Brigade’, curieus 5

 4326
WOII, kleine verzameling van 17 foto’s met betrekking tot de Bevrijding in Utrecht, waarop zichtbaar Duitse en Geallieerde mili-
tairen, Nederlandse politie en verzetsstrijders en gevangengenomen collaborateurs, zeer interessant 20

 4327 WOII, flink lot tijdschriften, waarbij ‘Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was’ en ‘Nederland Canada’ 5
 4328 WOII, karikatuur Bevrijding ansichtenkaarten, circa 15 stuks 5
 4329 WOII, plaat in lijst, ‘met ‘t eten ging ‘t wel, maar... o, Boy!... die moffen, Mei 1945’, door Jan Lavies 10
 4330 WOII, boek ‘Holland and the Canadians’ 10
 4331 WOII, boek ‘Het beest is dood! De wereldoorlog bij de dieren’, 1946, in redelijke staat 10
 4332 WOII, flink pakket diverse oorlogsbladen en boeken, dient bekeken te worden 15
 4333 Naoorlogs, lot van vier voorschriften Pioniers, gedateerd 1946 tot en met 1948 5

4334

4339
 4334 Zeven uitgaven ‘Kennis van het V.P.T.L., Een kwestie van leven of dood!’, delen 1-6 en 8, zeldzaam materiaal 25
 4335 Lot van vier boekjes/voorschriften, diverse periodes, waarbij ‘Silhouetten van vliegtuigen, 1937’ 5

 4336 Klein lotje papierwerk en divers, periode einde 19e eeuw tot en met periode KNIL, met interessante documenten, dient bekeken te 
worden 10

 4337 Naoorlogs, flink lot van circa 30 voorschriften, gedateerd jaren ‘50, in diverse condities en met naoorlogse stempelingen 10
 4338 Lotje bestaande uit circa zeven Appèlboekjes, diverse periode’s 10

 4339
Naoorlogs, foto waarop zichtbaar gemodificeerde M1 Carbine, met daarbij vermoedelijk night vision, achterzijde gemarkeerd ‘Zeer 
Geheim’, afmetingen 8,5x11,5 cm 5

 4340 Groot lot boeken en ander papierwerk, diverse periodes en onderwerpen, waarbij veel maritiem, leuk om uit te zoeken 10
 4341 Naoorlogs, mapje diverse documenten, waaronder Burgerbescherming 5
 4342 Naoorlogs, doos voorschriften en documenten, waaronder wapengerelateerd en Bailey-brug, circa 15 stuks 5

 4343 Naoorlogs, twee boekwerken welke in geval van een Sovjet invasie gebruikt konden worden, ‘Maatregelen, welke achtereenvolgens 
moeten worden genomen in geval van mobilisatie’ en ‘Zakboek Sovjet Materieel’ 25

 4344 Naoorlogs, dictaat te gebruiken bij de opleiding tot Officier der Koninklijke Marine en een programma betreffende het bezoek van het 
oorlogsschip Rotterdam aan Stockholm in 1964. Toegevoegd circa 32 ansichtkaarten van Nederlandse oorlogsschepen 10

 4345 Naoorlogs, doosje met wat zakboekjes, waarbij oude 20



Saturday January 11, 2020 Militaria en diversen

262

4346

4361

kavel TRUE Inzet

 4346 Circa 105 ansichten militaria, waarbij fotokaarten en enig divers, Nederland en buitenland 30
 4347 Naoorlogs, lot van circa 25 filmfoto’s, diverse films, curieus 10

 4348 WOII, complete serie van drie naslagwerken ‘Wespennest Leeuwarden, De geschiedenis van de strijd van de Duitse Nachtjagers en 
geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945’ 5

 4349 WOII, lot van zes naslagwerken met betrekking tot de Slag om Arnhem, waarbij oude 5
 4350 WOII, lot van negen naslagwerken, voornamelijk WOII en eenmaal WOI 5
 4351 WOII, groot lot naslagwerken, voornamelijk met betrekking tot WOII, doch ook wat andere periodes, merendeel Nederlandstalig 5
 4352 Lot van zeven militaire naslagwerken, voornamelijk betrekking hebbende op uniformen, merendeel Nederlandstalig 10
 4353 Lot diverse boeken met betrekking tot militaire zaken, circa 16 stuks 5
 4354 Naoorlogs, doos met circa acht naslagwerken met betrekking tot het Nederlandse leger 10
 4355 Set naslagwerken, voertuigen, geschut en uniformen, set van zes boeken 5

België / Belgium
 4356 WOI, instructieboekje voor Browning Model 1903 9mm, Duitstalig, met later stempel 10
 4357 WOI en later, circa 43 militaire portretfoto’s en ansichten, toegevoegd borduurwerk ‘Souvenir de Captive, 1914-1918’ 10
 4358 WOI en WOII, klein lot diverse kaarten en documenten, mogelijk reproducties aanwezig 5

Duitsland / Germany
 4359 WWI, Militärpaß, with many notes and stamps 10
 4360 WWI, lot various Feldpostcards, some pictures and some letters 10

 4361
Binder with various press photo’s, stereocards, information regarding a fallen German soldier, Carl Alphons Reincke, born 1893, 
killed in 1918 in action, award documents and more. Mostly Germany but also some Allied Forces, interesting lot 40

 4362 Lot of two framed pictures, ‘Signing of the Armistice’ and ‘A soldier’s wife’ and a German election poster ‘Nur Hitler’, possibly 
reproduction 10

 4363 WWI-Interbellum, lot of nine different Reichsmarine Sea maps, in various conditions 25

 4364 WWII, two cigarette albums, ‘Bilder Deutscher Geschichte’ (complete) and ‘Der Staat der Arbeit und des Friedens’ (some pictures 
missing) 20

 4365 WWII, lot cigarette cards, various sizes 10

4366
4371

 4366 WWII, large lot of approximately 120 German magazines, mostly ‘Die Wehrmacht’, added some cigarette albums, very interesting lot 100

 4367 WWII, 15 different Signal magazines, in German, French and Dutch, 1940-1944, some damage to spine of some of the magazines 20

 4368 WWII, large lot warmagazines, various languages 10

 4369 WWII, lot of about twenty small size photographs, amongst which RAD and Kriegsmarine 5

 4370 WWII, lot of five press photos German and Italian, amongst which Ribbentrop, Ciano and Mussolini, measures twice 13x17cm, twice 
17x22cm and once 18x24cm. One with fold, others in nice condition 10

 4371 WWII, photo album, early war years, approximately 128, mainly Heer pictures, added a small pack with press photo’s 30

 4372 WWII, lot of four different books, amongst which ‘Hitler wie ihn keiner kennt’ and ‘Bei uns in Deutschland’ 20

 4373 WWII, large lot of approximately 18 different books, amongst which ‘Unser Weg zum Meer’, interesting 25

 4374 WWII, lot of five books about the Netherlands during WWII 10
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 4375 Germany/Austria, WWII, set of a WWII Arbeitsbuch and an Identity Card from immediately after the war in German, English, French 
and Russian, both named to the same person 10

 4376 WWII, lot various postcards, pictures, Feldpost and award documents, interesting, should be seen 50
 4377 WWII, lot of four empty Feldpost boxes 5
 4378 Lot of 20 German Auction catalogues, amongst which Hermann Historica and Carsten Zeige, in metal box 10
 4379 Reference books ‘The Pickelhaube, Volume 1 and 2’, English language 15
 4380 Postwar, large lot reference magazines ‘Zeitschrift für Heereskunde’, 1966-1992 5
 4381 Postwar, lot of three magazines of Deutsches Waffen-Journal 5

Engeland / United Kingdom

 4382
WWI, two albums with approximately 118 press photos, almost all military, mostly concerning battles in Mesopotamia (current Iraq) 
and the Westfront, amongst which pictures of German and Turkish POW’s, tanks, airplanes and more. Partially glued in, very interest-
ing, should be viewed

50

 4383 Reference book ‘Cut and Thrust Weapons, with very nice and clear images of swords 20
Frankrijk / France

 4384 Book ‘Recits de Guerre L’Invasion 1870-1871’, Paris, 1892, in reasonably good condition 15
USA

 4385 WWII, lot of four photographs, amongst one press photo with Brigadier-General Aliston Hamilton, acting commander of 1st Corps 
Area, dated July 21st, 1932, added one civilian picture of a Army sweetheart 5

 4386 WWII, lot of four instruction manuals, dated 1944 and 1945 10

 4387 WWII-Postwar, lot of several documents, United States Marine Corps, all named to Lieutenant Colonel Thorson, amongst which 
discharge papers 10

 4388 WWII, ‘Bastogne magazine, by ‘Guy Franz Arend’, book has been published in 1975, with US Army and Signal Corps photographs, 
in Dutch and French language 5

 4389 Postwar, 101st Airborne Division Yearbook, damaged at spine, hard to find 5

4390

4392

World

 4390 WWI, approximately 136 postcards, mostly German Army 30

 4391 Poland, WWII, binder with various Verordnungsblätter, amongst which with markings from ‘Der Reichskommissar’, interesting 30

 4392 Japan, WWII, lot of eight various (award) documents, in various conditions, interesting 25

 4393 Lot of four decorative framed prints 5
 4394 Russia, postwar, ten different posters about Soviet uniform and medals, dated 1988, interesting study material 10
 4395 Serbia, postwar, propaganda poster about referendum of May 1993, damaged but rare 5
 4396 Postwar, lot of seven Nato and ISAAF staff maps, various sizes 5
 4397 Lot of seven Osprey books, all related to WWII, mostly vehicles 10
 4398 Lot of seven Osprey books, all related to WWII, mostly uniforms 10
 4399 Lot of eight reference books, mainly about daggers and bayonets, mostly in English language 15
 4400 Collection various military reference books and  comics 5
 4401 Several auction catalogues, amongst which several ‘Wallis & Wallis’ 5
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Aardewerk en keramiek / Pottery and ceramics

Nederland / Netherlands

 4402 Naoorlogs, lot van zes verschillende bordjes met daarop afbeeldingen van militairen te paard, achterzijde gemarkeerd ‘Mosa, Maas-
tricht, Holland’ 5

Engeland / United Kingdom
 4403 WWII, NAAFI plate 5

Knopen / Buttons

 4404
Bataafse Republiek, knopen groot en klein Model, reglement Juli 1795, voor zeeofficieren/ officieren Mariniers, zeer zeldzaam (‘De 
Marinier en zijn Uniform’blz. 73) 100

 4405 België/Nederland, vermoedelijk 1820-1830, drie knopen Brandweer Antwerpen, eenmaal gemerkt ‘De Heus’ 15
 4406 Nederland, circa 1850-1920, circa 80 knopen met ‘W’ monogram, diverse varianten, hofhouding, kamerheer en meer 25
 4407 Nederland, circa WOII en later, vertegenwoordigersmap met verschillende knopen, waarbij veel maritiem, circa 150 stuks 25
 4408 France, 1er Empire, Boutons PM, GM, Gendarmerie Royale 1815-1830, Fallou blz. 195 15
 4409 France, 1e Empire 1814-1815, Train D’artillerie Officiers GM (Fallou blz. 186) 10
 4410 France, Empire, Bouton PM Generaux 1798, Fallou blz. 4 20

4411

4417

 4411 England, factory sample card with various buttons and insignia, mostly British-Colonial, interesting lot 15

 4412 WWI, lot various buttons and some other militaria 5

 4413 Small lot various buttons 15

 4414 World, lot buttons, various countries and era’s 10

 4415 World, lot buttons, various countries and era’s 10

Onderscheidingen en Medailles / Decorations

Nederland / Netherlands

 4416 Miniatuur ‘Oorlog op Java 1825-1830’, vergulde uitvoering voor Officieren, 18,7 mm, zonder lint 20

 4417 Tweemaal Kruis voor Krijgsverrichtingen, met gespen ‘Borneo 1850-1854’ en ‘Tamiang 1893’, linten aan achterzijde beschadigd 50

 4418 Driemaal Kruis voor Krijgsverrichtingen, met gespen ‘Atjeh 1873-1880 en 1896-1900’ en Atjeh- of Kraton medaille 1873-1874, 
schade aan linten 30

 4419 Kruis voor Krijgsverrichtingen, met gesp Atjeh 1873-1876, in doosje van Wielik 10

 4420 Medaille voor Krijgsverrichtingen, in doosje van Wielik, bijgevoegd prijslijst 15

 4421 Medaille voor Krijgsverrichtingen, in doosje Begeer, bijgevoegd prijslijst 10
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 4422 Ereteken Trouwe Dienst Schutterij 1851-1907, fraaie opmaak op varkensblaas, zeldzaam 80

 4423
WOI, Kruis voor Oud-Gemobiliseerden van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht, met gesp ‘Ter verdediging der volksvrijheid 
1914-1918’ 100

 4424
WOI, Kruis Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht, met gesp ‘Oprichter November 1918’, achterzijde gemarkeerd ‘Kon. Begeer, 
Voorschoten’ 100

4425 4426

 4425
Medaille voor bijzondere toewijding van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten, ingesteld 1924, op naam van ‘D.J. vd. 
Vooren’ 25

 4426 Medaille voor 25 Jaar Trouwe Dienst Veldwachter, met bijbehorende miniatuur 50

4427

 4427 Circa Interbellum, onderscheiding Koninklijke Studenten Schietvereeniging Amsterdam, met bijbehorende baton, in origineel doosje 25
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4428

4429

kavel TRUE Inzet

 4428
Interbellum, Herinneringskruis 1938 Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht, met gesp ‘5 September, 1938’, achterzijde gemarkeerd 
‘Kon. Begeer, Voorschoten’ 100

 4429 Interbellum, Schietprijs Knil Geweer 4x, achterzijde gemarkeerd ‘5-10-31, De Hoog’ 80

4430

4433 4434

 4430 Interbellum, Schietprijs Knil Revolver 1x, zeldzaam 150

 4431 KNIL, circa twee meter lint ten behoeve van Schietprijsster, leuk om alle gespen op te etaleren 10

 4432 Herinneringskruis Vaartuigendienst depot Amsterdam 1940, zeldzaam 40

 4433
WOII, Vliegerkruis, achterzijde gemarkeerd ‘Sterling’, in bijbehorend doosje ‘J.R. Gaunt & Son’, baton mist bevestigingsstukje, fraai 
en zeldzaam geheel 300

 4434 Gesp II en III ten behoeve van lint Vliegerkruis, uiterst zeldzaam 40

4435

 4435 WOII, Bronzen Leeuw met bijbehorende miniatuur, beiden Engelse uitvoering 150
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4436 4437 4438

kavel TRUE Inzet

 4436 WOII, Erkentelijkheidsmedaille, ingesteld 1946, fraai en zeldzaam stuk 150

 4437
WOII, naslag Verzetskruis Postuum uit 1946, met bijbehorend boek ‘Zeg mij aan wien ik toebehoor, Het verzetskruis 1940-1945’ 
door Dr. C.M. Schulten 150

 4438
WOII, lot bestaande uit borstster Hongaars in beschadigd doosje, vier miniaturen en diverse  oorkondes en documentatie, alles met 
betrekking tot Cisterciënzerorde in WOII. Documenten en oorkondes allen Franstalig,  zeer interessant geheel uitgereikt aan een 
Nederlandse geestelijke

200

4439

4445
4447

 4439 Kruis van Verdienste Rode Kruis met bijbehorende miniatuur, in origineel doosje ‘M.J. Goudsmit’, fraai geheel 150

 4440 WOII, miniatuur Bronzen Leeuw, oorlogse aanmaak 15

 4441 WOII, medaille Rode Kruis 1939-1940 20

 4442 WOII, Rode Kruis medaille 1940-1945, zilver 20

 4443

WWII, original lanyard Military Order of William. Performing acts of excellent Bravery, Leadership and Loyalty in battle. The 
Military William Order, or often named Military Order of William (Dutch: Militaire Willems-Orde, abbreviation: MWO), is the oldest 
and highest honour of the Kingdom of the Netherlands. As worn by the 82nd Airborne Division for their actions during the fighting in 
Nijmegen in 1944

20

 4444 Medaille voor Trouwen Dienst 12 jaar in brons, ontwerper ‘J.H. Simon’, gemarkeerd ‘Simon F.’, 35,5mm, sporen van tand des tijds, 
lint niet aanwezig 35

 4445 Medaille voor Trouwen Dienst 12 jaar in brons, ontwerper ‘J.P Schouberg’, gemarkeerd ‘I.P. Schouberg F.’, 36mm, lint missend 45

 4446 Zilveren gesp 18 jaar voor de Trouwe Dienst 12 jaar medaille, 27mm 30

 4447 Medaille voor Trouwen Dienst 24 jaar in zilver, ontwerper ‘J.P Schouberg’, gemarkeerd ‘I.P. Schouberg F.’, lint missend 75

 4448 Medaille voor Trouwe Dienst 24 jaar in Zilver, grootminiatuur, afmeting 26mm 20

 4449 Tweemaal medaille Trouwen Dienst, zilver en brons, circa 21mm, beiden gemarkeerd ‘Moussault’ 25

 4450 Driemaal Trouwe Dienst medaille, diverse uitvoeringen en formaten, waaronder Koninklijke Marine circa 37mm 10

 4451 Lot bestaande uit medailles voor Trouwe Dienst 12 en 24 jaar en miniatuur 12 jaar 15
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4452

4453

4457

kavel TRUE Inzet

 4452 Orde van Oranje-Nassau, Ridderkruis met Zwaarden, militaire uitvoering 80

 4453 Orde Oranje-Nassau, Ridderkruis civiel, met miniatuur, baton en rozet, In doosje van Wielik, geheel in nette staat 80

 4454 Orde Oranje-Nassau, Ridderkruis civiel, lichte emaille schade, in doosje Kanselarij 50

 4455 Orde Oranje-Nassau, Ridderkruis civiel damesopmaak, gemerkt Rijksmunt, in doosje Kanselarij, met baton en strik, in nette staat 50

 4456 Naoorlogs, Eremedaille Orde van Oranje Nassau civiel, in brons en zilver. Bronzen heeft enige schade, beiden in originele doosjes 25

 4457
Geborduurde Commandeurs Ster in de Orde van de Nederlandse Leeuw, rood velour in kroon, verguld zilveren pailletten, groen 
karton op achterzijde, zeer zeldzaam 200

4458 4459

4464

 4458
Geborduurde Commandeurs Ster in de Orde van de Nederlandse Leeuw, rood velour in kroon, verguld zilveren pailletten, met met-
alen centrum, groen karton op achterzijde, zeer zeldzaam 200

 4459 Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridderkruis, gemerkt ‘B’ (Begeer), in fraai doosje ‘Begeer van Kempen Vos’ 225

 4460 Naoorlogs, Nieuw-Guinea Kruis, opgemaakt ‘Van Wielik’, in doosje van uitgifte 20

 4461 Naoorlogs, Draaginsigne Gewonden 5

 4462 Kruis van Verdienste, Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers, bronzen uitvoering 20

 4463 Naoorlogs, twee Brandweermedailles, voor Trouwe Dienst 12,5 jaar in Brons en Jubileum-medaille 15

 4464 25 jarig bestaan ‘Kon. Bond van Ridders der Militaire Willemsorde, beneden de rang van Officieren, 1922-1947’ 75

 4465 Naoorlogs, VN medaille voormalig Joegoslavië, toegevoegd WEU medaille 10

 4466 Naoorlogs, HVO medaille en een ECMM medaille, doosjes beschadigd 10
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4467

4468

kavel TRUE Inzet

 4467 Naoorlogs, Kroonorde Groot Erekruis, wit emaille onbeschadigd, met lint 600

 4468
Officierskruis Huisorde van Oranje, in bijbehorend doosje ‘Koninklijke Begeer, Voorschoten’, zeer lichte emailleschade, fraai en 
zeldzaam geheel 500

 4469 Miniatuur Huisorde, Erekruis in goud (verguld), zeldzaam 80

4470

4472

 4470 Huisorde Eremedaille in Zilver, damesuitvoering aan strik, fraaie patina 150

 4471 Naoorlogs, Vrijwilligersmedaille, toegevoegd enkele oorkondes en brevetten 5

 4472 Naoorlogs, Inhuldigingsmedaille 1980, zilver, in origineel doosje 50

 4473 Naoorlogs, Huwelijksmedaille 2002 Willem-Alexander en Maxima, zilver, in bijbehorende cassette 40

4474
4475

 4474
Spang met zeven onderscheidingen, bestaande uit Orde van Oranje-Nassau, Officerskruis met Zwaarden, Oorlogsherinneringskruis 
met gesp Mei 1940, Orde en Vrede met gespen 1948 en 1949, Officierskruis 30 Jaar Trouwe Dienst, Huwelijksmedaille 1937, Zil-
veren Huwelijksmedaille 1962 en Huwelijksmedaille 1966. Opgemaakt door van Wielik, in doosje, zeer fraai geheel

500

 4475

Miniatuurspang met veertien onderscheidingen, zevenmaal Nederlands en zevenmaal wereld, bestaande uit Officerskruis Huisorde 
van Oranje, Oorlogsherinneringskruis met gesp Mei 1940, Orde en Vrede met gespen 1948 en 1949, Officierskruis 20 Jaar Trouwe 
Dienst, Huwelijksmedaille 1937, Zilveren Huwelijksmedaille 1962, Huwelijksmedaille 1966, Grosse Ehrenzeichen für Verdienste um 
die Republik Österreich, Kroonorde, Royal Victorian Order, Order of Homayoun, Order Al Mérito por Servicios Distinguidos, Order 
of the White Elephant en Order of Dannebrog. In doosje van Wielik, zeer fraaie en uitgebreide miniatuurspang

500

 4476 Kettinkje met daaraan vier miniaturen, namelijk Officerskruis Huisorde van Oranje, Huwelijksmedaille 1937, Zilveren Huwelijksme-
daille 1962 en Officier Royal Victorian Order. In doosje van Wielik, fraai 75

 4477 Grote baton spang bestaande uit 18 verschillende batons, waarbij Huisorde, diverse Huwelijksmedailles en verschillende buitenlandse 
batons, in doosje van Wielik 30
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4481

4490

4496

kavel TRUE Inzet

 4478 Ster voor Trouw en Verdienste in Brons, miniatuuruitvoering, afmeting 28mm 50
 4479 Lombok Kruis, miniatuuruitvoering, 22mm 20
 4480 Miniatuur Broedermedaille, verbonden aan de Nederlandschse Leeuw, zonder lint, 20mm doorsnee, zeldzaam 40
 4481 Miniatuur Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, 16mm, zeldzaam 80
 4482 Naoorlogs, kavel van zes diverse medailles, waarbij Rode Kruis en Vierdaagse 20
 4483 Klein lotje Rode Kruis, waaronder miniatuur 10 Jaar Trouwe Dienst en Herinneringsmedaille 1939-1940 40
 4484 Lot Nederlandsche Rode Kruis, model en miniatuur, bijgevoegd gespen 30 en 50 jaar (4) 25
 4485 Tweemaal medailles, Orde en Vrede met gesp 1948 en Mobilisatie Oorlogskruis 20
 4486 Naoorlogs, spang bestaande uit ‘Orde en Vrede’ en ‘Trouwe Dienst’ 15
 4487 Lot van viermaal ‘Orde en Vrede’ en driemaal Oorlogsherinneringskruis, diverse gespen, linten in matige condities 20
 4488 Naoorlogs, lot van vier Nato medailles met verschillende gespen, in doosjes van uitgiftes 10
 4489 Naoorlogs, lot diverse onderscheidingen en spelden, waaronder Verzorgingsmedaille KNBLO en MLV spelden met losse nummers 20
 4490 Lot Vierdaagse Nijmegen, medailles, miniaturen en een penning, waarbij oude 40
 4491 Medaillelint, zoals gebruikt voor Marine Stoomvaartdienst en Prins Maurits medaille, afmetingen circa 3cm breed en 150cm lang 20
 4492 Circa 100 stuks sterren ten behoeve van baton ‘Orde en Vrede’, tevens wat zilverkleurige exemplaren 10
 4493 Klein doosje rozetten en batonnetjes, zowel Nederland als wereld, waarbij zeldzame 10
 4494 Klein lotje NOC/H.L.O, tweemaal speldje en eenmaal knoopsgatversiering, allen gemarkeerd ‘Begeer’ 10
 4495 Naslagwerk ‘Koninklijke Medailles’, in nette staat 5

België / Belgium
 4496 Koninklijke Orde van de Leeuw, ridderkruis, Franstalig 1e type, in doosje ‘Fonson’ 50
 4497 Ridder Kroonorde met Zwaarden en Burgerlijke Medaille 1e klasse (2) 15
 4498 WOII, miniatuurset, 8 medailles, waarbij Orde van Leopold II en diverse WOII miniaturen, leuk geheel, in fraai doosje ‘De Greef’ 30
 4499 Lot van negen onderscheidingen en wat emblemen, merendeel Belgisch 25
 4500 Lot diverse linten voor medailles 5
 4501 Lot diverse miniatuurlinten voor medailles 5
 4502 Lot diverse miniatuurlinten voor medailles 5

4503

Duitsland / Germany

 4503
Prussia, Iron Cross 2nd Class 1813, 3-piece construction, magnetic core, some oxidation, with original ribbon, nice period example, 
rare 300
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4504

4507

kavel TRUE Inzet

 4504
Prussia, Order of the Crown, 4th class, ‘Got mit uns, Den 18 October 1861’, marked ‘SW’, some wear, without ribbon, in original 
case of issue 100

 4505 WWI, Friedrich August medal in silver 20

 4506 WWI, ‘Major von Lutzow, 1813-1913’ medal, silver with ribbon 15

 4507 WWI, Roter Adler Orden, 4th Class, maker marked ‘JHW’ (J.H. Werner, Berlin), in nice condition 80

 4508 WWI, EK1, no makers marking, possibly partially restored 40

4509 4518

 4509
WWI, EK2 with award document, dated 6 September 1917, awarded to ‘Gefreiter Heinrich Karl Schmidt, 2. MG Kompagnie’, nice 
set 25

 4510 Prussia, several miniature ribbons for Roter Adler Orden, different dimensions 10

 4511 Prussia, miniature ribbon for Roter Adler Orden, width 25mm, length over 4 meter 20

 4512 Prussia, ribbon for Roter Adler Orden, width 4cm, length approximately 2,30 meter 30

 4513 WWI, ribbon for Schwarzburg-Rudolstadt War Merit medal, widt 2,7cm, length 120cm 20

 4514 WWI-WWII, small lot of ribbons, amongst which EK2 and Deutscher Adler 5

 4515 WWII, medal ‘Für Verdienstvolle Mitarbeit bei den Olympischen Spielen 1936’, added reproduction Ehrenzeichen 1936 25

 4516 WWII, bronze medal ‘Olympische Spiele, zur Ehre des Vaterlandes, zum Ruhme des Sports’, in original case. Added ‘4711-Erin-
nerung Olympia 1936’ medal 25

 4517 WWII, medal for Treue Dienste 25 Jahre, in box of issue ‘Wächtler & Lange, Mittweida’ 20

 4518 WWII, Mutterkreuz in Gold, in original box marked ‘Liefergemeinschaft Pforzheimer Innungen’, in nice condition 25

 4519 WWII, Mutterkreuz in Gold, in original box marked ‘Friedrich Linden, Ludenscheid 30

 4520 WWII, Mutterkreuz in Gold, with ribbon 20
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4521 4522

4527

kavel TRUE Inzet

 4521 WWII, EK2, with ribbon, good original piece 40

 4522 WWII, Flotten-Kriegsabzeichen, maker marked  ‘Fec. Adolf Bock, Ausf. Schwerin-Berlin’, in very nice condition 200

 4523 WWII, Kriegsmarine Coastal Artillery abzeichen, zinc made, French manufacture. This is the so-called Mourgeon or Baqueville 
production, which has lots of historical debate, hence we offer this as a study piece, without guarantee 25

 4524 Postwar, 1957 version of Knights Cross with Oakleaves and Swords, probably reproduction 20
 4525 DDR/BRD, lot of three cased medals, amongst which Vaterländischer Verdienstorden in Bronze and Banner der Arbeit 2nd Class 15
 4526 WWI and later, lot medals and insigina, mostly reproduction but also some originals 15

 4527
WWII, lot of nine different medals, amongst which Kriegsverdienstkreuz mit Schwerten, EK2 and Treue Dienst in Silber, various 
conditions, nice lot 100

4528

4529

 4528 WWII, lot of nine medals and tinnies, amongst which Kriegsverdienstkreuz mit Schwerten and Treue Dienst in Silber 60

 4529
WWII, lot of approximately 13 medals, decorations and insignia, all in damaged condition, amongst which EK1 and Infanterie Stur-
mabzeichen, nice for restauration 50

 4530 WWII, lot of medals and awards, mostly Germany, mix of original and reproductions, should be viewed 20

4531
Oostenrijk / Austria

 4531 1813-14 Austrian Army Cross (Kanonenkreuz), in bronze, scarce version (Marko 357 d) 250
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4532 4533

kavel TRUE Inzet

 4532
WWI, Austrian Imperial Order of the Iron Crown, 3rd Class, WW1 manufacture, with Swords, made by ‘A.E. Kochert’, in original 
box 200

 4533 WWI, Order of Franz Joseph, Knight, marked ‘V. Mayer’, very nice 150

4534

4538

 4534
WWI, Merit Cross 1st Class in gold, not plated, 2nd period, maker ‘Vincent Mayer & Sohne’, in original case ‘Bergmann, Wien’, 
dated 1916, very attractive piece 150

 4535 WWI,  Military Merit Cross, 3rd Class with Swords, in original case marked ‘V. Mayer & Sohne’ 50

 4536 WWI, Commemorative Cross 1848-1908, in rare original box 30

 4537 WWI, Rotes Kreuz Ehrenzeichen 2nd Class, in original box 15

 4538 Order of the Golden Fleece, Collar chain with Collar badge, museum reproduction, gilted silver, some damage to enamel 200

4539

4540

 4539 Postwar, Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich in Gold, Commander, in case ‘Anton Reitterer’ 80

 4540
Postwar, Grosse Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, Officer, in original box ‘Anton Reitterer, Wien’, with award 
document dated 29 Juli 1961 50

Engeland / United Kingdom
 4541 WWI, Victory Medal and British War Medal, both named ‘PTE. F. Lambert, Border Regiment’ 25
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4545

4548

kavel TRUE Inzet

 4542 WWI, War Medal named to ‘S.S. 114642 W. Dickson. STO. 1 R.N.’ and Victory Medal named to ‘WR-305448 SPR A. Broomfield 
R.E.’ 20

 4543 WWI, ‘Faithful Service Medal’, named to Charles Frederick Vincent. 20

 4544 WWI, lot of three medals, consisting of ‘1914-1915 Star’, name removed, ‘Victory Medal’, PTE. C. Ball N.Z.E.F, and a ‘Red Cross 
1914-1918’ 25

 4545 WWII, King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom, in ‘Royal Mint’ case of issue 75

 4546 WWII, Defense Medal and 1939-1945 Medal, both with miniatures 15

 4547 WWII, ‘New Zealand Service medal’ 15

 4548 WWII, lot of three Star medals, consisting of ‘Italy Star, Africa Star and 1939-1945 Star’ 20

 4549 WWII, Atlantic Star 15

 4550 WWII, lot of two medals, consisting of ‘War Medal’ and ‘Arnhem 50th Anniversary Medal 1944’ in case 15

 4551 WWII, miniature medal bar, consisting of ‘Dutch War Remembrance Cross with clasp Krijg te Land 1940-1945, France and Germany 
Star, 1939-1945 Star and War Medal with Oak Leaf’. Added beret badge ‘Nederland’, backside marked ‘R. Gaunt, London’ 15

 4552 Most Excellent Order of the British Empire, type 1 (1917-1936), Civilian, in O.B.E. box ‘Garrard & Co.’ 80

4553

4557

 4553 Most Excellent Order of the British Empire, type 2 (1936-onward), Civilian, Commander, in C.B.E. box ‘Garrard & Co.’ 150

 4554 WWI, lot ribbons for British War Medal and Victory Medal, many meters 10

 4555 WWII, lot ribbons for different medals, nice for restauration 5

 4556 Lot various medals and miniatures with better ones, amongst which cased ‘Service Medal of the Order of St. John’ with miniature 20

Finland

 4557
Order of the Lion of Finland, first class Knight, in silver gilt, various markings on suspension, no damage. Added Order of the Cross 
of Liberty, unknown, reverse not dated 50
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4558
4559

kavel TRUE Inzet

 4558
Postwar, Order of the Lion of Finland, Commander Cross, in original box ‘A. Tillander’, with award document dated 1972, in very 
nice condition 100

Frankrijk / France

 4559 Order of the Black Star of Benin, Officer and Commander, some damage (2) 100
 4560 Ordre des Palmes Académiques, 3rd type Knight and Officer, added Ordre du Mérite Agricole, Knight, slight enamel damage (3) 10

 4561 Legion d’Honneur, Third Republic, 7th model, Knights Cross, enamel damage, in damaged box. Added a Royal Engineers cap badge, 
two Dutch Moveo pins and a Winterhulp pin 10

4562

4563

 4562 Legion d’Honneur, Fifth Republic, Commander, maker Arthus Bertrand, in box 50

 4563 Order of Commercial & Industrial Merit and Order of Agricultural Merit, both Officer, both in box (2) 40

 4564 Lot of several miniature ribbons 10

 4565 Lot of several miniature ribbons, also some Belgian 10

4566

 4566 Postwar, Assembleem Nationale insigne, in box ‘A. Chobillon, Paris’, some enamel damage 40
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4568
4570

kavel TRUE Inzet

Italië / Italy

 4567 Medal 1915-1918 Ancr Verona, Commander with Miniature, in box 40

 4568 Order of the Crown of Italy, Commander Cross, in box ‘Cravanzola’, gold, very fine 70

 4569 Order of the Crown of Italy, Knight and miniature, in box, very fine 25

Vaticaan / Vatican

 4570 Mentana Cross 1867, added Mentana Commemoration Cross 1867-1967 50

 4571 Order of Saint Gregory the Great, Knight, second type Pius XII, in box ‘Tanfani & Bertarelli, Roma’ 25

 4572 Large cased silver medal of Pope Pius XII, added Papal award ‘Pro Ecclesia Pontefice’, Leo XIII 20

 4573 Papal award ‘Pro Ecclesia Pontefice’, Leo XIII 5

4574

4577 4580

Spanje / Spain

 4574
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 100

 4575 Lot of three Campaign medals for the Ifni and the Sahara, including 1st Class for Officers 25

 4576 Order of Isabel La Catolica, Commander, 1938-1975 version, in box 100

Bulgarije / Bulgaria

 4577 Order for Military Merit, 5th Class Officer, in case 50

 4578 National Order for Civil Merit, 5th Class, Knight, type 2, in case ‘Hugernin Freres & Co., le Locle ( Suisse)’ 50

 4579 Order of St. Alexander, 5th Class Knight, in case of issue 40

Roemenië / Romania

 4580
Order of Carol I, 2nd model Collar Badge, beautifully made reproduction, in case. With monograms ‘PP’ (Prince Paul), gold central 
medaillon marked with motto ‘Prin Statornice La Isbinda’ (Through Perseverance to Success), reverse marked ‘1866.10Maiu.1906’. 
Ex La Galerie Numismatique September 2019 auction, lot 1353

500

 4581 Interbellum, Medalia Peles, in original box ‘Iosef Resch Fiul’, in nice condition 25
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4582

4584

kavel TRUE Inzet

 4582 Order of the Star, 4th Class Officer, type 1 (1877-1932), in case marked ‘Joseph Resch Fils, Bucharest’ 40

 4583 Order of the Romanian Star, 5th Class, in case of issue 40

 4584 Postwar, Order of Tudor Vladimirescu, 3rd Class Star, in original box, with award document 50

4585

4588

Rusland / Russia

 4585 Order of the Red Banner, reverse numbered ‘309802’ some enamel damage 60

 4586 Order of Labour Glory, 3rd class, reverse marked ‘430710’ 25

 4587 Order of Maternal Glory, 1st and 2nd Class 25

Egypte / Egypt

 4588 Order of the Nile, Grand Officer 2nd Class Breaststar, in nice condition 200

4589

 4589 Order of the Nile, Grand Officer 2nd Class badge, marked ‘Lattes’ on reverse 200

 4590 Order of the Nile, Officer miniature 30
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4591

4592 4594

kavel TRUE Inzet

 4591 Order of Sport, 1st Class Commander, in nice condition, maker Bichay 200

 4592 Order of Ismail, Commander miniature, in nice condition, hard to find 50

 4593 Order of Ismail, Officer miniature, in nice condition, rare 50

Jordanië / Jordan

 4594
Order of Al-Istiklal, Grand Cross set, consisting of Grand Cross, reverse marked ‘Worth .925’ and Breast Star, both in perfect condi-
tion 500

4595

4598

 4595 Order of Al-Istiklal, Breast Star, reverse marked ‘Worth .925’, in very nice condition 150

 4596 Order of Al-Istiklal, Knights Cross 30

Japan

 4597 WWII, China Incident medal, in original box 10

 4598 Order of the Sacred Treasure, 1st or 2nd Class Star, minor enamel wear 200

 4599 Order of the Rising Sun, 3rd Class Commander, inner ring missing, some wear 50

Thailand

 4600 Order of the White Elephant, Commander and Knight, both in original cases (2) 50

 4601 Postwar, Order of the White Elephant, 4th Class, in original box, with button hole ribbon and award documents 25
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4602 4607

4609

kavel TRUE Inzet

USA

 4602 Mexican Service Medal, numbered on rim ‘13909’ 25

 4603 Spanish War Service medal, numbered on edge 31108, with number matching box of issue ‘Stock No. 71-M-942, Northern Stamping 
& MFG. Co’ 30

 4604 WWII, Bronze Star medal, in original box of issue, with buttonhole pin, some damage to box 30

 4605 WWII, Good Conduct Medal, in original box 10

 4606 WWII, American Theatre Campaign Medals, for Navy and Coast Guard, both in original boxes 15

 4607 Postwar, Purple Heart, in original box, complete set 25

 4608 Bronze Star, older issue, nice condition 10

 4609 Lot of seven various medals, all in cases boxes, some older ones, amongst which Silver Star, interesting 30

 4610 Lot of approximately 20 different medals, various era’s, amongst which Bronze Star 30

 4611 Seventeen medals and two miniatures, including Purple Heart, also some ribbon bars 40

 4612 Postwar, lot of ten medals, some doubles 20

 4613 Postwar, lot of five medals, consisting of one National Defense Service Medal and four Globar War on Terrorism Medal, all in origi-
nal boxes of issue 20

 4614 Postwar, lot of four medals, two times ‘Global war on terrorism’ and two times ‘National Defense Service’, all in originally issued 
boxes 5

4615 4616

4619

World

 4615 Luxembourg, set Order of the Oaken Crown, medals in Bronze, Silver and Gilt, Knight, Officer and Commander, nice collection (6) 200

 4616 Luxembourg, Order of the Oaken Crown, Commander Cross, in nice condition 100

 4617 Luxembourg, Order of the Oaken Crown, Officer, with case, in nice condition 50

 4618 Luxembourg, Order of the Oaken Crown, Knight, with case, in nice condition 40

 4619 Liechtenstein, Order of Merit of the Principality of Liechtenstein, Knight, in original box ‘Anton Reitterer, Wien’ 60

 4620 Lot of two Johanniter orden, probably Italy and Austria, one older example in case 25
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4621
4622

4624

kavel TRUE Inzet

 4621
Denmark, postwar, Order of Dannebrog, 3rd Class Knight, Frederick IX, in original box ‘A. Michelsen, Kjobenhavn’, with award 
document dated 5 August 1954, in nice condition 120

 4622 Sweden, Silver Medal of Merit for the 1912 Stockholm Summer Olympics, signed ‘A. Lindberg’, ribbon missing 50

 4623 Sweden, Silver Medal of Merit for the 1912 Stockholm Summer Olympics, signed ‘A. Lindberg’, ribbon missing 50

 4624 Greece, Order of the Redeemer, sash with Order cross, circa 55x85mm, very fine condition 500

 4625 Greece, Order of the Redeemer, Knights Cross, damaged 20

4626 4628

4629

 4626 Yugoslavia, Order of the Crown, 3rd Class Commander, in case ‘Hugernin Freres & Co., le Locle ( Suisse)’ 100

 4627 Yugoslavia, Order of the Crown, 4th Class Knight, in case ‘Hugernin Freres & Co., le Locle ( Suisse)’ 60

 4628 Serbia, Order of St. Sava, Knight 4th Class, in original case 75

 4629 Tunisia, An Order of the Republic, Commander, in case ‘Arthus Bertrand, Paris’ 50

 4630 Tunisia, Order of Glory, 4th Class Officer, type 6 (1922-1929), in case ‘A. Chobillon’ 40

 4631 Syria, Order of Civil Merit (2) 25

4632

 4632
Iran, postwar, Order of Homayoun, 4th Class Officer, some wear, with damaged ribbon, in box ‘Arhus Bertrand, Paris’, comes with 
some not filled out award documents 100
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 4633 Canada, WWII, lot consisting of Canadian War Medal and Volunteer Service Medal with Overseas Clasp, mounted together 25

 4634 Mexico, Order of the Aztec Eagle, Officer 25

 4635 Chile, Chili, Order of Merit, Officer 40

 4636 Peru, Order Al Mérito por Servicios Distinguidos, Officer, reverse marked ‘Casa Nacional de Moneda, Lima-Peru’, with slightly dam-
aged ribbon and ribbon bar, in original box 25

 4637 Venezuela, Order of the Liberator, Officer, in very nice condition. Added an Order of General Raphael Urdaneta in original box 60

 4638 Vietnam, postwar, Military Merit medal and South Vietnamese National Order, both Knight 10

4639

4641

 4639 Unknown medal, some resemblance to Order of the Orchid Blossom of Manchuko, interesting piece 30

 4640 Nepal, Order of Tri Shakti Patta 3rd class neck badge, in nice condition, in original box 50

 4641 Nepal, Order of Tri Shakti Patta 4th class neck badge, in nice condition, in original box with award documents 50

 4642 Postwar, small lot of various medals, amongst which unknown breast star, mix of originals and replica’s, added some empty medal-
boxes, interesting 30

 4643 Lot of nine medals and some bars, various countries, amongst whihc ‘1939-1945 Star’ 20
 4644 Lot of five various medals, Poland, Holland and Japan, mix of originals and reproductions 5
 4645 Approximately three meters moiré pattern ribbon for a Grand Cross 20
 4646 Postwar, lot of six various ribbons for UN medals, different sizes 5
 4647 Lot with approximately 21 empty boxes, including older ones, various countries 5

Penningen / Medals

Nederland / Netherlands
 4648 Interbellum, penning Korps Rijdende Artillerie ‘Dressuur Wedstrijd, 3e Prijs, 1ste Luitn., Adj. W.C. Maas, Ready, 30-4-25’ 10

4649

 4649
Kavel van zeven penningen en medailles, waaronder ‘Burgerwacht, voor Schietvaardigheid’ en ‘Marsch Prestatie Tocht V. Div. Voor-
jaar 1940’, alleen zonder lint 15
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België / Belgium
 4650 Circa 1900, Leuren penning ‘Stad Antwerpen’ en tweemaal Plaatsrijtuig penning ‘1e Kwartaal’ 10

Emblemen en insignes / Badges and insignia
Nederland / Netherlands

 4651
WOII en later, klein lotje bestaande uit drie emblemen Prinses Irene Brigade, waarbij Hoornse slag, tegeltje ‘Den Vaderlant Ghe-
trouwe 1940-1945’ (met scheur) en medaille ‘Orde en Vrede’ met gesp ‘1948’ 15

 4652 WOII en later, kavel van tien witmetalen petleeuwen, mogelijk politie 10
 4653 Naoorlogs, lot van zeven metalen mouwschildjes Nieuw-Guinea 5
 4654 Naoorlogs, setje adjudanten ‘J’ (Juliana) 10
 4655 Naoorlogs, kavel van vier emblemen Luchtmobiel, waarbij Heli-instructor, Landing Point Commander 10
 4656 Naoorlogs, lot van twee KMAR wings, goud en zilverkleurig, district Schiphol 15
 4657 Naoorlogs, Luchtmacht, borstembleem Predikant, grote en kleine uitvoering 10
 4658 Naoorlogs, Luchtmacht, vier emblemen Luchtverkeersbeveiliger, grote en kleine uitvoering, in stof en metaal 10
 4659 Naoorlogs, lot van vijf ex-commando emblemen 15
 4660 Naoorlogs, Luchtmacht brevet Hogere Militaire Vorming, groot en klein model 10
 4661 Naoorlogs, oningevuld korpsbrevet Officier Gemeentepolitie, in mintstaat 15
 4662 Naoorlogs, KMAR korpsbrevet en Brevet Hogere Juridische Vorming 10
 4663 Naoorlogs, kavel bestaande uit circa 20 brevetten, spelden en emblemen, interessant geheel 40
 4664 Naoorlogs, drie brevetten Arts, Tandarts en Assistent 10
 4665 Naoorlogs, kavel van vier brevetten Militaire Brandweer, waarbij Duiker-instructeur 10
 4666 Naoorlogs, tweemaal helmplaat, waaronder eenmaal met misdruk ‘Je Maintiendpai’, eenmaal pootje missend, curieus 10
 4667 Naoorlogs, lotje van negen halffabrikaten van diverse emblemen, waarbij KCT 5
 4668 Naoorlogs, herinneringsspelden Commando en Luchtmobiel 10
 4669 Naoorlogs, Nederlandse scherpschutters-speld, voor pistoolmitrailleur, geweer en pistool 5

4670

4679
 4670 Bakje diverse sterretjes en ander klein materiaal, uitstekend te gebruiken voor restauratie 20

 4671 Lot allerhande emblemen, knopen en speldjes, leuk om uit te zoeken 10

 4672 Naoorlogs, klein lot van circa acht marine emblemen, waarbij oude, waaronder Marine Luchtvaartdienst 10

 4673 Naoorlogs, circa 23 emblemen in de originele verpakking, waarbij Raadsman en KCT 10

 4674 Naoorlogs, klein lot emblemen en diversen, waarbij Korps Commandotroepen en Militair-Juridische Dienst 20

 4675 Naoorlogs, lot diverse emblemen, waarbij Limburgse Jagers, Genie en meer 5

 4676 Naoorlogs, flink kavel schouderstukken en kraagspiegels, voornamelijk Landmacht en Marine 10

 4677 Naoorlogs, lot van circa 20 speldjes en emblemen, voornamelijk Nederland 5

 4678 Naoorlogs, doos diverse emblemen, rangonderscheidingstekens en diversen, voornamelijk Nederlands doch ook wereld, leuk om uit 
te zoeken 10

 4679 Lot messing schouderemblemen ‘Nulli Cedo’, circa 60-70 stuks, in doos van uitgifte, in vrijwel nieuwstaat 40
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 4680 Naoorlogs, lot van 80 stuks KMAR emblemen voor uniformpet, in origineel doosje van uitgifte 25
 4681 Naoorlogs, flink lot schouderemblemen 10
 4682 Naoorlogs, flink lot kraagspiegelemblemen zonder achtergrond 20
 4683 Naoorlogs, doosje pet/baret emblemen, zowel Nederland als Engeland, diverse onderdelen 15
 4684 Naoorlogs, flink lot van circa 170 messing schouderemblemen, waarbij betere, leuk om uit te zoeken 50
 4685 Naoorlogs, doosje diverse baretemblemen, verschillende afdelingen en varianten 10
 4686 Naoorlogs, circa 2,8 kilo emblemen, knopen en ander ijzerwerk, interessant om uit te zoeken 10
 4687 Naoorlogs, doos gevuld met circa 3 kilo emblemen, ijzerwerk en batons 15
 4688 Naoorlogs, bakje met moertjes ten behoeve van emblemen 5
 4689 Naoorlogs, flink lot kraagspiegels zonder insignes, leuk voor restauratie 10
 4690 Naoorlogs, doosje stoffen achtergronden voor baretemblemen 10
 4691 Naoorlogs, grote rol stoffen emblemen 4e Divisie, curieus 25
 4692 Naoorlogs, grote rol stoffen emblemen 1e Legerkorps 25
 4693 Naoorlogs, klein lot stoffen emblemen en een rol rangstrepen 5

4694 4697

 4694
Naoorlogs, map met diverse divisie-emblemen, zowel oude als nieuwe, voor DT- en GVT uniformen en rangonderscheidingstekens 
van diverse bijzondere adjudanten, circa 70 stuks waaronder zeldzame 30

 4695 Naoorlogs, wandplaat met circa 70 emblemen en brevetten Marine, Mariniers en Marva 25
 4696 Naoorlogs, wandplaat met nestels, epauletten en rangonderscheidingstekens 5

Duitsland / Germany
 4697 Interbellum, lot of two DRK badges, marked on back, one pin broken, some enamel damage 20
 4698 Postwar, box with various DDR shoulder patches 10

USA
 4699 WWII/postwar, lot of approximately 40 shoulder patches 10
 4700 WWII/Korea/Vietnam, lot of six pilot wings 10
 4701 WWII and later, mixed lot of patches and medals 10
 4702 Postwar, circa 23 various police and firebrigade tie pins 10
 4703 Postwar, four patches, two ‘Dessert Storm’ and two ‘Dessert Storm, Mission Accomplished’ 5

World
 4704 Canada, postwar, lot of ten Royal Canadian Airforce dress wings 10
 4705 Small box with various emblems and miscellaneous 10
 4706 Lot insignia and more, different era’s and countries 10
 4707 Small collection various insignia and badges, various countries and era’s 15

4708

 4708 Lot various patches and insignia, various era’s and armies, interesting, should be viewed 30

 4709 Postwar, box various police and firefighter patches 20
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 4710 Lot insignia and other militaria, various era’s and countries, interesting lot in metal box 15
 4711 Lot insignia and other militaria, various era’s and countries, interesting lot 15
 4712 Lot insignia and other militaria, various era’s and countries, interesting lot 15

Uniformen / Uniforms

 4713
Nederland, naoorlogs, Ceremonieel tenue Adjudant Administratieve Dienst Koninklijke Landmacht. Unifor bestaat uit jas, broek en 
bijbehorende pet 20

 4714 Nederland, naoorlogs, kinderjasje battledress Landmacht 10
 4715 Nederland, naoorlogs, uniformjas Sergeant Geneeskundige Dienst 5
 4716 Nederland, naoorlogs, uniformjas Korporaal Aan en Afvoertroepen 5
 4717 Nederland, naoorlogs, uniformjas Korporaal KMAR, met hoge kraag 5
 4718 Nederland, naoorlogs, uniformjas Adjudant KMAR 5
 4719 Nederland, naoorlogs, uniformjas Adjudant Technische Dienst 5
 4720 Nederland, naoorlogs, uniformjas Luitenant-Kolonel Chasse, gedateerd ‘1963’ 5
 4721 Nederland, naoorlogs, uniformjas Gala Mariniers, met bijbehorende broek 5
 4722 Nederland, naoorlogs, uniformjas Gala Mariniers, met bijbehorende broek 5
 4723 Nederland, naoorlogs, uniformjas Koninklijke Marine 5
 4724 Nederland, naoorlogs, uniformjas baadje adelborsten, beschadigingen aan kraag 5
 4725 Nederland, naoorlogs, uniformjas DT dames 5
 4726 Nederland, naoorlogs, uniformjas DT dames 5
 4727 Nederland, naoorlogs, uniformjas KLU 5
 4728 Nederland, naoorlogs, Battledress Luchtdoelartillerie Rhenen, binnenzijde gemarkeerd ‘D.K.G.’ 5

 4729 Nederland, naoorlogs, Amerikaanse jas, Nederlands opgemaakt, voor Luitenant-Kolonel Luchtdoelartillerie, bestaande uit jas en 
broek 10

 4730 Nederland, naoorlogs, galatenue Kapitein Luchtdoelartillerie, bestaande uit pet, jas en broek in goede staat 20
 4731 Nederland, naoorlogs, cape voor bij galatenue Kapitein, in nette staat 25
 4732 Nederland, naoorlogs, cape voor bij galatenue Majoor, in nette staat 25
 4733 Nederland, naoorlogs, cape voor bij galatenue Luitenant-Kolonel, in nette staat 25
 4734 Nederland, naoorlogs, driemaal battle dress, waarbij Marinier en DKG 10
 4735 Nederland, naoorlogs, lot van twee DT’s dames, nieuw met labels, maat 34 en 36 10
 4736 Nederland, naoorlogs, lot bestaande uit vier uniformjassen, driemaal blouse en driemaal broek 10
 4737 Nederland, naoorlogs, lot bestaande uit viermaal uniformjassen en viermaal broeken, landmacht en marine 15
 4738 Nederland, flink lot kledingstukken, waarbij Battledress uniform en broek 10
 4739 Nederlands-Indië, twee uniformjasjes, mogelijk theateraanmaak. Toegevoegd reproductie armband Japan WOII 10
 4740 België, naoorlogs, jas Adjudant Rijkswacht, demi-saxe kraag 20
 4741 België, naoorlogs, tuniek politie Antwerpen 15
 4742 Germany, old theatrical jacket 5
 4743 Germany, old theatrical jacket Luftwaffe 5
 4744 Germany, old theatrical jacket Luftwaffe 5
 4745 Germany, old theatrical jacket Waffen SS 5
 4746 Germany, WWII, postwar Polizei uniformjacket with reproduction SS insignia 5
 4747 Germany, postwar, long leather uniform 5
 4748 East-Germany, lot of 10 Vopo raincoats 5
 4749 England, postwar, lot of three Coverall Aircrew MKII, ‘Broad Arrow’ marked, dated 1971 10
 4750 United Kingdom, postwar, nurse cape, in good condition 5
 4751 USA, Korean War, shirt and trousers, in good condition 5
 4752 USA, Korean War, two chino shirts, with rank insignias and divisional patch, both dated 1946 5
 4753 USA, Vietnam period, chino uniform with ribbon bars and divisional patches, dated 1958 5
 4754 USA, postwar, lot of two jackets, two trousers and one shirt 5
 4755 Jacket 5
 4756 Jacket 5
 4757 Jacket 5
 4758 Jacket 5
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 4759 Jacket 5

 4760 Two jackets 5

Diversen / Miscellaneous

Nederland / Netherlands

 4761 Naoorlogs, sjako Johan Willem Friso, ceremonieel tenue 30

 4762 Naoorlogs, twee schuitjes, Rijkspolitie en Gele Rijders 5

 4763 Naoorlogs, pet KMAR, oud embleem, zonder stormband, toegevoegd UN baret 5

 4764 Naoorlogs, lot van 12 petten, voornamelijk politie en gemeentepolitie, waaronder Den Haag 15

 4765 Naoorlogs, mariniershelm, zonder kinketting, met bijbehorende hoedenmal, curieus 40

 4766 Naoorlogs, politiehelm, in nette, complete toestand 30

 4767 Lot bestaande uit M27 en M34 helm, beiden naoorlogs doorgebruikt 15

 4768
Naoorlogs, M1 buitenhelm, Nederlandse aanmaak, ten behoeve van Unifil troepen in Libanon, voorzien van originele verf en stickers, 
met binnenhelm, in minstaat. Toegevoegd VN-baret met embleem 50

 4769 Twee oranje sjerpen waarbij Officierssjerp 5

4770 4771

 4770 Nestel, adjudant koninklijk Huis, pen mist eenmaal, lastig te vinden stuk 40

 4771 Naoorlogs, nestel Adjudant van de Minister en Staatssecretaris van Defensie, contramodel in blik, snoer voorzien van KPU-label 75

 4772 Naoorlogs, nestel militair der KMAR, beneden de rang van Wachtmeester, snoer voorzien van KPU-label 20

 4773 Naoorlogs, nestel onderofficieren met lagere rang dan die van Adjudant-onderofficier, snoer voorzien van KPU-label 20

 4774 Lot van drie oude sabelkwasten zilver 10

 4775 Lot van drie oude sabelkwasten zilver 10

 4776 Naoorlogs, vijf pistoolkoorden, in goede staat 5

 4777 Naoorlogs, grote vlag Korps Mariniers, in zeer goede staat 5
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 4778
Naoorlogs, lot van drie sets magazijntassen, van de FAL (landmacht), uitvoering in bruin plastic, met kliksluiting, experimenteel, zeer 
curieus! 20

 4779 Naoorlogs, oude stomp stok Limburgse Jagers, ‘60-6’ 5
 4780 Naoorlogs, Officiersstaf zilver, lengte circa 75cm 20
 4781 Naoorlogs, lot van drie diverse metalen borden politie 10
 4782 Naoorlogs, lot van tweemaal Generaals-kentekenplaten, Landmacht en Luchtmacht, in nette staat gezien de leeftijd 30
 4783 Naoorlogs, metalen munitiekist ‘Knalsignaal voor duikers’ 5
 4784 Naoorlogs, afvuur-commandokastje, vermoedelijk voor het bedienen van een raketinstallatie, ‘Lt. Lua, Charlie Bt’ 10

 4785 Naoorlogs, dieptemeter, gemarkeerd ‘C. Wilh. Stein Hamburg’, zoals gebruikt in driecilinder onderzeeboten (1960-1992) Zwaardvis-
klasse (1972-1995) 10

 4786 Naoorlogs, dieptemeter voor onderzeeboot, gemarkeerd ‘Rijzen en Duiken’ 10
 4787 Boordtelefoon, toegevoegd Britse WWII jerrycan 5
 4788 Naoorlogs, drie sets beenkappen, diverse uitvoeringen 10
 4789 Naoorlogs, bakje diverse halffabrikaten van giberne’s en en ander lederwerk 10
 4790 Naoorlogs, trompet, met embleem ‘Solist, D. Ansingh & Co., Zwolle’ 10
 4791 Naoorlogs, beeldje van een Nederlandse soldaat uit de Napoleontische tijd, lichte beschadiging 5

4792

4795

België / Belgium
 4792 1945-1953, motorhelm politie Antwerpen type Cromwell, in nette staat 60

Duitsland / Germany
 4793 Postwar, BRD, 100 pieces ‘Schirmmutzenabzeichen Heer’, originally packed in box of issue, dated ‘23 Juli 1963’ 10

Engeland / United Kingdom

 4794 Middle-East, postwar, lot of a pilot escape shawl and two folders with useful words and phrases in English, German, Arabic, Hebrew 
and Yiddish 5

Russia
 4795 Soviet-Union, postwar, cap for General, size 57, in very good condition 25
 4796 Soviet-Union, postwar, lot of two Navy caps, Officer and Admiral 25

 4797 Postwar, extensive lot equipment for M46 130mm Fieldgun, consisting of three boxes with batteries, two tripods, one with range-
finder and plotboard, functionality not tested, CAN NOT BE SHIPPED 5

USA
 4798 WWII, Korea and postwar, lot of ten webbing belts 10
 4799 Postwar, Vietnam era, lot of two Garand slings 10

World
 4800 Artillerie shell basket, for three rounds, country and period unknown 5
 4801 Lot of Spanish spurs 5
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Lots en verzamelingen / Larger lots and collections
Nederland / Netherlands

 4802 Verhuisdoos gevuld met circa 12 petten, zowel civiel als militair, waarbij KLM 15
 4803 Naoorlogs, lot bestaande uit twee helmen met binnenhelm en vier losse binnenhelmen 10
 4804 Naoorlogs, lot van vier helmen, driemaal binnenhelm aanwezig 5
 4805 Groot lot uniformuitrusting in zandcamouflage, waarbij veel tunieken en broeken 5
 4806 Naoorlogs, lot bestaande uit enkele uniformjassen, broek, overjassen en diverse andere militaria 10
 4807 Naoorlogs, flink lot diverse kleding en andere zaken, in twee dozen 5

 4808 Lot diversen, waaronder tas met kruisriem, met embleem ‘Vigilat ut quiescant’, oranje sjerp, korf van sabel, reproductie koppelschoe-
nen voor K98 en meer, uitzoeken 10

 4809 Naoorlogs, plastic box met emblemen, speldjes en knopen, merendeel Nederland doch ook wereld, alles in plastic doosjes 5
 4810 Naoorlogs, plastic krat gevuld met flinke hoeveelheid borden, nummerplaten en meer, leuk om uit te zoeken 10
 4811 Naoorlogs, lot van circa 13 wandschildjes, waarbij veel Marine 10
 4812 Naoorlogs, lot van circa 15 tegeltjes, allen met militaire voorstellingen 5

België / Belgium
 4813 Lot van circa 14 diverse petten, diverse tijdperken 20
 4814 Naoorlogs, lot van vier verschillende helmen, voornamelijk Belgisch, in diverse condities 10
 4815 Naoorlogs, lot van vijf diverse politiehelmen 10
 4816 Naoorlogs, lot van zes diverse politiehelmen, waarbij met vizier 10
 4817 Naoorlogs, bananendoos met vijf diverse helmen, voornamelijk brandweer 10

Duitsland / Germany
 4818 Postwar, lot consisting of eight different caps, mostly Officers 15
 4819 Postwar, lot of 20 DDR small flags and 10 sidecaps 10
 4820 Postwar, lot of four helmet shells 5
 4821 Lot of 14 vinyl records with marching music and speeches, mostly Germany WWII 15
 4822 Lot of 14 vinyl records with marching music and speeches, mostly Germany WWII 15

Engeland / United Kingdom
 4823 Two MKII and two MKIII helmets, postwar re-used, liners still present 10

 4824 Postwar, large box with Regiments buttons, Kings Crown and Queen Crown, interesting, about 15 kilograms (approximately 3000-
4000 pieces) 25

Frankrijk / France
 4825 Postwar, lot of 16 caps, many kepi’s 30
 4826 Lot of eight various kepi’s, mostly French 20

Russia
 4827 Postwar, box with 13 various caps, mainly Army and Airforce 15
 4828 Postwar, lot of 13 different caps, mostly Navy 15
 4829 Postwar, lot of eight caps, army and airforce 10
 4830 Postwar, lot of approximately 11 GP-5 gasmasks without filter and 24 carrying bags 5

4831

 4831 Lot of nine Mosin-Nagant and AK47 cleaning kits 25

USA

 4832 Postwar, box with various equipment 5
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World
 4833 Postwar, lot of approximately 28 side caps, various countries and era’s, some with insignia 10
 4834 Postwar, twelve different Navy caps, amongst which older ones 15
 4835 Lot of approximately 20 caps, a US Navy Uniform and a pair of trousers 5
 4836 Postwar, lot of eight different caps, amongst which fake SS cap 10
 4837 Postwar, moving box with 12 different caps, amongst which Germany and Russia 15
 4838 Postwar, lot of approximately fifteen caps and berets, various countries 15
 4839 Postwar, lot of four different caps, French, Danish and Russian 15
 4840 Postwar, lot of six different helmets, amongst which WWII types which are re-used postwar 15
 4841 Postwar, firefighter helmet and cap 10
 4842 Lot of three fire helmets and one motorhelmet, in different conditions, various countries and era’s 10
 4843 WWII-Postwar, seven helmets, different countries, mostly with liners present, amongst which US tank helmet 10
 4844 Extensive lot of helmets, helmet shells and liners, over 15 pieces in total 10
 4845 Lot of five helmets, mostly British without liners 25
 4846 Postwar, lot caps, buckle belts and one helmet, various countries amongst which Russia and the Netherlands 10
 4847 Postwar, PSU-box with many military items, amongst which insignia, should be viewed 10
 4848 Postwar, lot various insignia and other items 10
 4849 Lot various equipment and uniforms, amongst which gasmasks 5

4850

4854

 4850 Small box with various militaria, amongst which decorations, buttons and insignia, approximately 2,5 kilograms in total 30
 4851 Postwar, moving box with various militaria 5
 4852 Large box filled with various militaria 5
 4853 Postwar, lot of approximately 14 scale models, some in original boxes, mostly ‘Atlas Collections’ 5
 4854 Lot various militaria amongst which Rohm RG3s starting gun, several eras 20
 4855 Postwar, large lot various items, amongst which English replacement medals, badges and more 10
 4856 Box with various militaria, multiple countries en era’s 10
 4857 Small lot various militaria, amongst which bayonet frogs, leather powder flask and caps, different periods and countries 15
 4858 Postwar, banana box with different equipment and clothing 5
 4859 Bananabox various militaria, should be viewed 10
 4860 Bananabox various militaria, should be viewed 10
 4861 Bananabox various militaria, should be viewed 10
 4862 Lot consisting of three ammunition belts, one small German flag and some reprints of pictures, mostly reproductions 5
 4863 Lot of two Swiss pouches and some insignia 5
 4864 Italy, box with approximately 35 webbing ammo pouches 10
 4865 Lot of 10 various pistolholsters 10
 4866 Lot of 10 various pistolholsters 10
 4867 Lot of 10 various pistolholsters 10
 4868 WWII and later, box filled with various militaria, ammopouches, gasmask canister, shovel cover and more 10
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 4869 WWII and later, lot military items, amongst which four different gasmasks, 14 full ‘Fuel-table, Ration heating’ cans, some metals 
parts and more 10

 4870 WWII and later, box filled with various leather components, amongst which K98 pouch, straps, mostly damaged 20
 4871 Lot various military items, dating from WWII until now, equipment, insignia’s and more, in metal ammo box 10

 4872 Very large lot of paper models: army, airforce and marine. Both Dutch models and world, various sizes, should be viewed, cannot be 
shipped 5
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