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Donderdag 14 januari 2021
Thursday January 14, 2021

Kunst & Curiosa
Art & Collectibles

Vrijdag 15 januari 2021
Friday January 15, 2021

Goud & Zilver
Gold & Silver

Zaterdag 16 januari 2021
Saturday January 16, 2021

Militaria



Aankomende veilingen in IJsselstein

Postzegels en ansichtkaarten
Veilingdata: 19 en 20 februari 2021
Inzenden gesloten

Munten, bankbiljetten, penningen en onderscheidingen
Veilingdata: 25 t/m 29 mei 2021
Inzenden mogelijk tot 12 maart 2021

Kunst & curiosa, goud, zilver & sieraden en militaria
Veilingdata: 23 t/m 26 juni 2021
Inzenden mogelijk tot 30 april 2021

Postzegels en ansichtkaarten
Veilingdata: 10 en 11 september 2021
Inzenden mogelijk tot 9 juli 2021

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 19 and 20, 2021
Consignments closed

Coins, papermoney, and medals
Auction dates: May 25 to 29, 2021
Consignments will be accepted until March 12, 2021

Art & Collectibles, gold, silver & jewelry and militaria
Auction dates: June 23 to 26, 2021
Consignments will be accepted until April 30, 2021

Stamps and postcards
Auction dates: September 10 and 11, 2021
Consignments will be accepted until July 9, 2021

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

Kavels voorzijde: 1234    
  2618
  3271
   
Kavels achterzijde: 1405
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Energieweg 7
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www.ha.com (overige veilingen)

IBAN: NL15ABNA0501684581
BIC: ABNANL2A
BTW nr.: NL855382429B01
KvK Utrecht 63746999

Openingstijden kantoor:
Maandag  09.30-17.00
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Vrijdag  09.30-17.00
Zaterdag  Gesloten
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Beste verzamelaar en liefhebber,

Voor u ligt de nieuwe veilingcatalogus voor Kunst & Curiosa, Goud, Zilver & Sieraden en Militaria. Deze veiling 
vindt plaats op 14, 15 en 16 januari aanstaande, een 3-daagse gebeurtenis. In totaal komen ruim 3500 kavels 
onder de hamer, daar moet iets voor u tussen zitten. Donderdag 14 januari veilen we de kunst & curiosa, 
vrijdag het goud en het zilver en zaterdag 16 januari de militaria. Het belooft weer een leuke happening te 
worden, met dank aan alle inzenders die deze veiling mogelijk maken!

Zomaar een tipje van de sluier: een zeldzame set met tien zilveren penningen met voorstelling van de Tien 
Geboden (van Salvador Dali), een paar Chinees porseleinen dekselpotten met vergulde Fo hondenkoppen 
(Kangxi), diverse schitterende gouden colliers en andere sieraden etc. Bij de Militaria vinden we een militaire 
Willems-Orde borstkruis Commandeur, ca. 1848, slechts 82 maal verleend(!), nog een zeldzame onderscheiding 
als in een ‘Blutorden’ type 1, uitgegegeven in Duitsland nav. de putsch van november 1923, een helm van een 
‘Fallschirmjäger’ (Duits, WO II, M38) etc. Laat u verrassen met deze catalogus en kijkt u goed op welke dag uw 
kavels geveild worden om niks te missen!

Inkijken en veilen doen we OP AFSPRAAK, zodat we overzicht houden op de aantallen bezoekers. We starten 
op zaterdag 2 januari en eindigen op woensdag 13 januari, dat is ruim voldoende om alles goed te bekijken. 
Let erop dat tijdens de veilingdagen zelf NIET gekeken kan worden, we hebben dan de ruimte nodig om met 
gepaste afstand te veilen. Tevens hebben we wederom een aantal avonden ingepast (2x), zie hiervoor het 
schema op de volgende pagina’s. We hopen dat u zich houdt aan de 1,5 meter afstand, alleen dan kunnen en 
mogen we de inkijkdagen en de veiling organiseren. Helaas kunnen we (net als bij de andere veilingen) tijdens 
de kijk- en veilingdagen geen lunch serveren, simpelweg omdat we dan geen afstand kunnen garanderen. We 
hopen hierbij op uw begrip.

Tot slot: zoals altijd kunt u weer op alle kavels live meebieden via internet. Na registratie via www.ha-europe.
com kunt u inloggen en meebieden. Ook kunt u hier uw schriftelijke biedingen doorgeven. LET OP: bij het 
sluiten van de biedingen via onze website is het niet altijd zeker dat u op de veilingdag zelf de hoogste 
bieder bent, we moeten immers nog binnengekomen biedingen verwerken. De kans bestaat dus dat u 
alsnog overboden wordt zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld, houdt u daar rekening mee. Uw 
aanwezigheid tijdens de veilingdagen wordt uiteraard zeer gewaardeerd. Mocht u echter verhinderd zijn en 
kunt u niet via ons live computersysteem meebieden, dan voeren wij uw schriftelijke biedingen, zoals u dat 
van ons gewend bent, discreet en met zorg uit. Wellicht tot binnenkort en alvast succes met bieden!

Met vriendelijke groet,

Jacco Scheper, Huib Pelzer en alle andere medewerkers bij Heritage Auctions Europe.

TIP
In deze catalogus staat een aantal kavels afgebeeld, het is slechts een selectie.

Als u naar onze website gaat (www.ha-europe.com) kunt u ALLE kavels afgebeeld zien.
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Dear Sir/Madam,

From Thursday January 14th to Saturday January 16th 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. 1-343

Etsen, gravures, zeefdrukken etc. 344 -392

Iconen 393 -397

Grammofoons en fonografen 398 -403

Archeologie en vondsten 404 -424

Aziatica / Asian art and objects 425 -519

Aziatisch snijwerk / Asian carving 520 -578

Munten, penningen en divers 579 -610

Mineralen en fossielen 611 -616

Pennen/ Pens 617 -656

Porselein, aardewerk en divers 657 -727

Oude tegeltjes 728 -750

Glaswerk 751 -836

Klokken en divers 837 -866

Pijpen en rookwaren 867 -870

Wijnen, whisky's etc. 871 -889

Curiosa 890 -1117

Blik, blikken en toebehoren 1118 -1123

Meetinstrumenten 1124 -1125

Muziekinstrumenten en divers 1126 -1141

Fotocamera's, projectoren etc. 1142 -1151

Verzilverde- en vergulde voorwerpen 1152 -1188

Tin, koper, brons en divers 1189 -1213

Gewichten, maatbekers etc. 1214 -1222

Bustes en beelden 1223 -1264

Ansichtkaarten, foto's en divers 1265 -1288

Boeken / Documenten / Prenten 1289 -1393

Oude rekeningen, cheques etc. 1394 -1398

Oude aktes 1399 -1404

Olympische Spelen en sport 1405 -1426

Strips en diversen 1427 -1434

Posters, affiches, aankondigingen etc. 1435 -1458

Postzegels en benodigdheden 1459 -1461

Telefoonkaarten, sigarenbandjes etc. 1462 -1471

Modelbouw 1472 -1544

Collectibles 1545 -1580

Speelgoed en spellen 1581 -1682

Tapijten, textiel, kleding etc. 1683 -1686

Meubilair, spiegels, lampen etc. 1687 -1717

Oude aandelen 1718 -1757

Goud, Zilver & Sieraden

Gouden sieraden en voorwerpen 1800-2232

Gouden horloges en merkhorloges 2233-2279

Diverse horloges 2280-2313

Diverse sieraden 2314-2393

Zilveren sieraden en voorwerpen 2394-2628

Zilveren voorwerpen 2629-2759

Militaria

Geweren en pistolen 2800 - 2840

Blanke wapens 2841 - 2879

Bajonetten en divers 2880 - 2896

Napoleontische tijd 2897 - 2901

Tot en met WOI 2902 - 2940

Interbellum en WOII 2941 - 3142

Nederlands-Indië 3143 - 3152

Hulzen 3153 - 3156

Boeken, documenten etc. 3157 - 3261

Knopen 3262 - 3270

Onderscheidingen, medailles, pen-
ningen

3271 - 3466

Emblemen en insignes 3467 - 3566

Uniformen 3567 - 3580

Diversen en lots 3581 - 3625

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 (alleen op afspraak)

Zaterdag 2 januari  10.00 - 17.00  alle kavels
Maandag 4 januari  10.00 - 17.00  alle kavels
Dinsdag 5 januari  10.00 - 17.00  alle kavels
Woensdag 6 januari  10.00 - 21.00  alle kavels
Donderdag 7 januari  10.00 - 17.00  alle kavels
Vrijdag 8 januari   10.00 - 17.00  alle kavels
Zaterdag 9 januari  10.00 - 17.00  alle kavels
Maandag 11 januari  10.00 - 21.00  alle kavels
Dinsdag 12 januari  10.00 - 17.00  alle kavels
Woensdag 13 januari  10.00 - 17.00  alle kavels

Veilingdagen (alleen op afspraak)

Donderdag 14 januari Kunst & Curiosa (1-1757)   aanvang 09.30  
        

Vrijdag 15 januari Goud, zilver en sieraden (1800-2759) aanvang 10.00  
        

Zaterdag 16 januari Militaria (2800-3625)   aanvang 10.30  
  
Live online meebieden mogelijk op alle kavels 

Uiterlijke inzending schriftelijke biedingen

Woensdag 13 januari voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor curiosa kavels
Donderdag 14 januari voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor de goud en zilver kavels.
zaterdag 16 januari voor 08.00 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 leonik@ha.com

Marita Azpilcueta Administratie maritaa@ha.com

Jeroen den Hertog Administratie en verkaveling jeroend@ha.com

Sonja Koster Administratie sonjak@ha.com

Victor Schouten Fotografie

Carol Eybergen Verkaveling carole@ha.com

Peter van der Waal Verkaveling peterv@ha.com

Nienke Offringa Verkaveling

Joyce Drijver Verkaveling

Marcel Frissen Verkaveling en logistiek marcelf@ha.com

Met dank aan: Hidde Kuiper: 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 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 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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 9 Mario Rossi (1958), zonsondergang boven mediterraans bergmeer, olieverf op doek, 20e eeuw -58,5 x 97,5 cm- 40
 10 Hans van Santen (1882-1967), plassenlandschap met molen, olieverf op doek, gesigneerd, eerste helft 20e eeuw -38,5 x 49 cm- 40
 11 Franse School: liggende naakte vrouw op bed, olieverf op doek, gesigneerd F. Royer, Paris, interbellum -59,5 x 88 cm- 100

 12 Hollandse School: ‘Postweg naar Bondowoso’, olieverf op schilderskarton, onduidelijk gesigneerd, eerste kwart 20e eeuw -26 x 35,5 
cm- à.t.p.

 5 Hollandse School: vrouw bij kapspiegel in interieur, olieverf op paneel, ca 1840 -27,3  cm- 40

 6
Hollandse School: oude vrouw in gebed, bekend als ‘Het gebed zonder end’, naar Nicolaes Maes. Een oude vrouw bidt vol overgave 
voor ze aan haar maaltijd begint, ze laat zich niet afleiden door de bedelende kat die ongeduldig aan het tafelkleed trekt. De deugd van 
de oude vrouw bestaat dus uit zelfbeheersing en plichtsbesef tegenover God, olieverf op doek, eerste helft 20e eeuw -49 x 39 cm-

20

 7 Andries van den Berg (1852-1944), Larens interieur met voorlezende moeder met kind, olieverf op doek, gesigneerd -39,5 x 48,5 cm- 40

 8 Pieter Wagemans (1879-1955), gezicht op de munttoren te Amsterdam, met rechts de bloemenmarkt, olieverf op doek, gesigneerd -39 
x 49 cm- 40

kavel TRUE Inzet

Schilderijen

 1
Eugène Brands (1913-2002), Idool ‘58, droge olie op papier, gesigneerd en gedateerd ‘58, herkomst (etiket op de achterzijde) Sticht-
ing Beeldende Kunst, Amstel 34 Amsterdam  -49 x 45 cm- 200

 2 Hollandse School: wintergezicht op de Oude Kerk te Delft, onduidelijk gesigneerd en gedateerd ‘26 -58 x 43,5 cm- 80

 3 Hollandse School: wintergezicht naar Louis Apol in rijkbewerkte vergulde lijst, kar op landweg in bos, olieverf op paneel, vierde 
kwart 19e eeuw 40

 4
Hendrik Schaap (1878-1955), gezicht op de Dromedaris te Enkhuizen met zeilbootjes op de voorgrond, marouflé, gesigneerd -29,5 x 
39 cm- 100

1 2

4

5
7

9
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 13 Arnold Marc Gorter (1866-1933), twee eenden aan de waterkant, olieverf op paneel, gesigneerd -13 x 22 cm- 100

 14 Kurt Weinhold (1896-1965), ‘Der gefährdete Fischfang’, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd 1918 -door de 
schilder geschreven opschrift aan de achterzijde ‘Kurt Weinhold, München, Der gefährdete Fischfang, 32 x 46 cm’ 80

 15 Dirk Roggeveen (1872-1955), expressionistisch geschilderd ‘Zelfportret’, olieverf op schilderskarton, in sgrafitto gesigneerd op de 
achterzijde, Tiel, 1943, herkomst: de schilder Phil Grisel (1923-2008) -49 x 39 cm, licht verfverlies- 20

 16 Dirk Roggeveen (1872-1955), stilleven met rozen, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1949 -herkomst: de schilder Phil Grisel- à.t.p.

 17
Hollandse School: oude man met linkerhand op de borst en rechterhand op bijbel met messing montuur en klampen, heupstuk, aan-
ziend, olieverf op doek, ca 1800 -53,5 x 42,5 cm- 50

 18 Anke Classen (1957), Twee portretten van fox terriërs, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 2008 -21 x 21 cm- 30
 19 Adrianus Kuijpers (1862-1945), landschap met berkenbomen, olieverf op schilderskarton, gesigneerd -28,5 x 22 cm- 40

20 21
 20 Hollandse School: ven met berkenbomen, olieverf op hardboard, gesigneerd J. v.d. Berg -23 x 28,5 cm- 40
 21 Gerard Hageman (1888-1963), weidelandschap met dorp op de achtergrond, olieverf op doek, gesigneerd -23,5 x 43 cm- 40
 22 West-Europese school: twee vissersboten, olieverf op hardboard, gesigneerd Henry Joncquiert en gedateerd 1946 -43,7 x 53,2 cm- à.t.p.
 23 Hollandse School: waterlandschap met molen, olieverf op paneel, naar Koekkoek -28,5 x 49 cm, vergeeld, sterke defecten- 20
 24 Hollandse School: winters hoekje van een haven met bootjes, huizen op de achtergrond, olieverf op doek -47,5 x 38 cm- 20

25 32
 25 Albert Roelofs (1877-1920), rivierlandschap met koeien, olieverf op doek, gesigneerd, -38 x 59 cm - 150
 26 Herman Jozef Wijngaard (1922-2012), rivierlandschap met vissersboot, olieverf op doek, -59 x 89 cm, defecten- 30
 27 Marie Rotteveel (1870-1956), bloemstilleven, olieverf op doek, -58 x 49 cm- à.t.p.
 28 Hollandse School: standaardmolen, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd -60 x 40, sterk vergeeld- à.t.p.
 29 Jan van Raamsdonk (1906-     ), zeilschip op zee, olieverf op doek, gesigneerd -57 x 83 cm- à.t.p.
 30 Spaanse school: landschap met ruïne, olieverf op paneel, eerste helft twintigste eeuw -27 x 36 cm- à.t.p.
 31 Chinese school: meisje in stoel met waaier, olieverf op schilderspaneel -60 x 50 cm- à.t.p.
 32 Fritz von Wille (1860-1941),  ‘Blühender Ginster am Mosenberg’, olieverf op doek, gesigneerd -58 x 79 cm- 300
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 33 George Martens (1894-1979), portret van een oudere man, borststuk, van voren, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1918 -48,5 
x 39,5 cm- 40

 34
Laszlo Vanszura, werkend onder het pseudoniem Hernadi (1901-1956), portret van een zittend meisje met parasol, olieverf op doek, 
gesigneerd en gedateerd 1933 -59 x 49 cm- 40

 35 Ewoud de Kat (1904-1974), bloesemboom, olieverf op doek, gesigneerd -kleine restauratie, -59 x 43,5- 50
 36 Henk Roosink (1960), eenden aan de waterkant, olieverf op doek, gesigneerd -39 x 48,5 cm- à.t.p.
 37 Dick van Luijn (1895-1987), twee bogen van een brug over een rivier, olieverf op doek, gesigneerd -48 x 65 cm- 80
 38 Hollandse School: romantisch wintergezicht met stadspoort en schaatsers, tweede helft 20e eeuw -59 x 89 cm- 150

 39 Lotti van der Gaag (1923-1999), abstracte voorstelling met hoofd, olieverf op perspex, gesigneerd, 1968, dit werk is door Lotti van 
der Gaag gemaakt op een stuk perspex, afkomstig van perspex dakkoepels, tijdens een bezoek aan Timmerfabriek Scheer, de mak 50

 40 Lotti van der Gaag (1923-1999), abstracte voorstelling met hoofd, olieverf op perspex, gesigneerd en gedateerd ‘68, dit werk is door 
Lotti van der Gaag gemaakt op een stuk perspex, afkomstig van perspex dakkoepels, tijdens een bezoek aan Cees van Bohemen, 50

 41 Lotti van der Gaag (1923-1999), abstracte voorstelling met twee hoofden, olieverf op perspex, gesigneerd en gedateerd ‘68, dit werk 
is door Lotti van der Gaag gemaakt op een stuk perspex, afkomstig van perspex dakkoepels, tijdens een bezoek aan Cees van B 50

 42 Lotti van der Gaag (1923-1999), abstracte voorstelling, olieverf op perspex, ongesigneerdgesigneerd, 1968, dit werk is door Lotti van 
der Gaag gemaakt op een stuk perspex, afkomstig van perspex dakkoepels, tijdens een bezoek aan Cees van Bohemen, die zijn 50

 43 Hollandse School: karnende vrouw in keuken, olieverf op doek, ca 1900 -retouches, 54,5 x 36,5 cm, opschrift achterzijde Martien (?) 
vd Berg- 30

 44 Schilderij: stilleven met oosters fruit, olieverf op doek -45 x 60 cm- à.t.p.

 45 Indonesische school: heuvellandschap met drie mensen op de voorgrond, olieverf op doek, tweede helft twintigste eeuw -59 x 79 cm- 40

46
48

 46 Ben Viegers (1886-1947), vrouw met kippen op boerenerf, olieverf op paneel, gesigneerd -26 x 38 cm- 40

 47 Ben Viegers (1886-1947), twee kinderen op boerenerf, olieverf op doek, gesigneerd -twee gaatjes in doek, 24 x 35 cm- 40

 48
Oene Romkes de Jongh (1812-1896), gezicht op de Zuiderkerk te Amsterdam vanaf de Groenburgwal, olieverf op doek, gesigneerd 
- 77 x 55 cm - 750
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 49 Antoon Tieland (1919-2006), landschap met huizen en boeren, olieverf op doek, gesigneerd -50 x 59 cm- 300

 50
Belgische School: portret van jonge vrouw met mantel en jonge vrouw met korenaar en bloemen in het haar, mogelijk een allego-
rische voorstelling van de ‘Winter’ en de ‘Herfst’, midden 19e eeuw, olieverf op doek - 75 x 60 cm, beschadigingen - 250

 51 Geschilderd miniatuurportret, voorstellende Engelse koning Karel II (1630-1685) 20
 52 Hollandse School: romantisch stadsgezicht naar Adrianus Eversen, olieverf op doek, gemonogrammeerd A.E. -27 x 22,5 cm- 20
 53 Peter Breedijk (1927-2006), fantasie portret, olieverf op paneel, gesigneerd - 50 x 40 cm - 275

54
55

 54 Rudolf Négely (1883-1950), bloemstilleven, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘29? - 50 x 40 cm - 750

 55 Europese School: drinkend vee bij bosven, olieverf op gedoubleerd doek, vroeg 19e eeuw - 62 x 71 cm - 400

56 57 58
 56 Begische School: portret van een jonge vrouw, olieverf op paneel, verso met potlood Mw. Bauffe - 27 x 22 cm - 100
 57 Hollandse school: portret van een dominee, borststuk, ca 1800, olieverf op doek -restauraties, 73 x 58 cm- 150

 58
Elisabeth “Lizzie” Ansingh (1875-1959), Chinees jong meisje met gemberpot en pop, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘A 
ma chère Eva, affectueusement, Mars ‘30 -61 x 50 cm, restauratie- 750
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 59
Franse School, portret van Dhr. Eduoard en Mevr. Edouard-Overmann, olieverf op doek, gedoubleerd, gesigneerd P. Legrand en 
gedateerd 1857 - 110 x 85 cm - 450

 60 Hollandse School: interieur met pijprokende figuren, olieverf op paneel,  naar 17e eeuws voorbeeld - 23 x 17,5 cm - 25
 61 Yosl Bergner (1920-2017), echtpaar in venster, olieverf op doek, gesigneerd - 40 x 30 cm - 1900
 62 Russische School: ‘Naakt’, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd, mogelijk Leonid Pusny en gedateerd 1984 - 70 x 50 cm - 100
 63 Frans Hollaardt (1916-1993), stadspark, mogelijk Den Haag, olieverf op board, gesigneerd - 37 x 46cm - à.t.p.
 64 Frans Hollaardt (1916-1993), boslandschap, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 37 x 48 cm - à.t.p.
 65 Frans Hollaardt (1916-1993), stadsparkje, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 23 x 30 cm - à.t.p.
 66 Frans Hollaardt (1916-1993), huizenblokken, olieverf op paneel, gesigneerd - 40 x 50 cm - à.t.p.
 67 Marcel Baugier (1946), “Espace Vert”, olieverf op board, gesigneerd en gedateerd 2000 - 70 x 60 cm - 50
 68 Luciano Tammaro (1933-2004), “Lumiere”, olieverf op doek, gesigneerd - 80 x 60 cm - 25
 69 Dom Husken (20e eeuw), ‘Palais de Prince Monaco”, olieverf op doek, gesigneerd - 50 x 70 cm - 10
 70 Yves Aubry-More (1957), “L’adieu au père”, olieverf op doek, gesigneerd verso - 92 x 70 cm - 25
 71 Lise Brachet (1939), “Symphonie Solaire”, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘99 - 59 x 79 cm - 50
 72 Paul Husken (20e eeuw), “Vague”, olieverf op paneel, gesigneerd - 80 x 54 cm - 25
 73 Joce (1945), “Tempête de roses”, olieverf op doek, gesigneerd  - 100 x 100 cm - 25
 74 Yves Aubry-More (1957), collage/compositie, olieverf op doek - 100 x 100 cm - 50
 75 Christiane Cappone (XX-XXI), “Space”, olieverf op board, gesigneerd - 60 x 50 cm - 25
 76 Pierre Bonnecarrere (1933), “Lâchez-moi les baskets”, olieverf op paneel, gesigneerd - 71 x 100 cm - 25
 77 Yann Kempen (1963), “Lonesome Suzie”, acryl op doek, gesigneerd verso - 120 x 80 cm - 100
 78 Bachar Al-Issa (1950), “Deux femmes et le Karkor”, olieverf op doek, gesigneerd - 91 x 65 cm - 25
 79 Alain Sauriac (20e/2eerste eeuw), “Eau de Vie”, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 2001 - 73 x 60 cm - 20
 80 Onbekend, herder met schapen, olieverf op doek, met daarbij: signatuur - 30 x 40 cm - à.t.p.
 81 Pazanis (1932), “Le Liseur de Sorts”, olieverf op doek, gesigneerd - 46 x 62 cm - 75
 82 Paul HUSKEN (20e eeuw), “La Bouteille Verte”, olieverf op doek, gesigneerd - 46 x 36 cm - 20
 83 Paul HUSKEN (20e eeuw), vrouw met pop, olieverf op doek, gesigneerd - 46 x 36 cm - 10
 84 Hollandse School: schaapherder met kudde, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd (Bach, Bachg?) -29 x 30 cm- 20
 85 Hollandse School: boerderijtje langs een vaart met rechts een kerkje, olieverf op triplex, onduidelijk gesigneerd -28,5 x 38 cm- 20

 86

Geabstraheerd portret van Generaal William Westmoreland (1914-2005), ‘De rode generaal’, bevelhebber van de Amerikaanse tro-
epen in de Vietnamoorlog, door E. van Heusden, reumatoloog, een schilderij vol symboliek. Van Heusden was razend op Westmo-
reland en diens rol in de Vietnamoorlog, zijn ijzeren handen zijn hem ontnomen, eveneens als zijn benen en zijn gezicht, omdat van 
Heusden van mening was dat Westmoreland zijn aanzien en dus zijn gezicht verloren had, olieverf op doek -85 x 64,5 cm-

50

 87 Willem Heijkoop (1942), romantisch winters stadsgezicht, olieverf op doek, gesigneerd 40
 88 Hollandse School: Hollands stadsgezicht, olieverf op paneel -14,5 x 21,5 cm, defecten- 80

 89 Arend van de Pol (1886-1956), ‘doorkijkje met rozenboom Amerongen’, olieverf op schilderskarton, gesigneerd en gedateerd juli ‘41 
-39 x 29,5- 20

90

 90 Basar (1901-1990), gezicht op een Indonesische stad, olieverf op doek, gesigneerd - 55 x 110 cm - 65

 91 Indonesische School: danseres, olieverf op doek - 84 x 48 cm - 15
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 92 Indonesische School: gezicht op een Indonesische stad bij nacht, olieverf op doek, gesigneerd D. Saleh - 66 x 98 cm - 75
 93 Basar (1901-1990), Indonesisch rivierlandschap met figuren, olieverf op doek, gesigneerd - 60 x 145 cm, doek beschadigd - 50
 94 Indonesische School: landschap met tempel, olieverf op doek, gesigneerd T. Siaotjin en gedateerd ‘65 - 38 x 104 cm - 20
 95 Indonesische School: figuren in een tuin voor een paviljoen, olieverf op doek, tweede helft 20e eeuw -48 x 87 cm- 20
 96 Basar (1901-1990), figuren op een sawa, olieverf op doek, gesigneerd - 45 x 60 cm - 20
 97 Indonesische School: gezicht op de Garut bij zonsondergang, olieverf op doek, gesigneerd J, Magra -56 x 84 cm- 40

98

102
 98 Basar (1901-1990), afgemeerde zeilschepen voor de kust, olieverf op doek, gesigneerd - 70 x 100 cm - 75

 99 Indonesische School: drie Indonesische landschappen met figuren, olieverf op board, onduidelijk gesigneerd en gedateerd Bali ‘01 
- 22 x 18 cm - 15

 100 Hollandse School: gezicht op de Waterpoort te Sneek, krijttekening, onduidelijk gesigneerd - 34 x 53 cm - 20
 101 Toon Verplak (1901-1966), wit bruggetje op de dijk bij Kortenhoef, olieverf op doek, gesigneerd - 40 x 80 cm, drie kleine gaatjes - 20
 102 Europese School, jachtruiters en honden bij kasteel, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd - 60 x 70 cm - 40

 103 Hendrik Weegewijs (1875-1964), heidelandschap met vrouw en boederijtje, olieverf op doek, gesigneerd -39 x 58 cm, minuscuul 
gaatje- 10

 104 Jan J. Albers (1915-1994), stadsgezicht met figuren, olieverf op doek, gesigneerd - 40 x 50 cm - 10

105
 105 Hendrik Petrus Berlage (1856-1934), wassende vrouw bij een boerderij aan de waterkant, olieverf op board, gesigneerd - 35 x 52 cm - 40
 106 Onbekend, ‘Boom’, olieverf op doek - 70 x 50 cm - à.t.p.

 107 Henri Kley (1903-1977), vermoedelijk de kust van Bretagne, olieverf op doek, niet gesigneerd, stempel op de achterzijde van het 
spieraam: ‘ Henri Kley Loenen Veluwe Dalenk 25’ -38 x 59 cm- 20

 108 Louis Bron (1884-1959), vissersboten aan de kust, marouflé, gesigneerd -23,8 x 38,5 cm, licht slijtspoortje- 20
 109 Rob de Haan (1943), hortensia in pot, olieverf op doek, gesigneerd - 60 x 50 cm - 20
 110 Hollandse School: polderlandschap, marouflé, gesigneerd A. v.d. Pol -17 x 25 cm- à.t.p.
 111 Twee schilderijen: spelende kinderen, onduidelijk gesigneerd -59 x 49 en 49 x 59 cm, eenmaal met beschadiging- 20
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 112 Hollandse school: twee mensen in korenveld, gemengde techniek, eerste helft twintigste eeuw - 26 x 22 cm- à.t.p.
 113 Hollandse school: twee winterlandschapjes, olieverf op paneel, laat twintigste eeuw -11 x 16 cm- à.t.p.

 114 Hollandse School: twee pendantschilderijen, bloemstillevens, anemonen in Chinese pot, olieverf op triplex, gesigneerd W. van Dijk, 
ca 1920 -34 x 24 cm- 40

 115 Hollandse school: twee bloemstillevens op paneel, gesigneerd J. de Vries en K. Simons -formaat grootste paneel 20 x 12 cm-, daarbij: 
boerenerf, olieverf op paneel -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 116 Hollandse School: twee pendant stillevens, olieverf op doek, ca 1920, één schilderij met defecten -40 x 54,5 cm- à.t.p.

 117 Gipsen reliëfplaquette met voorstelling van Maria ten hemelopneming, reproductie van de plaquette uit de St. Jan in Den Bosch - 82 
x 60 cm - 40

 118 Zes diverse wanddecoraties, olieverf op doek en board, Frankrijk, 20e en 2eerste eeuw 10
 119 Zes wanddecoraties, waaronder collage, Frankrijk, 20e en 2eerste eeuw à.t.p.

Aquarellen, pastels etc.
 120 Paul van Thienen (1927), “Les Passerelles Etagé”, oost-indische inkt/aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘60 - 50 x 65 cm - 25
 121 Op stof geaquarelleerde voorstelling van een zittende vrouw, Verre Oosten, derde kwart 20e eeuw -39,5 x 51,5 cm- à.t.p.
 122 Abstracte voorstelling, gemengde techniek, waterverf, gouache en collage, gesigneerd ONUMA, tweede helft 20e eeuw -54 x 36 cm- à.t.p.
 123 Hollandse School: twee papegaaien op tak, pastel, gesigneerd en gedateerd ‘29 -28,5 x 17,5 cm- à.t.p.

 124
Petrus Odijk (1889-1963), meisjesportret, borststuk, gesigneerd en gedateerd ‘21 -40 x 30 cm, opschrift achterzijde: ‘Aan Joanna 
Koeners Ter Herinnering Uwer Plechtige H. Communie gedaan in het pensionaat St. Marie Roosendaal 20 Mei 1921 Van Uwen 
Dierbare Ouders’-

à.t.p.

 125 Marinus Boezem (1934), abstracte voorstelling, gemengde techniek, gesigneerd marinus en gedateerd ‘60, met opdracht: ‘voor Phil 
en Lien ‘60’, Phil en Lien zijn de schilder Phil Grisel (1923-2008) en diens vrouw Lien -14,5 x 23,5 cm- 40

 126 Martin Monnickendam (1874-1943), St. Marcoplein Venetië, aquarel, gesigneerd en gedateerd 1929 -38 x 27 cm- 50

127 128

 127 Teun Bakker (1894-1964), stilleven van keuken met haard en kruiken, pastel, gesigneerd -54 x 47 cm- 100

 128
Maria de Ruiter de Witt (1947), portret van twee kinderen, waarvan één met boek, op stoel, pastel op doek, gesigneerd en gedateerd 
1990 -68 x 58 cm- 80
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 129 Maria de Ruiter de Witt (1947), stilleven met bloemen in gemberpot, pastel op doek, gesigneerd en gedateerd 1990 -38 x 38 cm- 40

 130 Maria de Ruiter de Witt (1947), stilleven met tulpen in vaas, aquarel, gesigneerd en gedateerd 1987 -54 x 41 cm- à.t.p.

 131
Maria de Ruiter de Witt (1947), portret van een gezeten halfnaakte lezende jonge vrouw met meelezende jonge man, pastel op doek, 
gesigneerd en gedateerd 1994 -69,5 x 98 cm- 80

 132 Hollandse school, bloemenschuit, gouache, gesigneerd H. Rex en gedateerd 1969 à.t.p.

133 134

138

 133
Godfried Bomans (1913-1971), toegeschreven, bloemen in een vaas, pastel, gesigneerd Godfried -45 x 35 cm, met gedeeltelijk 
verwijderde signatuur Bomans?- 100

 134 Felicien Bobeldijk (1876-1964), Oudezijdskolk te Amsterdam, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘19 -57 x 44 cm- 80

 135 Hollandse School: jongen staande voor rugleuning van stoel, met pastel overgetekende foto, gesigneerd L. Meyer, ca 1920 -39 x 29 
cm- 20

 136 West-Europese School: Jezus en de twaalf apostelen, aquarel, midden 20e eeuw -31,5 x 44,5 cm- à.t.p.

 137 Hollandse School: naakt jongetje dat zich vast houdt aan een muur en iets aan zijn voet zit, wit gehoogde tekening, gemonogram-
meerd AF, tweede helft 20e eeuw -19,1 x 12,3 cm, lijmresten aan de zijkanten- à.t.p.

 138 Hinke Gorter (1866-1956), winters landschap, gouache, gesigneerd -45 x 63 cm- 40

 139 Onbekend, krijttekening, hooiberg, onduidelijk gesigneerd en een pastel, figuren in een park, verso een duivetje met luit - 23 x 14 en 
12 x 15 cm - 20

 140 Onbekend, figuren in een parklandschap, pastel, gesigneerd M. Gassel en gedateerd 1967 - 72 x 50 cm - 25
 141 André Verhorst (1889-1977), heidelandschap, potloodtekening, gesigneerd en gedateerd ‘68 -34 x 51,5 cm- à.t.p.

 142 Louis van der Pol (1896-1982), zittende vrouw met hoed, aquarel, eerste kwart 20e eeuw -34 x 27 cm, achternaam signatuur over-
getrokken- à.t.p.

 143 Louis van der Pol (1896-1982), vrouw met hoed, borststuk, eerste kwart 20e eeuw -34 x 23 cm- 40
 144 Willy Sluiter (1873-1949), twee bepakte wandelende heren, tekening, gesigneerd en gedateerd, Laren 1911 -29 x 20- 80
 145 ‘Bataille de Fontenay’, ingekleurde sepiatekening, gesigneerd Drijfhout van Hooff, eerste helft 19e eeuw 20

 146

N. Hanumiah (1909-1991), twee gouaches op karton: ‘The red commander’, met adresgegevens van de schilder uit Mysore en getypte 
brief op de achterzijde voor de tentoonstelling van meerdere werken, waaronder ‘The red commander’, in The Academy of Fine Arts, 
Indian Museum House, calcutta, eind 1948 -33 x 42,5 cm, lichte defecten-; en ‘Village Side’ ‘For Competition -33 x 34,3 cm, lichte 
defecten-

à.t.p.

 147 B.B. Nanning (?), twee Hollandse landschapjes, pentekening, sepia, gesigneerd en gedateerd 1921 - 13 x 9 cm- à.t.p.
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 148
Twee ingelijste familiewapens, de adellijke familie Pauw en de familie Rijk, herkomst: vice-admiraal der Koninklijke Marine Julius 
Constantijn Rijk, 1787-1854, waarvan ook de Militaire Willemsordes worden geveild in deze veiling. (Collectie Frissen) à.t.p.

 149 Drie aquarellen van toneelspelers op één vel papier, 18e eeuw -31 x 20 cm- 40

 150

Barend C. van Ranswijk (1747-na 1837) serie van vier pastelportretten in originele lijsten, halffiguren: oude vrouw met neepjesmuts, 
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 vierstreng-
sketting; en man met opstaande boord, gouden horlogeketting en knoopjes, alle rechts onder gesigneerd en gedateerd: ‘B.C. van 
Ranswijk ad vivum dessinevit 1837’

250

 151 Herman Brood (1946-2001), 16 volgeschreven bierviltjes, Egmond aan zee, zomer 1998 à.t.p.
 152 Map met ca 25 aquarellen, waaronder gesigneerd 10

Phil Grisel (1923-2008)

 153
Phil Grisel (1923-2008) vijf groot formaat albums met aquarellen, pastels, tekeningen etc., ‘Landschap 1959-1970, Italië, 1966/1968, 
Gran Canaria 1979/Mallorca 1981, Landschap kleur Nederland-Duitsland-Frankrijk1950-1956 en Landschap Nederland-België-
Oostenrijk-Portugal 1971-1977’ -formaat albums 48,5 x 32 cm-

40

 154 Phil Grisel (1923-2008), vier schetsboeken met aquarellen van abstracte voorstellingen, jaren ‘70/’80 -formaat schetsboeken ca. 30 x 
40,5 cm- 20

 155 Phil Grisel (1923-2008), map met ca 150 abstracte voorstellingen, Oost-Indische inkt, gemonogrammeerd en gedateerd ‘65 -30,8 x 
21,5 cm- 20

 156 Phil Grisel (1923-2008), ‘Maternité très jeune’, gemengde techniek, gesigneerde en gedateerd 1966 -35 x 17,5 cm- 20
 157 Phil Grisel (1923-2008), ‘huis Zoudenbalch utrecht’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 28/4/59 -16 x 21 cm- à.t.p.
 158 Phil Grisel (1923-2008), ‘Violiste’, aquarel, gesigneerd en gedateerd 1959 -44 x 27 cm- 20
 159 Phil Grisel (1923-2008), ‘Méditation d’un vieux’, olieverf op doek, gesigneerd en gesigneerd 1952 - 149 x 112 cm - 50
 160 Phil Grisel (1923-2008), staand vrouwelijk naakt, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1948 - 59 x 39 cm - 50

 161 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling van ondergaande zon naast gebouwen, aquarel, gemonogrameerd en gedateerd oct 
1962 -61,5 x 49- à.t.p.

162

166

171
 162 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1977 - 50 x 70 cm - 30
 163 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1988 - 50 x 60 cm - 30
 164 Phil Grisel (1923-2008), ‘Stadswalle Tiel’, gemengde techniek, gemonogrammeerd en gedateerd 1942 -41,5 x 44 cm- à.t.p.
 165 Phil Grisel (1923-2008), liggend vrouwelijk naakt, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1975 - 44 x 74 cm - 30
 166 Phil Grisel (1923-2008), stilleven met blauw, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1954 - 54 x 69 cm - 30
 167 Phil Grisel (1923-2008), portret zittende vrouw, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd 1955 - 49 x 36 cm - 30
 168 Phil Grisel (1923-2008), landschap met huis, olieverf op doek, niet gesigneerd - 50 x 69 cm - 20
 169 Phil Grisel (1923-2008), liggend vrouwelijk naakt, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd 1951 - 30 x 49 cm - 30

 170 Phil Grisel (1923-2008), vrouw van de schilder, liggend vrouwelijk naakt en man met tekenstift, olieverf op papier en karton -ca. 65 x 
50 cm- 20

 171 Phil Grisel (1923-2008), landschap met hooischelven, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd Utrecht 1951 - 60 x 35 cm - 30
 172 Phil Grisel (1923-2008), jongensportret, borststuk, olieverf op karton, niet gesigneerd -39,5 x 31 cm- à.t.p.

 173 Phil Grisel (1923-2008), dorpspomp met huizen op de achtergrond, mogelijk Tiel, sepiatekening, gemonogrammeerd en gedateerd 
1945 -35,5 x 55,5 cm., scheurtje in de hoek- à.t.p.
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 174 Phil Grisel (1923-2008), ‘gasfabriek Utrecht’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 1949 -50,5 x 31,5 cm- à.t.p.
 175 Phil Grisel (1923-2008), ‘Smeestraat Utrecht’, pentekening, gesigneerd en gedateerd 1967 à.t.p.
 176 Phil Grisel (1923-2008), ‘Vernisage Arne Zuidhoek Studio cave’, pentekening, gesigneerd en gedateerd 7/1/67 -21 x 34 cm- à.t.p.
 177 Phil Grisel (1923-2008), ‘Zelfportret’, olieverf op papier, gesigneerd en gedateerd 1951 -48 x 39 cm- 20
 178 Phil Grisel (1923-2008), staand vrouwelijk naakt, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1947 - 79 x 38 cm - 40
 179 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd 1971 - 59 x 83 cm - 30
 180 Phil Grisel (1923-2008), liggend vrouwelijk naakt, olieverf op hardboard, gesigneerd en gedateerd 1985 - 35 x 85 cm - 20
 181 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gesigneerd en gedateerd 1982 - 100 x 114 cm - 30
 182 Phil Grisel (1923-2008), portret van een vrouw, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1957 - 91 x 70 cm - 20

 183 Phil Grisel (1923-2008), zelfportret, schouderstuk, ‘Tiel Cursus VrijSchild Teek afd. Olieverfportret (anatomie)’, olieverf op papier, 
gesigneerd -35 x 28,5 cm- 20

 184 Phil Grisel (1923-2008), ‘Joseph Haydnlaan, Utrecht’, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd 1957 - 91 x 46 cm - 30

 185 Phil Grisel (1923-2008), ‘Zoo loopt het leven als een vraag’, gemengde techniek op paneel, gesigneerd en gedateerd 1955 - 89 x 55 
cm - 30

 186 Phil Grisel (1923-2008), ‘Boerenland’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 1957 -24,7 x 44 cm- à.t.p.
 187 Phil Grisel (1923-2008), vrouwelijk naakt, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd 1954 - 79 x 63 cm - 30
 188 Phil Grisel (1923-2008), liggend vrouwelijk naakt, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1966 - 85 x 115 cm - 30
 189 Phil Grisel (1923-2008), ‘étude planimétrique’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 1961-34,5 x 52 cm- à.t.p.
 190 Phil Grisel (1923-2008), staand vrouwelijk naakt, olieverf op hardboard, niet gesigneerd - 101 x 78 cm - 30
 191 Phil Grisel (1923-2008), ‘Avondlijk’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 1963 à.t.p.
 192 Phil Grisel (1923-2008), ‘bedreigde’, aquarel, gesigneerd en gedateerd 1961 -37 x 26,5 cm- à.t.p.
 193 Phil Grisel (1923-2008), landschap, gemengde techniek op hardboard, gesigneerd en gedateerd 1957 - 48 x 58 cm - 10
 194 Phil Grisel (1923-2008), ‘largo et bisante’, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd 1962/1965 - 44 x 63 cm - 20
 195 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gesigneerd en gedateerd 1981 - 101 x 114 cm - 30
 196 Phil Grisel (1923-2008), landschap met heuvels, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1951 - 79 x 99 cm - 30
 197 Phil Grisel (1923-2008), paard en wagen, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd 1955 - 55 x 119 cm - 30
 198 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gesigneerd en gedateerd 1981 - 101 x 115 cm - 30

199

203 205
 199 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gesigneerd en gedateerd 1971 - 50 x 65 cm - 20
 200 Phil Grisel (1923-2008), abstract landschap, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1956 - 60 x 80 cm - 30
 201 Phil Grisel (1923-2008), ‘blauw en karmijn in bruin’, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1970 - 60 x 80 cm - 20
 202 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gesigneerd en gedateerd 1961 - 85 x 69 cm - 20
 203 Phil Grisel (1923-2008), staand vrouwelijk naakt, olieverf op hardboard, gesigneerd en gedateerd Utrecht, 1964 - 94 x 50 cm - 75
 204 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling met oog, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd juli ‘70 -110 x 90 cm- à.t.p.
 205 Phil Grisel (1923-2008), vrouwelijk naakt in de stijl van Picasso, marouflé -97 x 63 cm- 40
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 206 Phil Grisel (1923-2008), ‘Rode verschuivingen’, olieverf op karton, gesigneerd en gedateerd op etiket aan de achterzijde -49,5 x 64 
cm- à.t.p.

 207 Phil Grisel (1923-2008), expressionistisch stilleven met appels en kan, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd -44,7 x 53 cm- à.t.p.
 208 Phil Grisel (1923-2008), ‘Seven Red Spots’, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘72 à.t.p.
 209 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘71 -50 x 65 cm- à.t.p.
 210 Phil Grisel (1923-2008), zelfportret, schouderstuk, pastel, gesigneerd en gedateerd Wadenoyen febr. ‘45 -59,5 x 45,5 cm- 20

 211 Phil Grisel (1923-2008), liggend vrouwelijk naakt, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd 1951 -60 x 50 cm- 80

 212 Phil Grisel (1923-2008), liggend vrouwelijk naakt, olieverf op karton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘75 -50 x 64 cm- 80
 213 Phil Grisel (1923-2008), ‘Vermiljoene Kring’, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd ‘70 IV -60,3 x 80 cm- à.t.p.
 214 Phil Grisel (1923-2008), ‘Lage Vuursche, olieverf op doek, niet gesigneerd -40 x 40,5 cm, klein gaatje- à.t.p.

 215 Phil Grisel (1923-2008), liggend vrouwelijk naakt, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd ‘49 -30 x 40 cm- 40

216

221

 216
Phil Grisel (1923-2008), portret van een oude vrouw met gevouwen handen, in de stijl van van Gogh, olieverf op doek, niet gesign-
eerd en gedateerd Tiel 1947 -40 x 34,5 cm- 40

 217 Phil Grisel (1923-2008), ‘Bidprent’, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1968 -79,5 x 100 cm- à.t.p.

 218 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd 1971 VI -80 x 90 cm- à.t.p.

 219 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1971 -70 x 90 cm, klein scheurtje van ca. 
2,5 cm. in doek- à.t.p.

 220 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd en gedateerd ‘71 II -42,5 x 60 cm- à.t.p.

 221 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘71 XII -48,3 x 67 cm- à.t.p.

 222 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘71 XI -48 x 62 cm- à.t.p.

 223 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘71 -48,5 x 62 cm- à.t.p.

 224 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd op de achterzijde ‘55 -43 
x 33 cm- à.t.p.
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 225
Phil Grisel (1923-2008), zitkamer van een Utrechts huis, mogelijk de kamer van de schilder, olieverf op doek, gesigneerd en geda-
teerd Utrecht 1948 -49,5 x 60 cm- 40

 226 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd en gedateerd ‘84 -50 x 59,5 cm- à.t.p.
 227 Phil Grisel (1923-2008), regenboog boven huisjes, olieverf op board, derde kwart 20e eeuw -49 x 60 cm- à.t.p.
 228 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd Jaarsveld ‘86 V -34,5 x 45 cm- à.t.p.
 229 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd en gedateerd ‘84 -49,5 x 64,5 cm- à.t.p.
 230 Phil Grisel (1923-2008), zelfportret, olieverf op board, gemonogrammeerd en gedateerd ‘48 -47,5 x 33,5 cm- 80
 231 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd ‘78 -50 x 59,5- à.t.p.
 232 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd Jaarsveld, ‘86 II -35 x 50- à.t.p.
 233 Phil Grisel (1923-2008), kubistisch landschap, olieverf op board -17,5 x 29,5 cm- 20
 234 Phil Grisel (1923-2008), ‘Nachttekens’, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd ‘67 -50 x 69,5 cm- à.t.p.

 235 Phil Grisel (1923-2008), zelfportret met pijp, olieverf op doek, gemonogrammeerd, met opschrift in potlood ‘voor moeders verjaardag 
10/1/49’ -69,5 x 49,5 cm- 50

 236 Phil Grisel (1923-2008), abstract Grieks landschap, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd EΛΛΑΣ ‘92 -59,5 x 85 cm- à.t.p.
 237 Phil Grisel (1923-2008), ‘Blauw veld in steenrood’, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd ‘67 -50 x 70 cm- à.t.p.

 238
Phil Grisel (1923-2008), portret van een man, halffiguur, en twee vrouwenhoofden met op de achtergrond een grote crucifix met 
corpus in een landschap, in de stijl van van Gogh, olieverf op doek, derde kwart 20e eeuw -60 x 50 cm- 40

 239 Phil Grisel (1923-2008), liggend vrouwelijk naakt, marouflé, gemonogrammeerd en gedateerd ‘81 -49 x 67 cm- 40
 240 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd en gedateerd ‘85 -60 x 79,5 cm- à.t.p.
 241 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd ‘88 III -59,5 x 90 cm- à.t.p.
 242 Phil Grisel (1923-2008), abstract rivier- (?) landschap, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd en gedateerd ‘84 -59,5 x 79,5 cm- à.t.p.
 243 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd ‘90 -64,5 x 100- à.t.p.

244 245

 244
Phil Grisel (1923-2008), portret van een zittende vrouw, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd -63 x 77,5 cm, 
karton bobbelt, lichte beschadiging- 40

 245
Phil Grisel (1923-2008), naakte man en vrouw van achteren gezien in landschap met bomen, olieverf op doek, gemonogrammeerd en 
gedateerd Utrecht ‘49 -58 x 68- 40

 246 Phil Grisel (1923-2008), ‘In rood’, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘68 -48 x 61,5 cm- à.t.p.
 247 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd ed gedateerd 1964 - 45 x 57 cm - à.t.p.
 248 Phil Grisel (1923-2008), vrouw die een man troost, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘53 -49 x 32,3 cm- 20
 249 Phil Grisel (1923-2008), heuvelachtig landschap, olieverf op hardboard, gesigneerd en gedateerd Utrecht 1950 -29,7 x 54,5 cm- à.t.p.
 250 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd en gedateerd ‘93 -28,5 x 53,5 cm- à.t.p.
 251 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd ‘86 I -35 x 50 cm- à.t.p.
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 252 Phil Grisel (1923-2008), kubistisch winters landschap, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd en gedateerd 1955 -26,5 x 60,5 cm- 20
 253 Phil Grisel (1923-2008), stilleven met fles en eieren, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘56 -49 x 62 cm- à.t.p.
 254 Phil Grisel (1923-2008), liggend vrouwelijk naakt, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘75 -47 x 62 cm- 20

 255 Phil Grisel (1923-2008), twee zittende naakte vrouwen, olieverf op schilderskarton op beide zijden beschilderd, gemonogrammeerd 
en gedateerd ‘74 -49 x 60 cm- 20

 256 Phil Grisel (1923-2008), stilleven met kan, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘56 - 49 x 62 cm- à.t.p.

 257 Phil Grisel (1923-2008), ‘Sleeping father before he was dead’, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘76 -50 x 
58 cm- à.t.p.

 258 Phil Grisel (1923-2008), liggend vrouwelijk naakt, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd en gedateerd ‘81 -45 x 74 cm- 20
 259 Phil Grisel (1923-2008), liggend vrouwelijk naakt, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘73 -49 x 60 cm- 20
 260 Phil Grisel (1923-2008), abstract landschap, olieverf op hardboard, derde kwart 20e eeuw -30,9 x 42,5 cm- à.t.p.
 261 Phil Grisel (1923-2008), stilleven, olieverf op schilderskarton, derde kwart 20e eeuw -30,8 x 18,8 cm- à.t.p.
 262 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd ‘86 VI à.t.p.
 263 Phil Grisel (1923-2008), waterlandschap te Tiel, olieverf op schilderskarton, gesigneerd en gedateerd 1944 -22 x 38 cm- à.t.p.
 264 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd ‘73 - 38 x 44 cm- à.t.p.

 265 Phil Grisel (1923-2008), aloë’s, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd 1949 -39,5 x 34,5-, daarbij: veld met korenaren, 
olieverf op hardboard -37 x 35 cm- à.t.p.

 266 Phil Grisel (1923-2008), ‘Autobiografie’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 1974 -29 x 34 cm- à.t.p.

267 276

 267
Phil Grisel (1923-2008), ‘bomen’, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1949 -44 x 34 cm-, daarbij: expressionistisch geschil-
derde boom, olieverf op karton -38 x 35,7 cm- à.t.p.

 268 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd en gedateerd ‘58 -43,5 33,5 cm- à.t.p.
 269 Phil Grisel (1923-2008), naakte zittende vrouw, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd en gedateerd ‘73 -61 x 36,5- à.t.p.
 270 Phil Grisel (1923-2008), portret van zittende vrouw, ten voeten uit, gemengde techniek op schilderskarton -41 x 31 cm- à.t.p.
 271 Phil Grisel (1923-2008), vrouw met hoed, olieverf op hardboard, gesigneerd en gedateerd op de achterzijde 1966 -51 x 40- 20
 272 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op schilderskarton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘71 XIII -53 x 68 cm- à.t.p.
 273 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op hardboard, gemonogrammeerd en gedateerd 1984 -50 x 70 cm- à.t.p.
 274 Phil Grisel (1923-2008), abstracte voorstelling, olieverf op doek, gemonogrammeerd en gedateerd ‘78 -70 x 50 cm- à.t.p.

 275 Phil Grisel (1923-2008), boomgaard met bloesembomen, olieverf op hardboard, gesigneerd en gedateerd 1950 aan de achterzijde -37 
x 49 cm- à.t.p.

 276 Phil Grisel (1923-2008), “Interieur, 1958”, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1958 -96 x 134 cm- 30
 277 Phil Grisel (1923-2008), ‘Canadian Diary 27/9 - 31/10 1974’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd -28 x 21,5 cm- à.t.p.
 278 Phil Grisel (1923-2008), ‘le violiniste melancholique’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 29/3/’59 -44,5 x 34,5 cm- 20

 279 Phil Grisel (1923-2008), staande vrouwelijk naakt met arm voor afgewend hoofd, olieverf op schilderskarton, gesigneerd, derde kwart 
20e eeuw -61 x 31 cm, lichte defecten, twee delen- 20

 280 Phil Grisel (1923-2008), straatje in Tiel en straatje met onderstuk van een molen, mogelijk Tiel of omgeving, olieverf op schilderskar-
ton, het grootste werk gemonogrammeerd en gedateerd Tiel 1945 -formaat grootste schilderijtje 30 x 40 cm- 20

 281 Phil Grisel (1923-2008), veiling in Brakel,  twee gouaches, gedateerd 1950 -31 x 24 cm- à.t.p.

 282 Phil Grisel (1923-2008), twee landschappen, olieverf op karton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘74 en ‘76 -formaat grootste schil-
derij 49 x 63 cm- à.t.p.

 283 Phil Grisel (1923-2008), drie portretten waarvan twee concentratiekampherinneringen, potlood op papier, gedeeltelijk gemonogram-
meerd en gedateerd 1944 -formaat grootste tekening 29 x 19 cm- à.t.p.

 284 Phil Grisel (1923-2008), vier portretten, olieverf op hardboard, deels gesigneerd en gedateerd -formaat grootste schilderij 33 x 29 cm- à.t.p.
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 285 Phil Grisel (1923-2008), vier vogelstudies, oostindische inkt -29 x 18 cm- à.t.p.
 286 Phil Grisel (1923-2008), schetsboekjes, aquarel, etc. à.t.p.

 287 Phil Grisel (1923-2008), vijf gouaches, aquarellen etc., portret, abstracte voorstelling etc., gemengde techniek, deels gesigneerd en 
gedateerd -formaat grootste schilderij 39 x 49 cm- à.t.p.

 288 Phil Grisel (1923-2008), vijf landschappen waaronder Soest en Rhenen, olieverf op karton, gedeeltelijk gemonogrammeerd en geda-
teerd -formaat grootste schilderij 23,7 x 37,5 cm- à.t.p.

 289 Phil Grisel (1923-2008), vijf landschappen waaronder Wijk bij Duurstede, Vreewijk, Tiel en een interieur, gemengde technieken, 
gedeeltelijk gemonogrammeerd en gedateerd -formaat grootste tekening  18 x 32 cm- à.t.p.

 290 Phil Grisel (1923-2008), vijf rivierlandschappen waaronder de Waal bij Tiel, aquarel, gouache op karton, gedeeltelijk gemonogram-
meerd en gedateerd -formaat grootste landschap 22 x 33 cm- à.t.p.

 291 Phil Grisel (1923-2008), vijf portretten, aquarel, gouache op papier, gedeeltelijk gemonogrammeerd en gedateerd -formaat grootste 
portret 32 x 24 cm- à.t.p.

 292 Phil Grisel (1923-2008), zes stillevens, olieverf op karton en triplex, gedeeltelijk gemonogrammeerd en gedateerd vanaf de jaren ‘40 
-formaat grootste schilderij 44 x 34 cm- à.t.p.

 293 Phil Grisel (1923-2008), zes landschappen waaronder de Kaai in Tiel, aquarel, potloodtekening, gedeeltelijk gemonogrammeerd en 
gedateerd -formaat grootste aquarel 18 x 27 cm- à.t.p.

 294 Phil Grisel (1923-2008), zeven aquarellen van Kelmond, Limburg, gesigneerd en gedateerd september ‘67 -23,5 x 31,7 cm- à.t.p.

 295
Phil Grisel (1923-2008), zeven voorstellingen van de Domkerk te Utrecht, riviergezicht, etc., olieverf op karton en hardboard, ge-
deeltelijk gemonogrammeerd en gedateerd, derde kwart 20e eeuw -formaat grootste schilderij 58,5 x 35,5 cm- à.t.p.

 296 Phil Grisel (1923-2008), acht landschappen, olieverf op schilderskarton, hardboard en linnen, gedeeltelijk gemonogrammeerd en 
gedateerd, meest jaren ‘70 -formaat grootste schilderij 43,5 x 34 cm- à.t.p.

 297
Phil Grisel (1923-2008), acht op karton geplakte, grotendeels abstracte voorstellingen, ‘Brakels veer, 1950, naakte violiste, man en 
paard, ‘53, korenveld en 3 bomen, 1953, la terre et le ciel, 1951, Kirilow, 1950, mouvement de femme, 1958 en étude géometrique, 
1958, aquarel, gouache en pastel

80

 298 Phil Grisel (1923-2008), door de kunstenaar gedecoreerde map met acht bladen, abstract, portret, erotisch, gesigneerd en gedateerd 
jaren ‘70 -formaat map 50,6 x 35,6 cm- 20

 299 Phil Grisel (1923-2008), negen abstracte voorstellingen, olieverf op karton, gemonogrammeerd en gedateerd ‘79 -20,5 x 29- 20

 300 Phil Grisel (1923-2008), ‘10 aquarelles avec le papier à la main’ , tien aquarellen met abstracte voorstellingen op handgeschept papier, 
in omslag -ca. 32,5 x 26 cm- 20

 301 Phil Grisel (1923-2008), elf aquarellen waaronder Texel en de zee, gesigneerd en gedateerd, jaren ‘60 à.t.p.
 302 Phil Grisel (1923-2008), map met elf abstracte landschappen, etc., olieverf op karton en papier, jaren ‘70/’80 à.t.p.

 303 Phil Grisel (1923-2008), door de kunstenaar gedecoreerde map ‘12 miniaturen 1961’, op karton geplakte abstracte voorstellingen, 
gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 1961 -51,8 x 32,8 cm- 20

304

 304
Phil Grisel (1923-2008), dertien landschappen, olieverf op hardboard, deels gemonogrameerd en gedateerd -formaat grootste schil-
derij 38 x 41 cm- à.t.p.

 305 Phil Grisel (1923-2008, ca 13 abstracte voorstellingen, olieverf op hardboard, karton en paneel, gedeeltelijk gemonogrammeerd en 
gedateerd, jaren ‘60/’70 -formaat grootste werk 50 x 40 cm- à.t.p.

 306 Phil Grisel (1923-2008), map met 13 abstracte voorstellingen, gesigneerd en gedateerd, jaren ‘80 -42 x 29,5 cm- 20
 307 Phil Grisel (1923-2008), 15 schetsboeken met tekeningen, aquarellen, etc., ‘Potloodnotities’, ‘Italië 1967’, ‘Compositieschetsen’, etc. 45

 308 Phil Grisel (1923-2008), door de kunstenaar gedecoreerde grote map met ‘10 duos 1990’ olieverf op papier -100 x 80 cm-, daarbij: 
aquarellen, olieverf op papier, etc. à.t.p.

 309 Phil Grisel (1923-2008), door de kunstenaar gedecoreerde grote map met aquarellen, pentekeningen, olieverven, etc. -formaat map 91 
x 80 cm- à.t.p.

 310 Phil Grisel (1923-2008), handgeschreven en geïllustreerd exemplaar van Villa Alpha, een gedicht door Willem Jan van Wijk (1943), 
daarbij: plakboek met illustraties voor Villa Alpha 20



January 14, 2021 Aquarellen, pastels etc.

26

320

321

kavel TRUE Inzet

 311
Phil Grisel (1923-2008), multoband met ‘ambtonomische fenomenen, de stiftkrabbels zijn naar de realiteit, de gewassen tekeningen 
de naweeën geleden door Phil Grisel in 1984 variaties op “het verschijnsel mens”van Theillard de Chardin’ -formaat multoband 23,5 
x 20,5 cm, ca 140 werken-

20

 312 Phil Grisel (1923-2008), Twee maal ‘10 duetten’, 20 aquarellen op handgeschept papier in omslag, gesigneerd en gedateerd 1991 20

 313 Phil Grisel (1923-2008), ca 21 op karton geplakte abstracte voorstellingen, Oost-Indische inkt, aquarel, etc., jaren ‘60 -formaat map 
67 x 55 cm- 40

 314 Phil Grisel (1923-2008), map met ca. 23 abstracte voorstellingen, olieverf op papier en karton, grotendeels gesigneerd en gedateerd, 
jaren ‘60 en ‘70 -grootte map 67 x 52 cm, een enkel werk zit gedeeltelijk vast aan een ander werk- 40

 315 Phil Grisel (1923-2008), door de kunstenaar gedecoreerde map met 24 abstracte Oost-Indische inkttekeningen, Pennestreken II, Pen-
seelstreken Hemel en Aarde, 6 Akties, etc., derde kwart 20e eeuw, veel uit de jaren ‘60 40

 316 Phil Grisel (1923-2008), map met ca 24 olieverven op papier, abstracte motieven, daarbij een enkele aquarel, derde kwart 20e eeuw 
-formaat papier 65 x 50 cm- 40

 317 Phil Grisel (1923-2008), schetsboek met erotische aquarellen en door de kunstenaar beschilderde omslag, gesigneerd en gedateerd 
1977, bladen met abstracte voorstellingen, jaren ‘70, etc. 20

 318 Phil Grisel (1923-2008), ‘Hoe en Waarom’, in linnen gebonden album met schetsen, aquarellen, etc., figuurstudies, koppen, land-
schappen, etc., jaren ‘50 20

 319 Phil Grisel (1923-2008), album met schetsen, aquarellen, etc., waaronder abstract, figuren en Utrecht -35,5 x 22,5 cm- 20

 320
Phil Grisel (1923-2008), ‘Verzoekingen 1952-53-54’, album met studies op geschept papier, landschappen, figuren, etc., aquarel, 
houtskool, pastel, etc., gesigneerd -35,5 x 22,5 cm, ca 170 bladzijden- 40

 321
Phil Grisel (1923-2008), plakboek met ca 25 studies in olieverf, pastel, aquarel, etc., waaronder landschap, portret en stadsgezicht, 
1940-1970 -formaat plakboek ca. 40 x 27 cm- 40

322

 322 Phil Grisel (1923-2008), vijf albums schetsen, potlood, krijt, aquarel, etc., jaren ‘50/’60 50

 323 Phil Grisel (1923-2008), 28 door de schilder genummerde albums met schetsen, tekeningen, aquarellen van diverse voorstellingen, 
jaren ‘40/’70 -formaat album 33,5 x 24,5 cm- 50

 324 Phil Grisel (1923-2008), album met ca 29 abstracte waskrijttekeningen van portretten, gesigneerd en gedateerd 1980 -28 x 39,5 cm- 20

 325 Phil Grisel (1923-2008), map met ca 29 bladen karton met aquarellen, olieverf, etc., waaronder abstracte landschappen, jaren ‘50/’60 
-formaat map 67 x 52 cm- 40

 326 Phil Grisel (1923-2008), map met pastels, pentekeningen, schilderijen, etc., waaronder landschappen portretten en abstract -formaat 
map 80 x 65 cm- 20

 327 Phil Grisel (1923-2008), map met ca 30 aquarellen, portretten, abstract, etc., jaren ‘50/’70 40

 328 Phil Grisel (1923-2008) map tekeningen, aquarellen, waskrijttekeningen, etc., waaronder landschappen, abstract en portret -formaat 
map 51 x 36 cm- 20

 329 Phil Grisel (1923-2008), groot formaat map met ca 34 aquarellen, potloodschetsen, Oost-Indische inkt tekeningen, etc., waaronder 
landschap, portret en abstract, jaren ‘60/’70, daarbij: olieverfschetsen, etc. -formaat map 80 x 61 cm- 40

 330 Phil Grisel (1923-2008), groot formaat map met ca 38 aquarellen, gouaches, gemengde techniek, etc., waaronder abstracte voorstel-
lingen, schetsen en landschappen, gesigneerd en gedateerd jaren ‘60 -formaat map 80 x 61 cm- 40
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 331
Phil Grisel (1923-2008), ‘Ik open slechts perspectieven misschien op niets’, plakboek met ca 40 aquarellen van abstracte voorstel-
lingen, gesigneerd en gedateerd op de omslag, 1971 -29,5 x 20,5 cm, formaat plakboek 40 x 28 cm- 40

 332 Phil Grisel (1923-2008), door de kunstenaar gedecoreerde map met ca 40 op karton geplakte abstracte voorstellingen, aquarel, 
gouache, Oost-Indische inkt, houtskool, etc., grotendeels gemonogrammeerd en gedateerd, veel jaren ‘50, en later 80

 333 Phil Grisel (1923-2008), door de schilder gedecoreerde map met ca 40 schetsen, studies, etc., abstract, naakt, portret, etc., Oost-Indis-
che Inkt, aquarel deels van titel voorzien, grotendeels gemonogrammeerd en gedateerd, jaren ‘50/’80 40

 334 Phil Grisel (1923-2008), vier albums met vroeg werk, schetsen, pentekeningem, etc., waaronder landschap en portret 40
 335 Phil Grisel (1923-2008), grote map met twee schetsboeken en los werk, aquarellen, tekeningen, etc. -formaat map 76 x 50 cm- 20

 336 Phil Grisel (1923-2008), map met ca 50 op wit karton geplakte aquarellen van vakantiebestemmingen, Tirol, Rhodos, Lindos, Kami-
ros, Florence, Sestri, Postire, etc., jaren ‘60/’70 -grootte karton 65 x 50 cm- 80

337

338 349

 337
Phil Grisel (1923-2008), ‘erotische krabbels’, plakboek met ca 55 erotische pentekeningen, sepiatekeningen, etc., gesigneerd op de 
omslag en gedateerd 1961-1966 -formaat album 38 x 28 cm- 40

 338 Phil Grisel (1923-2008), album ‘Kama Sutra’, 57 pentekeningen en aquarellen -formaat grootste tekening 22 x 14,5 cm- 40

 339 Phil Grisel (1923-2008), map met ca 60 pentekeningen, aquarellen, tekeningen, etc., waaronder portretten en landschappen, jaren 
‘40/’60 -formaat map 65 x 50 cm- 20

 340 Phil Grisel (1923-2008), door de kunstenaar gedecoreerde map met ca 130 op karton geplakte houtskooltekeningen, aquarellen, etc., 
Brakel, portret, Wadenoyen, Amsterdam, vogels, studies, etc., jaren ‘40/’50 -formaat karton 43 x 30 cm- 40

 341 Phil Grisel (1923-2008), map met ca 140 op karton geplakte aquarellen, gouaches, pentekeningen, etc., stillevens, Montferland, ‘s-
Heerenberg, stillevens, moeder, vrouwelijke naakten, etc., jaren ‘30/’50 -formaat karton 50 x 35 cm- 50

 342 Phil Grisel (1923-2008), map met meer dan 140 studies, schetsen, etc., aquarel, Oost-Indische inkt, etc., waaronder abstract en naakt, 
jaren ‘60/’80 40

 343 Phil Grisel (1923-2008), twee verhuisdozen met schetsboeken en albums, waarin aquarellen, Oost-Indische inkttekeningen, figu-
urstudies, landschappen, abstract, etc. 50

Etsen, gravures, zeefdrukken, lithografieën etc.

 344 Jan Strube (1892-1985), ‘Stilleven’, kleurenlitho, gesigneerd -33,5 x 26 cm- houtsnede: vrouw met kind aan de borst -39 x 30.5 cm-, 
beide interbellum à.t.p.

 345 Ingelijste facsimile van een 18e eeuwse kopergravure: gezicht op Leiden, naar caspar Meriam, 1659, derde kwart 20e eeuw -met lijst 
41 x 81 cm- à.t.p.

 346 Anton Pieck (1895-1987), ‘Prinsenhof Delft’, ets, eigen druk, gesigneerd -27,5 x 11 cm- 30
 347 Reinder Homan (1950), besneeuwde akker, ets, gesigneerd -11 x 27 cm- à.t.p.
 348 Leo Poggenbeek (1853-1903), plas met eenden, ets, in de plaat gesigneerd -13 x 19 cm, lijst beschadigd- à.t.p.
 349 Jan Toorop (1858-1928), portret van de acteur Willem Royaards, lithografie, gesigneerd en gedateerd, 1908 à.t.p.

 350 Handingekleurde mezzotint: ‘De begraving’, de bijzetting van Christus, Christiaan Bierweiler (1783 - na 1831), naar Peter Paul 
Rubens, uitgegeven door J. Groenewoud, Amsterdam, ca 1800 -57 x 41 cm, papier vergeeld, titelstrook los van de voorstelling- à.t.p.
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 351 Jeroen Hermkens (1960), ‘Interne Geneeskunde UMC Utrecht, lithografie, 11/100, gesigneerd en gedateerd 2012 -32,5 x 40,5 cm- 30
 352 Cornelis Brandenburg (1883-1954), ‘Prins Hendrikkade’ kleurenlitho -43 x 71 cm, lichtelijk verkleurd- à.t.p.

 353
Vicor Vasarely (1906-1997), ‘Planetary Folklore Participations No. 2’, kunststof op aluminium, oplage 269/500, jaren ‘70, gesigneerd 
- 60 x 60 cm - 300

 354 Onbekend, Kubusvormen, r.v.s. op board, onduidelijk gesigneerd en gedateerd ‘77 - 40 x 40 cm - 75
 355 Alexander calder (1898-1976), “Flying Colors for Braniff Airlines”, litho,  met daarbij: signatuur - 68 x 52 cm - 40
 356 Poster: ‘Tintin en Amerique’, Hergé Moulinsart, edition Hazan - 70 x 50 cm - 10

 357 Louttre, B(issière) (1926-2012), ‘Saint Emilion’ en compositie met bloemenvaas, kleurenhoutdruk, gesigneerd - 48 x 48 cm, glas 
eenmaal gebroken- 10

 358 Twee ingelijste handingekleurde gravures: Ansicht von Coblenz en Ansicht der Festung Ehrenbreitstein, naar de natuur getekend door 
J. Janscha, gestoken door J. Ziegler, uitgegeven door Artaria, Wenen, ca 1798 -39 x 49,5 cm, verzuurd papier- à.t.p.

 359
Leopold Hoffmann (1892-ca. 1975), Voor het raam gezeten Ludwig van Beethoven met op de achtergrond de Stefansdom te Wenen, 
ets, gesigneerd -25 x 18,5 cm-, daarbij: zwarte glasplaat met handgesneden glasgravure naar een portret van Ludwig van Beethoven 
door Wesselius -32 x 22 cm-

20

 360
Dick van Luijn (1896-1981), ‘Ochtendstond aan de Middellandse Zee, kleurenlinosnede, laatste proefdruk, gesigneerd, 1970 -30 x 
49,5 cm.-, daarbij: Juffermans, Jan, Het grafisch werk van Dick van Luijn, Elite-Editions, Utrecht/Amsterdam 1985, nr. 405, met losse 
prent, waar in het voorafgaande werk staat afgebeeld op blz. 128

20

 361 Twee ingelijste gravures: ‘Vue de la ville de Genève’ en ‘Vue de Genève’, Alexis-Nicolas Perignon, 18e eeuw 20

 362 Paar ingelijste kopergravures: Godard van Reede, graaf van Athlone en Willem Bentinck, graaf van Portland, naar Aart Schouman en 
Simon de Bois, J. Houbraken, 18e eeuw -met lijst 40,3 x 31 cm- à.t.p.

 363 Bob Bonies (1937), abstracte voostelling, twee zeefdrukken, nrs. 1/30 en 45/80, één gesigneerd en gedateerd ‘83 - 64 x 64cm - 100
 364 Twee ingelijste lithografieën naar religieuze middeleuwse voorstellingen, ca 1900 -37 x 34 en 41,5 x 31 cm- 75

 365 Hendrikus Roodenburg (1895-1987), drie kleurenetsen: ‘Boerenmouw ‘s-Bosch’, 72/200, gesigneerd en gedateerd ‘32 -41 x 46 cm-
’Cuneratoren Rhenen’ 162/200, gesigneerd en gedateerd ‘31 -50 x 36- en ‘Haarlem, 93/200, gesigneerd en gedateerd ‘41 -42 x 50 cm- 30

 366 Italiaanse School: drie ontwerpen van haardombouwen, druk, gesigneerd cardelli, ca 1800 -formaat grootste prent 40,5 x 45 cm, 
eenmaal barst in glas- à.t.p.

 367 Drie ingelijste silhouetportretjes, man en twee vrouwen, ca 1800, lijstjes van latere datum 15

 368 Vier wanddecoraties: ‘Der Mond’, kopergravure naar Kobell, De Hosteede het Toorentje van den Heer Willink op den Amstelveense 
Weg, afbeeldingen van paarden, handingekleurde houtgravure en zelfportret van Rembrandt, naar een ouder voorbeeld 20

 369 Alain Le Yaouanc (1940), vier litho’s, oplage 36/99, moderne compositie, gesigneerd - 70 x 50 cm - 30
 370 Alain Le Yaouanc (1940), drie litho’s, oplage 36/99, moderne compositie, gesigneerd - 70 x 50 cm - 30
 371 Alain Le Yaouanc (1940), drie litho’s, oplage 36/99, moderne compositie, gesigneerd - 70 x 50 cm - 30
 372 Vijf wandversieringen 50
 373 Vijf polychrome prenten ‘Uniformes de l’armée Belge’s’, Simonau en Toovey, Brussel, 1855 -59 x 70 cm- à.t.p.

 374 Zeven gravures waarvan drie in lijst: ‘Schielanthuis, Rotterdam’, ‘Grondtekening van het slot te Vianden’, ‘De Stad Brouwershaven’ 
etc., meerendeel 18e eeuw -formaat grootste gravure 30 x 38 cm- à.t.p.

 375 Zeven prints, Noëls Fripons en Dessous Fripons, naar Fred. Beltran - 55 x 40 cm - 20

376

 376
Douglas James Johnson (1940-1998), Definitions of Betrayal, Part I, Funeral Rites, tien zeefdrukken in gelimiteerde, genummerde 
oplage, 50/80 in bordeauxrode portfolio, uitgeverij Jurka, gesigneerd -67 x 49 cm- 20

 377 Douglas James Johnson (1940-1998), Definitions of Betrayal, Part I, Funeral Rites, tien zeefdrukken in gelimiteerde, genummerde 
oplage, 72/80 in bordeauxrode portfolio, uitgeverij Jurka, gesigneerd -67 x 49 cm 20
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 378 Douglas James Johnson (1940-1998), Definitions of Betrayal, Part I, Funeral Rites, tien zeefdrukken in gelimiteerde oplage, 
proefdruk in bordeauxrode portfolio, uitgeverij Jurka, gesigneerd -67 x 49 cm 20

 379 Douglas James Johnson (1940-1998), Definitions of Betrayal, Part I, Funeral Rites, tien zeefdrukken in gelimiteerde, genummerde 
oplage, 75/80, uitgeverij Jurka, gesigneerd -67 x 49 cm- 20

 380 Wanddecoraties, etsen, litho’s en gravures, werk van Waalko Jan Dingemans (Groningen), Samuel van der Zee (Leiden), etc., 18e/20e 
eeuw à.t.p.

 381 Tien prints, “La Modelle no. 5 en 6”, naar Milo Manara 56 x 39 cm - 10
 382 Lex Ernste (1913-1982), album met etsjes, foto’s en correspondentie, herkomst: de schilder Phil Grisel (1923-2008) 20
 383 Map met ca 18 tekeningen en gravures, 18e en 19e eeuw, waaronder ‘B. Midderigh-Bokhorst’ 10
 384 18 drukken met vier diverse voorstellingen, naar Milo Manara, uitgave: Démons et Merveilles - 80 x 60 cm - 25
 385 Ingelijste foto’s, gravures, etc., 18e/20e eeuw 20
 386 Gravures, litho’s, aquarellen, platen, foto’s, etc., 18e/20e eeuw 20

 387 Kopergravures en etsen, plattegrond van Lille, Amsterdam, Pierre Mortier, plattegrond van Landau, handingekleurde plattegrond van 
Duinkerken, etc., meest 18e eeuw 40

 388 Map met collectie prenten, gravures en potloodtekeningen, waaronder Johan Braakensiek en Eugene Rensburg, 18e t/m 20e eeuw 40
 389 ca 40 gravures van personen, onder andere uit de 18e eeuw 20
 390 Map met flinke hoevelheid grafiek en tekeningen, 16e-20e eeuw 60
 391 ca 50 gravures, verschillende perioden en onderwerpen, daarbij: gravure uit de 17e eeuw 30
 392 Ordner met ca 55 gravures uit de 17e eeuw 10

Iconen

 393 Russisch bronzen, gedeeltelijk geëmailleerd patriarchenkruis, vierde kwart 20e eeuw, herkomst Byzantijns museum, Athene -39 x 
23,5 cm- 40

 394 Griekse icoon met eerste gehalte zilveren oklad: St. Joris en de draak, vierde kwart 20e eeuw, herkomst: Byzantijns Museum, Athene 
-14,5 x 11,5 cm- 40

 395
Icoon met eerste gehalte zilveren oklad: Christus Pantocrator met opengeslagen evangelie, vierde kwart 20e eeuw, herkomst: Byzanti-
jns museum, Athene -25 x 20,5 cm- 80

 396 Griekse icoon: moeder gods met heiligen, eerste helft 20e eeuw -22,5 x 19 cm, defecten- 40

397

Grammofoons en fonografen / Gramophones and phonographs

 397
Kindergrammofoon, Nirona, groene blikken behuizing met silhouetten van spelende kinderen met reflector, Duitsland, ca. 1925 
-defecten, slinger ontbreekt- 50

 398 Koffergrammofoon, His Master’s Voice, type 101, Engeland, ca 1927 -gebruikssporen- à.t.p.
 399 Bakelieten luidspreker, ‘de Pannekoek’, ontwerp Louis Kalff ca 1930, uitvoering Philips, Eindhoven -H. 42,5 cm- 20

 400 Twee bakelieten radio’s, waaronder een draagbare, Philips, daarbij: twee transistorradio’s, Schneider en Normende, derde kwart 20e 
eeuw à.t.p.

 401 Vier pick-ups in koffer, Philips en Garrard, jaren ‘50/’60, -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 402 Mini lp’s, waaronder veel klassiek, jaren ‘50 en ‘60 à.t.p.
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Archeologie en vondsten

 403
A Phrygian ancient fibula, type A1, 2 of Gordion (Turkey), 7th-6th century BC (length c. 75 mm., height c. 63 mm.), including pin, 
museum piece! 75

 404
Romeins oorringetje met gedraaid motief, gezet met een cabochon geslepen druppelvormige granaat, ca 3e eeuw voor Christus - 16 
mm diameter - 100

405

409
 405 An curieus ancient statuette of a rooster, the legs displaced (height 57 mm.), nicely decorated and patinated 100
 406 A decorative bronze seal, Persian, name and date AH 1216 = AD 1801  (height 22 mm.) à.t.p.
 407 A Roman bronze key ring, European, c. 1st-3rd century AD (inner diameter 15.4 x 17.6 mm.), nicely preserved, patina 20
 408 A lot with 2 Roman bronze key rings, c. 2nd-3rd century AD (inner diameters c. 15 mm.) 20
 409 An attractive bronze Roman statuette of an eagle, standing, head a bit turned (height c. 44 mm.), wings closed 75
 410 A half of a Byzantine encolpion, a reliquary cross, c. 8th century AD, on front Jesus Christ (c. 4 x 8 cm.) 25

411 414
 411 An attractive Roman golden ring, small amethist in bezel, twisted gold, c. 15 mm. inner size,  c. 15 mm. (c. 1.6 g.) 100
 412 An intriguing small bronze Roman statuette of a flower ‘amorphophallus titanum’, as a fallus symbol? (height c. 49 mm.) à.t.p.

 413 Terracotta figuurvaas in de vorm van een mansfiguur met opgeheven armen, in Zapoteekse stijl - H. 35 cm, museum replica, aange-
kocht 1988 met museum catalogus - 25

 414
An interesting lot with 2 Byzantine folding keys, bronze, rarer types, c. 6th-9th century AD (inner diameters c. 20 mm. and c. 11 mm., 
lengths c. 53 mm. and 43 mm.) 40

 415 A lot with 6 small artefacts including 3 small silver coins (including Ottoman), 2 small buttons etc. à.t.p.
 416 A small lot with 6 mainly ancient objects, mainly bronze, including some ‘proto-mony’ à.t.p.
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 417 Koop diverse archeologica 80

 418 Doosje loden musketkogels à.t.p.

 419 Diverse bodemvondsten, grote hoeveelheid 10

 420 Diverse vondsten, waaronder vingerhoedjes, koeienbel en meer 10

 421 A small lot of 5 old bronze rings, mainly ancient, several styles and patterns 50

 422 Zegel- baken- en lakenloodjes 10

 423 A lot with ten (ancient) artefacts including a ring with a red intaglio (grazing horse), 3 other rings, a probably Roman bronze applique 
(horse forepart), a lead seal etc. 20

424
428

429

Aziatica / Asian art and objects

 424 Japanse Imari kom met decor van figuren met messing montuur, ca 1900 H 15 , Diam. 18,5 cm- 20

 425 Chinees porseleinen gemberpot met blauw-wit landscapsdecor en dekselpot met blauw-wit decor van kostbaarheden, 19e/20e eeuw 
-H. dekselpot ca. 33 cm., deksel beschadigd- 20

 426 Bronzen beeldje: Boeddha met schaal, geld en knapzak, gezeten op drakentroon, 20e eeuw -H ca. 12 cm- 20
 427 Chinees snuifflesje met ingezwarte gegraveerde erotische voorstellingen, tweede helft 20e eeuw à.t.p.

 428
Polychroom Japans porseleinen beeld van een elegante vrouw in  kimono met waaier, Meiji periode, ca 1900 H. 45,5 cm, bakfout aan 
de voet, haarlijntjes in het hoofd, lichte gebruikssporen- 80

 429
Mandau aan met zilverdraad omwonden gestoken benen greep in met kraaltjes, raffia en houtsnijwerk versierde schede, Dayak, 
Borneo, eerste helft 20e eeuw -sterke gebruikssporen- 40

 430 Gestoken houten standaard voor vijf kerissen, Indonesië, eerste helft 20e eeuw -33 x 18 x 43 cm, gebruikssporen- 20
 431 Ingelijste cloisonné (?) plaquette in doos: kraanvogels en bloesems -42,8 x 34,5 cm- à.t.p.
 432 Chinees polychroom porseleinen beeld: zittende man, daarbij: met parelmoer en been ingelegde sigarettendoos 20

 433 Chinees porseleinen Chine de commande kop met famille rose, gedeeltelijk goud gehoogd familiewapen, Qianlong, 18e eeuw -H. 7 
cm, lichte defcten- 20
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 434
Gestoken benen doosje met schuifdeksel waarin een 36-delig dominospel, drie dobbelsteentjes en twee pinnetjes, op het deksel een 
met waterverf geschilderde afbeelding van een vrouw in empire jurk, ca 1820 -gebruikssporen, defcten aan het deksel- 40

 435 Thangka met linnen passe-partout in vergulde lijst: afbeeldingen uit het leven van Boeddha, tweede helft 20e eeuw -49 x 34,5 cm- 30

 436 Groot formaat Dayak tandenkeris met beschilderde greep in beschilderde schede, Kalimantan, Borneo, Indonesië, eerste helft 20e 
eeuw -L 65 cm- à.t.p.

 437 Chinese gestoken houten liggende buffel met man op zijn rug op gestoken houten basement, ca 1900 -H. met basement 20 cm, lichte 
gebruikssporen- 20

 438 Japanse bronzen hengselvaas -H. 23,5 cm- en bronzen hangolielamp -H. ca. 26 cm- 30

 439 Blaasinstrument: dunghkar, schelp met rijkbewerkte bronzen monturen, India/Tibet, tweede helft 20e eeuw 40

 440
keris met opengewerkte ivoren handgreep met bloemmotieven en kop van een beest, Madura, Indonesië, 19e eeuw -punt van kling 
afgebroken en chips van het ivoor- 80

441

442

451

 441 Keris Majapahit/Sajen, negen-luks, - L. 38 cm - 50

 442 Antieke keris Buda, 14e eeuw - L. 26.5 cm - 50
 443 Chinese School: vissen, aquarel, gesigneerd -60 x 43- 20
 444 Chinese School: zwemmende karpers, gemengde techniek -19 x 30 cm- à.t.p.
 445 Maritiem ivoren wierookstokhouder in de vorm van een Boeddha hoofdje, gesigneerd, Japan, eerste helft 20e eeuw - H. 4 cm - 25
 446 Chinese turkooiskleurige dekselschaal met groene rand en decor van vogels en bloesems -H. ca. 10, Diam. ca. 19 cm- 20

 447 Chinees groen cloisonné vaasje met polychroom bloesemdecor, ei en geëmailleerd theebusje met polychroom decor van vrouwen in 
een tuin 10

 448 Japans gestoken rozenhouten beeldje van een trainer van apen, Meiji periode, gesigneerd -barst, één stokje ontbreekt, één stokje 
afgebroken -H. ca. 14 cm- 20

 449 Chinees porseleinen zgn. ‘Moonflask’ met landschapsdecor, vermaakt tot lampvoet met stoffen kap, midden 20e eeuw - H. 54 cm - 50

 450 Houten juwelenkistje met messing beslag in de vorm van vleermuizen en ingelegd jade medaillon, Indonesië, midden 20e eeuw - 10 x 
21 x 14 cm - 10

 451
Chinees porseleinen vaasje met pioenrozen in cartouches, gemerkt met artemisiablad, Kangxi periode en voorzien van zilveren 
montuur met dop, 19e eeuw - H. 17 cm - 300

 452 14k yellow gold bar brooch set with a rectangular-cut citrine comes together with a 14k yellow gold pendant set with a oval-cut 
amethyst- 6,7 cm 3,5 cm incl bale - 120
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 453 Chinees porseleinen bord met polychroom decor van kostbaarheden, vermoedelijk gemerkt Xianfeng, 19e eeuw - Diam. 25 cm - 75

 454 Chinees porseleinen bord met floraal decor, 19e eeuw - Diam. 20,5 cm - 20

 455 Damast stalen speer met bronzen montuur en houten steel, Zuid-Oost Azië, vermoedelijk 18e eeuw - L. 183 cm - 150

 456 Marmeren en nefriet snijwerk van een drakenboot waarop een keizerin, China, jaren ‘70 - L. 45 cm - 50

 457 Chinees gestoken benen schaakspel, 19e eeuw -H grootste stuk 11 cm, één pion ontbreekt, defecten- à.t.p.

 458 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 - à.t.p.

459
465

468

 459 Chinees porseleinen plaquette met voorstelling van figuren in een landschapstuin, 20e eeuw - 30 x 20 cm - 50
 460 Tokoname aardewerk vaas met decor van een draak in de wolken, Japan, midden 20e eeuw - H. 20,5 cm - 10
 461 Japans porseleinen vaas met geschulpte rand en decor van vogels tussen bamboe en pioenrozen, ca 1900 - H. 44 cm - 20
 462 Kapitale Japans porseleinen schotel met decor van reiziger op brug in een landschap, begin 20e eeuw - Diam. 56 cm - 30
 463 Famille jaune gemberpot met houten deksel en decor van figuren in tuin, ca 1900 - H. 26 cm - 40

 464 Zeszijdig mahonie tafelje met gestoken rand van bloesems en schrifttekens, op vier met elkaar verbonden poten, China, ca 1900 -H. 
66 cm- 80

 465
Ronde Chinese Dehua blanc-de-chine wierookbrander met drie pootjes, op gestoken rozenhouten basement, op het opengewerkte 
deksel een Fo hond met bal, de pootjes in de vorm van koppen van fabelwezens, 17e/18e eeuw -H. 25 cm, bakfoutjes- 125

 466 Twee kleine famille rose dekseldoosjes met decor van figuren op gestoken rozenhouten basementjes, 19e eeuw -formaat grootste 
doosje H. 2,7, Diam. 5 cm, gebruikssporen, deksel kleinste doosje beschadigd- 20

 467 Paar zwarte cloisonné vaasjes met bewerkte randen, bamboe- en vogeldecor, Japan, Meiji periode, ca 1900 -H. ca. 15,5 cm, bescha-
digingen aan één vaasje 20

 468 Paar albasten liggende buffels, China, 20e eeuw -L. ca. 30 cm- 40

 469
Leporello met houten omslag: Biographies of twelve Chinese great scholars, geïllustreerd met 10 aquarellen van onder meer Chen 
Hsi-Shan en Han Wen-Kuug -20,8 x 14,5 cm-, daarbij: machinaal zijdeweefsel van een vrouw op een brug in een Japanse tuin -24,5 x 
27,5 cm-

40



January 14, 2021 Aziatica / Asian art and objects

34

470

471 474
kavel TRUE Inzet

 470
Paar Chinees porseleinen dekselpotten met blauw-wit floraal decor en figuren in een tuin, aan weerszijden een vergulde Fo hondenkop 
met ring, op het deksel een verguld Fo hondje, Kangxi, -h. ca. 17,5 cm, verguldsel van latere datum, bakfoutjes, defecten aan één 
deksel: haarscheurtje aan de rand, staart van de Fo hond afgebroken

1500

 471 Twee kerissen in schede, Celebes/Sulawesi - L. 36 cm, één schede deels met zilverdraad omwonden - 50
 472 Balustervormige, tot lampvoet vermaakte balustervormige Japanse Imari vaas met floraal decor, 19e eeuw -H. 27 cm- 20
 473 Japanlak fichesdoos met verguld landschapsdecor, ca 1900 en porseleinen bord met blauw-wit drakendecor -defecten- 20
 474 Stalen Menpo masker met snor en vergulde kraag behorende bij een Samurai harnas, Japan, Meiji periode -defecten- 50

475

478

 475 Twee kerissen in schede met verzilverde overschede, Java, Yogjakarta - L. 48 cm, overschedes in slechte staat - 50
 476 Twee kerissen waarvan één met verzilverde overschede en een losse schede, defect, Java/Yogjakarta en Solo - L. 48 cm - 40
 477 Twee kerissen, Yogjakarta en een keris met rijkbewerkte ivoren greep, Madura, defecten, alle met verzilverde overschede - L. 48 cm. - 50
 478 Leder omwonden pijlenkoker met ca tien bamboe pijlen aan gesmede ijzeren pijlpunten 40
 479 Twee blanc de chine beeldjes voorstellende Guanyin, 20e eeuw - H. 17 en 27 cm, defectjes aan handen - 20
 480 Paar Chinese gedeeltelijk vergulde balustervormige Chinese cloisonné vazen met cartouches en floraal decor -H. 21 cm- 20

481
 481 Chinese roodbruine en blauwe geëmailleerde vazen met cartouches waarin decor van een vrouw in tuin -H. 21 cm- 40
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 482 Chinees roodbruin balustervormig dekselpotje en vaasje met floraal decor -H. dekselpotje ca. 11 cm- 10
 483 Paar Chinese cloisonné vaasjes met polychroom bloesem- en chrysanthendecor -H. ca. 10,4 cm- 15
 484 Porseleinen cachepot en steengoed dekselvaas met rood glazuur,  China, 20e eeuw - H. 29 en 42 cm - 25

 485 Paar Chinees porseleinen dekselvazen met blauw-wit floraal en swastika decor, 18e/19e eeuw -h. ca. 34 cm, defecten, chips, knoppen 
niet origineel, etc.- 20

 486 Paar porseleinen beeldjes van liggende figuren, China, 2e helft 20e eeuw - L. 23 cm - 10
 487 Twee hardhouten sculpturen voorstellende Balinese danseressen, Bali, midden 20e eeuw - H. 30 en 35 cm - 10

 488 Chinees porseleinein bord en twee schoteltjes, blauw-wit floraal decor en capucijnerrand, Qianlong, 18e eeuw, Diam. 27cm -lichte 
bakfoutjes- à.t.p.

 489 Tanto dolk met gestoken benen gevest en schede, decor van figuren, twee bewerkte messing monturen, Japan midden 20e eeuw -L. 43 
cm, defecten- 30

 490
Driedelig Chinees porseleinen kaststel, bestaande uit: twee trompetvormige vazen en balustervormige bedekte vaas, blauw-wit land-
schapsdecor, gemerkt, 19e eeuw -H. grootste vazen 30,5 cm., defecten- 50

 491 Chinese spekstenen stempels, lakwerk snuifflesje en opengewerkte hanger aan koord 20
 492 Paar kapitale Kanton kraagvazen met polychroom decor van Go-spelers, 20e eeuw - H. 125 cm - 150

 493 Twee handgekeurde scrolls mogelijk voorstellende keizer Kangxi en zijn vrouw, hierbij een grote scroll met stadsscène, China, 20e 
eeuw 25

 494 Gepatineerd bronzen emmertje, vaas en vaas met hengsel (deksel missend) alle met reliëfdecor, China, 20 eeuw - H. 23, 24 en 27 cm - 25

 495 Paar Chinese zwarte cloisonné vaasjes met decor van bloesems, asbakje met chrysanthendecor en turkooiskleurige lucifersdoosje-
shouder met bloemdecor 15

 496 Drie Chinese cloisonné vaasjes in diverse kleuren met diverse decors -H. grootste vaasje 13 cm- 10
 497 Drie Chineze bruine cloisonné vazen met polychroom floraal decor -H. grootste vaas ca. 26 cm- 20

 498
Vier Chinees porseleinen kommetjes en schoteltjes met blauw-wit peterselie- en floraal decor, Kangxi gemerkt en periode -defecten-, 
sauskom met blauw-wit floraal decor, Qianlong -lichte defecten- en drie famille rose borden met floraal decor, Qianlong -Diam. 23 
cm, defecten aan twee borden-

40

499
500

 499
Vier Japanse porseleinen Arita bordjes met blauw-wit landschapsdecor en gecontourneerde capucijner rand, Fuku gemerkt, begin 18e 
eeuw -Diam. ca. 19 cm, randschade- 40

 500
Vier Chinees polychrome porseleinen beelden van hoogwaardigheidsbekleders, geperst zegelmerk aan de onderzijde, 20e eeuw -H. ca 
44,5 cm- 60
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 501
Set van vier Chinees porseleinen kommetjes met bijpassende schoteltjes voorzien van geschulpte rand en floraal decor in vakverde-
ling, 18e eeuw - twee kommejtes met chip, diverse randschilfertjes - 50

 502
Set van vier kleine Chinees porseleinen ‘sake’ kommetjes en schoteltjes met floraal decor, Kangxi gemerkt en periode - een kommetje 
met haarlijn, schoteltje met chip 50

 503 Sumatraanse messing ketel en dekselpot, Javaans koper, cloisonné schaaltjes, gestoken houten dekseldoosje, etc. 20

504

510

 504
Twee Indonesische bronzen steelvazen met bloemdecor en kikkers, daarbij een bronzen vaas en wierrookvat, twintigste eeuw -ge-
bruikssporen- 80

 505 Bronzen Atjeh schild, een bronzen dienblad van een Sirih stel, twee verzilverde koperen schalen, één met voorstelling van Maria met 
Kind en een bronzen kruitfles 25

 506 Vier Chinese bruine cloisonné vazen en dekselpot met polychroom floraal decor -H. grootste vaas ca. 26 cm- 30
 507 Chinees blauw cloisonné schaaltje en drie vaasjes met floraal decor -H. grootste vaasje 16 cm- 20
 508 Balinese gestoken houten plaquette met decor van figuren, Imari tuitvaasje, gestoken houten beelden, etc. 20
 509 Japans Imari borden, vazen, etc. à.t.p.

 510
Vijfdelig Chinees porseleinen kaststel met vol blauw-wit floraal decor, bestaande uit: drie balustervormige bedekte vazen en twee 
trompetvormige vazen, 19e eeuw -H. grootste vaas 28 cm, defecten- 40

 511 Vijf Japanse Imari schotels en bordjes -grootste doorsnede 37 cm, een enkel klein defect- à.t.p.

512

515

 512
Javaans koperen tafelgong, drie vazen en tabakspot met gegraveerd decor van wajangpoppen, tweede kwart 20e eeuw -grootste 
hoogte 37 cm- 40

 513
Paar Chinees porseleinen kommetjes en schoteltjes met floraal decor in lotusblad reliëf, Kangxi gemerkt en periode, drie mon-
stervaasjes, 18e eeuw en later, paar gecontourneerde kommetjes en schoteltjes, 18e/19e eeuw en drie kommetjes, Zuid-Oost Azië, 20e 
eeuw - diverse schilfers, chip en haarlijn

30

 514 Boeddhabeeldjes, lakwerk dekseldoosje, etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 515
Serie van zes zeskantige Japans porseleinen bordjes met blauw-wit decor van figuren, gemerkt, 19e eeuw -13,5 x 13,5 cm-, barstjes in 
één bordje- en twee cacaokommen  met blauw-wit, rood, groen en goud gehoogd decor van figuren H. ca. 8 cm- op schotels 60

 516 Chinees en Japans porselein, bordjes, theepot, kommetjes, etc. -diverse kwaliteiten- 20

 517 Elf Japans porseleinen bordjes, wierookbrander, bloempotje, kastvaasje waaronder Imari en Satsuma, 19e en 20e eeuw, hierij twee 
Chinees porseleinen bordjes, 18e eeuw - defecten - 20
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 518 ca 30 gebatikte kleedjes, Indonesië, midden 20e eeuw 50

 519 Balustervormig Satsuma vaasje met polychroom decor van bloemen, waaronder gouden regen -h. 14 cm-, zeszijdig schaaltje, servies-
delen, etc., alle gemerkt, eerste helft 20e eeuw 20

Aziatisch snijwerk / Asian carving

 520 Chinese bewerkte rozenkwarts dekselvaas -gebruikssporen- 40
 521 A group of three happy penguins (the largest c. 62 mm.), carved moose horn, on wooden basement, 1 wing is damaged 10

 522
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. A human-shaped skull (height c. 105 mm.) 150

 523 A wooden skull, with teeth (height 97 mm.) 10
 524 Moose horn - a human shaped skull, jaws open (height c. 55 mm.) 25
 525 A carved dog, waiting to play, malachite, Katanga Zaire (length c. 45 mm.) à.t.p.
 526 A carved dog, waiting to play, malachite, Katanga Zaire (length c. 45 mm.) à.t.p.

527 531

533

 527 A very detailed carving of Ganesha, moose horn (height c. 75 mm., on wooden basement) 40
 528 A pair of Koala bears, carved of white-brown calcite (height c. 53 mm.) 15
 529 A human-shaped skull (height c. 60 mm.), carved from the Fossil baleen-type whale bone Herpetocetus sp. 30
 530 A carved wild cat, made of deer horn (length c. 58 mm.) 20
 531 A helmeted skull, on a basement, carved of deer horn (height c. 31 mm.) à.t.p.
 532 A carved crocodile of malachite, Katanga Zaire (height c. 103 mm.) 20
 533 A nice piece of carving, two cats, they caught your attention, carved mammoth (Taymir, Siberia, 20.000 years of age) 60
 534 A nicely carved apocalyptic horse, deer horn (height 75 mm., on wooden basement) 20
 535 A human-shaped skull, carved horn of the ‘Irish Elk’, appr. 50.000 years of age (height c. 55 mm.) 25
 536 A dog, carved of deer horn (length c. 66 mm.), on a wooden basement 15
 537 A mother delphin and her baby, swimming above coral, carved of a Tagua nut (height c. 44 mm.) 10
 538 A human-shaped skull (height c. 41 mm.), carved from the Fossil baleen-type whale bone Herpetocetus sp. 25
 539 A sitting cat, carved of malachite, Katanga Zaire (height c. 46 mm.) 10
 540 A wolf, waiting for action, carved, Tagua nut (height c. 40 mm.) à.t.p.
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 541
A nice carving of mammoth (c. 54 mm.), a flower fairy, framed as a pendant, with also a piece of cobalto calcite (total height without 
loop 88 mm.) 70

 542 A carved elephant of malachite, Katanga Zaire, trumpetting (height c. 52 mm.) 30

 543 A carved Buddha form calcite, ‘prosperity’ (height c. 75 mm.) à.t.p.

 544 A carved Buddha of mammoth bone (height c. 50 mm.), framed as a pendant, with 3 small rock crystals and 5 polished pieces of topaz 50

 545 A carved dragon (length c. 68 mm.), mammoth, framed as a pendant, with a polished peridoot and a watermelon tourmaline 90

546

547

550

 546 A nice carving of smoky rutile quartz, ‘monkey with peach of immortality’ (height c. 95 mm.) 70

 547 Paar kapitale nefriet snijwerken van pauwen zittend op een tak, China, jaren ‘70 - H. 63 cm, lichte beschadigingen - 100

 548 A carved statuette of a Japanese temple guard (Kirin), made of bone (height c. 65 mm.) 10

 549 A statuette of a praying Maria, carved of deer horn (height c. 55 mm.), on a wooden basement 20

 550 A silver belt buckle, silver with labradorite (length c. 65 mm) 100

 551 A nicely carved and polished piece of carnelian stone, Madagaskar, height c. 95 mm. 20

 552 A carved owl, malachite, Katanga Zaire (height c. 32 mm.) à.t.p.

 553 A small carving from Kenia, brownish soapstone (Kisi stone), ‘mother and child’, polished (height c. 123 mm.) à.t.p.
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 554 A carved totem, flat design, from a mammoth, northwest coast canada (length c. 67 mm.) 20
 555 A carved snail, malachite, Katanga Zaire, carrying his home (length c. 66 mm.) 10
 556 A wise owl, standing on one foot, holding feather in second foot, carved of deer horn (height c. 65 mm., on wooden basement) 20
 557 A carved piece of fossil coral in the shape of a fox, from the Mioceen era, appr. 15 million years old (length c. 50 mm.) 10
 558 A carved friendly dog, made of deer horn (length c. 48 mm.) 15
 559 A carved frog, on a leaf, bone (length c. 36 mm.) à.t.p.
 560 A carved fish, malachite, Katanga Zaire, in swimming pose (length c. 54 mm.) à.t.p.
 561 A majestic carving of a lion, malachite, Katanga Zaire (length c. 78 mm.) 20
 562 An angelfish, carved from a Tagua nut, swimming through coral (height c. 55 mm.) 10
 563 A carved statuette of 2 owls sitting, deer horn (height c. 80 mm., added wooden basement) 15
 564 A carved piece of mammoth, a Buddha, framed as a pendant and with 3 facet polished tourmalines 60
 565 A carved owl, of deer horn, wings high (height c. 48 mm.) 10
 566 A nicely carved squirrel eating his banana, made of fossil walrus (height c. 32 mm.) 20
 567 A carving of a monkey, soapstone (height c. 105 mm.) à.t.p.
 568 Ghanesha, a detailed carved statuette of deer horn (height c. 51 mm.) 25
 569 An owl, carved of malachite, Katanga Zaire (height c. 38 mm.) à.t.p.
 570 A carved statuette of a Buddha (height c. 55 mm.), on basement à.t.p.

571

575

576
 571 Ghanesha, a detailed carved statuette, made of fossil walrus (height c. 35 mm.) 30
 572 A horse reclining to left, carved deer horn, length c. 70 mm., on a wooden basement 20
 573 A pendant, Buddha, for luck (c. 40 mm. height, with loop) à.t.p.
 574 A happy Orangutan, stretching right arm, elk horn, on wooden basement (height without basement c. 130 mm.) 25

 575
A beautiful carved walking bear family, 3 bears following the leader, moose Horn, on wooden basement (length c. 170 mm, height c. 
50 mm.) 50

 576 A stunning carved Mermaid with a seahorse at her side. Watch her fishy skin, real craftmanship! Walrus bone (height c. 150 mm.) 100
 577 A nicely carved rat, her legs resting on her own tail, tagua nut (length c. 38 mm.) 10
 578 An outstretched tortoise, carved in elk horn (height c. 46 mm.) 10

Munten, penningen en divers
 579 Gouden vijfje 1912 100
 580 Gouden tientje 1877 220
 581 Gouden tientje 1912 200
 582 Twee gouden tientjes, 1879 en 1913 450
 583 Twee gouden penningen: ‘Gouden kronen van Amsterdam’, in boekje 300
 584 Penning 50 Unie Daalders in goud ter gelegenheid van de herdenking 400 jaar Unie van Utrecht 250
 585 Muntgeld waaronder veel Nederlands zilver 80
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 586 Vier 50 gulden munten, twee tien gulden munten, etc. 60

 587 Glazen voorraadpot met één en twee eurocenten -gewicht met pot ca 17,9 kilo- 25

 588 Munten, Europa à.t.p.

 589 ca 19 lege houten muntendoosjes van de Nederlandse Munt voor gouden munten, daar in nog ca 14 vergulde eerste gehalte zilveren 
baartjes van 6,76 gram, uitgegeven door de Nederlandse Munt 20

 590
Doosje munten NL wo. Juliana zilveren guldens en rijksdaalders en iets buitenland wo. Zwitserland en enkele penningen en bank-
biljetten 60

591
600

 591 Giant half pound Silver Eagle .999 fine silver, The National Collectors Mint 1994 200
 592 Bakje munten en bankbiljetten Nederland en Indonesië, waaronder wat zilver 10
 593 Muntgeld, waaronder tien gulden munten, dollar, 5 euro munten, etc. 20
 594 Boekje en zakje diverse munten waaronder drie oude Franse Ecu’s 150
 595 Halfpenny token 1794 ‘May Great Britain Ever Remain The Reverse’ à.t.p.
 596 Een stapeltje oude cheques en andere waardepapieren, vnl. Griekenland en Italië à.t.p.
 597 Zilveren guldens en rijksdaalders, etc. 100
 598 Muntgeld, Europa, waaronder twee zilveren Wilhelmina dubbeltjes à.t.p.
 599 Drie zilveren rijksdaalders: Willem III, Wilhelmina en Juliana in etui -gebruikssporen- 20

 600

1767/1924 - Beloningspenning van de Amsterdamse Maatschappij tot Redding van Drenkelingen door J.G. Holtzhey (VvL.399) - VZ 
De Menslievendheid houdt De Dood weg bij een drenkeling / KZ Inscriptieruimte binnen krans en omschrift - brons 36 mm 20,91 
gram - PR in palmhouten schroefdoosje - inscriptie A. Vos / MDCCCCXXIIII / Veen - Hierbij het Militair Zakboekje van Adriaan 
Vos uit Veen uitgegeven 1889, strikje van de Medaille voor Menschlievend Hulpbetoon en miniatuur Orde van Oranje Nassau - leuk 
ensemble

100

 601 Lot van ca 23 rijwielbelastingplaatjes, diverse jaren, waaronder 1927 en 1928 15
 602 Bakje diverse penningen en andere zaken à.t.p.
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 603 Muntarmband, munten, penningen, etc., waaronder veel zilver, Nederland, Duitsland, etc. 40

 604 Grote doos gevuld met reproductie emblemen en onderscheidingen, waaronder Tweede Wereldoorlog, ruim 200 stuks, leuk voor de 
handelaar 50

 605 Drie bankbiljetten, waaronder Malaya 1 Dollar 1941 (George VI) 10

 606 Bankbiljetten wereld, ruim 60 stuks, voornamelijk inflatie Duitsland à.t.p.

 607 Nederlands muntgeld, merendeel zilver 25

 608 Map bankbiljetten, Wereld en Duits infla. 25

 609 Drie naslagen van Romeinse munten, daarbij: enkele bankbiljetten uit Indonesië en Japan -sommigen gehalveerd- à.t.p.

 610 Verzameling van negen munten: ‘de munten van Koningin Wilhelmina’ in casette -gelopen- 20

Mineralen en fossielen

 611 Groot stuk fluoriet 50

 612 A larger piece of tourmilated quartz with a nice group of needles of black tourmaline, Brazil (length ca. 200 mm., weight c. 1.4 kilo) 15

 613 Negen beglaasde dozen met benoemde mineralen -beschadigingen aan het glas- à.t.p.

 614
A matrix (length c. 180mm.) with a nice large outstretched trilobite: Drotops Megalomanicus, Devonian period, 380 million years of 
age, Alnit Morocco (length c. 140 mm.) 50

 615 Fossiele mammoetwervel -20 x 16 x 8 cm- 20

616

617 618

 616 Versteend hout, fossiel van een visje etc. (3 stuks) à.t.p.

Pennen/ Pens

 617 Parker 12kt gouden vulpen, Engeland, tweede kwart twintigste eeuw -gebruikssporen- 40

 618 Aurora vulpen met 18kt gouden dop, Italië, tweede helft 20e eeuw -gebruikssporen- 40

 619 Safety 14kt gouden vulpen, Engeland, eerste helft twintigste eeuw -gebruikssporen- 40
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 620 Eversharp vulpen met 14kt gouden dop, Verenigde Staten, tweede helft 20e eeuw -gebruikssporen- 40

 621 Eversharp vulpen met 14kt gouden dop, Verenigde Staten, tweede helft 20e eeuw -gebruikssporen- 40

 622 Eversharp vulpen met 14kt gouden dop, Verenigde Staten, tweede helft 20e eeuw -gebruikssporen- 40

 623 Montblanc Meisterstück vulpen met originele lederen hoes -gebruikssporen- 40

 624 Montblanc Meisterstück No.14 vulpen -gebruikssporen- 20

 625 Montblanc Masterpiece vulpen met 14kt gouden dop -gebruikssporen- 40

626

631

636

 626 Montblanc Meisterstück No.149 vulpen -gebruikssporen- 40

 627 Dupont ballpoint uitgevoerd in rood lakwerk met vergulde accenten, Parijs, laatste kwart twintigste eeuw, in originele doosje -ge-
bruikssporen- à.t.p.

 628 Montblanc vulpen in groene behuizing met aluminium dop, in originele doosje -gebruikssporen- 20

 629 Rotring vulpen in crèmekleurig staal met vergulde accenten, in originele doosje -gebruikssporen- à.t.p.

 630 Giant pen, made in Japan, ca 1960s, barrel 24 mm wide, in original box à.t.p.

 631 Parker Duofold Deluxe Streamline Senior button filler fountain pen, with beige and green marbled celluloid barrel and cap 50

 632 Waterman’s ideal plunger-filler fountain pen with extra thick barrel, with 14k gold nib 30

 633 Waterford Lismore fountain pen, platinum plated cap and barrel, with 18 karat bi-color gold M nib 30

 634 Pelikan fountain pen with 14kt gold nib, 1950s 20

 635 eerste gehalte zilveren Sheaffer vulpen met 14kt gouden kroontje in orginele doos 20

 636
eerste gehalte zilveren vulpen en vulpotlood met opengewerkte art-deco motieven, Waterman, Verenigde Staten, ca 1920 -ge-
bruikssporen- 75
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 637 Twee Montblanc Meisterstück pennen: ballpoint en vulpen, Duitsland, laatste kwart twintigste eeuw -gebruikssporen- 40

 638 Sheaffer’s ‘New snorkel pen’ pennenset met vergulde accenten, bestaande uit: vulpotlood en vulpen, Australië, tweede helft twintigste 
eeuw -gebruikssporen- à.t.p.

 639 Twee parker pennen in originele doosjes: ballpoint en een vulpen, tweede helft twintigste eeuw -gebruikssporen- à.t.p.
 640 Twee vulpennen in originele doosjes, Conway Stewart en Veneka, London, 20e eeuw -defecten- à.t.p.
 641 Mont Blanc 4810 Masterpiece vulpen, Sheaffer vulpen en Waterman pennenset 40
 642 Drie Sheaffer vulpennen met 14kt gouden kroontje, laatste kwart 20e eeuw -gebruikssporen- à.t.p.
 643 Drie Montblanc pennen: twee vulpennen en een ballpoint -defecten- 20
 644 Parker fountain pen with 12kt gold cap, USA, 1940-49, and: two steel parker ballpoints in leather case, late 20th century 40

 645 Vier oude vulpennen, meeste met 14kt gouden kroontjes, Vacumatic, Swan, Marie Todd en Co., etc., twee in originele doosje, daarbij: 
Swan ‘Metal pocket’ vulpenhouder -diverse kwaliteiten- 20

 646 Vier Montblanc vulpennen -diverse kwaliteiten- 40

 647 Vijf oude vulpennen waarvan een aantal met 14kt gouden kroontjes, Pelikan, Osmiroid, Marie Todd en Co., etc., twee in originele 
doosje -diverse kwaliteiten- 20

 648 Zes oude vulpennen, meeste met 14kt gouden kroontjes, Parker, Marie Todd en Co., Eversharp, Waterman, etc. -diverse kwaliteiten- 20

 649 Parker vulpen met 14kt gouden kroontje, daarbij twee Parker vulpennen in vergulde kast en afwijkende vulpen en balpen. Daarbij 
bijzondere Ronson vergulde ‘Pencilighter’, Ronson tafelaansteker en een Parker fijnschrijver, ontwerp Jan Cremer 20

 650 Acht oude vulpennen, meeste met 14kt gouden kroontjes, Parker, Eversharp, Waterman, Moore Pen Company, etc. -diverse kwalitei-
ten- 20

 651 Acht oude vulpennen en balpennen, veel met 14kt gouden kroontjes, Parker, Pelikan, Spors en Co., etc. -diverse kwaliteiten- 20
 652 Acht vulpennen en balpennen, meeste met 14kt gouden kroontjes, Marie Todd en Co., Waterman, etc. -diverse kwaliteiten- 20
 653 Negen oude Parker vulpennen, meeste met 14kt gouden kroontjes -diverse kwaliteiten- 20
 654 Negen oude vulpennen, meeste met 14kt gouden kroontjes, Waterman, Marie Todd en Co., Böhler, etc. -diverse kwaliteiten- 20
 655 Vier brochures voor pennen en potloden: Montblanc (2x), Waterman en Montblanc potloden -formaat grootste brochure 28 x 21 cm- à.t.p.
 656 Elf potjes inkt waaronder: Montblanc en Pelikan, daarbij: lege pennendoosjes -gebruikssporen- à.t.p.

Porselein, aardewerk en divers

 657 Aardewerk boterpotje, “Véritable Moëlle de Boeuf”, Demarson-Chetelat et Cie., Paris, ca 1880 -H. 6, Diam. 6,7 cm, lichte beschadig-
ingen aan de bovenrand- à.t.p.

658

 658
Aardewerk jardinière met polychroom jugendstil decor, Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda -15 x 37 x 29,5, barstje in handvat, 
aanslag- 80

 659 Wit porseleinen beeld van een naakte vrouw met viool, Gerold Porzellan Bavaria, derde kwart 20e eeuw -H. ca. 21,5 cm- 20

 660 Blauwgroen geglazuurd aardewerk beeld van een zittende vrouw met de handen om haar knieën, gemonogrammeerd P.P.G., mogelijk 
Mobach -24 x 11,5 x 27 cm, chips- à.t.p.

 661 Polychroom porseleinen beeld op ovaal basement: paradijsvogel, , ontwerp Arthur Storch (1870-1943), uitvoering Rudolstadt-Volkst-
edt, eerste helft 20e eeuw -H. 18,5, L. 42,5 cm, slijtsporen aan het goud, basement gechipt- 20

 662 Polychroom met vogels en bloemen beschilderde gemberpot met deksel, derde kwart 20e eeuw à.t.p.
 663 Geëmailleerd bordje: Verlof B -23 x 32,7 cm, defecten- à.t.p.
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 664
Vaas ‘Unique Metalique’, gedecoreerd door Verburgt en Alkema ca 1950, uitvoering Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda -H. 17,3 
cm- 80

 665 Aardewerk herdenkingsbord huwelijk Juliana en Bernhard, 7 januari 1937, De Porceleyne Fles, Delft,  -Diam. 35 cm- 40

 666 Polychroom porseleinen beeld: meisje met duiven op door boom geflankeerde bank, Nao, voor Lladro -H. 32,5 cm, lichte beschadig-
ing vleugel duif- à.t.p.

 667 Polychroom porseleinen beeld: Edwardiaanse vrouw met meisje aan de hand, Lladro -H. 35 cm- 20

 668 Polychroom porseleinen beeld: Victoriaanse vrouw met strooien hoed in de hand, Lladro -H. 36 cm- 20

 669 Polychroom porseleinen beeld: twee vrouwen met kruik bij waterpomp, NAO voor Lladro -H. 40 cm- 20

 670 Polychroom biscuitporseleinen beeld: varkenshoedster, daarbij: engelenkopje en poedel, Lladro en NAO voor Lladro -H. varkenshoe-
dster 27 cm, één varkentje gelijmd- 20

 671 Porseleinen fles met blauw-wit landschapsdecor, met stop, Japan, 19e eeuw -H. 29 cm-  defecten aan stop 30

 672 Polychroom aardewerk piedestal met lineair floraal jugendstildecor, Duitsland, ca 1900 -H. 56,5 cm- 40

673

675

 673 Leon Senf (1860-1940), Aardewerk schaaltje met Perzisch motief, De Porceleyne Fles, Delft, ca 1910 40

 674 Aardewerk bord met blauw floraal decor, Delft, tweede helft 18e eeuw -haarscheur- à.t.p.

 675
Chinees kraakporseleinen schotel met blauw-wit decor: centraal een bloemenvaas, daaromheen kostbaarheden in cartouches, Wanli 
-haarlijn en randschilfers, Diam.36 cm- 40

 676 Porseleinen opengewerkt notenmandje met polychroom floraal decor, Herend, Hongarije, tweede helft 20e eeuw à.t.p.

 677 Polychroom porseleinen auerhoen, gemerkt: ENS - H. 38 cm. defect - à.t.p.

 678 Delfts blauw aardewerk bord met afbeelding van een vaas met bloemen met daarop twee vogels, merktekens op keerzijde (doorsnee 
ca. 29,5 cm.) à.t.p.

 679 Delfts blauw wandbord met geschilderd blauw-wit decor naar de Luitspeler van Frans Hals, Oud Delft, midden 20e eeuw -Diam 38 
cm- 25
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 680 Vase with lid, Fairyland Lustre, Firbolgs Pattern, Wedgwood -H. ca. 8,5 cm- 50
 681 Orange butterfly lustre vase, designed by ‘Daisy’ Makeig-Jones (1881–1945), nr. Z4825, Wedgwood, ca. 1920 -H. 10,5 cm- 40
 682 Porseleinen vaas met decor ‘Le Jardin du Versace’, uitvoering Rosenthal - H. 18,5 cm - 20

 683 Aardewerk vaas met groen en oranje lijnendecor, ontwerp: Koen Mertens, uitvoering, De Zwing Noordwijk, model nr. 14, 1920-30 
- H. 11 cm - 30

 684 Porseleinen vaas met floraal decor, Krautheim, Bavaria, decor: Wiesengrund und Bergeshöh’n - H. 25,5 cm - 30
 685 Geglazuurd aardewerk schotel en polychroom gedecoreerd bord, Noord-Afrika, eerste helft 20e eeuw - Diam. 39 en 28 cm - à.t.p.
 686 Geglazuurd aardewerk vaas met blauw floraal decor en gedateerd 1965, gemerkt: Modra, Slowaijke -H. 52 cm - 10

 687 Aardewerk bord, Gent 1852, Koninklijke Handboogmaatschappij ‘De Schelde’, Gesticht 1852, mogelijk vervaardigd ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan, gemerkt: Boch Frères, ca 1900 - Diam. 25 cm - à.t.p.

 688 Porseleinen bord met polychroom decor van een jachtscène, 20e eeuw - Diam. 45,5 cm - 10

689

694

 689 Paar aardewerk vazen met oren en polychroom jugendstil floraal- en vogeldecor, Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda -H. 30 cm- 150

 690 Aardewerk schaal ‘Craquelé’, ontwerp Kiek Vander (1906-1983), uitvoering Eskaf, Huizen, ca 1928 -H. 6,5, Diam. 19 cm-, daarbij: 
zwarte glazen onderschotel, ontwerp A. Copier (1901-1991), uitvoering Glasfabriek Leerdam -Diam. 22,8 cm- 20

 691 carbid chromen fietslamp, merk Hasag en blikken Shell TOX insectenverdelger, beide eerste helft 20e eeuw. -gebruikssporen- à.t.p.
 692 Paar polychrome Delftse aardewerk koetjes, 19e/20e eeuw -grootste hoogte 12 cm, defecten- à.t.p.

 693 Twee aardewerk NOF (Nederlandsche Olie Fabrieken) schalen, ontwerp R.N. Roland-Holst, uitvoering Petrus Regout, Maastricht, 
1924 -gecraqueleerd, 27 x 18 cm- à.t.p.

 694
Twee Chinees kraakporseleinen schotels met blauw-wit decor: centraal een tafereel met vogels, daaromheen kostbaarheden in cartou-
ches, Wanli -een bord met haarlijn en randschilfers, Diam.20 cm- 40

695

 695
Paar opengewerkte creamware noten/fruitschalen op onderschotels versierd met guirlandes en maskerons, laat 18e eeuw, mogelijk 
Wedgwood of Leeds - Diam. 23 en 25,5 cm, haarlijn en chips - 50
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 696 Qianlong roombordje met floraal decor en servetrand en een Delfts aardewerk bord, 18e eeuw - Diam. 16,5 en 30 cm, randschilfers, 
chip en haarlijn - 10

 697 Porseleinen houders voor zwavelstokjes, 19e/20e eeuw à.t.p.

 698 Aardewerk vaas met turkoois glazuur en gele ringen, Gerardus Klinkenberg, Zeist, 1930/40 en een Metalique Unique vaas, Gouda, 
jaren ‘50 - H. 15 en 14 cm - 20

 699
Two small lustre bowls, with dragons and birds, designed by Daisy Makeig-Jones, Nr. Z4831 and Z5088, Wedgwood, ca. 1920 -Diam. 
7, H. 4,5 cm- 40

 700 Paar porseleinen vazen met opengewerkte bronzen deksels en monturen, Renaissance-stijl - H. 58 cm - 75

 701 Aardewerk vaas met blauw-wit floraal decor, De Porceleyne Fles, Delft -H. 23 cm-, mokkakannetje en schaaltje met blauw-wit floraal 
decor -Diam. 19,5 cm-, Plateelbakkerij RAM, Arnhem -H. ca. 18 cm-, etc. à.t.p.

 702 Polychroom plateel blaadje, sigarenbeker, lucifersdoosjeshouder en blaker met abstract floraal decor, Plateelfabriek Zuid-Holland, 
Gouda, ca 1930 à.t.p.

 703 Drie plateel vazen met polychroom bloemdecor, Plateelfabriek Zuid-Holland, Gouda -grootste formaat 31 cm- 30
 704 Drie Chinese porseleinen borden met blauw-wit decor van krabben en bloemen, eerste helft 20e eeuw -Diam. grootste bord 38 cm- à.t.p.

 705 Porseleinen bord met voorstelling van de haven van Le Havre, gemerkt: Limoges, begin 20e eeuw en keramiek hengselmand met 
deels gespoten decor en greep versierd met cicade, Frankrijk, ca 1900 H. 20 cm - 20

 706 Drie Japanse Imari vaasjes, 20e eeuw -H. 8,5 cm- 20

 707 Aardewerk fruittest met onderschotel, dekselbak, bierpul en klein testje met onderschotel, alle met polychroom bloemdecor, Koninkli-
jke Tichelaar, Makkum -grootste Diam. 25,5 cm- 20

 708 Vier Chinese porseleinen dubbelborden, 18e eeuw -imperfecties- 100
 709 Vier Delfts aardewerk vazen, 18e eeuw - H. 16 t/m 19 cm, alle met defecten - à.t.p.

710

711

 710 Fries kerfsnee aardewerk, cache-pot, theepot, komfoor, bakje, etc. -diverse kwaliteiten- 40

 711
Vijf gedeeltelijk geglazuurde polychrome biscuitporseleinen beeldjes van danseressen, vier maal Gerold en één maal Schaubach -H. 
grootste beeldje 25 cm, diverse kwaliteiten- 40

 712 Vijf polychroom aardewerk Hummel beeldjes, Goebel: nrs. 391, 133, 141, 478 en 943/0 20

 713 Vijf Delfts aardewerk borden met blauw-wit floraal chinoiseriedecor, 18e eeuw -Diam. ca. 34,5 cm, defecten- 20

 714 Delfts aardewerk schotel, chinoiserie decor, vroeg 19e eeuw, -Diam.30 cm-, daarbij: vier Delfts aardewerk tegels met bijbelse voor-
stellingen, 17e eeuw -randschilfertjes- 20

 715 Vier persoons porseleinen mokkaserviesje, Han Knaap, St. Maarten en steengoed beeldje van een kat, Ravelli, jaren ‘50 (defect) 10

 716 Zes aardewerk cilindervormige apothekerspotten met polychroom decor: ‘Ananas’, ‘Cynara’, ‘Hypocastum’, ‘Ginseng’, ‘Genciana’ 
en ‘Menta’ in cartouches, 20e eeuw -craquelé, 27 x Diam.15 cm- à.t.p.
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 717 Zes Chinese porseleinen borden, diverse perioden -imperfecties- 70
 718 Zes porseleinen kop-en-schotels, ‘Grüner Drache’, Meissen -Diam 8,2 cm- 50

 719 Aardewerk karaf met blauw-wit decor, Erven Lucas Bols Amsterdam, De Porceleyne Fles, Delft, paar Satsuma vazen met decor van 
figuren -H. 40,5 cm-, plateel, etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 720 Chinese porseleinen borden, papbordje en vaasje met diverse blauw-witte decors, floraal, landschap, etc., Qianlong, 19e eeuw -de-
fecten-, daarbij: enkele Japanse polychome bordjes en kop en schotel, 20e eeuw -defecten- à.t.p.

 721 Porseleinen, Goebel, Bavaria, etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 722 Porseleinen beeldjes, Goebel, Schaubach, Bavaria etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 723 Porseleinen en aardewerk borden, flessen en vaasjes waaronder veel plateel -diverse kwaliteiten- 20
 724 Lot divers keramiek en porselein, waaronder miniatuur huisjes, deels gemerkt: Goebel en Limoges - diverse beschadigingen - à.t.p.

 725 Uitgebreid lot aardewerk en porselein, waaronder cachepots, Villeroy en Boch, polychroom gedecoreerde fruitschaal en bordje, Oud 
Delft, knobbelvaas, paar Duitse bierpullen en divers Limoges à.t.p.

 726 Creamware kinderserviesgedeelte, ca 35 delen, Wedgwood, 19e eeuw, daarbij: Waechtersbach kinderserviesgedeelte, ca 13 delen, 
eerste helft 20e eeuw en creamware puddingvormpje, 19e eeuw -defecten- 20

 727 ca 50 KLM huisjes 100

Oude tegeltjes

 728 Zes-pas tegeltableau met voorstelling van De Zeven Provinciën, Adm. de Ruijter, in eiken frame, hierbij een 19 eeuwse prent met 
gezicht op Tripoli - ca. 50 x 35 cm, 1 tegel met barst - 20

 729 Polychroom tegeltableau bestaande uit vier tegels van een proostende troubadour met mandoline, ‘Proficiat’, 15 oktober 1945, ZLM à.t.p.

730

733

 730 Twee Delfts blauwe tegels met voorstelling van vissen, tweede helft 17e  eeuw 20
 731 Die beschilderde tegels met zeegezichtjes, gesigneerd Werner, 20e eeuw à.t.p.
 732 Vier bijbeltegels, Matteus en Jonas, eerste helft 19e eeuw 20
 733 Vier Delfts blauwe bijbeltegels, 19e eeuw 20
 734 Zes Delfts aardewerk tegels met diverse voorstellingen, waaronder zwanen, 18e t/m 20 eeuw -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 735 Collectie van ca 45 antieke tegels, waaronder polychroom, 17e t/m 20e eeuw - diverse kwaliteiten- 20

 736
Polychroom tweepas tegeltableau: Hulp in de Huishouding ‘42-’52 St Ludgerusparochie, gemonogrammeerd HK -31 x 15,8 cm-, 
daarbij: polychrome herdenkingstegel: Regeeringsjubileum koningin Wilhelmina 1898-1938 Staatsmijnen in Limburg -19,5 x 14,5 
cm-

à.t.p.

 737 17 diverse tegels, waaronder Delftse witjes, 19e eeuw en 17e eeuwse vloertegel met groen glazuur - diverse kwaliteit - à.t.p.

 738 ca 26 emailtegeltjes 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina in 1938, emailtegel wapen Zierikzee, De Porceleyne Fles, Delft, 
geboortetegel prinses Margriet 1943, Westraven, Utrecht, etc. -diverse kwaliteiten- 30

 739 Vier tegels met voorstelling van zeewezens, 17e eeuw en later - gemonteerd en restauraties - 10
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 740
Paar 20-pas tegeltableau’s voorstellende zuilen waaromheen bloemranken en vogels, 18e eeuw, omgeving Schiedam - diverse bescha-
digingen en ontbrekende stukken - 150

 741
Zeven diverse Delfts aardewerk tegeltjes met voorstelling van figuren, Amor, haas en paard, daarbij: acht Delfts aardewerk landschap-
stegeltjes, 17e en 18e eeuw - diverse schilfers - 50

742
747

 742
Vijf polychroom gedecoreerde Delfts aardewerk tegeltjes, waaronder drietulptegel, kwadraattegel en oramenttegel, eerste helft 17e 
eeuw - diverse schilfers en hoekjes missend - 40

 743 Acht Delfts aardewerk tegeltjes met voorstelling van herders, tweede helft 17e en 18e eeuw - diverse randschilfers en restauraties - 25
 744 Vier polychroom gedecoreerde Delfts aardewerk ornamenttegeltjes, vroeg 17e eeuw - diverse chips en hoekje missend - 15

 745 Vier Delfts aardewerk landschapstegels en vier tegels met voorstelling van herders, 2e helft 17e en 18e eeuw - alle gemonteerd op 
paneel - 25

 746 19 diverse Delfts aardewerk  mangaan tegeltjes waaronder landschaps- en oramenttegels, 18e en 19e eeuw - diverse beschadigingen 
en restauraties - 25

 747 Tien Delfts aardewerk drietulp tegels in accolades, eerste helft 17e eeuw - diverse randschilfers - 60
 748 ca elf oude tegeltjes waaronder een plychrome tulpentegel uit de 17e eeuw -diverse kwaliteiten- 20
 749 Drie ingelijste 17e eeuwse tegels, twee 19e eeuwse en twee 20e eeuwse tegels waarvan één met decor van ‘Groot Constantia’ 10

750

751

756

 750
Ingelijst twaalfpas polychroom tegeltableau in Louis Seize-stijl: echtpaar in Friese sjees, vermoedelijk Tichelaar, Makkum, eerste 
helft 20e eeuw -37,5 x 51 cm, lichte schade- 50

Glaswerk
Swarovski

 751 Swarovski: pauw, gelimiteerde editie 1998 oplage 10.000 stuks nr. 08160 met certificaat in originele verpakking 400
 752 Swarovski: SCS  jaarlijkse editie 2004 Anna in originele verpakking 25
 753 Swarovski: croche calabar de vis is uitgevoerd in multi colored keristal in originele verpakking 15
 754 Swarovski: Ketting met twee paarse bollen in verpakking 30
 755 Swarovski: goudkleurige hanger met 20 kleine keristalle steentjes in originele verpakking 35
 756 Swarovski: goudkleurige ketting met gekleurd keristal met bijpassende oorbellen in verpakking 50
 757 Swarovski: broche zwaan groot SCS broche in originele verpakking 15
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 758 Swarovski: goudkleurig collier met violet keristal met bijpassende oorstekers 50
 759 Swarovski: broche insect in verpakking 10
 760 Swarovski: goudkleurige ketting in ringen met ovaalvormige hanger in verpakking 30
 761 Swarovski: oorclips in originele verpakking 10
 762 Swarovski: goudkleurig collier met hangende druppels 10
 763 Swarovski: ketting met grote schakels en grote ronde bal met rose, rood en helder keristal in originele verpakking 30
 764 Swarovski: ketting zilver in helder keristal met bruine druppels in originele verpakking 50
 765 Swarovski: ring in violet maat 16,25 met certificaat in originele verpakking 30
 766 Swarovski: ring Swarovski met licht rode steen, met certificaat in originele verpakking -maat 18- 30
 767 Swarovski: familie zwaan met certificaat in originele verpakking 15
 768 Swarovski: broche met goudkleurig en keristalle beertje hanger 20
 769 Swarovski: Yin Yang kaarsenhouder -defectje aan de bovenkant van het zwarte gedeelte- 10
 770 Swarovski: kandelaar met zwart de bol boven is rond, het midden is zwart en de onderkant in piramidevorm 15

771
775

 771 Swarovski: tortelduiven, jaarlijkse editie 1989 in originele verpakking 40
 772 Swarovski: eekhoorntje zonder noot en uil op matte tak met certificaat in originele verpakking 10
 773 Swarovski: rode rozen jubileumvaas zonder spiegel met certificaat in originele verpakking 10
 774 Swarovski: Antonio SCS jaarlijkse editie 2003 met certificaat in originele verpakking 15
 775 Swarovski: twee broches met gekleurd keristal in verpakking 40
 776 Swarovski: goudkleurige ronde hanger met bloemmotief, daarbij:  broche pinguin 20

777

 777
Swarovski: Akima - Olive - Middel. Akima is onderdeel van de Swarovski Crystal Paradise serie en behoort tot de categorie ‘’In-
secten en Vlinders’’. In originele verpakking daarbij: ketting Swarovski met groene steen steen beschadigd 50

 778 Swarovski: ketting met hanger in zwart ovaal met helder keristal en oorstekers in helder keristal 30

 779 Swarovski: twee in elkaar geschoven ringen één bezet met keristalle en één glad met keristal maat 18,5, met certificaat in originele 
verpakking 35

 780 Swarovski: replica muis, staart is van leer, metalen snorretje, vlinder mini  met gouden voelsprieten, met certificaat in originele 
verpakking 10

 781 Swarovski: kandelaar 102 met pin en kandelaar rainbow rood 20
 782 Swarovski: vlinder groot en jubileumtaartje met certificaat in originele verpakking 10
 783 Swarovski: beertje mini, uil mini en bloemetje met pin 10
 784 Swarovski: hobbelpaardje zilver, klokjes zilver, en poes mini met certificaat in originele verpakking daarbij: bosje tulpen 25
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 785 Swarovski: klavertje vier, Zodiac os en leden geschenk zwaan groot 1996-2004 met certificaat in originele verpakking 30
 786 Swarovski: twee harpen van Swarovski , hanger harp van Swarovski, kandelaar uit serie 131 1  -defect-, harp en ketting 50
 787 Swarovski: uil middel, schelp met parel groot, schelpje van de schelpenset, muis middel zonder doos en zonder certificaat à.t.p.

 788 Swarovski: komeet kandelaar, Solaris kandelaar -lichte beschadiging-, groene kandelaar uit de set Trio van A. Putman, en presse-
papier 10

 789 Swarovski: hart helder en rood met hart rood 9 kleine tulpjes met standaardbloem geel en blowm rood mist 2 blaadjes leden geschenk 
1995 zwaan klein met tulpen houder voor grote tulp met tulprood en tulp blauw in originele verpakking 10

 790 Swarovski: egel groot, uil groot, haan met matte kam en bloem groen met certificaat in originele verpakking 15
Divers

 791 Polychroom glazen beeld voorstellende een kat, Murano - H. 15 cm - à.t.p.
 792 Polychroom glazen beeld voorstellende een uil, Murano - H. 21 cm - à.t.p.
 793 Polychroom glazen beeld voorstellend een kaketoe, Murano - 28 cm - à.t.p.
 794 Polychroom glazen uil, Murano - H. 30 cm - à.t.p.
 795 Dikwandige glazen kom met ingesloten blauwe slinger en luchtbellen, mogelijk Kosta Boda - Diam. 17 cm - 10
 796 Gebrandschilderd glas met voorstelling van een vrouw en opschrift: Felix, jaren ‘80  - 75 x 90 cm - 25

797

806 807

 797
Groene en blauwe graniver cactuspot op zwarte graniver onderschotel, ontwerp A.D.Copier, 1928, gemerkt, uitvoering Glasfabriek 
Leerdam -H. met onderschotel 13,2 cm, kalkaanslag, klein barstje in de gele pot- 100

 798 Rode en gele graniver cactuspot, ontwerp A.D.Copier, 1928, gemerkt, uitvoering Glasfabriek Leerdam -H. 12 cm., defecten- 40
 799 Groene graniver cactuspot -H. 11,5, Diam. 18,5 cm, beschadiging aan de rand- à.t.p.

 800 Gesatineerde persglazen sculptuur “Madonna met kind”, ontwerp Stef Uiterwaal (1889-1960), uitvoering Glasfabriek Leerdam, ca 
1930 -H. ca. 25 cm- 30

 801 Glazen coupe met groen/rode gestileerde florale bladmotieven, eerste kwart 20e eeuw -Diam. 24 cm, 2 chipjes aan rand- à.t.p.
 802 Rood- met witglazen jardinière met gestilleerde bladmotieven, tweede helft 20e eeuw -L. 25 cm, chipjes van rand à.t.p.
 803 Rookglazen kan, ontwerp Andries Copier, ca 1948 à.t.p.
 804 Bruine glazen vaas, uitvoering Riihimäen Lasi Oy, Finland, nr. 1370 -H. 27,7 cm- à.t.p.

 805 keristalle schaal met decor van een levensboom, gedeeltelijk gegraveerd, Olle Alberius  (1926-1993), Orrefors, 925490, gesigneerd en 
gedateerd I-’86 -Diam.  41 cm- 200

 806
keristalle blauwe vaas, “Ariel Gallery” ontwerp Olle Alberius (1926-1993), uitvoering Orrefors 9059590, gesigneerd en gedateerd 
1984 -hoogte 16, Diam. 13 cm- 100

 807
Glazen blauwe vaas, ontwerp Andries Dirk Copier (1901-1991), uitvoering Glasfabriek, Leerdam - Unica, X1383, gesigneerd -hoogte 
30, Diam. 13 cm- 150

 808 Groene glazen vaas, ontwerp Christian von Sydow, uitvoering Kosta Boda -H. ca. 13 cm- 40
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 809 Polychroom glazen vaas, ontwerp Hanne Dreutler, uitvoering Studio Åhus, Serica, 26 AR, RPH, nr. 9/463, 1977-2002 -H. 16,5 cm- 80

 810
keristalle eivormig object in geel met blauwe motieven, ontwerp Hanna Dreutler, “Unica” uitgevoerd door Studio Åhus, Zweden, 
1992 - H. ca 24- 100

 811 Glazen sneeuwbol op rond zwart basement, Chanel No 5, werkt op batterij -H. ca. 18 cm- 100

 812 Glazen sneeuwbol op rond rood basement, Chanel No 5, werkt op batterij -H. ca. 18 cm- 100
 813 Glazen sneeuwbol op rond rood basement, Chanel No 5, werkt op batterij -H. ca. 18 cm- 100

814
816

 814 Glazen sneeuwbol met edelhert en hertenjong, op rond wit kunststof basement, in doos, Chanel -H. doos ca. 15 cm- 90

 815 Glazen sneeuwbol op rond bronskleurig kunststof basement, in doos, Chanel No 5 -H. doos ca. 15 cm, gebruikssporen- 90

 816 Glazen sneeuwbol op rond wit kunststof basement, in doos, Chanel No 5 -H. doos ca. 15 cm- 90

 817 Glazen sneeuwbol op rond wit kunststof basement, in doos, Chanel No 5 -H. doos ca. 15 cm- 90

818
819

 818 Glazen sneeuwbol op rond zwart kunststof basement, in doos, Chanel -H. doos ca. 15 cm- 90

 819 Glazen speeldoos sneeuwbol met carrousel in turkooiskleurige kunsstof behuizing, in originele doos, Tiffany en Co 100
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 820 François-Théodore Legras (1839-1916), vaas met geëtst decor van bloesemtakken, gesigneerd - H. 21 cm, chipjes aan rand - 150
 821 Groenglazen ‘hoorn des overvloeds’, ontwerp: Joep Nicolas, Leerdam, 1948 - H. 41 cm, lichte aanslag in de punt - 30

 822 Dikwandig glazen vaas met verticale geslepen lijnen en geëtst oppervlak, ontwerp A.D.Copier ca.1950, uitvoering Glasfabriek Leer-
dam - H. 17,5 cm, chipjes aan rand - daarbij: een Colopal schaal, Leerdam - Diam. 20 cm - 20

 823 keristalle presse-papier in de vorm van een Ferrari Testarossa, gemerkt: Hofbauer - L. 28 - 20
 824 Twee glazen druppelvormige presse papiers à.t.p.
 825 Twee geslepen keristalle odeurflacons met nikkelen dop in bruin kalfslederen foedraal, jaren ‘20 -H. foedraal 8,3 cm- à.t.p.

 826
Blauwe glazen “Serica” fles, ontwerp Floris Meydam 1962, -H. 21,2 cm- en tweekleurige “Serica” fles, ontwerp Floris Meydam ca. 
1954, uitvoering Glasfabriek Leerdam -H. 29,7 cm-, beide uitvoering Glasfabriek Leerdam 40

 827
Twee blauwe glazen siervaasjes “Graal Gallery”, ontwerp Olle Alberius  (1926-1993), uitvoering Orrefors, 9003190/9003090, gesign-
eerd  -H grootste vaasje 19 cm- 60

828 829

 828
Polychroom glazen vogel, ontwerp: Oiva Toika, uitvoering Iittala, Nuutajärvi, 1996 -L. ca. 21 cm-, daarbij: gematteerde glazen 
presse-papier van een liggende kat, Nybro -L. 11 cm- 40

 829
Vierkante gele en twee ronde groene graniver cactuspotten, ontwerp A.D. Copier, 1928, gemerkt, uitvoering Glasfabriek Leerdam -H. 
grootste pot 9,9 cm, kalkaanslag, defecten grootste groene pot- 80

 830 Groen glazen vaasje met trompetvormige hals, WMF Ikora, ca 1930 -H. ca. 8 cm-, geribd glazen vaasje, mogelijk keristalunie Maas-
tricht -H. ca. 10,5 cm- en groene glazen vaas met decor van twee vrouwelijke engelen, art deco, ca 1930 -H 30 cm- 30

831

837

 831
Drie geslepen keristalle karaffen met 2e gehalte zilveren stoppen, daarbij: geslepen keristalle karaf met rijkbewerkt verzilverd mon-
tuur -H. grootste karaf ca. 31 cm- 40

 832 Vijf gemarmerde persglazen vaas en schalen, Walther en Sohne, ca 1935 - diverse chipjes aan voeten - 25
 833 Vijf deels geslepen glazen en keristalle bierpullen met tinnen deksels en polychrome glazen presse-papier 10
 834 Zes gekleurde coupes Duchesse, ontwerp W.J. Rozendaal, uitvoering keristalunie Maastricht, tweede helft twintigste eeuw à.t.p.
 835 Acht diverse glazen objecten met voorstelling van uilen, deels gemerkt: Mats Jonasson 20
 836 Glazen vazen, kan, zwaan, etc., veel derde kwart 20e eeuw 20

Klokken en divers

 837
Driedelig kobaltblauw porseleinen klokkenstel met pastorale voorstellingen in cartouches en vergulde composiet monturen, eerste 
kwart 20e eeuw -H. ca. 46 cm, één pootje defect- 40

 838 Replica klokkenmannetje, tweede helft 20e eeuw en gestoken eiken tafelklokje, ca 1900 -defecten, H. klokkenmannetje 38 cm- 20
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 839 Wortelnoten tafelklokje met maanstandaanduiding, verzilverde cijferring met Romeinse cijferaanduiding en bronzen ornamenten -H. 
ca. 29 cm, defect- à.t.p.

 840

Alexandre Schoenewerk (1820-1885), driedelig zwart marmeren en bronzen klokkenstel, bestaande uit beeldpendule en twee vijfar-
mige kandelabres, pendule en kandelabres gedecoreerd met friezen, decor van figuren uit de klassieke oudheid, de pendule bekroond 
door een zittende vrouw met lier, de vijfarmige kandelabres getorst door een vrouw met urn, de pendule gesigneerd, Frankrijk, ca 
1870 -H. kandelabres ca. 68 cm, glaasje deurtje uurwerk gebroken, drie bobèches en slinger ontbreken-

400

 841 Tafelklokje met maanstandaanduiding in wortelnoten kast met bronzen montuur en pootjes, adres: John Thomas, London, derde kwart 
20e eeuw -H. 29 cm- 20

 842 West-Europese School: kust bij vuurtoren met onstuimige zee, olieverf op paneel, midden 19e eeuw -19 x 29,7 cm- 20

 843
Replica staand horloge in Louis Quinze-stijl, adres: Willem Koster, Amsteldam, mahonie en wortelnoten kast, bronzen ornamenten, 
messing wijzerplaat met verzilverde cijferring, Romeinse cijferaanduiding, maanstand, maand- en dagaanduiding, adres: tweede helft 
20e eeuw -H. met figuren ca 230 cm., 30 cm. diep. 52 cm. breed, werkend-

80

 844 Tafelklokje met bronzen monturen en verzilverde wijzerplaat, Romeinse cijferaanduiding, adres John Thomas London 20

 845 Twee gestoken noten en eiken schoorsteenklokjes, het noten klokje met een dakvormige bekroning met torentje, Junghans, beide ca 
1900 -grootste hoogte ca 40 cm- 40

 846 Eiken reisklokje met verguld messing beslag en gestoken ornamenten, ca 1900 -H. zonder handvat 20 cm, werkend- 20

 847 Driedelig zwart en rood marmeren klokkenstel, bestaande uit een klok en twee coupes, ca 1900 -ruitje wijzerplaat geboken, grootste 
hoogte 32,7 cm- à.t.p.

 848 Rood- en zwartmarmeren penduleklok met zwarte geëmailleerde wijzerplaat, Romeinse cijferaanduiding, Frankrijk, ca. 1880. Slinger 
en sleutel bijgevoegd -39 x 42 x 17 cm- à.t.p.

 849 Schoolklok in gebeitst houten kast, adres: G. Kelly, Leeds - Diam.41 cm - à.t.p.

 850 ‘Haantjes’ comtoise met gebolde en geëmailleerde wijzerplaat en gegoten bronzen kuif met voorstelling van een haan boven een 
Frygische muts op een geweerloop, Frankrijk, laatste kwart 18e eeuw 200

 851 Friese staartklok met loden ornamenten, 19e eeuw - L. 75 cm - 25

 852 Amsterdams staand horloge met dubbele bel in notenhouten kast, de verzilverde wijzerplaat voorzien van Romeinse en Arabische 
cijfering en gesigneerd: Desbuis Amsterdam, eerste kwart 18e eeuw - H. 265 cm, wijzerplaat verpoetst - 500

 853 Franse comtoise met latoenkoperen frontplaat en harpslinger, adres: Lavirotte, Nolay, 19e eeuw 20

 854
Albasten kolompendule met verzilverde wijzerplaat en tekst: ‘Defficeux à Rennes’, voorzien van harpslinger, ca 1840 - H. 45 cm, 
scheur en stukje missend in fries - 75

 855 Mahoniehouten kolompendule versierd met intarsia en voorzien van 8-daags uurwerk, Holland, ca 1830 - H. 41 cm - 175
 856 Messing replica lantaarnklok met adres: Thomas Moore, Ipswich - H. 38 cm, 1 gewicht - 25

 857 Comtoiseklok met geëmailleerde wijzerplaat, Romeinse urenaanduiding en Arabische dagaanduiding daarbij: smeedijzeren wand-
houder 10

858

 858
Rijkbewerkte bronzen pendule met decor van het bovenlichaam van een zeemeermin, schilddragende leeuwen en torentje, messing 
wijzerplaat en porseleinen cijferplaatjes, ca 1880 -H. 54 cm- 50

 859 Mahonie tafelklok met intarsia, witte geëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding, ca 1910 -h. 33,5 cm- 40
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 860 Schoolklok in gebeitst houten kast, adres: G. Kelly, Leeds - Diam.41 cm - à.t.p.

 861
Chroomkleurig metalen quartz tafelklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer, Cosmograph, in doos 
-h. 27,5 cm- 80

 862 Chroomkleurige quartz wandklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual, Daytona, met zwarte-witte cijferrand -Diam. 33,7 cm- 50

863 864

 863
Goudkleurige quartz wandklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Date, Submariner, met blauw-goudkleurige cijferrand 
-Diam. 33,7 cm- 50

 864
Chroomkleurige quartz klok op voet in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Date, GMT-Master II, met rood-blauwe-chroom-
kleurige cijferrand -Diam. 24 cm- 50

 865 Biljartklok Prisma in houten kast met drie biljartballe  -werking onbekend-, daarbij: drie biljartballe in doos, Perfecto ‘Zwartpunt’ 20

 866 Verlichte reclameklok ‘Van der Plaats -koffie-thee-’, kwaliteit sinds 1841 -40 x 30 cm, werkend- 20

Pijpen en rookwaren

 867
Pijp met polychrome porseleinen pijpenkop met geschilderd familiewapen von Behr: tweedelig, boven een beer, onder ruiten, 
helmteken een beer, aan lange houten steel met mondstuk, tekst aan de achterzijde ‘H. von Behr s/m B. von Wissel’ -L. 29 cm, 
gebruikssporen-

à.t.p.

 868 Pijp met meerschuimen pijpenkop, 3e gehalte zilveren montuur met parel- en kabelranden, aan houten steel met hoornen mondstuk, 
tweede helft 19e eeuw -L. ca. 23 cm., gebruikssporen- à.t.p.
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 869
Collectie pijpen en pijpenkoppen, waaronder porseleinen studentenverenigings pijp met opschrift: ‘Virtuti Semper Corona’ Corps 
Rhenania Heidelberg, 1849 40

 870 Vijf pijpen, waaronder porselein en hout, één gedecoreerd met afbeelding van een student met fez en bierpul, midden 19e eeuw, 
daarbij: Stafforshire schaal, rozenkrans en designlampje Taki light “Iris” -gebruikssporen- à.t.p.

Wijnen, whisky’s etc.
 871 Chateau Cheval Blanc, eerster Grand Cru Classé, 1962, 375ml - niveau op schouder - 100
 872 Chateau Mouton Rothschild, 1955, 375ml, etiket ontwerp: George Braque - lichte vlekken op etiket, niveau ver onder schouder - 80
 873 Chateau Leoville Poyferre, St. Jullien, 1966 en 1967- niveau hoog in schouder, 167 laag in schouder  - 75
 874 Twee flessen Glenfiddich pure malt whisky, special reserve en special old reserve, in kartonnen kokers 40
 875 Drie-liter fles  Ballantines 44 % Scotch Whisky in metalen standaard -gekocht  12 juli 1991- 30
 876 Zes flessen malt whisky: Johnnie Walker, Glen Talloch, Mansion House, Grant’s, William Lawson’s en Dimple 30

 877 Vieux Chateau Certan, Pomerol, Grand Cru, 1971 - niveau boven schouder - en Chateau cantemerle, Grand Cru Classé, 1966 - niveau 
laag in schouder - 30

 878 Chateau Pichon Lalande, 1967 - vlekken op etiket - 25
 879 Acht flessen likeur, Dom Bénédictine, Baileys, The Famous Grouse, Tia Maria, Amaretto di Milana, etc. -wordt niet verzonden- 20
 880 Twee flessen malt whisky, Vintage Islay Malt en Blairmhor, aged 8 years, in kartonnen koker 20

 881 Chateauneuf-du-Pape, Duvignon, 1969, Chateauneuf-du-Pape, Prestige du Pape 1991, Chateauneuf-du-Pape 1966, Chateau Segur, 
Haut-Médoc, 1989 en drien andere - diverse niveaus - 20

 882 Fles Bourgogne, 1926, wijnhandel N.V. van de Loos, Arnhem, fles heeft gelekt, etiket beschadigd à.t.p.

 883 Fles Veuve Clicquot Ponsardin champagne in geschenkdoos -glas ontbreekt, gebruikssporen doos-, fles Veuve Edouard champagne en 
fles Pieper Heidsieck champagne in geschenkverpakking - à.t.p.

 884 Kruidenbitter, Passoã, Baileys, Frangelico, etc. à.t.p.
 885 Acht flessen Wodka, Wodkaplus dry en Smirnoff Cocktails à.t.p.
 886 Grote 3-liter fles Brandy, Golden keys, Naafi Stores for H.M. Forces -zegel verbroken- à.t.p.
 887 Twee flessen cognac: Joseph Guy en Rémy Martin V.S. Grand Cru à.t.p.
 888 Twee flessen Southern Comfort, Fles der Gute Pott, fles old Plum Brandy en flesje carribbean rum à.t.p.
 889 Ingelijste afbeelding van een etiket Château Mouton Rothschild Pauillac 1993 -26,5 x 19,5 cm- à.t.p.

Curiosa
 890 Bakelieten mokkamolen, onderzetters, blaadje, pennenbakje, etc., midden 20e eeuw 20

891

 891
Louis Bogtman (1900-1969), celluloid dekseldoosje met gebatikte Amsterdamse School decoratie, gesigneerd, Hilversum ca.1925 -H. 
3,8, Diam. 8,5 cm- 40

 892 KLM huisjes, twee miniatuur schilderijtjes, koperen kruithoorn, avondtasje, etc. 20
 893 Glas, keristal, porselein en aardewerk waaronder Makkum 19e/20e eeuw à.t.p.

 894 Ingelijste ronde gipsen plaquette van koningin Wilhelmina, 1898 -Diam. ca. 19 cm.-, bronzen vijzel, verzilverde bestekdelen, waar-
onder tien tafelcouverts en tien dessertcouverts ajour, Gero, odeurflacons, etc. 30

 895
To Cool-van Oosten Slingeland (1887-1975), boerderijtje in landschap, ets, gesigneerd -23 x 18 cm-, één van ‘Ses Aardige Land-
schapjes, getekent en int kooper gebracht door H. Spilman’, te Amsteldam bij Samuel Cruys’ -13 x 16,5 cm-, map stafkaarten, jaren 
‘50, stalen schaar kaiser Wilhelm en keizerin Auguste Viktoria, etc.

à.t.p.
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 896 Mahonie likeurkelder met vier met goud gedecoreerde glazen karaffen, ca 1800 -defecten- 40
 897 Negen gestoken houten wandbarometers, waaronder met jachtmotieven, eerste kwart 20e eeuw -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 898 Draagbare televisie in de vorm van een voetbal op driespantpoot, gemerkt AFK, vierde kwart 20e eeuw -H. ca. 26 cm, verkleuringen, 
snoer ontbreekt, werking onbekend- à.t.p.

 899 ca 25 bakelieten telefoons waaronder wandtelefoons, wit en zwart, daarbij: onderdelen 50
 900 Monoculaire microscoop, carl Zeiss, gemerkt Winkel 172230 -H. ca. 33 cm- 20

 901
Hard kunststof Michelin mannetje met originele beugel en later overgeschilderd hard kunststof Michelin mannetje, met deel van 
beugel, mascottes voor op vrachtwagen, vierde kwart 20e eeuw -L ca. 45 cm, gebruiks- en ouderdomssporen- 40

 902 Oud bruin lederen koffertje met plantenspuitjes en verstuivers -18,5 x 23 x 35 cm-defecten- à.t.p.
 903 Groot messing model van een stoomwals met bewegende onderdelen -19,5 x 14,5  31,5cm- 40

 904 Mahoniekleurige houten bijbelkist met messing beslag op vier gestoken pootjes en vruchtenhouten brievenkistje met intarsia, beide 
19e eeuw -lichte defecten, formaat bijbelkist 16 x 30 x 43 cm- 20

 905 Paar albasten voluten -L. 27 cm- à.t.p.
 906 Ingelijste originele reclameplaat Amstel bier, jaren ‘50 -82,5 x 74,5 cm, lichte gebruikssporen- 20
 907 Menselijke schedel zonder onderkaak, hertengeweitje en twee kaakbeenderen 40
 908 Bijbeltje met schilpad omslag, daarbij: rozenkransdoosje van parelmoer en twee tegels, 19e eeuw -defecten- à.t.p.

 909 Hard kunststof Flipje Tiel met deel van de originele beugel, mascotte voor op vrachtwagen -L. ca. 53 cm, gebruiks- en ouder-
domssporen- 20

 910 ANWB plaatjes, Mercedes ster, Volvo wieldoppen, etc. 20
 911 Aanstekers, diverse modellen, tweede helft twintigste eeuw -gebruikssporen- à.t.p.

912
 912 Stoffen mouwemblemen, schouderstukken, knopen, etc., waaronder militair à.t.p.
 913 Oude dozen waspoeder, pakjes thee, sigaretten, etc., veel derde kwart 20e eeuw 20
 914 Telescoop in bruin lederen foedraal, toverlantaarnplaatjes, doosjes gewichten, flacons, etc. 20
 915 Stormlantaarn, carbid lamp, fietslantaarn, etc. 20
 916 Glaswerk en porselein, waaronder: 3e gehalte zilveren borsteltje à.t.p.
 917 Gestoken houten doos, India, schootkoffiemolen, spaarpot, pijpen, etc. 20
 918 Telefoon, bellen, blik, lampen, etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 919 Twaalf kunstlederen portemonees met ketting à.t.p.
 920 Wekkers, zakhorlogehouder, view masters, Mobach bouwdoos, lederen vliegeniershelm etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 921 Kettingen, vestzakhorlogehouder, brilletje, 2e gehalte zilveren sierkurk, etc. 20
 922 Coca Cola gerelateerde zaken, wandklok, radio in de vorm van een ijskast, drie houten miniatuurkratjes met 24 flesjes, etc. 20
 923 Stofzuiger met bakelieten handgreep, AEG Vampyrette, jaren ‘50 -werkend- à.t.p.
 924 Zakmessen en aanstekers 20
 925 Speldjes en Belgische medaille à.t.p.

 926 Blikken speelgoed, radio in de vorm van een microfoon, kunststof Michelin reclameplaatje, Vieuwmaster Micky Look Vieuwer, 
chromen asbak Kooij Bilthoven, etc. 20

 927 Delfts blauw spaarvarken, melkkannetjes in de vorm van een koe, wandbarometer, autotjes, Elvis Presley koffertje, etc. à.t.p.
 928 Aardewerk vaas, divers keristal, verzilverd en glas à.t.p.
 929 Kerstboomversiering, waaronder wat oudere à.t.p.
 930 Wit voorraadblik met blikjes -gebruikssporen- à.t.p.
 931 Winkelblik Maggis Soepen -12 x 19,5 x 30 cm, gebruikssporen- à.t.p.
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 932 Winkelblik King Natuurzuivere Maagpepermunt -H. ca. 21,5 cm-, Rond blik 25 Jahre Deutsche Demokratische Republik en vier 
Tjoklat blikjes -gebruikssporen- 20

 933 Winkelblik Orenta Rotterdam gemengde specerijen / speculaaskruiden -H. 31 cm, lichte gebruikssporen- à.t.p.
 934 Rond winkelblik Koopmans Pudding Poeder, gevuld met blikken en blikjes -H. 26 cm, gebruikssporen- 20
 935 Oude blikken, Verkade, winkelblik Lonka, etc. -gebruikssporen- à.t.p.
 936 Een doos gevuld met schelpen, gedroogde zeesterren en 2 fossiele ammonieten (1 x klein en 1 x groter, gepolijst, Madagaskar) à.t.p.
 937 Een stoommachientje met vliegwiel, merk Fleischmann, voor stoom en zo à.t.p.
 938 Hellebaard aan stof omwonden stok -L 190 cm-, daarbij: bamboe stok met messing monturen -L. 218 cm- à.t.p.
 939 Compasje, Rotterdamsche Lloyd, verzilverde sigarettendover, 2e gehalte zilveren prijshanger in de vorm van een griffioen, etc. 20
 940 Prullenbak in de vorm van een Pepsi Cola blikje -H 59 cm- en diverse blikken -gebruikssporen- à.t.p.
 941 Grote verzameling scheermessen, losse scheermesjes, etc., meest eerste helft 20e eeuw 40
 942 Tondeuse, munten, bijoux waaronder wat zilver, etc. 20

 943 Nederland Kruis voor Belangrijke Krijgsverrichtingen, koningin Wilhelmina, eivormige blikken chocoladevormen in de vorm van 
gezichten, overkast vestzakhorloge, etc. à.t.p.

 944 Geëmailleerde voorraadbussen, melkbus, etc., grotendeels interbellum à.t.p.
 945 Twee identieke Van Melle winkelblikken, eerste helft twintigste eeuw, 27 x 21 x 24cm, -gebruikssporen- 40
 946 ca 17 gelithografeerde reclameblikken waaronder Van Slooten VS pepermunt, eerste helft twintigste eeuw -diverse kwaliteiten- 40
 947 ca 25 lantaarns, zaklampen, knijpkatten etc., eerste helft twintigste eeuw, - diverse kwaliteiten- à.t.p.
 948 Gasmeter van N.V. De Nederlandsche Gasmeter Fabriek - George Wilson, ‘s-Gravenhage, eind 19e eeuw, - gebruikssporen- à.t.p.
 949 Gestoken hardhouten nootmuskaatrasp in de vorm van een eikel, tweede helft 19e eeuw, -L. 7cm, defecten- à.t.p.
 950 Drie vaantjes: Curacao N.W.I. -L. 75 cm-, Niagara Falls 1945, New York en M.S. Noordam, daarbij: schouderemblemen marine, etc. 20
 951 Menorahs, keppeltjes, torahrollen, etc., grotendeels vierde kwart 20e eeuw 30
 952 Judaica, boekjes met houten omslagen, etc., 20e eeuw 30
 953 Glazen roemers met verguld floraal decor, keristalle glazen, signaalhoorn, tinnen borden, etc. à.t.p.

 954 Lederen tasje met verzilverd beslag en decor van een adelaar, olielampje, sieradendoosje met decor van een gestileerde leeuw, Yehiel 
Hadany, etc. 20

 955 Twee brilletjes, eerste helft 19e eeuw, drie sierkurken en tuitzeefje 20

956
 956 Twee replica’s van oude ponjaards, ceintuur, bijouteriedoosje, Afrikaans brons, etc. 30
 957 Noord Afrikaanse koperen kan met deksel, 19e eeuw -H. 38 cm, gebruiksporen- 20

 958 Grote gestoken eiken voor- en achterkant van een blaasbalg met renaissancedecor van figuren en putti, vierde kwart 19e eeuw -L. 59 
cm, gebruikssporen-, daarbij: gestoken eiken fries met decor van jager en jachthonden -54 x 14 cm- 30

 959 Leder omwonden officiersstokje met messing montuur en gestoken benen knop, ca 1900, daarbij: leder omwonden wandelstok met 
greep in de vorm van de kop van een fabeldier 20

 960 Brievenweger, vroeg 20e eeuw -H. 36 cm-, bronzen beeld van twee mensenfiguren op rots -H. 25-, en glazen, polychroom gondel, 
tweede helft twintigste eeuw -gebruikssporen- à.t.p.

 961 Strijdvlegel aan houten, met nagels gedecoreerde stok, 20e eeuw en twee smeedijzeren lanspunten, 18e/19e eeuw 20

 962 Gedeeltelijk met bruin leder omwonden stok aan ronde natuurstenen knop, messing montuur met inscriptie Grillon 1946 -L. 46 cm-, 
en lederen rijzweep à.t.p.

 963 Oosters zwaard, messing kandelaar, theelicht, knijpbrilletje, vijzel etc., eerste helft twintigste eeuw -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 964 Twee bureaulampen met groene, glazen kap, reporter klapcamera, Western Locomotive speelgoedtrein in originele doos, pepermolens 
etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 965 Spiraalvormige vergulde en metaalkleurige knopen, ornamenten, etc., midden 20e eeuw 20
 966 Vergulde messing ornamenten, onderdelen van sieraden, speldjes, etc., herkomst: Serné en Zonen, Amsterdam 30
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 967 Vier KLM huisjes, KLM tegeltjes, houten doosjes, twee communieboekjes, etc. à.t.p.
 968 Zwarte, blikken telefoon, Jydsk, Telefon Aktieselskab, Denemarken, eerste helft twintigste eeuw à.t.p.

 969 Twee kwik areometers temperatuur 15 gr. Celsius en meter in eiken kist, adres: W. Geissler, Amsterdam, derde kwart 19e eeuw 
-defecten kleine meter en doos- 20

 970 Paar aardewerk hondjes, sigarettenhouder, schootkoffiemolen, éénpits petroleumstel, etc. 20

 971 Zwart gepatineerd gietijzeren wandbeeld van de H. Barbara op mahonie console -L. ca. 47 cm-, daarbij: bronzen corpus op eiken 
crucifix, Amsterdamse stijl -L. ca. 43,5 cm- 20

 972 Bronzen hengselcoupe met decor van maskerons en ranken, vierde kwart 19e eeuw -H. 16 cm- en verguld messing presse-papier van 
een liggend jongetje -6,5 x 13 cm- 30

 973 Vier speculaasplanken waaronder St. Nicolaas te paard, 19e/20e eeuw -grootste formaat 37,5 x 34 cm- à.t.p.
 974 Twee brievenwegers, balans, steengoed kan, etc. à.t.p.
 975 Gietijzeren en messing microscoop met toebehoren in eiken kistje, Duitsland, interbellum -9,5 x 8,5 x 20 cm- 20

 976 Icoontje met afbeelding van St. Joris en de draak, gestoken houten doosje, flesjes, etc. 20
 977 Gietijzeren neger spaarpot, tweede helft 20e eeuw 30

 978 Composiet beeld op marmeren basement: olifant en Julien caussé (1869-1914) composietbeeld ‘Papillon’, gesigneerd, daarbij twee 
aardewerk wandbordjes en aardewerk vogeltje à.t.p.

 979 ca 35 Real-Film-Strips van sprookjes en de Avonturen van Sjors en de rebellenclub, daarbij een speldjesalbum, tweede helft twintigste 
eeuw, -gebruiksporen- à.t.p.

 980 Vier polychrome gapers uit de Gouden Gaper Collectie -grootste hoogte ca. 20 cm- à.t.p.

 981
Zijden waaier met gestoken benen baleinen en polychroom handbeschilderd decor met pailletjes van een man die een vrouw een brief 
wil overhandigen, Louis Seize, ca 1780 -L. 28 cm, gebruikssporen-, gazen waaier met matte roodgekleurde bamboe baleinen, Japan, 
midden 20e eeuw -L. 20,5 cm-gebruikssporen- en gestoken benen waaier, ca 1900 -L. 15 cm-

40

 982
Schildpad lepeldoosje met gecontourneerde randen en verzilverd sleutelplaatje, tweede helft 19e eeuw -4 x 7,5 x 15 cm, lichte 
gebruikssporen- 40

 983 Twee mijnwerkerslampjes, Engeland, eerste helft 20e eeuw -gebruikssporen- à.t.p.

 984 Metalen sigarettenkoker met aansteker in art deco stijl in origineel stoffen zakje, Ronson en aansteker in origineel stoffen zakje en 
doosje, Ronson 20

 985 Iron nails from Roman legionary fortress at Inchtuthil, Pertshire, Scotland A.D. 83-87, in diorama -4,8 x 15,8 x 36 cm-, daarbij: Inter-
ested Archaeological find at Inchtuthil, reprinted from Colvilles Magazine 20

986
988

 986
Doos met lenzenset voor optometrisch onderzoek, adres: Stöpler Optiek, Utrecht, eerste helft twintigste eeuw - 5 x 25 x 31 cm-, 
daarbij chirugische bril in bruin lederen etui 40

 987 Oogspiegel in etui met lens, hulpstukken en handvat, daarbij chirurgische bril, chromen kistje met chirurgische instrumenten en bril 
voor verwisselbare lenzen 40

 988
Geelkoperen doopschotel voorzien van geschubde motieven en tekst, Duitsland, vermoedelijk Nürnberg, 17e eeuw -zware ge-
bruikssporen- 40
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 989 Mahonie kapspiegel, Hollands, biedermeier -gebruikssporen, 71 x 55 x 26 cm- 40
 990 Zes porseleinen borden waaronder Wedgwood en Ainsley, daarbij keristalle schaaltje en vier ingelijste gravures -gebruikssporen- à.t.p.
 991 Twee weegschalen, Salter’s improved family scale no. 50, vroeg twintigste eeuw - H. 33 cm, gebruikssporen- à.t.p.

 992 Fotoalbum met lederen kaft en goud op snee, met ca 25 familiefoto’s, ca 1900, daarbij een klein formaat fotoalbum met enkele foto’s 
van schilderijen -slot ontbreekt, gebruikssporen- à.t.p.

 993 Gravure: ‘Panneau decoratif pour un cabinet de toilette’, 20e eeuw, daarbij: twaalf gravures, twintigste eeuw -defecten- à.t.p.

 994 IJzeren strijkbout, 19e eeuw, daarbij: twee keristalle flacons, verzilverde mosterdpot en zoutvat, koperen doosje, manchetkopen etc. 
-diverse kwaliteiten- à.t.p.

 995 Zeven speren voor gebruik bij de walvisvangst, Holland, vroeg 20e eeuw -Lengte langste speer 2.07 cm- 40

 996 Grote doos gevuld met reproductie emblemen en onderscheidingen, waaronder Tweede Wereldoorlog, ruim 200 stuks, leuk voor de 
handelaar 50

 997 Vijf gravures en prenten van Rotterdam, daarbij: glas-in-loodraam met voorstelling van Erasmus en de Laurenskerk, Rotterdam, 
eerste helft 20e eeuw -36 x 24 cm- à.t.p.

 998 Vier houten kerfsnijwerkjes waaronder een pijpenrekje, luciferhouder en een krantenrek, Holland, eerste kwart 20e eeuw, daarbij: 
gestoken houten barometer in de vorm van een huisje, 20e eeuw à.t.p.

 999 Reclamepop van een Esso vrouwtje -H. ca. 41 cm- 10
 1000 Vuurvergulde bronzen kandelaar met drie nijlpaardslagtanden, derde kwart 19e eeuw  -H. 41 x 46 cm, defecten- 100

 1001
‘Nagel’ kaarsenhouder, ontwerp: Werner Stoff voor Hans Nagel, 16 segmenten, 2e helft 20e eeuw, op verschillende manieren te 
monteren 100

 1002 Ivoren kandelaar in art-decostijl op houten basement, tweede helft 20e eeuw -9 x 17 x 5,5 cm- 20

 1003
Kunststof pop van Betty Boop in voetbalkleren met haar armen in de zij en haar voet rustend op een voetbal, King Features Syndi-
cate, USA, 2003 -H. 73 cm- 50

1004

 1004
Gietijzeren blauw-rode schijf met goudkleurige zon met gezicht in het midden, ballonspel voor kermis, vroeg 20e eeuw -Diam.f1831 
100 cm, gebruikssporen- 100

 1005 Twee Philips radio’s in bakelieten kast, type: BX 210 U  en BX 300 U, 1950/1951 -grootste radio 20 x 26 x 15 cm, gebruikssporen- à.t.p.
 1006 Philips Pionnier V4A radio in bakelieten kast, Frankrijk, 1936 -34,5 x 42 x 15 cm, gebruikssporen- à.t.p.
 1007 Philips BX 272 U radio in bakelieten kast, Nederland, 1947 -24 x 25 x 15 cm, gebruiksporen- à.t.p.

 1008 Philips B1F034  ‘Philetta’ radio in bakelieten kast, Nederland, 1955, daarbij: Telefunken ‘Mignonette Baby’ jubileum model radio in 
houten kast, Duitland, 1953 -gebruikssporen- à.t.p.

 1009 Collectie van ca 51 smeedijzeren sleutels, 17e/18e/19e eeuw, Nederland/Duitsland/Frankrijk, -L. tussen 5 en 20 cm-f à.t.p.
 1010 Cira 30 sleutels, grotendeels 19e/20e eeuw à.t.p.
 1011 ca veertien kleine smeedijzeren sleuteltjes, 18e/19e eeuw -L. tussen 1,5 en 3 cm- à.t.p.
 1012 Vroeg elektrisch massageapparaat op houten basement gemonteerd, Engeland, vroeg 20e eeuw -gebruikssporen- à.t.p.
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 1013 Messing scheepsverrekijkertje, vermoedelijk Engeland, eerste kwart 20e eeuw -L. 11,5 cm, gebruikssporen- 40

 1014 Zwartgelakte, metalen rekenmachine, gemerkt TW, vermoedelijk Duitsland, tweede kwart 20e eeuw à.t.p.

 1015
Collectie lakzegelafdrukken in harmonicavorFmig gekartonneerd album, voornamelijk afdrukken van Franse adel maar ook Graaf 
Tolstoi en Rothschild, 19e eeuw -gebruikssporen- 60

 1016 Zes stalen matrijzen met diverse voorstellingen waaronder Olympische Spelen 25

 1017 Polychroom biscuitporseleinen beeld: ‘Primavera’, gesigneerd Joseph Barbetta, Collectie Flavia, capo di Monte -H. ca.  34 cm, lichte 
defecten- à.t.p.

1018

1025

1032

 1018
Paar keristalle lampvoeten met verguld metalen appliques, daarbij: één afwijkende persglazen lamp op klauwpootjes met kap -H. 50 
en 57 cm, één met chip- 40

 1019 Houten kistje met divers oud naaigerei, voornamelijk 19e eeuw 20
 1020 Lot antieke kaarsenmakersmalle, waxinelichten en oude kaarsen in originele verpakking à.t.p.
 1021 Jenner Laundry Marking Machine voor het coderen van stoffen, met beschermkap, interbellum 10
 1022 Bronzen olielampje met Egyptische motieven, twee lontenhouders, snuiter, etc. Engeland, 19e eeuw à.t.p.
 1023 Kandelaars en kaarsenhouders, 19e/20e eeuw à.t.p.

 1024 Lithografische steen voor het drukken van de volgende gecaligrafeerde tekst: Lenig druk of droog een traan, Breng één enkelen zegen 
aan, Doe één woord van liefde hooren En uw dag is niet verloren’, ca 1890, -6 x 27 x 32,5 cm- à.t.p.

 1025
Drie aluminium wandborden, ‘Wat ‘t tij ook doet houdt goeden moed’, relatiegeschenk van Verblifa (De Verenigde Blikfabrieken), 
ontwerp Chris van der Hoef -Diam. 24,5 cm, lichte gebruikssporen- à.t.p.

 1026 Klein kavel antieke knopen en schoengespen à.t.p.
 1027 Antieke gespen en sluitingen, waaronder broekgespen à.t.p.
 1028 Blik ‘Van Nelle, voor koffie en thee’, met logo van Jacob Jongert (reclame ontwerper), geboren 22-6-1883, overleden 9-11-1942 à.t.p.
 1029 Gedeeltelijk zilveren dasspeld en aansteker, niëllo à.t.p.

 1030 Messing plantenbak, messing vaas met cloisonné, paar schuifkandelaars, 19e eeuw, bronzen vijzel, gietijzeren brander met keteltje, 
eiken kistje en drie houten paneeltjes met marquetterie 25

 1031 Gurkha mes in lederen schede, uitgebreide passerset, Ahrend, Schaeffer vulpen, postzegeldoosje, zilveren 10 gulden munt, zilveren 
herdenkingsmunt Fokker 75 jaar, muntgeld W.O. II, cloisonné dekselvaasje en lakwerk lepeldoosje 25

 1032
Deels gehamerde messing monstrans bezet met vijf roosdiamantjes, de uitneembare zilveren en vergulde reliekhouder in de vorm van 
een lauwerkrans bezet met ca 50 roosdiamantjes, ca 1920 - H. 66 cm - 500
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 1033
Verguld metalen miskelk met floraal gravéwerk, de cup voorzien van opschrift: ‘et verbum caro factum est et habitavit in nobis’ - H. 
29 cm - 75

 1034 Metalen miskelk met resten van vergulding, voorzien van floraal gravéwerk - H. 28 cm - 40

 1035 Zilveren triptiek met voorstelling van de kruisgang van Christus in lederen foedraal, twee psalmenboekjes met ivorine kaft, gebeden-
boekje in lederen kaft en Mariakroon met glasstenen bezet 25

 1036 Beschilderd metalen reclame object, Black en White Buchanans Whisky, jaren ‘30 - H. 27 cm - 50

 1037 Tinnen tabakspot met reliëfvoorstelling van de Krimoorlog en vermelding van diverse veldslagen, midden 19e eeuw - H. 14 cm - 20

1038

1040

 1038 Twee theaterhelmen voorstellende pickelhaubes, 20ste eeuw, waaronder met Stahlhelm als basis, in vondststaat 40

 1039 Twee geslepen glazen winkelstandaards voor zijden kousen op verchroomd basement, Verre Securit, Jemeppe sur Sambre, jaren 
‘40/’50 -H. 95 cm, corrosie- à.t.p.

 1040 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, ca 1900 à.t.p.

 1041 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, ca 1900 à.t.p.

 1042 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, ca 1900 à.t.p.

 1043 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, ca 1900 à.t.p.

 1044 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, ca 1900 à.t.p.

 1045 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, ca 1900 à.t.p.
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 1046 Diverse zilveren en onedele zalfpotjes, onderdeel van een set voor het H. Oliesel 50
 1047 Collectie van elf zandlopers in houten en messing foedralen, 20e eeuw 10

 1048 Porseleinen parfumbrander in de vorm van een vogeltje, gepatineerd bronzen bel in de vorm van een vis, bronzen kinderhoofdje, 
kruithoorns, tegeltjes, boekensteunen 10

 1049 KLM vliegtuiggordel en wat andere luchtvaart memorabilia à.t.p.
 1050 Lot met betrekking op koopvaardij en passagiersscheepvaart, veel volle luciferdoosjes à.t.p.
 1051 Flink lot diverse volle luciferdoosjes à.t.p.
 1052 Monoculaire kijker in messing behuizing -maximum L. 65 cm - 10
 1053 Diverse pelgrimsmemorabilia, waaronder insignes, geuzenpenningen, semi-modern à.t.p.
 1054 Geëmailleerd metalen verbodsbord met octrooinummer, jaren ‘60 - 12 x 28 cm - 10

 1055
Houten en papier-mâché anatomisch studiemodel van een oogbol, in diverse delen, gemerkt: Merkelbach en Co. Amsterdam, op 
zwartlak houten basement, jaren ‘30 - 25 x 35 cm - 150

 1056 Kiddy ride, motorfiets Valentino Rossi, in werkende staat, met beweging en geluid, inworp ‘€0,50’, voorzien van sleutels 150
 1057 Vendo cola-automaat, ca 1960/70, in werkende staat, met muntinworp en sleutels 200
 1058 Uitgebreid lot leerbeslag, knopen, gespen en toneelkledingattributen, vervaardigd uit diverse materialen 10
 1059 Twee opengezaagde messing naamplaatjes: ‘Concierge’ en ‘Portier’, eerste kwart 20e eeuw - L. 18 en 22 cm - 10
 1060 Metalen kurkentrekker met houten greep en vernikkelde tabaksdoos, ca 1900 à.t.p.
 1061 Glazen stolp op gedraaid gezwart houten basement, ca 1900 -h. ca. 36 cm- à.t.p.

1062
 1062 Tinnen kannen, kruik, maatbekers etc., voornamelijk 19e eeuw -gebruikssporen- 45

 1063 Delfts aardewerk bordje, verzilverd dienblad, divers verzilverd schepwerk w.o. zuurprikker, eierdopsnijder, visdiencouvert en 
renaissance-stijl kistje 10

 1064 ca 20 knopen waaronder zilver en messing 15
 1065 Zes sierkralen en spintsteentjes, Middeleeuws en mogelijk Romeins 30
 1066 Twee houten, messing en kunststof modellen van franse kanonnen, Louis XIV en Napoleontisch model - L. 45 cm - 30
 1067 Metalen en houten model van een mortier en een zwart metalen model van een russisch kanon - 25 en 19 cm - 20
 1068 Ovale schildpad snuifdoos met goud- en zilveropleg, daarbij: schildpad doosje met schelpcamee -defecten- 45
 1069 Collectie speldjes, medailles en vlaggetje, voornamelijk Rusland, jaren ‘80/’90 10

 1070 Collectie Brits Koninklijk huis, waaronder gelithografeerd blik, daarbij aardewerk bord, Wilhelmina en een geëmailleerde broodtrom-
mel à.t.p.

 1071 Paar ‘tole peinte’ lakwerk tinnen schuitvormige kastanjevazen, waaronder: fruitschaal met onderschotel, Holland, ca 1810 - H. 32 cm, 
defecten- 60

 1072 Grote spanen hoedendoos, afgezet met metalen sierstrips en voorzien van  douane sticker, Bentheim, ca 1920 - Diam. 56, H. 32 cm, 
lederen draagband defect - 25

 1073 Zes bedrukte blikjes: ‘Old Delft Biscuits’, ‘Rinse appelstroop’, ‘Players Navy Cut Cigarettes’ etc., daarbij: vier glazen apothekers-
flesjes -H. grootste flesje 16.5 cm, één stop ontbreekt- à.t.p.

 1074 Gekuipt mahonie dienblad met geelkoperen banden, 19e eeuw, daarbij: mahonie kistje en schrijfkist -defecten- 20
 1075 Vier ikoontjes met voorstelling van heiligen, 20e eeuw - 22,5 x 52,5 cm - 10
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 1076 Verrekijker in messing behuizing op houten statief, eerste kwart 20e eeuw - L. ca 100 cm, defecten- 75

 1077 Drie prenten waaronder Leerdam en de hervormde kerk te Cothen, daarbij: twee siertegels en eenrelief in koper gesigneerd, R. Mayer 
-diverse kwaliteiten- à.t.p.

 1078 Een Bresser Reflektor-telescope, op statief (F = 700 mm., D = 76 mm.), hoogte van ca. 75 tot 125 cm. à.t.p.
 1079 Gipsen plaffond ornament in rococo-stijl - 94 x 70 cm, enkele herstellingen - 50
 1080 Groenbeschilderde munitiekist en diverse paren friese doorlopers 10
 1081 Metalenbalans en diverse metalen sieraden à.t.p.
 1082 Uitgebreide collectie van enkele honderden vergulde en geëmailleerde knopen 30

 1083
Twee messing, met linnen beklede, boekvormige spaarpotjes, uitgegeven door de Nederlandsche Middenstands Spaarbank -2,3 x 8 x 
11,5 cm, gebruikssporen, zonder sleutel- à.t.p.

 1084 Paroissien Romain in imitatie-ivoren band, messing bankbiljettenhouder, gehaakt beursje met twee stalen banden en messing stempel 
met oud-Hollands decor à.t.p.

 1085 Kaartspel KPM, aansteker in de vorm van een pijp, bijoux, etc. à.t.p.

 1086 Chromolitho met bijbelse voorstellingen en spreuken in vuurvegulde lijst met bladmotieven en florale decors versierd met groen/rode 
glazen stenen, vroeg 20e eeuw -53 x 57 cm- 20

 1087
Jachthoorn in twee kleuren koper waaraan een ketting met wildminiaturen en jachttrofeeën, Argyll and Sutherland Highlanders Regi-
ment, eerste helft 20e eeuw -L. 30,5 cm- 20

 1088 Paar schoengespen met zilveren montuur, patent met veer: Boulton (1728-1809), eind 18e/begin 19e eeuw -gebruikssporen- 20
 1089 Verzameling van vier losse schoengespen, diverse materialen, 18e eeuw -diverse kwaliteiten- 20

 1090 Gestoken vruchtenhouten parasolhandvat met gestoken decor van een vogel en hondekop, ca 1900, stalen vork met gestoken houten 
handvat, pijpje in etui met 14kt gouden schildje, Chinees porseleinen miniatuurvaasje met blauw-wit floraal decor, Qianlong, etc. 30

 1091 Stereokijker, glazen, etc. -defecten- à.t.p.
 1092 Blikjes, odeurflesjes, etc. à.t.p.
 1093 Drie kluwenbolhouders, tartanware, verzilverd en bakeliet, daarbij: twee vruchtenhouten kluwenwinders met tafelklem, 19e/20e eeuw à.t.p.

1094

 1094
Bronzen kraagkandelaar, naar antiek voorbeeld, verrekijker in lederen etui en een paar aardewerk peper-en-zout stellen, Frankrijk, 
vroeg 20e eeuw - glazuurchips 20

 1095 Zeven boeken en vier ceremoniële linten/doeken met betrekking op de vrijmetselaarij, Engeland, eerste helft 20e eeuw 20
 1096 Terracotta miniatuur van Ankor Wat tempelcomplex in cambodja, Frankrijk, 20e eeuw -17 x 28 x 26 cm- à.t.p.
 1097 Drie terracotta miniaturen van Franse Chateau’s, Frankrijk, 20e eeuw -Formaat grootste miniatuur 23 x 20 x 25 cm- 20
 1098 Twee terracotta miniaturen van Franse Chateau’s, Frankrijk, 20e eeuw -Formaat grootste miniatuur 38 x 35 x 30 cm- 20

 1099 Zeven terracotta miniaturen van Franse Chateau’s en delen van steden waaronder Chenoncaux, Frankrijk, 20e eeuw -Formaat grootste 
stuk 23 x 18 x 22 cm- 20

 1100 Drie terracotta miniaturen van Franse Chateau’s waaronder Chateau des Milandes, Frankrijk, 20e eeuw -Formaat grootste miniatuur 
24 x 24 x 20 cm- 20

 1101 Een aardewerken gedenkbord (Kon. plateelbakkerij Gouda) tgv. het ‘XXe Lustrum van het Delftsch Studentencorps 1848-1948’ 
(doorsnee c. 21 cm.) à.t.p.

 1102 Doosje met enkele batons Orde van Oranje Nassau, tevens wetboekje Orde van Oranje Nassau à.t.p.
 1103 Plastic pop Maria met kind onder glazen stolp, België, tweede helft 20e eeuw -H. pop 35 cm- à.t.p.
 1104 Plaquette en speldje Opel, Japans bordje, bronzen beeldje Corry Ammerlaan, etc. à.t.p.
 1105 Uitgebreid lot divers, waaronder verzilverde flessenhouder, Makkum borden, bewerkte koehorens, sierdolk, houten snijwerk, etc. 20
 1106 Nikkelen ziekenschildje met reliëfvoorstelling van de ingewanden, ca 1910 - L. 16 cm - à.t.p.
 1107 Zes diverse gevlochten mandjes, deels met lederen banden en een paar lederen kinderlaarsjes, Azië en Europa, ca 1900 25

 1108 Drie portretminiaturen voorstellende Goethe, Schiller en Wagner, vroeg 20e eeuw en een ingekleurde miniatuurprent van Napoleon in 
zwartlak lijstje, Napoleon III-periode - L. 10 t/m 14 cm - 40

 1109 Drie toneelkijkertjes, miniatuur viooltje in koffer, drie vestzakhorloges, waaronder in zilveren kast, twee aanstekers, ca 1900 en dub-
bel portretmedaillon 25
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 1110 Collectie van 30 diverse metalen en vergulde brilletjes en neusknijp brilletjes, deels in koker, laat 19e en 20e eeuw 25
 1111 Vier diverse face-a-main brilletjes, twee in faux schildpad monturen, ca 1900 à.t.p.
 1112 Twee diverse crucifixen, bijbeltje, twee houtsnijwerken, paar klompjes, antiek fietslampje en Chinese boekensteun à.t.p.
 1113 Collectie van 26 receptiebelletjes, deels op marmeren voet, 19e en 20e eeuw 75
 1114 Palissander en messing plotter, mogelijk Engeland, ca 1900 - L. 38 cm - 10
 1115 Divers porselein, vier odeurflesjes, paar Imari miniatuurvaasjes, L.A. Eyeworks zonnenbrilletje, etc. à.t.p.
 1116 Doos Utensiliënonderzoek Methode Binet à.t.p.
 1117 ‘Fun-Fest’ flipperkast, geproduceerd door: Williams Electronics, jaren ‘70 -dient nagekeken te worden - 150

Blik, blikken en toebehoren
 1118 Drie gelithografeerde winkelblikken met hengsel en slotje -gebruikssporen- à.t.p.
 1119 ca tien gelithografeerde oude blikken, waaronder Pette cacao -gebruikssporen- à.t.p.

 1120 ca 15 gelithografeerde blikken, uitgegeven door winkeliers, Maison van Asperen, Banketbakkerij J.J. Moonen, Breda, Firma H. 
Spaan, Den Haag, Firma H. Pitlo, Arnhem, etc., eerste kwart 20e eeuw -gebruikssporen- à.t.p.

 1121 ca 19 gelithografeerde sigarenblikken, The Champion Brand, Het Roode Anker, J.H. van Hulst en Co., Kampen, etc., eerste helft 20e 
eeuw -gebruikssporen à.t.p.

 1122 ca 26 gelithografeerde blikken met afbeeldingen van steden, N.V. cacao en Chocoladefabrieken West-Frisia, H.J. te Hasseloo, Lo-
chem, Biscuitfabriek Lensvelt Nicola, etc., grotendeels eerste kwart 20e eeuw -gebruikssporen- à.t.p.

 1123 Ruim 30 gedeeltelijk gelithografeerde sigarenblikken. Louis Dobbelmann, Theodorus Niemeyer, Abonné, etc., veel eerste helft 20e 
eeuw à.t.p.

Meetinstrumenten
 1124 Waterpasinstrument in eikenhouten kist, messing, vroeg twintigste eeuw -afmetingen kist 8 x 50 x 22 cm- 50
 1125 Metaal en messing landmeetkundig instrument, Ahrend en Zoon, Amsterdam, ca 1900 -Diam.ca 30 cm- à.t.p.

Muziekinstrumenten en divers

 1126
Dulcimer met strijkstok -zonder haar- en sleutel in grenen kist met koperen hengsel -9 x 9 x 47 cm-, eerste helft 20e eeuw, daarbij: 
strijkstok voor viool 40

1127
1131

 1127 Altviool, Karl Höfner, 1990, met strijkstok, reserve snaren, chronomatic tuner en wasblokje, het geheel in kunststof koffer 200
 1128 Verzilverde klarinet, H. Bettoney, Boston, Pat. 705634, midden 20e eeuw -defecten- à.t.p.
 1129 Messing trompet in originele koffer met toebehoren, Yamaha 25
 1130 Verzilverde trompet met parelmoer ingelegde ventielen in kist, Besson -defecten kist- 20

 1131 Vergulde saxofoon Amati Kraslice AAS 21 in lightcase -werking niet gegarandeerd- 40
 1132 Nooit bespeelde vergulde saxofoon MPM Instruments in kunststof koffer 40
 1133 Accordeon Hohner Student I in koffer, derde kwart twintigste eeuw -gebruikssporen- à.t.p.
 1134 Accordeon Sila in koffer, Italië, derde kwart twintigste eeuw -gebruikssporen- à.t.p.
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 1135 Accordeon Laguna, Italië, derde kwart twintigste eeuw -gebruikssporen- à.t.p.
 1136 Accordeon Horch in koffer met beschermhoes, Duitsland, derde kwart twintigste eeuw 50
 1137 Accordeon Lira in koffer, Italië, derde kwart twintigste eeuw -gebruikssporen- 30
 1138 Martucci accordeon in blauwe faux parelmoer kast met bijpassende koffer, Italië, tweede helft 20e eeuw -lichte gebruikssporen- 40
 1139 Bellona, Royal Stanaa accordeon in roze faux parelmoer kast met bijpassende koffer, tweede helft 20e eeuw -gebruikssporen- 20

 1140
Verzilverde xylofoon in de vorm van een lier versierd met adelaarskoppen op houten handvat, Holland, eerste helft twintigste eeuw 
-H. 90 cm, oude restauraties- 75

 1141
Symphonion schijvenspeeldoos met zeven schijven in grenen kist, derde kwart 19e eeuw, -16,5 x 22 x 27 cm, werkend, hapert af en 
toe- 100

Fotocamera’s, projectoren en toebehoren

 1142 Toneelkijker met parelmoer in groen lederen etui, Frankrijk, ca 1900, daarbij: zwarte toneelkijker, Brodenstock, München, 20e eeuw 
-gebruikssporen- à.t.p.

 1143 Oude fotocamera’s en belichtingsmeters, waaronder Yashica en Regula, daarbij: filmcamera Agfa Movex 8 à.t.p.
 1144 Diaprojector Diavetto in doos à.t.p.

 1145 Groot formaat blikken toverlantaarn met messing onderdelen op mahonie basement, ca 1900 -39 x 23 x 52 cm, gebruikssporen, 
defecten- 50

1146

1153

 1146
Toverlantaarn in grenen kist met 14 dozen topografische toverlantaarnplaatjes van Europese landen, Duitsland, België, Nederland, 
Spanje, etc., daarbij: zeven begeleidende boekjes, ca 45 gekleurde toverlantaarnplaatjes, British Battleships, The Conquest of the Air, 
dieren, etc., alles begin 20e eeuw

200

 1147 Uitgebreide verzameling doosjes glasnegatieven, familiefoto’s, vakantie, portretten, etc., grotendeels interbellum 40
 1148 Mahonie stereokijker en grote verzameling stereo glasnegatieven, grotendeels interbellum 40
 1149 Fotocamera’s en filmcamera’s, etc., Agfa Optima I, Kodak Duaflex, Cine-Kodak, etc. 20

 1150 Zakmicroscoopje in mahonie opbergdoos, Flatters en Garnett Ltd., Manchester, eerste kwart 20e eeuw, daarbij: Messing en chromen 
zakmicroscoopje, A. Gross, Frankrijk, eerste kwart 20e eeuw -gebruikssporen- à.t.p.

 1151 Vier diverse Philips radio’s in bakelieten kast, modellen: V6A 1936, 461A 1937, BX210 U 1951 en BX310 A, schaalverlichting bij 
alle, in werkende staat 25

Verzilverde- en vergulde voorwerpen

 1152 Diorama met verdiepte verzilverde reliëfplaquette naar het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci, eerste kwart 20e eeuw -met lijst 
-50 x 80 cm- 40

 1153 Verzilverde Jugendstil kapspiegel met vrouwenfiguur en floraal decor, vermoedelijk Duitsland, ca 1900 -gebruikssporen, 50 x 33 cm- 40
 1154 Verzilverde mantelknoop in de vorm van de kop van een keeshondje, de oogjes bezet met glaskraaltjes, ca 1900 - Diam. 4 cm - à.t.p.
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 1155
Verzilverde theepot, Art. 12, 100/9 en koffiepot, Art. Nr. 12, 25/23 met zwart tussenstukje, WMF Design Workshop, gesigneerd -lichte 
gebruikssporen- 80

 1156 Twee verzilverde fotolijstje voor op reis, S.T. Dupont, Paris -uitgeklapt 6,5 x 4 cm- 30
 1157 Mahonie tantalus met verzilverde monturen -defecten aan de verzilvering bovenkant- à.t.p.
 1158 Verzilverde theelepels, suikerschepje, bestekgedeelte Nordique, ontwerp Georg Nilsson, uitvoering Gero, etc. 20

 1159 Divers verzilverd, zwaardvormige briefopener Koninklijke Marechaussee in houten doos, tafelnummers, lepelvaasje, theelepels, ram-
melaars met bijtringen, etc. à.t.p.

 1160 A gilded garnet bracelet, comes together with a 14k yellow gold pin decorated with cultered pearl - 18 cm - 25
 1161 Ca. veertig verzilverde koffie- en theelepels -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1162 Siersteen aan onedele ketting à.t.p.
 1163 Verzilverde onderzetter, rond 2e gehalte zilveren fotolijstje, etc. 20
 1164 Verzilverde sigarenkist met oud-Hollands decor, theebus, theelepels, etc. à.t.p.
 1165 Diverse verzilverde voorwerpen, roomstel op blad, theelepels, servetring, etc. à.t.p.
 1166 Vijfdelig verzilverd theeservies, Wellner, ca 1930, kapstel, 2e gehalte zilveren theelepels en suikerschepjes à.t.p.

 1167
Twee biscuitporseleinen wandplaquettes in de stijl van jasperware naar Maria Bell -23 x 13 cm-, twee aardewerk wandbordjes met 
polychroom floraal decor, De Porceleyne Fles, Delft, verzilverde dekseldoosjes, theelepels, spijkervaasje, schilderijtje van een molen 
in landschap, etc.

20

 1168 Verzilverde Djokja schaal, bonbonbakje, vaasje en diverse theelepels à.t.p.
 1169 Verzilverde bestekdelen waaronder Keltum en wat muntgeld à.t.p.

 1170 Groot vijfdelig rijkgedecoreerd verzilverd thee-, koffieservies, bestaande uit dienblad met twee grepen, koffiepot, theepot, melkkan en 
suikerpot, Wiskemann, eerste kwart 20e eeuw -formaat dienblad 55 x 36 cm, H. koffiepot 26 cm- 20

 1171 Verzilverde tafelschuier met blaadje, aspergetang, schaaltjes, bekers, etc., 19e/20e eeuw à.t.p.
 1172 Miniaturen, theelepels, mosterdpot, zoutvat, etc., waaronder wat zilver à.t.p.
 1173 Verzilverde jubileumsbeker, heupflacon, damesportemonnee, benen borstel, kammetje, etc. à.t.p.

 1174 Verzilverde schotel, schaal, broodschaal en tafelménagère, alle voorzien van het logo van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland 
-gebruikssporen- à.t.p.

 1175 Divers verzilverd, rond blad, bouilloir, trancheercouvert Hollands glad, Gero, zuurstel met keristalle potten, etc. à.t.p.
 1176 Geelkoperen lepeldoosje, verzilverd fotolijstje en aansteker Ronson, daarbij: twee horloges -defecten- à.t.p.

1177 1187
 1177 Zes-persoon verzilverd dessertcouvert, versierd met gravédecor, Engeland, vroeg 20e eeuw 25
 1178 Verzilverde taartschep, WMF, messenleggers, punchlepel puntfilet, taartschep aan hoornen heft, en broodmes, Gero à.t.p.
 1179 Lot divers verzilverd, waaronder flessenbak, opengewerkte schaaltjes, dienbladen en kandelaars à.t.p.
 1180 Verzilverd bestekgedeelte, Keltum, verzilverde theelepels, 2e gehalte zilveren theelepels, kandelaar W.M.F., etc. à.t.p.
 1181 Verzilverde taartvorken, 2e gehalte zilveren servetbanden, vingerdoekjesringen, etc. à.t.p.
 1182 Verzilverde bestekdelen waaronder vismessen en -couverts, schalen, etc. 20
 1183 Verzilverde bestekdelen, waaronder veel Haags lof, daarbij: verzilverd dekschaaltje, Army canteen BOAP.D 20
 1184 ca 46 theelepels Koninklijk Huis, waaronder zilver, twintigste eeuw 35
 1185 Grote partij messen aan verzilverde handvatten, veel sets van zes waaronder Gero, Keltum, etc., 19e/20e eeuw à.t.p.
 1186 Twaalf en achttien verzilverde theelepels bekroond door  wajangpoppen à.t.p.

 1187

70-delig, achtpersoons verzilverd bestekgedeelte, model Malmaison (Empire), bestaande uit: acht tafelmessen met verzilverde hand-
vatten, acht tafelvorken, acht tafellepels, acht dessertmessen met verzilverde handvatten, acht dessertvorken, zes dessertlepels, acht 
taartvorken, acht koffielepels, twee groentelepels, aardappellepel, sauslepel, twee vleesvorkjes en twee botermesjes, Christofle -lichte 
gebruikssporen, twee dessertlepels ontbreken-

150

 1188 ca 100-delig verzilverd bestekgedeelte, WMF ‘Kreuzband’, model 100200 -gebruikssporen- 40
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Tin, koper, brons en divers

 1189 Verchroomde metalen Sissy Bar, Triumph Motor Cycles, derde kwart 20e eeuw -H. 52 cm, diepte 42 cm, corrosie- à.t.p.

 1190 Oude Shell jerrycan -defecten- à.t.p.

 1191 Messing reiskompas in foedraal, ca 1900 -formaat foedraal 3 x 12 x 9 cm- 40

 1192 Tinnen schotel met gegraveerd kardinaalswapen, 20e eeuw -Diam. 37,5 cm- à.t.p.

 1193 Gietijzeren vijzel met stamper, 19e eeuw -H. vijzel 33,5 cm- 40

 1194 Bronzen kraagkandelaar, Holland, midden 17e eeuw - H. 22 cm, schroefdraad vernieuwd - H. 22 cm - 40

 1195 Koperen blaker, Holland, 18e eeuw - Diam. 15 cm - 20

 1196 Bronzen/messing blakertje, 18e eeuw - Diam. 10 cm - 30

 1197 Zes-lichts zwartlak metalen kandelaar met greepje in de vorm van een hoofdje - H. 55 cm - à.t.p.

 1198 Paar groot formaat messing vuurbokken (chenets) in Hollandse renaissancestijl, tweede helft 19e eeuw -H. 68 cm- 50

 1199 Twee bronzen kookpotten op drie poten, Mercon en Co. En War…, Engeland, 18e eeuw 40

 1200 Koperen miniaturen in oude bonbondoos van Rademaker -doos defect- en messing replica scheepsklok, Andries de Jong à.t.p.

1201
1202

 1201 Paar bronzen kandelaars op zeskantige voet, Spanje, 18e eeuw - H. 17 cm - 40

 1202 Gelijkend paar bronzen kandelaars op zeskantige voet, mogelijk Spanje, 18e eeuw - H. 17 cm - 40

 1203 Paar bronzen kandelaars op octogonale voet, Nederland/Frankrijk, 18e eeuw - -H. 18 cm - 40
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 1204 Twee koperen kandelaars, Spanje, eerste helft 18e eeuw - H. 13 en 15 cm - 40

 1205 Paar gebronsd tinnen dekselcoupes op gezwart houten basement, renaissance-stijl, laat 19e eeuw - H. 27 cm, beschadigingen - 20

 1206 Twee koperen en messing doofpotten op pootjes, midden 19e eeuw -hoogte grootste doofpot 37 cm- à.t.p.

 1207 Tinnen maatkannen, bronzen belletjes, etc. à.t.p.

 1208 Twee koperen en messing ketels, steelpannetjes, olielampje, zeef en een stalen vorm voor chocolaatjes, vroeg twintigste eeuw -ge-
bruikssporen- à.t.p.

 1209 Drie messing en koperen tabaksdoosjes, twee luciferhouders en stel tinnen kandelaartjes, 18e en 19e eeuw 10

 1210 Diverse zetletters, jaarletters en inhoudsmaten, afkomstig van een  tingieters werkplaats à.t.p.

 1211 Paar messing Amsterdamse kandelaars -H. 27 cm-, menora en vier chanoekia kandelaars -lichte defecten bij twee menora’s- 20

 1212 Acht diverse messing en tinnen kandelaars, waaronder twee stellen, 19e eeuw 50

 1213 Collectie van negen bronzen en messing vijzels met stampers, 20e eeuw 20

1214

1223 1224

Gewichten, maatbekers en weegschaaltjes

 1214 Antiek sluitgewicht 30

 1215 Winkelweegschaal, Imba, S. Stefano-Varese, derde kwart 20e eeuw -H. 47 cm- 20

 1216 Precisiebalans in beglaasde eiken kast, adres: Philip Harris, Birmingham, midden 20e eeuw, daarbij: doosje gewichten -imperfecties- à.t.p.

 1217 Koperen maatbekers, gewichtenblokken, etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 1218 Belgewichten, 19e/20e eeuw -diverse kwaliteiten- 30

 1219 Schijfgewichten, belgewichten en doosjes met gewichten, 19e/20e eeuw -diverse kwaliteiten 20

 1220 Zes messing en metalen weeginstrumenten, ‘Salter’s improved spring balance’ en ‘Hughes’s pocket balance’, Engeland, eind 19e/
vroeg 20e eeuw -L. tussen 9 en 30 cm, gebruikssporen- à.t.p.

 1221 Vier weegschalen, ‘Salter’s improved family scale no. 50’ en ‘Salter’s spring balance’ vroeg twintigste eeuw -H. grootste weegschaal 
33 cm, gebruikssporen- à.t.p.

 1222 Een klein lot met 2 Engelse ronde gewichten van 1 Lb (Wolverhampton) en 8 Oz (Birmingham) à.t.p.

Bustes en beelden

 1223 Groot bronzen beeld op rotsvormig basement: minnend paar, gesigneerd Ant., tweede helft 20e eeuw -H. 60 cm- 80

 1224 Bronzen beeld op rond zwartlak houten basement: naakte vrouw met draperie -H. 42,5 cm- 60
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 1225 Bronzen beeld: liggende naakte vrouw -17 x 11 x 28 cm- 60

 1226 Bronzen beeld: twee vogels op tak -H. 18 cm- à.t.p.

 1227 Bronskleurig betonnen beeld: knielende naakte vrouw met handen op het hoofd -H. 50 cm- à.t.p.

 1228
Wu Yao Hui (1964), bronzen beeld op zwart marmeren basement: zittende achterover hellende naakte vrouw, gesigneerd -38 x 44 x 
41 cm- 150

 1229 Bronzen beeldje op rood marmeren basement: ‘Mousse Siffleur’, gesigneerd -H. ca. 23 cm.- 80

 1230 Jaap Hartman (1950), bronzen beeld op zwart marmeren basement: man voor boom in palm van een hand -H. 25,5 cm- à.t.p.

1231 1232 1234

 1231 Bronzen buste van een jonge vrouw naar een ouder voorbeeld -H. ca. 35 cm- 80

 1232 Emmanuel Villanis (1858-1914), bronzen beeld: ‘L’Otage’, gesigneerd, ca 1900 -H. 52 cm- 200

 1233 Groot bronzen beeld: haai, op basement, derde kwart twintigste eeuw -77 x 1.04 x 35 cm- 75

 1234

Charles van Wijk (1875-1917), bronzen beeld voorstellende een ploegos met vrouw, ‘Terugkeer van het veld’, inzending voor de 
Hollandse afdeling in het Grand Palais voor de wereldtentoonstelling in Parijs, 1900, ‘De tentoonstelling laat ons weinig beeldhouw-
werk van Hollanders zien. Een echter, zeer opmerkelijk door de kloekheid in de uitvoering en de waarheid in het sentiment, is Van 
Wijk, wiens beeldjes het karakter hebben dat vele groote beelden missen. Zijn boerin met kind, zijn knaap met een krab spelende, zijn 
Terugkeer van het veld (ploegos met vrouw) zijn kunstwerken van den eersten rang’ gesigneerd en gedateerd, Ch. Van Wijk, 1896 -49 
x 67 x 33 cm-

750
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 1235
Stenen blauw-groen fontijnornament in de vorm van een leeuwenkop met open bek omringd door acanthusbladeren, vermoedelijk 
België, eerste kwart 20e eeuw -40 x 52 x 9 cm, gebruikssporen- 40

 1236
Fortunato Gori (actief 1895-1925), verguld bronzen beeld van een orientaalse danseres op albasten basement, gesigneerd aan voet - H. 
47 cm - 500

 1237 Moderne bronzen sculptuur, meervoudige hoofden, gesigneerd en genummerd 30

 1238 Composiet beeld met voorstelling van een jager met geschoten wild en rustend op natuurstenen basement, laat 19e eeuw - H. 43 cm - 40

 1239 Tinnen beeld, getiteld: Survival on the plains, The Hunter, ontwerp: Jim Ponter for the Western Heritage Museum, official anniversary 
issue, number 1580 of 4500 - H. ca 25 cm - à.t.p.

 1240 Louis-Albert carvin (1875-1951), bronzen beeld voorstellende een paard op marmeren basement, gesigneerd - H. 21, L. 15 cm - 40

 1241 Bronzen beeld voorstellende een zeehond op basement, met monogram K.G. - H. 24 cm - 30

 1242 Gepatineerd bronzen buste voostellende een jonge vrouw, Jugendstil- stijl - H. 27 cm 10

 1243 Drie gebeeldhouwde albasten lampvoeten met cannelures en floraal decor -H. grootste lampvoet met montuur 45,3 cm, diverse 
kwaliteiten- 25

1244 1245

 1244 Loek Bos (1946), bronzen beeld, ‘Teamwork’, op marmeren basement, ontwerp voor de Koninklijke Begeer - H. 18 cm - 75

 1245 Loek Bos (1946), bronzen beeld, ‘Mercurius’, op houten basement, ontwerp voor de Koninklijke Begeer - H. 16 cm - 85
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 1246 Loek Bos (1946), bronzen beeld, ‘Justice for all’, op marmeren basement, ontwerp voor de Koninklijke Begeer - H. 19 cm - 100

 1247 Loek Bos (1946), bronzen beeld, ‘Bloemenmeisje’, op marmeren basement, ontwerp voor de Koninklijke Begeer - H. 19 cm - 60

 1248 Loek Bos (1946), bronzen beeld, ‘De Toekomst’, op marmeren basement, ontwerp voor de Koninklijke Begeer - H. 12 cm - 50

 1249 Metalen beeld voorstellende een golfer - H. 72 cm - 50

 1250 Gedeeltelijk zwart gepatineerd beeldje van een kabouter met spade en hark, uit de zwart-goud serie, ontwerp Walter Bosse -H. 16 cm- 10

 1251 Gedeeltelijk zwart gepatineerd asbakje in de vorm van een uil, uit de zwart-goud serie, ontwerp Walter Bosse -9,5 x 7 cm- à.t.p.

 1252 Drie zwart gepatineerde messing schaaltjes op houder in de vorm van een zwaan, ontwerp Walter Bosse -H. ca. 12 cm- 10

1253 1255 1259

 1253 Verzilverd messing beeld van engel op rond basement met titel: ‘Alerte’, eerste helft 20e eeuw -H. 85 cm, slijtageplekken- 100

 1254 Roestvrij stalen tuinbeeld, “Le Serpent du Paradis’, Francesco Belloni Vaccari - H. 130 cm - 500

 1255 Ir. Pieter Arend Leupen (1924), architect, groot bronzen beeld van een staande adelaar op basement -h. 57 cm- 250

 1256 Albasten siervaas met druivenbladdecor, ca 1900 -H 42,5 cm, defecten-, daarbij: albasten schaal met druivendecor op voet, ca 1900 
-H 16,5 cm, defecten- 20

 1257 Bronzen plaquette op standaard met voorstelling van Le Marchal Foch en een gelakt gipsen buste van de Duke of Wellington - Diam. 
16 H. 19 cm - 10

 1258 Torso van jongensetalagepop, daarbij: etalagehand en geborduurd Tiroler hoedje met zwarte zijden linten, adres: Hut- und Stickerei 
Geschäfft Wetty Widmann Kirchbichl-Rattenberg Tirol, eerste helft 20e eeuw 40

 1259 Drie houten religieuze sculpturen, Zuid-Europa, 17e/18e eeuw -defecten- 50

 1260 Polychrome gipsen gaper, derde kwart 20e eeuw à.t.p.
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 1261 Zes Noord-Afrikaanse bronzen beelden waaronder een neushoorn -Hoogte grootste beeld 42 cm- 75

 1262 Drie donker gepatineerde messing dierfiguurtjes, Walter Bosse voor Hertha Baller, gemerkt Baller: skiër, kat en zittend beertje -H. 
grootste beeldje 5 cm- 30

 1263 Vijf bronzen en bronskleurige beeldjes: acrobaat, cellist, etc. -H. grootste beeldje 28 cm- à.t.p.
 1264 Zes gepatineerde messing dierfiguurtjes -H. grootste figuurtje 7 cm- 15

Ansichtkaarten, foto’s en divers

 1265
Verzameling oude ansichtkaarten, Italië, Frankrijk, Nederland, etc., daarbij souvenirboekjes met afbeeldingen van Europese steden, 
veel interbellum 30

 1266 Albumplaatjes waaronder Verkade daarbij: foto’s en bidprentjes, eerste helft twintigste eeuw à.t.p.

 1267 Interieurfoto’s van een aanzienlijk huishouden, eerste kwart 20e eeuw, albumpje foto’s, ca 1916 en gedrukt album, samengesteld ter 
gelegenheid van het 25-jarig huwelijk, van Hendrik Frederik Jansen en Marie Josephine Albertine Roothaan, 1922 20

 1268 Albumpje met ca 56 ansichtkaarten van Amsterdam, interbellum 25

1269
1270

 1269
Kistje met ca 53 stereo glasnegatieven, eerste kwart 20e eeuw, kistje glasnegatieven, 14 glaspositieven en ijzeren doos dia’s van 
Afrika, derde kwart 20e eeuw, daarbij: projector Fafix 150 40

 1270 Twee albums met originele foto’s, fotokaarten en een enkel plaatje van het bombardement van Rotterdam 80

 1271 Handgeschreven omschrijving van de stad Parijs, geïllustreerd met ansichtkaarten, vroeg twintigste eeuw -formaat album 37 x 25 cm- à.t.p.
 1272 Persfoto’s, waaronder Amerikaanse presidenten à.t.p.

1273

 1273
Grote hoeveelheid originele fotonegatieven afkomstig van een Duitse militair, jaren ‘30 en ‘40. Bevat talrijke opnames van de 
Wehrmacht en de Kriegsmarine, gevechtshandelingen, bezet Parijs, parades in Den Haag, Wehrmachtssoldaten in Scheveningen, nazi-
bijeenkomst, etc. (ongepubliceerd, uniek materiaal)

50

 1274 Lot trein- en tram memorabilia, waaronder boekje ‘Van Zomerhuis tot Blauwe Tram’, boekje met overzicht van Nederlandse spoor- 
en tramwegbedrijven, gids van de Gooische stoomtramlijn, diverse treinkaartjes en ca 60 ansichten 15

 1275 Ordner met ca 80 foto’s uit diverse perioden met diverse onderwerpen 10
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 1276 Album met ca 65 ansichtkaarten en een fotokaart, betreffende vliegtuigen, daarbij: foto’s, FDC’s luchtvaart en diverse memorabilia 20
 1277 Album met ca 45 ansichtkaarten van filmsterren, waaronder Brigitte Bardot en divers waaronder artiesten 20
 1278 Doos met negen albums foto’s en knipsels à.t.p.
 1279 Grote doos ansichten Nederland en buitenland, uitzoeken 10
 1280 Drie kleine fotoalbums met betrekking tot vliegtuigen, interessant materiaal à.t.p.
 1281 Album met 27 ansichtkaarten, eerste kwart 20e eeuw en een poëzie-album in lederen band en gedateerd ‘29 à.t.p.
 1282 Twee albumpjes met ca 120 oude ansichtkaarten van Rotterdam, merendeels eerste helft 20e eeuw 40
 1283 Verzameling foto’s, persfoto’s, portretten, kiekjes, etc. à.t.p.
 1284 Album met meer dan 100 fotoplaatjes van vorstelijke personen, staatslieden, etc. Collection Felix Potin à.t.p.

 1285 Twee albums met foto’s van vliegtuigen, vliegdekschepen, luchtfoto’s Marinebasis’ en stickers, daarbij: oriëntatieboek van de Konin-
klijke Luchtmacht en een miniatuur F-16, tweede helft 20e eeuw -gebruikssporen- 20

 1286 Fotoalbums, album voor devotieprentjes, glaspositieven, foto’s, kiekjes, etc., 19e/20e eeuw 40
 1287 Oude ansichtkaarten Europa, geen Nederland 25

 1288
Foto’s, gravures, actes van prijsuitreiking, diploma’s, transfers van fietsenmerken, menu’s, oude dagvaarding, bescheiden betreffende 
scheepvaartmaatschappijen, Stoomvaartmaatschappij Nederland, Koninklijke Paketvaartmaatschappij, Stoomvaartmaatschappij 
Nederland, etc.

40

Boeken / Documenten / Prenten

 1289
Atlas der Oude Wereld in zestien gekleurde kaarten; gevolgd naar d’Anville en anderen, tot gebruik der Latijnsche Scholen, vermeer-
derd, verbeterd en gegraveerd door W.C. van Baarsel, Amsterdam en ‘s-Gravenhage, bij F.J. Weygand, Geophr=Kaart=Prent= en 
Muzijkhandelaar van Z.M. den Koning, ca 1830 -30,5 x 19,5 cm, met kartonnen omslag, gebruikssporen buitenzijde-

à.t.p.

 1290 Facsimile Joan Blaeu, Atlas Maior van 1665, ‘De grootste en schoonste atlas die ooit verschenen is’, Taschen Verlag -7 x 45 x 30 cm, 
lichte gebruikssporen- à.t.p.

 1291
Prières de Paque à l’usage des Israélites du rite Portugais, (Gebeden voor pasen, Portugees-Joodse rite, hebreeuws-frans) Hebreu-
Français, traduites en français par A. Ben Baruch Créhange, Paris Librairie Durlacher Léon Kaan, Éditeur, 1904, 574 bladzijdes, in 
halfleder gebonden, met verguld zilveren klamp en montuur -16 x 12 cm, defecten-

20

 1292
La Sainte Bible par David Martin, chez Jean Neaulme, 1743, met titelpagina, in nieuwe versleten band -gebruikssporen-; Pallu, R.P., 
Du Saint et frequent usage des sacremens de Pénitence et D’ Eucharistie, Quatrième Édition, A Paris, Chez neveu Durand, Charles-
Pierre Berton, 1758; Opere del signor A.B. Pietro Metastasio, Venezia 1794, Presso Antonio Zatta; etc.

à.t.p.

1293

1294

 1293

Butkens, F. Christophre, Trophées tant sacrés que profanes du Duché de Brabant, Tome I, A La Haye chez Chrétien van Lom, 1724, 
672 en 235 bladzijdes met register, Tom. II, 572 bladzijdes en Tome Second du supplement alias tome quatrième de tout l’ouvrage, 
444 en 34 bladzijdes, drie delen in leder gebonden met vergulde accenten, rijkelijk geïllustreerd met portretten, wapenafbeeldingen, 
etc. -ca. 35 x 23 cm, gebruikssporen, beschadigingen aan de rug

100

 1294 Beschryving der stadt Delft, Reinier Boitet, Delft, 1729, lederen, contemporaine band. Rijk geïllustreerd -43 x 29cm- 150

 1295 Hofstede de Groot, Dr. C.P., De geschiedenis van het Protestantisme, drie delen, in halfleder gebonden, met 274 houtgravures geïl-
lustreerd, Amsterdam, Gebroeders Kraaij, 1876 -papier vergeeld, banden beschadigd- à.t.p.
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 1296
Burnet, M, Historie van de Reformatie der Kerke van Engeland, In het Engelsch Beschreven En nu uit den zelven vertaald, Jan 
Hoorn en Aard Dirkz Oossaan, 1686, twee delen, in perkament gebonden met kopergravures, ca 730 bladzijdes waaronder Romein de 
Hooghe -rug van één deel beschadigd-

40

 1297 Outrein, Iohannes D’, De Gelijkenissen van den Verloren Zoon, en Onregtveerdigen Rentmeester Met eenige andere Bijbelsche Stof-
fen, Gerardus Borstius, Amsterdam, 1692, in perkament gebonden, 693 bladzijdes met aanhangsel -25,5 x 21 x 18 cm- 20

 1298 Dinant, Petrus, De Achtbaarheid van Gods Woort, Reinier van Doesburg, Rotterdam, 1709, met perkamenten omslag, 998 bladzijdes 
en register -6,5 x 20,3 x 17 cm, gebruikssporen- 30

 1299
Walch, Joan Georg, D. Martinus Lutherus volkome Kerk-Postil, vertaald uit het Duits door Johannes Wilhelmus Martini, Leiden, 
1744 De Wed. en Zoon van Jan vander Deyster en Coenraat en Georg Jac. Wishoff, C.Z., drie delen in twee banden, halfleder ge-
bonden, -26 x 21 cm, gebruikssporen, defecten, papier verkleurd-

à.t.p.

 1300 Boerma, A.C., en J. de Haan, Bouw Fragmenten, bijeengebracht door, Amsterdam, 130 bladzijdes, met fotolitho’s en foto’s geïllus-
treerd -34 x 27 cm, gebruikssporen, papier licht vergeeld- 30

 1301 Muthesius, Hermann, Das Englische Haus, Band I: Entwicklung en II: Anlage und Aufbau (van drie banden), Zweite Durchgesehene 
Auflage, halflinnen gebonden, Ernst Wasmuth, Berlin, 1908 -32 x 23 cm, gebruikssporen- 30

 1302 Gugel, E., Architectonische Vormleer, deel 2, 3 en 4, Den Haag, De Gebroeders van Cleef, 1882 -43 x 30 cm, gebruikssporen, los in 
band- à.t.p.

 1303
Straaten Jr., A. van, Architect Amsterdam, Uitgevoerde Gebouwen, Projecten, Reisschetsen, met kartonnen band -31,5 x 24,5 cm, 
gebruikssporen-, en Loosjes, Mr. A., Sprokkelingen in Nederland, Steden, Stadspoorten en Muurtorens, Amsterdam, Scheltema en 
Holkema’s Boekhandel, Amsterdam, met kartonnen band -gebruikssporen-

à.t.p.

 1304 Brakel, Wilhelmus à, Redelijke Godtsdienst en Openbaringe van Johannes, deel 1 en 2, Rotterdam, Hendrik van den Aak en Zoon, 
1767, 1134 bladzijdes, in leder gebonden, met klein familieregister Bloksma, eerste helft 19e eeuw -gebruikssporen en defecten- 40

 1305
Ursinus, D. Zacharias, Het Schat-Boeck Der Verklaringhen over de catechismus Der Christelijke Religie, Amsterdam, Joannes van 
Ravesteyn, 1650, in bruine lederen band, met in goud de opdruk VOC A, het logo van de VOC Kamer Amsterdam, op de voorzijde 
-33,5 x 19 cm, gebruikssporen, zware beschadigingen aan de band, de klampen ontbreken-

30

 1306 Bierman, Johannes, De Profezie van Zacharia, De derde Druk, Utrecht, Willem van Poolsum en Jacob van Poolsum, 1715, 720 
bladzijdes, in witte perkamenten band -20,8 x 16,5 cm, gebruikssporen- 20

 1307 Rues, Simeon Frederik, Tegenwoordige Staet der Doopsgezinden of Mennoniten in de Vereenigde Nederlanden Waerachter een Ber-
icht van de Rynsburgers of Collegianten, Amsterdam, F. Houttuyn, 1745, in witte perkamenten band -20,2 x 23,2 cm, gebruikssporen- 40

 1308 Rhetorfort, Mr. Samuel, De Brieven van, in het Nederlands vertaaldt door Jacobus Koelman, Groningen, Pieter Bandsma, 1740, drie 
delen in twee perkamenten banden -6,3 x 11 cm, gebruikssporen- 20

 1309 Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi tot Dordrecht Anno 1618 ende 1619, hier comen oock by de volle Oordeelen vande 
vijf Artijckelen, Dordrecht, Isaack Iansz canin, 1621, halflederen band -36 x 23 cm, beschadigingen- à.t.p.

 1310

Nevius, Sara, Een aendachtig Leerling van den Heere Jesus, huysvrouwe van Wilhelmus à Brakel, Rotterdam, Reinier van Doesburg, 
1725; het Nieuwe Testament, Dordrecht, Jacob en Hendrick Keur, 1748, klein formaat; Hoogvliet, Arnold, Abraham de Aartsvader, 
de agste druk, Rotterdam, Jan Daniel Beman en Zoon, 1766, Mosheim, J.L., Oude en Hedendaagsche Kerkyke Geschiedenissen, 
negende deel, Amsterdam, F. de Kruyff, A. van der Kroe en Yntema en Tieboel, 1773; Fruytier, Sions Worstelingen; Guthry, Willem, 
Des Christens Groot Interest, vertaalt door Jacobus Koelman, 10e druk, Amsterdam, Salomon Schouten, 1737; Dathenum, Petrum, De 
Psalmen des Propheten Davids, Leiden, Paulus Aertsz van Ravensteyn, 1737, etc. -diverse kwaliteiten-

40

 1311 Entrop, Pieter Jan, De Kerkelyke en Joodsche Geschidenissen verkort, Amsterdam, Pieter Jan Entrop, 1762, in witte perkamenten 
band, met kopergravures, 400 bladzijdes -6,5 x 10,5 cm, gebruikssporen- 20

 1312 Het Leven van Willem de I, derde deel, tweede druk, Leiden, Samuel Luchtmans te Middelburg Leendert Bakker, 1732, in witte 
perkamenten band, 780 bladzijdes met register -20,8 x 13,5 cm, gebruikssporen- 20

 1313
Ewald, Wilh. Ern., Veertien Betrachtingen over de Voorbooden der Eeuwigheit, uit het hoogduytsch vertaald door Isaac le 
Long,Amsterdam, Marten Schagen, A. Wor en d’Erve Onder de Linden, Hendrik Vieroot, 1735, 747 bladzijdes met register, met witte 
perkamenten band -6,3 x 10,5 cm., gebruikssporen-

20
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 1314
M. Stuart - ‘Romeinsche Geschiedenissen’ deel 1, ‘behelzende de geschiedenis der koningen, 2e druk, met achterin kaart omgeving 
Rome  (Amsterdam, Johannes Allart, MDCCXCIV) à.t.p.

 1315 Roy, Daniel le, De Waarheid der heilige Godgeleertheid, gecoorigeertd en verrijkt door Justus Muntendam, Rotterdam, Nicolaas 
Topyn, 1724, met witte perkamenten band -6,2 x 11 cm, gebruikssporen- 20

 1316
Brinck, Henricus, Toet-Steen der Waarheid en der Dwalingen ofte Klaare en Beknopte Verhandelinge van de Cocceaansche en carte-
siaansche Verschillen, 2e deel, Utrecht, Weduwe van Willem Clerck, 1690, met witte perkamenten band -6,5 x 10,2 cm, gebruiksspor-
en opnieuw ingebonden-

à.t.p.

 1317 Amezes, Willem, Vijf Boecken vande Conscientie en haar Regt of Gevalle, vertaalt en vermeerdert door C. van Walledal, Amsterdam, 
Ian Pieterse Kuypen, 1660 -6,3 x 10,3 cm, opnieuw ingebonden, gebruikssporen- 20

 1318 Costerus, Mr. Bernard, Historisch verhaal, in 1672 geweest zijnde Secretaris der Stede Wourden (Woerden), Utrecht, Willem van de 
Water, 1707, met witte perkamenten band, -20,7 x 16 cm, opnieuw ingebonden, gebruikssporen- 40

 1319

Andriessen, Andreas, Predikant te Veere, De Heidelbergsche Katechismus ofte Onderwyzinge in de Christelyke Lere, op Dichtmaat 
gebracht, Middelburg, Louis Tilleefert, Davidsz, met inscriptie, geschonken aan Appolonius Joannes Reijnvaan, door de inspecteur 
van de scholen in Middelburg, 14 juli 1756, met witte perkamenten band op de voorkant in goud een wapen afgebeeld -20 x 23 cm, 
gebruikssporen-

20

 1320 Barueth, Joan, Historie van het Stadhouderschap der Heeren Princen van Orange Hoognodig tot Bewaaring van de Vryheid in den 
Kerk- en Burgerstaat, Dordrecht, Abraham Blussé, 1765, met bruine lederen band -21 x 23,5, gebruikssporen, band beschadigd- 20

 1321
Smytegelt, Bern:, Des Christens Eenige Troost in Leeven en Sterven of Verklaringe over den Heidelbergschen catechismus in LII 
Predicatien, Den Haag, Ottho en Pieter van Thol, Middelburg A.L. en M.H. callefels, 1756, in bruine lederen band, met handtekenin-
gen van de uitgevers -21 x 16,5 cm, gebruikssporen-

20

 1322
Owen, Johannes, Th. Doct., De inwonende Zonde in de Gelovigen, vertaalt met voorreeden van Alexander Comrie, A.L.M. Phil. 
Doct. En Predikant te Woubrugge, Leiden, Johannes Hasebroek, Amsterdam, Nicolaas Byl, 1760, in halfleder gebonden -17 x 11,5 
cm, gebruikssporen-

à.t.p.

 1323 Schyn, Herman, Leeraar der Doopsgezinde in Amsterdam, De Mensch in Christus, Amsterdam, Jacobus Borstius, 1721 -16,3 x 10,5 
cm, gebruikssporen opnieuw ingebonden- à.t.p.

 1324
De Fransche Tyrannie, Dat is t Oprecht en Waerachtig Verhael van de Grouwelijke Wreetheden tot Bodegraven, Swammerdam en 
elders door de Franssen gepleegt, Jan Claesz ten Hooven, 1674, geïllustreerd met kopergravures, 150 bladzijdes, met perkamenten 
band -zware gebruikssporen-

20

 1325
Koelman, Jacobus, De Pligten der Ouders, in Kinderen voor Godt op te voeden, Nevens Dryderley catechismus, Amsterdam, J. 
Wasteliers, 1679, met perkamenten band -16 x 10 cm, gebruikssporen- 20

 1326
Smytegelt, Bernardus, Keurstoffen of Verzameling van vyftig uitmuntende Predicatien, Den Haag, Pieter van Thol, en de Wed. O. van 
Thol en Zoon, Middelburg, De Wed. A.L. callefels en Zoon, en de Wed. M.H. callefels 1765, 632 bladzijdes, opnieuw in halfleder 
gebonden -20,5 x 16,5 cm, gebruikssporen-

à.t.p.

 1327
Orde der Texten, Zoo als dezelve jaarlijks Op de Feestdagen En over het Lyden van Christus voor Paaschen, In de Hervormde 
Gemeente van Amsteldam gepredikt worden, Amsterdam, Johannes Wessing Willemsz, 1773, 80 bladzijdes, in leder gebonden -17,5 
x 11, gebruikssporen-

20

 1328 Het Nieuwe Testament ons Saligmakers Jesu Christi Op nieuw herdrukt naar de uitgave van Jan Mourentorf te Antwerpen 1599, ca 
1800, in lederen band -12 x 14 cm, gebruikssporen- 20

 1329 Jurieu, De Vervulling der Prophetien, of de Aanstaande Verlossing der Kerke, Utrecht, François Halma, 1686, 360 bladzijdes  met 
register, in leder gebonden -21 x 26,5 cm, gebruikssporen- 20

 1330 Lodensteyn, J. van, Geestelyke Opwekker Voor Het Onverloochende, Doode, en Geesteloose Christendom, Amsterdam, Adrianus en 
Johannes  Douci, 1732, met witte perkamenten band, 332 bladzijdes -16,5 x 10,5, gebruikssporen- 20

 1331 Biblia, Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1631, in halfleder gebonden -18 x 12 cm, zware gebruikssporen- à.t.p.

 1332 Hellenbroek, A., Voorbeeld der Goddelijke Waarheden voor Eenvoudigen, die zich bereiden tot de Belijdenis des Geloofs, Utrecht, 
H.H. Kemink, met perkamenten band -15 x 9,5 cm, gebruikssporen- à.t.p.

 1333
Corput, Abraham vande, Het leven en de Dood van Philips Melanchthon met het Verhaal vande reformatie der Kercken in 
Duytschland, Amsterdam, Abraham Wolfganck, 1662, met kopergravures, 828 bladzijdes met register -16,3 x 9,2 cm, latere band 
beschadigd, zonder rug, gebruikssporen-

20

 1334

Kohlbrügge, H.F., Het Lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet, vooraf gaat mijne afzetting als 
Luthersch proponent, Amsterdam, J.H. den Ouden, 1833 -23 x 14 cm, later ingebonden, gebruikssporen-, daarbij: Kohlbrügge, H.F., 
Katechisationen von Herrn Pastor Dr. Kohlbrügge, nachgeschrieben durch Frau Professor Wichelhaus, handgeschreven, 471 bladzi-
jdes, in leder gebonden -21 x 17 cm, gebruikssporen-

à.t.p.

 1335 Le Temple des Muses, Amsterdam, chez Zacharie Chatelain, 1736, onderdeel van een groter geheel, verklaring der gravures van map 
50 en 51, met fraaie kopergravures, titelpagina, vignetten, omslag met caligrafie etc. -45 x 29 cm 20

 1336 Twee Japanse uitklapbare boekwerken met erotische voorstellingen 25

 1337 Gedenkboek voor Nederlandsch-Indië, ter gelegenheid van het Regeringsjubileum van H.M. de Koningin 1898-1923, met veel foto’s, 
enige schade à.t.p.
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 1338

Utrechtse maskerade van 1881 - Triumphelijcke Incomst vanden doorluchtighen ende hooghgheboren Aerts-hertoge Matthias, binnen 
die princelijcke stadt van Brussele in t’iaer ons heeren M.D.LXXVIII. den xviij dach Januarij. Gehouden door Heeren Leden van het 
Utrechtsche Studentencorps op den 28 Juni 1881 bij gelegenheid van het 245-jarig bestaan der Hoogeschool, getekend door Anthonie 
Grol, uitgegeven door J.L. Beijers en J. van Boekhoven

50

 1339 Zeven boekjes Flipje, Tiel, landkaarten, Plan de Paris, etc., daarbij: aanstekers à.t.p.

 1340 Tal, T.,  Oranjebloesems, uit de gedenkbladen van Neerlands Israel, feestgave bij de inhuldiging van H.M.Wilhelmina, Koningin 
der Nederlanden, Van Crefeld en Co., Amsterdam, Aug-Sept. 1898, 136p, titelpagina gebruind, versierd linnen folio band à.t.p.

 1341 Drie fotoherinneringsboeken: Vistas de Corral, Vistas de Chile, And the Descriptive Album of London à.t.p.
 1342 Phil Grisel (1923-2008), manuscripten van een toneelstuk, gedichten, etc. à.t.p.

 1343
Drie facsimiles van oude boeken: Blaeu’s Atlas van de Nederlanden, N.V. Uitgeverij Orbit, Amsterdam, MCMLXXIII -53,5 x 33 cm-; 
Uitbeelding der heerlijkheit Friesland door D Bern. Schotanus à Steringa -53,8 x 32,5 cm-; en Toonneel der Steeden van Westvries-
land Holland utrecht By Joan Blaeu 1652 t’ Amsterdam

à.t.p.

 1344 Plattegronden, reisgidsen en ansichtkaarten, 19e/20e eeuw à.t.p.

 1345 Miniatur-Bibliothek: Elf Reiseführer met kaarten en omschrijvingen: Düsseldorf, Wien, Celle, Aachen, Bonn, Der Starnberger See, 
Salzburg, Budapest, Brüssels Umgebung, Löwen und Mecheln en Ostende und die Flandrische Küste, ca 1910 à.t.p.

 1346 Plaatjesboeken, deeltjes Ivanov’s Verteluurtjes, Nieuwe verteluurtjes, romans, etc. à.t.p.
 1347 Wandkalender 1952 met weekoverzichten, Batterijenfabriek Herberhold n.v. Utrecht, De Witte Kat à.t.p.

 1348
Album met ca 250 ex libris van Europese schilders, kunsthandelaren, kunstliefhebbers, etc. waaronder veel Nederlanders: de kun-
sthandelaar Vincent van Gogh door Marius Bauer, ets, Sebastià Congost, Paul Citroen, Hans Heeren, Betsy Westendorp Osieck, etc., 
etsen, houtsnedes, litho’s, plaatjes, etc., meest interbellum

60

1349 1352

 1349
Album met meer dan 300 Europese ex libris met plantaardige motieven, waaronder die van de Duits-joodse industriëel Ottmar 
Strauss, etsen, houtsnedes, litho’s, plaatjes, etc., grotendeels interbellum 60

 1350 Album met ca 160 Europese ex libris met literaire motieven, waaronder Clara Eggink, Johan Fabricius, Martinus Nijhoff, Hans Sachs, 
Nico van Suchtelen en de architect Karl Stieff, etsen, houtsnedes, litho’s, plaatjes, etc., grotendeels interbellum 40

 1351 Album met ruim 100 Europese ex libris en plaatjes, erotiek, surrealistisch, etc., diverse technieken, waaronder houtsnede, meest 
interbellum à.t.p.

 1352
Album met ca 350 Europese ex libris met religieuze motieven, Frans Bosen, Talma Elim, Pierre Elliot Trudeau, Kees Fens, N. Posthu-
mus Meyjes, P.M. Cochius, etc., etsen, houtsnedes, litho’s, plaatjes, etc., meest interbellum 60

1353

 1353
Album met ruim 200 Europese ex libris met vogelmotieven, Theun de Vries, Jac. Thijsse, Jo Vincent, etc., etsen, houtsnedes, litho’s, 
plaatjes, etc., meest interbellum 40

 1354 Album met verzameling ex-libris plaatjes, eerste helft 20e eeuw à.t.p.

 1355

Vier werkboekjes, Stichting Bedrijfsgroepen Metaal- en Electrotechnische Industrie, Afdeling Vakopleiding, van de leerling J.A. 
Veefkind uit Zeist, van 1943 tot en met 1946 in opleiding bij N.V. Gero fabriek Zeist voor het vak graveren, met meerdere ontwerpen 
van lepelstelen, kandelaar, monogrammen, in potlood, met het stempel van de N.V. Gerofabriek voorzien. J.A. Veefkind was later 
hoofdontwerper bij GERO, daarbij: ingelijst getuigschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel Haarlem 
1777, als blijk van waardering voor 25-jarige getrouwe plichtsbetrachting 1940 - 8 mei - 1965 met wat foto’s betrekking hebbende op 
de GERO en het Nederlands Monogrammen boek voor goud- en zilversmeden

80

 1356 Brochures, gebruiksaanwijzigen, actes, gravures, plaatjes, etc., 19e/20e eeuw 50
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 1357 Devotieprentjes, bidprentjes, etc. 40
 1358 Zeven 18e eeuwse boeken, voornamelijk Bijbelse geschiedenis -diverse kwaliteiten- 20

 1359 Boeken over stoomtreinen, etc.: Serie van 14 boeken: Great Western Steam, Great Southern Steam, etc., D. Bradford Barton Limited, 
Huxtable, Nils, Classic Streamtrains, Magna Books, etc. à.t.p.

 1360 Kunstboeken, Monet, Goya, Toulouse Lautrec, etc. à.t.p.
 1361 Boeken over vliegtuigen, helicopters, etc. à.t.p.
 1362 Boeken over auto’s, sportwagens, old timers, etc. à.t.p.
 1363 Plaatjesalbums: Piet Bakker, Douwe Egberts; Jan Feith en Ch. Behrens, Zwerftochten door ons land, etc. à.t.p.
 1364 Boeken over pijpen en bierpullen: Tischack, Hans, Die Reservistenpfeife; Heiligenstein, R. Ron, Regimental Beer Steins, etc. à.t.p.
 1365 Gravures, litho’s, etc., waaronder industriëel en topografie, 18e/20e eeuw à.t.p.

 1366 Op karton geplakt Uittreksel uit het Huishoudelijke Reglement voor het Huis van Bewaring te Utrecht betreffende de verplichtingen 
der gevangenen, benevens enkele andere algemeene bepalingen -46,5 x 37 cm, defecten- à.t.p.

 1367 Brieven, almanakjes, menu’s, foto’s, notariële actes, etc., grotendeels interbellum 40

 1368 Uitnodiging aan de heer S.S. Mensonides om de bijzetting van het stoffelijk overschot van prinses Wilhelmina bij te wonen, Liturgie 
van dienst der bijzetting, etc., daarbij: bedankbrief van prinses Laurentien uit 2005, etc. à.t.p.

 1369 County of London, Driver’s Licence, 1907/1908, rijbewijzen, paspoort, etc. 20

 1370
Rijckevorsel, T.C.M.H. van, Geschiedenis van het Maagdenhuis te Amsterdam 1570-1887, J.S. de Haas, Amsterdam, 1887 -defecten-, 
daarbij: ingelijste litho van het Maagdenhuis, C. de Kruijf del, A. Lutz Sculp -19 x 22- en twee ingelijste reproducties van een 18e 
eeuwse gravure van het Maagdenhuis, 20e eeuw

à.t.p.

 1371 Tien ingebonden jaargangen van ‘Op de Hoogte, geïllustreerd maandschrift’, 17e t/m 24e jaargang (1920 t/m 1927) en 34e en 35e 
jaargang (1937/38) 20

 1372 WOII, boekje betreffende Mobilisatie ‘Praatjes en Plaatjes van de Soldaatjes’ à.t.p.
 1373 Joods gedenkboek met hebreeuwse letters, lederen band, 19e eeuw à.t.p.
 1374 Lot van ca 30 boeken met betrekking tot Koninklijk Huis, meest Wilhelmina en Juliana à.t.p.
 1375 Lot van ca 20 boeken met betrekking tot Koninklijk Huis à.t.p.
 1376 Diverse boeken met betrekking tot de scouting, waaronder ‘Het Welpenboek’ à.t.p.
 1377 Zeer groot diverse boeken met betrekking tot mode en klederdracht, in vier dozen, wordt niet verzonden à.t.p.

 1378 Musterbuch, Vollmann-Design, 1965/1967, Schöninger Werkstätten, Ein Schöner Markenerzeugnis, Opal, Tische und Kleinmöbel 
Katalog 1964/65, en map Kleinmeubel Climax Metalform à.t.p.

 1379

Diverse boeken over zilver: International Hallmarks on Silver collected by Tardy, 5th Edition, reprint 2014; Voet, E. Jr. Nederlandse 
goud- en zilvermerken, zevende druk, ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974; Verbeek, J., Nederlands zilver 1780-1830, 1984 
Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom Lochem-Gent; Citroen, K.A., Erpers Royaards, F. van, Verbeek, J., 1984 Uitgeversmaatschap-
pij De Tijdstroom BV Lochem, Museum Willet-Hothuysen Amsterdam en Glerum, Jan Pieter, Zilver, Trion Baarn -Tardy nieuw en 
ongebruikt, andere boeken met gebruikssporen-

20

 1380 Diverse boeken, waaronder tweemaal Almanach de Gotha, Hofkalender 1870, beschrijving Zaanlandsche Dorpen 1794, boekje met 
allerlei soorten schrift, Utrechtsche Studenten Almanak uit 1833 en meer 20

 1381 Ordner met boekillustraties, tekeningen, telegrammen en gravures, waaronder uit de 17e en 18e eeuw 10
 1382 ca 35 licht erotische magazines, voornamelijk ‘Wiener Melange’, jaren ‘50 à.t.p.

 1383
Drie stukken betreffende de familie Langlois (Bonaventure Claude Charles), Uittreksel van Le ministre de la Police Générale de la 
Republique, Paris, 22 Prairial an 8 (11 juni 1800), au Préfer du Département de L’Aisne, Jeanne Charlotte Langlois krijgt als emigré, 
toestemming zich te vestigen in Chateau Thierry, etc.

à.t.p.

 1384 Lettre avec une demande du 19 Nov. 1809, à Son Exellence Monseigneur le Grand Maitre de l’Université Impériale, Comte de 
l’Empire, etc.et lettre du 16 juillet 1822 signé par Marie Nicolas Silvestre Guillon, prélat et théologien français (1759-1847) à.t.p.

 1385 Verzameling kinderprenten/censtsprenten, 19e eeuw 50

 1386 Album met interessante verzameling van ca 95 menu’s, Liebich, champagnemerken, , etc., waaronder een op zijde gedrukt menu in de 
vorm van een scheepsvlag, M.S. Marnix van St. Aldegonde 1939, Rotterdamsche Lloyd, litho’s, etsen, aquarellen, etc., veel B 150

 1387 Album met ca 600 Chromos Liebich plaatjes, diverse onderwerpen -band beschadigd- 20

 1388

Map met gemarmerd papier beklede omslag, waarin onder andere een afschrift van de boedelscheiding tussen vrouwe Sara Elisabeth 
Schmid, Weduwe van wijlen den Heer Dr. H. W. Bosch, en Mrs. P.W. Bosch en H.J. Michiels (van Kessenich), als deelvoogd voor 
den minderjarigen zoon J.H.W. Bosch, 22 november 1802; afschrift van acte waarin de afkoop van tiendplichtigheid van grondstuk-
ken op de carthuijzer Engh onder Utrecht, door J.W.H. Bosch, 31 mei 1848, met lakstempel; afschrift notariële acte betreffende de 
successie van Hendrik Willem Bosch, 10 mei 1821; Proces Verbaal van Veiling en Verkoop en kwitantie voor den koopprijs van 
zekere huizinge (herberg?), erve en grond gemerkt no. 70, staande en gelegen te Vechten, gemeente Bunnik, aan den Utrechtschen 
Zandweg, toegewezen aan Den HoogWelGeboren Heer Jonkheer H.W. Bosch van Drakestein te Vlkeuten, in dato 25 Junij 1836; en 
afschriften van aankopen door de familie Bosch van Oud-Amelisweerd

40
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 1389
Stukken betreffende Joh. Donkers, grafisch ontwerper voor onder meer Kolff’s Offset Drukkerij, Batavia: bewijs van lidmaatschap 
van de American Club in Shanghai, 1935, kiekjes van het vertrek van een passagiersschip, uitnodiging voor een diner, twee met Oost-
Indische inkt getekende cartoons, etc.

à.t.p.

 1390 Bladen gelithografeerde poëzieplaatjes, album gelithografeerde plaatjes, losse gelithografeerde poëzieplaatjes, poëziealbum, etc. à.t.p.
 1391 M.C. den Boet van Dulmen (1948), motorcrosser: documentatie, stickers en krantenknipsels, 80er jaren à.t.p.
 1392 Vel velum met twee bladzijdes handgeschreven religieuze tekst met gedecoreerde hoofdletters, mogelijk 15e/16e eeuw -18,5 x 13 cm- 50

 1393 Oude actes, huwelijkscertificaat, kwitantie Anonie Piera, graf Oude Kerk te Amsterdam, signalement gezochte criminelen, geboorte 
uittreksel, kwitantie van Succesierechten, grafschrift van Ambrosius Justus Zubli, 1820, etc. grotendeels 19e eeuw 40

Oude rekeningen, cheques, kwitanties, etc.
 1394 ca 50 oude rekeningen en kwitanties, sommige met belastingstempels, waaronder buitenland, oudste uit 1884 20
 1395 Drie brieven, afschrift, etc., Frankrijk, 1806, 1809, 1813 en 1815 à.t.p.
 1396 Een lotje met div. oude kwitanties, documenten etc., ook betreffende oude aandelen à.t.p.
 1397 Lot met notarisakten uit Nederland, België en Frankrijk, sommige met belastingstempel, de oudste met vierstuiverstempel uit 1761 à.t.p.
 1398 ca 65 documenten uit 17e, 18e en 19e eeuw, onder andere betreffende de firma Louvrex 20

Oude aktes

 1399

Notariële acte: Keizerlijk notaris Willem Hoving, residerende te Appingedam, hoofdplaats van het tweede arondissement van het de-
partement van de Wester-Eems, verkoop van een boerenplaats , staande op Oltdorp, onder Uithuizen, door Cornelis Willem Dijkema, 
landbouwer, wonende te Uithuizen, en deszelfs echtgenoote Elizabeth Jans, aan Hindrik Sieuwkes Sickema en Elizabeth Klaassens 
Westerdijk, deszelfs echtgenoote, 31 maart 1815

à.t.p.

 1400 Oude akte met droogstempel uit 1723, opgesteld door ‘Wij Jan Lancer’, met keurig bewaard gebleven lakzegel 40

 1401 Drie documenten van de Bataafse Republiek, bestaande uit een publicatie van 5 Februari 1795, een dagverhaal en een extract uit 
1800, daarbij: lot deel van een publicatie 20

 1402 Oude akte uit 1739 met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Cornelis de Jongh Schout, Hendrik Olthuysen en Jan van Bree, Schepenen 
der Heerlijkheid Heemstede’, betreffende een hofstede gelegen aan de Middellaan in Heemstede 15

 1403 Oude akte uit 1727 met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Cornelis de Jongh Schout en Gerrit Munck’, betreffende de Hofstede Mid-
dellaan, gelegen aan de Gasthuyslaan te Heemstede 15

 1404

Oude akte uit 1789 met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Willem Dolleman Schout, Godert van den Haag en Jan Sleght, Scheepenen 
der Heerlijkheid Heemstede’, betreffende de Hofstede Middellaan, met koetshuis en stalling voor tien paarden, tuinmanswoning, 
loodsen en schuren, groot ca twee morgen, gelegen aan de Gasthuyslaan te Heemstede, verkoper is Nicolaas van Eys, bewindhebber 
van de VOC te Amsterdam

25

1405 1406 1407

Olympische Spelen en sportmemorabilia

 1405
Diego Maradona (1960-2020), lichtblauw voetbalshirt SSC Napoli (1990-1991), aan beide zijden gesigneerd, ‘Con affetto ‘10’ op 
achterzijde, ingelijst -89 x 68 cm- 750

 1406
Lionel Messi (1987), rood met blauw gestreept voetbalshirt FC Barcelona, gesigneerd en ingelijst met foto van Messi tijdens een 
signeersessie -89 x 68 cm- 500

 1407 Wesley Sneijder (1984), rood met wit voetbalshirt AFC AJAX, Sneijder 10 op rugzijde, gesigneerd en ingelijst -89 x 68 cm- 75
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 1408 Dan Marino (1961), zeeblauw American footballshirt Miami Dolphins, Marino 10 op rugzijde, gesigneerd en ingelijst -89 x 68 cm- 75

 1409 Wit met rood voetbalshirt AFC AJAX (2012-2013), gesigneerd door het elftal en ingelijst -89 x 86 cm- 75

 1410
Vaandel, FIFA World Cup Final, Nederland - Spanje, gesigneerd door meerdere spelers van het Nederlands elftal, ingelijst, Johannes-
burg, 11 juli 2010 -35 x 26 cm- 50

1411 1412

1413

 1411 Wit met rood voetbalshirt AFC AJAX, gesigneerd door het elftal en ingelijst -89 x 86 cm- 75

 1412 Wit met zwart en geel voetbalshirt Botafogo, Brazilië, gesigneerd door meerdere spelers en ingelijst -89 x 86 cm- 50

 1413 Foto doelpunt Marco van Basten in het groepsduel tegen Engeland, EK ‘88, gesigneerd door Van Basten en ingelijst -43 x 58 cm- 75

1414
1415

 1414 Foto Marco van Basten in de finale tegen Rusland, EK ‘88, gesigneerd door Van Basten en ingelijst -43 x 58 cm- 75

 1415 Foto van voetballer Tscheu La Ling tijdens een wedstrijd in de jaren ‘80, gesigneerd Tscheu La Ling en ingelijst -43 x 58 cm- 75
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 1416
Foto van Marco van Basten’s tijdens zijn omhaal tegen FC Den Bosch van 9 november 1986, gesigneerd door Van Basten en ingelijst 
-43 x 58 cm- 75

 1417 KNVB oranje voetbalshirt, European Championships 2008 Limited Edition in bijbehorende doos, gesigneerd door Marco van Basten 75

 1418 Ruud van Nistelrooij, Nederlands elftal, foto op canvas, Cor Mooy sportfotografie, gesigneerd en genummerd 1/25 -129 x 84 cm- 20

 1419 Diego Maradona, foto op canvas, Cor Mooy sportfotografie, gesigneerd en genummerd 1/25 -110 x 80 cm- 20

 1420 Cristiano Ronaldo, Inter Milaan, UEFA Cup, foto op canvas, Cor Mooy sportfotografie, gesigneerd en genummerd 1/25 -105 x 83 cm- 20

 1421 Ruud Gullit met Ronald Koeman, Nederlands elftal, foto op canvas, Cor Mooy sportfotografie, gesigneerd en genummerd 1/25 -79 x 
120 cm- 20

1422 1425

 1422 Heinz Stuy, Horst Blankenburg en Johnny Rep, Ajax, WK Finale 1972, foto op canvas, Cor Mooy sportfotografie -84 x 1.23 cm- 20

 1423 Gianluca Vialli, FC Juventus, Champions league 1995-96, foto op canvas, Cor Mooy sportfotografie, gesigneerd en genummer 1/25 
-116 x 80 cm- 20

 1424 Nederland-Duitsland, WK finale, 1974, foto op canvas, Cor Mooy sportfotografie -84 x 1.21 cm- 20

 1425
Poster van de UEFA ‘88 ‘EURO AKTUELL’  finale in München op 25 juni 1988 waaronder Nederland Europees kampioen werd, 
gesigneerd door verschillende spelers, ingelijst met penning ‘Fussball Europa Meisterschaft’ en speldje KNVB 250

 1426 Lot met betrekking tot racing, waaronder programmaboekjes en persfoto’s, uitzoeken à.t.p.
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Strips en diversen

 1427 Donald Duck nr. 1, eerste jaargang: oktober 1952 50
 1428 Hergé, The adventures of Tin Tin, Methuen; Breysse, F.A., Oscar en Isodoor; Toonder, M., Tom Poes, etc. à.t.p.

 1429
Verhuisdoos met bijna de complete serie Kuifje van Hergé (2e druk en franstalig) echter in soms behoorlijk gelezen en slechte staat. 
Tevens Diverse boeken en LP’s over Smurfen, Johan en Pirrewit (franstalig). Smurfen kalender en postzegels. Quick et Flupke, 
Michel Polnaref boek, diverse LP’s etc.

15

 1430 Een serie stripboekjes van Dick Bos, nummers 1, 3 t/m 9, 11, 13 t/m 20, 23, 24, 41, 60, 62 en 64 -gebruikssporen- 20

 1431 Een serie stripboekjes van Akim, de held van de jungle, nummers 1, 3 t/m 21, 23 t/m 37, 39, 41 t/49, 69, 101 t/m 139, 141 t/m 147, 
150 t/m 167 -gebruiksporen- 20

 1432 ca. 65 stuks Suske en Wiske in lot, in gebruikte staat 20

 1433 Een lot met een aantal oude Engelse strips: 5 x ‘The Wizard’ (1949), 2 x ‘The Champion’ (1949), 2 x ‘Eagle’ (1952 en 1954), 1 x ‘The 
Beezer’ (1956), 1 x ‘The Hotspur’ (1952) en 1 x ‘The Beano’ (1970) - alle in gebruikte doch nette staat à.t.p.

 1434 Twaalf Porsche kalenders, jaargangen 1987 en 1989 t/m 1999 25

Posters, affiches, aankondigingen en photography
 1435 Geëmailleerd reclamebord Bavaria bieren -59,3 x 29,3 cm, kleine corrosieplekjes- 30
 1436 Rond geëmailleerd reclamebord Heineken -Diam. 37,5 cm, zonder haken-lichte corrosie aan de rand en achterzijde- 30

1437
 1437 Geëmailleerd reclamebord: Focwa Nederlandse Vereniging van carrosseriebedrijven, Langcat, Bussum -47 x 46,5 cm, lichte defecten- 20
 1438 Geëmailleerd reclamebord Bols Liqueurs, Celar -33 x 20, beschadigingen aan de ogen- 10

 1439 Blikken reclamebord 7UP, The Saterday Evening post, Copyright 1949 by The Seven-Up Company, vierde kwart 20e eeuw -39 x 29 
cm- à.t.p.

 1440 Kartonnen reclamebord Blikgroenten Burcht, Noordhollandsche Conservenfabriek Peter Verburg, Noordscharwoude -43,5 x 48,5 cm- à.t.p.
 1441 Geëmailleerd reclamebord Heineken -60 x 40 cm- 30
 1442 Geëmailleerd bord K.N.M.V. -30 x 20, defecten- à.t.p.
 1443 Geëmailleerd bord: N.V. Levensverzekerings Mij UBO Agentschap, Langcat, Bussum -30 x 20,5 cm, lichte gebruikssporen- 20
 1444 Geëmailleerd en blikken bord Onbewoonbaar Verklaarde Woning -formaat resp. 13,5 x 23 en 20 x 29,8 cm, defecten- à.t.p.
 1445 Geëmailleerd bord: Volledige Vergunning -32,1 x 33 cm, gebruikssporen en corrosie- à.t.p.
 1446 Twee geëmailleerde borden: Oranjestraat en Milchstraße Zentis -formaat grootste bord -16,8 x 70 cm, defecten- à.t.p.
 1447 Geëmailleerd bord: K.N.A.C. S.O.S. Dienst, Langcat, Bussum -31,8 x 23,3 cm, defecten, corrosie- à.t.p.
 1448 Geëmailleerd reclamebord Cinzano vermouth -23,2 x 43 cm, defecten, corrosie- 20

 1449 Twee geëmailleerde bordjes: W.C. Personeel en Verboden Te Roken, daarbij: metalen bordje Danger Alive N.T.E.C. -defecten, 
formaat grootste bordje 10,3 x 54 cm- 20



January 14, 2021 Posters, affiches, aankondigingen en photography

82

1451 1457

1472

kavel TRUE Inzet
 1450 Metalen reclamebord met reliëf Mort Subite Gueuze . Kriek Framboise cassis . Peche -49,2 x 39,2 cm, gebruikssporen- 20

 1451
Kartonnen reclamebord met standaard Elvis (Presley)The king of Rock ‘n Roll, The Complete 50’ s Masters 5 cd-5 cassette Limited 
edition Vinyl Box Set with 48 page Book, Rca, BMG International -67,2 x 45,8 cm, gebruikssporen-, daarbij: levensgrote op een 
karretje gezeten fotobord van Elvis Presley in zwart-wit -H. 156 cm, defecten-

à.t.p.

 1452 Zwarte glazen reclameplaat: Philips ‘Bi-Arlita ‘Lampen 34,8 x 27,8 cm, chip van één hoek- en kartonnen reclameplaat Philips 
Rijwiellampjes Zaklantaarnlampjes -30,8 x 30,8 cm, gebruikssporen- 30

 1453 Blikken reclameplaat: Witte Kat batterijen -50,3 x 35,8 cm, gebruikssporen- 20

 1454 Affiche: ‘Spiritus gloeilicht’ van de Gist- en Spiritusfabriek, ontwerp: Jacques Zon, druk: Emri en Binger, Haarlem, ca. 1898 -ca. 93 x 
74 cm, licht verkleurd aan randen- 20

 1455 Vier affiches voor pennen en inkt: Lamy, Paper Mate, Soennecken en India Ink, tweede helft twintigste eeuw -formaat grootste af-
fiche: 39 x 29 cm- à.t.p.

 1456 Twee ingelijste foto’s van Maria callas, derde kwart 20e eeuw -36 x 25 cm- 15

 1457
Mahoniehouten cassette met ca 55 albumine foto’s van Zwitserse landschappen en steden, gesigneerd door fotograaf: D.L. de Leur, 
eind 19e eeuw -formaat foto’s 30 x 36 cm- 100

 1458 ca 24 circus posters, Circus Renz, Cirkus Scott, Williams Althoff, etc. 20

Postzegels en benodigdheden
 1459 ca 750 poststukken wereld 20
 1460 ca 30 diverse brieven, waaronder voorfilatelie 20

 1461 Doos postzegels wereld in drie grote en acht kleine stockboeken, waaronder postfris, daarbij: map met fotoprints en geschiedenis van 
Belgische wielrenners 10

Telefoonkaarten, sigarenbandjes en divers
 1462 Verzameling speldjes à.t.p.
 1463 Verzameling speldjes à.t.p.
 1464 Verzameling speldjes à.t.p.
 1465 Verzameling speldjes à.t.p.
 1466 Verzameling speldjes à.t.p.
 1467 Verzameling speldjes à.t.p.
 1468 Een ‘speldjesalbum’ met ca. 400 oude speldjes à.t.p.
 1469 Collectie van enkele honderden speldjes, voornamelijk voetbalclubs met spelers en diverse automerken, jaren ‘50 en later 10
 1470 Collectie van enklele honderden speldjes, waaronder veel Russisch 10
 1471 Collectie van enkele honderden reclamespeldjes, jaren ‘50 en later 10

Modelbouw

Auto’s

 1472
Dinky Supertoys no. 986, Thorneycroft Mighty Antar low loader with propeller in originele verpakking - verpakking en model met 
gebruikssporen - 30

 1473 Dinky Supertoys no. 972, 20-Ton Lorry-Mounted Crane ‘Coles’ in originele verpakking - verpakking en model met gbruikssporen - 15
 1474 Modelautootjes wo. Dinky Toys en blikken stationsgebouw à.t.p.

 1475 ca 35 modelvrachtwagens, schaal 1:87, Herpa, Berkina, Albedo, Praliné en Rosskopf, waaronder jubileumuitgaven, -ongebruikt en in 
originele verpakking- 20

 1476 ca 34 modelvrachtwagens, schaal 1:87, Herpa en Albedo, waaronder eerste uitgaven, -ongebruikt en in originele verpakking- 20
 1477 ca 34 modelvrachtwagens, schaal 1:87, Herpa en Albedo, -ongebruikt en in originele verpakking- 20
 1478 Modelauto’s en accessoires, schaal 1:87, Herpa, Praliné, Wiking, Kibri, Ritze etc. -meerendeels in orginele verpakking- 20
 1479 ca 20 modelauto’s, schaal 1:18, Burago, Maisto, Tonka etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1480 ca 20 modelauto’s, schaal 1:18, Burago, Ertl, Maisto etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1481 ca 20 modelauto’s, schaal 1:18, Burago, Solido etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1482 ca 15 modelauto’s, schaal 1:18, Burago, Polistil, Maisto etc. veel Ferrari -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1483 ca 15 modelauto’s, schaal 1:18, Burago, Maisto etc. Veel Ferrari -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 1484 Modelautotjes in originele doosjes, Impy, Travelling car, The collectors Miniature Series, etc., daarbij: blikken olietanker in doos, 
Friction Type, Handleiding Mercedes-Benz 190/190 D, en twee locomotieven, Roco en Märklin 20

 1485 ca 20 modelauto’s, schaal 1:18, Burago, Minichamps etc. Veel Ferrari -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1486 ca 20 modelauto’s, schaal 1:18, Burago, Tonka etc., veel Ferrari - diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1487 ca 20 modelauto’s, schaal 1:18, Burago, Maisto etc. Veel Porsche en Ferrari -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1488 Twee Mini Auto Boxen met ca 25 modelautotjes, Trifels Spielwaren à.t.p.



January 14, 2021 Modelbouw

83

1489

1510

kavel TRUE Inzet

 1489 Grote verzameling van een paar honderd modelautotjes, Gogi Toys, Dinky Toys, Tekno, etc. -diverse kwaliteiten- 80
 1490 Verzameling kleine modelautotjes, Lesney, Best-Box, Siku, Matchbox, etc. à.t.p.
 1491 Bouwdoos Renault RE 20 Turbo Big Scale Series 1:12th Scale, Tamya KIT NO BS 1226 -beschadiging doos- à.t.p.
 1492 ca 20 modelauto’s, schaal 1:18, Burago, Maisto, Tonka etc., veel Ferrari - diverse kwaliteiten- à.t.p.

 1493 ca 27 modelauto’s, schaal 1:72, Shuco, Microchamps etc. diverse merken waaronder Volkswagen -ongebruikt en in originele verpak-
king- 20

 1494 6 Schuco modelauto’s waaronder een Grand Prix studio III set in originele doos -diverse kwaliteiten- 20

 1495 ca 18 modelauto’s en modelvrachtwagens, Dinkytoy, Corgi, Ninco etc. waaronder kuifje, James Bond’s Aston Martin etc. -grotendeels 
ongebruikt en in originele verpakking- 20

 1496 ca 12 modelauto’s, Komat’su, Legend, Herpa, Revell etc. -ongebruikt en in originele verpakking- à.t.p.
 1497 ca 20 modelauto’s, schaal 1:72, Burago, Tonka, Maisto etc., veel Ferrari en Mercedes -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1498 ca 40 modelauto’s, Dinkytoy, Corgi, Tonka etc., -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1499 ca 50 modelauto’s, Dinkytoy, Corgi, Tekno etc., -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 1500
Interessante doos boordevol met oa originele Dinky Toys Meccano England Ltd waaronder; Tanktransporter 660 incl tank 651, 621, 
626, 688, 623, 670, 643, 693, 686, 677, 622, 673, 692, 665 John missile launcher in box, 661, shado 2, ferret scout car, personnel car-
rier, 1T cargo truck en veel meer, deels in originele doosjes en in mooie staat. ca 50 stuks. Bekijken !!!

150

 1501 Märklin Sprint racebaan met autotjes en toebehoren, gedeeltelijk in originele doosjes -gebruikssporen, werking niet gegarandeerd- à.t.p.
 1502 Verzameling modelautotjes, Corgy, Marjorette, Matchbox, etc. -diverse kwaliteiten à.t.p.
 1503 ca tien modelauto’s en trucks waaronder: Maisto, Lion-Toys, Burigo etc., -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1504 Collectie modelautootjes, voornamelijk russisch, jaren ‘80 en diverse Dinky Toys, in beschilderde houten kist à.t.p.

 1505 Tien modelautotjes van de vroege automobielen: voornamelijk Peugeot en Renault, Safir, Frankrijk, derde kwart twintigste eeuw 
-onbespeeld in orginele verpakking- à.t.p.

 1506 Lot diverse modelautootjes, waaronder Schuco studio 1050, Dinky Toys Karmann Ghia, Superior Criterion en caravan en Matchbox 
Series, Major M-9 Pack en Gama tractor met mechaniek - alle in gebruikte staat - 25

 1507 Motor City Classics, Ford A Pick Up, 1931 en Maisto,  Citroën 15CV 6Cyl, schaal 1/18, in originele verpakking 10

 1508 Sun Star, Chevrolet Bel Air Hard Top Coupe, 1953, Maisto, Mercedes-Benz 500 K Typ Special Roadster 1936 en Solido, Ford Road-
ster 1934, Humphrey Bogart, model 1/18, in originele verpakking - motorkap Chevrolet los, verpakking beschadigd - 25

 1509 Western Models, cadillac V16 convertible Victoria, 1933, Mercedes Benz 540K special roadster en Bugatti Atlantic, Sommerville 
Models, Austin 10 cambridge en Tin Wizard, Borgward Isabella Heckflosse, schaal 1/43, alle in originele verpakking 10

 1510
Lot van 19 diverse RIO minatuur auto modellen, waaronder Mercedes Benz parade auto Hitler en vier Bugatti modellen, Italië, jaren 
‘70 schaal, 1/43 50

 1511 Verzameling modelautotjes waaronder veel Dinky Toy -gebruikssporen- 40
Boten

 1512 Houten model van oorlogsschip ‘H.M.S. Bounty’ -L. 60 cm- 25
 1513 Houten model van vissersboot -L. 43 cm- 10

1514 1515

 1514 Houten model van oorlogsschip ‘Eendracht’-L. 90 cm- 75

 1515 Houten model van boeier ‘Sperwer’ -L. 77 cm- 40

 1516 Houten model van oorlogsschip ‘H.M.S. Bounty’ in tafelvitrine -formaat vitrine H. 132 x B. 94 x D. 35 cm- 150
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 1517 Houten model van een vissersboot: NW20 -H. 57 cm- à.t.p.

 1518 Houten model van een 19e eeuws vrachtschip - L. 70 cm - 25

 1519 Houten model van een klipper - L. 110 cm - 50

 1520 Model van het volgetuigde plezierjacht ‘Mary’ - L. 48 cm - 20

 1521 Handgemaakt model van het oorlogsschip ‘HMS Victory’, ca 60 jaar oud - L. 130 cm - 75

1522 1523

 1522 Houten model van oorlogsschip ‘De Noorse Leeuw’ - L. 108 cm - 40

 1523 Houten model van oorlogsschip ‘De Friesland’ - L. 77 cm - 75

 1524 Houten modelboot: Milagre de Nazare, Brazilië 2e helft 20e eeuw -l. ca. 116 cm- à.t.p.

 1525 Twee houten scheepsmodellen van vissersboten, waaronder de VL 217, de Vrouwe Arina -H. grootste model 37,5 cm- à.t.p.

Treinen

 1526 Grote hoeveelheid rails, wissels, pijlers, etc., in originele doosjes, Märklin, daarbij: Temsi transformator in doos à.t.p.

 1527 Modeltreinen, locomotieven, wagons, rails, transformator etc., Fleischmann, Märklin, deels in originele verpakking -diverse kwalitei-
ten- 20

 1528 Modeltreinen, locomotieven, wagons, rails, transformator etc., Märklin, Roco, deels in originele verpakking -diverse kwaliteiten- 20

 1529 Märklin rails, wagons, transformator, etc., in originele doosjes 20
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 1530 Modeltrein, wagons, rails, transformator etc., Lima in originele verpakking -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 1531 Modeltrein, wagons, transformator etc., Lima in originele verpakking -diverse kwaliteiten- à.t.p.

Algemeen

 1532 Verzameling modelvliegtuigjes, Match box, Dinky Toys, etc. 20

 1533 Blikken modelvliegtuigen van luchtvaartmaatschappijen, etc. -defecten- 20

 1534 Diverse modelauto’s, etc., diverse formaten en materialen -diverse kwaliteiten- 20

 1535 Blikken locomotief Raybank, TCDD, Eskisehir, Turkije, interbellum, Amerikaanse legerjeep, Arnold, US Zone en Dinky Toy van een 
futuristisch voertuig, Dinky Toy -gebruikssporen -L. locomotief 24 cm- 20

 1536 Grote en zeer gedetailleerde maquette van Burcht met ophaalbrug en slotgracht. Schaal 1:87 met diverse beweegbare delen. 20

 1537 Grote, mooi gedetailleerde en zeer complete Burcht in meerdere doch onbeschadigde delen. 15

 1538 Drie complete Torens behorende bij Burcht inclusief meedere soldaten in types en uit diverse tijdsperiodes waaronder enkele originele 
“tinnen soldaatjes” à.t.p.

 1539 Burcht “Hotel Stadt Strauhaus” met verlichting en bezoekers. Schaal 1:87 Leuk verzorgd geheel. 10

1540

1545

 1540
Krat met diverse modellen “mint” in box waaronder Airfix: F15 Eagle # 50515-7, Italeri: YF23 Black Widow #91, Monogram: UFO 
#85-6012, Adamski type 1 UFO, Glencoe models UFO (2x)  Total 6 pcs. à.t.p.

 1541 Doos boordevol met schaal 1:87 accessoires en figuren voornamelijk gericht op de middeleeuwen met oa: Preiser 16359,16341,24763
,10399,10460,24760,24761,24762, Faller, Busch,Kibri, Chooch etc….. (figuren zowel blanco als beschilderd) à.t.p.

 1542 Doos boordevol met schaal 1:87 accessoires en gebouwen met delen van diverse Burchten voornamelijk gericht op de middeleeuwen 
met oa: Wiad, Kibri, Faller à.t.p.

 1543 Verhuisdoos vol met schaal 1:87 gebouwen (nieuw in doosjes) met oa; Kibri 38914,38915,38916,8470,8472,8479, Wiad 1064, Faller 
929, Auhagen 12263,12348, Vollmer 43749 etc…. Totaal 23 stuks à.t.p.

 1544 Collectie tinnen soldaatjes, onbeschilderd en deels in originele verpakking 10

Collectibles

Movie, TV figures, books, posters en memorabilia

 1545
Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring; the Balrog of Morgoth, a ancient Demon of “Flame and Shadow” who dwells in the 
mines of Moria and attacked the fellowship in the Chamber of Mazarbul and was held of by Gandalf at the Bridge of Khazad-dum. 
Illuminates in the dark, candle Holder in mint condition in original box which has some minor defects.

15

 1546 Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring; original 9 figurines box (81099) in mint condition and in unopened box including: 
Frodo, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Boromor, Samwise, Merry en Pippin. Also includes “the One Ring to rule them all” 40
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 1547

Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring; Rivendell, also known as Imladris, was an Elven town and the house of Lord Elrond en 
Arwen located in Middle-earth. It is described as “The Last Homely House East of the Sea” in reference to Valinor, which was west 
of the Great Sea in Aman. 1200 manhours were put into this handpainted masterpiece of which 300 pcs were made. In it’s original 
unopened box and in prestine mint condition. A musthave for all fans. number ?/300. 20x46x31 cm

200

 1548 Lord of the Rings, the Return of the King; Golden Hall of Meduseld, home of Theoden King, Eomer en Eowyn in Rohan. Roof can be 
taken off to see inside. This Maquette in in perfect mint condition and because of it’s state, cannot be shipped. 55x50x26 cm 50

 1549

Lord of the Rings, the Two Towers; Smeagol or Gollum, Collectors DVD gift set. the figure has never been removed from box. This 
is the figure which came with the DVD of the movie. This box does not include the movie DVD but only the Gollum DVD. The Box 
shows some wear. It’s from Sideshow Collectibles. The head, neck and arms of Sméagol are expertly captured in this quarter scale 
bust. The bust is made out of heavyweight polystone.

15

 1550 Lord of the Rings en the Hobbit, Collection of ca. 20 books in mint condition. English but mostly in French. Describes all caracters 
and detailed “making of”; the Fellowship of the Ring, the Two Towers, the Return of the King and the Hobbit. 50

 1551 Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring; Hobbit hide out for Frodo, Sam, Merry en Pippin under a tree root while the Nazgul 
rides above them. Including 4 figurines. Mint condition with a few minor defaults. 33x24x40 cm 20

 1552
Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring; 2 pcs Collectible Weta sideshow Polystone Bookends “No Admittance”. Bilbo Bag-
gings house at Bag End. Depics Bilbo at the door on the inside of his house en Gandalf at the door on the outside. RARE pieces. 
added 2 hollow books

100

1553

1559

 1553

Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring; Gate of the Argonath. Weta sideshow. The Argonath, also known as The Gates of 
Argonath or The Pillars of Kings, was a great monument of Gondor. Each of the two figures bore a crown and a helm, with an axe in 
its right hand and its left hand respectively, raised in a gesture of defiance to the enemies of Gondor. This is number 194/500 in mint 
condition with original box. 24x24x32 cm

50

 1554 Lord of the Rings; Games Workshop metal Figurines 2003 GW, ca 40 pcs. All beautifull handpainted including: Gandalf, Frodo, Hob-
bits, Faramir, Boromir, Aragorn, Elves, Riders of Rohan, Nazgul etc. 10

 1555 Lord of the Rings; Bag End Collectors edition. Weta sideshow. Mint in original box. This is number 682/1111. 23x20x36 cm 20

 1556 Lord of the Rings; Bag End Collectors edition. Weta sideshow. Mint and still sealed in original box. This is number ?/1111. 23x20x36 
cm 20

 1557
Lord of the Rings, the Return of the King; Golden Hall of Meduseld, home of Theoden King, Eomer en Eowyn in Rohan.A large hall 
the Meduseld gleamed golden in sunlight and could be seen from miles around. This is number 2977/4000 Mint and still sealed in 
original box. Weta sideshow. 24x16x35 cm

20

 1558 Lord of the Rings, the Two Towers; Orthanc, carved in ages out of black stone, the towering monolith of Orthanc was home to the 
falle Wizard Saruman and birthplace of many Uruk-Hai. Weta sideshow. Mint in original box. This is number 379/750. 20x18x35 cm 20

 1559
Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring; Orthanc Black Tower of Isengard, carved in ages out of black stone, the towering 
monolith of Orthanc is home to the Wizard Saruman. Weta sideshow. Mint and still sealed in original box. This is number 214/400. 
25x25x52 cm

50

 1560 Lord of the Rings, the Two Towers; Helms Deep Fortress, a towering refuge in the realm of Rohan. Many lives were lost at “the battle 
for Helmsdeep” Mint in original box. Games Workshop 38x21x30 cm 20
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 1561
Lord of the Rings, the fellowship of the Ring; Set 1 of 3 . With the fate of Middle Earth at stake, a fellowship of 9 walkers stride forth 
from Rivendell. Leading this brave trek across wild and dangerous country is the Wizard Gandalf togethe with Frodo en Legolas. 
Weta sideshow. Mint and still sealed in original box. 25x17x23 cm

20

 1562 Lord of the Rings, the fellowship of the Ring; Set 3 of 3. With the fate of Middle Earth at stake, a fellowship of 9 walkers stride forth 
from Rivendell. This set includes Aragon, Sam and Bill the pony. Weta sideshow. Mint and still sealed in original box. 25x17x23 cm 20

 1563
Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring; The Prancing Pony. Perched upon a crossroads in the northwest of Middle-earth, the 
small town of Bree is a quiet place. In the center of town, the Prancing Pony Inn is a home away from home for weary travelers from 
distant lands. Weta sideshow in mint condition en original box. This is number 53/500. 18x12x27 cm

30

 1564
The Hobbit, an Unexpected Journey; The Green Dragon Inn. Down the hill and across the water lies the favourite watering hole of 
every Hobbiton inhabitant, the Green Dragon, an establishment of impeccable repute where cool ale and warm conversation wash 
away a day’s tests and toils. Weta sideshow in mint condition en original box. 27x15x13 cm.

15

 1565

Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring; original 11 figurines in almost mint condition upon a styrofoam display depicting the 
full Fellowship passing a large tree, including: Frodo, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Boromor, Samwise, Merry, Pippin en Bill 
the Pony (Gollum as always hidden out of sight) 42x9x43 cm. without original box. Fragile and therefore cannot be shipped. Rare 
piece signed by William Adams 2007

20

 1566 Lord of the Rings, huge box containing lots of original posters, calenders, moviepictures, Gandalf the Grey, Balrog of Morgoth, Tree-
beard, Bilbo Baggins from Weta as well as original sealed boxes with figurines. 50

 1567
Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring; Warhammer Scenery of Amon Sûl or Weathertop is the place the Fellowship rests and 
Frodo is stabbed with a Morgul blade by the WitchKing of Angmar. This sideshow is without it’s original box but comes with 11 
figurines including the Ringwraiths, Frodo, Sam, Merry, Pippin and Aragorn who comes to their rescue.45x45x17cm

40

 1568
Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring: Barad-dûr (“Dark Fortress”) was the Dark Lord Sauron’s primary stronghold in Mor-
dor, serving as his base of operations in Middle-earth during the Second and Third Ages. Beautifull sideshow piece in absolute mint 
condition but without it’s original box. 30x22x35 cm

40

 1569
Lord of the Rings, the Return of the King: Minas Tirith formerly and eventually again known as Minas Anor is the stronghold with 
the White Tower of Ecthelion rising up to the sky and were the final battle for Middle Earth took place. Beautifull must have sideshow 
piece in absolute mint condition but without it’s original box. 28x22x25 cm

40

 1570
Mars Attacks ! Trendmasters Martian Ambassador with firing chaos ray blaster in original sealed blister 1996, Martian Trooper with 
firing proton ray blaster in original sealed blister 1996 en Displaybox with 15 original sealed Hot Toys Mini Cosbaby’s including the 
rare Human Girl Figure.

15

 1571
Harry Potter and the Philosopher’s stone en Sorcerer’s stone; Mattel, 3 figures 2001 in original sealed blisters including: Harry, 
Dumbledore (blister slightly damaged) , Lord Voldemort en 3 pcs Hogwarts Heroes 8”boxed dolls Harry, Ron, Hermione. Total 6 
pieces

15

 1572 Kuifje en Bobby 3D diorama “Le P’tit Reporter” Libraire van Hergé. Kuifje figuur #42502 8,5 cm (totaal afm. 29x23x8 cm) 10

 1573 Emaille thermometer, Suske en Wiske, De Levende Toren, uitgeverij: Standaard 1999 - 75 x 22 cm - 50

 1574 Pirelli kalender 2015, Steve Meisel (1954) in origineel foedraal 50

 1575 Pirelli kalender 2013, Steve McCurry (1950) in origineel foedraal 125

 1576 Pirelli kalender 2012 ‘Swoon’, Mario Sorrenti (1971) in origineel foedraaL 50

 1577 Pirelli kalender 2016, Annie Leibovitz (1949) in origineel foedraal 50

 1578 Vijf Pirelli kalenders, 1985 t/m 1989, waaronder met uitnodiging en foto 150
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 1579 Tien Pirelli kalenders 1990 t/m 1999 150

 1580 Elf  Pirelli kalenders 2000 t/m 2010 150

Speelgoed en spellen

Smurfen

 1581
Standbeeld van Johan en Pirrewiet uit “de oorlog der 7 bronnen” in streng gelimiteerde oplage van 60 stuks. Dit is nummer 44 
inclusief certificaat en originele verpakking. Hoogte 70 cm. Een zeer zeldzaam stuk dat niet verzonden wordt en alleen afgehaald kan 
worden !

250

 1582
Fafnir de Draak met Grote Smurf, gelimiteerde jubileum uitgave uit 2013 met certificaat. nr.60 van 200. Leblon Delienne, Fariboles, 
Peyo. Hoogte 43 cm. Kunsthars/Resin. Een zeer zeldzaam stuk ! Let op ! Dit item wordt niet verzonden en kan alleen worden afge-
haald.

200

 1583
Speciale uitgave van de Franse webshop ‘La Marque Zone’. Dit beeld van Homnibus en Grote Smurf is 19 cm hoog. Beeld uit 2010 
is gemaakt van resin (kunsthars) in een oplage van slechts 150 exemplaren waarvan dit nummer 61 is. Met certificaat maar zonder 
originele doos, dit blijft echter een van de meest gewilde stukken. Zeer Zeldzaam !

200

1584
1585

 1584
Fafnir de Draak met Smurf, gelimiteerde eerste editie uitgave uit 2014 nr.64 van 100. Leblon Delienne, Peyo. Hoogte 30 cm. Kun-
sthars/Resin. Een zeer zeldzaam stuk met certificaat en in originele verpakking ! 150

 1585
Peyo - Pixi 2715; Johan en Pirrewit op verjaardagsbezoek bij de Grote Smurf op zijn 542 !!? verjaardag (2015). 48 metalen beschil-
derde figuurtjes van onze helden met certificaat en in originele verpakking. Nr 65 van oplage 300. Een zeldzame en zeer gewilde set. 150

 1586 Fariboles: Monulf, kidnapper en folteraar van Smurfen, meester van de draak Fafnir. Sideshow uit 2013 vervaardigd uit resin (kun-
sthars) afmeting 25x15x16 cm en nummer 175 uit de gelimiteerde oplage van 200 stuks. Met certificaat in originele houten kist. 100

 1587
Fariboles: Olivier en de financiële Smurf, sideshow uit 2015 vervaardigd uit resin (kunsthars) 18 cm hoog en nummer 126 uit de 
gelimiteerde oplage van 155 stuks. Met certificaat, boekje over het onstaan van de oplage, gouden genummerde munt en in originele 
houten kist.

100

 1588 Fariboles, Peyo: Gian en Davy, sideshow uit 2015 vervaardigd uit resin (kunsthars) 19 cm hoog en nummer 88 uit de gelimiteerde 
oplage van 150 stuks. Met certificaat in originele houten kist. 100
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 1589
Zédibulle, Peyo: Johan en Pirrewiet met Smurf op vlot (uit Le Pays Maudit 1964) dit beeld is gemaakt van resin (kunsthars) en is 
nummer 31 van de slechts 99 gemaakte stuks. Dit is de “grote versie” met certificaat maar zonder originele doos. 100

 1590
Fariboles: 3 delige set van Alban Ficat 2010; Johan en Pirrewiet en het weerzien der Smurfen. De beelden van deze sideshow zijn alle 
gemaakt van resin (kunsthars) waaronder de grondplaat 36x16x4 cm meet en Johan 20 cm hoog is. Alle 3 afzonderlijk in originele 
doos en met aparte certificaten met respectievelijk nummers 27en482en488 uit de serie van 500.

80

1591

1593

 1591
Peyo - Pixi 5671; Johan en Pirrewit met Smurfen op de vlucht voor de draak Fafnir uit “Le Pays Maudit 1964 blz 56en57”(2014). 10 
metalen beschilderde figuurtjes van onze helden met certificaat en in originele verpakking. Nr 212 van oplage 400. 80

 1592 Peyo - Pixi 1701; Johan en Pirrewit ridders te paard bij steekspel uit “de zwarte pijl” (2014). 4 metalen beschilderde figuurtjes van 
onze helden met certificaat en in originele verpakking. Nr 71 van oplage 300. 80

 1593
Zédibulle: 2 delige set; Johan op paard en Pirrewiet op sikje (by Celine Godard) uitgifte door atelier “Like An Angel” deze beelden 
zijn gemaakt van metaal en zijn nummers 5en55 van de slechts 90 gemaakte sets. Met certificaten en in originele dozen. 75

1594

1595 1596

 1594
Pirrewiet op sikje; Speciale uitgave van de Franse webshop ‘La Marque Zone’. Dit beeld van Pirrewiet en Sikje is 16 cm hoog, 7 cm 
breed en 49 cm lang. Beeld is gemaakt van resin (kunsthars) in een oplage van 250 exemplaren waarvan dit nummer 33 is. Gemaakt 
in samenwerking met Fariboles. Met certificaat in originele doos.

50

 1595
Zédibulle: Johan en Pirrewiet met Smurf op vlot (uit Le Pays Maudit 1964) dit beeld is gemaakt van resin (kunsthars) en is nummer 
56 van de slechts 90 gemaakte stuks. Met certificaat in originele doos. 50

 1596
Fariboles: uit Johan en Pirrewiet, De Koning met een smurf. Deze beelden zijn gemaakt resin (kunsthars) en meet 22 cm in hoogte. 
Met certificaat en in originele doos is dit nummer 206 van 350. 50
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 1597
Fariboles, Peyo: Gargamel met gevangen Smurf in kooi, sideshow uit 2010 vervaardigd uit resin (kunsthars) 17 cm hoog en nummer 
72 uit de gelimiteerde oplage van 500 stuks. Met certificaat maar zonder originele verpakking. 50

 1598
Peyo - Pixi 6410; Johan en Pirrewit bij de Koning met kleine Smurf in kooi  (2015). 5 metalen beschilderde figuurtjes van onze 
helden met certificaat en in originele verpakking. Nr 5 van oplage 180. 50

 1599 Peyo - Pixi 6414; Johan en Pirrewit met Smurf op vlot uit “Le Pays Maudit 1964”(2016). 7 metalen beschilderde figuurtjes van onze 
helden met certificaat en in originele verpakking. Nr 68 van oplage 140. 50

 1600
canvas doek; Johan en Pirrewiet: De Fafnir Draak (100cm x 70cm) uitgifte 2016. limited edition nr 3 van oplage 40. inclusief origi-
nele koker en certificaat. 50

 1601
canvas doek; Johan en Pirrewiet: “Le Sire de Montresor” (100cm x 100cm) uitgifte 2016. limited edition nr 2 van oplage 25. inclusief 
originele koker en certificaat. 50

1602

1610

 1602
Peyo - Pixi 6411; Grote Smurf Alchemist (2015). diverse metalen beschilderde figuurtjes van oa onze held Grote Smurf experimenter-
end met zijn toverdrankje. In originele verpakking. Nr 117 uit de oplage van 180 stuks. 40

 1603 Peyo - Pixi 6362; Johan en Pirrewiet Piles at Faces (2015). 2 metalen beschilderde figuurtjes van onze helden in originele verpakking. 
Nr 128 van oplage 350. 30

 1604 canvas doek; Johan en Pirrewiet: Grote Smurf en de toverfluit (100cm x 70cm) uitgifte 2012. limited edition. Exclusief originele 
koker en certificaat. 30

 1605 Geëmailleerde plaat “Les Plaques a Coustoon”: Johan en Pirrewiet in het Smurfendorp (75 cm x 27 cm) uitgifte 2012. Limited edition 
nr. 95 van oplage 100. Inclusief certificaat en in originele verpakking. 30

 1606
Zware verhuisdoos vol met voornamelijk franstalige Smurfen, Johan en Pirrewit Strips (les Schtroumpfs / Johan et Pirlouit), spellen, 
puzzels, kaarten etc. Inclusief een aantal streng gelimiteerde en zeldzamere (oa 1967) oplages. Diverse exemplaren in Vietnamees, 
Duits, Spaans, Italiaans, Engels etc. Moet zeker gezien worden !

25

 1607 2 sideshows van Johan en Pirrewit onderweg op paard en sikje 30x20x20 cm alsmede; financiële Smurf op audiëntie bij de koning. 
Beiden gemaakt en geschilderd door “Bruno” 2012 25

 1608 Peyo - Pixi 3801; Pirrewiet rijdend op sikje, zingend en spelend op z’n gitaar (2002). metalen beschilderd figuurtje van onze held in 
originele verpakking. Nr 221 van oplage 1000. 25

 1609 Peyo - Les Etains de Virginie; Ingekleurde Smurf (2016) 6 cm. Gelimiteerde oplage van metaal gegoten figuur van een gelukkige 
Smurf met certificaat en in originele verpakking. Nummer 37 van oplage 99. Zeldzaam stuk ! 25

 1610
Krat helemaal gevuld en boordevol met oa handgeschilderde klei-figuren Johan en Pirrewiet aan het Hof van de koning. ca 35 stuks 
waarvan sommige met kleine maar herstelbare schades. 25

 1611
Verhuisdoos vol met zeer oude en tere verzamel items waaronder; cést une mascotte figuren en jouet latex deformable, smurfen, 
robbedoes, marsupilami, johan, pirrewiet, Tin Tin met Bobbie. Smurfen Blik met Bonbons (niet meer voor consumptie). 8 tal gerela-
teerde VHS videobanden. Kortom een interessant oud (waardevol) geheel. Moet gezien worden.

25

 1612 Doos met daarin diverse “zachte, buigbare en flexibele” Smurfen poppen waaronder grote Smurf. Diverse maten variërend van 15-28 
cm. Tevens flexibel figuur van Johan 16 cm en ook 2 stuks flexibele Fafnir draken van Hoechst. Totaal 16 stuks 20

 1613 Peyo - Pixi 1702; Johan en Pirrewiet op weg (2019). 2 metalen beschilderde figuurtjes van onze helden in originele verpakking. 20

 1614 Peyo - Pixi 3801; Pirrewiet en de 10 Smurfen (2002). 2 metalen beschilderde figuurtjes van onze grote en kleine helden in originele 
verpakking. Nr 93 van oplage 1000. 20
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 1615
Peyo - Les Etains de Virginie; Johan en Pirrewiet (2016) 12 cm. Gelimiteerde oplage van 2 metaal gegoten figuren van onze helden 
met certificaat en in originele verpakking. Nummer 20 van oplage 99. 20

 1616 Peyo - Les Etains de Virginie; Johan en Pirrewiet (2016) 12 cm. Gelimiteerde oplage van 2 metaal gegoten figuren van onze helden 
met certificaat en in originele verpakking. Nummer 24 van oplage 99. 20

 1617 Peyo - Les Etains de Virginie; Johan en Pirrewiet (2016) 12 cm. Gelimiteerde oplage van 2 metaal gegoten figuren van onze helden 
met certificaat en in originele verpakking. Nummer 6 van oplage 99. 20

 1618 Originele Smurfenprent met oa Grote Smurf, Smurfin, Brilsmurf, babysmurf in mooie wissellijst (70cm x 50cm) gesigneerd door 
PEYO. Limited edition nr 95 van oplage 99. Prent licht tropisch in rechteronderhoek. 20

 1619 Originele Johan en Pirrewietprent “La Fleche Noire” (1991) in mooie wissellijst (70cm x 50cm) gesigneerd door PEYO. Limited edi-
tion nr 219 van oplage 250. Prent licht tropisch aan onderzijde. 20

 1620 Originele Johan en Pirrewitprent “de fluit met de 6 smurfen” (2010) in mooie wissellijst (73cm x 53 cm). Limited edition nr 81 van 
oplage 100. 20

 1621 Originele Johan en Pirrewitprent “de fluit met de 6 smurfen” (2010) in mooie zwarte wissellijst (73cm x 53 cm). Limited edition nr 5 
van oplage 100. 20

 1622
Originele Johan en Pirrewitprent met Smurf op vlot uit “Le Pays Maudit 1964”(1987). In mooie groene wissellijst (80 cm x 60 cm) 
gesigneerd door PEYO. Nr 76 van oplage 399. 20

 1623 Peyo - Pixi 5662; Pirrewiet en Grote Smurf bij openslaande strip van “de fluit en de 6 smurfen”(2010). 3 metalen beschilderde figu-
urtjes van onze helden in originele verpakking. Nr 203 van oplage 250. 15

 1624 Originele Johan en Pirrewitprent “de oorlog der 7 bronnen” (80 cm x 48 cm) zonder wissellijst. Limited edition nr 85 van oplage 199. 15

 1625
Tekenmap met daarin 2 posters en 3 originele gesigneerde prenten van Johan en Pirrewit. Nr 91 van oplage 100 met origineel certifi-
caat, Nr 143 van oplage 150 gesigneerd door Derib maar zonder certificaat. Nr 26 van oplage 50 gesigneerd door Derib maar zonder 
certificaat.

15

 1626 Doos met veel verzamel items voornamelijk franstalig van de Smurfen, Johan en Pirrewit waaronder Elpees, Singles, Strips, Pop up’s, 
Spirou uitgaves waaronder oudere uitgaves 1953-55-59-63-67-69…., originele posters en tekeningen, DVD, etc. 10

 1627 Doos met daarin diverse “Peyo” poppen van 2x Gargamel 1982, Azrael 2009, Johan 1983, Pirrewiet 1983 en Marsupilami 1988 
variërend van 20-60 cm. Tevens houten afbeeldingen van Johan en Pirrewiet. Totaal 8 stuks 10

 1628 Foto van “Spirou Noel” omslag uitgave Hebdo nr 1548 van 14 december 1967 in blauwe wissellijst (93 cm x 63 cm) helaas met wat 
vochtschade. 10

 1629 Lot van ca 85 (super) smurfen waaronder betere en zeldzamere exemplaren waaronder; 20057, 20143, 20180, 40207, 40208, 40212, 
40502, 40504, 40508, 40511, etc….. moet zeker gezien worden ! 25

 1630 Enorm lot Smurfen, ca 600 stuks, diverse uitvoeringen 100
 1631 Enorm lot van minimaal 125 sets bouwplaten Smurfendorp, ca 750 platen in totaal 100

1632

 1632 Groot lot Smurfen, ca 200 stuks, in plastic box, uitzoeken 50
 1633 Groot lot bestaande uit 37 Supersmurfen, in originele verpakkingen 40
 1634 Groot lot diverse Supersmurfen, zowel compleet als incompleet, veel losse onderdelen, uitzoeken 40
 1635 Groot lot van ca 35 sets bouwplaten Smurfendorp, ongeveer 175 platen in totaal 35
 1636 Lot van ca zeventien Smurfen, lastiger te vinden exemplaren 25
 1637 Uitgebreid lot Smurfen, ca 100 stuks, in plastic box 25
 1638 Groot lot van 25 sets bouwplaten Smurfendorp, 125 platen in totaal 25
 1639 Supersmurf tankstation, in originele verpakking 20
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 1640 Zeven stuks ruimtesmurfen, waaronder zeldzame varianten 20

 1641 Smurfen racebaan, doos heeft enige beschadiging, werking niet getest 20

 1642 Doos Smurfenhuisjes, klein en groot, veel kleinere onderdelen missend, goed te gebruiken voor onderdelen 20

 1643 Supersmurf, met reclamebord, in originele verpakking 10

 1644 Zesmaal verschillende supersmurf in originele verpakking 10

 1645 Lot diverse smurfen en toebehoren, uitzoeken 10

 1646 Flinke doos Albert Heijn en Kindersuprise smurfen, groot aantal, uitzoeken 10

 1647 Vijfmaal zwarte Smurf 10

 1648 Plastic bak Mac Donalds smurfen, flink aantal, diverse jaren 10

 1649 Kavel van 9 cd’s en een casettebandje smurfen à.t.p.

 1650 Flink kavel smurfen, waaronder zeven diverse puzzels, tien stripboeken en wat losse zaken à.t.p.

1651 1660

 1651 Doos met ca 25 Smurfen candytoppers, veel verschillende à.t.p.

 1652 Bouwplaten Smurfendorp, nummer 1-5 à.t.p.
 1653 Zeven Smurfen Pez-dispensers à.t.p.
 1654 Grote oude teddybeer met lederhosen, midden 20e eeuw -L. 80 cm, gebruikssporen- à.t.p.

 1655 Triplex trekpop Donald Duck, adres: Meijer en Blessing, Jongkindstraat, Rotterdam, biscuitporseleinen Walt Disney figuurtjes, plastic 
Mickey Mouse poppetje, Walt Disney autotjes, etc. 20

 1656 Lego in originele verpakking: 103, 850, etc., daarbij: lege doos 727 à.t.p.
 1657 Barbiepoppen in originele verpakking, Steiff diertje, mechanisch hondje, etc. 20
 1658 Blikken locomotieven en rijtuig, Japan, tweede helft 20e eeuw 20
 1659 Vijf Thunderbirds figuren, daarbij: Vintage 1999 Dart Maul Ep1 Figure Interactive Talking Bank Think Way à.t.p.

 1660 Blikken speelgoed, auto’s, waaronder politieauto, hijskraan, spaarpot, etc., grotendeels derde kwart 20e eeuw -diverse kwaliteiten- 40

 1661 Stoommachines en toebehoren -diverse kwaliteiten, gebruikssporen- 50
 1662 Grote blikken speelgoed circus auto, Circus van Tri-ang -25 x 59,5 x 19 cm, gebruikssporen- 20

 1663 Poëzieplaatjes, oude gelithografeerde afbeeldingen van organen van het menselijk lichaam, stukken oud behangselpapier, etc., 
19e/20e eeuw à.t.p.

 1664 Blikken locomotieven, rails, wagons, etc., waaronder Hornby à.t.p.
 1665 Doos met Meccano speelgoed met handleiding à.t.p.
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 1666 Houten speelgoed tractor, mogelijk ADO, daarbij: blikken kindernaaimachine Comet, beide midden 20e eeuw -gebruikssporen- à.t.p.
 1667 Celluloid pop van gekleurd meisje, Wildebras, Nederland, eerste helft twintigste eeuw -gebruikssporen- à.t.p.
 1668 Oud blikken speelgoed: army truck, ziekenwagen, diverse boten, daarbij: diverse modellen straalvliegtuigen van oa Airfix en Revell à.t.p.

 1669 ca acht stuks mechanisch blikken speelgoed en klokje waaronder Unique USA, fietsende gans, autotjes, Russische vrouwtjes, etc. 
-gebruikssporen- 40

 1670 Racebaan, Formula One, Scalextric in doos -gebruikssporen, werking niet gegarandeerd-, daarbij: Hump Back bridge Scalextric, in 
doos à.t.p.

 1671 Polychrome houten brandweerauto, midden 20e eeuw -L. 49 cm, gebruikssporen- à.t.p.
 1672 Stoommachine met onderdelen, twee kleine Anker bouwdozen en Friction Circus Truck in origineel doosje 20
 1673 Pluche beren, waaronder Steiff en Hermann 40
 1674 Pluche beren waaronder Steiff en Hermann 20
 1675 Kunststof en andere figuurtjes van soldaten, dieren, indianen, etc. waaronder Durso en Lineol 20
 1676 Faux been Mahjong spel in linnen cassettes, daarbij benen fiches, eerste helft twintigste eeuw -gebruiksporen- à.t.p.
 1677 Blikken speelgoed, modelautotjes, locomotieven en kabelbaan, grotendeels tweede helft 20e eeuw -diverse kwaliteiten- à.t.p.
 1678 Beschilderd houten veldkanonnetje met metalen beslag, vermoedelijk WO I - L. 33 cm - (Collection Jowap) 10
 1679 Messing scheepskanon met lontgat op houten affuit, mid. 19e eeuws model - L. 14 cm -  (Collection Jowap) 10
 1680 Doos vol tinnen soldaatjes in 18e eeuwse uniformen 30
 1681 Bak Necobo onderdelen en handleiding à.t.p.

1682

1684 1690

 1682 Instruktieboekje Meccano, instructions for No. 2 accesory outfit, Engeland, 1934 -gebruikssporen- à.t.p.

Tapijten, textiel, kleding etc.

 1683 Buidels, hoofddeksels, vaandels etc., waaronder veel geborduurd met gouddraad, eerste helft twintigste eeuw -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 1684 Ingelijst onderdeel van een kazuifel met borduursel, zilverbrokaat, etc., 18e/19e eeuw -met lijst: 101,5 x 70,5 cm- 40

 1685 Collectie kerkelijk textiel 10

 1686 ca 20 taptijtjes en tentvoorhangen, waaronder (Pakistan) Bochara en Beloudch à.t.p.

Meubilair, spiegels, lampen etc.

 1687 Eiken kastje met polychrome porseleinen laatjes, Société Céramique, Maastricht, ca 1930 -formaat kastje zonder laatjes 38,5 x 14,5 x 
56,5 cm- 20

 1688 Houten en plexiglazen humidor met hygrometer voor winkel -20,5 x 28 x 49 cm- 20

 1689 Twee chromen paraplubakken en staande, met rond contragewicht balancerende asbak op houder, jaren ‘50/’60 -H. paraplubak 62 cm, 
gebruikssporen, één rubberen dopje ontbreekt- à.t.p.

 1690 Verguld gestoken houten bekroning van een vaandelstok met staande leeuw, eerste helft 19e eeuw -L. 49 cm- 40
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1691

1701

1709
kavel TRUE Inzet

 1691
Paar staande olietafellampen met gematteerd glazen reservoir, decor van vogels, decor op de voet van drie zittende vrouwen in 
klassiek gewaad, vierde kwart 19e eeuw -H. 73 cm- 40

 1692 Replica Baromètre selon Torricelli Par les Ateliers L.M. à Bordeaux, tweede helft 20e eeuw 20
 1693 Pixmania: “The Alien Abduction Lamp”, designed by Lasse Klein. Oplage 2000 pcs., mint in box 10
 1694 Eiken wandkastje met verguld messing beslag en gestoken messing ornamenten, ca 1890 -58 x 18,5 x 35,5 cm- 20

 1695 Elektrische koperen kombuislamp met glazen kap, vermoedelijk Holland, eerste helft 20e eeuw -H. ca 76 cm, scheur in rand, ge-
bruikssporen- à.t.p.

 1696 Gestoken Chinese houten armstoel met decor van meanders en Chinese karakters, 20e eeuw à.t.p.
 1697 Uit twee delen bestaande designlamp, Ingo Maurer 20
 1698 Eikenhouten rokerskastje, jugendstil, Holland, ca 1900 - 33 x 25 x 20 cm, gebruikssporen- à.t.p.

 1699 Mahonie vitrinekast met dubbelgebogen onderkast, voorzien van vier laden en ingelegd met florale marquetterie, rustend op klauw/
bolpoten, 19e eeuw - H. 198 cm - 75

 1700 Lakwerk vier-deurskastje met opgelegd jadeïet en nefriet snijwerk van kostbaarheden, China, 20e eeuw - H. 127, B. 87, D. 54 cm - 50
 1701 Paar rozenhouten hockers met floraal snijwerk en marmeren blad, China, 20e eeuw - H. 46 cm - 50
 1702 Paar grijs geschilderde open piëdestalle - H. 110 cm, B. 37 cm - 50
 1703 Jean-Marc Mouligné, ‘Rocking-Chaine’, metalen en neopreen fauteuil met voetensteun, ontwerp uit 1993 - 135 x 86 x 54 cm - 250
 1704 Metalen en kunstlederen chaise longue, LC4, le Corbussier, uitgave: cassina 200
 1705 Paar piëdestalle met velours bekleed, rustend op eiken basement, ca 1925 - H. 100, B. 25 cm - 50

 1706 Deels wortelnoten kastje met twee deuren waarachter vier lades met grepen in de vorm van leeuwtjes, China 20e eeuw - H. 158, B. 
86, D. 41 cm - 50

 1707 Paar crèmekleurige, gedeeltelijk vergulde gestoken houten zuilen met voluten, 18e eeuw -H.73 cm, defecten, wordt niet verzonden- 20
 1708 Design stoel, model ‘Congo’, ontwerp: Theo Ruth, uitvoering: Artifort, jaren ‘50 200
 1709 Deels mahonie haltafeltje met lade onder het intarsia blad en rustend op getorste poten, Holland, ca 1840 - H. 74, B. 63, B. 45 cm - 100
 1710 Bureau plat met ladenblokken voorzien van messing greepjes in de vorm van leeuwenkopjes, China, H. 80, Blm. 75 x 127 cm - 75
 1711 Etageretafel versierd met intarsia en bronzen beslag - H. 82 cm - 25
 1712 Ovale spiegel in goudlak striklijst, 20e eeuw - 68 x 52 cm - 20
 1713 Bouilotte lamp met stoffen kap, Charles X-stijl - H. 52 cm - 50
 1714 Rozenhouten haltafeltje, China, 2eerste eeuw - H. 67 Blm. 51 x 36 cm - 10

 1715 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- 50

1716
1718

 1716
Chinees roodlak iepenhouten bureau met vijf laden en twee paneeldeurtjes versierd met goudlak beschildering, Indonesië, ca 1910, H. 
77, Blm. 113 x 56 cm - 40

 1717 Staande metalen lamp met glazen kapjes, model: Papilona, ontwerp: Tobia Scarpa, uitvoering: Flos, jaren ‘70/80 - H. 192 cm - 25

Oude aandelen

Lots Netherlands and Oversea

 1718 Conditien van  Negotiatie .... eenige Planters in Rio Essequebo en Rio Demerary, 1771 70
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1719 1722 1723

kavel TRUE Inzet

 1719 Waardepapier, obligatie of waterbrief, Loenderveen, 1751 -ingelijst- 20

 1720 Lot met diverse obligaties en aandelen, onder andere NMB bank, de Certificaatbank, bank der VS van Amerika uit 1843, Zaanlandse 
Scheepsbouw Maatschappij en Landsweerbaarheid 1871, sommige met belastingstempel 10

 1721 25 Diamant Mij H. E. Slijper en 44 Bertels‘ Oliefabrieken en Netherlands - 150 x DAF 50

Lots world

 1722 2 different China Reorganisation Bold Loans, 1913, green and brown 190

 1723 2 different China Hukuang Railway, 1911, 20 Pound and 100 Pound bonds 290

1724 1725 1726

 1724 2 different China Hukuang Railway, 1911, 20 Pound and 100 Pound bonds 290

 1725 2 China Hukuang Railway, 1911, 20 Pound bonds 190

 1726 3  different Confederate States Bonds 1863 60

 1727 3 Certificaat - 1 x Russische Fondsen, 500 Roebels, 1820, 2 x Bank der Vereenigde Staaten van Amerika, 1852 50
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1728 1730 1731

kavel TRUE Inzet

 1728 4  different Confederate States Bonds 1862/1863 80

 1729 4  Certificaat - 1 x Russische Fondsen in Bank-Assignatien,1825 en 2x Bank der Vereenigde    Staten van America, 1842 en 1 x 
Grootboek van het Russische Keizereijk, 1824 60

 1730 4 Certificaat - 1 x Grootboek van het Russische Keizerrijk en 3 x Bank der Vereenigde Staten van America 60

 1731 5 different oversized US bonds, all picturing Railway 50

 1732 5 Copies of Playboy Enterprises à.t.p.

 1733 6 Eastern Cuba Sugar, 1922 50

 1734 A lot with 6 shares USA and China ‘The Chinese Government 5% Reorganisation Gold Loan of 1913’ 20

 1735 7  Kato Aromatic 35

 1736 8 Soc. General des Cinematographes ECLIPSE 50

1737

1743

 1737 9 US oversized papers, all with pictures 50

 1738 10 different oversized International papers 50

 1739 10 different decorative international papers en 28 Foncieres Tunisie - deco 60

 1740 11 different  international papers 25

 1741 11 Mannesmann Röhren-Werke - deco 10

 1742 11 Minas Norte-Africanas, oversized and very decorative 50

 1743 China - 14 different Chinese bonds and shares 110
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1744

1745

kavel TRUE Inzet

 1744 China - 14 different Chinese bonds and shares 110

 1745 China - 15 different Chinese bonds and shares 110

1746
1754

 1746 15 different US bonds / shares 50
 1747 16  Irak / Hussein, three different types 30
 1748 20   German-American Title Assurance, Trust and Share  Company 188_ 40
 1749 A lot with more than 20 old bonds and shares world à.t.p.
 1750 A lot old bonds and shares, appr. 35 pieces à.t.p.
 1751 Diverse aandelen en waardepapieren, voornamelijk Hongarije en Oostenrijk 20
 1752 51 Euro Disneyland 50
 1753 A lot with more than 135 old bonds and shares world, please view à.t.p.
 1754 A lot with more than 200 German shares/bonds - over 40 different types 90
 1755 A lot with appr. 39 old bonds and shares world including Le Peigné, Compagnie Lyonnaise etc. à.t.p.
 1756 Comprehensive catalog and history of Confederate Bonds, Ball, 288 pages,  lists pictures of bonds 15
 1757 Confederate and Southern States Bonds, 374 pages, lists and pictures most bonds (second edition) signed by the author 10
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 1803 14k yellow gold signet ring - 66 mm- 120
 1804 20k yellow gold ring set with two brilliant cut diamonds - 58 mm - 100
 1805 A heavy 20k yellow gold decorated band ring - 58 mm - (6gr) 120

 1806 14k yellow gold ring, the center set with a pear shaped cubic zirconia and flanked by two tapered baguette-cut cubic zirconia - 56 mm 
- 25

 1807 9k (BWG) yellow ring set with a large oval-cut smokey quartz, London 1959 - 26 x 18 mm, ring size 60 mm - (8,84 grams) 75

 1808 14k yellow gold cocktail ring set with 18 single-cut diamonds in white gold settings - 54 mm - (17.35 grams) 350
 1809 14k white gold ring set with a round cut tourmalin surrounded by twelve brilliant cut diamonds- size 50 mm- 150
 1810 14k yellow gold row ring with open-worked sides, set with 5 brilliant-cut diamonds - 51 mm - 100
 1811 18k white gold ring set with a square cluster of brilliant-cut diamonds, combined circa 0,48 carats - 58 mm, 4,40 grams - 150
 1812 14k yellow gold ring with a large domed front - 59 mm, 10,45 grams - 200
 1813 14k yellow gold ring set with two brilliant-cut diamonds - 57 mm, 6,42 grams - 125
 1814 14k white gold clusterring set with an oval-cut garnet, encircled by single-cut diamonds - 49 mm, 3,70 grams - 80
 1815 14k white gold cluster ring, set with seven single-cut diamonds - 58 mm, 4,90 grams - 100
 1816 14k white gold ring, set with three brilliant-cut diamonds - 59 mm, 4,68 grams - 100
 1817 14k yellow gold ring, centered by a brilliant-cut diamond, flanked by several single-cut diamonds - 58 mm, 3,45 grams - 60
 1818 18k yellow gold ring, shaped like a wave, set with brilliant-cut diamonds - 55 mm, 8,32 grams - 200
 1819 14kt witgouden ring met zeven briljantjes -ringmaat 18 - 75
 1820 14k yellow gold cluster ring set with white sapphires - 53 mm - 30

kavel TRUE Inzet

Gouden sieraden en voorwerpen

 1800 14k yellow gold ring with a briljant-cut diamond, circa 0.55 carats, piqué quality, in flush setting - 56 mm - (4,76 grams) 200

 1801 14k white gold row ring set with three brilliant-cut diamonds, combined circa 0.75 carats - 58 mm - (7,24 grams) 200

 1802 14k yellow gold ring - 63 mm- 80

1800 1801

1803
1808
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1821

1829
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 1821 18k yellow gold ring set with jade and decorated with blue enamel- size 52 mm- 225

 1822 14k yellow gold ring set with an elongated labradorite plaque - 55 mm - 100

 1823 14k yellow gold signet ring set with an onyx plaque - 58 mm - 100

 1824 14k yellow gold ring with ‘Zeeuwse knoop’ - 51 mm, 2,86 grams - 70

 1825 14k white gold ring set with an oval cut green stone and three briljant cut diamonds at each side - 55 mm - 80

 1826 14k yellow gold ring set with six interchangeable stones mostly quartz- size 54 mm, 3,7 gr 70

 1827 14k two-tone gold ring set with a brilliant cut diamond - 57 mm - 60

 1828 14k yellow gold signet ring set with an onyx plaque - 63 mm, onyx chipped, 10,66 grams - 80

 1829 14k yellow gold solitaire ring set with a briljant-cut diamond in prong settings, size 52 mm- 500

1830

1831

 1830 14k yellow gold ring set with a brown round-cut zirkon and four brilliant-cut diamonds - size 59 mm - 250

 1831 14k yellow gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond in prong setting- size 54 mm- 200

 1832 14k white gold ring, the center set with onyx and a brilliant cut diamaond- size 53 mm- 200

 1833 22k yellow gold ring set with a round-cut blue spinel in prong settings- size 45 mm- 100
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1834
1836

kavel TRUE Inzet

 1834 14k rose gold ring set with a silver floral ornament set with rose-cut diamonds on a carnilian plaque - size 58 mm - 120

 1835 14k yellow gold ring set with a brilliant-cut diamond in prong settings- size 58 mm- 120

 1836 14k yellow gold signet ring set with a onyx plaque- size 67 mm, 7,1 gr- 130

1837

1855

 1837 14k yellow gold signet ring set with a cornilian plaque- size 59 mm- 90
 1838 14k two-tone ring set with a cultered pearl and flanked by two brilliant cut diamonds - 51 mm - 60
 1839 14k two-tone gold V shaped ring set with two zirconias - 51 mm, 3,91 grams - 70
 1840 14k yellow gold V shaped ring set with rubies - 55 mm - 40
 1841 14k two-tone gold ring set with a brilliant cut diamond - 60 mm - 80
 1842 14k three-tone V shaped ring set with three diamonds - 59 mm - 50
 1843 14k yellow gold ring set with three diamonds - 56 mm, 2,73 grams - 60
 1844 18k yellow gold ring set with sapphires and zirconias - 53 mm, 2,91 grams, traces of use - 60
 1845 14k yellow gold ring set with a zirconia, flanked by zircons - 61 mm, 2,12 grams - 40
 1846 18k yellow gold ring - 58 mm, 3,10 grams - 90
 1847 8k yellow gold signet ring set with a moss agate plaque - 69 mm - 40
 1848 14k yellow gold signet ring set with an onyx plaque - 59 mm - 60
 1849 14k yellow gold signet ring set with an onyx plaque - 60 mm, traces of use - 50
 1850 14k yellow gold open worked ring with floral design set with a cultured pearl - 60 mm, 3,42 grams - 80
 1851 14k yellow gold ring decorated with a lama on a onyx plaque- size 51 mm- 50
 1852 14k yellow gold ring set with an imitation cabochon opal -54 mm- 60
 1853 14k yellow gold engraved signet ring - 59 mm, 3,53 grams - 70
 1854 14k yellow gold ring with a mounted J.F. Kennedy medal - 50 mm, damaged - 60
 1855 14k yellow gold ring set with an oval cabochon opal flanked by three brilliant cut diamonds at both sides - 65 mm, 13,94 grams - 300
 1856 18k yellow gold ring set with onyx - 58 mm, traces of use - 50
 1857 14k yellow gold ring set with a brillant-cut diamond - size 60 mm - 100
 1858 14k white gold cluster ring set with circa 0,50 ct brilliant-cut diamonds- size 60 mm - 200
 1859 14k rose gold ring set with an oval-cut pink coral- size 60 mm - 50
 1860 14k yellow gold ring set with an oval-cut citrine- size 60 mm - 50
 1861 14k yellow gold ring set with an oval-cut nephrite jade - 60 mm - 50
 1862 14k yellow gold ring set with an oval plaque nephrite jade flanked by four single-cut diamonds - 59 mm - 60
 1863 14k yellow gold ring set with a rectangular-cut synthetic amethyst - 59 mm - 60
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1864

1869

1870
kavel TRUE Inzet

 1864
14k white gold ring, centered by a brilliant-cut diamond, circa 0.80 carats, flanked by six brilliant-cut diamonds, total combined 
weight 1.25 carats - 52 mm - 700

 1865 14k yellow gold ring set with a cabochon hematite  - 49 mm - 50
 1866 14k yellow gold ring set with an oval cabochon cut agate - 55 mm - 50
 1867 14k yellow gold ring set with a carnelian - 49 mm, cut at the back - 30
 1868 14k yellow gold ring set with a brilliant cut diamond brilliant - 51 mm - 80
 1869 14k yellow gold gypsy ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.70 ct. - 60 mm - (6.30 grams) 700

 1870
14k white gold ‘Toi et Moi’ ring, set with a cream-coloured and a black cultured pearl, 8 mm, flanked by eight brilliant-cut diamonds 
- 9 mm - 58 mm - 200

 1871 14k yellow gold ring set with five brilliant cut diamonds - 56 mm, 5,2 grams - 100
 1872 14k yellow gold cluster ring set with garnets - 51 mm - 60

1873

1874

 1873 18K white gold, pink gold and yellow gold trinity ring set with brilliant-cut diamonds - size 57 mm, 13,4 gr - 700

 1874 14k yellow gold flexible ring - size 71 mm, 7,5 gr - 130

1875

1876

 1875 14k yellow gold ring set with a Gouden Tientje 1897, size 61 mm, 12 gr - 330

 1876 14k yellow gold mens ring - size 69 mm, 8,6 gr - 150

 1877 14k yellow ring set with an oval faceted carnelian - size 60 mm - 50

 1878 18k white gold cluster ring set with a cultered pearl and single-cut diamonds - size 56 mm - 150
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1884

1885

1886
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 1879 18k white gold solitaire ring set with a brilliant-cut diamond (circa 6,1 mm) flanked by baguette cut sapphires and diamonds- size 57 
mm - 1000

 1880 14k yellow gold ring set with an oval-cut amethyst - size 52 mm - 80
 1881 9k (BWG) rose ring set with coloured stones - 58 mm - 60
 1882 14k yellow gold ring set with an oval cut synthetic spinel - size 62 mm - 50
 1883 14k white gold ring solitaire set with a brilliant-cut - size 51 mm - 40

 1884
18k gold and diamond ‘Signature’ ring, Tiffany & Co., designed to the front with an X-shaped motif pave-set with brilliant-cut 
diamonds between fluted shoulders, signed Tiffany & Co, 1990 - size 55 mm, 11,4 gr - 1000

 1885 Two 14k yellow gold rings and a pendant, all set with a shell cameo (11.81 grams) 150

 1886 Two 14k yellow gold signet rings, both set with a carnelian - 61 & 62 mm - (9.15 grams) 150

1887
1888

 1887
Two 14k yellow gold rings, one set with a marquise sodalite and one set with aventurine, lapis lazuli and two single-cut diamonds - 53 
& 57 mm - 150

 1888 Two 14k yellow gold rings, both with coral inlay -chip, 55 & 57 mm - (8.31 grams) 150

 1889 Two 14k white gold rings, one set with a cultured pearl and paste stones, one set with a single-cut diamond - 54 & 58 mm, (4,44 
grams) 100

 1890 Two 14k yellow gold rings, one set with carnelian and one set with hematite -55 mm, 58 mm, hematite scratched - 60
 1891 Two 14k yellow gold rings, one set with an oval cabochon-cut coral and one cluster ring set with faceted garnets- size 51, 53 mm- 140
 1892 Two 14k yellow gold rings set with brilliant-cut diamonds- size 52, 53 cm-7,7 gr 150
 1893 Two 14k yellow gold rings set with an oval carnelian - 57, 52 mm - 70
 1894 Two 14k yellow gold rings, one set with a cabochon coral and one set with a cabochon carnelian - 59mm, 55 mm - 80
 1895 14k yellow gold signet ring and ring set with a carnelian - 61 mm, 54 mm, traces of use, reparation - 50
 1896 14k yellow gold ring set with an oval-cut citrine and a 14k yellow gold ring - 54, 47 mm - 100
 1897 Three 14k yellow gold Retro rings, all set with a rectangle faceted green synthetic spinel - 51, 54, 55 mm - (7,40 grams) 100
 1898 Three 20k yellow gold gemstone set rings - several sizes- ( 11,3 gr) 170

 1899 Three 14k yellow gold rings, one set with a tiger’s eye and one with sapphires, and a 925 silver ring with 14k gold inlay - 1x 52, 54 
mm - (14k 8.26 grams) 125

 1900 Three yellow gold rings, one set with carnelian, one set with amethyst and one set with a red stone - 56mm, 54mm, 56 mm - 100
 1901 Several 14k yellow gold rings: one crossover set with “Zeeuwse Kopen”- several sizes, 20,9 gr 400
 1902 Three 14k yellow gold signet rings, set with a carnelian, amethyst and green quartz - 58, 64 & 66 mm - 250

1903
1904

 1903
Three 14k yellow gold rings; one decorated with elephant hair, one with quartz and one with blue and white stones -size 53, 54, 59 
mm, 13,7 gr - 600

 1904
Three 14k yellow gold and 9k (bwg) rings; one decorated with single-cut diamonds, one with quartz and one bombe shaped in gold 
-size 52, 55, 55 mm, 11,1 gr - 450
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1908 1909
kavel TRUE Inzet

 1905 Four 14k yellow gold rings; one set with nine round-cut emeralds, one with nine round-cut rubies, one with nine round-cut sapphires 
and one with nine round-cut cubic zirconia - size 53 mm - 80

 1906 A collection of four 14k yellow gold rings -several sizes- 120
 1907 A collection of four 14k yellow gold rings, one set with two brillant cut diamonds- several sizes - (14,4 gr) 150

 1908
Four 14k yellow gold rings; one signet set with bloodstone, one crossover ring set with single-cut diamonds, and two gold rings 
(15,70 grams) 250

 1909
Four 14k yellow gold rings: one set with a cultured pearls and garnets, one set with a faceted garnet and one with a faceted carnelian - 
53 & 52 mm - (12.71 grams) 200

 1910 Four diverse 14k  gold gem set rings- several sizes- 140
 1911 Four 14k yellow gold rings- several sizes, 10,8 gr- 200
 1912 Four 14k yellow gold rings - several sizes, 16,2 gr - 300

1913 1915
 1913 Several 14k yellow rings- 14,6 gr- 280

 1914 Six 14k yellow gold rings, two signet rings, one wedding ring, the other set with rhodochrosite, diamond and pearls (29,43 grams) 300

 1915
A collection of seven 14k yellow gold rings: two wedding rings, two set with a cabochon coral, one set with agate, one with a pearl 
and one with two brilliant-cut diamonds (20 grams) 400

 1916 Seven 14k yellow gold ring, all set with different gemstones; garnet, turquoise, koral, synthetic spinel, amethist and pearl (24 grams) 300

1917
1918

 1917 Heavy faceted garnet bead necklace, 11 mm beads, completed by a 14k yellow gold clasp - 122 cm - 125

 1918 14k yellow gold fringe necklace - 43 cm - (37,34 grams) 550

1919

 1919 14k yellow gold necklace with fantasy-links - 44 cm - (25,59 grams) 400
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1920 1925
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 1920 Five-strand faceted garnet and glass garnet bead necklace, completed by a 14k yellow gold clasp decorated with cannetille - 42 cm- 150

 1921 20k yellow gold curb-link necklace - 42 cm- (4,8 gr) 80

 1922 20k yellow gold curb-link necklace - 43 cm- (3,5 gr) 60

 1923 20k yellow gold link necklace - 56 cm - (10,13 gr) 200

 1924 20k yellow gold link necklace -75,5 cm - (15 gr) 280

 1925 14k yellow gold jasseron-link necklace - 81 cm - (19 grams) 350

1926 1927

 1926 14k yellow gold twisted rope-link necklace - 43 cm - (14.70 grams) 250

 1927 14k yellow gold lavalier necklace set with zeven cabochon cut corals - 42 cm - (10,53 grams) 175

 1928 14k yellow gold curb-link necklace set with a glass drop pendant - 52 cm - and a stick pin with the CNV logo (2.75 grams excl. 
pendant) 75

 1929 Cultured pearl necklace, 7 mm pearls, completed by an 18k white gold clasp, set with sapphires - 49 cm - 80

 1930 Two strand coral necklace completed with a 14k gold clasp set with a coral, 43 cm 110
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1931 1932
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 1931 14k yellow gold wheat-link necklace with a s-clasp closure - 60 cm - (8.70 grams) 150

 1932
14k yellow gold curb-link necklace with two pendants: one set with a blue chalcedony, one set with an oval coral with a brilliant-cut 
diamond - 42 cm - (12.48 grams) 100

 1933 14k yellow gold necklace - L. 44 cm, 3,8 gr - 80
 1934 14k white gold box-link necklace with interspersed beads - 90 cm, 20,78 grams - 400
 1935 14k yellow gold necklace- L 46 cm- 210
 1936 18k yellow gold necklace the center set with five brilliant cut diamonds comes together with 18k gold plaque- 17,6 gr- 450

 1937 Three strand coral necklace, completed by a 14k gold clasp set with on oval cabochon cut coral, comes together with a coral necklace 
completed by a 14k gold clasp- 42 cm, 84 cm- 200

 1938 Two strand garnet necklace completed by a 14k gold clasp decorated with faceted garnets combined with a three strand garnet brace-
let completed by a 14k gold clasp decorated with faceted garnet- size 46 cm, 18 cm- 150

 1939 14k yellow gold necklace- size 72 cm, 19,6 gr- 400
 1940 A faceted cornelian necklace completed by a 14k gold decorated clasp- size 43 cm- 70
 1941 14k yellow gold necklace - 71,5 cm, 10,57 grams - 220
 1942 14k yellow gold box link necklace - 46,5 cm, 5,50 grams - 120
 1943 14k yellow gold curb link necklace - 64,5 cm, 5,65 grams - 120
 1944 14k yellow gold fantasy link necklace - 60 cm, 10,54 grams - 220
 1945 14k yellow gold fantasy link necklace - 41,5 cm, 19,70 grams - 420
 1946 14k yellow gold fantasy link necklace - 50 cm, 12,90 grams - 280
 1947 Coral necklace with a 14k yellow gold clasp -43 cm - 30
 1948 18k yellow gold link necklace - 44,5 cm, 13,26 grams - 300
 1949 14k yellow gold twisted-rope necklace - 45 cm, 6,04 grams - 130
 1950 14k yellow gold fantasy link necklace - 57, 5 cm, 8,32 grams - 180
 1951 14k yellow gold king link necklace, 84 cm, 46,7 gr 1000
 1952 18k yellow gold fringed necklace with articulated links- 42,5cm, 27,7 gr- 550
 1953 Coral necklace completed by an 18k yellow gold clasp - 40 cm - 50
 1954 18k yellow gold box link necklace - 50 cm, 4,38 grams - 125
 1955 14k yellow gold necklace - 52 cm, 4,56 grams - 100

1956

1958

 1956
Three-strand cultured pearl necklace completed by a 14k yellow gold clasp, set with 20 brilliant-cut diamonds, combined 1.20 carats 
- shortest strand 40 cm - 200

 1957 Coral necklace to a gold filled clasp - L. 112 cm, defect - 25

 1958 Cultured pearl necklace with ascending pearls completed by a white gold clasp set with three brilliant cut diamonds - 48 cm - 100
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1962

1966

kavel TRUE Inzet

 1959 Cultured pearl necklace completed  by a 14k white gold clasp set with a culured pearl and diamonds - 45 cm - 100

 1960 A coral branch pendant with 14k gold mounting together wit a coral necklace 10

 1961 8k yellow gold necklace with woven design - 50 cm, 8,9 grams - 80

 1962 14k yellow gold necklace set with eight cultered pearls L. 40 cm - 100

 1963 Cultured pearl necklace, completed by a 14k white gold open worked clasp - 73 cm - 20

 1964 French jet beaded mourning necklace, completed by a 14k yellow gold clasp, 19th Century (defects to clasp)  - 53 cm - 20

 1965 Two-strand coral bead necklace, completed by a 14k yellow gold engraved clasp - 52 cm - 60

 1966 14k white gold necklace, the center set with white and black cultered pearls, - L. 41 cm, 26,1 gr - 850

1967
1969

 1967
18k yellow gold set consisting of a ring, a pendant, earrings and necklace, all set with oval-cut London blue topaz - size 55 mm, L. 41 
cm, earrings post missing - 1250

 1968 Coral necklace completed by a 14k yellow gold clasp - L. 88 cm - 40

 1969
Five-strand precious coral bead necklace, ca. 5,5 mm, completed by an 14k yellow gold clasp decorated with filligree, cannetille and 
coral, traditional Dutch jewellery, first half 20th Century - 42 cm - 250

 1970 Glass garnet necklace completed by silver clasp  - L. 54 cm - 10

 1971 Three-strand coral bead necklace, completed by a 14k yellow gold clasp set with a cabochon coral - 41 cm - 50

 1972 Coral bead necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 73 cm, clasp damaged - 40

 1973 A cultered pearl necklace completed with a 14k white gold clasp- L 90 cm - 30

 1974 18k yellow gold necklace with black glass beads - L. 49 cm, 8,8 gr - 160

 1975 14k yellow gold jasseron-link necklace combined with red glass beads- 46 cm, 11,7 gr - 200
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1976

1980
1982

kavel TRUE Inzet

 1976 Three strand garnet necklace completed with a 14k yellow gold clasp - L. 40cm - 130

 1977 14k yellow gold pendant of Mickey Mouse to a link necklace - L. 60 cm, 20 mm incl. bale - 100

 1978 14k yellow gold filigree pendant to a link necklace - L. 42  cm, 25 mm incl. bale 100

 1979 9k (BWG) yellow necklace - L. 51 cm, 3,7 gr - 25

 1980 14k rose gold necklace - L. 46 cm, 13,3 gr- 200

 1981 14k yellow gold necklace with three pendants set with briolette-cut citrines - netto weight ca. 5,3 grams - 125

 1982
A silver necklace, the center decorated with rose-cut diamonds in open settings, cultered pearls and an old cut diamond, with gold 
backs - 41 cm - 150

 1983 14k yellow gold wedding band - 55 mm - (3,38 grams) 50

1984
1985

 1984 18k white gold braided link bracelet, the center set with 13 brilliant-cut diamonds - 12 mm wide, 18,5 cm - (31,23 grams) 700

 1985 18k white gold cocktail watch, Futura, the bezel set with single-cut diamonds - 15 mm, 17,5 cm - (19.31 grams) 250

1986

1987

 1986 14k yellow gold bar shaped cufflinks - 6 x 22 mm - (9,45 grams) 150

 1987 14k yellow gold closed-forever bracelet with eight charms - clasp broken, 18 cm - (19,05 grams) 300

 1988 20k yellow gold curb-link bracelet - 20 cm- (14,5 gr) 300
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1989

1990

1991

kavel TRUE Inzet

 1989
14k yellow gold bracelet with eight engraved panels set with oval agates, makers mark ‘C22’ for Willem Campagne, 1854-1897 -28 
mm wide, 16 cm - (35.44 grams) 800

 1990 14k yellow gold pendant, set with cabochon-cut turquoise and single-cut diamonds - 24 x 19 mm excl. bale - (15 grams) 275

 1991 14k yellow gold braided-link bracelet - 9 mm, 19 cm - (18.59 grams) 350

 1992 14k yellow gold twisted rope-link bracelet - 19 cm - 75

 1993 18k yellow gold flower brooch set with a coral rose - 62 mm - (7.54 grams) 80

1994 1995

 1994 14k white gold brooch set with four brilliant-cut diamonds and five cultered pearls - 3,8 cm, 6,7 gr - 150

 1995 14k yellow gold closed-forever bracelet with a Gouden Tientje 1876 - 21 cm - (17,12 grams) 350

1996

1997

 1996 Four-strand coral bead bracelet completed by a 14k yellow gold clasp, set with coral cabochons -16,5 cm - (16.13 grams) 150

 1997 14k yellow gold brooch set with a 20 Francs coin, 1914 - 75 mm - (12.92 grams) 275

1998

 1998 18k white gold brooch set with cultered pearl and brillant cut diamonds - size 8x3 cm- 500

 1999 14k yellow gold cufflinks with striped design - 17 x 10 mm - (10.28 grams) 200
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2002

2007

kavel TRUE Inzet
 2000 Three-strand coral choker, completed by a 18k yellow gold filigree clasp, 19th Century - 37 cm, 45,30 grams - 150
 2001 14k white gold braided-link bracelet, the centre set with twelve brilliant-cut diamonds - 18 cm, 18,36 grams - 400
 2002 24k yellow gold hinged bracelet- size 7x6,5 cm- 700
 2003 14k yellow gold hinged bangle bracelet - 6,3 x 5,3 cm, 9,72 grams - 200
 2004 14k yellow gold brooch set with a single cut diamond- 3,2 gr- 60
 2005 14k yellow gold cross pendant - 4 cm, 1,5 gr - 25
 2006 14k yellow gold pendant set with an oval cut carnelian in an openworked mount- 48 cm, 5x4 cm incl bale- 200
 2007 20k yellow gold hinged bangle bracelet the center decorated with a bird surrounded by ten old cut diamonds- size 5x5,5 cm, 29 gr- 1400
 2008 Four strand coral bracelet completed by a 14k gold clasp decorated with coral and pearls- 16 cm- 120
 2009 14k yellow gold brooch with open-worked floral decorations, set with seed pearls, circa 1900 - 3,8 x 2,1 cm - 80
 2010 14k rose gold bracelet- size 22 cm, 8,4 gr, dented- 170
 2011 14kt gouden ketting - L. 60 cm - 200
 2012 14k yellow gold pendant set with a shell cameo depicting a lady facing to the right - 3,8 x 2,5 cm - 60
 2013 14k yellow gold hinged braded link bracelet - ca. 20 cm., 19,8 grams - 400
 2014 14k yellow gold hinged link bracelet -21,5 cm, 16,87 grams - 350
 2015 14k yellow gold hinged fantasy link bracelet - 9 cm, 4,57 grams- 100
 2016 14k yellow gold hinged link bracelet, partially engraved - 20 cm., 5,46 grams - 120
 2017 14k yellow gold hinged braided link bracelet - 19,5 cm, 5,77 grams - 120
 2018 14k yellow gold hinged fantasy link bracelet - 20,5 cm, 4,88 grams - 110
 2019 14k yellow gold hinged fantasy link bracelet with a 8k clasp -19,5 cm, 4,30 grams - 50
 2020 14k yellow gold hinged link bracelet - 19,5 cm, 2,85 grams - 60
 2021 14k yellow gold hinged link bracelet - 18,5 cm, 3,06 grams - 60
 2022 14k yellow gold hinged link bracelet - 19 cm, 2,54 grams - 50
 2023 18k yellow gold hinged fantasy link bracelet - 22 cm, 27, 67 grams - 650

2024

2032

 2024 14k yellow gold hinged link bracelet - ca. 18 cm, 7,71 grams - 160
 2025 14k rose gold hinged honey comb bracelet with engraved links - 20 cm, 16,33 grams - 350
 2026 14k yellow gold hinged twisted-rope bracelet - 19 cm, 2,78 grams - 60
 2027 18k yellow gold hinged eight-strand bracelet with frosted effect decoration - 21 cm, 46,86 grams - 1200
 2028 Four strand garnet bracelet completed by a 14k yellow gold clasp decorated with garnet and pearls- size 20 cm - 80
 2029 14k yellow gold and silver brooch, set with rose-diamonds in closed settings - 35 mm- 150
 2030 14k yellow gold and silver brooch, set with rose-diamonds in closed settings - 40 mm- 120
 2031 Leather ladies wallet decorated with engraved 14k yellow gold plaques- 10 cm- 50
 2032 14k white gold mesch bracelet with a engraved clasp- size 21 cm, 53, 6 gr- 1500
 2033 14k yellow gold box link bracelet - 51,5 cm, 7,12 grams - 150
 2034 14k yellow gold hinged anchor link bracelet, ca 1930 - ca. 19 cm, 24,19 grams - 500
 2035 14k yellow gold pendant set with a tiger eye bead - 25 mm incl bale - 100
 2036 18k yellow gold pendant depicting the zodiac sign Aries - 2,93 grams - 75
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2041

2052

kavel TRUE Inzet
 2037 14k yellow gold hinged honey comb link bracelet - 20 cm, 12,18 grams - 250
 2038 14k yellow gold wedding band - 59 mm, 7,29 grams, engraving - 150
 2039 18k yellow gold manus ficus pendant - 1,78 grams - 50
 2040 14k yellow gold pendant with a mounted Wilhelmina medal - 4,73 grams - 100
 2041 Brown leather bound bible with a yellow gold engraved clasp, ca. 1900 - 4,5 x 15,5 x 9,5 cm - 80
 2042 14kt yellow gold magnifying glass pendant, circa 1900 60
 2043 14k yellow gold hinged bracelet, size 7x6,5 cm, 25 gr 500
 2044 14k yellow gold curb link bracelet- 21 cm, 28,7 gr, some extra links- 570
 2045 14k yellow gold feather shaped brooch- 5cm, 7,7 gr- 130
 2046 14k yellow gold cross pendant - 4 cm, 1,5 gr - 25
 2047 14k yellow gold pendant set with a rectangular cut citrine- 4,5 cm incl bale- 50
 2048 14k yellow gold rectangular cufflinks- 1,5x2 cm, 12,2 gr- 220
 2049 14kt yellow gold curb link bracelet with two 10 gulden coins, two 2,5 pesos, one 20Fr, one 5 gulden coin all attached - 19 cm, 47,5 gr- 1000
 2050 14k yellow gold pendant set with a 10 gulden coin 1876- 7,3 gr- 220
 2051 18k yellow gold link bracelet - 19 cm, 67,3 gr - 1600

 2052
14k yellow gold star pendant / brooch, decorated with seed pearls and the centre set with a brilliant-cut diamond - 35 mm - (8,92 
grams) 200

2053 2055

 2053 Platinum row ring set with five Old European-cut and brilliant-cut diamonds, combined circa 1.40 carats - 54 mm - 250
 2054 18k yellow gold pendant, Oro Italia with a wooden tooth -, the bale set with brilliant-cut diamonds - 60 mm - 100
 2055 18k yellow gold egg shaped medaillon with green enamel - damages to enamel - - 32 mm excl. bale - (25,50 grams) 700
 2056 14k yellow gold wedding band -  61 mm, 3,71 grams - 80
 2057 14k yellow gold ‘gouden vijfje 1912, naslag’ pendant - 3,54 grams - 70
 2058 14k yellow gold broche in the shape of an arrow set with a rose-cut diamond, ca. 1900 - 2,8 cm, 2,78 grams - 60
 2059 14k yellow gold ‘Zeeuwse knoop’ tie pin - 1,09 grams - 30
 2060 14k yellow gold pendant with ‘gouden vijfje naslag’ - 6,86 grams - 140
 2061 14k yellow gold ‘gouden tientje’ pendant - 7,08 grams - 230
 2062 14k yellow gold cross pendant - 1,17 grams - 30
 2063 14k yellow gold modernist pendant set with two teeth and a green gem stone - 6,71 grams - 120
 2064 18k yellow gold mounted broche with malachite - diam. 4 cm - 40
 2065 14k yellow gold crescent moon brooch, set with single-cut and rose-cut diamonds in silver settings - 25 mm - (4,86 grams) 100
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2066

2070

kavel TRUE Inzet

 2066
Silver and 14k yellow gold flower brooch, set with rose-cut diamonds in closed settings, 19th Century - 43 x 20 mm excl. pin - (9 
grams) 150

 2067 18k yellow gold hinged honeycomb link bracelet 19,5 cm, 33,4 grams - 800
 2068 14k yellow gold hinged fantasy link bracelet with a mounted ‘gouden tientje 1912’ pendant - 19,5 cm, 32,5 grams - 700
 2069 14k yellow gold weddingband - 55 mm, engraving, 3,5 grams - 70

 2070
A 18th century Dutch gold buckle bandring decorated with gold flowers and kites and a filigree and enamel clasp. The ring is dated 
V=1780 and bears the hallmark of Amsterdam and an illegible master’s mark - damages, ring size 51 mm, 2.37 grams - 400

2071

2072

 2071
A 18th century Dutch gold buckle bandring decorated with gold flowers and a filigree and enamel clasp. The ring is dated T=1778 and 
bears the hallmark of Amsterdam and an illegible master’s mark - damages, ring size 45 mm, 1,78 grams - 400

 2072 18k yellow gold Retro tank-link bracelet, 1950s - 18,5 cm, 45,3 gr, repairs - 1250

 2073 14k white gold brooch set with three brilliant-cut diamonds - 5,5 cm, 5,47 gr - 150

2074 2075

 2074 14k yellow gold Retro tank-link bracelet, 1950s - 18 cm, 53,5 gr - 1600

 2075 14k crescent moon brooch set rose-cut diamonds and pearl- 3 cm, 5 gr, repairs - 250
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2076

2079

kavel TRUE Inzet

 2076 14k closed for ever bracelet set with a 10 gulden 1897 and 5 divers bangles - 21 cm, 31,7 gr - 1100

 2077 14k yellow gold pendant brooch, set with an agate cameo of a lady - 25 x 20 mm excl. bale - 70

 2078 Three-strand coral bead bracelet completed by a 14k yellow gold clasp set with an oval cabochon-cut coral - 19 cm - 40

 2079 14k Solid Gold Nugget Pendant - 12,6 gr - 200

2080

2082

 2080 14k yellow gold “Zeeuwse knoop” pendant, 3x3,5 cm incl bale, 12,6 gr 360

 2081 14k yellow gold clip brooch decorated with fine engraving to a metal clip - 2,8 cm - 50

 2082 14k yellow gold filigree brooch - 7 cm, 4,6 gr - 70

2083

2085

 2083 14k yellow gold line bracelet box-set with five different coloured stones - L. 18,5 cm, 7,3 gr - 200

 2084 14k yellow gold neclace completed by a 14k yellow gold clasp - L. 42 cm, 5,8 gr - 100

 2085 14k yellow gold pencil, nicely engraved - 8,5 cm incl bale, 6,4 gr - 100

 2086 14k yellow gold pendant in the shape of a banjo - 2,86 grams - 60
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2088

2093

kavel TRUE Inzet

 2087 14kt yellow gold oval brooch, decorated with flowers -35 mm- 50

 2088 18k yellow gold Retro link bracelet - L. 18,5 cm, 42,4 gr, extra link - 1180

 2089 Woven fabric watch chain decorated with three 14k yellow ornaments - L. 31 cm - 40

 2090 14k yellow gold brooch - 4 cm, 5,4 gr - 60

 2091 Antique garnet earring in a filigrain gold mount - 4,5 cm - 30

 2092 14k yellow gold pendant set with a cornelian - 3 cm - 30

 2093 Three strand garnet bracelet completed with a 14k yellow gold clasp - L. 18 cm - 80

 2094 14k yellow gold pendant set with cultered pearl - 35 mm incl bale - 40

 2095 14k yellow gold bracelet - 16 mm, L 20 cm, 30 gr - 600

2096
2100

2101

 2096 14k white gold link bracelet, the centre cluster set with two brilliant-cut diamonds, circa 1950s - 6 cm - 350

 2097 A rose quartz pendant, elephant shaped with 14k gold mounting - 45 mm incl. bale - 60

 2098 14k yellow gold and 9k (bwg) bangle bracelet - 6,5 x 7 cm, 5,5 gr - 80

 2099 FIVE PESOS Mexico 1955. Bust of Miguel Hidalgo y Costilla. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (United States of Mexico). 
INDEPENDENCIA Y LIBERTAD (Independence and Liberty) on the edge - 4.1 gr (.900 gold) and 19 mm in diameter. 90

 2100 14k yellow gold pendant SOS - 4 cm incl bale, 7,2 gr - 140

 2101 14k yellow gold tennis bracelet set with single-cut diamond and rubies - L. 18 cm - 150

 2102 18k yellow gold pendant in the shape of a compass, ca. 1900 -traces of use and reparation- 40
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2103

2104

kavel TRUE Inzet

 2103 14k yellow gold Retro tank-link bracelet decorated with turquoise- 18 cm, 35 gr - 1000

 2104 14k yellow gold bar brooch set with rose-cut diamonds in closed silver settings - 60 mm - 120

 2105 Two 14k yellow gold necklaces: one box-link - 43 cm - and one S-link - 45 cm - (6 grams) 100

 2106 Two 14k yellow gold necklaces - one box-link - 59 cm - and one curb-link - 42 cm - (8.50 grams) 150

2107

2109

 2107 Two 14k yellow gold necklaces: one box-link interspersed with spheres - 80 cm - and one box-link - 52 cm - (13.40 grams) 250

 2108 Two coral- and gold plated bead necklaces, completed by 14k yellow gold clasps - 41 & 42 cm - (10.60 grams) 100

 2109
Two-strand cultured pearl necklace completed by a 14k white gold clasp, a three-strand cultured pearl bracelet completed by a 14k 
yellow gold clasp, and two sets of earrings with cultured pearls 150

 2110 Two 14k yellow gold necklaces: one box-link - 41 cm - and one curb-link - 60 cm - (5,93 grams) 100

 2111 14k rope chain necklace and bracelet- size 47 cm, 19,5 cm, 10,5 gr- 200

2112

2114

 2112 14k yellow gold pendant set with a gold medal Prins Willem Alexander 1971 in a gold mount - 30 mm, 7,8 gr - 140

 2113 18k yellow gold necklace - 2,58 grams, damaged - and 14k two-tone gold ear stud - 0,30 grams - 60

 2114
Faceted garnet bead necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 62 cm - and a cross pendant made from faceted garnet beads 
with a 14k yellow gold bale - 50 x 35 mm excl. bale - 100
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2115 2117

kavel TRUE Inzet

 2115 14k white gold necklace and brooch - L. 49,5 cm, 4,8 gr - 125

 2116 Two glass coral necklaces, one completed by a 14k yellow gold clasp and one by a silver clasp- L. 130 and 60 cm - 20

 2117 A partly glass garnet necklace completed by a 14k gold clasp (dented) and a pair of 14k yllow gold and garnet earstuds - L. 37 cm - 350

2118 2119

 2118
18k yellow gold necklace, the V-shaped centre decorated with colourless glass stones - 40 cm - a pair of earrings and a ring  (23,25 
grams) 600

 2119
14k yellow gold charm of an antique car - 24 x 30 mm - and a 14k pendant set with a cultured pearl (car 14 grams, combined 15,80 
grams) 225

 2120 Two 14k gold stick pins; one white gold set with a brilliant-cut diamond, one yellow gold set with a glass stone (1.90 grams) 40

 2121 Two 20k yellow gold filigree pendants: one flower shaped and one oval - 20 mm, 30 mm excl. bale - (4,22 gr) 70

2122
2123

 2122 Two 20k yellow gold pendants: one set with hematite and one decorated with a Chinese character 150

 2123 Four 14k yellow gold pairs of earrings, sizes vary from 10 to 23 mm - (6.65 grams) 125
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2124

2125

kavel TRUE Inzet

 2124
Two 1k yellow gold brooches; one set with two brilliant-cut diamonds, and three pendants; one set with a cubic zirconia, one with a 
cultured pearl and one with a garnet drop (15 grams) 200

 2125 Coral bead necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 90 cm - a pair of earrings and a pendant, all set with cabochon corals 150

2126

2127

 2126 Three 14k yellow gold pendants, one set with a tear-shaped garnet and two with paste stones, and one ‘W’ shaped brooch (12 grams) 150

 2127 14k yellow gold bracelet, and a gold plated silver hinged bangle bracelet (12.45 grams 14k) 175

2128

2129

 2128 Two 14k yellow gold brooches, one with a shell cameo depicting the three graces, one with an enamel portrait of a lady (26.45 grams) 200

 2129 18k yellow gold pendant depicting a dog, and a 14k yellow gold ring set with a shell cameo (6,23 grams) 150

 2130 Two 14k yellow gold rings and a pendant all set with a faceted garnet - 54, 58 mm, 3 cm- 220

 2131 Two 14k yellow gold brooches, one set with a square cut garnet, and one pendant set with a round-cut garnet, 19th and early 20th 
Century (13.68 grams) 150

 2132 14k yellow gold pendant and ring, both set with a square cut synthetic blue spinel - 54 mm, 12,50 grams - 225

 2133 Two 14k yellow gold bracelets with engraved links - 20 cm, 32,25 grams - 600

 2134 A pair of 14k yellow and white gold earrings 50
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2135
2140

kavel TRUE Inzet

 2135
Coral brooch with 14k yellow gold pin in the shape of a cornucopia - center broken, glued 100 x 45 mm - and a heart-shaped coral 
pendant with yellow gold bale - chip, 25 x 22 mm - 200

 2136 14k yellow gold engraved pendant set with an oval cabochon malachite 20
 2137 14k yellow gold hinged bracelet and a 14k yellow gold ladies wristwatch- signs of wear-size 6,5 x 5,5 cm and 18 cm 550
 2138 14k garnet brooch - 28 mm - a bar brooch set with a paste stone - 52 mm - and an anchor-link necklace - 55 cm, 9,21 grams - 150
 2139 14k yellow gold earstuds 15
 2140 22k yellow gold pair of cufflinks, 18k yellow gold pendant- 8,4 gr- 170
 2141 14k yellow gold pendant set with 5 American dollar 1899 “Half Eagle” 380
 2142 14k yellow gold pendant and ring set with cultered pearls- 50 mm-5 gr 100
 2143 14k yellow gold row ring set with seven cubic zirconias and two ear studs, one leave shaped and one set with garnets - 55 mm - 50
 2144 14k yellow open-worked gold pendant set with an oval carnelian -3,7 cm, 2,55 grams, tiny scratch - 50
 2145 14k yellow gold pendant set with three old cut diamonds- 3,5 cm incl bale, 4 gr- 250
 2146 A 14k yellow gold hart-shaped pendant set with an oval cut opal- 3 cm excl bale- 100
 2147 Paar 14kt gouden Zeeuwse manchetknopen 200
 2148 14k yellow gold pear shaped pendant set in what was originally a wedding band - 3 x 2,5 cm, 7,90 grams - 160
 2149 14k yellow gold open-worked pear shaped pendant set with a carnelian - L. 3,2 cm - 40
 2150 14k yellow gold pear shaped pendant set with a garnet - L. 5,5 cm, 5,53 grams - 70
 2151 Pair 14k yellow gold open-worked ear studs set with a round-cut garnet 40
 2152 14k two-tone hinged bracelet set with round-cut cubic zirconias - 18,5 cm, 8,96 grams - 180
 2153 8k red gold pendant depicting the zodiac sign Capricorn and 14k yellow gold evil eye pendant set with a glass eye - 2,03 grams - 40
 2154 Pair 14k yellow gold earrings with box link chain and cultured pearl - 5,2 cm - 30
 2155 14k yellow gold open-worked pendant and ring both set with an oval cabochon coral - 3 cm, 55 mm - 70
 2156 14k yellow gold pear shaped pendant set with a synthetic blue spinel - 3,5 cm - 40
 2157 18k yellow gold open worked pendant and a 14k yellow gold pendant, both with ‘Allah’ on it - 4,47, 6,79 grams - 230
 2158 14k yellow gold and 14k rose gold wedding band - 63, 55 mm, 10,70 grams, engraving - 220

 2159 Niello and silver mourning brooch. Decorated with hair, the back with a small locket - 25 mm- comes together with 14k yellow gold 
brooch set with coral to a metal pin - dented- 60

 2160 Two 14k yellow gold brooches, originally part of a bible clasp - one with metal back - 6,5 cm, 6 cm 160
 2161 Two 14k yellow gold tie pins, one  in the shape of a horse shoe with a faux diamond - soldered at the back - and one with the letter ‘N’ 30
 2162 Pair 14k yellow gold black tie shirt studs set with a cultured pearl 30
 2163 Pair 14k white gold ear studs each set with a diamond 40

2164

2165

 2164
18k yellow gold ring and pendant both set with a oval-cut faceted citrine and four brilliant-cut diamonds- size 55 mm, 2,5 cm incl 
bale - 1500

 2165 14k yellow gold bar brooch set with an oval-cut chrysoprase comes together with a gold fileed brooch - 6cm and 5,5 cm - 90

 2166 14k yellow gold coral brooch and pendant - 7,5 and 5,5 cm incl bale, several extra coral beads - 80

 2167 14k yellow gold filigree brooch and pendant - 3 cm and 4,5 cm incl bale, 3,7 gr, defects, incl gold plated earpins - 60

 2168 14k yellow gold pair of earstuds set with oval-cut sapphire and single-cut diamonds - 11 mm, 1,9 gr 25
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2169

2171

kavel TRUE Inzet

 2169 Three pair 14k yellow gold earstuds set with glass stones - 6,5 gr - 100

 2170 Two 14k yellow gold brooches both set with faceted garnet - 5 and 2 cm - 80

 2171
Two brooches; one 14k yellow gold, holly-shaped, completely set with rose-cut diamonds and faux pearls and one gold filled, ribbon-
shaped and - 4 and 5 cm, two leafs missing - 450

2172

2173

 2172 14k yellow gold closed for ever bracelet - L. 20 cm, extra links, 24,3 gr - comes together with small link bracelet - 8 cm, 0,64 gr - 480

 2173 A pair of silver flower shaped ear pendants with gilded siver posts, set with rose-cut diamonds in closed silver settings - 22 mm 150

 2174 a 14k yellow gold pendant set with a shell cameo depicting a lady - 35 mm incl bale - comes together with a silver ring 50

2175
2176

 2175
Coral set consisting of a three-strand necklace, a three-strand bracelet, both completed by a 14k yellow gold engraved clasp and a pair 
of earstuds  - 38 and 18 cm - 300

 2176
Coral set consisting of a two-strand necklace, a three-strand bracelet, both completed by a 14k yellow gold clasp, a 14k yellow gold 
and coral ring and earstuds- 37 and 18 cm, size 52 mm, extra beads - 300
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2177

2179

kavel TRUE Inzet

 2177 A pair of 14k yellow gold pair of cufflinks - 20x15 mm, 14,8 gr - 280

 2178 A pair of 14k yellow gold cufflinks - 20x12 mm, 9,8 gr, small dent - 150

 2179 14k yellow gold fish shaped pendant on a 14k gold chain comes together with a 14k yellow gold chain - 60, 49 cm, 12,6 gr - 200

 2180 Pair 8k yellow gold oval cufflinks, engraved with C B and royal crown, gift from HHMM Queen Beatrix and Prince Claus, with visit-
ing card, in brown leather box, lined with red velvet - 8,30 grams - 100

 2181 Several 14k gold items: rings, bracelets, pendants- defects, 41,7 gr- 840

 2182 Several 14k yellow gold items: two rings and pair of earstuds - size 54 and 62 mm, 5,4 gr - 90

 2183 Several 14k yellow gold items; two pocket watches, brooch, etc - 80

2184

2188

 2184 Several 14k yellow gold items, most with defects (33 grams) 500

 2185 Several 14k yellow gold items: earstuds, ring, necklace (4 gr) 50

 2186 Several 22k yellow gold items - defects- (3,3 gr) 50

 2187 Several 14k yellow gold items, including rings, brooches and bracelets, most with defects (32.46 grams) 550

 2188 A collection of six 14k yellow gold brooches, two set with pearls and two set with brilliant-cut diamonds (25 grams) 450

2189

 2189 Several 14 gold items: a pair of cufflink, signet ring, bracelet, tie clip and stick pin - several defects - (33.60 grams) 600

 2190 A collection of 14k yellow gold jewels; three pairs of earrings and four pendants, one set with a brilliant-cut diamond (10.58 grams) 175

 2191 Several 14k yellow gold items: two pairs of earrings, a pendant, brooch and ring (12.38 grams) 150

 2192 Several 14k items, all with defects ((29.87 grams) 300
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2193

2208

kavel TRUE Inzet

 2193 Several 14k yellow gold items, all with defects (14,38 grams) 200
 2194 Several 14k yellow gold items: four rings and three bracelets, all with defects (12.48 grams) 200
 2195 Several 14k yellow gold items: four rings, two necklaces and two brooches (20 grams) 300
 2196 Several 14k yellow gold items: three pendants, two pairs of earrings and two rings, one broken (22.56 grams) 350

 2197 14k yellow gold closed-forever bracelet with six charms (1 18k) and three coins; Gouden Tientje 1933, 2 x Gouden Vijfje 1912 - 20 
cm, 61,79 grams - 1500

 2198 Several gold items; an 18k gold fringe necklace (with defects) a 14k gold ring, a loose ear fitting, combined 16 grams, also included; a 
cultured pearl necklace with 925 silver clasp 250

 2199 A collection of 14k yellow gold items: a pair of earstuds, a ring, a pendant 150
 2200 A collection of 14k yellow gold items: tie pin, locket (defects) 250
 2201 Several 14k yellow gold jewellery: rings, necklaces, pendants- defects, 14,7 gr- 300
 2202 Four 14k yellow gold CNV pins - 5,08 cm., 4,06 grams - 60
 2203 Several 14k yellow gold jewellery: rings, pendants, bracelet, earstuds- 30 gr- 600
 2204 Two 14k yellow gold filigrain broches and a 14k yellow gold necklace with pendant- 14,2 gr- 280

 2205 14k yellow gold pendant set with a 10 gulden 1897 in a gold mount and a 14k gold pendant set with a 5 gulden 1912 in a 14k gold 
mount-13,5 gr- 350

 2206 Several 14k gold items: rings, earstuds, necklace- 22,7 gr- comes with rolled gold brooch 460

 2207 Four 14k yellow gold coral jewels; two rings set with coral, one pendant set with a large cabochon coral, and one coral necklace (9 
grams excl. necklace) 250

 2208 14kt gouden ring met amethist,14kt gouden ring met granaatjes, 14kt gouden filigrein broche met parelmoer en medaillon 200

 2209 Three 14k yellow gold pendants depicting the zodiac signs Gemini - 2,8 x 1,7 cm -, Aries - 2,8x 2,1 cm - and Sagittarius - 6,20 grams 
- 110

 2210 Four pairs of 14k yellow gold earrings and one earring - 3,67 grams - 70

 2211
18k yellow gold necklace decorated with cultered pearls, 18k white gold earstuds decorated with cultered pearls and single cut dia-
monds, cultered pearl necklace completed with a 14k white gold clasp. Comes together with a collection of cultered pearl necklaces, 
bracelet etc.

100

 2212 Four 14k yellow gold pendants: garnet- several sizes, 10,5 gr- 200
 2213 Several 14k yellow and white gold items: 20 gr 400

2214

2219
 2214 Collection of 14k/18k yellow gold jewellery; 37,4 gr 740
 2215 Several 14k yellow gold items - ca. 34 grams - 650
 2216 Three 14k yellow gold pendants, two set with stones, one depicted as a football player and pair ear studs - 5,44 grams - 100
 2217 Several 14k yellow rings and a coral brooch- metal pin and back, defects - 180
 2218 Several 14k yellow gold items: cameo brooch, earrings, necklaces 400

 2219
Three 18k yellow gold egg shaped pendants with purple, green and red enamel - red enamel damaged, green enemal slightly damaged 
- (14,42 grams) 400

 2220 Three yellow gold pendants, one 14k pendant depicting the Zodiac sign Capricorn a 14k drop pendant with a pear shaped cultivated 
pearl and a 18k pendant depicting a camel - 4,38 grams - 100

 2221 Three 14k yellow gold black tie shirt studs - ca. 1930 - 1,79 grams - 40
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 2222 Four 18k yellow gold buttons, all set with a rose-cut diamond in a closed silver setting - 10 mm - (6,7 grams) 100

 2223 Several antique items with gold fittings; two cigarette holders, one in its original case with two extra horn cigarette holders, a tinder 
box, a loose cap for a perfume bottle, also included; two pairs of gold coloured pins 50

 2224 Several 14k (and one 9k) yellow gold items; brooch, pin, earrings - 12 gr - commes together with a 14k yellow gold ladies watch to a 
plated strap - L 18 cm - 280

 2225 Several 14k yellow gold items; earrings, necklaces - 8,3 gr, defects - 160

 2226 Several 14k yellow gold items; bracelet, ring, pin - 16 gr, damages - 300

 2227 A ring, pair of earrings and pendant all set with garnet in a 14k yellow gold mount - size 55 mm 180

 2228 Several 14k yellow gold items: two necklaces, ring and a pendant - 13,8 gr 200

 2229 Geslepen kristallen odeurflacon met 14kt gouden montuur en dop in foedraal, 2e helft 19e eeuw -doorgesleten plekje op dop- 80

 2230 Odeurflacon met 14kt gouden dop en voorzien van glazen stopje 25

 2231 Geslepen kristallen odeurflacon met 14kt gouden dop en plaatje - deukje in dop - 30

 2232 14k yellow gold mounted antique crystal scent bottle with engraving on the cap, front, sides and base, in original leather case - de-
fects, H. 11 cm - 100

Gouden horloges en merkhorloges (werking niet gegarandeerd)

 2233 14k yellow gold ladies wristwatch- 17 cm- with three extra links- 350

2234

2235

 2234 18k yellow gold ladies wrist watch, Omega - 20 mm, 18,5 cm - (39 grams) 550

 2235 14k yellow gold hinged bracelet with engraved design - 10 mm wide, 58 x 52 mm - (19.45 grams) 300
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 2236 14k yellow gold panel bracelet, set with six cabochon-cut corals - 15 mm, 18 cm - (20 grams) 350

 2237 14k yellow gold watch chain, horseshoe shaped, to a woven cotton chain- dented- 50

 2238 14k yellow gold ladies watch Silvana 30

 2239 18k yellow gold pocket watch in box, dial with Roman Hours, Arabic 5 Minutes and separate seconds dial, adress: R. van Kuilenburg, 
Haarlem, circa 1900 125

 2240 18k yellow gold ladies wristwatch, Eterna to a 14k yellow gold strap - 16,8 gr - 240

 2241 18k white gold ladies wrist watch, Juvena, the bezel set with 18- single-cut diamonds - 16 cm - (23,7 grams) 700

 2242 14kt gouden herenpolshorloge met zwartlederen band, Tissot -gravering op achterzijde- 150

2243

2247

 2243 14k yellow gold wrist watch, Omega, with engraved back and two loose link - 22 x 26 mm, 18 cm - (56.40 grams) 900

 2244 18k yellow gold ladies wristwatch, Juvena, black dial, quartz- 15 cm, extra links- 350

 2245 18k yellow gold ladies wrsit watch, Fortis, on a black leather strap - 16 mm - 80

 2246 14k white gold gold filled Art Deco wrist watch, Bulova, set with synthetic sapphires - glass broken - 50

 2247 14k yellow gold ring set with 16 brilliant-cut diamonds, combined circa 0.55 carats - 58 mm - (10.64 grams) 175

 2248 14k yellow gold ladies wrist watch, La Salle, on a black nylon strap - 16 x 14 mm, 21 cm 9,22 grams - 60

2249

2250

 2249 14k yellow gold ladies wrist watch, Indus - 16 mm 17 cm - (18,69 grams) 175

 2250 14k yellow gold ladies wrist watch, Certina - repairs on band, 15 x 15 mm, 19 cm - (27.40 grams) 300

 2251 14k yellow gold ladies wrist watch, Certina - 17 mm, 18,5 cm - 120
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 2252 14k yellow gold ladies wrist watch, Monte - 14 mm, 5,5 cm - 150

 2253 14k yellow gold ladies wrist watch,  - 15 mm, 7,5 cm, 17,6 gr, defects - - 330
 2254 14k white gold ladies wrist watch, Omega, the bezel set with 45 single-cut diamonds - 26 mm, 17 cm, 22,64 grams - 400
 2255 18k white gold ladies wrist watch, Bucherer, the bezel set with six brilliant-cut diamonds - 15 mm, 17 cm, 21,94 grams - 375
 2256 18k rose gold ladies wrist watch, Ancre, on a 14k rose gold strap - 26 x 16 mm, 16 cm, 20,38 grams - 275
 2257 18k white gold cluster ring, set with single-cut diamonds in star settings - 57 mm, 5,55 grams - 125

 2258 14kt gouden heren vestzakhorloge met geguillocheerde wijzerplaat, achterzijde en Arabische cijferaanduiding, Waltham, Mass., circa 
1906 -werkend- 200

 2259 14k yellow gold pocketwatch, Chronometer Suisse, with white dial, and Roman and Arabic numerals - metal dust cover, dial not 
original to watch, 52 mm - 100

 2260 14k yellow gold ladies wristwatch, Buren  - engraving on the back, dial discoloured - and 14k two-tone gold tie clip with goldplated 
metal pin and chain, set with a cubic zirconia 40

 2261 14k yellow gold ladies wristwatch Garonne on a brown leather strap with a gold plated metal clasp 40
 2262 14k yellow gold hinged link bracelet set with red stones and brilliant cut zirconias - 19 cm, 7,54 grams - 140
 2263 14k yellow gold pocketwatch, white dial with Arabic numerals, engraved decoration on the outer lid 150

 2264 14k yellow gold pocket watch with engraved, partly silver dial, Arabic Hours and Roman 15 Minutes, backplate engraving of a horse, 
circa 1900 150

 2265 18 yellow gold wrist watch Onsa de Luxe Super Automatic with date window on a black linen woven strap 125
 2266 14k yellow gold ladies wrist watch Livano - 18,7 grams - 250
 2267 14k yellow gold ladies wristwatch, Lessa - 20 mm 16,5 cm - 300
 2268 18k yellow gold ladies wrist watch, Stipto - 15 mm, 17 cm - 240
 2269 18k yellow gold ladies wrist watch, Repco, to a leather strap - 16 mm, 18 cm - comes together with a gold plated ladies wristwatch - 50
 2270 14k yellow gold ladies wristwatch, Indus - 15 mm and 18 cm - 300

2271

2272 2273

 2271 18k yellow gold Omega automatic on a black leather strap 300

 2272 14k yellow gold pocket watch, International Watch Company, with white dial, separate seconds dial and Arabic numerals, circa 1900 200

 2273 14k yellow gold ladies wristwatch, Omega - 21 mm and 17 cm, 55,5 gr - 1350
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 2274
14k white gold wristwatch, Tusal, automatic movement with striped numbers and date, to a 14k gold strap - 32 mm and 20 cm, 54,6 
gr, strap slightly twisted - 1250

 2275
18th Century 18k yellow gold pocket watch, the outer case embossed with a mythological setting, the watch with white enamel dial, 
Roman numerals and Arabic five minutes, signed Story & Co., the movement signed Story & Co., London, 7195, hallmarks for Lon-
don, year letter ‘D’ possibly for 1779, masters mark ‘IW’ - glass missing, watch 36 mm, outer case 46 mm - (81,71 grams)

1500

 2276 14k yellow gold ladies wristwatch, Pontiac, on black leather strap with metal clasp - 17 mm, 19 cm - 40
 2277 14k yellow gold wrist watch, Prospera, on a leather strap - 32 mm - 80
 2278 14k yellow gold wrist watch, Valruz, on a metal strap - 25x29 mm - 80
 2279 Two 14k gold ladies wristwatches, one a 14k gold strap and one on a leather strap- 16 cm- 350

Diverse horloges (werking niet gegarandeerd)

 2280 Verguld uurwerk met snek en geëmailleerde witte wijzerplaat, Romeinse en Arabische cijferaanduiding, voor vestzakhorloge, John 
Grantham, London, nr. 4388, derde helft 18e eeuw -niet werkend- 40

 2281 Verguld heren vestzakhorloge Marti, jaren ‘60 à.t.p.

 2282
Stainless Steal Omega Seamaster Aqua Terra, with mother of pearl dial and diamond- encrusted numbers, includes warranty, instruc-
tion manual and two seperate links 900

 2283 Verguld metalen Cleopatra polshorloge in origineel etui, Franklin Mint, 1988 -defecten etui- 20
 2284 Doublé damespolshorloge Bulova aan klemband 20

2285
2289

 2285
1e gehalte zilveren herenvestzak snekhorloge met geëmailleerde wijzerplaat, Romeinse uuraanduideing, Arabische secondeaanduid-
ing in 1e gehalte zilveren kast en overkast, gesigneerd James Gardner, London en gedateerd 1698 -email beschadigd, uurwerk defect- 100

 2286 2e gehalte zilveren heren vestzakhorloge met gravédecor en rijk gedecoreerde wijzerplaat, Rusland, circa 1900 - defecten- 20
 2287 Verguld herenpolshorloge, Jaques Richal, Estoril, Chrono 10
 2288 Maurice Lacroix stalen damespolshorloge met vergulde accenten, Nr. 32823, AB59049 10
 2289 Stalen quartz polshorloge, Alpha Romeo ETA G10.211, in origineel foedraal 50
 2290 Silver and gold pocketwatch, with white dial, and Roman and Arabic numerals and a floral engraving on the back- 40 mm - 30
 2291 Verguld stalen Seiko damespolshorloge met zwarte wijzerplaat, Japan 2020 0350-R, en verguld Pulsar herenpolshorloge à.t.p.

 2292 Gucci dameshorloge, vergulde kast en lederen band, in bijpassende etui met toebehoren, hierbij bi-colour verguld dames horloge, 
‘Leonard’, in lederen etui 30

 2293 Milus 340 017 damespolshorloge, ontwerp Paul Junod, Swiss made, nr. DL 213 en Bulova herenpolshorloge 20
 2294 Drie diverse polshorloges, waaronder Pontiac en Titus à.t.p.
 2295 Drie zakhorloges waaronder een zilveren, J.G. Graves, Sheffield met ketting en sleutel, vroeg twintigste eeuw -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 2296 Gestileerd 3e gehalte zilveren damespolshorloge aan half open stijve band, Golana, 2e gehalte zilveren damespolshorloge aan 
opengewerkte band met bloemdecor en 1e gehalte zilveren damespolshorloge Prisma 30
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 2297 Herenhorloge, metalen kast met lederen band, Chronograaf M. Johansson, Quartz horloge Citizen en horloge in kunststof kast en 
band, Cathay Pacific. Allen in originele verpakking 25

 2298 Drie damespolshorloges: Timex, Cordella en een onbekende maker 50
 2299 Vier ronde plexiglazen houders voor vestzakhorloges, daarbij vier 2e gehalte zilveren vestzakhorloges -werking niet gegarandeerd- 20
 2300 Vier diverse polshorloges, onder andere Omega, onedel 15
 2301 Diverse polshorloges, onder andere Ormo, onedel à.t.p.
 2302 Zeven quartz polshorloges - één bandje ontbreekt - à.t.p.

 2303 Acht Swatch horloges: Eggs, Looka 1996, Hocus Pocus, Mozart, Smilla 1996, Louis XIV, Veruschka POP, Vivienne Westwood en 
Swatch boek 1983-1991, in orginele verpakkingen -gebruikssporen- à.t.p.

 2304 Polshorloges, Tissot, Seiko, Helicon, Anker, Onsa, etc. 20

 2305 Tien Swatch horloges: Chandelier, Light tree, the Beep, Bergstrüssli, Niklaus Troxler, Felice Varini, Earth Summit ‘92, Hollywood 
dream en The Magic Spell, in originele verpakkingen -gebruikssporen- à.t.p.

 2306 Polshorloges, vestzakhorloge en kunsstof horlogehanger, Empire, Smiths, Junghans, Pontiac, Seiko, etc., daarbij: 1e gehalte zilveren 
schakelarmband à.t.p.

 2307 Herenpolshorloges, Bifora, Casio, Ascot, Pontiac, etc. 20
 2308 Verzameling diverse horloges waarbij zilveren -diverse kwaliteiten- 30
 2309 Vestzakhorloges, overkast, gevlochten horlogeketting, etc. - diverse kwaliteiten - 20
 2310 Herenvestzakhorloges en uurwerken -defecten- 20
 2311 Polshorloges, MB, Prisma, Mingdu, etc. à.t.p.
 2312 Heren- en damespolshorloges, Certina, Kluz, Muba, Prisma, etc., tweede helft 20e eeuw 10
 2313 Swatch Scuba 200, Swatch People en 19 diverse polshorloges, waaronder Seiko en imitatie Rolex à.t.p.

Diverse sieraden

 2314 3e gehalte herenvestzakhorloge aan 3e gehalte zilveren horlogeketting, verzilverde rammelaar, hanger, horlogekettingen, etc. -de-
fecten- 20

 2315 Bijouterieën, hangers, ringen, kettinkjes, horloges, etc., waaronder veel zilver 60

 2316 Amerikaanse sieraden: twee gespen waaronder Artistic Impressions, Julie Zsupnik, hangers aan koorden, etc., daarbij: twee Zippo’s, 
badges, etc. 20

 2317 Bijoux, waaronder ringen, hangers en doublé en damespolshorloge Pulsar aan verguld metalen band 20
 2318 Bijoux, divers verzilverd, etc. 20
 2319 Twee dozen strass sieraden, etc., tweede helft 20e eeuw -stenen ontbreken- 30
 2320 Bijouterieén, waaronder modernistische verzilverde hangers à.t.p.
 2321 Bijoux à.t.p.
 2322 Doos diverse bijoux, waaronder colliers en hangers à.t.p.
 2323 Diverse bijoux, waaronder broches, manchetknopen en hangers à.t.p.
 2324 Diverse bijoux, waaronder broches, armband en hangers à.t.p.
 2325 Diverse bijoux, waaronder broches, half dollar hanger American Mint en imitatie parelcolliers à.t.p.
 2326 Bijoux, waaronder wat zilver, muntgeld en blikje 25-jarig jubileum koningin Juliana 20

 2327 Zilveren gesp met filigrain en Zeeuwse knoopjes, horlogeketting, etc., diverse gehaltes, daarbij: nikkelen horlogeketting, heren vest-
zakhorloge Wyler, etc. 20

 2328 Medaillon met geschilderd miniatuur, 3e gehalte herenvestzakhorloge, vijf tien gulden munten, etc. 40

2329

 2329 Bijoux, waaronder wat zilver, horloges, verzilverde theelepels, etc. 40

 2330 Bijoux waaronder zilver, armbanden, kettingen, herenvestzakhorloges, damespolshorloge Pulsar, etc. 40

 2331 Bijoux, armbanden, kettingen, etc. à.t.p.
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 2332 Sieraden, armbanden, hangers, kettinkjes, etc., waaronder zilver 40
 2333 Verzilverd collier met geïntegreerde hanger, bezet met markasietjes, vergulde dasspeld, etc. à.t.p.
 2334 Doublé kettinkjes, armbanden, manchetknopen en broche à.t.p.
 2335 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, bijoux, djokja vingerdoekjesring etc. 20
 2336 Bloedkoralen collier met oplopende kralen, 3-9 mm, aan onedel slot - 47 cm - 25
 2337 3e gehalte driestrengs horlogeketting met vier zilveren Zeeuwse knoopjes, doublé horlogeketting, Zeeuwse knoop sieraden, etc. 40
 2338 Bijoux, armbanden, kettingen, broches, etc. 40
 2339 Bijoux: tableau ringen, waaronder zilver en doos oorstekers 40
 2340 Bijoux, waaronder oosterse, armbanden, hangers, niëllo oorbellen, etc. 40
 2341 Diverse byoux à.t.p.
 2342 Diverse byoux; o.a. horloge ketting, ring hanger etc à.t.p.
 2343 Twee Blin-Q-Jewellery armbanden, waarvan één met zwarte lederen band, in originele hoesjes 40
 2344 Bijoux, colliers, broches, etc. à.t.p.
 2345 Oud bijouxdoosje met bijoux, kettingen, broches, horloge, etc. à.t.p.
 2346 Bijoux, waaronder zilver, kettingen, broches, etc., verzilverde theelepels, 2e gehalte zilveren vingerdoekjesringen, etc. 40

 2347 Divers bijoux waaronder bloedkoralen staafjescollier, broche met geslepen amethist, barnstenen sigarettenpijpje in foedraal en zil-
veren ringen 10

 2348 Een halsketting gemaakt van stukjes natuurlijk barnsteen (Polen/Litouwen, doorsnee c. 12 mm.), oranje-bruin, lengte ca. 83 cm. à.t.p.

2349

2351

 2349 Collectie van 72 metalen verlovings- en trouwringen sets, de damesringen bezet met zirkonia, Gerstner - ringmaten 14 en 22 - 75
 2350 Collectie van 72 metalen verlovings- en trouwringen sets, de damesringen bezet met zirkonia, Gerstner - ringmaten 14 en 22 - 75

 2351 Collectie van 84 metalen verlovings- en trouwringen sets, de damesringen bezet met zirkonia, Gerstner - ringmaten 14 en 22 - 100
 2352 Imitatie bloedkoralen driestrengs collier aan verzilverde Zeeuwse knoop sluiting en paar oorbellen met staafjeskoraal à.t.p.
 2353 Bijoux, waaronder veel zilver, diverse gehaltes, etc. 40

 2354 Met stenen gezette oosterse sieraden, daarbij: verzilverde vingerkom en Chinees porseleinen dekselbakje met blauw-wit decor van 
zotjes 20

 2355 Twestrengs bloedkoralen kettinkje -defecten-, paar 2e gehalte verguld zilveren oorbellen en broche met schelpcamee, decor van een 
bos bloemen 30

 2356 Diverse sieraden o.a. colliers, vergulde armband, penning 20
 2357 Een ultrasone sieradenreiniger (nettoyeur a ultrasons), model HB-2808, in kennelijke nieuwstaat 10
 2358 Bijoux waaronder veel zilver, daarbij: 2e gehalte zilveren gesp met geslepen ornamenten 60
 2359 Drie bloedkoralen staafjeskettingen aan 2e gehalte zilveren slotjes, broche en ring met bloedkoraal, etc. 60
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 2360 Barnstenen kettingen, gestoken benen kettingen, hoornen ketting, hoornen broche, etc. 80

 2361 Zilveren kettingen, ring, broche, etc., diverse gehaltes, daarbij horloges, Davis, Cordella, etc. 80

 2362 Bijoux, horloge, pijpenkop, etc. à.t.p.

2363

2376

 2363 Malachiet sieraden, armband, ring en collier, daarbij: klein malachiet ei 40

 2364 Verzilverde, van binnen vergulde hanger met compartiment voor munten met jugendstil decor van libelle en iris, bijoux, vestzakhor-
loge, etc. 40

 2365 Two Majorica pearl necklaces comes together with several gold plated items 20
 2366 Diverse sieraden en horloges, o.a. kwarts collier 10
 2367 Diverse sieraden o.a. broches, colliers etc- zilver, bwg en onedel 20
 2368 Diverse sieraden o.a. broches, colliers etc- zilver, bwg en onedel 15
 2369 Collectie van circa 25 diverse trouwringen; verzilverd, verguld en onedel 20
 2370 Collectie van circa 25 diverse trouwringen; verzilverd, verguld en onedel 20
 2371 Collectie van circa 10 diverse trouwringen; verzilverd, verguld en onedel, Gerstner 10
 2372 Collectie van circa 16 diverse trouwringen; verzilverd, verguld en onedel, Gerstner 15

 2373 Zwart lederen brillenkoker met 2e gehalte zilveren beslag, sluitinkje en onedel brilletje, circa 1900, paar verzilverde, gedeeltleijk 
geëmailleerde manchetknopen, zogenaamde jumelles, art deco en paar zwarte lederen manchetknopen à.t.p.

 2374 Bijoux, etc., waaronder zilver 20
 2375 Doublé vulpotlood, Wahlever Sharp, eerste helft 20e eeuw en hartvormig medaillon met gegraveerd decor en bezet met rood steentje à.t.p.

 2376 Sieraden waaronder zilver, verzilverde servetring, etc. 80

 2377 Oosterse sieraden, waaronder met bloedkoraal, dekseldoosje, etc. 30
 2378 Bijoux, waaronder malachiet ketting, sigarettenkokers, etc. 30
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 2379 Drie antieke sieraden: imitatie koralen handje, medaillon gezet met onyx en hanger gezet met roosgeslepen diamanten 40
 2380 Cultivé parelcolliers, etc. à.t.p.
 2381 Oosterse sieraden 10
 2382 Bijoux waaronder wat zilver, armbanden, ringen, etc., in sieradenkoffertje met laatjes 20
 2383 Bijoux waaronder wat zilver, armbanden, ringen, etc., in sieradenkoffertje met laatjes 20
 2384 2e gehalte zilveren hanger met Delfts blauwe hanger, vestzakhorloge, servetklemmen, etc. 30
 2385 Verzilverd oosters borstsieraad met gedreven decor van dieren, tweede helft 20e eeuw à.t.p.
 2386 Twee barnstenen kettingen 40
 2387 Bijoux waaronder veel kettingen à.t.p.
 2388 2e gehalte zilveren bedelarmband, verguld 1e gehalte zilveren hanger, etc. 10
 2389 Bijoux waaronder 2e gehalte zilveren bedelarmband 20
 2390 Dames vestzakhorloge aan doublé ketting, vlinderbroches, etc. à.t.p.
 2391 Bijoux waaronder veel kettingen à.t.p.
 2392 Goudkleurige hanger gezet met een amethist kristal - 5 x 4 cm - à.t.p.

 2393 Benen collier met olifantenhanger met 14kt gouden applicaties, zakhorloge in verzilverde kast en diverse geslepen steentjes, waar-
onder cornalijn 20

Zilveren sieraden en voorwerpen

Sieraden

 2394 Een ronde zilveren hanger, ingelegd met sponskoraal (ca. 40 mm.) à.t.p.
 2395 Een zilveren hanger, ingelegd met parel en chrysopraas (ca. 34 mm.) 15
 2396 Een zilveren hanger, 3-delig, ingelegd met een amethist en een citrien 15

2397

2398 2400

 2397 Een zilveren armband, ingelegd met onyx 20

 2398 A rectangular polished piece of labradorite (c. 34 mm.), in a frame, as a pendant 20

 2399 A rectangular polished piece of labradorite (length c. 57 mm.), in a sterling silver frame 25

 2400 A cabochon polished meteorite (c. 31 mm. length), framed in a sterling silver pendant 25

 2401 Tweezijdig te dragen modernistische zilveren en polychrome hanger met bladnerfmotief, gesigneerd Un Ramot 15



January 15, 2021 Zilveren sieraden en voorwerpen

130

2402 2405

2409

kavel TRUE Inzet

 2402
Verguld zilveren markies vormige hanger, gezet met diverse glasstenen, achterzijde van origine geemailleerd, met aan onderzijde 
pampels van kleine parels - 8 cm lang - 35

 2403 2e gehalte zilveren horlogeketting met hanger in de vorm van een doodskop ingelegd met groene steentjes als ogen -bevestiging 
doodshoofd alpacca- 20

 2404 Grote rechthoekige 2e gehalte hanger met cabochon geslepen tijgeroog, meesterteken: gespiegelde G, vergezeld van puntjes, in de 
vorm van een uil, Nederland, jaren ‘70 -7 x 4 cm- 15

 2405 2e gehalte zilveren broche met roosdiamanten bezet 100

 2406 1e gehalte zilveren armband, Björn Weckström voor Lapponia, 1983 - 15 mm breed, 17 cm - 150

 2407 Verguld 1e gehalte zilveren ketting met hartvormige hanger, gemerkt Tiffany & Co, in origineel zakje 10

 2408 1e gehalte zilveren stijve armband bezet met bergkristal, gemerkt: Swedesign, Bengt Hallberg, jaren ‘60 30

 2409 1e gehalte zilveren collier met langwerpige, licht gebogen schakels en geïntegreerde hanger, N.E. From, Denemarken, jaren ‘70/’80 80

2410

2414

 2410
Zilveren broche met cabochon geslepen bloedkoraal, meesterteken C. Boon, Schoonhoven, art deco, 1923-1925, hamergeslagen 
hanger met bloedkoraal gezet, onduidelijk meesterteken, jaren ‘30, daarbij: broche en twee ringen 80

 2411 Zilveren hanger met roosdiamantjes aan 14 kt gouden schakel, circa 1900 40

 2412 Hamergeslagen 2e gehalte zilveren broche met cabochon geslepen bloedkoraal, meesterteken: D. Gaillard, Schoonhoven, 1935/1936 40

 2413 Verguld zilveren signet in de vorm van een paardenhoofd met kornalijn, 19e eeuw, zegelring met paard in malachiet, etc. 40

 2414 A silver cluster clasp, set with rose-cut diamonds - 21 mm - 40

 2415 Opengewerkte ronde zilveren broche, geslepen decor, met roosdiamantje, circa 1900 - diam. Ca. 2,5 cm.- 40
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2418

2419
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 2416 Sterling silver design necklace, maker unknown -44 cm, 67 gram- 40
 2417 2e gehalte zilveren Zeeuwse knoop, meesterteken: K.T. Noorderwijk, weduwe P. Hovingh, Nieuwe Pekela, 1851-1861 -diam. 7,5 cm- 10

 2418
Sieradenset bestaande uit: met turkoois ingelegde 1e gehalte zilveren armband en ring ‘The Horse Whisperer’ -gewicht 167 gram, 
gebruikssporen- 40

 2419 Halsketting en armband met grote schakels aan musketonsluiting 40
 2420 Twee parelcolliers, één met 14k slotje en één met 2e gehalte zilveren slot - 2x 45 cm - daarbij, zilveren slotje met enkele losse parels 25
 2421 Bloedkoralen ketting met 14kt gouden slotje en een gitten ketting met zilveren sluioting in de vorm van saterkopjes 30
 2422 1e gehalte zilveren dasspeld met voorstelling naar Escher, Koninklijke Begeer, in originele verpakking à.t.p.

2423 2425 2426 2427

 2423 1e gehalte zilveren collier met bijpassende ring bezet met spinel, uitgegeven door Koninklijke Begeer 50

 2424 Vervallen, geen lot / Withdrawn, no lot à.t.p.

 2425 1e gehalte zilveren collier met bijpassende ring en paar oorstekers, bezet met spinel, uitgegeven door Koninklijke Begeer 60

 2426 1e gehalte zilveren collier bezet met groene steen en faux briljant , uitgegeven door Koninklijke Begeer 50

 2427 1e gehalte zilveren collier met bijpassende ring en paar oorstekers, bezet met roze steen, uitgegeven door Koninklijke Begeer 60

2428

 2428 Modernistische 1e gehalte zilveren armband, Lapponia, 1984 100
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 2429 Modernistische 1e gehalte zilveren ring, Lapponia - 62 mm - 50
 2430 Groot formaat 1e gehalte zilveren schakelarmband en 2e gehalte zilveren filigrain armband 40

 2431 Chrinese 2e gehalte zilveren stijve armband met gestileerde bladmotieven, daarbij: gevlochten 2e gehalte zilveren armband -slotje 
defect- à.t.p.

 2432 Stervormige zilveren broche met cabochon geslepen bloedkoralen en broche met cannetille, blauw geëmailleerd middendeel en am-
ethistkleurige steen, daarbij: onedele broch met strass 30

 2433 Oosterse BWZG sieradenset bestaande uit: collier, armband en paar oorhangers 30

 2434 Vijf 3e gehalte (BWZG) filigrain sieraden: vier hangers, twee gezet met een glassteen, één aan collier, en ring gezet met een rode 
glaskraal - 59 mm - 25

 2435 Met stenen gezette 1e gehalte zilveren sieraden: armband, vier ringen en broche 40

 2436
Hamergeslagen zilveren broche met cabochongeslepen groene steen, hanger met groene steen en blauw email in de stijl van Theodor 
Fahrner en art deco ringetje met zwarte steen, diverse gehaltes, alle circa 1930 -lichte gebruikssporen- 80

 2437
2e gehalte zilveren sieraden, met Zeeuwse knopen gedecoreerde gesp, Zeeuwse knoop hanger, broche en jasseronketting met breidop-
pen, daarbij: dubbeltjesarmband koningin Wilhelmina 50

 2438 3e gehalte zilveren vestzakhorloge, adres: Paul Intemann, Aachen, bijoux en doublé damespolshorloge 20
 2439 Djokja broche, filigrain hanger, oorschroeven en diverse bijoux à.t.p.
 2440 Twee zilveren miniaturen: harpen, hangers in de vorm van een harp, etc., diverse gehaltes zilver en verzilverd 20
 2441 2e gehalte zilveren Zeeuwse knoop sieraden: broche, damespolshorloge, etc. 40

2442

2448

 2442 Twee zilveren baartjes van 10 gram en zilveren sieraden, diverse gehaltes 40
 2443 Bloedkoralen collier aan 2e gehalte zilveren bolslot met gravédecor, vlinderbroche met geslepen steentjes, modernistische hanger, etc. 40
 2444 Tien diverse 2e en 3e gehalte zilveren kettingen, deels met hanger en een paar manchetknopen 30
 2445 Modernistische zilveren broches en colliers, waarvan één broche gemerkt, diverse gehaltes, jaren ‘70/’80 50
 2446 Zilveren sieraden, ringen, kettinkjes hangers, etc., diverse gehaltes 80
 2447 Diverse zilveren muntsieraden 20

 2448
Circa tien 1e en 2e gehalte zilveren kettingen, ringen, oorbellen, horloge, armband en een pillendoosje, hierbij: divers onedel -diverse 
kwaliteiten- 40

 2449 Tweede gehalte zilveren zakhorloge, International Watch Company, daarbij: Kienzle zakhorloge, 2e gehalte zilveren pepermuntdoos-
je, armand, broche etc. -diverse kwaliteiten- 20

 2450 Indonesische armbanden, etc., daarbij: vergulde armband met olifantenhaar 30
 2451 Diverse zilveren sieraden: twee broches, hanger, ring en armband - diverse gehaltes- 25
 2452 Diverse zilveren, BWZG en onedele sieraden, broche, armband etc à.t.p.

 2453 Diverse gehalte zilveren sieraden, waaronder een Djokja armband, twee ringen gezet met glasstenen, een opengewerkte broche, een 
collier met medaillon en een defect parelcollier 20

 2454 Zilveren sieraden, armbanden, biostabil hanger, ringen, etc., diverse gehaltes 50
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 2455
Zilveren sieraden, diverse gehaltes, kettingen, broches, etc., daarbij: 2e gehalte zilveren beursbeugel met binnenbeugel en gravédecor, 
onduidelijk meesterteken, 1871 -gebruikssporen beugel- 40

 2456 Zilveren sieraden, armbanden, ringen, broches, etc., diverse gehaltes, daarbij: polshorloges en verzilverd pillendoosje 60

 2457 Zilveren sieraden, broches, kettingen, ringen, diverse gehaltes, daarbij: twaalf verzilverde apostellepels in doos 50

 2458 Zilveren sieraden en servetbanden, diverse gehaltes 40

 2459 Zilveren sieraden, diverse gehaltes en een enkel bijou 30

 2460 Zilveren sieraden, kettingen, ringen, etc., diverse gehaltes 40

 2461 Zilveren sieraden, slavenarmbanden, hangers, dasspeld, etc. 40

2462

2466

 2462 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, armbanden, kettingen, Zeeuwse knoopsieraden, etc., daarbij: verzilverde armband, broche, etc. 80

 2463 Diverse zilveren sieraden o.a. muntcollier, broches, pins etc Hierbij vergulde bril en onedel 20

 2464 Zilveren sieraden, kettinkjes, armbanden, etc., diverse gehaltes 40

 2465 Zilveren sieraden, modernistisch halssieraad met geruwde onyx, dasspeld, armbanden, etc., diverse gehaltes 40

 2466 Zilveren sieraden, broches, waaronder Chinese, armbanden, hangertjes, horloges, etc., diverse gehaltes 60

 2467 Diverse zilveren sieraden o.a. met Zeeuwse knoopjes 20

 2468 Diverse zilveren sieraden, deels Art Deco, bezet met kwarts en markesiet 30

 2469 Modernistische zilveren sieraden waaronder een broche in de vorm van gestileerde figuren en filigrain armband, diverse gehaltes 60

 2470 Collectie van 39 zilveren ringen, waaronder bezet met amethist en diverse geëmaillerde exemplaren, hierbij zeven zilveren hangertjes 
en een stel oorstekertjes 50

Divers

 2471 Etui vervaardigd uit schildpad, ingelegd met zilver -defecten- 15

 2472 Gezwarte houten onderzetter met 2e gehalte zilveren montuur en geslepen kristallen karaf met 3e gehalte zilveren montuur en stop, 
palmetdecor, eerste kwart 20e eeuw -H 19 cm- 20

 2473 1e gehalte zilveren gordelhaak met reliëfdecor van Vrouwe Justitia, Londen, 18e eeuw 20
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 2474
Ovaal 2e gehalte zilveren dienblad met opstaande rand, adres: St. Eloy, Rotterdam -inscriptie: ‘Aangeboden aan den Heer Ir. M.J. 
Römer, door het personeel bij zijn afscheid als directeur van het Gemeente-Electriciteitsbedrijf Rotterdam op 16 Januari 1946’ 300

 2475
Modernistisch 1e gehalte zilveren schaaltje, gesigneerd Ulla (und Martin?) Kaufmann, uitvoering Wilkens & Söhne, Bremen -H. 5, L. 
12,7 cm- 30

 2476 3e gehalte zilveren bakje ‘Union fait la Force’, ‘Dieu protège la Belgique.-Diam. 3,9 cm- à.t.p.

 2477 3e gehalte (BWZG) zilveren naaigarnituur in origineel foedraal - stopnaald ontbreekt - 25

 2478 Rond 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje, meesterteken: P. Carels, Amsterdam, 1831 15

2479
2480

 2479
Rijk gedecoreerde groot formaat 2e gehalte zilveren tabaksdoos met oud-Hollandse motieven, meesterteken: Zaanlandsche Zilvers-
mederij, Haarlem/Amsterdam, 1925 -8,5 x 16,3 x 20,7 cm- (brutogewicht ca. 1069 gram) 180

 2480 Ovale 2e gehalte zilveren lepeldoos met oud-Hollands decor, onduidelijk meesterteken, 1920 -3,7 x 7 x 14,5 cm- (gewicht 207 gram) 50

2481

2486

 2481
1e gehalte zilveren theepot met florale motieven en bloemvormige knop op het deksel, meesterteken: D.J. de Haas, Amsterdam, 
(1854-1876) winkeliersmerk: A.D. Verschuur -handvat beweegt- (gewicht 657 gram) 125

 2482 1e gehalte zilveren melkkan met florale motieven, onduidelijk meesterteken, winkeliersmerk: Benten & Zonen, circa 1870 -H. 14 cm- 
(gewicht 281 gram) 50

 2483 Reproductie van een oude icoon, Christushoofd, met 1e gehalte zilveren oklad -9,3 x 7,8 cm- à.t.p.

 2484 Djokja blotter met gedreven lotusdecor (gewicht ca. 200 gram) 30

 2485 1e gehalte zilveren melkkannetje op ronde voet, onduidelijk meesterteken, Londen, 1896 -H. 6,7 cm, gebruikssporen- à.t.p.

 2486
Opengewerkt 2e gehalte zilveren broodmandje met rococomotieven een twee handgrepen, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, 
Voorschoten, 1943 -7 x 12,4 x 20,5 cm- 60
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 2487
2e gehalte zilveren bonbonmandje met parelrand aan strikvormige handvatten op vier klauwpootjes, fantasiekeuren, meesterteken: J. 
Postmus, Hoorn/Alphen a/d/ Rijn/Hoorn, 1910 -6 x 8,7 x 14 cm- 50

 2488 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met opgelegd filigrain en gecontourneerde randen, onduidelijk meesterteken, 1877 30
 2489 3e gehalte zilveren kandijtafeltje met geschulpte rand op ronde voet, eerste helft 20e eeuw -6 x 8 x 9,8, gebruikssporen- 20
 2490 Hamergeslagen 3e gehalte zilveren schaaltje op ronde voet, Duitsland, circa 1930 -H. 3, diam. 13,8 cm- 20

 2491
2e gehalte zilveren suikerpotje met schepje en floraal gravédecor in de vorm van een kolenkit op rond basement, meesterteken: van 
Kempen & Begeer, tweede helft 20e eeuw 30

 2492 Ronde 2e gehalte zilveren tafelkandelaar, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1943 -H. 6 cm- 20

 2493
Japans porseleinen bord met 2e gehalte zilveren beugel en blauw-wit decor van een griffioen en wolkjes, 18e/19e eeuw, meesterteken: 
M. Starink, Zutphen, 1866 -diam. 25 cm-, daarbij: geslepen kristallen schaaltje, ruit-waaierslijpsel, aan 2e gehalte zilveren beugel met 
parelrand, circa 1900 -diam. 14,7 cm-

30

2494

2495

2497

 2494 1e gehalte zilveren beker op onderschotel met Joodse motieven (gewicht ca. 392 gram) 80

 2495 1e gehalte zilveren kiddushbeker met decor van bloemguirlandes -H. 14,3 cm- (gewicht 122 gram) 40

 2496 Grote 2e gehalte zilveren voet met parelranden, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1878 à.t.p.

 2497 Djokja schaal de rand met lotus versiering op drie bolpoten 100

 2498 Djokja theezeefje met lekbak en klein bakje, beide met lotusdecor. 20

 2499 Stalen mes met mahonie, parelmoer ingelegd handvat en zilveren monturen, decor van een scheepje aan het uiteinde, Hollands, circa 
1780 -L. ca. 23 cm, gebruikssporen- 40

2500

 2500

2e gehalte zilveren model van ‘de Wisseltram’ op rails op groen marmeren basement, GTA, NZH, HTM, RET, op de zijkanten en 
de bovenzijde van het basement 26 zilveren plaatjes met de naam van de verschilldende maatschappijen waar de tram gereden heeft 
gegraveerd, Tramvogels 1930/31 tot en met NZHTB 1961/62, meesterteken tram: C.J. Begeer, Utrecht, 1930 -formaat basement -1,8 
x 11 x 30 cm, formaat tram 7 x 4 x 22 cm-

400

 2501 1e gehalte zilveren tasbeugel met reliëfdecor van figuren, Chester, 1901 (gewicht 120 gram) 40
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 2502 2e gehalte zilveren gordelhaak, onduidelijk meesterteken, 1814, en schakel, onduidelijk meesterteken, 19e eeuw 20

 2503
Gedeeltelijk vergulde 1e (950/1000) gehalte zilveren reliëfplaquette met voorstelling van het laatste avondmaal naar Leonardo da 
Vinci op faux-bois  gestoken achterzijde -inclusief lijst 31 x 37 cm- 100

 2504 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met gecontourneerde randen en gravédecor, meesterteken: J. van Dam, Schoonhoven, 1857 
-lichte gebruikssporen- 30

 2505 1e gehalte zilveren dekselbokaal met rijk floraal decor, Walker & Hall, 1911 -H. 45 cm, lichte gebruikssporen, gewicht 2673 gram- 1500

2506

2509

 2506
Opengewerkt groot 3e gehalte zilveren miniatuur: opengewerkte damesschoen met hoge hak, Duitsland, circa 1900 -L. ca. 16 cm, 
gebruikssporen- 40

 2507 Geslepen kristallen zoutvat, ruitslijpsel, op ronde 2e gehalte zilveren voet met kabelrand op drie bolpootjes -H. 7,2 cm-, meesterteken: 
P.G. Petersen, Amsterdam, 1812-1846, daarbij: geslepen kristallen schaaltje op ronde 2e gehalte zilveren voet -H. 12,5 cm- 30

 2508
2e gehalte zilveren knoop met voorstelling van een ruiter met getrokken zwaard te paard, vergezeld van de tekst ‘vivat de prins van 
oranie’, Schoonhoven, 1790 -diam. ca. 1,3 cm, daarbij: 2e gehalte zilveren knoop met afbeelding van een gedecolleteerde vrouw, 
Amsterdam, 18e eeuw -diam. 1,2 cm-

40

 2509 2e gehalte zilveren tasbeugel met reliëfdecor van ranken en een landschap met boerderijtjes, 1918, daarbij: maliënbeursje, circa 1900 40

 2510 BWZG schaal met golvende rand en gedreven decor van een olifant, paalwoning en arbeider in landschap, op ronde voet , India, mid-
den 20e eeuw -h. 12,5 cm, 255 gram- 40

 2511 Grotendeels gematteerde 1e gehalte zilveren shaker met floraal decor en bewerkte knop, India, midden 20e eeuw -h ca. 17 cm, 337 
gram- 50

2512

2513

 2512 Rond BWZG blad -diam. 31,8 cm, gebruikssporen- 100

 2513
Grote 1e gehalte zilveren met hout beklede sigarendoos met afgeschuinde taps toelopende hoeken in art deco stijl, India, midden 20e 
eeuw -gegraveerd monogram MSD, 851 gram- 150

 2514 Rond 1e gehalte zilveren dekseldoosje met beschilderd polychroom decor van een opkomende zon, India, midden 20e eeuw -ge-
bruikssporen, 91 gram- 20

 2515 1e gehalte zilveren sigarettenkoker -147 gram- 30

 2516 1e gehalte zilveren sigarettendoos met taps toelopende afgeschuinde hoeken, India, midden 20e eeuw -5 x 20 x 11,3 cm, lichte 
gebruikssporen, bruto gewicht 648 gram- 150
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 2517 Schildpad en rode lederen sigarenkoker, met rode zijde gevoerd en voorzien van 2e gehalte zilveren monturen en appliques, decor van 
een paard en boerenkar, meesterteken: W. de Pleyt, Schoonhoven, 1851-1878 80

 2518
1e gehalte zilveren gehamerde miskelk met zilveren pateen, meesterteken: J.M. van der Biggelaar, Tilburg, 1966 - H. 16,5 cm- (1307 
gram) 300

 2519 Zilveren en zwart marmeren blakertje, midden 19e eeuw - Diam. 12 cm, herstelling - 30

 2520
Verguld 3e gehalte zilveren miskelk met gravéwerk van bladmotieven en heiligen en opengewerkte knoop in de steel, de cup voorzien 
van opschrift: ‘Ecce panis angelorum factus cibus viatorum’, winkeliersmerk: J.C. Osthues - H. 36 cm - 300

 2521
Deels gehamerde en verguld zilver miskelk op metalen voet met vergulde knoop, de onderzijde met opschrift: ‘Geschenk van de 
Theresia Missieclub, St. Anna, Oudenbosch 25/9/25 - 25/9/50, hierbij een zilveren hostieschaaltje met opschrift: Panis Vivus Agnus 
Dei  en een verguld kelklepeltje - H. 20 cm -

125

2522

2526

 2522 Opengewerkt 1e gehalte zilveren hengselmandje met kobaltblauw binnenglas op ronde voet, London -H. ca. 13 cm- 50

 2523 2e gehalte zilveren rammelaar met fluitje en versierd met gravéwerk, 20e eeuw 25

 2524 2e gehalte zilveren pillendoosje met initialen, anno 1868 20

 2525 Zilveren broeksknoop met het wapen van Holland, hierbij divers verzilverd 30

 2526 3e gehalte zilveren opengewerkte broodmand versierd met parelrand - L. 32 cm - 150



January 15, 2021 Zilveren sieraden en voorwerpen

138

2527

2528

kavel TRUE Inzet

 2527
2e gehalte zilveren dienblad met gecontourneerde rand, achterzijde met gegraveerde tekst: ‘Aangeboden door het persaoneel der 
Continentale Handelsbank 1919- 8 Mei 1939 - 30 x 23 cm - 125

 2528
1e gehalte zilveren kurkenkrekker, de greep in de vorm van een paard, naar 18e eeuws voorbeeld, Koninklijke Begeer, in originele 
verpakking 85

2529

2530

 2529 1e gehalte zilveren reisbestekje naar 17e eeuws voorbeeld, Koninklijke Begeer, in orignele verpakking 95

 2530 1e gehalte zilveren zieken- of amuselepel, Koninklijke Begeer, in originele verpakking 95

2531 2532

 2531 Vijf 1e gehalte zilveren pijpenwroeter, naar 18e eeuws voorbeeld, Koninklijke Begeer, in originele verpakking 75

 2532 1e gehalte zilveren nootmuskaatrasp, naar 19e eeuws voorbeeld, Koninklijke Begeer, in originele verpakking 85
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 2533
1e gehalte zilveren kurkentrekker, de greep in de vorm van een jonge Bacchus met bokaal, naar 18e eeuws voorbeeld, Koninklijke 
Begeer, in originele verpakking 85

 2534 1e gehalte zilveren cachet met gravéwerk, naar 18e eeuws voorbeeld, Koninklijke Begeer, in originele verpakking 85

 2535 1e gehalte zilveren Art Deco-stijl bokaal, Koninklijke Begeer, in originele verpakking - H. 11,5 cm - 195

2536

2537

2547

 2536 1e gehalte zilveren Art Deco bokaaltje, Koninklijke Begeer, in originele verpakking - H. 8,5 cm - 95

 2537
2e gehalte zilveren tabaksdoos, glad model, 18e eeuw (draagt 19e eeuwse Nederlandse herkeur) -gewicht 153 gram, 1.5 x 10 x 6,5 
cm- 100

 2538 2e gehalte zilveren vinaigrette met binnendeksel, 19e eeuw -deukjes- 35

 2539 Moderne print op 3e gehalte zilveren plaat, naar Claude Monet, figuren in papaverveld - 14 x 18 cm - 10

 2540 2e gehalte zilveren tasbeugel met opengewerkt decor van figuren, meesterteken: W. Brehm, Heusden/Schoonhoven, 1919 en maliën-
beursje 30

 2541 2e gehalte zilveren maliën avondtasje met jugendstil decor, eerste kwart 20e eeuw 30

 2542 2e gehalte zilveren tondeldoosje met gravédecor, 19e eeuw à.t.p.

 2543 Geslepen kristallen odeurflesje met 2e gehalte zilveren montuur en stop, gravédecor, 2e helft 19e eeuw 30

 2544 Kralenbeursje aan 2e gehalte zilveren beursbeugel met binnenbeugel en gravédecor, meesterteken: J. Wendels, Schoonhoven, 1921 20

 2545 Sigarenknipper in de vorm van een tand met zilveren montuur en onedele knipper, interbellum 20

 2546 Briefopener aan 1e gehalte zilveren handvat met ruitdecor 10

 2547 2e gehalte zilveren jat, 20e eeuw -L. 42 cm- 100
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 2548 1e gehalte zilveren rijgnaald met gravé jachtdecor, keuren onduidelijk, vroeg 18e eeuw -L. 15 cm, restauratie- 100

 2549
1e gehalte zilveren tasbeugel met gravédecor van papegaaien en C-voluten, meester: Jan Roozenburg, Schoonhoven, anno 1803, 
daarbij: gordelhaak, Schoonhoven 1786, meester onbekend 250

 2550 2e gehalte zilveren beursbeugel met binnenbeugel in Louis Seize-stijl, onduidelijk meesterteken, ADV of AVD, met inscriptie R.E. 
1789 30

2551

2552 2553

 2551
2e gehalte zilveren jardinière op klauwpootjes met ramskoppen en floraal decor, blauwglazen binnenbak -L. 15 cm, klein chipje van 
glas- 100

 2552 Sterling zilveren kandelaar in vorm van jongetje met hoorn des overvloeds, tweede helft 20e eeuw -H. 27 cm, 344 gram- 150

 2553 Sterling zilveren kandelaar op achthoekig basement, Kühn, Duitsland, tweede helft twintigste eeuw -H. 19 cm, 198 gram- 100

 2554 2e gehalte zilveren broodmand met bladmotieven gravédecor en klauwpootjes -Diam. 18,5 cm, 256 gram- 80

2555
2556

 2555 Sterling zilveren schaal met florale motieven in rand, Mexico, 20e eeuw -Diam. 28,5 cm, 573 gram- 400

 2556 2e gehalte zilveren broodmand met florale motieven in rand, Spanje, 20e eeuw -Diam. 27 cm, 535 gram- 150
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 2557 Scheerset in 2e gehalte zilveren doos met Oriëntaalse motieven en gezichten langs de Nijl, eerste helft 20e eeuw 30
 2558 2e gehalte zilveren kaviaarbakje in de vorm van een vis met roze glazen binnenbakje en zilveren lepeltje, 20e eeuw 20
 2559 Schelpen kaviaarbakje met sterling zilveren montuur en voet, 20e eeuw -H. 6 cm- 20
 2560 2e gehalte zilveren tabaksdoos met reliëf van Hollandse taferelen, schoonhoven, 1920 -L. 12 cm, 106 gram- 50

 2561 2e gehalte zilveren tabaksdoos met reliëf van Hollandse taferelen, Schoonhoven, H.Hooijkaas -H. 8 cm, 79 cm, kleine deukjes en 
jaarletter onleesbaar- 20

 2562 2e gehalte zilveren anjervaasje met uitlopende en geschulpte kraag, Engeland, 1e helft 20e eeuw -H. 17cm- 20

 2563
2e gehalte zilveren slacouvert met florale decors en figuren in middeleeuwse kledij, Duitsland, laat 19e eeuw -L. 29 cm, samen 292 
gram- 80

 2564 Geribd rond 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met schildje op de bovenzijde, onduidelijk meesterteken, 1827 -gebruikssporen- 25
 2565 Eivormig 2e gehalte zilveren loderein?- doosje met gravédecor, onduidelijk meesterteken, midden 19e eeuw 30

2566
2567

 2566 Grote 2e gehalte zilveren broodmand, meesterteken: A. Presburg, 1961 -10 x 24 x 35 cm, 482 gram- 250

 2567
Rijkbewerkte groot formaat 1e gehalte zilveren broodmand op voet met floraal decor, James Dixon & Sons, London, 1902 - 11 x 28 x 
39 cm, 893 gram 450

 2568 Ovaal 2e gehalte zilveren pillendoosje met kabelranden en gravédecor, onduidelijk meesterteken, 1874 -gebruikssporen- 15

 2569 Twee hamergeslagen 2e gehalte zilveren schaaltjes met gecontourneerde rand op hoge ronde voet, meesterteken: S.I. Vet & Zn., 
Zaandam, 1917-1943 H. 5,5, Diam. 7,5 cm- 30

 2570 Paar 2e gehalte zilveren anjervaasjes met gecontourneerde kabelrand op ronde voet, meesterteken: A.C.J. Begeer, Utrecht, circa 1930 
-H 18,5 cm- 30

 2571 Achtzijdig naar boven uitlopende boemenvaasje op achtzijdige voet, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1940 -H. 
15,8 cm-, en geribd 2e gehalte zilveren vaasje op ronde voet, Duitsland, derde kwart 20e eeuw -H. 15 cm- 20

 2572 Twee Djokja bakjes de rand met lotus motief versierd 60

 2573 Paar ronde kobaltblauwe glazen zoutbakjes met 2e gehalte zilveren zoutlepeltjes op onderschoteltjes, glazen zoutbakje met 1e gehalte 
zilveren monturen in de vorm van een zwaan, theelepels, muntlepels, etc. 30

 2574 2e gehalte zilveren lodereindoosje met ruitdecor, 1842 -gebruikssporen-, daarbij: pepermuntdoosje met gecontourneerde rand en 
gravédecor, meesterteken: Cornelis van den Bergh, Schoonhoven, 1860 -gebruikssporen- 30

 2575 Paar 2e gehalte zilveren zoutvaatjes in de vorm van een zwaan met glazen binnenbakje 20

2576
2577

 2576 Twee 1e gehalte zilveren vaasjes met omgeslagen rand -grootste hoogte 9,5 cm, ca. 300 gram- 80

 2577 Twee 2e gehalte zilveren tafelstrooiers: paar kemphanen -één veer afgebroken, H. grootste haan 12 cm- 250

 2578 Bijbel en psalmenboek, Johannes Enschede 1823, met lederen kaft en 2e gehalte zilveren sluiting 20

 2579 Twee zilveren doosjes met halfedelsteen 25
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 2580 Ribglas roomkan en suikerpot met zilveren monturen, tweede helft twintigste eeuw 50
 2581 Twee 2e gehalte zilveren naaldenkokers, 19e eeuw 35
 2582 Twee 2e gehalte zilveren pillendoosjes 20
 2583 Twee 2e gehalte zilveren pillendoosjes 20

 2584 1e gehalte zilveren suikerschaal met gecontourneerde rand op drie pootjes, Alexander Clark, Fenchurchstreet, London, 1904 - ge-
bruikssporen- en 1e gehalte zilveren melkkannetje, Birmingham, 1901 40

 2585 Twee Delfts blauwe odeurflacons met 2e gehalte zilveren montuur en dop -gebruikssporen- 40

 2586 1e gehalte zilveren bonbonmandje met filetrand en ringen aan leeuwenmaskerons, daarbij: paar 2e gehalte zilveren sierkurken met 
parelranden 40

 2587 Paar vijfarmige 1e gehalte zilveren tafelkandelaars met kabelranden à double usage, Duchin Creation -h. 24,2 cm, gebruikssporen- 150

 2588
Twee geslepen kristallen odeurflacons met 2e gehalte zilveren montuur en dop, één met gegraveerd plaatje op de voorzijde, beide 
circa 1900, daarbij: zwart geslepen kristallen odeurflacon met vergulde decoratie, circa 1850 -deukjes in twee dopjes, verguldsel 
afgesleten-

30

 2589 Drie 2e gehalte zilveren fotolijsten met opengewerkte florale rand -formaat binnenkant grootste lijst 14 x 7 cm, glas en achterzijde 
ontbreken- 60

 2590
Driedelig, gedeeltelijk gematteerd 1e gehalte zilveren theeservies met bakelieten grepen en knoppen op pootjes, art deco stijl, India, 
midden 20e eeuw -gegraveerd monogram MH, defecten en gebruikssporen, 1199 gram- 300

2591

2592

 2591
Driedelig 1e gehalte zilveren theeservies met bewerkte band op pootjes, de theepot voorzien van een zwart gebeitst handvat en knop, 
India, midden 20e eeuw -gegraveerd monogram MSD, 1417 gram- 350

 2592 Drie zilveren fotolijstjes, diverse gehaltes -formaat grootste lijstje 15 x 20 cm- 130
 2593 2e gehalte zilveren tasbeugel, schaartje en een bijbelklamp vermaakt tot armband, 19e eeuw 25
 2594 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje, naaldenkoker en lepel -defecten- 40
 2595 Twee bwg vulpotloden met gegraveerde huls. Hierbij verzilverd vulpotlood. 50

 2596 Twee geslepen kristallen odeurflacons en draadglazen odeurflacon met 2e gehalte zilveren montuur en stop, 19e eeuw -gebruiksspor-
en, één montuur zit los- 60

 2597 Drie ovale 2e gehalte zilveren fotolijstjes, meesterteken: Zaanlandsche Zilversmederij, Haarlem/Amsterdam, midden 20e eeuw -bin-
nenmaat: 12,2 x 9,8, 9 x 7, 9 x 7 cm., glas ontbreekt in twee lijstjes, één achterkantje ontbreekt 50

 2598 Vierdelig 2e gehalte zilveren kapstel met gegraveerd floraal decor en gecontourneerde geprofileerd randen, derde kwart 20e eeuw 40

 2599 Opengewerkte 2e gehalte zilveren servetstandaard met floraal en vogeldecor, midden 20e eeuw, twee vingerdoekjesringen en room-
lepel met opgerolde steel, eindigend in een blad, daarbij: verzilverd pillendoosje 25

 2600 2e gehalte zilveren bekertje, specerijenlepeltje en twee zoutlepeltjes 20
 2601 Serie van vier 1e gehalte zilveren zoutvaatjes met gecontourneerde rand op drie pootjes, Chester, 1909, strooibusje, kamhouder, etc. 40
 2602 Vier 2e gehalte zilveren dessertvorken, Hollands glad, tafelcouvert en twee vorken, Haags lof, diverse meesters en jaren -391 gram- 80

2603

 2603
Hamergeslagen 2e gehalte zilveren serviesgedeelte, bestaande uit: koffiepot, theepot, melkkan, suikerpot, lepelvaasje en dienblad, art 
deco. winkeliersmerk: N.V. Juweelen- goud en zilverhandel ‘het huis van St. Eloy’, midden 20e eeuw (circa 4000 gram) 1000

 2604 Vijf diverse drinkglazen op 2e gehalte zilveren voetjes à.t.p.

 2605 2e gehalte zilveren mosterdpot in Louis-Seize-stijl met kobaltblauw binnenglas -H. ca. 10 cm, defecten-, daarbij: 2e gehalte zilveren 
zoutvat met guirlandes en portretmedaillons in Louis Seize-stijl, beide eerste helft 20e eeuw 40
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 2606 Paar geslepen kristallen peper- en zoutvaatjes, met 2e gehalte zilveren rand, daarbij stijve zilveren armband, incomplete armband en 
maliënbeursje à.t.p.

 2607 Zilveren beursbeugeltje, 1825, daarbij: zilveren maliënbeursje, twee breidoppen, , wijnstopper etc. 60
 2608 Zilveren theecomfoor, asbak, bonbonschaaltje, lepelvaas en mosterdpot -diverse gehaltes- 60

 2609 Platte geslepen kristallen odeurflacon met binnenstopje, zilveren montuur en dop, geslepen kristallen odeurflacon met zilveren mon-
tuur en dop -gebruikssporen-, vingerhoed -defecten- en mesheft met gravédecor, diverse gehaltes 30

 2610 Serie van zes massieve klompvormige 2e gehalte zilveren knopen, onduidelijk gekeurd, 17e/18e eeuw 60
 2611 Zes Djokja eierdoppen met gehamerd decor en lotusdecor 40

 2612
Zes bladvormige 1e gehalte zilveren schaaltjes, uitvoering Tiffany & Co., New York, in zes originele, tegen aanslag beschermende 
stoffen zakjes, in vijf originele kartonnen doosjes, derde kwart 20e eeuw 400

 2613 Zes zilveren fotolijstjes -diam. grootste lijstje 10cm, defecten- 50
 2614 Circa negen geslepen kristallen flacons, strooibus, mosterdpot, etc., met zilveren monturen en doppen, 19e/20e eeuw, diverse gehaltes 40
 2615 2e gehalte zilveren tafelcouvert, servetbanden, mokkalepels, etc. 40

 2616 Divers 2e gehalte zilveren en Djokja schepwerk, 2e gehalte zilveren miniatuur: man op paard, set van zes zilveren knoopjes met 
parelmoer, beursje met zilveren beugel, 2e gehalte zilveren presenteerschaaltje en twee zakhorloges onder stolpje -defect - 30

 2617 2e gehalte zilveren ringenhouder, miniatuur tafeltje en stoeltje, schepwerk, 1e gehalte zilveren armband, pijpenwroeter, etc. 10

 2618
Salvador Dali, tien zilveren penningen met voorstelling van de Tien Geboden, uitgegeven door: Diners Card in 1975.
 
in twee plexiglas displays -  H. 42 x B. 30 x D. 6 cm -

2000

 2619 Djokja asbak met lotusdecor en 2e gehalte zilveren bestekdelen -defecten- 40

2620

2625
 2620 Divers zilver, gemonteerd op kristal en glas -diverse gehaltes en kwaliteiten- 60
 2621 Zilveren servetbanden, polshorloge, etc., diverse gehaltes 40

 2622 Tien 2e gehalte zilveren bestekdelen waaronder twee fruitcouverts, twee eetlepels, drie messen en een vork met monogram -diverse 
kwaliteiten- 40

 2623 Zilveren aardappellepel, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1931, maliënbeursjes en sieraden, diverse gehaltes, diverse 
kwaliteiten 40

 2624 Een doosje met divers zilver: ca. 5 grotere en een aantal kleinere ‘granulaten’ (gesmolten zilver in koud water gegooid en in ruwe vor-
men gestold), een zilverbaartje van 10 gram en 2 van 1 gram, tevens 3 Amerikiaanse mini-muntjes à.t.p.

 2625
Serie van twaalf tafelmessen aan 2e gehalte zilveren heften, Hollands glad, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1984 -weinig 
gebruikt- 250

 2626 Serie van tien 2e gehalte zilveren lepeltjes, paar lepeltjes, 1822, klontjestang, maliënbeursje en geslepen kristallen flacon met 1e 
gehalte zilveren dop, Birmingham 25

 2627 Negentien Djokja sateprikkers bekroond met een wajangpop, gemerkt 800 60
 2628 Houten kistje met voornamelijk zilveren sieraden -diverse kwaliteiten- 40

Zilveren voorwerpen

Flatware
 2629 1e gehalte zilveren visschep, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 2000 -134 gram- 80
 2630 1e gehalte zilveren rijstlepel, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 2000 -158 gram- 80
 2631 Chromen slacouvert aan 1e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 1999 40
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 2632 Paar 1e gehalte zilveren groentelepels, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 2000 -230 gram- 100

 2633
Twaalf klein formaat 2e gehalte zilveren dessertcouverts, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 2000 -l. ca. 14,5 cm, ca. 
750 gram- 350

 2634 Twaalf 1e gehalte zilveren dessertcouverts, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 1999/2000 -1416 gram- 750
 2635 Twaalf 1e gehalte zilveren tafelcouverts, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, 2000 -1725 gram- 800
 2636 Twaalf 1e gehalte zilveren viscouverts, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1999/2000 -1428 gram- 750
 2637 1e gehalte zilveren vleesdienvork, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 2000 -74 gram- 35
 2638 1e gehalte zilveren sauslepel, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 2000 -90 gram- 45
 2639 1e gehalte zilveren aardappellepel, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 2000 -98 gram- 50
 2640 2e gehalte zilveren groentelepel, Haags lof, meesterteken: C. Begeer, Utrecht, 1926 -111 gram- 50
 2641 2e gehalte zilveren soepdienlepel, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1925 -185 gram- 80

 2642 2e gehalte zilveren tafelcouvert en dessertcouvert, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, diverse jaren -sterke 
gebruikssporen- (gewicht ca. 213 gram) 30

 2643 Drie 2e gehalte zilveren tafellepels met bloemdecor aan het uiteinde van de steel, gemerkt A. Frisch, gegraveerd monogram en geda-
teerd  ‘A & SP 23-1-23’ (gewicht 149 gram) 20

 2644
Vijf geëmailleerde 1e gehalte zilveren mokkalepels, meesterteken: Henry Clifford Davis, Birmingham, 1954 daarbij: zes 3e gehalte 
zilveren theelepels, twee verzilverde servetringen, verzilverde plaquette Vereniging voor bitumineuze werken, theelepels etc. -ge-
bruikssporen-

20

 2645 2e gehalte zilveren confiturevorkje, 18e eeuw en twee specerijenlepeltjes, eerste helft 19e eeuw, daarbij: bobèche met bewerkte rand, 
18e eeuw 20

 2646 Zilveren theelepels, zoutlepeltjes, etc., diverse gehaltes, 19e/20e eeuw à.t.p.
 2647 Vijf en twee Djokja cocktaillepels met lotusdecor, gemerkt ZNR 800 en PS 800 15
 2648 Zes Djokja theelepels en tien Djokja taartvorken, alle met lotus motief, hierbij: Djokja taartschep 50

2649

2651

 2649 Djokja bestekgedeelte bestaande uit drie vorken, vijf lepels, schepje en meloenboor, hierbij: zes Djokja prikkers 60

 2650 Twaalf 3e gehalte zilveren mesheften met gestileerd floraal decor naar WMF model 2000 -vier met initialen- 35

 2651
Zes 3e gehalte zilveren viscouverts met gestileerd decor, daarbij: 3e gehalte zilveren visschep met gestileerd decor, naar WMF model 
2000- 160
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 2652
64-delig 3e gehalte zilveren bestekgedeelte met gestileerd decor, bestaande uit: zes tafellepels, zes tafelvorken, zes dessertlepels, zes 
dessertvorken, zes cocktaillepels, zes taartvorken, twaalf koffielepels, mosterdlepel, twee zoutlepels, twee suikerlepels, vleesvorkje, 
kaasschaaf, vleesvork, rijstlepel, aardappellepel, sauslepel, groentelepel, saladecouvert, taartschep, soeplepel, naar WMF model 2000-

650

 2653 Djokja rijstlepel met lotus motief 30

 2654 Zes Djokja cocktaillepels en zes koffielepels bekroond door wajangpop, hierbij: kinder kapset in etui à.t.p.

 2655 Groot 1e gehalte zilveren miniatuur: stoomlocomotief de ‘Rocket’ -H. 7,5 cm- 20

 2656
Doos met twaalf 2e gehalte zilveren theelepels aan bloemsteel, onduidelijk meesterteken, circa 1930, adres: Ameling-Merkes, Rot-
terdam, en doos met twaalf 2e gehalte zilveren taartvorken, art deco model met gegraveerd bloemdecor aan de bovenkant van de steel, 
meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, circa 1930

40

 2657 Zilveren bestekdelen, diverse gehaltes 30

 2658 Zilveren bestekdelen, tweede gehalte (gewicht 348 gram) 30

 2659 2e gehalte zilveren groentelepel, aardappellepel en sauslepel, diverse meesters en jaren (gewicht 218 gram) 40

 2660 2e gehalte zilveren soepdienlepel, rondfilet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1905 40

 2661 2e gehalte zilveren aspergeschep, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1917 40

 2662 2e gehalte zilveren diencouvert, rondfilet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1914 40

2663

2666

 2663
Twaalf 2e gehalte zilveren vismessen, Hollands glad, meesterteken: CB in een vierkant met afgeschuinde hoeken, 1926 (gewicht ca. 
474 gram) 150

 2664 2e gehalte zilveren vlalepel, rondfilet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1918 (gewicht 86 gram) 30

 2665 2e gehalte zilveren groentelepel, aardappellepel en sauslepel, Haags lof, diverse meesters en jaren -gebruikssporen- (gewicht 199 
gram) 60

 2666 2e gehalte zilveren natfruitschep, roomlepel, zuurvork, Djokja petit-four schep, etc. (gewicht 288 gram) 80

 2667 2e gehalte zilveren kinderschuifje, vleesvorkje en olijflepel, Haags lof, diverse meesters en jaren (gewicht 62 gram) 20

 2668 2e gehalte zilveren bestekdelen, meest Haags lof, diverse meesters en jaren -gebruikssporen- (gewicht 337 gram) 80
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 2669
Vijf 2e gehalte zilveren dessertcouverts en twee lepels, Hollands glad, meesterteken: C.J. Begeer, Utrecht, jaren ‘70, 19e eeuw, daar-
bij: zeven dessertcouverts, Haags lof, diverse jaren en meesters -gebruikssporen- (gewicht 1026 gram) 300

 2670 Twaalf 2e gehalte zilveren taartvorken, puntfilet, meesterteken: A, Kuylenburg, Schoonhoven, 1927-1931, acht aposteltheelepels, zes 
theelepels met gravédecor, etc. 40

 2671 Zes 2e gehalte zilveren rheelepels aan bloemsteel in etui, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, midden 20e eeuw, twaalf 2e 
gehalte zilveren mokkalepels met gravédecor en twee specerijenlepltjes met gravédecor in etui, vierde kwart 19e eeuw 30

 2672 Vijf 2e gehalte zilveren tafelcouverts en -vork, Amsterdam, 1791 en 1793 -gegraveerde O op de achterzijde- (gewicht 668 gram) 200

 2673 Drie 2e gehalte zilveren tafelcouverts en -vork, meesterteken: Christiaan van der Pesch, Rotterdam, 1791 -gegraveerde O op de 
achterzijde- (gewicht 395 gram) 200

2674

2677 2678

 2674
2e gehalte zilveren tafellepel, Utrecht, 1804, twee tafellepels, meesterteken: Douwe Eysma, Rotterdam, 1780 en 1783, en tafellepel, 
Rotterdam, vierde kwart 18e eeuw 80

 2675 2e gehalte zilveren tafelvork, meesterteken: Lodewijk Potmans, Middelburg, 1772 -gegraveerde O aan de achterzijde- 20
 2676 Zilveren theelepels, bokkenopoottaartvorkjes, diverse gehaltes, daarbij: munttheelepel aan verzilverde steel 20
 2677 Twee 2e gehalte zilveren couverts en dessertlepel, diverse meesters en jaren -gebruikssporen- (gewicht 264 gram) 60

 2678
2e gehalte zilveren groentelepel, aardappellepel en sauslepel, diverse meesters en jaren, interbellum, daarbij: roomlepel met gravéde-
cor, meesterteken: J.M. van Kempen en Zonen, circa 1910 -lichte gebruikssporen- (gewicht 273 gram) 60

 2679 Serie van zes 2e gehalte zilveren theelepels met filetrand, eindigend in twee krulletjes, meesterteken: A. & J.J. Driessen, Schoon-
hoven, 1899, daarbij: diverse theelepels, mokkalepels en suikerschepje 25

 2680 Verzilverde broodmand en 40-delig verzilverd bestekgedeelte  -gebruikssporen 10

2681

 2681
2e gehalte zilveren bestekdelen, diverse modellen, meesters en jaren -gebruikssporen, ca. 470 gram-, daarbij: kaasschaaf aan 2e 
gehalte zilveren heft 150

 2682 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels met provinciewapens aan het uiteinde van de steel en hollandse landschapjes in de lepels zelf, in 
cassette, eerste helft 20e eeuw 30

 2683 Vijf 2e gehalte zilveren suikerschepjes, suikertang en twee vorkjes 20
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 2684 Twee 2e gehalte zilveren theeduimen, 1858 en 1876 en een 2e gehalte zilveren juslepel à.t.p.
 2685 37 2e en 3e gehalte zilveren lepeltjes, waaronder bloemlepltjes en lepeltjes met geëmailleerd stadwapen 50
 2686 2e gehalte zilveren roomlepeltje, de steel versierd met hartje en de greep in de vorm van een hondje, meesterteken onduidelijk, 1865 20
 2687 Serie van 12 2e gehalte zilveren koffielepeltjes met bijpassende theeduim, suikerschepje en theezeefje 40
 2688 Serie van 11 en een serie van 12 2e gehalte zilveren lepeltjes en een suikerschepje 30

 2689 Serie van zes 3e gehalte zilveren dinerlepels en bijpassende soepdienlepel, alle versierd met gravédecor, circa 1900 150
 2690 Zilveren eetlepel, Amsterdam, 18e eeuw, daarbij: zilveren eetlepel, mogelijk W. Elderkamp, Groningwn circa 1800 40

 2691 12-persoons visbestek met zilveren heften en versierd met gravédecor 250
 2692 Drie zilveren theeschepjes, 19e eeuw 25
 2693 Zilveren strooilepel, 1875, daarbij: witmetalen strooilepel, 19e eeuw 25
 2694 Drie zilveren suikertangen 35
 2695 Twee zilveren strooilepels, 1838 en 1872 40
 2696 Circa 39 2e gehalte zilveren theelepels 80
 2697 Paar groot formaat 2e gehalte zilveren dienlepels, Hollands glad, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1928 60
 2698 Zilveren theelepels, servetband, vingerdoekjesring, suikerschepjes, etc., diverse gehaltes 60
 2699 2e gehalte zilveren roomlepels, theezeef met oud-Hollands decor, klontjestang en strooilepel 40

 2700 2e gehalte zilveren theelepel, 18e eeuw, theeduimpje, onduidelijk meesterteken, circa 1820, en suikerschepje, meesterteken: Wed. B. 
Gillis, Den Bosch, 1833-1859 30

 2701 2e gehalte zilveren vlalepel, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, 1969 15

2702
2705

 2702 2e gehalte zilveren groentelepel, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1931 20

 2703 2e gehalte zilveren vlalepel, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1939 20

 2704 2e gehalte zilveren tafellepel en tafelvork, Haags lof en zes theelepels met opengewerkte gegraveerd steel in doos, onduidelijk mees-
terteken, 1922 30

 2705
Serie van elf dessertmessen aan 2e gehalte zilveren heften, Hollands glad, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1984 -weinig 
gebruikt- 200

 2706 Twee 2e gehalte zilveren groentelepels, parelrand, diverse meesters en jaren, circa 1900 40

 2707 Paar 2e gehalte zilveren sauslepels, parelrand, meesterteken: C. Begeer, Utrecht, 1931 30

 2708 2e gehalte zilveren soepdienlepel, filetrand, meesterteken: T. Uriot, Amsterdam, 1873 30
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 2709 2e gehalte zilveren diencouvert met fraai floraal gravédecor op de steel en achter op de bak, onduidelijk meesterteken, 1863 60

 2710

Twaalf zilveren tafelcouverts, dubbelfilet met ornament aan het uiteinde van de steel, negen vorken Meesterteken: Frederik Precht I, 
Amsterdam, acht maal 1764, twee maal 1765, twee vorken en twaalf lepels later bijgemaakt (1e gehalte), twee vorken en zeven lepels 
meesterteken: H. van Delden & Zn., Zwolle, 1853, vier lepels meesterteken: Wed. H. Helweg, Amsterdam, 1853 -tanden vorken 
ongelijk in grootte, gewicht ca. 1800 gram-

550

 2711 Zes 2e gehalte zilveren tafellepels, diverse meesters en jaren, Amsterdam, eind 18e eeuw 100

 2712 2e gehalte zilveren tafellepels, tafelvorken, dessertlepels en dessertvorken, Haags lof en Hollands glad -1193 gram, diverse kwalitei-
ten- 300

 2713 2e gehalte zilveren vlalepel met filetranden, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1909 20

 2714 Vijf 2e gehalte zilveren cocktaillepels, Haags lof, twee meestertekens op één lepel: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, en 
Zilverfabriek Voorschoten, jaren ‘20 50

 2715 Serie van 18 2e gehalte zilveren satéprikkersmet bolletje aan het uiteinde van de steel, vermoedelijk Indonesië, jaren ‘30 80

 2716 Serie van zes 1e gehalte zilveren koffielepels, spatelfilet, Frankrijk, circa 1900, daarbij: 1e gehalte zilveren vleesvorkje, meesterteken: 
J. Zinger, Amsterdam, 1939 15

 2717 2e gehalte zilveren taartschep, Hollands glad met opengezaagd gegraveerd blad, floraal decor, meesterteken: Zilverfabriek Voorscho-
ten, 1930 30

Miniaturen

 2718 2e gehalte zilveren miniatuur: rijkbewerkte renaissancestoel -H. 5,3 cm- 15

2719

2724

 2719 Groot 1e gehalte zilveren miniatuur: oldtimer -L. 8 cm- 20

 2720 Groot 2e gehalte zilveren miniatuur: door paard bespannen omnibus -L. 11 cm- 20

 2721 Groot 2e gehalte zilveren miniatuur: door twee paarden bespannen tonnenwagen -L. 9 cm- 20

 2722 Groot 2e gehalte zilveren miniatuur: door twee paarden bespannen kar -L. 11 cm- 20

 2723 Groot 2e gehalte zilveren miniatuur: door zes paarden bespannen koets -L. 16 cm- 30

 2724 Groot 2e gehalte zilveren miniatuur: door zes paarden bespannen koets -L. 14,5 cm- 30

 2725 1e gehalte zilveren miniatuur: waterput met pomp en emmer aan ketting, Rusland, 2e helft 20e eeuw -H 5 cm- à.t.p.
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 2726 2e gehalte zilveren miniatuur: onderwijzer in 18e eeuwse kleding naast schoolbord -H. circa 5 cm- 15

 2727 2e gehalte zilveren miniatuur: beweegbare ophaalbrug -H. open stand 5,5 cm- 15
 2728 1e gehalte zilveren sculptuur van een vioolspelende man staande op een marmeren basement in de vorm van een ton -H. 13 cm- 20
 2729 2e gehalte zilveren vis met jade basis, Berson, 20e eeuw -L. 7,5 cm- 20

 2730 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kanon op affuit -L. 4,8 cm- en timmerman 20

 2731 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: zeilboot, 1974 -H. 6,3 cm- en man in sjees, -L. 6,3 cm-, meesterteken: Zilver- en Staalwaren 
Industrie Nieuwpoort, Nieuwpoort 20

2732

2737

 2732
Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: door paard bespannen koets en kruiwagen met eendenkooi, meesterteken: Zilver- en Staalwaren 
Industrie Nieuwpoort, Nieuwpoort -L. grootste miniatuur 7,5 cm- 30

 2733 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: man op schavot en sjees 20
 2734 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kind in kakstoel en meisje op schommel 20
 2735 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderwagen en kinderschommelwieg 20
 2736 Twee grote 1e gehalte zilveren miniaturen: stoomlocomotief met aanhanger -L. 30 cm- 20
 2737 Twee grote 1e gehalte zilveren miniaturen: stoomlocomotief met aanhanger -L. 12 cm- 30
 2738 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: vrouw op bank met hondje en kokkin aan houtfornuis 30
 2739 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kruiwagen met man op vat en kruiwagen met karbies 20

 2740 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: bakkerskar met inhoud en uitklapbare klep en ton transporterende man -L. grootste miniatuur 6 
cm- 20

 2741 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: een waterketel en blaasbalg 30
 2742 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: het huwelijksaanzoek en boerenwagen 40
 2743 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: lantaarnopsteker en draaiorgel 30
 2744 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: egel en kikker 25

 2745 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: man op schavot, lantaarnopsteker en hondenkar, meesterteken: Zilver- en Staalwaren Industrie 
Nieuwpoort, Nieuwpoort, vierde kwart 20e eeuw 30

 2746 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: trekharmonicaspeler, hoornspeler en touwtje springend meisje 25

2747
2751

 2747 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: kaasdragers, wielrenners en jager te paard met drie jachthonden -l. kaasdragers 3,9 cm- 30

 2748 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: karnende vrouw, trompet spelende man en vrouw met hoepel 25
 2749 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderwagen, bespannen sjees en knopstoel met slapende kat -L. sjees 6,8 cm- 30
 2750 Drie zilveren miniaturen: ijscokar, telefoon en jongen op houten paard, diverse gehaltes 20

 2751 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: wastobbe met wringer, door paard bespannen sjees en spinnenwiel 30

 2752 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: man en vrouw in jan plezier, ijscokar en door paard bespannen sjees 30
 2753 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: draaimolen, uitklapbare kinderstoel en kinderwagen 30
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 2754 Drie 2e gehalte zilveren minaturen: poes met twee kittens 20
 2755 Drie 2e gehalte zilveren minaturen: twee stoelen en zitbank 30
 2756 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: Een spinnewiel, tafel en schommelstoel 35

 2757 Drie BWZG filigrain miniaturen: Sumatraans huis op palen, ossenwagen, en riksharijder, daarbij: verzilverd miniatuur in beglaasde 
kast van een zeilschip 20

 2758 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: bierpul en koffiemolen, 2e gehalte zilveren pomander hanger, verzilverd miniatuur, sigarettendo-
ver en sierkurk 40

 2759 Zes 1e gehalte zilveren miniaturen: speeltuin met glijbaan, klimrek, etc. -met gravering ABOS- 30
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Derde zitting / Third part
Zaterdag 16 januari 2021 / Saturday January 16, 2021

10.30 uur / 10.30 CET
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in deze catalogus niet zijn afgebeeld.

Nog een tip:
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directe terugkoppeling en de mogelijkheid uw bieding alsnog te verhogen indien dit noodzakelijk is.



January 16, 2021 Militaria en diversen

152

Duitsland / Germany

 2809
WWI, Gewehr 88/05, receiver marked Danzig, date no readable, not matching, with cleaning rod. Deactivated according to Dutch 
Law, cannot be shipped outside the Netherlands 70

 2810 Postwar, Burgo Kal. 4.5 air rifle, not in working condition, needs some mechanical maintenance 25
Engeland / United Kingdom

 2811 Flintlock pistol, probably made in India region, not in working condition 10
 2812 Flintlock rifle, probably made in India region, not in working condition 20
 2813 Flintlock rifle, old copy made in region of India based on a Brown Bess rifle, lock dated ‘1808’, needs some restauration 40
 2814 Flintlock rifle, old copy made in region of India based on a Brown Bess rifle,  needs some restauration 30

 2815
Enfield three-band percussion rifle, various partially faded markings on lockplate, stock and one barrel band ‘WD’ and ‘Broad Arrow’ 
marked, fixed sight. Mechanically working but needs some maintenance, nice restauration piece 80

 2816 Percussion rifle, old copy made in region of India, partially based on an Enfield Rifle, lockplate marked ‘Tower’ and ‘GR under 
crown’, needs some restauration but mechanically good 25

 2804 Penvuur revolver, met markering ELG (Luik), zeer fraaie graveringen op metaalwerk, in keurige, werkende staat 80
 2805 Penvuur revolver, gemarkeerd ELG (Luik), behoeft mechanisch onderhoud, opknapper 25
 2806 Flobert geweer, loop keurig gemarkeerd ‘ELG’ (Luik), fraaie zware uitvoering, in nette staat 50

 2807 Comblain jachtgeweer, diverse markeringen op metaalwerk, waaronder stempeling ‘Proefbank Luik’, metaal herblauwd, loop onklaar 
gemaakt, doch kan nog opspannen en droogvuren 50

 2808
Comblain geweer, diverse markeringen op metaalwerk waaronder stempeling ‘Proefbank Luik’, voor zover zichtbaar nummergelijk 
genummerd ‘32856’. Met 400-meter laddervizier, loop onklaar gemaakt, doch kan nog opspannen en droogvuren 100

kavel TRUE Inzet

Militaria en diversen

Geweren en pistolen WWM-vrij / Rifles and pistols

Nederland / Netherlands

 2800
Ombouw geweer No.1 getrokken loop tot stelsel Snider, geweer groot kaliber, ingevoerd Januari 1867. Kolf gestempeld ‘Delft 1865’, 
schroefje op haan en pompstok missen, mechanisch in orde 100

 2801 Beaumontgeweer, gedateerd 1870, kamer gemarkeerd ‘P. Stevens, Maastricht’, in bodemvondst conditie, onklaar gemaakt 25
 2802 Beaumontgeweer, gedateerd 1874, kamer gemarkeerd ‘P. Stevens, Maastricht’, in nette conditie, mechanisch in orde 100

België / Belgium

 2803 Penvuur revolver, markeringen grotendeels afgesleten, wat kleine onderdelen missend, haan en trekkergedeelte nog werkend doch 
magazijn niet meedraaiend, met modern holster, leuke opknapper 25

2800 2802

2804

2808

2809 2815
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 2817 Percussion rifle, probably old copy made in region of India based on an Enfield Rifle, needs some restauration 30
 2818 Percussion rifle, probably old copy made in region of India based on an Enfield Rifle, needs some restauration 30

 2819 Percussion rifle, probably old copy made in region of India based on an Enfield Rifle, lockplate marked ‘1857, Tomer’, needs some 
restauration 30

 2820
WWI/WWII, Enfield P14 rifle, receiver and bolt marked ‘W188468’ (Winchester). Deactivated according to Dutch Law, cannot be 
shipped outside the Netherlands 100

 2821 Postwar, air pistol ‘The Webley Junior .177, Webley & Scott, Ltd. Birmingham, Made in England’, needs some maintenance 10
Frankrijk / France

 2822
Model 1842 percussion rifle, maker marked on lockplate and stock ‘Mutzig’, dated ‘1845’, barrel and stock both numbered ‘420’, 
buttplate numbered ‘100’. Mechanically in excellent condition, some parts slightly polished, overall only minimal traces of wear, very 
nice piece

200

 2823 France/Turkey, WWI-Postwar, Berthier 1907/15 carbine, not matching, receiver marked ‘TC Orman’, interesting piece. Deactivated 
according to Dutch Law, cannot be shipped outside the Netherlands 50

2824

2827

 2824
WWII, MAS 36 rifle, receiver marked ‘MAS Mle 1936’, receiver, floorplate, trigger guard and stock all matching numbered ‘K 
73519’, only bolt mismatched, with spike bayonet. Deactivated according to Dutch Law, cannot be shipped outside the Netherlands 100

Rusland / Russia

 2825
WWI, Mosin Nagant M1891 rifle, US made, maker marked ‘New England, Westinghouse Company, 1915’, receiver, bolt and butt-
plate matching numbered ‘290393’. With cleaning rod, deactivated according to Dutch law, damage to handguard, in worn condition, 
some minor parts missing

40

 2826 WWII, Mosin Nagant 91/38 carbine, receiver dated ‘1943’, bolt and receiver both numbered ‘2491’, other parts not matching, clean-
ing rod missing. Deactivated according to Dutch Law, cannot be shipped outside the Netherlands 50

USA

 2827
Whitney New Haven Navy revolver, numbered ‘12569’ on loading lever twice, cylinder and both grips, marked ‘B’ on several parts of 
the gun. Barrel faintly maker marked ‘E. WHITNEY, N. Haven, six-shot cilinder, strong and smooth action, very nice piece 400

2828

2829

 2828
Remington New Model Army 1858 revolver, numbered ‘95614’ on both grips, metal underneath grips and on barrel. Faintly maker 
marked on barrel ‘Patented Sept. 14, 1858, E. Remington & Sons, Ilion, New York, U.S.A., New Model’. Twice marked ‘R’ on six-
shot cilinder, marked ‘D’ on trigger guard, marked ‘W’ above grip. Minor pitting on barrel, strong action, nice original piece

400

 2829
Civilian percussion rifle, octagonal barrel faintly marked and dated ‘1862’, lock marked ‘Cinn’ (probably Cincinnati). With unusual 
lock design which requires the rear trigger to be set in order to cock the lock, mechanically in perfect condition. With nice German 
silver engravings on stock

100

Wereld / World

 2830 Percussion pistol, probably made in region Afghanistan/Pakistan/India, small parts missing, wood cracked, not working, nice for 
restauration 10

 2831 Percussion pistol, probably made in India, based on English design, sideplate marked ‘Tower’ and ‘GR under crown’, needs some 
maintenance 25
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 2832 Double barrel percussion hunting rifle, some wear and tear, one hammer replaced, mechanically working 25
 2833 Civilian percussion rifle, in working condition, wear on woodwork and metal 25
 2834 Percussion rifle, parts probably put together, some parts missing, in working condition, nice for restauration 25

 2835 Czechoslovakia, Interbellum-WWII, VZ24 rifle, receiver ‘2072T1’, numbers not matching, frontlug screw and retaining spring miss-
ing, deactivated according to Dutch law 50

 2836 Italy, WWI/WWII, Carcano Modello 1891 rifle, made by Terni, receiver and stock both numbered ‘PH1189’, with cleaning rod. Deac-
tivated according to Dutch Law, cannot be shipped outside the Netherlands 70

 2837
Italy, WWII, Carcano Modello 1891/38 carbine, made by Terni, receiver and stock both numbered ‘BI9750’, received dated ‘1941’, 
various markings on stock, without cleaning rod. Deactivated according to Dutch Law, cannot be shipped outside the Netherlands 70

 2838
Japan, WWII, Arisaka Type 38 rifle, receiver numbered ‘22760’, without cleaningrod, with dust cover and intact mum, overall in nice 
condition. Deactivated according to Dutch Law, cannot be shipped outside the Netherlands 100

 2839 Spain, postwar, El Gamo Mod. Expo air rifle, needs some maintenance 20
 2840 Powder flask, made out of a claw, rare (Collection Jowap) 10

2841
2842

Blanke wapens / Swords, daggers etc.
Nederland / Netherlands

 2841
Lichte Cavalerie sabel, onbekend model, vertoont gelijkenissen met Model No. 2, mogelijk buitenlands, flinke sporen van ouderdom, 
dient bekeken te worden 200

 2842
Lichte Cavalerie manschappensabel M1814 No3, kling gedateerd ‘1832’, rug gemarkeerd ‘S&K’, gezien de leeftijd in redelijke staat, 
zeldzaam 125

 2843 Infanterie officierssabel M1852, schede met enkele draagring, geheel heeft wat sporen van ouderdom 40
 2844 Infanterie Officierssabel M1897, gemerkt W.K&C, in matige staat, leuke opknapper, toegevoegd schermdegen en gurkha mes 25
 2845 Nederlands-Indië, klewang ‘plopper’, latere aanmaak, kling gemarkeerd ‘SS’, met schede, geheel heeft sporen van tand des tijds 25

2846

 2846
Naoorlogs, ponjaard voor een adelborst van de Koninklijke Marine, in complete staat met draagriem. Maker ‘E.&F. Hörster, Solin-
gen’, importeur ‘J.W. Houfer, Schiedam’, geen serienummer aanwezig, zeer fraai compleet geheel 125

 2847 Tweemaal degen, gebreken, leuk voor restauratie 20
 2848 Beugel en gevest voor Officier Infanterie degen, goed te gebruiken voor restauratie 10
 2849 Restauratiemateriaal ten behoeve van officiersdegen model 1820 10
 2850 Lot diverse onderdelen ten behoeve van sabels/degens, goed te gebruiken voor restauratie 10
 2851 Greep en pommel voor ponjaard 10
 2852 Lot bestaande uit sabelkwast Politie den Haag en sabeldrager 10
 2853 Sabelkwast 10
 2854 Moderne aanmaak van een stormdolk 20
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België / Belgium

 2855 Periode Albert I (1909-1934), Officierssabel, kling gemarkeerd ‘Pour le Roi et la Patrie’, maker ‘Jules Fonson. Bruxelles’, roestschade 
op kling, met bijbehorende schede 50

 2856
Officierssabel, makersmarkering ‘Manufacture d’Equipments Militaires, Auguste Fonson, 49 Rue des Fabriques, Bruxelles’, lichte 
ouderdomssporen op kling, overig in nette staat, met bijbehorende schede 80

 2857 WOI, loopgravendolk, geen markeringen zichtbaar, wat motgaatjes en pitting, zonder schede, zeldzaam en lastig te vinden stuk 30
 2858 Troddel voor sabel 10

Duitsland / Germany
 2859 Faschinermesser, unusal type with short crossguard, except for number ‘17’ no markings visible, some traces of age 15

 2860
Hunting sword, ricasso maker marked ‘J.A. Henckels’, blade with beautiful engravings, some traces of use but overall in nice condi-
tion, very nice piece 100

2861

2865

 2861
WWI, Prussian Infantry Officer Sword M1889, Kammerstück, ricasso marked ‘P.D. Lüneschloss, Solingen’, spine dated ‘15’, some 
pitting on blade, with metal sheath, nice piece 150

 2862 WWI, Prussian Infantry Officer Sword M1889, ricasso marked ‘Alcoso logo’, blade in nice condition, with fish skin grip. Metal 
sheath with two rings, nice piece 125

 2863 WWI, Prussian Infantry Officer Sword M1889 with folding cross guard, ricasso marked ‘W.K&C’, blade in very nice condition, hilt 
made of gilded iron, without sheath 75

 2864 WWI, Officer sword, nice etching on blade, fish skin grip, minor wear, with  scabbard 70

 2865
WWII, Heer Officer lionhead sword, rare variant with Luftwaffe type eagle on hilt. Ricasso maker marked ‘E. Pack & Söhne, Solin-
gen’, blade in very good condition, some loss of paint on scabbard, with portepee, overall nice and hard to find piece, with proof of 
purchase Helmut Weitze 2011

200

2866

2868

 2866
WWII, SA ground Rohm dagger, ricasso maker marked ‘Gebrüder Heller, Schmalkalden’. Very nicely etched ‘Alles für Deutschland’, 
crossguard marked ‘Mi’. With scabbard and hanger, minor wear, considering the age overall in very nice condition, with Lakesidet-
rader certificate of authenticity

500

 2867 WWII, miniature Luftwaffe dagger 1st model, with maker marking ‘ACS’ on ricasso, wear and tear 20
 2868 WWII, sword troddel SS, in very nice condition, hard to find 100
 2869 Postwar, small hunting knife, marked on ricasso ‘Decora-Solingen, made in Germany, D.B.G.M’, with sheath. Added a diving knife 15

Engeland / United Kingdom
 2870 WWII, five repro sheaths for Fairbairn-Sykes daggers 20

Frankrijk / France

 2871 WWI, Infantry Officer sword, M1882 with sligtly different hilt, ricasso maker marked ‘FBD’, blade slightly bent and some rust spots, 
with sheath 50

USA
 2872 Postwar, M5A1 bayonet/dagger, maker marked ‘Milpar Col’, grip altered, with US.M8A scabbard 10
 2873 Reproduction sword Civil War 10

Wereld / World
 2874 Old spontoon, probably 19th century, possible yeomanry or theatrical used 25
 2875 Pair of two old iron lance heads 30
 2876 Various heavily decorated parts of hilt and scabbard 10
 2877 Lot of five sheaths, in various conditions, reproductions, excellent for restauration 10
 2878 Lot of five metal sheaths, in rusted condition, later manufacture 10
 2879 Lot of five sheaths, in various conditions, reproductions, excellent for restauration 10
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Bajonetten en divers / Bayonets and miscellaneous

Nederland / Netherlands
 2880 M1895 KNIL bajonet, in vondststaat, mogelijk latere aanmaak, toegevoegd reproductie schede voor Hembrug bajonet 20
 2881 WOII, Hembrug bajonet, kling gemarkeerd ‘Hembrug’, stootplaat genummered ‘6318 FE’, met repro schede 40
 2882 WOII, lot bestaande uit tweemaal Hembrug bajonetten, diverse condities, eenmaal schede met latere aanpassingen 25

Duitsland / Germany

 2883
WWI, M1898/05 Mauser bayonet, maker marked on ricasso ‘F.W. Holler, Solingen’,  dated ‘17’, with scabbard, some wear but con-
sidering the age in good condition 40

2884

2896
2897

 2884
WWII, bayonet for K98, marked ‘S/175’ (F.W.Holler), numbered ‘4602 b’, dated on spine ‘37’, hard to find early piece. Scabbard not 
matching, marked ‘ddl 1940’, numbered ‘1763 f’ 40

 2885 WWII, K98 bayonet, ricasso very faintly maker marked, numbered ‘5512b’, spine dated ‘40’, with repainted scabbard, overall in 
worn condition 20

 2886 WWII, K98 bayonet, ricasso marked ‘42 cof’ (Carl Eickhorn, 1942), numbered ‘6113h’, without scabbard, some pitting and rust, push 
button still working. Added a Lee-Enfield No4 MKII spike bayonet 15

 2887 WWII, dress bayonet, maker ‘WKC’, with scabbard 40
 2888 WWII, bayonet troddel for NCO, in very nice condition 25

Zwitserland / Switzerland
 2889 M1889 bayonet, ricasso maker marked ‘Waffenfabrik Neuhausen’, rivet in fuller, with scabbard 20
 2890 WWII, M1918 bayonet, ricasso marked ‘Waffenfabrik Neuhausen’, cross guard numbered ‘451109’ with scabbard and frog 25
 2891 WWII-postwar, M1918 bayonet, ricasso marked ‘Waffenfabrik Neuhausen’, crossguard numbered ‘823523’, with scabbard 25

USA
 2892 M4 bayonet, cross guard marked ‘U.S.M4, PAL’, scabbard marked ‘USM8A1, PWH’ 25

World
 2893 Spain, WWII,  M1941 Bolo bayonet, marked ‘Toledo’, numbered ‘3613 D’, added pocket knife 20

 2894 Lot of Mauserbayonet, maker marked on ricasso ‘JD under Crown’, several parts missing, and Spanish M1893 bayonet in bad condi-
tion 20

 2895 WWII, lot of two bayonets in relic condition, K98 and Arisaka 5

 2896
WWII-postwar, lot of three bayonets, US M6 bayonet in damaged M8A1 scabbard, M10 bayonet with scabbard made for United Arab 
Emirates and stengun bayonet with scabbard in rusty condition 50

Napoleontische tijd / Time of Napoleon

 2897
France, 1815-1830, very early helmet as used by Officers, either Cavalry of Fire helmet. Outside silver plated, some parts missing or 
damaged, liner not present, very rare, excellent piece for restauration 100

 2898 Frontplate for helmet fireman, as used after 1831 25
 2899 Frontplate Grenadier Garde Nationale de Province, as used after 1831 25
 2900 Frontplate 2nd Republic, as used after 1848, minor damage 20
 2901 Lot of two cuirass plates, possibly theater pieces, no markings visible, interesting, should be viewed 25

Tot en met WOI / Until WW I
Nederland / Netherlands

 2902 Steek marine, binnenzijde gemarkeerd ‘Fa. de Bruijn Claus’, makersmarking ‘C. Mouwen & Zoon, Hofleveranciers Breba’ 10
 2903 Lot bestaande uit tweemaal steek Marine, opknappers 10
 2904 Opbergblik voor steek 10
 2905 Circa 1900-1920, platte pet Veldwachter, voorzien van zilverkleurig rijkswapen, lichte schade 20

 2906 Jas groot tenue Koninklijke Marine, voorzien van label ‘Domhoff, Den Haag’, op naam van ‘J.W. Naudin ten Cate, 24 Februari 1916’, 
vermoedelijk zoon van Vice-admiraal en minister van Marine Willem Naudin ten Cate, interessant stuk 30

 2907 Tulpje ten behoeve van kolbak, zilveren uitvoering, gemerkt met zilvermerk ‘W. Pauwels & Zonen, Den Haag’ (1853-1891), vermoe-
delijk Officier 20
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 2908 Circa 1900, lotje diverse garnituren, waaronder zevenmaal kokarde 25
 2909 Klein lot kokardes voor koetsiershoeden, mogelijk Koninklijk Huis 10
 2910 Klein lot militaire gespen en ander metaalwerk, uitzoeken 10
 2911 Blik divers lederwerk, waarbij sabelriemen, diverse condities, in blik voor steek, bekijken 10
 2912 Doosje met drie paar epauletten, in matige conditie 15
 2913 Tabakszak ‘Herinnering aan het Oorlogsjaar 1914-1915’ 5

België / Belgium
 2914 Steek koetsier of lakei Koninklijk Huis, in matige staat, doch zeldzaam 20

 2915
WOI en later, lot bestaande uit vier diverse Adrian helmen, in diverse condities, waarbij eenmaal met binnenwerk. Toegevoegd 
restanten van pickelhaube en naoorlogse Belgische helm 40

 2916 Tuniek Luitenant Grenadiers, onderste rangstreep los, overig in zeer fraaie staat 80
 2917 Dolman, kleine tenue, 1ste Luitenant 1ste Lanciers, circa 1863-1914, met lichte te verwachten slijtage 100
 2918 Lot van negen ‘tulpjes’ ten behoeve van pluimen voor militaire hoofddeksels 30
 2919 Klein lot bestaande uit wat kokardes en andere losse onderdelen 15
 2920 Kavel diverse onderdelen en lederwerk, meest Belgisch, goed te gebruiken voor restauratie, uitzoeken 10

Frankrijk / France
 2921 Lot of two helmets and combs, interesting for restauration 20
 2922 M1915 Adrian helmet, bomb later added, liner replaced 15
 2923 Gorget model 1872 for Infantry Officer, cloth backing on reverse, in nice condition 25

Engeland / United Kingdom
 2924 Badge ‘National War Savings Committee, For Service’, reverse marked ‘Thomas Fattorini, Bolton’, curious piece 20
 2925 Royal Engineers pouch (Giberne), damage consistent with age, nice piece 10

Duitsland / Germany
 2926 Remains of a pickelhaube, with frontplate Prussia 20

2927

2930

 2927
M1916 helmet, shell repainted, marked inside ‘30’, chinstrap on one side broken, with crudely made liner, possibly Interbellum, 
interesting helmet, should be viewed 40

 2928 M1918 helmet in relic condition, no liner, remnants of decals visible, possibly used during Interbellum period, interesting restauration 
piece 50

 2929 Knapsack M1915 (Affe), maker marked ‘A.D. Albert Fischer, Berlin C.2., 1917’, considering the age in good condition, interior still 
very nice 20

 2930
Altimeter, Höhenschreiber, marked ‘G. Luft, Metallbarometerfabrik Stuttgart, Messebereich: 5000m, Umdrehungszeit, No: 6046’, in 
working condition, as used on planes and zeppelins 50

 2931 Buckle, no markings, considering the age in good condition 10
 2932 Two pairs of epaulettes 15
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 2933 Lot of five Marine-Fliegerabteilung badges, rank Flugmechanikergast, dated ‘W 23.12.15 and W5.1.16’ 50
 2934 Reservists stick, Kaiserliche Marine 20
 2935 Franco-Prussian War, small pewter cup, ‘Abschied-Heimkehr’ 20
 2936 Small lot consisting of ring, Iron Cross 2nd Class, miniature ‘Landwehr Verein Posen’ and miniature ‘Gott mit uns 1914’ 25
 2937 Sockpuppet of a German soldier, possibly later made, but very decorative piece 10
 2938 Reproduction star ‘Gott Ehre Vaterland’ 5

World
 2939 Lot various chinstraps, seven pieces, excellent for restauration 20
 2940 Lot of four chinstraps for helmet, nice for restauration 10

Interbellum

Duitsland / Germany
 2941 Lot of two Reichswehr buckles, one with leather tab marked ‘G.Ü.G.II’, maker marked, dated ‘1928’ 25

2942

2943 2950

WOII / WW II

Nederland / Netherlands
 2942 Kepie onderofficier M1897, donkergroene basis met roze bies, binnenzijde gemarkeerd ‘J.P. Mol, Breda’ 50

 2943
Kepie manschappen 6e Regiment Artillerie, gemarkeerd ‘Haagsche Uniformpetten Industrie, Westeinde 55, Den Haag’, lichte 
motschade, gezien de leeftijd fraai stuk 50

 2944 M27 helm, met vermoedelijk naoorlogse TN (Technische Noodhulp) decals, keurig binnenwerk, gezien de leeftijd in nette staat 15

 2945 Lot bestaande uit schuurvondst M27 helm zonder binnenwerk doch met plaat, set beenkappen, diverse gasmaskergerelateerde zaken 
en een Engels kistje voor ‘Haldane oxygen outfit field pattern’ 20

 2946 Gevangenenmuts zoals gedragen in Kamp Westerbork, aangrijpend stuk geschiedenis 25
 2947 Cape voor galatenue, label gemarkeerd ‘Maison Jordi & Cie, Amersfoort, De Heer Barents, 22 April 1939’, enkele knopen vervangen 25
 2948 Lot bestaande uit Hembrug patroontasje, drietal regimentsnummers en wat losse knopen en metaalwerk, uitzoeken 20
 2949 Kraagembleem voor manschappen Kustartillerie, lastig te vinden 15
 2950 Sabeltas Artillerie, later doorgebruikt als Adjudant Juliana, emblemen niet aanwezig, doch doordruk zichtbaar, in nette staat 50

 2951 Cavalerie sabeldrager, mogelijk van voor WOII, geen markeringen zichtbaar, stiksel mogelijk gedeeltelijk vervangen, bezichtiging 
aanbevolen 10

 2952 Lot van twee sets draagriemen ten behoeve van ransels, waarbij gestempeld ‘Van der Horst en de Heus’ 10
 2953 Lot van twee geëmailleerde Rode Kruis kraagschildjes 30
 2954 Doosje met vier kaartjes uniformknopen, totaal 92 stuks 15
 2955 Set herinneringsboekensteunen, ‘Den Vaderlant Chetrouwe 10-14- mei ‘40, 8-R I, Grebbe’ 10
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 2956
Lot bestaande uit set kraagspiegels WA, rang Hopman, achterzijde beiden gemarkeerd ‘109’, wat lijmresten, tevens bijbehorende 
schouderstukken 150

 2957 NSB arm embleem, in nette staat, dient bekeken te worden 25
 2958 NSB arm embleem, in nette staat, dient bekeken te worden 25
 2959 Bewijs van Lidmaatschap NSB 1938, op naam van ‘Den Heer F.O.J. Baas, Chassestraat 77, Amsterdam’ 20

 2960 Drie NSB emblemen/speldjes, bestaande uit tweemaal draagteken en Vijfjarig Lidmaatschap 70
 2961 Tinnie NSB Hagespraak 1937 20
 2962 Speldje Nederlandsche Arbeidsdienst, achterzijde gemarkeerd ‘-Kon. Begeer, Voorschoten-’, toegevoegd vaardigheidsmedaille NAD 20
 2963 Klein lot NSB en WA, waarbij draagspelden en manchetknoop, interessant 50

 2964 Klein lot Nederlandsche Arbeidsdienst, bestaande uit ‘Ick Dien’ medaille, set van twee kraagemblemen en boekjes ‘Wat is en wil de 
Nederlandsche Arbeidsdienst’ en ‘Arbeidsdienst, Een rede over Arbeidsdienstplicht door Mussert’ 15

 2965 Klein lot divers NSB, Jeugdstorm en meer, waaronder schouderstuk NSKK met RZM tag 30
 2966 Taillehaken, zes sets, Schalkhaarpolitie 10

2967 2968 2973

 2967
Poster Jeugdstorm ‘Weest Dapper Wordt Stormer’ door Koekkoek. Onderzijde gemarkeerd ‘Volgnummer 134. Uithangtijd 1 October 
tot 1 November 43, Goedgekeurd door het departement van Volksvoorlichting en Kunsten. K2510’ Lichte schade, doch niet storend, 
afmetingen 54,5x79cm, ingelijst

150

 2968 Poster ‘Engelsche vliegers kennen geen genade, daarom blijft in huis’. Gezien de leeftijd in nette staat, afmetingen 46x66cm, in lijst 50

 2969 Poster ‘Winterhulp Nederland, voor het volk, door het volk. Geen gunst maar eereplicht’. Rechtsonder gemarkeerd ‘Offsetdruk J. van 
Boekhoven - Utrecht’ Gezien de leeftijd in keurige staat, afmetingen 42x60cm, in lijst 20

 2970 Poster ‘Winterhulp Nederland, oproep aan het Nederlandse volk’, eerste pamflet van de Winterhulp. Gezien de leeftijd in keurige 
staat, afmetingen 46x64cm, in lijst 20

 2971 Poster Winterhulp ‘Helpt uw volksgenoten, geeft 10% van het bedrag dat gij aan loonbelasting betaalt.’, met daaronder geschreven 
‘Geen knoop van mijn gulp, voor Winterhulp’. Gezien de leeftijd in nette staat, afmetingen 27x40cm, in lijst 10

 2972 Poster Nederlandse Waffen SS ‘Jongens met pit melden zich allen bij het legioen en de Waffen SS.’ Gezien de leeftijd in nette staat, 
afmetingen 38x48cm, in lijst 40

 2973
Poster Spoorwegstaking 1944, ‘Staking brengt alléén ellende over uw eigen volk!’. Gezien de leeftijd in keurige staat, afmetingen 
43x56cm, ingelijst 100

 2974 Poster ‘Zij hebben gebombardeerd, V1 zal Engeland afleeren oorlog te voeren tegen vrouwen en kinderen’, onderaan gemarkeerd 
‘Uithangtijd 28/7-15/8’. Gezien de leeftijd in nette staat, afmetingen 27x40cm, ingelijst 40
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 2975

Poster ‘Frontzorg is Eereplicht! Giro 106156’. Onderaan gemarkeerd ‘Goedgekeurd door de afd. propaganda van het departement van 
volksvoorlichting en kunsten No. 105. Tijdsduur 15 sept-15 oct. 1943. K2347 
 
Gezien de leeftijd in keurige staat, afmetingen 55x76cm, ingelijst

100

 2976

Poster ‘Max Blokzijl spreekt tot de jeugd, in de Schouwburgzaal Gebouw Odeon, Gouvernestraat, Rotterdam op Maandag 14 Febru-
ari 1944.’. Onderaan gemarkeerd ‘K2347, Goedgekeurd door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten No. 157. Hangtijd 
van 3 - 14 Febr. 1944’ 
 
Gezien de leeftijd in nette staat, kleine scheur aan rand, afmetingen 55x79cm, ingelijst

30

 2977 Affiche bekendmaking, met betrekking op intrekking van Nachtausweise en verlenging van spertijd wegens gepleegde sabotagedaad, 
‘Zwammerdam, 20 Februari 1945’. In nette staat, lichte schade aan rand, afmetingen 27x42cm, in lijst 10

 2978
Poster ‘Strijd om Amsterdam, ons nationalisme uw redding’, door Lou Manche. Onderaan gemarkeerd ‘Goedgekeurd (weggevallen) 
door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten No. 168. Hangtijd van 1 Maart tot 16 April 44’. Beschadigingen en enige 
restauraties, zeer zeldzaam, afmetingen 55x80cm, in lijst

200

 2979
Poster ‘Jeugd treed aan in het Arbeidsfront!’ door ‘C. Koekkoek MA, zn 44’ Onderzijde gemarkeerd ‘ Goedgekeurd door het Departe-
ment van Volksvoorlichting en Kunsten No. 172. Uithangtijd van 10 Maart 1944-15 April 1944, K288’. In keurige staat, afmetingen 
54x79cm, ingelijst

80

 2980
Poster Nederlandsche Arbeidsdienst ‘Thans kunt u zonder kruiwagen een goede betrekking krijgen’. Onderaan gemarkeerd ‘Goedgek. 
door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten No. 5036 - Hangtijd van 15 Febr.-14 Maart 1944 - K2347, ALA Remaco’, in 
nette staat, afmetingen 54x79cm, in lijst

50

 2981
Poster Nederlandsche Arbeidsdienst ‘Onze Voorouders...’. Onderaan gemarkeerd ‘Goedgek. door het Departement van Volksvoorli-
chting en Kunsten No. 5037 - Hangtijd van 15 Maart-14 April 1944 - K2347, ALA Remaco’, in nette staat, afmetingen 54,5x78cm, in 
lijst

50

 2982
Poster NSB ‘Ook Nederland heeft nog wat met Engeland te vereffenen, Strijdt met de NSB voor een Nieuw Europa’. Onderaan ge-
markeerd ‘Goedgekeurd door het Dep. v. Volksvoorl. en Kunsten No. 205 - Uithangtijd: 8 Juli -8 September 1944 - K2347’, minimale 
schade aan randen, afmetingen 54,5x79cm, in lijst

50

 2983
Poster ‘Moskou Beveelt!’. Onderaan gemarkeerd ‘K2347, Goedgekeurd door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten No. 
152, Hangtijd van 5 Dec. tot 31 Dec. 43’, in keurige staat, afmetingen 50x72,5cm, ingelijst 100

 2984 Bevrijding, poster ‘Vrijwillige Dienstneming Oorlogsvrijwilliger’. Onderaan gemarkeerd ‘Drukkerij Henri Bergmans N.V., Tilburg’, 
vouw door het midden doch in nette staat, afmetingen 50x64,5cm, in lijst 10

 2985 Bevrijding, poster ‘De Duitscher móet onze schade betalen, Hij kán alleen met land betalen’. Onderaan gemarkeerd ‘De Wijn, Bau-
duin’, vouw door het midden doch in nette staat, afmetingen 46x66cm, in lijst 20

 2986 Bevrijding, poster ‘31 Aug. 1945, Nationale Feestdag, Nationale Offerdag, Geeft voor Volksherstel’. In nette staat, afmetingen 
54x79cm, ingelijst 10

 2987
Bevrijding, lot van twee affiches, ‘Proclamatie Dag der bevrijding is aangebroken, Dwight D. Eisenhower’, onderaan gemarkeerd en 
gedateerd ‘No. 2A - 3/45 - 6.500’, afmetingen 40x42cm en poster ‘In den illegalen strijd gaven hun leven, 1940-1945’, afmetingen 
42x57cm, beiden in lijst

20

 2988 Tweemaal knijpkat Philips type 7424, mechanisch in orde, eenmaal lampje vermoedelijk kapot, toegevoegd herdenkingstegel 
‘Voedsel-Vrede-Vrijheid, 29 April 1945 5 Mei 15

 2989 Interbellum-naoorlogs, klein lot bestaande uit helmplaat, emaille embleem ‘Gebroken Geweertje’, petembleem Mariniers, set schoud-
erstukken en baretembleem Grenadiers. In blikje ‘Our Sailor King’ 25

 2990 Jodenster, afmeting diagonaal van punt tot punt circa 11,5cm 25

 2991 Armband zoals gebruikt door de Binnenlandse Strijdkrachten. Gemarkeerd ‘Oranje’, gestempeld ‘O.D.’ en wapen van Zeeland 20

 2992 Set van 10 stuks mouwleeuwen (Nederland), zoals gebruikt in het Nederlandse leger vanaf 1944 20
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 2993

WOII-Naoorlogs, uitgebreid lot betreffende Staf van de Bevelhebber Nederlandschse Strijdkrachten/Staf Inspecteur Generaal der 
Koninklijke Landmacht, afkomstig uit nalatenschap van een secretaresse van Prins Bernhard. Bestaande uit onder andere aanbeve-
lingsbrief getekend door Prins Bernhard, waarin hij aangeeft dat ‘Mejuffrouw A.A.M van Gastel van 1 Februari 1945 tot 1 November 
1946 eerst bij zijn staf als Bevelhebber Nederlandsche Strijdkrachten en vervolgens bij zijn staf als Inspecteur Generaal der Koninkli-
jke Landmacht werkzaam is geweest’, diverse mouwemblemen, speldjes en tegeltje Inspecteur Generaal der Koninklijke Landmacht, 
groot aantal (pers)foto’s, waarbij gesigneerd door Prins Bernhard en divers papierwerk. Zeer interessant geheel, dient bekeken te 
worden

150

 2994
Kavel emblemen ‘Staf van de Bevelhebber Nederlandsche Strijdkrachten’, bestaande uit geborduurd vlagembleem (vastgesteld 5 
September 1944, ingetrokken 6 Juni 1945), embleem met leeuw en embleem 1e Canadese Leger 40

 2995
Kavel emblemen ‘Staf van de Bevelhebber Nederlandsche Strijdkrachten’, bestaande uit embleem met leeuw, bijbehorend speldje, op 
achterzijde gemarkeerd ‘J.R. Gaunt, London’ en embleem 1e Canadese Leger 30

2996 3002
 2996 Mouwembleem Springbok, zoals gedragen door vrijwilligers uit Zuid-Afrika in Prinses Irene Brigade, zeldzaam 15

België / Belgium
 2997 Jas politie, mogelijk oorlogs, knopen ontbreken 10

 2998 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
 2999 Star of David, marked ‘Juif’, authenticity unverifiable 20

Engeland / United Kingdom
 3000 RAF sidecap O/R, maker ‘Harris Ltd, Glasgow’ 30

 3001 WWII-postwar, Scottish Glengarry cap with Gordon Highlanders badge and Canadian beret, marked ‘Brillcap, 1946, size 7 1/2’, with 
badge ‘Westminster Regiment’ 20

 3002 MKII helmet, marked in liner ‘CCL, 1942, 6 3/4’, added field bottle 30

 3003 WWII and later, lot of three tropical pith helmets, amongst which one marked in liner ‘Sutton, size 6 7/8, Broad Arrow, 1942’  and 
Gibraltar pith helmet, should be viewed 40

 3004 Dispatch riders breeches, War Department marked ‘O’ (1942), in very good condition 25
 3005 Leather Royal Navy belt with kingscrown buckle 10
 3006 Escape shawl pilot, marked ‘A.D.L (Maps) Air Ministry, No. 7330’, with original wrapping paper 25
 3007 Clasp knife lanyard, unopened bundle of 25 pieces 20
 3008 Ten sets webbing cross straps, all wartime dated, in very good condition 25
 3009 Lot parachutee bungees, various colour codes and sizes, approximately 30 pieces 10
 3010 Lot of 10 NAAFI plates 10
 3011 Lot of four ammo boxes, wartime dated 20

 3012 Wicker dropping basket, marked ‘Blind Works, 1943, Broad Arrow’, front has postwar writing on it, used condition, interior in nice 
condition, can not be shipped 20

Canada
 3013 Battledress blouse, marked ‘Workman Uniform Co. Ltd, Montreal, 1945, in nice condition 20

 3014 Lot consisting of 1937 pattern webbing revolver holster, marked Z’L&T. LTD. 1943’, button marked ‘United- Carr, Canada’, with 
ammo pouch and ‘1941’ dated medic pouch with postwar contents 15

 3015 Pattern 1937 webbing revolver holster, marked ‘ZL&T.LTD, 1943’, privately marked postwar, button marked ‘United-Carr, Canada’ 10
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 3016 Dropping chute, maker marked ‘Quebec, converters Ltd. Montreal, Canada’, dated ‘Sept. 1942’, in used condition 10

USA
 3017 Lot US overshoes, four pairs, various conditions 10
 3018 U.S. Navy Azimuth Circle, Mark 3 Mod. 2, some damage to wooden case 10
 3019 Four pieces US Grenade Launcher sight M15 with Carrying Case, NOS with instruction manual 15

Duitsland / Germany

 3020
Schirmmütze for NCO Luftwaffe, interior dated ‘Juni 1939’, size ‘57 1/2’, sweatband marked ‘S.Flg.H.Kdtr.W haven’, very nice 
piece 200

 3021
Artillery Officer Schirmmütze, embroidered bullion Heer eagle and embroidered bullion wreath and metal cockade. Inside marked 
‘Hugo Waldheim, Allenstein, Wilhemstr. 20’, sweatband marked ‘Geprüft 8./A.R. 11’, metal initials ‘A’ and ‘K’ on sweatband, in 
good condition, very nice

200

 3022 Visor cap, possibly Forstverwaltung, should be viewed 40

3023
3024

 3023 Heer M38 sidecap, marked size ‘59’, nice condition 100

 3024 Hitlerjugend schiffchen, size 54, RZM marked, in very nice condition 150

 3025 Polizei shako, liner marked ‘57’, cockade possible postwar, some damage but nice piece 50
 3026 Front plate for Polizei shako, reverse unmarked, in very nice condition 25
 3027 M35 helmet, in relic condition, restauration piece 15

 3028 M40 helmet, marked ‘ET66’ (Eisenhüttenwerke, Thale) and numbered ‘1278’. Some damage to liner, leather dried out, without chin-
strap. Paint partially gone on top of helmet, decal visible but painted over 80

3029

 3029
M42 helmet, maker marked ‘CKL’ (Eisenhüttenwerke, Thale), size 64, liner numbered ‘56’, various markings on inside liner. Kriegs-
marine decal and camo sprayed tan possibly later applied, should be viewed 300
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 3030 M42 helmet, shell repainted, Luftwaffe decals postwar, shell marked ‘ckl64, 2859’ (Eisenhüttenwerke, Thale), chinstrap dated ‘1939’, 
should be viewed 100

 3031
M38 Fallschirmjäger helmet, early/midwar type, vented steel bolts, dark green paint, no decals. Shell marked ET 68 (Eisenhütten-
werke, Thale), numbered ‘5069’, liner marked ‘Kopfweite Gr. 58, Stahlhaube Gr. 68, RB-Nr.0/250/0201’, considering the age overall 
in very nice condition, beautiful piece

2000

 3032 Luftschutz Gladiator type helmet, marked ‘RL2-39/21, Vertrieb genehmigt gemaß 8 Luftschutzgesetz, Kopfweite 54’, chinstrap 
replaced with a later piece, liner considering the age in nice condition 40

 3033
DAK tropical pith helmet, 2nd model, liner maker marked ‘RF’, size ‘57’, dated ‘1942’, shell slightly bend, overall in nice condition, 
with strap, shields on both sides painted black 50

 3034 Lot of German helmet in relic condition and DAK tropical pith helmet 2nd model, sweatband marked ‘RF 1942’, size 57, in damaged 
condition, without shields, but nice for restauration 20

3035 3040

 3035
Holster for Luger P08, maker marked and dated on reverse ‘Carl Ackva, Bad Kreuznach, 1939, WaA286’. Loops possibly replaced, 
brown colour slightly faded, with tool marked ‘WaA63’ 150

 3036 Holster for FN Browning Hi-Power pistol, marked ‘FTC 1941, WaA182’ (Frost & Jähnel, Breslau), supple leather, in nice condition 50
 3037 Pistol holster for Sauer 38H, no markings visible 25
 3038 Holster for 7.65mm pistol, marked ‘Sat 44’ on outside and ‘GECO’ and ‘WaA41’ on closure strap, nice condition 25
 3039 G43 ammunition pouch, marked ‘ros 1944’ (E. G. Leuner, Bautzen) 40

 3040
MP44 pouch, right side, reverse dated ‘1945’, single flap. Strap on back broken, damage to button on spare parts compartment, stitch-
ing between ammo compartments postwar done, rare pouch, should be viewed 300

3041

 3041
Brown leather map case, marked ‘Franz Brehme, Walsrode, 1936’, company markings inside , with various contents, amongst which 
eraser marked ‘Josef Frings, Berlin’ and drawing board 80

 3042 Luftwaffe rucksack, marked ‘Carl Ackva, Bad Kreuznach, 1942’, some wear 10
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 3043 Gasmaske 30, with filter, klarscheiben, retaining spring and cleaning cloth. In somewhat rusty, dented canister, nice original set 30

 3044 Gasmaske 30, with filter, klarscheiben, retaining spring and cleaning cloth. In somewhat rusty, dented canister, nice original set 30

 3045 Heer aluminium buckle with leather tab marked ‘H. Aurich, Dresden, 1940’, in beautiful condition 70

3046

3048

 3046 Wehrmacht Feldgendarmerie gorget, reverse maker marked ‘M in diamond’, field grey wool backing, nice and hard to find piece 400

 3047 Schützenschnur Heer, without shield 20

 3048 Afrika Korps cuff title, brushed woven camelhair, middle section faded by sunlight, added set shields for DAK tropical pith helmet 60

 3049 Luftwaffe cuff title ‘Geschwader Hindenburg’, on dark blue wool, machine embroided, some moth holes, overall in good condition 80

3050
3052

 3050 Luftwaffe cuff title ‘Geschwader Hindenburg’, on dark blue wool, machine embroided, in good condition 80

 3051 Luftwaffe cuff title ‘Jagdgeschwader Mölders’, on dark blue wool, machine embroided, some moth holes, overall in good condition 80

 3052 Luftwaffe cuff title ‘Jagdgeschwader Mölders’, on dark blue wool, machine embroided, in nice condition 80

 3053 Luftwaffe cuff title ‘Jagdgeschwader Richthofen’, on dark blue wool, minimal damage 80

 3054 Lot of three Luftwaffe plates, marked twice ‘FL. U.V., Johann Haviland, Bavaria, 1940’ and ‘FL. U.V., W, Bavaria, 1942’ (Flieger 
Unterkunft Verwaltung), in nice condition 30

 3055 Luftwaffe porcelain bowl, marked ‘FL.U.V., Heinrich&Co., 1940’ (Flieger Unterkunft Verwaltung), in nice condition 10

 3056 Small lot porcelain, consisting of Wehrmacht porcelain plate and cup, marked ‘Heinrich&Co., 1941’ and small plate marked FL.U.V., 
W Bavaria, 1942’ (Flieger Unterkunft Verwaltung) 20

 3057 Three badges ‘Tag der Arbeit’, 1935, 1936 and 1938, various makers on reverse 20
 3058 Three badges, ‘Tag der Arbeit 1934’, ‘Jugendfest 1936’ and ‘Deutsch ist die Saar 1934’ 25

3053
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 3059 Three badges, ‘S.A. aufmarsch gruppe Nordmark, 7 Mai 1933, Kiel’, damaged ‘Grossdeutschland 1938’ and ‘Tag der SA-Gruppe 
Nordsee in Bremen 1936’ 25

 3060 Member badge Volkswohlfahrt, reverse marked ‘RZM M1/8 (Ferdinand Wagner, Pforzheim). Added a ‘Tag der Arbeit 1934’ tinnie 10
 3061 NKSKK badge, ‘NSKK Wahlhilfsdienst 10. April 1938’, reverse maker marked ‘Richard Sieper & Söhne, Lüdenscheid’ kunststoff 50
 3062 RAD Deutscher Frauenarbeitsdienst badge, reverse numbered ‘64505’ 30
 3063 Reichskriegerbund cuff title ‘Südwest’ 25
 3064 NSDAP membership badge, reverse maker marked ‘Hoffstätter Bonn, Ges. Gesch.’, early type, small 16,4mm version 30
 3065 Lot of four badges, NSDAP and ‘Adolf Hitler, 1933’, either copies or with issues 20
 3066 Lot Kyffhäuserbund, consisting of cap badge, eagle and badge 20

 3067
DLV badge (Deutscher Luftsportverband) for members of SA/SS flying groups, hand embroidered, color on front slightly faded, hard 
to find badge 100

 3068 Lot of SA belt buckle and set collar tabs, all with RZM tags. Added ‘Der Stahlhelm’ collar tab for Zugführer 25
 3069 SA armband, cotton, no markings, in nicely worn condition 20
 3070 Polizei cap badge, in beautiful condition 15
 3071 Lot of a Deutsche Arbeitsfront cap badge and a Reichsbahn cap badge and two collar tabs 30
 3072 Edelweiss steel cap badge, reverse marked ‘F&B’ (Funcke & Brüninghaus, Lüdenscheid), mid/late war example 20
 3073 Lot consisting of three Gebirgsjäger Edelweiss badges 40
 3074 Lot of 12 DAK kokades 20
 3075 Shoulder board for Hitlerjugend Bannführer, single piece, rare 40
 3076 Collar laces and ribbon, uncut, one-side, large amount 5
 3077 Set Heer Infantry shoulder boards, in nice condition 30
 3078 Lot of approximately 11 Wehrmacht shoulder boards, cap eagles and a collar tab, various conditions 25
 3079 Kriegsmarine breast eagle, metal 20
 3080 Lot of seven various Kriegsmarine and Heer insignia and one cockade 15
 3081 Lot of approximately 17 Kriegsmarine sleeve badges, various conditions 30
 3082 Kriegsmarine armbadges, ten various pieces 25
 3083 Eight various Kriegsmarine badges and buttons 20

3084 3093

 3084 Lot Luftwaffe, consisting of three sets collar tabs and one pair of shoulder boards, amongst which Hauptmann 100

 3085 Cap badge for Officer Luftschutz 20

 3086 Lot Luftwaffe insignia, metal and wool, six pieces in total 40

 3087 Lot of eight Luftwaffe insignia 40

 3088 Luftwaffe Generalluftzeugmeister breast badge 15

 3089 Small collection of ten single Luftwaffe collar tabs, different branches 25

 3090 Collection of six metal Luftwaffe cap badges and stick pins, various qualities, added a Schützenschnur badge 25

 3091 Lot of eight fabric Luftwaffe badges, eagles and trade badges 25

 3092 Luftwaffe fabric unqualified aerial gunner badge 20

 3093 Collar tabs for SS Gruppenführer, diamond missing, should be viewed 100
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 3094 SS visor cap eagle, reverse marked ‘RZM SS 499 M1/72’ (Fritz Zimmerman, Stuttgart), in worn condition, hard to find 300

 3095 SS visor cap eagle, reverse marked ‘RZM SS 499 M1/72’ (Fritz Zimmerman, Stuttgart), in worn condition, hard to find 300

 3096 SS collar tab, Untersturmführer, single piece, possibly Belgian made, in very good condition 60

 3097 SS collar tabs, Oberscharführer, Latvian made, small size difference, once marked on reverse ‘C RZM A4, No. 019468’, very rare set 250

3098

3100
3103

 3098
Collar tab Nederlandsche SS, Standarte 2 (Overijssel and Gelderland), for ranks SS-maat (Schütze) to Hoofschaarleider (Hauptscharf-
ührer), reverse marked ‘B RZM A4, 20, N, No.356756’, little bit damaged, very rare 150

 3099 SS collar tab, mid-war BeVo, small staple marks 100

 3100 SS collar tab, tunic removed, with RZM label marked ‘B RZM A4, 463, K, No. 030267’, minor moth damage 100

 3101 SS collar tab, tunic removed, bit faded 80
 3102 SS Signals sleeve diamond, in good condition 20

 3103 Shoulder board for SS Obergruppenführer, single piece, in nice condition, rare 100

 3104 Shoulder board for Feldgendarmerie SS Obersturmführer, single piece, reverse has some small moth holes, front in nice condition 50

3105

3109

 3105
Shoulder board for SS Artillery Unterscharführer, single piece, possibly SS Panzergrenadier Brigade 49, Kampfgruppe ‘De Ruyter’, 
in nice condition 80

 3106 Shoulder board for SS Infantry Unterscharführer, single piece, some moth damage on inside 40
 3107 Shoulder board for SS Infantry Unterscharführer, medical service, single piece, late war, in very nice condition 50
 3108 SS Bevo tropical sleeve eagle 25

 3109
Enamel sign, ‘Mainfränkische Zeitung, Amtliches Organ der NSDAP und sämtlicher Staats-und Gemeindebehorden, Die führende 
Heimatzeitung’ maker ‘C. Robert Dold, Offenburg I.B. 193?’. Minimal damage on edges, very attractive piece, measures 30x60cm 300
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 3110
Enamel sign, ‘NSZ Westmark, Grösste Zeitung Süddeutschlands, Bezug-u. Anzeigen Annahme’, maker ‘Emaillier-Werk Heene, 
Germersheim a./Rh.’, in very nice condition, beautiful piece, measures 33x100 cm 150

 3111 Enamel sign, ‘Oberlausitzer Tagespost, Annahmestelle für Anzeigen und Bezieher.’, enamel damaged on some spots, but niece piece, 
measures 40x70 cm 75

 3112 Enamel sign ‘Kasseler Neueste Nachrichten, die  grösste Zeitung des Bezirks’, damaged on edges, center in fairly good condition, 
measures 24x90 cm 40

 3113 Enamel sign, ‘Hier spricht die NSDAP’. Damage on various parts, with metal mounting on reverse, measures 64x78cm 100
 3114 Enamel sign, ‘Dorfzeitung, Die Thüringer Tageszeitung, Hildburghausen, liegt hier aus!’, damaged, measures 19,5x30 cm 10

 3115 Enamel sign, early reproduction, ‘Nationalsozialistische Kraftfahrkorps, Ehrenschild N.S.K.K, No 38’, reverse marked ‘RZM Erlaub-
nis M3/50, 1939, Herstellung von Symbolen’. Minimal damage on center, very nice piece, diameter 30cm 50

 3116 Enamel sign, early reproduction, ‘Der Deutsche Automobil Club (D.D.A.C) München’, maker marked ‘C. Robert Dold Offenburg i.B. 
1938’. Considering the size in excellent condition, diameter 30cm 50

 3117 Enamel sign, early reproduction, ‘Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen, maker marked ‘Emaillierwerk Schulze & 
Wehrmann, Wuppertal - Elberferld ‘. Minor damage on center, diameter 30cm 50

 3118 Narvik campaign shield, silver grade on cloth backing, prongs missing, but front in very nice condition 100
 3119 Narvik campaign shield, on cloth backing, some damage on metal, but good original piece 100
 3120 Krim shield, Wilhelm Deumer, type 3, with wool and paper backing 80
 3121 Kuban campaign shield, on cloth backing 70
 3122 Lot of six various campaignshields, either reproduction or 1957-type 10
 3123 Star of David, marked ‘Jude’ on front, authenticity unverifiable 25
 3124 Swastika pendant and brooch, made of buntmetall 20
 3125 Lot various parts, mostly buttons and parts of buckles, some damaged, excellent for restauration 15
 3126 Lot of 14 ‘Elastolin’ and ‘Durso’ military toy figures, including SS, various conditions 20
 3127 Extensive lot Winterhilfswerk pins and badges, approximately 45 pieces, some needles missing 20

3128

3135

 3128
Lot of mostly Winterhilfswerk, containing Hitler W.H.W. 1935-36 abzeichen, six small booklets, two postcards and pin Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20

 3129 Interesting lot of eleven stickpins, Spende Abzeichen and badges 20
 3130 Small lot stickpins, medals and more, should be viewed 20
 3131 Small lot stickpins, medals and more, should be viewed 20
 3132 Small lot stickpins, medals and more, should be viewed 20
 3133 Lot various insignia and other militaria, mostly original, lot should be viewed 10
 3134 Lot various military items, mix of originals and reproductions 10
 3135 Lot various patches and insignia, mix of original and repro, interesting lot, should be viewed 25
 3136 Lot of eight armbands related to Warsaw ghetto, well-made collector copies 20
 3137 Lot of small metal D.D.A.C. plate (Der Deutsche Automobil Club) and Cossacks badge, probably reproductions 5
 3138 Lot various reproductions, amongst which some Abzeichen, mainly higher quality 15
 3139 Lot various reproductions, mostly shoulder boards and Abzeichen 10
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 3140 Lot various reproductions, amongst which Totenkopf ring and Hitler Youth leader gold membership badge, should be viewed 20
 3141 Box various reproductions 10
 3142 Lot of six various reproduction rubber stamps, amongst which ‘Feldpost’ 25

Nederlands-Indië / Dutch Indies
 3143 Zwartlederen motorbroek, gemarkeerd ‘DKG’, ten behoeve van motorordonnansen, leder nog soepel, maat 54 15
 3144 Metalen mouwembleem Bataljon Zeeland, met drie oogjes, achterzijde ongemarkeerd 20
 3145 Circa 1945-1950, embleem stoottroepen voor op baret of uniform, in nette staat 10
 3146 Stoffen embleem V-Brigade 5

 3147 Mouwembleem ‘N.I.W.I.N.’ (Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië), in Brabants weefsel, gezien de leeftijd in vrijwel 
perfecte staat, moeilijk te vinden 10

 3148 Straatnaam ‘Indisch Instructiebataljon’, in Brabants weefsel, in keurige staat 15
 3149 Straatnaam ‘N.G.A.T.’ (Netherlands Gouvernment Air Transport), Brabants weefsel, zeer kort gedragen, zeer zeldzaam 15

 3150
Lot van twee emblemen, ‘N.I.C.A.’ (Netherlands Indies Civil Adminstration), in Brabants weefsel, zeer zeldzaam. Toegevoegd straat-
naam ‘Repatrieering’, in zeer goede staat 20

 3151 Sigarendoosje diverse emblemen en toebehoren, waarbij metalen mouwembleem E-divisie, petemblemen gemarkeerd ‘Gaunt, Lon-
don’ en ‘K.G. Luke, Melbourne’, toegevoegd wat latere militaria 20

 3152 Naoorlogs, lot diverse vroege emblemen Indonesische politie, bestaande uit driemaal ‘Polisi’ en driemaal ‘Mob-Brig’, toegevoegd 
enkele onderscheidingen, waarbij ‘Orde en Vrede’ met gesp 1948 en Demobilisatie speldje 20

Hulzen / Cartridge cases
 3153 Cut away from an artillery shell as used during the Austro-Prussian War, marked ‘Königgrätz, d.3. Juli 1866’ 5
 3154 USA, postwar, lot of two 106mm recoilless rifle casings 10
 3155 WWII, lot of approximately 10 various catridge cases, larger calibers, amongst which 40mm, 75mm and 105mm 10

 3156 WWII-postwar, lot various cartridge cases, amongst which four 40mm shell casings on clip, 20mm casings and various MG types on 
belts 10

Boeken, documenten etc. / Books, documents etc.
Nederland / Netherlands

 3157 Begin 19e eeuw, vijf publicaties betreffende militaire zaken van de stad Den Haag, uitgegeven 1820-1847 10
 3158 Boek ‘Geïllustreerde geschiedenis van den Vrijheidsoorlog 1813-1815’ 10
 3159 Lot van drie boeken, waarbij Nederland voor 100 Jaren, door Generaal Wüppermann’ 10
 3160 Circa 1900, wervingsposter Korps Mariniers, gezantschapswacht Peking (Bokseropstand), gezien de leeftijd in nette staat, 65x100 cm 40

3161

 3161
Interbellum, fotokaart Olympische Spelen Berlijn 1936, Ere-escorte cavalerie, met op de achtergrond leden van de SA in gelid, 
curieus 10

 3162 Interbellum, tweemaal persfoto Olympische Spelen Berlijn 1936 5
 3163 Interbellum, kleine verzameling papierwerk, waarbij voorschriften en áppelboekje 10
 3164 WOI, vijfmaal Kennisgevingen, betreffende periode 1914-18, bijgevoegd vijf Belgische kranten WOI 20
 3165 WOI, kavel diverse documenten Landstorm en circa 20 ansichten en fotokaarten, interessant geheel 15
 3166 WOI, lot van ruim 40 tijdschriften met betrekking op WOI, waarbij ‘De Oorlog in Beeld’ 5
 3167 WOI, lot divers papierwerk, waaronder pamfletten en albumpje Belgische bidprentjes 10
 3168 WOI-WOII, twee albums bonkaarten, rantsoenbonnen en ander papierwerk, kijken 25
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 3169 WOI-WOII, doos allerhande distributiebonnen en kaarten, flinke hoeveelheid, onuitgezocht, dient bekeken te worden 25
 3170 WOI-WOII, doos allerhande distributiebonnen en kaarten, flinke hoeveelheid, onuitgezocht, kijken 25

 3171
WOII, verzameling ontwerptekeningen voor militaire boten, waarbij ‘Stalen Defensie Motorboot’, Commando Motorboot’ en ‘Mi-
trailleur Vaartuig’, door ‘H.W. de Voogt, Holland’, gedateerd 1939 en 1940, helaas in matige staat, doch zeer interessant, mogelijk 
unieke tekeningen

25

 3172
WOII, ‘Prijscourant van de Firma A. Hassing, uniformpetten en uitrustingsstukken voor leger, politie, marechaussee, burgerwachten, 
enz.’, Maart 1939, met voorin latere stempeling 10

 3173 WOII, 19 exemplaren van ‘De Wacht’, enkele nummers missend, sommige voorkanten losgelaten doch meest in redelijk nette staat 10

 3174

WOII, persoonlijk archief, betreffende de verzetsman Petrus Walter Gerardus van de Weyer, kunsthandelaar, Minnebroederstraat 
22 te Utrecht, oprichter en leider van de verzetsgroep de Oranjewacht te Utrecht. Petrus van de Weyer werd op 12 december 1940 
opgepakt en op 9 juli 1942 gefusilleerd. In dit archief bevinden zich: Sprechscheine, tientallen Brieven vanuit de strafgevangenis te 
Scheveningen geschreven naar zijn vrouw en kinderen, waaronder zijn afscheidsbrief, berichtgeving van zijn ter dood veroordeling, 
correspondentie met zijn advocaat, Mr. Frans van Ravenswaay, naoorlogse correspondentie met de Stichting Oranjewacht, Stichting 
40-45, etc., etc., daarbij: de in het Duits gestelde Anklageverführung tegen 45 personen, leden van de Oranjewacht, waaronder Petrus 
van de Weyer (nr. 10), op 8 oktober 1941

40

 3175 WOII, stukken betreffende de Arbeitseinsatz van Franciscus Peeters, Grave v. Solmstraat 13 te Utrecht, etc. 5
 3176 WOII, kavel bestaande uit distributie stamkaarten, bonnen en wat persoonsbewijzen, kijken 20
 3177 WOII, jaargang Signaal 1943, compleet, nummers 1-24, gezien de leeftijd in redelijke staat, niet ingebonden, met losse omslag 20

 3178 WOII, uitgave van het bekende boek, Nederlandstalig, vijfde druk, enigszins los in band, toegevoegd naoorlogs boek over het leven 
van de persoon in kwestie 25

 3179 WOII, boek ‘Ras en Toekomst’ door Dr. G.W. Hylkema 10
 3180 WOII, ‘Verordnungsblatt für die Besetzten Niederländischen Gebiete, 1940’ 10

3181

 3181
WOII, kavel van vier boeken met ‘Verordnungsblatt für die Besetzten Niederländischen Gebiete, jaren 1940, 1941, 1942 en 1943, 
Nederlands en Duitstalig. Toegevoegd ‘De Oorlog in beeld 1917-1918’ 40

 3182 WOII, lot boeken, bestaande uit ‘Verordnungsblatt für die Besetzten Niederländischen Gebiete’, 1943’, naoorlogse ‘Signaal’ en ‘The 
War in Pictures’, complete set van zes boeken 5

 3183 WOII, lot boeken en documenten, waarbij ‘Opkomst en verval van het Britsche Rijk’ 10

 3184 WOII, ‘Vormingsbladen SS, het rasvraagstuk, overdruk nummer 1’, met inlegvelletje ‘Het Rijk is in wording!’, wat gebruikssporen, 
zeldzaam 25

 3185 WOII, lot bestaande uit circa 10 Duitse propaganda uitgaven, allen Nederlandstalig, waaronder ‘Overwinning voor Europa’ en 
‘Werken en Verdienen’, diverse condities, kijken 20

 3186 WOII, lot progagandapamfletten, meest pro-Duits 10
 3187 WOII, propaganda ‘Helden der Lucht!, Houdt vol en verdedigt u!’ 10

 3188 WOII, lot diverse tijdschriften, waarbij Nederlandstalige Signaals, tevens wat Duitstalig, ingebonden geweest, matige conditie, beki-
jken 5

 3189 WOII, lot oorlogskranten, waaronder ‘De Gil’, (zogenaamd illegaal blad), ‘het Kompas’ en ‘Criterion, circa 25 stuks, toegevoegd 
persfoto overgave Duitse leger Stalingrad 10

 3190 WOII, lot van circa 40 oorlogskranten, waarbij ‘De Telegraaf’, ‘De Waarheid’ en ‘Volk en Vaderland’ 10
 3191 WOII en later, flink lot vlugschriften, knipsels en andere documenten, uitzoeken 10
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 3192 WOII, serie ‘De Hongerwinter in aquarel’ door Augustinus Gerardus van der Linde 5
 3193 WOII, klein lot papierwerk, zowel documenten als boekjes 10
 3194 WOII, kleine verzameling papierwerk en luciferdoosjes, kijken 10
 3195 WOII, bakje gevuld met distributiestamkaarten en ansichten, waaronder mobilisatie, tevens wat koningshuis, flink aantal, uitzoeken 15
 3196 WOII, doos divers papierwerk, waarbij veel pamfletten, interessant geheel 25
 3197 WOII, map met ruim 30 maal Oranje-Bulletin 10
 3198 WOII, lot diverse boekjes en folders, meest met betrekking op Bevrijding, tevens wat papierwerk wereld 10
 3199 WOII, ‘Het ABC van het Naziregiem, geteekend door Herman A. Vos’, gebruikssporen 10
 3200 WOII, ‘Het ABC van het Naziregiem, geteekend door Herman A. Vos’, gebruikssporen 10
 3201 WOII, groot kavel bestaande uit circa 26 diverse boeken en uitgaven, waarbij zeldzamere, diverse condities, dient bekeken te worden 25
 3202 WOII, flink lot diverse boeken met betrekking tot WOII, meest Nederlandstalig 5
 3203 WOII, flink lot diverse boeken met betrekking tot WOII, meest Nederlandstalig 5
 3204 WOII, lot bestaande uit circa 17 boeken ‘Bericht van de Tweede Wereldoorlog’ 5
 3205 WOII, flinke doos gevuld met allerlei boeken met betrekking tot Bevrijding 5
 3206 WOII, flinke doos gevuld met allerlei boeken met betrekking tot Bevrijding 5

 3207 Nederlands-Indië, naoorlogs, schrift met daarin ruim 180 verschillende foto’s van een Nederlandse Marechaussee, mix van civiel en 
militair, interessant geheel 20

 3208 Nederlands-Indië, naoorlogs, map met flinke hoeveelheid documenten militaire politie/KMAR, meest processen-verbaal 5

 3209
KNIL, naoorlogs, klein fotoalbum met circa 60 militaire foto’s en circa 40 losse foto’s. Toegevoegd boek ‘Het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger 1830-1950’ 20

 3210 Naoorlogs, lot papierwerk, meest Bescherming Bevolking, tevens naslagwerk ‘De mouwemblemen van het Nederlandse Leger’, 
uitzoeken 5

 3211 Naoorlogs, flinke hoeveelheid foto’s met betrekking tot ‘Open Dag Deelen, 30-6-73, 60 Jaar Luchtmacht’, diverse formaten, circa 31 
stuks 5

 3212 Naslagwerk ‘Van grijsgroen naar camouflage’ (Talens, M., legermuseum 2007), goede staat 10
 3213 Naslagwerk ‘Bronzen Leeuw, Bronzen Kruis’ 10
 3214 Naoorlogs, boek ‘Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd 1954-2005’ 5
 3215 Naoorlogs, lot van vijf naslagwerken door Hartink, allen met betrekking tot vuurwapens 5
 3216 Naoorlogs, lot van negen naslagwerken met betrekking tot Nederlandse onderscheidingen 10
 3217 Naoorlogs, vier naslagwerken met betrekking tot Militaire Willemsorde 5

België / Belgium
 3218 WOI, lot van 12 post/fotokaarten, waarbij unieke fotokaart van de voetbalploeg 6e Linie, uit het interneringskamp ‘Baarn-Zeist’ 10
 3219 WOI, klein kavel militaire ansichtkaarten 5
 3220 Lot bestaande uit circa 25 ingelijste prenten, meest met betrekking op Belgisch leger, toegevoegd twee wandschildjes 5
 3221 Naoorlogs, flinke doos met tijdschriften Belgisch leger en Vox, vanaf jaren ‘60 5

Frankrijk / France

 3222 Règlement que le Roi a jugé à  propos de faire, concernant les Officiers  Supérieurs de ses Troupes, qui sont ou seront, par la suite, 
promus au grade de Maréchal-de-Camp, Du 25 Décembre 1779, A Paris, de l’Imprimerie Royale, M.DCCLXXX 5

 3223 Napoleonic era, military travel document ‘Feuille de Route d’Officier’, dated 1809 5

 3224
Napoleontic times, approximately 65 (lithographic) postcards Napoleon, amongst which very old ones, added a picture of the house 
where Napoleon was born in Corsica, around 1890 50

 3225 Postwar, reference book ‘Décorations officielles francaises’ 10
Duitsland / Germany

 3226 Early 1900, three documents addressed to Leutnant der Infanterie Oskar Wentrup, interesting 25
 3227 WWI, lot with 16 various postcards, including better ones 10
 3228 WWII, lot with approximately 16 various postcards, including better ones 15
 3229 WWII, small lot postcards and documents 10
 3230 WWII, small lot various documents Oberschlesien amongst which Arbeitsbuch and some Feldpostletters 10
 3231 WWII, lot of four award documents Berufswettkampf, some damage 10
 3232 WWII, ‘Ehrentafel der alten Pg. und H.J. der Ortsgruppe Altenau (Harz)’ 30x40cm 5
 3233 WWII, lot of two Ahenpasses, unused 10
 3234 WWII, hardcover edition of the well-known book, dated 1939, 489-493th edition, minor rust stains but overall in good condition 25

 3235 WWII, album various documents, amongst which various award documents, added some Dutch newspapers, approximately 34 pieces 
in total, should be viewed 40
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 3236 WWII, album with around 80 photo’s, mostly German, but also some Allied Forces, should be viewed 30
 3237 WWII, lot of seven (small) books, various subjects, amongst which better ones 10
 3238 WWII, reference books ‘Der Adler’, complete, volume 1-5 5

 3239 WWII, lot of four reference books/folders regarding swords and daggers, added Liederbuch der Bundeswehr and Dutch songbook 
National Hymns of various countries 20

 3240 WWII, lot of seven reference books, amongst which Waffen SS, most in German language 15
 3241 WWII, large lot various reference books, including better ones 10

Engeland / United Kingdom
 3242 Postwar, lot of approximately 18 various reference books and folders about orders and decorations 15

Rusland / Russia
 3243 Lot of five reference books about medals and decorations and badges, in English and Russian language 10

World
 3244 Lot various award documents and other paperwork, should be viewed 10
 3245 WWI, lot of over 20 pressphoto’s Western Front, various sizes 10
 3246 WWI-WWII, album with approximately 100 military postcards, some very nice ones, should be viewed 40

 3247 WWI-postwar, album with various military postcards and firstday covers, amongst which Germany WWII, approximately 150 pieces, 
should be viewed 40

 3248 WWII, album various reprints of mostly military related photo’s, should be viewed 5
 3249 WWII, two watercolor paintings of German and British soldiers, made by Serge Stone 10
 3250 WWI, reference book ‘The Interallied Victory Medals of World War I, 2nd revised edition’ 10
 3251 Reference book ‘Cut and Thrust Weapons, with very nice and clear images of swords 20
 3252 Reference book ‘Bayonets, from Janzen’s notebook’, softcover 20
 3253 Medieval times, 12 Osprey books 10
 3254 Napoleonic era, 13 Osprey books, various armies 10
 3255 Various era’s, 22 Osprey reference books, mostly postwar theme 15
 3256 Lot of circa 22 various publications about firearms and ammunitions, interesting 10
 3257 Lot various reference books, English and Dutch language 5
 3258 Lot various reference books and magazines regarding military vehicles, approximately 40 pieces 20

3259

 3259 Large lot of approximately 24 reference books ‘Blandford Colour Series’, various armies and era’s, interesting 10

 3260 Postwar, lot of seven reference books and folders about medals, mostly US and Asia 5

 3261 Postwar, lot of approximately 16 various reference books and folders about medals 10
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Knopen / Buttons

 3262
Bataafse Republiek, knopen groot en klein Model, reglement Juli 1795, voor zeeofficieren/ officieren Mariniers, zeer zeldzaam (‘De 
Marinier en zijn Uniform’blz. 73) 100

 3263 1830 en later, bakje knopen Schutterij, circa 60 stuks, waarbij zeer oude exemplaren, zoals Groningen, Maassluis, Amsterdam, Leeu-
warden 20

 3264 Nederland, kleine collectie bestaande uit circa 19 Marineknopen, allen circa 1815-1850, verschillende typen en maten, waaronder een 
van de eerste modellen Marine Stoomvaartdienst 20

 3265
Nederland, lot van circa 55 Monogramknopen, voornamelijk Nederlands, meest 19e eeuw, veel verschillende makers, waaronder ‘De 
Heus’ en ‘Mansvelt’ 40

 3266 België/Nederland, vermoedelijk 1820-1830, vier knopen Brandweer Antwerpen, eenmaal gemerkt ‘De Heus’ 20
 3267 België, circa 1875-1925, collectie bestaande uit circa 130 knopen, waarbij zeldzamere exemplaren, interessant lot 25
 3268 France, 1e Empire 1814-1815, Train D’artillerie Officiers GM, two pieces (Fallou blz. 186) 10
 3269 France, 1er Empire, Boutons PM, GM, Gendarmerie Royale 1815-1830, Fallou blz. 195 10
 3270 World, lot various buttons, over 2,5 kilograms 10

Onderscheidingen en Medailles / Decorations
Nederland / Netherlands

Julius (of Jules) Constantijn Rijk (geboren te Wetzlar, bij Frankfurt, 15 januari 1787 – overleden te Den Haag, 2 mei 1854) was een 
Nederlands viceadmiraal, gouverneur-generaal van West-Indië, minister van Marine en onder andere Commandeur (zie kavel 

hieronder) in de Orde van het Legioen van Eer, de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Julius Constantijn Rijk                                             

Rijk werd geboren in Duitsland, waar zijn vader toen tijdelijk verbleef, 
volgde de zogenaamde "Franse" school in Amsterdam en trad op 1 oktober 

1799 bij de Marine als vrijwilliger in dienst. Hij werd in 1800, als stuur-
mansleerling op het linieschip Pluto geplaatst en door de commandant als 
adelborst-titulair aangesteld. Na de Vrede van Amiens, in maart 1802, nam 
Rijk zijn ontslag, nam dienst bij de koopvaardij en maakte verschillende 

reizen naar West-Indië en Engeland. In 1803 nam hij, na het uitbreken van 
de oorlog, weer dienst bij de Marine, waar hij, nauwelijks 16 jaar oud, tot 
commandant van een kanonneerboot werd aangesteld, die hij van Amster-

dam naar Vlissingen bracht. Daar werd hij opgemerkt door toenmalige 
schout-bij-nacht Verhuell, die zijn aanleg voor tekenen, wiskunde en talen 

ontdekte en hem vooruit hielp.

Rijk diende in 1806 te Oostende, Duinkerke, Ambleteuse en Boulogne, 
vocht daar tegen de Engelse schepen bij Cap Gris-Nez en Grevelingen. 

Later werd hij commandant van een der kanonneerboten te Delfzijl, waar 
hij deelnam aan de vermeestering van de Engelse brik the Ferreter in de 

wateren van Ems bij Borkum. Bij de definitieve organisatie van de Marine 
onder koning Lodewijk werd Rijk definitief tot zeeofficier aangesteld en 
werd benoemd tot luitenant-ter-zee aan boord van het linieschip Brabant. 
Bij de abdicatie van koning Lodewijk werd hij onder Frankrijk, enseigne 
de vausseau, tevens aide-de-camp. Als zodanig woonde hij het bezoek bij 
van Napoleon in Holland en op het eskader vóór Texel, terwijl hij minister 
Decrès en admiraal De Winter vergezelde op een tocht naar Den Helder, 

Friesland, Groningen, naar Delfzijl, waar de Franse vloot lag.
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 3272
Onderscheidingsteken voor Eervolle Langdurige werkelijke dienst als Officier met jaartal XXXV, ingesteld bij Koninklijk Besluit 19 
November 1844. Achterzijde gemarkeerd met zwaardje en ‘A anker M’ (Auguste Moussault 1839-1859). Dit onderscheidingsteken is 
afkomstig uit het bezit van Vice-Admiraal der Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie Frissen)

100

 3273
Onderscheidingsteken voor Eervolle Langdurige werkelijke dienst als Officier met jaartal XXX, ingesteld bij Koninklijk Besluit 
19 November 1844, gemarkeerd op zwaardje voorzijde. Dit onderscheidingsteken is afkomstig uit het bezit van Vice-Admiraal der 
Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie Frissen)

100

 3274 Miniatuur Militaire Willems-Orde, miniatuur Ridderkruis, circa 22x37mm, vuurslag aanwezig, monogram ontbreekt. Deze miniatuur 
is afkomstig uit het bezit van Vice-Admiraal der Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie Frissen) 30

 3275 Knoopsgatversiering miniatuur Militaire Willems-Orde, 10x19 mm, vuurslag intact, monogram ontbreekt. Deze miniatuur is afkom-
stig uit het bezit van Vice-Admiraal der Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie Frissen) 30

3276

 3276
Combinatiebaret Orde van de Nederlandse Leeuw en Legion d’Honneur (periode Restauration), linksonder gemerkt makersmarkering 
‘J. G. Dutalis, Brussel’, circa 1820-1830, zeer fraai geheel. Deze combinatiebaret is afkomstig uit het bezit van Vice-Admiraal der 
Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie Frissen)

150

 3271

Circa 1848, Militaire Willems-Orde, borstkruis Commandeur, circa 67x90mm, losstaand Bourgondisch Kruis, gouden lettering, zeer 
lichte emailleschade in armen van het Bourgondisch Kruis, overig emaille in perfecte staat, speld gemarkeerd met zwijnenkop. Ge-
durende het bestaan van de Militaire Willems-Orde is het Commandeurskruis slechts 82 maal verleend, dit borstkruis is afkomstig uit 
het bezit van Vice-Admiraal der Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie Frissen)

8000

3271

Graf van Rijk in Den Haag

Rijk werd in december 1828 opgedragen met de korvet Nehalennia generaal De Kock, die nog met de 
Java-oorlog bezig was, naar Nederland terug te brengen. Toen hij in mei 1829 te Batavia aankwam, 
bleek de oorlog nog niet geëindigd en vervoegde hij zich bij het leger. In 1833 maakte hij een reis met 
prins Hendrik op de Zeeuw naar Petersburg, Stockholm, Kopenhagen en Portsmouth, en was in 1824 
weer ter rede van Texel terug. In 1835 werd Rijk aangesteld tot commandant van het Koninklijk Instituut 
voor de Marine te Medemblik. Hij deed daar veel voor de verbetering van de praktische dienst aan het 
Instituut. In 1838 werd hij bevorderd tot schout-bij-nacht en in 1839 benoemd tot gouverneur-generaal 
der West-Indische bezittingen. Hij maakte zich daar zeer verdienstelijk, onder meer door zijn 
aantekeningen over de bestrijding van lepra, waarvan door de Koninklijke Academie van Wetenschappen 
een verslag werd opgemaakt. Ook vroeg hij een stoomschip aan voor een beter contact van Paramaribo 
met Curaçao; hij stelde ook stoomschepen in voor de riviervaart in Suriname, verbeterde de verdediging, 
de binnenlandse administratie, de brandweer, de bruggenbouw en bereidde de vrijmaking der slaven voor.

Rijk werd in 1841 opgeroepen om in Nederland als directeur-generaal van de Marine op te treden. De 
Surinamers wilde hem graag houden en zonden daartoe een adres aan de koning in, maar zonder succes. 
Hij aanvaardde op 1 juni 1842 zijn betrekking, op 18 juni 1843 die van minister van Marine. In 1853 
werd Rijk door het kiesdistrict 's-Gravenhage afgevaardigd naar de Tweede Kamer en in 1854 overleed hij 
plotseling aan een beroerte. Zijn stoffelijk overschot werd op begraafplaats Oud Eik en Duinen begraven. 
Op 12 juni 1856 werd een gedenkteken op zijn graf onthuld. Koning Willem II benoemde hem op 21 november 
1848 tot Commandeur in de Militaire Willems-Orde. Hij was daarnaast ook Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 
Commandeur van het Legioen van Eer en de Orde van Sint-Stanislaus, verder ridder in de Orde van de Witte Valk of Orde van de 
Waakzaamheid van Saksen-Weimar-Eisenach. Zijn zoon was Carel Augustus Bernard Désiré Rijk waarvan ook enkele kavels geveild 
zullen worden vandaag.
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 3277
Frankrijk, Ridderkruis Legion d’Honneur, periode Restauration (1815-1830), circa 38x55mm, in gedragen staat. Dit Ridderkruis is 
afkomstig uit het bezit van Vice-Admiraal der Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie Frissen) 100

 3278
Frankrijk, grootminiatuur Officierskruis Legion d’Honneur in goud, 25x37mm, zonder lint, markeringen op ring, in zeer fraaie staat. 
Dit grootminiatuur is afkomstig uit het bezit van Vice-Admiraal der Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie 
Frissen)

80

3279 3280

 3279
Duitsland, miniatuur Orde van de Witte Valk, 1814-1831, importmerk ‘V’ (Buitenlands werk), voorzijde zeer fraai, achterzijde hoekje 
uit emaille. Deze miniatuur is afkomstig uit het bezit van Vice-Admiraal der Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 
(Collectie Frissen)

80

 3280
Denemarken, Orde van de Dannebrog, Frederik VI, miniatuur in goud, circa 18x35mm, in keurige staat. Deze miniatuur is afkomstig 
uit het bezit van Vice-Admiraal der Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie Frissen) 80

3281

 3281

Militaire Willems-Orde, Ridderkruis 4e Klasse, circa 40x65mm. Lelievormige ophanging, laurierstokken Bourgondisch Kruis ver-
bonden met Maltezer Kruis, zeer bol emaille, gouden lettering, vuurslag en medaillon intact, gezien de leeftijd in extreem goede staat, 
zeer fraai. Dit Ridderkruis is afkomstig uit het bezit van Carel Augustus Bernard Désiré Rijk, 1828-1875, zoon van Vice-Admiraal der 
Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854. Mogelijk is dit stuk overgedragen van vader op zoon (Collectie Frissen)

500
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 3282
Kruis voor Krijgsverrichtingen, met gespen Bali 1848, Bali 1849, Boni 1859 en Borneo 1859-1863. Dit Kruis voor Krijgsverrichtin-
gen is afkomstig uit het bezit van Carel Augustus Bernard Désiré Rijk, 1828-1875, zoon van Vice-Admiraal der Koninklijke Marine 
Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie Frissen)

200

 3283
Onderscheidingsteken voor Eervolle Langdurige werkelijke dienst als Officier met jaartal XXV, vroeg model verguld zilver, merk-
teken ‘F in weegschaal’. Dit Onderscheidingsteken is afkomstig uit het bezit van Carel Augustus Bernard Désiré Rijk, 1828-1875, 
zoon van Vice-Admiraal der Koninklijke Marine Julius Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie Frissen)

20

 3284

Driedelige miniatuurspang, bestaande uit  Ridder Militaire Willems-Orde, Kruis voor Krijgsverrichtingen met vier gespen en Trouwe 
Dienst XXV jaar. Militaire Willems-Orde heeft lelievormige ophanging, medaillon achterzijde ontbreekt. Deze miniatuurspang is 
afkomstig uit het bezit van Carel Augustus Bernard Désiré Rijk, 1828-1875, zoon van Vice-Admiraal der Koninklijke Marine Julius 
Constantijn Rijk, 1787-1854 (Collectie Frissen)

100

 3285
Map portretten ‘De Militaire Willemsorde, verzameld door P.H.K. van Schendel’, alle 46 platen aanwezig, gezien de leeftijd in 
keurige conditie (Collectie Frissen) 50

3286

3287 3291

 3286
Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815, ingesteld in 1865 voor veteranen uit de 1813-1815 campagnes, gemarkeerd ‘PZ’ en ‘Zwaard-
je’, in later doosje 100

 3287
Oorkonde/begeleidend schrijven bij benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, gedateerd 6 Augustus 1839, 
op naam van Majoor J. Maitland. Tevens brief gedateerd 1857 waarin de burgemeester van Vorden de nabestaanden verzoekt het 
ereteken aan de Kanselarij te doen toekomen. Bijzondere en interessante vroege documentatie

50

 3288 Viertal documenten op naam van Kapitein J. Maitland, betreffende de toekenning van zijn Legion d’Honneur, het gaat hierbij om het 
ordereglement, zijn draagpermissie, een vooraankondiging en een brevet, 1817-1818 gedateerd, interessant geheel 50

 3289 Vijftal documenten met betrekking tot de militaire carriere van Kapitein J. Maitland, waarbij zijn aanstellingsbrief tot Kapitein bij het 
8ste Bataillon Infanterie van Linie, gedateerd 25 January 1814 50

 3290 Kruis voor Krijgsverrichtingen, met gesp Gajo en Alaslanden 1904 50

 3291
Lot van vier gespen voor Kruis van Krijgsverrichtingen, bestaande uit ‘Borneo 1859-1863’, ‘Deli 1872’, ‘Tamiang 1893’ en ‘Ceram 
1915’ 80
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 3292
Lot van vier gespen voor Kruis van Krijgsverrichtingen, bestaande uit ‘Samalangan 1877’, ‘Atjeh 1873-1874’, ‘Atjeh 1873-1885’ 
(beschadigd) en ‘Atjeh 1896-1900 ‘ 80

 3293 Miniatuur Kruis voor Moed en Trouw, in brons, tekst in Maleis op keerzijde, zeldzaam 100

 3294 Medaille voor IJver en Trouw in zilver, voor 24 jaar Trouwe Dienst, lichte schade aan rand 50

 3295 Inhuldigingsmedaille 1898, gemarkeerd ‘Begeer’,  klein tikje op onderzijde, slechts 400 uitgereikt, in later doosje Van Wielik 150

 3296 Medaille voor Menslievend Hulpbetoon, model 1912, kleiner exemplaar 60

 3297
Bronzen Ster voor Trouw en Verdienste, bij besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, 1-4-1945, werd het lint 
veranderd in Nassausch Blauw met golvende banen, de laatste uitreikingen vonden plaats in 1962. Fraai exemplaar uit deze periode 200

3298 3300 3303

 3298
Bronzen Ster voor Trouw en Verdienste, incorrect lint (Nederlandse Leeuw), opgepoetst en gebruikssporen, periode circa Interbellum, 
fraai gedragen exemplaar 150

 3299 Eereteeken voor Koningschutter van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm, ingesteld in 1930, fraai stuk 30

 3300 Interbellum, Schietprijs KNIL Geweer 1x, fraai stuk 80

 3301 Deelnemersmedaille 1e Kerstmarsch 1933, in keurige staat 40

 3302 WOII, NSB medaille ‘W.A. marcheert, Kerstmarsch 1942’, zonder lint 25

 3303
WOII, Mussert- of Oostlandkruis voor Nederlandse Oostfront Vrijwilligers, ingesteld in 1941, met bijbehorend baton, in origineel 
doosje, geheel in nette staat 200

 3304 WOII, Mussert- of Oostlandkruis voor Nederlandse Oostfront Vrijwilligers, ingesteld in 1941, met bijbehorende baton in origineel 
doosje, lichte gebruikssporen, fraai geheel 200

 3305 WOII, Mussert- of Oostlandkruis voor Nederlandse Oostfront Vrijwilligers, ingesteld in 1941, met bijbehorende baton in origineel, 
licht beschadigd doosje, overig in nette staat 200
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 3306 WOII, Bronzen Leeuw, Rijksmunt oud type 3, in doosje ‘Rijksmunt’ 80

 3307 WOII, Bronzen Leeuw, Rijksmunt nieuw type 5, met miniatuur 80

 3308 WOII, miniatuur Bronzen Leeuw, Engelse ophanging 10

 3309 WOII, Bronzen Kruis, type 1 Spink, in bijbehorend doosje van uitgifte 80

 3310 WOII, Kruis van Verdienste, ingesteld in 1941, vervaardigd door Gaunt & Son, met miniatuur 60

 3311 Kruis van Verdienste 25

 3312
WOII, miniatuur Oorlogsherinneringskruis, met gespen ‘Oorlogsd.-Visserij 1940-1945’, ‘Nederland Mei 1940’, ‘Krijg ter Zee 1940-
1945’ en ‘Javazee 1941-1942’, zeldzaam geheel 25

 3313 WOII, Medaille Rode Kruis 1939-1940, achterzijde gemerkt ‘Kon. Begeer, Voorschoten’ 25

 3314 WOII, Rode Kruis medaille 1940-1945 20

3315

3316 3318 3319

 3315 Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridderkruis, verguld zilver, keurmerken in ring, enige schade aan emaille 100

 3316
Orde van Oranje-Nassau, Commandeurskruis civiel, vroege uitvoering in goud, met draagschade aan emaille, in originele zeldzame 
doos van Wielik, circa 1895-1900 500

 3317 Orde Oranje-Nassau, Officierskruis civiel, in oranje doosje van Wielik, zeer fraai geheel 100

 3318 Orde van Oranje-Nassau, Officierskruis civiel, in doosje van Wielik, met baton, keurig stuk 80

 3319
Huisorde Eremedaille in goud (brons), in originele vooroorlogse doos van uitgifte ‘Koninklijke Begeer, Voorschoten’, zeer fraai 
geheel 150
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 3320 Kroonorde Erekruis, in originele doos van uitgifte ‘Begeer, Voorschoten’, enkel uitgereikt aan buitenlanders, zeer zeldzaam geheel 700

 3321
Naoorlogs, Ereteken voor Verdienste in Goud, achterzijde gemarkeerd ‘Koninkrijk der Nederlanden, Minister van Defensie, Sterling’, 
met bijbehorende baton, zeer zeldzaam 200

 3322 Naoorlogs, Verzetsherdenkingskruis, in keurige staat 15

 3323 Naoorlogs, Draaginsigne Gewonden in originele doos met miniatuur, in keurige staat 20

 3324 Naoorlogs, Marinemedaille in doosje met baton, met bijbehorende oorkonde en brief, leuk geheel 20

 3325 Orde Balije van Utrecht, halffabrikaat onderdelen, afkomstig uit Atelier van Begeer, tevens onafgewerkt miniatuur en foto van het 
productieproces 25

 3326
Spang bestaande uit Eremedaille Oranje-Nassau in zilver, Oorlogsherinneringskruis en Trouwe Dienst Marine, opgemaakt door ‘P.v.d. 
Maden, Den Helder’ 30

 3327
Naoorlogs, spang bestaande uit Herinneringskruis Nieuw-Guinea en Officier 15 jaar Trouwe Dienst, met bijbehorende miniatuurset en 
batons en kopie papierwerk betreffende oorkonde Herinneringskruis Nieuw-Guinea. Toegevoegd schildje Onderzeedienst Koninklijke 
Marine

25

 3328 Tweemaal miniatuur medaille Trouwen Dienst, zilver en brons, circa 21mm, beiden gemarkeerd ‘Moussault’ 25

 3329 Lot politiemedailles, waarbij ‘Inhuldiging Amsterdamse politie 1898’ met bijbehorende miniatuur, ‘Jubileumfeesten 1898-1923’ en 
‘20 Jaar trouwe dienst politiebond’ 20

 3330 Klein kavel onderscheidingen, waarbij Kruis voor Krijgsverrichtingen met gesp ‘Atjeh 1873-1874’  in Indische opmaak en Atjeh 
medaille 15

 3331 Lot bestaande uit Kruis voor Krijgsverrichtingen, met gesp ‘Atjeh 1911-14’ zonder lint, Mobilisatiekruis 1939, demobilisatie speldje 
en Eremedaille Oranje-Nassau verguld zilver 15

 3332 Naoorlogs, bakje met wat onderscheidingen, emblemen en andere militaria 10

 3333 Kleine type verzameling van vier miniaturen Bronzen Eremedaille Orde Oranje-Nassau met Zwaarden, duidelijke verschillen in slag 
en uitvoering, eenmaal met lint 10

 3334 Kleine type verzameling van zeven miniaturen Trouwe Dienst medailles, tweemaal in zilver, duidelijke verschillen in slag en formaat, 
zonder lint, grootste exemplaar gemerkt ‘Moussault’ 15

 3335 Kavel centrumpjes en fragmenten van Orde Nederlandse Leeuw en Ridder Oranje-Nassau, circa 10 stuks 10

 3336 Naoorlogs, klein lot miniaturen en reversspelden, waarbij miniatuur Verzetsherdenkingskruis en Ridder Oranje-Nassau 20

 3337 Naoorlogs, lot van vijf Nato medailles, waarbij driemaal met gesp, tweemaal in doosje 10

 3338 Naoorlogs, bakje diverse onderscheidingen en toebehoren, meest Nederland 10

 3339 Naoorlogs, medaille voor bijzondere verdiensten Luchtmacht, reproductie, dient bekeken te worden 10

 3340 Naoorlogs, batonspang en leeg doosje inhuldigingsmedaille Willem-Alexander 10

België / Belgium

 3341
Orde van Leopold I, Officierkruis civiel, uitgevoerd in goud, 4e type door ‘C.J. Buls’, 1845-1880, in schitterende staat. In zeer zeld-
zaam, vrijwel onbeschadigd origineel doosje van uitgifte, zeer fraai geheel 300
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 3342
Orde van Leopold I, Ridderkruis civiel, uitgevoerd in zilver, 4e type door ‘C.J. Buls’, 1845-1880, enige gebruikssporen. In doosje ‘J. 
Heremans, Bruxelles’, zeer fraai geheel 80

 3343 Orde Leopold I, Commandeurskruis Militair met Zwaarden aan halslint, Franstalig, in doosje ‘Joseph Piret’ 80
 3344 WOI, medaille ‘Yser 17-31 October 1914’, Yzer penning en Overwinningsmedaille 10
 3345 Naoorlogs, Commandeurskruis Orde Leopold II, aan halslint, in goede staat 60
 3346 Voor 1900, miniatuur ‘Dienaren van Vreemde Vorstenhuizen’, in zilver 20
 3347 Miniatuur Groot-Officier Kroonorde, voorzien van zes diamantjes 20
 3348 WOI en later, collectie bestaande uit circa 16 Belgische miniaturen, waarbij interessante, kijken 25
 3349 WOI, lot van twee miniaturen ‘Medaille van Nationaal Comité Hulp en Voeding 1914-1918’ 10
 3350 WOI en later, lot van circa 10 onderscheidingen, waarbij Vuurkruis en Overwinningsmedaille 20
 3351 WOI en later, lot van circa 10 onderscheidingen, waarbij Ysermedaille en Overwinningsmedaille 20
 3352 WOI en later, lot van circa 10 onderscheidingen, waarbij Ysermedaille en Overwinningsmedaille 20
 3353 WOI en later, lot van circa 11 onderscheidingen, waarbij Vuurkruis en Overwinningsmedaille 20
 3354 WOI, ruim acht meter lint voor Herinneringsmedaille 1914-1918 10
 3355 Lot van acht diverse medailles 10
 3356 Naoorlogs, klein lot met betrekking tot Interallied Military Organization Sphinx, waarbij Commandeur en diverse miniaturen 10

Frankrijk / France
 3357 Legion d’Honneur, Officer, with miniature, both in undamaged condition 20
 3358 Postwar, Korea medal 15

Luxemburg / Luxembourg
 3359 Army Service Cross for 10 years service 20

3360 3361 3362

Duitsland / Germany

 3360 WWI, Lippe-Detmold Kriegsehrenmedaille, for service on enemy soil, in nice condition, 459 times awarded, hard to find 50

 3361
WWI, Sachsen-Altenburg, Tapferkeitsmedaille 1914 in Bronze, in hard to find original box of issue, approximately 520 issued in 
Bronze 100

 3362 WWI, Oldenburg, Friedrich-August Cross 1st Class, blackened iron, nice condition 80
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 3363 WWI, Iron Cross 1st Class, no makers marking, some loss of paint 50

 3364 WWI, lot of four Iron Crosses 2nd class, various maker markings in ring, amongst which ‘M’ and ‘K’, two with ribbon 100

 3365 WWI, small collection of centerpieces ‘Für Verdientste’ and other medals, also one Waldeck centerpiece, approximately 24 pieces 20

 3366 WWI/Weimar Republic, medal ‘Ordensrat der Deutschen Ehrenlegion des Verbandes national gesinnter Soldaten’ 10

3367

3368

 3367 Interbellum, Silesian Eagle 1st Class, rivetted moon and scroll, not maker marked, possibly by Otto Schickle 70

 3368
WWI-WWII, medal bar with five medals and three ribbons without medal on it, amongst which Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern, 
loyal service medals and Luftschutz medal 50

3369 3375

 3369

WWII, Blutorden type 1, awarded to participants in the putsch of November 9th 1923, numbered 238, named to Kurt Hornemann, 
revoked (‘Entzogen’) on 11 November 1938. Obverse marked ‘9. Nov. München 1923–1933’, reverse marked ‘UND IHR HABT 
DOCH GESIEGT, 238, 990 J. Fuess München‘. With button hole ribbon, split ribbon ring closed. Considering the age in nice condi-
tion, very rare award

3000

 3370 WWII, medal 4 Jahre treue Dienste in der Wehrmacht 15
 3371 WWII, two medals for Treue Dienste 25 Jahre and 40 Jahre 25
 3372 WWII, two medals for Treue Dienste 25 Jahre and 40 Jahre 25

 3373 WWII, RAD service medal for twelve years faithful service for young women, reverse marked ‘Für treue Dienste im Reichsarbeitsdi-
enst’, reverse a bit stained, otherwise in nice condition 30

 3374 WWII, Polizei-Dienstauszeichnung for 25 years loyal service, reverse marked ‘Für treue Dienste in der Polizei’ 20
 3375 WWII, medal ‘Für Treue Dienste im Zollgrenz-schutz’, without ribbon, in nice condition 50
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 3376 WWII, complete set of Mutterkreuz in Gold, Silver and Bronze, all with ribbon 50

 3377 WWII, Mutterkreuz in Gold and bronze and a miniature in bronze, maker marked ‘L/11’ (Wilhelm Deumer) 40
 3378 WWII, Mutterkreuz in Gold, in original box marked ‘Wilh. Deumer, Ludenscheid’, minor damage to box 30
 3379 WWII, Mutterkreuz in Gold, without ribbon, with miniature marked ‘L/11’ (Wilhelm Deumer) 25
 3380 WWII, Mutterkreuz in Silber, with miniature 25
 3381 WWII, Mutterkreuz in Bronze, with miniature 25
 3382 WWII, lot of two Mutterkreuz in Bronze, one in Silber and miniatures in Silber and Gold. Miniature in Gold marked ‘L/60’ 50
 3383 WWII, Hitlerjugend Schießauszeichnung für Scharfschützen, reverse marked ‘RZM M1/63’ (Steinhauer & Lück), some wear 30

 3384 WWII, Hitlerjugend Gausieger 1939 badge, reverse maker marked ‘G. Brehmer, Markneukirchen’ 150

3385
3386

 3385 WWII, badge Hitlerjugend Gausieger 1944, reverse marked ‘G. Brehmer, Markneukirchen’ 200

 3386
WWII, Hitlerjugend Führersportabzeichen in Gold, ‘Für Leistungen in der H.J.’. Reverse numbered ‘13940’, marked ‘RZM M1/101’ 
(Gustav Brehmer), in nice condition, rare piece 200

3387

3388

 3387
WWII, lot Hitlerjugend Leistungsabzeichen, consisting of two various Leistungsabzeichen in Schwarz, one on wool, one miniature in 
Bronze and partially filled out Leistungsbuch, interesting lot 100

 3388
WWII, German Cross in Gold, maker ‘134’ (Otto Klein, Hanau), four rivets, small scratch on swastika, minor wear, weight 44,8 
grams. Hard to find piece, with proof of purchase Helmut Weitze, 2010 1800
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 3389 WWII, Iron Cross 1st Class, screw back, maker marked ‘L58’ (Rudolf Souval, Wien), in nice condition 100

 3390 WWII, Iron Cross 2nd Class, nice piece 40

 3391 WWII, Iron Cross 2nd Class, ring marked ‘4’ (Steinhauer & Lück), with ribbon 40

 3392 WWII, Iron Cross 2nd Class, ring marked ‘4’ (Steinhauer & Lück), without ribbon 30

3393 3400 3401

 3393 WWII, Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern 1st Class, marked ‘1’ (Deschler), in used condition 40

 3394 WWII, Kriegsverdienstkreuz ohne Schwertern 1st Class, unmarked, in used condition 25

 3395 WWII, lot of two Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern 2nd Class, one numbered ‘53’ (Glaser & Sohn, Dresden), zinc one unmarked 20

 3396 WWII, lot of two Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern 2nd Class, numbered ‘6’ (Zimmermann) and ‘51’ (Görlach) 20

 3397 WWII, lot of Kriegsverdienstkreuz with and without swords 20

 3398 WWII, Kriegsverdienstkreuz ohne Schwertern 2nd Class, in bag ‘Carl Poellath’, added medal ‘für Kriegsverdienst 1939’ 15

 3399 WWII, Medaille fur den Italienisch-Deutschen Feldzug in Afrika, reverse marked ‘De Marchis’, ribbon slightly discoloured 25

 3400 WWII, Blauen Division medal, reverse marked ‘Division Espanola de Voluntarios en Rusia’ 40

 3401
WWII, Allgemeines Sturmabzeichen in Silber, reverse marked ‘A’ and numbered ‘3’ (Assmann, injection mold number 3), late war 
production, in very nice condition 100

 3402 WWII, Infanterie Sturmabzeichen in Silber, unmarked, left-hook, very fine details, almost mint 60

 3403 WWII, Infanterie Sturmabzeichen in Silber, maker marked ‘AMK’ (Arbeitsgemeinschaft Metall & Kunstoff’ 60
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 3404 WWII, Infanterie Sturmabzeichen in Bronze, maker marked ‘JFS’ (Josef Feix & Söhne), in near mint condition 100

 3405
WWII, Nahkampfspange in Bronze, reverse marked ‘FEC. W.E. Peekhaus Berlin, Ausf. A.G.M.u.K. Gablonz’ (Arbeitsgemeinschaft 
Metall & Kunststoff Gablonz), very nice condition 150

 3406 WWII, Nahkampfspange in Bronze, maker marked ‘F&BL’ (Funcke & Brünninghaus, Lüdenscheid), backplate missing, repaired, still 
attractive 40

3407

3408 3409
 3407 WWII, Heeres Flakabzeichen, reverse unmarked, in very nice condition 150

 3408
WWII, Panzerkampfabzeichen in Bronze, “Daisy type”, no maker markings, but probably made by ‘Schauerte & Hohfeld’, very nice 
piece 100

 3409
WWII, Erdkampfabzeichen der Luftwaffe, reverse unmarked, possibly made  by ‘J. E. Hammer & Söhne’, small repair on reverse of 
eagle, in used condition 80

 3410 WWII, Erdkampfabzeichen der Luftwaffe, reverse unmarked, possibly ‘Arno Wallpach’, late war, in worn condition 60

3411 3412

 3411 WWII, Flugzeugführerabzeichen, reverse marked ‘A’ (Assmann & Söhne), 2nd pattern eagle, 3rd pattern wreath, rare 300

 3412 WWII, Flugzeugführerabzeichen, reverse marked ‘J.F.S.’ (Josef Feix & Söhne, Gablonz), gilding worn off a little bit 200
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 3413 WWII, Flugzeugführerabzeichen and Fallschirmjager Abzeichen, both machine embroidered on wool 60

 3414 WWII, Luftwaffe Beobachterabzeichen in wool 40

 3415 WWII, Fallschirmschützenabzeichen, unmarked, in very nice condition 250

 3416 WWII, Kriegsabzeichen für Hilfskreuzer, gilded and patinated zinc, reverse unmarked 300

 3417 WWII, Kriegsabzeichen für Hilfskreuzer, reverse marked ‘L/58’, worn condition 80

3418 3419 3420

 3418 WWII, Zerstörerkriegsabzeichen, maker marked ‘L58’ (either Glaser & Söhne or Souval), in very nice condition 80

 3419 WWII, Flottenkriegsabzeichen, type II, maker marked ‘FO’ (Friedrich Orth), very nice piece 100

 3420
WWII, Marineartillerie Kriegsabzeichen, reverse marked ‘Fed. Otto Placzek, Berlin, Ausf. C.E. Juncker, Berlin’, with miniature 
stickpin 150

 3421 WWII, Minensucher Kriegsabzeichen, no maker markings, probably made by ‘Adolf Scholze’, type 3.2.3, in very nice condition 80
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 3422 WWII, Minensuchabzeichen, reverse marked ‘R.S.’ (Rudolf Souval), added miniature stickpin 80
 3423 WWII, Minensuch abzeichen, type 2 Kriegsmetal 80
 3424 WWII, lot of two stickpins, Minensucher Kriegsabzeichen, marked ‘L/21’ and U-Boot-Kriegsabzeichen 25
 3425 WWII, Verwundetenabzeichen in Silber, maker marked ‘65’ (Klein & Quenzer, Oberstein) and a Winterschlacht im Osten medal 30
 3426 WWII, Verwundetenabzeichen Schwarz, with award document dated 19 February 1945 15
 3427 WWII, Verwundetenabzeichen Schwarz, with award document and bag 10
 3428 WWII, lot of three Verwundetenabzeichen in Schwarz, hollow made 25
 3429 WWII, lot of two medals, Westwall medal in damaged bag and Winterschlacht im Osten 25
 3430 WWII, lot of four medals, amongst which Kriegsverdienstkreuz with and without swords 25
 3431 WWII, lot of Anschluss medal, Westwall medal and Red Cross medal, laquered 30
 3432 WWII, Anschluss medal, added Spanienkreuz in Silber, reverse marked ‘L/58’, probably postwar Souval 25
 3433 WWII, lot of five medals and a tinnie, amongst which Kriegsverdienstkreuz and Anschluss medal, in nice conditions 30

 3434 WWII, lot of Allgemeines Sturmabzeichen stickpin (16mm) and NSKK membership badge, reverse marked ‘RZM M1/72’ (Fritz Zim-
merman, Stuttgart) 25

 3435 WWII, postwar copy of German Cross in Gold, makersmark ‘L/58’ (Souval, Wien) 25
 3436 WWII, small collection of six RAD (Reichsarbeitsdienst) badges, various condition 20
 3437 WWII, lot various badges, tinnies and ribbon bars, reverses damaged, interesting, should be viewed 20
 3438 WWII, lot various medals, amongst which three miniature abzeichen stickpins, various conditions, should be viewed 30

 3439
WWII, lot of twelve various reproduction/dubious medals amongst which Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern 
and Mussert Kruis, many higher quality ones, interesting study material, in handy Lindner case 40

 3440 WWII, lot twelve various reproduction abzeichen, many higher quality ones, in handy Lindner case 20
 3441 WWII, lot various reproduction abzeichen en medals, should be viewed 20
 3442 WWII, lot various reproduction abzeichen en medals, should be viewed 20
 3443 WWII, lot various reproduction abzeichen en medals, should be viewed 20
 3444 WWII, lot of approximately 100 copies of various abzeichen 40

3445

3447

 3445 WWII, dealerlot of approximately 200 pieces of German reproduction abzeichen 50

 3446 WWII, lot of approximately 150 copies of Flugzeugführerabzeichen 50

Oostenrijk / Austria

 3447 WWI, Order of Franz Joseph in gold, miniature, without ribbon, marked on ring, in nice condition 80
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Finland

 3448 WWII, lot of three medals and badges, consisting of Army Officers School graduation badge, maker marked ‘Veljekset Sundqvist’, 
1939-1940 Winter War medal and 1941-1945 Continuation War medal 30

Italië / Italy
 3449 Sardinia, civil order of Savoy, marked ‘Al Merito Civile, 1831’, in nice condition 50
 3450 Lot of four miniatures, amongst which Order of the Crown of Italy 20

Vaticaan / Vatican
 3451 Order of Saint Gregory the Great, Knight, minor damage to enamel, in box ‘V. Wielik, Den Haag’ 120

Rusland / Russia
 3452 Postwar, lot of 10 Russian and Ukrainian medals 20

World
 3453 Greece, postwar, Korea medal 20
 3454 Indonesia, postwar, Star of Mahaputera, fifth class knight, miniature, in original package 15
 3455 WWI, ribbon for Victory Medal, approximately 3,5 meter 10
 3456 WWI-postwar, lot various medals and other militaria, amongst which damaged WWII Iron Cross 2nd class and some Dutch medals 20
 3457 WWII-postwar, lot of approximately 14 various medals 15
 3458 WWII-postwar, lot various medals and ribbonbars 10

3459

3461

 3459
Lot of eight medals and some badges, some better French ones including North Africa commemorative medal with Algeria clasp and 
reproduction Victoria Cross 20

Penningen / Medals

Nederland / Netherlands
 3460 Penning ‘Buitengewoon Veldwachter, No. 1627, Gemeente sGravenhage’ 10
 3461 WOII, penning NSB Lotsverbondenheid 10-14 Mei 1940, in keurige staat 25
 3462 WOII, penning NSB Lotsverbondenheid 10-14 Mei 1940, in keurige staat 40
 3463 WOII, tweemaal penning ‘Spoorwegstaking’, toegevoegd wat diverse munten waarbij WOII Duits zilver 10

 3464 WOII, twee penningen, ‘40 jaar bevrijd 1945-1985’ en 25-jarig bestaan ‘Luchtvaartafdeeling Soesterberg, 1 Juli 1913-1938’, lichte 
corrosie 5

 3465 Eeremedaille der gemeente Zeist ter herinnering aan Indische Militaire dienst aan ‘Marn. II J.A. Veefkind, 27-3-50’ 20
Duitsland / Germany

 3466 WWI, medal ‘Sinking of the Lusitania’ by Karl Goetz, propaganda issue in original box with brochure 10

Emblemen en insignes / Badges and insignia

Nederland / Netherlands
 3467 Naoorlogs, emaille mouwschild Nederlands Detachement Korea 10
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 3468 Korea-oorlog, lot van twee NDVN emblemen, waarbij 2nd Infantry Division, zeldzaam 25
 3469 Naoorlogs, stoffen mouwembleem ‘Landmacht Nieuw-Guinea’, toegevoegd straatnaam ‘Oranje-Gelderland’ 10

 3470
Naoorlogs, metalen mouwembleem Landmacht Nieuw-Guinea,  enkele draagspeld aan achterzijde. Toegevoegd plastic embleem 
1960-1962 20

 3471 Naoorlogs, mouwembleem ‘Politieke Opsporingsdienst, Bijzondere Rechtspleging’, afgekeurd model 10
 3472 Naoorlogs, embleem bataljon 1-9 R.I. ‘Friesland’, toegevoegd diverse emblemen ‘Mobiele Colonne’ 10

 3473 Naoorlogs, lot bestaande uit vier straatnamen ‘Gezagstroepen’, diverse uitvoeringen in Brabants weefsel, toegevoegd straatnaam 
‘Politietroepen’ 20

 3474 Naoorlogs, kavel van zeven straatnamen ‘Regiment Genietroepen’, waaronder rood-blauwe straatnaam ‘Netherlands Engineers’, 
‘Pioniers’ en ‘Genie’ 15

 3475 Naoorlogs, lot bestaande uit vier straatnamen ‘Aan-en Afvoertroepen, waaronder zeer lastig te vinden groen-oranje versie, toegevoegd 
‘Prinses Irene’ in Brabants weefsel 10

 3476 Naoorlogs, lot ‘Technische Troepen/RIMI’, waarbij Brabants weefsel, tevens vaardigheidsembleem Monteur, vijf stuks in totaal 10
 3477 Naoorlogs, lot diverse emblemen, waaronder ‘Dutchbat’, ‘MFO’, ‘NATO’ en ‘SFOR’, kijken 5

3478

 3478
Naoorlogs, set van zes straatnamen ‘Regiment Stoottroepen’, in diverse uitvoeringen waarbij Brabants weefsel, straatnaam ‘Regiment 
Limburg’, blazerembleem en schouderembleem zoals gedragen in Nederlands-Indië 30

 3479 Naoorlogs, straatnaam ‘Kamp Vught’, in Brabants weefsel, slechts zeer kort gedragen door Nederlandse bewakingseenheid na de 
oorlog, in zeer goede staat gezien de leeftijd 20

 3480 Naoorlogs, tweemaal straatnaam ‘Korps Luchtwachtdienst’ en ‘Luchtvaarttroepen’, in Brabants weefsel 10

 3481 Naoorlogs, straatnaam ‘Stormschool Bloemendaal’, in Brabants weefsel. De Stormschool Bloemendaal was van 1945 tot 1949 een 
opleidingsinstituut van de Koninklijke Landmacht, voorloper van het Korps Commandotroepen 15

 3482 Naoorlogs, set van drie straatnamen, bestaande uit tweemaal ‘KMAR’ en ‘Grenswacht’, Brabants weefsel 10
 3483 Naoorlogs, set van vijf straatnamen, waaronder ‘Pantserkorps’, ‘Cavalerie’, allen uitgevoerd in Brabants weefsel 15

 3484 Naoorlogs, lot van vier straatnamen, bestaande uit ‘2de Pantserafweerartillerie’, twee verschillende modellen ‘Artillerie Meetregi-
ment’ en ‘Artillerie’ 15

 3485 Naoorlogs, lot diverse straatnamen ‘Veldartillerie’, allen in gebruikte doch nette staat, toegevoegd drie mouwemblemen 5
 3486 Naoorlogs, straatnaam ‘Suriname’, in Brabants weefsel, in zeer nette staat. Bijgevoegd mouwembleem ‘T.R.I.S.’ 5

 3487 Naoorlogs, lot van drie straatnamen, tweemaal ‘Jagers’ en ‘Limburgse Jagers’, toegevoegd oud mouwembleem ‘EOD’, allen in 
Brabants weefsel 10

 3488 Naoorlogs, kavel bestaande uit zeven straatnamen, waarbij ‘Staf D.K.G.’, ‘Directoraat Aanschaffingen’ en ‘Regiment Uitrustingstro-
epen’, interessant 15

 3489 Naoorlogs, aardig lot diverse straatnamen Infanterie, in Brabants weefsel, waarbij ‘1ste en 2de Mitrailleurbataljon’, toegevoegd embl-
eem ‘Territoriaal Bevelhebber Nederland’ 10

 3490 Naoorlogs, lot van zeven straatnamen, diverse uitvoeringen ‘RI’, toegevoegd diverse andere zaken 10

 3491 Naoorlogs, set van vier straatnamen ‘Grenadiers’, diverse uitvoeringen, waarbij Brabants weefsel. Toegevoegd mouwembleem ‘EM’, 
uitgevoerd in zilver en gouddraad, lokale aanmaak Indië 15

 3492 Naoorlogs, lot bestaande uit drie straatnamen, waarbij ‘Korps Geneesk. Troepen’, ‘Verbindingstroepen’, toegevoegd mouwembleem 
‘I.G.K.’ 10

 3493 Naoorlogs, lot bestaande uit zes emblemen, waarbij straatnaam en mouwembleem ‘Korps Mariniers’, uitvoering ‘Generale Staf 
Luchtmacht’, in Brabants weefsel, interessant geheel 15

 3494 Naoorlogs, straatnaam ‘V.C.A.’ (Verbindingsbureau Civiele Autobedrijven) 10

 3495 Naoorlogs, lot emblemen ‘Van Heutsz’, bestaande uit straatnaam in Brabants weefsel, Indianhead patch 2nd Infantry, zoals gedragen 
door NDVN in Korea, mouwembleem van ‘435ste’ en oude aanmaak miniatuur borstwing, toegevoegd reverspeld Nederlandse Leeuw 10

 3496 Naoorlogs, verzameling BB emblemen, groot aantal, waarbij veel zeldzamere, uitzoeken 10
 3497 WOII-naoorlogs, grote typeverzameling Nederlandse mouwleeuwen, circa 30 stuks 10
 3498 Naoorlogs, kavel van vier brevetten Militaire Brandweer, waarbij Duiker-instructeur 10
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 3499 Naoorlogs, kavel diverse brevetten en spelden, circa 16 stuks 10
 3500 Naoorlogs, lot van vijf KMAR brevetten, waarbij KMAR brevet Hogere Juridische Vorming 20
 3501 WOII en later, flink lot emblemen en andere zaken, uitzoeken 10
 3502 Naoorlogs, flinke doos baretgespen en kraagspiegels, uitzoeken 10
 3503 Naoorlogs, groot kavel brevetten, waarbij dubbelen, circa 100 stuks, leuk handelarenlot 100

Duitsland / Germany
 3504 DDR, lot various shoulder boards, insignia, medals and more 5

Frankrijk / France

 3505 Interbellum-WWII, unknown badge, probably mechanized unit, no markings on reverse, interesting 20

3506 3508
 3506 Lot of six badges, hard to find pieces, amongst 15th Regiment de Dragons Noailles, lot should be viewed 100
 3507 Lot of five badges French Foreign Legion, maker ‘J. Balme Saumur’ 5
 3508 Approximately 40 various badges French Foreign Legion, restrikes or modern issues 40
 3509 Lot of circa 20 badges and patches Parachute Regiment French Foreign Legion, mainly restrikes 20
 3510 Lot of approximately 25 badges Parachute Regiment French Foreign Legion, modern fantasy issues 25
 3511 Lot of circa 30 badges, French Foreign Legion, mostly Infantry, restrikes and modern issues 30
 3512 Lot of circa 35 badges, French Foreign Legion, mostly Infantry, mainly restrikes and modern issues 35
 3513 Lot of circa 35 badges, French Foreign Legion, Engineers (Genie), restrikes 35
 3514 Lot of approximately 35 badges, French Foreign Legion, restrikes and modern issues 35
 3515 Lot of circa 35 badges, French Foreign Legion, mostly Cavalry, restrikes and modern issues 35
 3516 Lot of approximately 30 badges, French Foreign Legion, restrikes and modern issues 30
 3517 Lot of approximately 25 badges, French Foreign Legion, restrikes and modern issues, amongst which better ones 25
 3518 Lot of over 20 badges Commando Entrainement 20

3519 3526
 3519 Lot of approximately 40 badges, Commando and Paratroopers, modern issues 40
 3520 Approximately 20 Paratroopers badges 20
 3521 Lot of over 50 patches and badges, Rapid Action Force (Force d’Action Rapide) 40
 3522 Circa 40 patches and badges, most Marine Infantry 40
 3523 Circa 40 badges, Dragoons, many older issues 40
 3524 Approximately 24 badges, Cuirassiers, many older ones 25
 3525 Lot of circa 35 badges and patches, Cavalry (Cavalerie), newer issues 30
 3526 Lot of circa 50 badges and patches, Cavalry (Cavalerie), some damaged, many older originals 50
 3527 Lot of approximately 40 badges, Cavalry (Cavalerie), some with damages and repairs, mostly old issues, interesting lot 40
 3528 Lot of circa 30 badges, Light Cavalry (Chasseurs á Cheval), some with damage, mix of old and new ones 30
 3529 Lot of circa 50 badges and patches, Chasseurs Alpines and Chasseurs á Pied, mainly newer issues 40
 3530 Lot of over 40 badges and patches, Artillery (Artillerie), newer issues and restrikes 30
 3531 Lot of approximately 38 badges, Artillery (Artillerie), many older pieces 40
 3532 Lot of circa 50 badges and patches, Infantry (Infanterie), mainly newer issues but also some older ones 40
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 3533 Lot of approximately 35 badges, Infantry (Infanterie), some older strikes 35
 3534 Lot of circa 60 badges, Infantry (Infanterie), nice mix with many older issues 60
 3535 Lot of over 40 badges and patches, various branches, mostly modern 30
 3536 Lot of over 30 badges and patches, various branches, newer issues 25
 3537 Lot of circa 50 badges an patches, different branches, mostly modern 50
 3538 Lot of approximately 35 badges, various branches, nice mix with some older issues 35
 3539 Lot of approximately 35 badges, various branches, nice mix with many older issues 35
 3540 Lot of approximately 28 modern badges, Ordnance (Materiel) 25
 3541 Lot of circa 48 badges, Ordnance (Materiel), some older ones 45
 3542 Lot of over 50 badges and patches, Transmission, some older ones 45
 3543 Lot of approximately 33 badges and patches, Sappers (Genie), some older ones 30
 3544 Lot of approximately 25 badges, Tirailleurs, some damaged, many older types 25
 3545 Lot of approximately 35 badges, Train, some with damaged on back, many older ones 35
 3546 Lot of approximately 24 badges, Medical, some very nice older ones 25
 3547 Lot of approximately 34 badges and patches, Medical, mainly modern 25
 3548 Lot of approximately 23 badges, Logistics (Logistique), modern 20
 3549 Lot of approximately 43 badges, Logistics (Logistique), mix of old and modern strikes 40
 3550 Lot of circa 34 badges, Aviation légère de l’Armée, mostly modern 30
 3551 Lot of circa 30 badges and patches, different branches, modern 20
 3552 Lot of over 40 badges and patches, different branches, mainly modern 35
 3553 Lot of circa 21 badges, Hussars (Hussards), mix of old and new 20
 3554 Lot of approximately 29 badges and patches, different branches, some with damage or repairs on reverse, mainly old strikes 25
 3555 Lot various shoulder patches and insignia, interesting lot 20
 3556 Lot of circa 59 badges in album, different branches, mainly new strikes 50
 3557 Large lot of approximately 146 badges in album, various branches, should be viewed 150
 3558 Large lot of approximately 133 beret insignia in album, including older ones, should be viewed 50

Engeland / United Kingdom
 3559 Postwar, lot various Guards insignia 10

USA
 3560 WWII-postwar, collection of US insignia on two frames, Army, Navy and Airforces, approximately 40 pieces 5

World
 3561 Japan/Indonesia, WWII/postwar, lot of nine various collar tabs, probably WWII Japanes and/or early postwar Indonesia, interesting 10
 3562 Postwar, small box various patches and insignia, amongst which Airforce 5

3563

 3563 Lot badges, insignia and various other military items, many different countries and era’s 20

 3564 Postwar, box with various insignia and emblems, some older United Kingdom pieces, should be viewed 10

 3565 Postwar, lot various insignia and buttons, different countries 10

 3566 Postwar, lot various insignia, added fur hat 5
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Uniformen / Uniforms

 3567
Nederland, naoorlogs, CT uniform Luitenant-Kolonel Menno van Coehoorn, bestaande uit jas, broek, cape, pet en handschoenen. 
Voorzien van fraaie batonset Korea veteraan 50

 3568 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Korporaal Mariniers, maat 50 25
 3569 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Trompetterkorps Veldartillerie, voorzien van label ‘Ceremoniele tenuen,  Den Haag’ 20

 3570 Nederland, naoorlogs, lot VT en DT uniform Luitenant-Kolonel Menno van Coehoorn, bestaande uit jas en pet. DT uniform voorzien 
van versierselen 10

 3571 Nederland, naoorlogs, lot bestaande uit tweemaal uniformen Technische Dienst, waarbij CT, compleet met pet, buitenhelm, hemden 
en dassen 5

 3572 Nederland, naoorlogs, lot uniformen bestaande uit driemaal battledress jas, eenmaal battledress broek en uniformjas Rijkspolitie 5
 3573 Nederland, lot van drie rijbroeken, waarbij Nederlands, bekijken 5
 3574 Nederland, naoorlogs, lot van twee paar Rijkspolitie uniformen met broeken en rijlaarzen 5
 3575 Nederland, naoorlogs, lot bestaande uit circa 13 jassen en 5 broeken, diverse periodes, waarbij battledress met broek 5

 3576 Nederland, naoorlogs, lot bestaande uit DT voor 1963 uniform en broek, Britse uniformjas met kings crown knopen ‘REME’, uni-
formjas brandweer, jas KMAR, camobroek en dienstjasje KL 5

 3577 France, WWII-postwar, old jacket, some moth holes 5
 3578 United Kingdom, British jacket 5
 3579 United Kindom, jacket Welsh Guards musician, buttons missing 5
 3580 Eastern Europe, postwar, overcoat, buttons not original to coat 5

Diversen / Miscellaneous
Nederland / Netherlands

 3581 Naoorlogs, richtvaan ‘Prinses Irene’, zoals gebruikt bij exercitie 25
 3582 Naoorlogs, ceremoniële plastic helm Prinses Irene, met kinriem 25
 3583 Naoorlogs, klein lot Bescherming Bevolking bestaande uit Eerste Hulp tas met inhoud en helm, geheel in nieuwstaat 10

3584
3592

 3584
Naoorlogs, lot bestaande uit vijf bordjes en schildjes Bescherming Bevolking, tweemaal emaille, waaronder ‘Hulp Post BB, Langcat 
Bussum’ 25

 3585 Naoorlogs, klein lot helmbeslag, waarbij eenmaal helmplaat Politie den Haag 10
 3586 Politie, tweemaal tas met kruisriem, met embleem ‘Vigilat ut quiescant’ 10
 3587 Naoorlogs, dieptemeter voor onderzeeboot, gemarkeerd ‘Rijzen en Duiken’ 5
 3588 Naoorlogs, lot van circa 12 mechanische stopwatches, merendeel met gebreken, waarbij gemarkeerd ‘M.V.O.’ en ‘KNIL’ 25

 3589 Naoorlogs, lot van circa 10 mechanische stopwatches en wat onderdelen, merendeel met gebreken, waarbij gemarkeerd ‘M.V.O.’ en 
‘KNIL’ 20

 3590 Naoorlogs, lotje divers Nederlands, uitzoeken 5
 3591 Naoorlogs, lot van zes wandschildjes, waarbij Stoottroepen 5

België / Belgium
 3592 Naoorlogs, epauletten Officier Koninklijk Escorte, voorzien van zilveren knoop met kroon, beiden genummerd ‘7’, zeldzaam 40
 3593 Naoorlogs, epauletten Koninklijk Escorte, voorzien van zilveren knoop met kroon, zeldzaam 25
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Engeland / United Kingdom

 3594
Silver plate in commemoration of the birthday of Winston Churchill, 1874-1974, silver marks on reverse ‘Asprey London’, in box of 
issue, nice heavy piece 1000

Frankrijk / France
 3595 Postwar, frame with two small flags ‘1er Regiment d’Helicopteres de Combat’, added a Dutch postwar re-used helmet 5
 3596 Postwar, four various small flags Legion Etranger 5

World
 3597 Italy, postwar, Carabinieri Lucerna (Bicorne hat), without plume, in nice condition, size 58 10
 3598 WWII-postwar, lot various pins, mostly Germany, should be viewed 5
 3599 Postwar, lot consisting of bayonet for AK47, damaged French kepie and some other items 5
 3600 Lot of two bugles, one mouthpiece missing 5
 3601 Small lot various spurs 10

Lots en verzamelingen / Larger lots and collections
Nederland / Netherlands

 3602 WOII-naoorlogs, lot van vijf helmen, allen met binnenwerken/binnenhelmen 10
 3603 Naoorlogs, lot van twee motorhelmen politie, eenmaal met vizier, toegevoegd embleem Japans Rode Kruis 10
 3604 Naoorlogs, lot van vier politiehelmen, allen met vizier 20
 3605 Naoorlogs, lot van vijf diverse petten en een baret, meest militair 10

 3606
Naoorlogs, verhuisdoos gevuld met circa 14 petten en baretten, zowel civiel als militair, waaronder Koninklijke Luchtmacht, politie 
en KMAR, meest Nederlands doch ook iets buitenland 20

 3607 Naoorlogs, lot van circa 30 wanschildjes en tegels, meest Nederland, uitzoeken 10
België / Belgium

 3608 Naoorlogs, bananendoos gevuld met circa 11 diverse militaire hoofddeksels, meest petten, merendeel Belgisch 10
 3609 Naoorlogs, groot lot diverse militaria, waarbij sets beenkappen, gasmasker, riemen en meer, uitzoeken 5

Duitsland / Germany
 3610 Postwar, lot of nine various caps, amongst which Kyffhäuserbund 15

3611
3616

 3611 Lot of 12 various pistolholsters 15
 3612 Lot of 13 various pistolholsters and some other items 15

Frankrijk / France
 3613 Postwar, lot of approximately 15 various small flags, various posters and other militaria 5

Rusland / Russia
 3614 Postwar, lot of four different caps 10

World
 3615 1850 and later, metal box filled with various theatrical military items 5

 3616 WWII-postwar, small lot various militaria, amongst which binoculars, US sidecap, set of spurs and frogs for bayonets 20
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3617
3619

kavel TRUE Inzet

 3617
WWII-postwar, lot of five various military items, including leather bicycle bag, British WWII pocketknife and optics for Carl Gustaf 
recoilless rifle 10

 3618 Postwar, lot of five various caps, mostly Northern European countries 5
 3619 Postwar, lot of six various kepi’s and one pith helmet 15
 3620 Postwar, lot of five caps and helmets 10
 3621 Postwar, large box various militaria, amongst which insignia, several era’s 10
 3622 Postwar, large lot of approximately 20 various flags and banners, mostly Eastern-Europe 5
 3623 Postwar, lot various militaria items, in wooden military box 10
 3624 Postwar, lot various militaria items, in wooden military box 10
 3625 Lot various militaria, in military box 10







Aankomende veilingen in IJsselstein

Postzegels en ansichtkaarten
Veilingdata: 19 en 20 februari 2021
Inzenden gesloten

Munten, bankbiljetten, penningen en onderscheidingen
Veilingdata: 25 t/m 29 mei 2021
Inzenden mogelijk tot 12 maart 2021

Kunst & curiosa, goud, zilver & sieraden en militaria
Veilingdata: 23 t/m 26 juni 2021
Inzenden mogelijk tot 30 april 2021

Postzegels en ansichtkaarten
Veilingdata: 10 en 11 september 2021
Inzenden mogelijk tot 9 juli 2021

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 19 and 20, 2021
Consignments closed

Coins, papermoney, and medals
Auction dates: May 25 to 29, 2021
Consignments will be accepted until March 12, 2021

Art & Collectibles, gold, silver & jewelry and militaria
Auction dates: June 23 to 26, 2021
Consignments will be accepted until April 30, 2021

Stamps and postcards
Auction dates: September 10 and 11, 2021
Consignments will be accepted until July 9, 2021

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

Kavels voorzijde: 1234    
  2618
  3271
   
Kavels achterzijde: 1405
  

 
  
    

 

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

IBAN: NL15ABNA0501684581
BIC: ABNANL2A
BTW nr.: NL855382429B01
KvK Utrecht 63746999

Openingstijden kantoor:
Maandag  09.30-17.00
Dinsdag  09.30-17.00
Woensdag 09.30-17.00
Donderdag 09.30-17.00
Vrijdag  09.30-17.00
Zaterdag  Gesloten
Zondag  Gesloten

Erkend registertaxateur

Lid NVMH

Lid KNGMP

Lid NVPH

Lid IFSDA

Lid IBNSIBNS

Lid PTS

O�cial Submission Center for:



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

The World’s Largest Collectibles Auctioneer

Immediate Cash Advances Available

1.3 Million+ Online Bidder-Members

VEILINGEN KUNST & CURIOSA, GOUD, ZILVER & SIERADEN EN MILITARIA
14 T/M 16 JANUARI 2021  |  IJSSELSTEIN  
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Donderdag 14 januari 2021
Thursday January 14, 2021

Kunst & Curiosa
Art & Collectibles

Vrijdag 15 januari 2021
Friday January 15, 2021

Goud & Zilver
Gold & Silver

Zaterdag 16 januari 2021
Saturday January 16, 2021

Militaria
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