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 4008
Rusland, WOII, deco Tokarev TT33 pistool, frame en slede nummergelijk gemarkeerd ‘655’, gedateerd 1945, geen blauwing meer 
aanwezig, met enige roest. Kan nog opspannen en droogvuren, met Europees certificaat 250

 4009 Rusland, WOII, deco Tokarev TT33 pistool, frame gemarkeerd ‘498’, slede gemarkeerd ‘2906’, gedateerd 1945, blauwing grotendeels 
nog aanwezig. Kan nog opspannen en droogvuren, met Europees certificaat 250

 4010 Rusland, WOII, deco PPSh-41, gedateerd 1944, serienummer 3364, trekker beweegt nog, overige delen vast, met Europees certificaat 250

 4011 Rusland, WOII, deco PPSh-41, gedateerd 1944, serienummer 2017, trekker beweegt nog, overige delen vast, kolf heeft lichte schade, 
met Europees certificaat 250

 4005
USA, WOII, deco M1 Carbine .30, loop gemarkeerd en gedateerd ‘Inland MFG. DIV. General Motors, 8-43’, houtwerk heeft ge-
bruikssporen, kan niet meer spannen, trekker nog bewegend en veiligheidspal nog werkend, met Europees certificaat 500

 4006
België/Duitsland, WOII, deco Browning High Power, gemaakt tijdens  bezetting voor de Wehrmacht, frame en slede gemarkeerd 
‘178915’, kamer gemarkeerd ‘202414’, keurig WaA140 (productiejaar vermoedelijk 1942) gestempeld, geen bewegende delen, met 
Europees certificaat

600

 4007
België/Duitsland, WOII, deco Browning High Power, gemaakt tijdens  bezetting voor de Wehrmacht, frame en slede gemarkeerd 
‘198315’, kamer gemarkeerd ‘193342’, keurig WaA140 (productiejaar vermoedelijk 1942) gestempeld, geen bewegende delen, met 
Europees certificaat

600

 4003
Engeland, WOII, deco Stengun MKV, niet nummergelijk, magazijningang gemarkeerd ‘M/78’ (Elkington & Co Birmingham), geen 
bewegende delen, met Europees certificaat 400

 4004 Turkije, WOII, Turkse Mauser, gedateerd 1935, sporen van gebruik, stock heeft scheur tussen grendel en trekkergedeelte, Nederlands 
onklaar gemaakt, loop dicht en grendel vast 30

kavel TRUE Inzet

Militaria en diversen

Geweren en pistolen WWM-vrij / Rifles and pistols

 4000
Nederland, circa 1830, vuursteenpistool, ombouw naar percussie, gemarkeerd ‘1815, in redelijke staat, spanveer dient nagekeken te 
worden, zeldzaam 200

 4001
Frankrijk, percussie geweer, met makersmarkering ‘Arsenaal Tulle’, kolf gedateerd ‘Novembre 1874’, ijzerwerk heeft pitting en oude 
scheur in houtwerk, mechanisch keurig in orde 40

 4002 Engeland, WOII, houtwerk voor Lee-Enfield, goed te gebruiken voor restauratieproject 10
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4012

kavel TRUE Inzet

 4012 Bulgarije, deco AK47, serienummer 310553, geen bewegende delen, met Europees certificaat 400

4013

 4013
Joegoslavië, naoorlogs, deco MG53, serienummer 42342, grotendeels vastgelast, doch trekker beweegt en nog enkele bewegende 
onderdelen, in keurige staat, leuk alternatief voor MG42, met Europees certificaat 700

4014

 4014
Finland, WOII en later, deco KPm/44, machinepistool gebruikt door het Finse leger, serienummer 2225, geen bewegende delen, met 
Europees certificaat 450

4015

 4015 Israel, naoorlogs, deco IMI Galil, met klapkolf, trekker en spanveer vast, fire-selector nog bewegend, met Europees certificaat 300

 4016 Lot van twee luchtdrukpistolen, waarbij Zip Mondial 4,5 mm, beiden in werkende staat, toegevoegd alarmpistool ‘Gun Italy’ 30
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4017

4019

kavel TRUE Inzet

 4017 Naoorlogs, Diana Mark IV luchtdrukpistool, in werkende staat, toegevoegd werkend alarmpistooltje 20

 4018 Naoorlogs, luchtbuks, geen markeringen zichtbaar, wat beschadigingen doch in werkende toestand 20

4024 4027

 4024 Cavaleriesabel M1845, met greep van roggehuid, wat sporen van ouderdom, geen schede aanwezig 75

 4025 Cavalerie sabel, model 1854, in zeer matige staat, punt afgeslepen 5

 4026 Cavalerie sabel M1854 voor officieren, met greep van roggehuid. Gemarkeerd ‘Eisenhauer’, wat pitting en snijzijde kling heeft wat 
tikken, schede mist 40

 4027
Cavalerie sabel M1876 voor officieren, met greep van roggehuid. Geen makersmarkeringen zichtbaar, wat pitting aanwezig, schede 
mist 40

4028

 4028
M1895 Cavalerie officierssabel No.4, zeldzame versie met rechte kling, de zogenaamde ‘pooksabel’. Op rug van kling gemarkeerd 
‘C. Mouwen en Zoon, Hofleveranciers van Nederland en België, Breda’, zijkant kling gemarkeerd ‘W.K&C’. Fraai en lastig te vinden 
sabel, behoeft bezichtiging

420

 4019 Luchtdrukgeweer, ‘Diana Mod. 15, British Made’, met enige roest, doch in werkende staat 25

 4020 Lot van drie theaterpistolen, vuursteen en percussie uitvoering, in diverse condities 5

 4021 Oude zwartlederen geweerriem voorzien van gesp en twee sluitpinnen, vermoedelijk WOI, herkomst onbekend 10

Blanke wapens / Swords, daggers etc.

Nederland / Netherlands

 4022 Begin 19e eeuw, kavel bestaande uit drie sabels, tweemaal No.2 en eenmaal briquet 50

 4023 Infanteriesabel No2 model 1819, gevest gemarkeerd ‘3 en AG’, kling in zeer slechte staat 10
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4029

kavel TRUE Inzet

 4029

Eresabel M1898 voor officieren van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. 
Uitgereikt op 14 mei 1928 op het  Waterlooplein te Weltevreden, Batavia aan de inmiddels tot Majoor bevorderde officier H. Behrens 
R.M.W.O, voor betoonde dapperheid in Atjeh en Onderhoorigheden, 2e Halfjaar 1926 
 
Henri Behrens, Geboren Batavia, 26 mei 1882, overleden ‘s Gravenhage 14 januari 1961 
Koninklijk Besluit 5 februari 1914, no.33 MWO 4 : als eerste Luitenant, marechaussee compagnie van het 14e Bataljon Infanterie. 
Voor Atjeh - gedurende het jaar 1912; bij meerdere gelegenheden.  
Koninklijk Besluit 25 april 1927 no.104 voor Atjeh en Onderhoorigheden gedurende het tweede halfjaar 1926 en wel voornamelijk op 
19 Juni en 1 Juli 1926.  Kapitein (sedert tot Majoor bevorderd) H. Behrens begiftigd met Eresabel.  
1924: Luchtvaart Afdeling Generale staf.  
Ridder Militaire Willems Orde der 4e klasse  
Drager Eresabel  
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw  
Officier in de Orde van oranje Nassau  
Oud lid Kapittel M.W.O.  
Erelid der Vereniging Officieren Ridders M.W.O.  
Gewestelijk Militair Commandant van Atjeh en Onderhorigheden  
S.O.K. Inspecteur van het Wapen der Infanterie 
  
Beschrijving van het Eresabel van Henri Behrens 
Gevest: van gegoten en nageciseleerd zilver, de witte ivoren greep met acht ribben waarvan de groeven zijn ingelegd met verzilverd 
koperdraad omwoeld met fijn zilverdraad. 
De greepkap eindigend in een leeuwenkop met open muil, bovenop de kop een moer in de vorm van een koningskroon. Het rug-
gestuk voorzien van reliefversieringen. De gevestkorf nagenoeg symmetrisch en aan de binnenkant glad. De gehele korf voorzien 
van ajourgewerkte versieringen aan de buitenzijde in reliëf. Korf voorzien van belastingteken ‘J’ (belastingteken voor in Nederland 
gemaakte voorwerpen beneden wettelijk gehalte, 1906-1953). 
Kling: Licht gebogen, wigvormig van doorsnede, van schouder tot punt geheel gesmeed in de zgn. Grosse-Rosen-Damast stijl. Ruim 
de helft van de kling is bedekt met een paneel waarin zich versieringen en teksten bevinden. Dit paneel heeft vuurvergulde randen 
en de versieringen en teksten zijn in hoogreliëf uitgevoerd en vuurverguld. Tekst buitenzijde: KONINGIN WILHELMINA, voor 
betoonde dapperheid. Tekst binnenzijde: ‘Atjeh en Onderhoorigheden, 2e Halfjaar 1926, Kapitein der Infanterie H. Behrens 
Schede: van vernikkeld staal voorzien van zilveren beslag 
Kist:  eikenhouten van binnen met blauw fluweel beklede kist, lichte gebruikssporen aan voorzijde. Deksel voorzien van metalen plaat 
met inscriptie ‘Atjeh en Onderhoorigheden, 2e Halfjaar 1926’ en vier metalen kronen op de hoeken van het deksel. 
 
De 106e en daarmee laatst toegekende eresabel, zeer fraai geheel van de grootste zeldzaamheid, slechts zeer zelden aangeboden. 
 
Bronnen: 
Armamentaria nr 20 J.P. Puype 
Website Museum Bronbeek

25000
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4030

 4030
Wandelsabel model 1912, gemarkeerd ‘Yzerhouwer, met afwijkende kleur gevest, mogelijk politie of productie uit periode 1916-
1918. Gezien de leeftijd in behoorlijke staat 80

 4031 Nederlandse wandelsabel, M1912, gemarkeerd ‘Yzerhouwer’ en ‘A.C.S.’. Schede heeft wat zeer lichte schade aan één zijde, fraai 
geheel 80

 4032 Wandelsabel M1912, lichte roest op onderzijde kling en lichte schade aan greep 40

 4033 Wandelsabel model 1912, voorzien van sabelkwast, kling gemarkeerd ‘Yzerhouwer’ ‘C.E.’ (Carl Eickhorn) en een onbekend mono-
gram, kling in schitterende conditie, bijbehorende schede heeft wat gebruikssporen 80

4034

 4034
Wandelsabel M1912, generaalsuitvoering (schede met twee ringen), kling gemarkeerd ‘Yzerhouwer’ ‘C.E.’ (Carl Eickhorn) en ‘Jos. 
Cranen & Zoon, Breda’, kling heel licht gebogen aan bovenzijde, doch keurig geheel 150

 4035 Schede voor wandelsabel M1912, lengte circa 88 cm 10

 4036 Sabel gemeentepolitie, vermoedelijk den Haag, makersmarkering  ‘Eickhorn Solingen, Original’ op kling, klein tikje op bovenzijde 
greep, met stalen schede ten behoeve van gebruik op de fiets 80

4037
4039

 4037 Sabel Schutterij 1850-1870, vermoedelijk Muziekkorps Schutterij Rotterdam, enige roest op kling en schede ontbreekt, zeldzaam stuk 100

 4038 Lot van vijf stuks sabelkwasten 30

 4039
Vooroorlogs, Nederlandse politie klewang No2, greep voorzien van roggehuid, makersmarkering ‘W.K&C.’ en ‘Nederl. Wapenmaga-
zijn Haarlem’ op kling, geheel in nette staat 100

 4040 Voor 1940, klewang, in geslepen en gebruikte staat, gemarkeerd ‘Hembrug’,  met schede. Schede gemarkeerd ‘AI’, met schade, doch 
niet geknakt, leuke opknapper 50

4041
4043

 4041
KNIL klewang, in geslepen staat, blauwing grotendeels afgesleten, gemarkeerd ‘Hembrug’, compleet met schede. Schede in nette 
staat, niet geknakt 100

 4042 WOII, stormdolk, stootplaat gemarkeerd ‘6566D’, blauwing grotendeels verdwenen doch nog in nette staat, schede niet aanwezig 50

 4043
Voor 1940, stormdolk, stootplaat ongemarkeerd, schede gemarkeerd ‘4744B’, blauwing verdwenen en wat lichte roest, niettemin fraai 
heel 100

 4044 Voor 1940, moderne aanmaak van een stormdolk 30
Duitsland / Germany

 4045 Pruissische infanterie degen M1889, gedeeltelijk samengesteld, met greep van roggehuid, kling heeft wat pitting, met schede 80

 4046 Pruissische infanterie Officiersdegen M1889, gevest gemarkeerd ‘OEL, 2552’, lichte schade op bovenzijde. Kling in nette staat, 
gemarkeerd ‘W.K&C’, met overgeschilderde schede, fraai geheel 120

4047 4048

 4047
Pruissische infanterie Officiersdegen M1889, zeldzamere ijzeren uitvoering. Kling in nette staat, ijzerdraad om greep enigszins losge-
komen, met bijbehorende schede 150

 4048 Pruissen, M1889 Cavalerie degen, geen markeringen zichtbaar, in nette staat 150

 4049 Lot van twee Reitersabels, eenmaal met etsing op de kling, met sporen van ouderdom 120

4050
4051

 4050 Pruisen, pallasch kurassier, sporen van de tand des tijds 120

 4051
Circa WOI, officierssabel Baden damast, gemarkeerd op kling ‘Eisen Hauer, Damast Stahl’, maker op rug kling ‘Schröder & Fränkel 
Carlsruhe’, met greep van roggehuid, enige sporen van leeftijd, met bijbehorende schede, zeldzaam stuk 250

kavel TRUE Inzet
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4053 4054

 4053
Degen voor Cavalerie officieren Bayern, kling op zijkant fraai gemarkeerd ‘In Treue Fest, Eisenhauer’, op rug gemarkeerd met maker 
‘Lorenz Stanko Munchen’. Handgreep heeft lichte schade en kling heeft pitting, niettemin lastig te vinden stuk , met bijbehorende 
schede

175

 4054
Sabel voor Artillerie officieren Bayern, zeer nette kling, gemarkeerd ‘In Treue Fest’ en makersmarkering ‘C.E’ (Carl Eickhorn, Solin-
gen), greep heeft lichte schade, met bijbehorende schede 150

 4055 WOI, Nahkampfmesser, maker ‘Gottlieb Hammesfahr, Solingen Foche’, overgeschilderde schede vermoedelijk WOII 80
 4056 WOII, Nahkampfmesser, met originele schede, lemmet heeft enige gebruikssporen, lemmet gemarkeerd ‘Luft 5’ 100

 4057 WOII, sabel voor officieren, gemarkeerd op kling ‘Alexander ‘Coppel, Solingen’, op handgreep ‘AC/G, 7686 en WaA118’, met bijbe-
horende, niet nummergelijke schede. Vingerlus nog aanwezig, geheel in keurige staat 80

4058

4059

 4058
WOII, Hitlerjugend dolk, op kling gemarkeerd ‘RZM M7/2, 1938’ (Atlas-Werk, Franz Voos Söhn, Solingen) en tekst ‘Blut und 
Ehre!’, schede aanwezig, leertje met drukknopje afgebroken,  geheel in vrij nette staat 200

 4059
WOII, SA-dolk M31, kling gemarkeerd ‘Emil Kaiser & CO, Solingen’, met markering ‘Alles fur Deutschland’. Stootplaat gemar-
keerd ‘No’ (Nordsee) schede mist het ringetje, gezien de leeftijd in redelijke staat 300

4060

4061

 4060
WOII, SS M33 dolk, mix van originele en naoorlogse onderdelen, kling met makersmarkering ‘RZM 1053/39’ (SS W.K.C. Solingen), 
dient bekeken te worden 200

 4061
WOII, Heeresdolch, maker ‘Ernst Pack & Söhne GmbH, Solingen’, haken ‘D.R.G.M’ gemarkeerd, met bijbehorende troddel. Makers-
markering slecht leesbaar, vertoont veel sporen van gebruik en ouderdom, doch eerlijk geheel 200

 4062 Lot van drie reproductie Hitlerjugend daggers, met Rzm markering en gravering ‘Blut und Ehre’ 40
 4063 Reproductie SS dagger 15
 4064 Lot van drie hoogwaardige reproductiedolken, NPEA en SS zonder schede, diplomatendolk met schede 50
 4065 Lot van twee reproductie daggers, SA en SS, een draagoog aan schede ontbreekt 30
 4066 Museumreproductie 2de model Luftwaffe dolk, in nette staat 30
 4067 Brievenopener in de vorm van een marine sabel, afmeting circa 23 cm, decoratief stuk 20

4068
4069

Engeland / United Kingdom

 4068
M1831 mamelukken sabel, generale staf, op naam van ‘C.W. Carey’, kling gemarkeerd ‘Hill Brothers, Old Bond St., London’. Met 
ivoren greep, één schroefje aan greep mist. Bijbehorende schede heeft enige schade, punt van schede is losgekomen, doch wel aan-
wezig, fraai en zeldzaam stuk

350

 4069 1st Life Guard sabel met Queens Crown, schede heeft pitting, koperwerk opgepoetst, zeldzaam stuk 150

kavel TRUE Inzet

 4052
Circa WOI, officierssabel Hessen damast, kling gemarkeerd ‘Eisen Hauer, Damaststahl’, maker W. Clauberg, Solingen’, met greep 
van roggehuid, korf en schede beiden gemarkeerd ‘26, TR98’, gezien de leeftijd in nette staat, fraai stuk 250

4052
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4071

4073

kavel TRUE Inzet
 4070 WOII, machete, maker ‘Martindale’, enige roest aanwezig, met bijbehorende soepele lederen schede 15

 4071
WOII, Fairbairn and Sykes gevechtsmes, 2nd pattern B-2, gemarkeerd op stootplaat ‘Broad Arrow, B’ (2 vermoedelijk weggevallen), 
blauwing gedeeltelijk nog aanwezig. Komt met bijbehorende schede, geheel in nette staat 250

 4072 WOII, vijfmaal repro schede voor Fairbairn-Sykes gevechtsmes 20
België / Belgium

 4073 Sabel, vermoedelijk Garde Civique of politie, enigszins aangetast door roest, schede aanwezig 30
 4074 Sabel, vermoedelijk Garde Civique of politie, enigszins aangetast door roest, ijzerdraad om greep mist gedeeltelijk, schede aanwezig 25
 4075 Vermoedelijk politie/veldwachter sabel, gemarkeerd ‘R. De Rooster, Fabricant Bruxelles’, geheel in redelijk staat 40

4076
4077

 4076 Sabel veldwachter, kling gemarkeerd ‘J. Fonson, Bruxelles, in keurige staat, knikje in bijbehorende schede 50

 4077 Sabel politie, kling gemarkeerd ‘Fonson & Cie, Fabricants, Bruxelles’, in nette staat, met bijbehorende schede 50

Frankrijk / France

 4078 Begin 19e eeuw, kavel bestaande uit drie stuks ‘sabre briquet’, leuke opknappers 50

4079

4081

USA

 4079 WOII, US Navy Mark2 mes, op stootplaat gemarkeerd ‘U.S.N. Mark2, Camillus, N.Y.’, met vroege lederen schede, in soepele staat 100

 4080 WOII, gevechtsmes, gemarkeerd ‘Cattaraugus, 225 Q’, met lederen schede, fraai geheel 50

 4081 WOII, gevechtsmes, gemarkeerd ‘RH-36, Pal, Made in USA’, schede ontbreekt 50

4082
4087

 4082 WOII, US M3 dolk, met USM-8 schede, dolk gemaakt bij ‘Camilius’, schede gemaakt door ‘B.M. Co’ 150

 4083 WOII, LC-14-B Woodman’s Pal, gemarkeerd ‘Victor Tool Co, Reading, PA’, in gebruikte doch nette staat, schede niet aanwezig 50
Wereld / World

 4084 Kinderdegen, met greep van roggehuid, korf heeft schade 15
 4085 Colombia, moderne sabel politie, kling gemarkeerd ‘Ejercito de Colombia’ 10
 4086 Tweemaal reproductie sabels, waarbij Royal Navy 25

 4087 Sovjet-Unie, naoorlogs, Marine dagger, met schede en ophanging, geen markeringen op kling 100
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4094
4097

kavel TRUE Inzet
 4088 Naoorlogs, lot van circa 12 diverse blanke wapens, waarbij kapmessen en gevechtsmessen 10
 4089 Groot lot van circa 20 sabels, degens en bajonetten, in (zeer) matige staat, leuke opknappers 20
 4090 Enorm lot met circa 80 klingen, van sabels, degens en meer, in oude kist, zeer interessant, behoeft bezichtiging 80
 4091 Groot lot diverse schedes, in (zeer) matige kwaliteit, behoeft bezichtiging, zeer interessant restauratiemateriaal 30

 4092 Lot bestaande uit circa negen schedes voor sabels, gedeeltelijk overgeschilderd en in matige conditie, toegevoegd artillerie sabel 
Bayern, zeer interessant geheel voor restauratie 40

Bajonetten en divers / Bayonets and miscellaneous
Nederland / Netherlands

 4093 WOII, Hembrug bajonet, in redelijke staat met enige pitting, met bijbehorende beschadigde schede 40
 4094 WOII, Hembrug bajonet, in nette staat met lichte pitting, met bijbehorende repro schede 40
 4095 Hembrug bajonet, kling heeft flinke pitting, met reproductie schede 40
 4096 Hembrug bajonet met bijbehorende schede, ingekort en forse roestschade, toevoegd stormdolk in vondststaat, leuke opknappers 40

 4097
WOII, M1941 Johnson bajonet, gemarkeerd ‘131’, met bijbehorende schede, gemarkeerd ‘2111’. In nette staat, zeer fraai en zeldzaam 
stuk 250

 4098 Matrozendolk M55, gemarkeerd ‘Southern & Richardson, Sheffield. England, Kon. Marine 1955’. Schede en mes nummergelijk, 
beiden genummerd ‘84137’ 20

 4099 Naoorlogs, M4 bajonet met schede, geheel in keurige staat 25
Duitsland / Germany

 4100 WOI, bajonet voor Mauser, in vondststaat, gemarkeerd ‘Simson, Suhl’ 5

 4101 WOII, bajonet voor K98, nummergelijk, schede en bajonet gemarkeerd ‘3253’, met makersmarkering ‘E.u.F. Hörster’ en WaA253 
Abnahme stempel, gedateerd 1939. Met bakelieten handgreep, heeft wat roestschade en kling is geslepen 40

4102
4103

 4102
WOII, nummergelijke bajonet voor K98, met lederen cavalerie koppelschoen. Koppelschoen voorzien van stempel ‘L.L.G. Schlesien, 
1938’, schede en bajonet voorzien van makersmarkering ‘E. Pack&S.’ en nummering ‘6541 B’, met WaA stempeling, schede geda-
teerd 1938. Kling zeer licht geslepen, doch grootste gedeelte blauwing nog aanwezig, fraai stuk

60

 4103
WOII, bajonet voor K98, nummergelijk, schede en bajonet gemarkeerd ‘6765a’, met makersmarkering ‘Coppel G.m.b.H.’ en WaA 
stempelingen, gedateerd 1939. Schede overgeschilderd, nog enige blauwing op kling aanwezig 40

 4104
WOII,  bajonet voor K98, met lederen koppelschoen. Koppelschoen voorzien van stempel ‘FR. Offerman&Sohne, Bensberg, 1938’ en 
naoorlogse SS en RZM markeringen. Bajonet en schede niet nummergelijk, bajonet gemarkeerd ‘Carl Eickhorn’, schede gemarkeerd 
‘cof 44’, bajonet in keurige toestand, blauwing nog aanwezig

40

4105
4109

 4105
WOII, K98 bajonet, gemarkeerd ‘44 Crs’ (Paul Weyersberg & Co, 1944), schede en kling nummergelijk gemarkeerd 272, met 
cavalerie koppelschoen, kling heeft enige pitting, doch fraai geheel 60

 4106
WOII, nummergelijke K98 bajonet, schede en kling genummerd ‘7293 g’, maker ‘S.178G’ (Gebr. Heller GmbH), drukknop ontbreekt, 
schede mist schroefje, blauwing slechts gedeeltelijk aanwezig, koppelschoen met onduidelijke makersmarkering, gedateerd 1936. 
Toegevoegd bajonet in matige conditie, maker ‘42 asw’ (E. & F. Horster & Co. Solingen, 1942)

40

 4107 WOII, lot bestaande uit ongemarkeerde K98 bajonet en schede, koppelschoen gemarkeerd ‘Bernhard Meyer Lederw. Fabrik, Gronou 
I. Hann., 1937, met twee gaatjes aan achterzijde leer. Tevens K98 bajonet, maker ‘Mundlos, met schede met gebreken 40

 4108 WOII, lot van vier Mauser bajonetten, in diverse condities, bezichtiging aanbevolen 30

 4109
WOII, parade bajonet, gemarkeerd ‘E. Pack & Söhne, Solingen’, originele rode stof in de bajonetgleuf aanwezig. Met schede, (onge-
bruikelijke) koppelschoen en troddel, enige sporen van leeftijd, doch fraai, compleet stuk 70

 4110 WOII, paradebajonet, met makersmarkering ‘Klittermann & Moog GmbH, Solingen-Haan’, inclusief schede met gedeelte van naoor-
logse SS decal 40
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4113 4119

kavel TRUE Inzet
Engeland / United Kingdom

 4111 Pattern 1913 bajonet, gemaakt door Remington, met bijbehorende schede gemarkeerd ‘W.J.H B’, in nette staat 25
 4112 WOII, lot van 3 Britse spijkerbajonetten, eenmaal geel geverfd 10

 4113
India, WOII, lot van twee Enfield MKII bajonetten, beiden gedateerd November 1943. Kling gemarkeerd ‘G.R.I, MKII*, 11 43, 
R.F.I.’ (Rifle Factory Ishapore), kling aan andere zijde onduidelijk gemarkeerd, in nette staat, blauwing grotendeels nog aanwezig 50

 4114 Australië, WOII, Enfield Pattern 1907 bajonet, gedateerd 1944, gemarkeerd ‘MA 1907, 3, 44’, op achterzijde kling markeringen 
Broad Arrow en ‘OA’. Bijbehorende schede gemarkeerd met ster en ‘AD’, zeer lichte ouderdomssporen, doch net stuk 25

 4115 Naoorlogs, No9 MKI bajonet, gemarkeerd D-50, (Royal Small Arms Factory, Enfield) 10
 4116 Naoorlogs, L1A3 bajonet, met canvas houder, in keurige conditie 25

België / Belgium
 4117 Naoorlogs, FAL bajonet, met bijbehorende schede, geen markeringen aanwezig 10
 4118 Naoorlogs, FAL type C bajonet, toegevoegd een schermdegen 10

Frankrijk / France

 4119
WOI, Model 1874 Gras bajonet, met inscriptie van Tulle Arsenaal, Maart 1872,  bajonet en schede niet nummergelijk, geheel in 
keurige conditie 30

 4120 WOI, lot bestaande uit een Gras bajonet in matige conditie en een M1886 Lebel bajonet in nette conditie 15
 4121 WOI, Lebel bajonet Mle 1886/16, niet nummergelijk met schede, met diverse makersmarkeringen, gezien de leeftijd in keurige staat 20
 4122 WOI, tweemaal M1886 Lebel bajonet, waaronder een ingekorte versie, schedes niet aanwezig, met roest en pitting 10

USA
 4123 US M1 Garand bajonet, gemarkeerd ‘1943, U.C.’ en Ordnance Bomb, met schede, ontgrendelknop mist 30

World

 4124 Oostenrijk, WOI, M1895 bajonet, schede en bajonet met makersmarkering ‘OE WG’ (Oesterreichsche Waffenfabrik-Gesellschaft). 
Koppelschoen op achterzijde gemarkeerd ‘Austria 1915’, fraai geheel 30

4125 4129

 4125
Japan, WOII, Arisaka bajonet, met bijbehorende koppelschoen, schede heeft een klein deukje, blauwing nog aanwezig, geheel in nette 
staat 50

 4126 Polen, WOII, M1930 bajonet, met makersmarkering ‘F.B. Radom’ en ‘W.P.’ op kling, schede groen overgeschilderd 30

 4127 Brazilië/Duitsland, M1908 Mauser bajonet, gemaakt in Duitsland voor export naar Brazilië, schede en kling nummergelijk gemar-
keerd ‘d8667’, op rug kling markering ‘B’. Enige pitting op kling, doch schede in zeer fraaie staat 25

 4128 Indonesië, SP.1 bajonet, wat pitting op schede, bajonet zelf in redelijk nette staat, zeldzaam stuk 30

 4129
Zweden, M1896 bajonet, niet nummergelijk met schede, met bijbehorende koppelschoen en clip om schede aan bajonet te klemmen, 
in keurige conditie 25

 4130 Turkije, lot van twee verschillende typen bajonetten voor Turkse Mauser, beide schedes ongemarkeerd, met enige leeftijdssporen 15

 4131 Spanje, M1893 bajonet, gemarkeerd ‘Artilleria Fca. Nacional Toledo’ en nummer ‘41404 en 26348’ en M1941 Bolo bajonet, met 
makersmarkering ‘Toledo’ en nummer ‘1078 A’. Beide bajonetten hebben wat pitting, met bijbehorende schedes 20

 4132 Zwitserland, bajonet voor K31 geweer, gemarkeerd ‘Waffenfabrik Neuhausen, 129032’ en Zwitsers symbool, met bijbehorende 
schede 20

 4133 Sovjet-Unie, lot van drie AK47 en AKM bajonetten, allen met bijbehorende schede, in nette staat 30
 4134 Lot bestaande uit vijf diverse hulsbajonetten, diverse markeringen zichtbaar, met gebreken 50

 4135 Lot van drie blanke wapens, waarbij een Enfield 1907 bajonet, opgepoetst en handgrepen zijn vervangen. Tevens Nederlandse storm-
dolk in schuurvondst staat 40

 4136 Lot van vier bajonetten, bestaande uit SKS, No4 MKII, M1957 SIG en onbekende Mauser bajonet, behoeft bezichtiging 40
 4137 Lot van drie bajonetten, bestaande uit Franse Lebel Mle 1886/16, Engelse spijkerbajonet en Spaanse M1913 Mauserbajonet 30
 4138 Lot diverse bajonetten en toebehoren, voornamelijk WOII, waarbij Engelse spijkerbajonetten en K98 bajonetten 10

Wereld / World

 4139 Lot diverse bajonetten en onderdelen, waarbij type 45 voor Siamese mauser en FAL bajonet, drie schedes, vier bajonetten en wat 
leerwerk 40
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4140
4143

kavel TRUE Inzet

Tot en met WOI / Until WW I

Nederland / Netherlands

 4140
Circa 1900, kwartiermuts Artillerie, binnenzijde gestempeld ‘MW’ (Magazijn Woerden), 1883, met lichte schade, doch gezien de 
leeftijd in behoorlijke staat 40

 4141 Circa 1900, kwartiermuts Rijdende Artillerie, zweetband en voering mogelijk vervangen, verder in nette staat 30
 4142 Circa 1900, veldmuts onderofficier rood, in zeer nette staat 50
 4143 Circa 1900, veldmuts onderofficier Marechaussee, in fraaie staat, zweetband iets los, zeldzaam 60
 4144 Circa 1900, veldmuts (stalmuts), vermoedelijk 1890/1891, lichte motschade, doch gezien de leeftijd in redelijke staat 40
 4145 Pré WOI, pet model 1912, voorzien van nummer 7, blauwe bies, zweetband ontbreekt 20
 4146 Steek, mogelijk buitenlandse hofhouding of oude theateraanmaak, enige schade 10
 4147 Circa 1900, twee politiehelmen, Rijkswapen en Utrecht, met diverse herstellingen, binnenwerken missen, leuke restauratieprojecten 50
 4148 M16 helm, in doorleefde staat, restanten van Rode Kruis zichtbaar, binnenwerk grotendeels vergaan, niettemin zeldzaam stuk 20

4149

4151

4155

 4149 M16 helm, gedeelte later zwart overgeschilderd, kinriempje gebroken, binnenwerk in nette staat 40

België / Belgium
 4150 Circa 1900, kavel bestaande uit circa 15 stuks kokardes 50

 4151 Kinderkostuumpje Zouave, enige motgaatjes, fraai stuk 25

 4152 Tweemaal tuniek officier, enige schade, leuke opknappers 30
 4153 Jas Schutterij 20
 4154 Jas Schutterij 20

 4155 Wollen broek, gele bies, Jagers 30

 4156 Donkerblauwe rijbroek, met rode bies langs de zakken, geheel in nette staat, dient gezien te worden, interessant stuk 25
 4157 Twee setjes epauletten (klaverbladen) voor schutterij muzikant 15

 4158 Circa 1900, klaroen, met inscriptie ‘Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Muziek-instrumenten, M.J.H. Kessels, Tilburg’, heeft 
wat tikken gehad 10

 4159 Circa 1900, handboeien, gemerkt ‘185’, compleet met originele schroef sleutel, gemerkt ‘182’, enige roestvorming doch in werkende 
staat 20

 4160 Circa 1880-WOI, sabelriem voor Marine-officieren, zilverkleurige koppelplaat voorzien van Rijkswapen en gekruiste ankers, zeer 
bijzonder 50
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4161 4162

kavel TRUE Inzet

 4161 Hoed Garde Civique, Jagers te Voet, in zeer fraaie staat, gemarkeerd ‘Francois Brandt fils, Anvers’ 100

 4162 Hoed Garde Civique, enigszins gedeukt 70

4163

4167

 4163 Sjako kleine tenue Artillerie, Garde Civique, maker ‘J. Verborgh’, kinketting en pompon ontbreken 50

 4164 Sjako kleine tenue Artillerie, Garde Civique, pompon en kinketting ontbreken, in enigszins geleefde staat 40

 4165 Sjako kleine tenue, geen binnenwerk aanwezig 40

 4166 Sjako kleine tenue, geen binnenwerk aanwezig 40

 4167 Steek commissaris politie, periode 1839-1935, in nette staat 75

 4168 Pré 1914, kepie, binnenwerk aanwezig, leuke opknapper 20

 4169 Kepie, onbekend model, met makersmarkering, ‘Chapellerie Militaire, J.Blondel Successeurs, Bruxelles’ 25

4170

4171

 4170 Kepie politie Commissaris, periode Albert I, in zeer fraaie staat 150

 4171 Kepie commissaris, periode Albert I, binnenwerk gemarkeerd ‘Fonson, Brussel’, klein gaatje bovenop, verder in zeer fraaie toestand 150
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4172

4173

kavel TRUE Inzet

 4172 Helm politie Adjunct Commissaris Opziener, periode Leopold II circa 1890-1900, in fraaie staat, zeldzaam 200

 4173 Helm politie, periode Leopold II circa 1900, in fraaie staat 100

 4174 Helm, vermoedelijk gemeentepolitie, regio/stad ons onbekend, interessant object 20

 4175 Helm politie Antwerpen agent, 1898-1942, fraai geheel, binnenwerk en makersnaam aanwezig, kinriem gebroken, ventilatieringetjes 
aan bovenzijde kam missend 50

4176 4178

 4176 Helm politie Antwerpen hoofdagent, 1898-1942, binnenwerk  aanwezig, kinriem aanwezig doch fragiel, mooi exemplaar 75

 4177 Helm politie Antwerpen hoofdagent, 1898-1942, binnenwerk  aanwezig, kinriem vervangen, ventilatieringtjes aan bovenzijde kam 
missend 60

 4178 Helm politie Antwerpen Adjunct Commissaris, 1898-1942, binnenwerk en kinriem aanwezig, zeer fraai exemplaar 100

4179

 4179 Helm politie Antwerpen Ruiterij, 1890-1932, diverse herstellingen en slijtage, sporen van restauratie, zeldzaam stuk 100
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4191 4194

kavel TRUE Inzet

 4180 Politie Adrian helm voorzien van logo politie ‘Boom’, binnenwerk ontbreekt, kinriem aanwezig 15
 4181 Lot van vijf M1915 Adrian helmen, met gebreken, waarvan eenmaal met binnenwerk, leuke opknappers 25
 4182 Pré 1900, lot van twee sjako’s, mogelijk theateraanmaak, samengesteld uit originele onderdelen, bekijken 20
 4183 Lot van twee politiemutsen, Lagere Officier Garde Civique, niet reglementair model, floches missen 15
 4184 Groot lot kleppen voor sjako’s en kepies, goed te gebruiken voor restauratie 20
 4185 Groot lot diverse kinkettingen, bezichtiging aanbevolen 50
 4186 Groot lot van circa 30 diverse leeuwenkoppen voor sjako’s 50
 4187 Doosje met diverse emblemen, kokardes, stormbanden en meer 25
 4188 Doosje divers metaalwerk ten behoeve van helmen, te gebruiken voor restauratie 15
 4189 Kavel bestaande uit circa zes metalen granaatemblemen ten behoeve van berenmuts, waarbij gemerkt ‘Fonson’ 25
 4190 Groot lot bestaande uit diverse kokardes en pompons, moet bekeken worden 50

 4191 Groot lot bestaande uit diverse kokardes en pompons, moet bekeken worden 50

 4192 Lot van driemaal dolman Garde Civique, opknappers, leuke restauratie objecten 50
 4193 Vest onbekend, mogelijk Koopvaardij of militair, knopen vermoedelijk vervangen 20

 4194
Vest Ruiterij politie Antwerpen agent, circa 1895, enkele knopen verzet, witte katoenen rijbroek toegevoegd, zeldzaam geheel in 
fraaie staat 100

4195

 4195 Vest politie Antwerpen, circa 1895, enige slijtage 75

 4196 Circa 1900, ambtsjas, voorzien van Albert I knopen, met fraai borduurwerk, met enige herstellingen, doch in nette staat 50

 4197 Vest politie Antwerpen Adjunct Commissaris, 1898-1942, enige slijtage doch in fraaie staat 125

4198

 4198 Vest politie Antwerpen Adjunct Commissaris Opziener, 1898-1942, fraai geheel, zeldzaam 150
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4216

4218

 4216
Patroontas model 1889, voor infanteristen Burgerwachten, met kenteken Lier, gemarkerd ‘Fonson Bruxelles’, enkele stiksels verd-
wenen, niettemin zeer zeldzaam stuk 300

 4217 België, WOI, pistoolholster voor FN pistool, gemarkeerd ‘YSER 1915’ en tevens nog een onleesbaar stempel. Nog soepel leder, in 
zeer goede staat 30

Frankrijk / France

 4218 Circa 1900, steek Etat Major, voorzien van fraai borduurwerk en zwarte struisvogelveren, gezien de leeftijd in fraaie staat 50

 4219 Steek in doos, slijtage doch fraai geheel 30

 4220 Lot bestaande uit twee brandweerhelmen ‘Sapeurs Pompiers Charmes Lez Langres en Paris’, binnenwerken wat uitgedroogd en 
kinband eenmaal gebroken. Niettemin in nette toestand gezien de leeftijd 60

4221

 4221
Kuras model 1825, 2-delig, afwijkende maten, borstplaat gemarkeerd aan achterzijde ‘Manufacture de Klingenthal, Mai 1832’ en aan 
voorzijde ‘543, V, 1833’. Rugplaat gemarkeerd ‘Manufacture de Klingenthal, 8bre 1831’. Gezien de leeftijd in nette conditie 250

 4222 Geschutskijker, gemarkeerd E. Krauss, Paris 25

4223

Engeland / United Kingdom

 4223 Royal Horse Artillery Busby, kolbakzak gemarkeerd ‘War Department 1913’ geheel in fraaie staat, leuk stuk 100

kavel TRUE Inzet

 4199 Pré 1914, uitgaansvest, knopen ontbreken, voorzien van diverse stempelingen 30
 4200 Jas politie Antwerpen, in geleefde staat, niettemin zeldzaam stuk 30
 4201 Schouderstukken model 1913, Grenadiers, Artillerie en Genie, met lichte schade, nummergelijk en gemarkeerd ‘Fonson’ 20
 4202 Acht sets schouderrollen, zesmaal rood, tweemaal groen, drie losse toegevoegd 20
 4203 Circa 1900, koppelgesp Politie Brussel, gemerkt ‘Fonson’ 10
 4204 Lot van negen koppelgespen, diverse markeringen waarbij ‘Fonson’ 40
 4205 Lot van negen koppelgespen, diverse markeringen waarbij ‘Fonson’ 40
 4206 Doosje divers beslag, interessant geheel 25
 4207 Klein doosje divers metaalwerk 20
 4208 Groot lot voornamelijk militaire knopen, circa 250 stuks 50
 4209 Flink lot van circa 70 diverse knopen met Belgische Leeuw 15
 4210 Lot van twee zakboekjes, waarbij Artillerie, met wat losse papieren 10
 4211 Flinke bak met allerhande emblemen, voornamelijk pré 1914, leuk om uit te zoeken 20
 4212 Flink lot met voornamelijk verschillende granaatemblemen 20
 4213 Flink lot diverse vaardigheidsemblemen 20
 4214 Circa 1900, lot van twee ons onbekende draagtekens, interessant 10
 4215 Circa 1850, lot bestaande uit circa 15 diverse Giberne/patroontassen, in gevarieerde condities 50
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4224

4227

kavel TRUE Inzet

 4224
Navy pistoolholster voor Webley .455 Auto, Broad Arrow en ‘12, N’ gemarkeerd, strap met makersmarkering ‘Bussey & Co Ltd’ en 
datering 1916, in nette conditie, zeldzaam stuk 80

 4225 Lederen verrekijker tas, gemarkeerd ‘Dollond Londen’ en Broad Arrow 15

 4226 Trench art, gedateerd 1917, huls vermaakt tot uniformpet 10

Duitsland / Germany

 4227 Kratchen model 1907, zeer fraai gemarkeerd ‘BAIX1917’, kokardes ontbreken 100

 4228 Kratchen model 1909, voor Pruissische Treintroepen, gestempeld ‘BAXI’. Eenmaal kokarde aanwezig, in schitterende staat 100

4229

4232

 4229 Kratchen model 1909, voor Pruissische Treintroepen, gestempeld ‘BAXI’. Eenmaal kokarde aanwezig, in schitterende staat 100

 4230 Kratchen model 1917, kokardes niet aanwezig, gestempeld ‘BAIX 1917’ en makersstempel ‘Max Sobaltz, Hamburg’,  in nette staat 100

 4231 Kratchen model 1917, kokarde eenmaal aanwezig, gestempeld ‘BAIX 1918’, penstreep aanwezig, doch verder in zeer fraaie staat 100

 4232
Lot van vijf stuks kratchen model 1917, kokardes ontbreken en hebben wat motgaatjes, binnenwerken aanwezig met diverse stem-
pelingen, zeer fraai lot, behoeft bezichtiging 250
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4233

kavel TRUE Inzet

 4233
Pickelhaube Pruissen model 1895, met makersmarkering ‘Julius Jansen, Strassburg’ aan binnenzijde, datering niet geheel duidelijk, 
helmmaat 57, op nekflap ook markeringen zichtbaar. Kokardes en stormband repro, geheel gezien de leeftijd in nette staat 150

 4234 Pickelhaube model 1895, mist wat onderdelen en enige lichte beschadigingen, met nog fraai binnenwerk 60

 4235 Lot van twee pickelhaubes model 1895, metaalwerk eenmaal gedeeltelijk overgeschilderd, binnenwerken niet aanwezig, nekflappen 
fraai gemarkeerd 80

 4236 Lot van drie pickelhaubes model 1895, binnenwerken niet aanwezig, metaalwerk gedeeltelijk overgeschilderd, leuke opknappers 100

 4237 Kavel bestaande uit vijf Pickelhaubes model 1895, missen meerdere onderdelen, binnenwerken tweemaal gedeeltelijk aanwezig, in 
matige staat, doch goed te gebruiken voor restauratie 50

4238

 4238
Pickelhaube M1915, Pruissische infanterie, binnen gestempeld ‘K.B.A.G. 1915 en GGR5’, met afneembare pin. Helmplaat later 
vastgezet, stormriem en kokardes missen, binnenwerk in keurige, soepele staat 100
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4239

kavel TRUE Inzet

 4239 Pickelhaube Polizei Berlin, met kokardes Pruissen, in nette en complete staat, zeer fraai stuk 300

 4240 Twee reproductie cavalerie pickelhaubes, leuk voor re-enactment 30

 4241 Reproductie chapska Uhlanen regiment Pruisen, kokarde mist eenmaal, leuk en betaalbaar alternatief voor een origineel 50

 4242 Lot van eenmaal M1916 en tweemaal M1918 helmen, missen enige splitpennen, eenmaal gemarkeerd ‘AK 62’, in ongereinigde staat 100

4243

 4243
Helm M1918, met origineel binnenwerk, heeft enige schade doch nog goed te restaureren. Schroeven ventilatiegaten aan beide zijden 
missen, nekstempels niet zichtbaar, in ongereinigde staat 100

 4244 Helm M1918, binnenwerk mist, fraai gemarkeerd ‘AK 62’, in ongereinigde staat 50

 4245 Helm M1918, binnenwerk mist, fraai gemarkeerd ‘AK 62’, in ongereinigde staat 50

4246

4248

 4246
Lot van drie M1918 helmen in originele, ongereinigde staat, eenmaal gemarkeerd ‘AK 66’. Binnenwerken en kinriemen missen, 
splitpennen missen eenmaal, leuke opknappers 100

 4247 Flink kavel kleppen voor hoofddeksel, zeer geschikt om te gebruiken als restauratiemateriaal 10

 4248 Helmplaat Garde Grenadier Pruissen voor oud model pickelhaube, zeldzaam stuk 50



Saturday January 12, 2018 Militaria en diversen

18

4249

kavel TRUE Inzet

 4249 Überrock, rode kraag, knopen op voorzijde missend, op achterzijde aanwezig 25

4250

4251

4253

 4250 M1915 drillich hose, knopen missen doch gezien de leeftijd in nette staat 50

 4251 Lot van twee sets schouderstukken voor officieren, Pruissen en Sachsen, gezien de leeftijd in nette staat 40
 4252 Embleem van de Marine-Fliegerabteilung, in de rang van Flugmechanikergast, gedateerd ‘W 8.12.15’ 10

 4253
Lot van 10 emblemen van de Marine-Fliegerabteilung, in de rang van Flugmechanikergast, gedateerd ‘W 8.12.15, W 23.12.15 en 
W5.1.16’ 100

 4254 Groot lot bestaande uit ruim 200 uniformknopen, diverse formaten en metaalsoorten 50
 4255 Kavel bestaande uit circa 125 diverse knopen, bezichtiging waard 40
 4256 Telefoon schelp met bijbehorende houder, beiden fraai gemarkeerd en gedateerd, houder heeft lichte schade 25
 4257 Pistoolholster voor klein kaliber pistool, gemarkeerd ‘1915, Berlin’, makersmarkering aanwezig doch slecht leesbaar 15
 4258 Lot bestaande uit een draadtang en een veldfles, toegevoegd WWII British wire cutters gedateerd 1944 20

4259

 4259 Duitsland/Oostenrijk, Feldspaten, met makersmarkering op onderzijde metaal, doch slecht leesbaar 20
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4260

kavel TRUE Inzet

 4260 Groot portret van Keizer Wilhelm II, in militair uniform, steendruk, 90x115 cm, zeer decoratief stuk voor bij een verzameling 75

 4261 Kleine reproductie buste van vermoedelijk Keizer Wilhelm, hoogte inclusief sokkel circa 18cm 10

 4262 Militärpaß, met veel aantekeningen en stempels, gezien de leeftijd in nette staat, interessant stuk 15

 4263 Bronzen vijzel met stamper, gemarkeerd ‘Aus Grosser Zeit, Champagne 1914-17.’, decoratief stuk 50

4264

4266

4268

 4264
Lot van twee M1915 Zeltbahne, eenmaal gemarkeerd ‘Bonn’ en met Armee stempel, doch zonder knopen, tweede stuk zonder lees-
bare stempelingen met knopen, bezichtiging aanbevolen 50

USA

 4265 Vest model 1917, voorzien van Belgische knopen, onderste zakken beschadigd, met wat motschade 30

 4266 Tuniek model 1917, ‘rough cut’ uitvoering, voorzien van Amerikaanse knopen, in redelijke staat 40

 4267 Lot knopen, diverse soorten en maten 10

 4268 Voor WOI, lot van twee Cavalry Bulls Eye canteens 50

 4269 Lot van drie Cavalry Bulls Eye canteens, met diverse markeringen, met enige schade 50

 4270 US Horse brush, maker ‘Herbert Brush Mfg. Co.’ 15

 4271 Gasmaskertas, in gebruikte staat, voorzien van stempelingen aan binnenzijde klep 20

World

 4272 Circa 1900, flink lot pluimen, pompons, leuk om uit te zoeken 15

 4273 Twee sets metalen emblemen Oostenrijk en twee stoffen Franse Garde Republicaine emblemen 20
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4274

4277

4279

kavel TRUE Inzet

 4274
Rusland, lint voor marinepet (‘beskozyrka’) voor manschappen of onderofficieren, vermoedelijk Garde. Gemarkeerd ‘Zhivuchiy’, een 
torpedobootjager welke in 1916 bij Sevastopol op een mijn voer en zonk, interessant stuk, lengte circa 132,5 cm 10

Interbellum

Nederland / Netherlands

 4275 Circa 1930, steek ambtenaar, voorzien van Oranje kokarde, in redelijke staat 25

 4276 M16 helm, maker ‘Van Heyst’, buitenkant overgeschilderd, vermoedelijk doorgebruikt 40

 4277 Circa 1930, vermoedelijk klein kostuum Ministers, enkele knopen vervangen, doch in nette staat 75

België / Belgium

 4278 Steek overheidsfunctionaris 30

 4279 Steek, hoofdcommissaris Luik, in nette staat 50

 4280 Politiehelm Schoten, nummer 8, fraai binnenwerk, mooi stuk 25

4281 4284

 4281 Politiehelm, lichtgewicht, gemarkeerd ‘Fonson’, met Brusselse helmplaat, in nette staat 50

 4282 Lot van zes mutsen, floches ontbreken, ijzerwerk gedeeltelijk aanwezig 25

 4283 Groot lot van circa 13 petten, diverse periodes, in verschillende kwaliteiten, waarbij leuke opknappers 25

 4284
Vest en broek Commissaris politie, circa 1920, voorzien van zes frontstrepen en diverse WOI onderscheidingen, broek mogelijk niet 
bij vest behorend 200
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4285

4287

kavel TRUE Inzet

 4285
Vest en broek Commissaris politie, periode Albert I, circa 1920, kleermakerslabel ‘Borgerhout’, voorzien van zeer fraai geborduurde 
schouderstukken, met groen-paarse sjerp, mooi geheel 200

 4286 Gala-vest politie Adjunct Commissaris Brussel, voorzien van ketting met vijf miniatuurmedailles, zeer fraai geheel 100

 4287
Ensemble commissaris, bestaande uit rijbroek, rokjas, ceintuur, steek in doos en degen, mogelijk niet alles bij elkaar horend. Kling 
van degen flink gepit, dient bekeken te worden, leuk geheel 150

4288
4294

 4288
Galatenue commissaris, bestaande uit wollen broek met zilveren bies, smoking hemd met schade aan achterzijde, boord en strik, 
galajas, steek, sjerp en degen. Galajas voorzien van fraai borduurwerk, 8 frontstrepen en diverse onderscheidingen 300

 4289 Lot van drie uniformjassen Marine/Maritiem, waarbij Lloyd Belge en Red Star Line 40
 4290 Lot gespen en emblemen, politie Antwerpen en Brussel, circa zes stuks, toegevoegd ijzerwerk voor politiehelm 25
 4291 Drie sets schouderstukken, met enige gebreken, leuke opknappers 15
 4292 Lot paradekoorden, met schade, enige pennen nog aanwezig, interessant 15
 4293 Draagriemstelsel politie, zeldzaam, toegevoegd koppelslot gemarkeerd ‘Fonson&Cie’ 50

 4294
Vlag Belgische politie, ‘Nationaal Syndikaat der Belgische Politie, 1912-1932, Afdeeling Gent’, keerzijde vlag in Franse tekst, enige 
slijtage, 105x110 cm 20

 4295 Pistoolholster, vermoedelijk Belgisch, mogelijk Rijkswacht 15
 4296 Lot van vier holsters, leger/Rijkswacht/overheid 20
 4297 Lot van vijf holsters, leger/Rijkswacht/overheid 25

Frankrijk / France
 4298 Steek commissaris, met keurig binnenwerk 50
 4299 Lot van vijf gendarmerie kepies, met herstellingen, leuke opknappers 25
 4300 Vijfmaal broodzak, diverse markeringen aanwezig 25

Engeland / United Kingdom
 4301 Jacket Service Dress Other Ranks, met fraai label, met enige slijtagesporen 20

USA
 4302 Bruin lederen holster voor Colt 1911, markering jaartal niet goed leesbaar, toegevoegd bruin holster 20
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4303
4304

kavel TRUE Inzet

WOII / WW II

Nederland / Netherlands

 4303 Steek en epauletten Marine officier, in kist, zilveren uitmonstering, in nieuwstaat, mogelijk naoorlogs, zeer fraai geheel 150

 4304
Kepie Infanterie model 1928, maker ‘Blomjous’, kepie in nette conditie, met bijbehorende hoedendoos, ook makersgemarkeerd, 
regimentsaanduidingen en rozet kokarde ontbreken, leuk geheel 50

 4305 Kepie manschappen Artillerie, in zeer fraaie staat 50

4306
4307

 4306
Kepie Marechaussee, gemaakt door ‘Hassing, Amersfoort, maat 57/58’, compleet en in keurige staat gezien de leeftijd, voorzien van 
zinken gesp op stormriem 80

 4307
M27 helm, voorzien van zwarte verf aan binnenzijde, buitenzijde later overgeschilderd, met binnenwerk. Toegevoegd armschild 
Opruim dienst Luchtbeschermingsdienst 50

 4308 Lot van drie M27 helmen, zwart geschilderd en voorzien van granaatje, mogelijk KNIL, naoorlogs doorgebruikt 40
 4309 Lot van vijf zwart geschilderde M27 helmen in nette staat 50

4310

 4310
M34 helm, leerwerk ‘CM’ gestempeld, jaartal niet langer leesbaar, buitenzijde vermoedelijk overgeschilderd, met Nederlandse vlag 
aan beide zijden van de helm. Binnenwerk in keurige, soepele staat, naam in binnenzijde helm en lederwerk gekrast 50

 4311 M34 helm, binnenwerk aangepast, naoorlogs rode streep aan buitenzijde aangebracht 20
 4312 M34 helm, helmplaat verwijderd, kale plek op zijkant, keurig binnenwerk, met stamnummer onder de flap 25

 4313 M34 helm, geproduceerd voor het Roemeense leger, kinbandje gebroken , binnenzijde voorzien van correct Roemeens stempel, 
helmplaat verwijderd 25
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4319 4321

kavel TRUE Inzet

 4314 Petband Nederlandsche Arbeidsdienst (NAD), zeldzaam en lastig te vinden stuk 25

 4315 Voor 1940, pluim in koker, wit met afhangende haneveren, in nette staat 15

 4316 Oranje bandsjerp en pluim van afhangende hanenveren, met vergulde tulp, in bijbehorende doosjes van uitgifte 20

 4317 Lot bestaande uit circa 13 kokardes, diverse uitvoeringen, waarbij onderofficier en officier 25

 4318 Atilla Cavalerie, in redelijke staat 25

 4319 Atilla Cavalerie, knoop ontbreekt eenmaal, gedateerd 1934, in fraaie staat 40

 4320 Ceremonieel tenue Artillerie, naamlabel op naam en gedateerd 1936, sterren ontbreken, doch in zeer fraaie staat 25

 4321 Ceremonieel tenue Cavalerie, gedateerd 1930, op naam, in keurige staat 50

 4322 Driemaal tenue ceremonieel, met mankementen en incompleet, leuke opknappers 30

 4323 Ceremonieel tenue Kapitein, bijgevoegd Atilla Rode Huzaren 30

4324 4325 4330

 4324
Uniformjas zwart buitenmodel, Kapitein der Artillerie, in gedragen doch nette staat, binnenvoering gedeeltelijk los aan onderzijde, 
voorzien van gouden schouderstukken 100

 4325 Uniformjas zwart buitenmodel, Majoor der Luchtdoelartillerie, in nette staat, enige gebruikssporen 100

 4326
Wollen overjas naar Amerikaans model voor Officieren, Korps Mariniers Opleiding in USA, voorzien van naamlabel Nederlandse Of-
ficier en stamnummer, tevens label ‘Officers Uniform Shop, Marine Barracks Quantico’. Jas is in zeer goede staat gezien de leeftijd, 
dient bekeken te worden

40

 4327 Britse overjas, model 1940, maat 4, gemaakt Augustus 1942, voorzien van Nederlandse knopen. In gedragen doch nette staat 20
 4328 Lot bestaande uit twee Nederlandse uniformjasjes, voor theaterdoeleinden omgebouwd naar Duits WOII 20
 4329 Buitenmodel broek, voorzien van blauwe bies, in gebruikte doch nette staat 50

 4330
Wollen manschappen broek, infanteriemodel, met lichte gebruikssporen, doch verder in nette staat. Broek is Duits doorgebruikt en 
voorzien van drie knopen op iedere broekspijp, echter bij plaatsen van beenwindsels op etalagepop is dit niet zichtbaar, bezichtiging 
aanbevolen

225

 4331 Broek Officier der Infanterie, diverse herstellingen en scheur bij knie, bijgevoegd broek Officier der Artillerie in zomerstof, beiden 
met gebreken 25

 4332 Set herinneringsboekensteunen, ‘Den Vaderlant Chetrouwe 10-14- mei ‘40, 8-R I, Grebbe’ 10
 4333 Bakje diverse taillehaken, voor 1940 10
 4334 Set van 18 stuks mouwleeuwen (Nederland), zoals gebruikt in het Nederlandse leger vanaf 1944 50
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4341

kavel TRUE Inzet

 4335 Lot bestaande uit 14 stuks Mouwleeuwen, periode Engeland en Nederlands-Indië, verschillende modellen, allen ‘Nederland’ 50

 4336 Doosje met vijf sets rangonderscheidingstekens 20

 4337 Doosje met vijf sets rangonderscheidingstekens 20

 4338 Opekta fles, afkomstig van het bedrijf van Otto Frank, geproduceerd toen de firma nog in Duitsland gevestigd was, fles is in zeer 
goede staat 25

 4339 Opekta fles, afkomstig van het bedrijf van Otto Frank, geproduceerd toen de firma nog in Duitsland gevestigd was, fles is in zeer 
goede staat 25

 4340 Lot van 10 draagriemen ten behoeve van ransels, diverse stempelingen aanwezig waaronder ‘Van der Horst en de Heus’, ideaal als 
restauratiemateriaal te gebruiken 10

 4341
Koppelriem met daaraan schede voor Hembrug bajonet en twee patroontasjes. Schede beschadigd aan onderzijde, gemarkeerd ‘8289’, 
riem gemarkeerd ‘1-1, 193’ Munitietassen in keurige toestand, beiden ‘CM 1928’ gemarkeerd, komen met 10 afgeschoten Hembrug 
hulzen met bijbehorende koppen in clips. Toegevoegd negenmaal weekblad ‘De Wacht’

100

 4342 Cavalerie sabeldrager, mogelijk van voor WOII, geen markeringen zichtbaar, stiksel mogelijk gedeeltelijk vervangen, bezichtiging 
aanbevolen 10

 4343 Brandblusser ‘Saval Schuimblusscher’, Amsterdam, gedateerd 1943, leuk decoratief stuk voor bij een verzameling 50

4344

 4344
Lot diverse zaken, bestaande uit twee armbanden, ‘CD’ (Civil Defense, overgenomen door Binnenlandse Strijdkrachten’ en ‘Gren-
swacht’, penningen ‘Je Maintiendrai, 5 Mei 1945’ en Battle of Arnhem, September 1944’. Toegevoegd drie Commonwealth badges, 
Polizei-abzeichen 1942 en  Kriegsverdienstmedaille 1939

30

 4345 Driemaal emailleschildje Luchtbescherming, namelijk ‘Blok-ploeg, Geneesk-Dienst en Blok-Hoofd’, riempje eenmaal gebroken, 
emaille in keurige staat 40

 4346 Lot van drie mouwbanden, waarbij tweemaal ‘Oranje’, stadswapen op band eenmaal aanwezig doch niet leesbaar 25

 4347 Armband ‘Nederlandsche Spoorwegen’, relatief zeldzame band in nette staat 15

 4348 Klein lot bestaande uit drie diverse mouwbanden, waarbij Luchtbeschermingsdienst den Bosch en een niet uitgeknipte Jodenster, 
toegevoegd ansichtkaart Nederlandse Marine 50

 4349 Mouwband Binnenlandse Strijdkrachten, gemarkeerd ‘59 Oranje’, met onduidelijk leesbaar gemeentewapen 10

 4350 Ringkraag, OKP (Officier Kazerne Piket), op achterzijde gemarkeerd ‘Kon.-Begeer Voorschoten’. Plaat mist en ketting gebroken, in 
matige toestand, niettemin zeldzaam stuk en leuke opknapper 15

 4351 Diverse NSB en Winterhulpspeldjes, tevens ring ‘Goud om staal, NSB, 1940’ 25

 4352 Lot bestaande uit een beschadigde NSB langspeelplaat ‘Zoo zingt de NSB, Voorwaarts, stormsoldaat’ en een Winterhulp collectebus 20
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 4353
Vaandeltje NSB (circa 57x15,5 cm), met diverse speldjes, waarbij tweemaal ‘Hou en Trou, 5 jaar’, diverse Winterhulp, Landdag en 
meer. Vaandel heeft wat schade, niettemin zeer fraai geheel 100

4354

4356
4359

 4354
Twee ringen ‘Goud om staal, NSB, 1940’, verschillende groottes, in bijbehorend doosje, doosje gemarkeerd ‘Ameling, Juwelier 
Horloger, Noordmolenstr. 43, Rotterdam’, zeldzaam in bijbehorend doosje 80

 4355 Verzameling van circa 22 stuks Winterhulp speldjes, zowel Nederlands als Duits, enkele naalden missen 10

 4356
Verzameling badges NSB, waarbij divers Landdag en Hagespraak en ‘Marsch Amsterdam-Weesp, speldje eenmaal los en eenmaal 
missend, 12 stuks in totaal, fraai geheel 150

 4357 Lot Nederlandsche Arbeidsdienst, tweemaal medaille en speldje zonder pin 20
 4358 Set van twee verschillende speldjes Nationale Jeugdstorm, pin eenmaal afgebroken 50

 4359
Twee NSB speldjes, bestaande uit Leden draagteken en Vijfjarig Lidmaatschap met nummer 7733 op achterzijde, beiden in nette 
conditie 70

 4360 Set van twee speldjes NSB Leden draagteken, licht verschillende uitvoeringen, pin eenmaal afgebroken, met wat gebruikssporen 40

4361

 4361
NSB/NSVO, twee draagtekens, namelijk ‘Dienen en Volharden’ en ‘Het Hartvuur Heilig, Het Haardvuur Veilig’, beiden in nette 
conditie 70
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 4362
NSB, lot bestaande uit Oranje-Blanje-Bleu manchetknoop en speldje, NSB papierklemmetje en NSVO draagteken ‘Het Hartvuur 
Heilig, Het Haardvuur Veilig’, fraai geheel 80

 4363 Lot van NSB metalen rangtekens, ideaal voor restauratiedoeleinden, zeldzaam 25

 4364
Poster ‘Neemt dienst bij de Motor W.A., Inlichtingen: Lange Margarethstr. 13, Haarlem, Goedgekeurd door het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten No.72, in fraaie staat (niet opgeplakt) 150

 4365 Winterhulp, flink lot speldjes, ijzerwerk missend of vastgeroest, tevens circa acht luciferdoosjes 15
 4366 Bakje zinken oorlogsmunten, circa 45 stuks, diverse denominaties, alle waarde vertegenwoordigd, leuk ter decoratie 20

 4367
Metalen wandplaque met de tekst “ VAN TYRANNIE BEVRIJD 10 MEI 1940 - 5 MEI 1945”. Met daarop afgebeeld de Nederlandse 
leeuw die de Duitse adelaar vertrapt en daarbij de Britse, Amerikaanse en Nederlandse vlag. Initialen van de kunstenaar “FE”. Geheel 
in fraaie staat.

20

 4368 Lotje divers Nederland, voornamelijk WOII doch ook later, waarbij helmplaat en amateursigaretten 10
 4369 Lot van twee hoefijzertasjes, vermoedelijk Nederlands 25

4370
4382

 4370
Britse ransel, met diverse scouting en militaria emblemen, waarbij anker Korps Mariniers, Nederlandse knoop, officiersster en RAF 
knoop, tevens voorzien van embleem Jan van Riebeecksgroep 25

 4371 Drie sets beenkappen, waarbij mogelijk latere aanmaak 5

 4372 Lot diverse zaken met betrekking tot verduistering, waarbij drie complete en twee deels verduisteringskoplampen voor de fiets, 
gemarkeerd met rijkskeur ‘I.L.B.’ 25

 4373 Zaklamp, gemarkeerd ‘Waldorp, type R.B., R.E.’ (Rijks eigendom), ondere andere gebruikt bij Nederlands leger, zeldzaam. Toe-
gevoegd een vooroorlogse Witte Kat zaklamp 20

 4374 Voor 1940, speld Genie 10
 4375 WOII/Bevrijding, kavel van zes holsters ten behoeve van FN pistool, waarbij interessante stempelingen zoals ‘De Valk’ 25

 4376 Lot van twee holsters voor FN pistool, gemarkeerd ‘De Valk’, in typisch gebobbeld leder zoals Duitse K98 patroontassen, mogelijk 
staatspolitie gebruikt 20

 4377 Kopie revolverholster en lijfriem 20
 4378 Groot lot rantsoenbonnen, leuk om uit te zoeken 10

 4379 Druk aangaande het uitwerpen van voedsel boven Nederland, Rotterdam Mei 1945, door kunstenaar ‘Van der Weg’, geheel in fraaie 
lijst 30

 4380 Ingelijste potloodtekening (20x27cm) van een Nederlandse officier die in het krijgsgevangenenkamp Stanislau (Stalag 371) heeft 
gezeten. Met tekst ‘Frans van Royen is een vermaard pannekoekartist, Stanislau, 1943’, curieus stuk 10

 4381 WOII, flink lot boeken en papierwerk met betrekking op de bezetting, waarbij ingebonden complete serie ‘Nederland in den Oorlog 
zooals het werkelijk was’ en 1e-5e jaargang van ‘Nederland in Oorlogstijd’. Tevens enige boekjes en pamfletten, interessant lot 50

 4382
WOII, groot kavel papierwerk, voornamelijk Nederlands doch ook wat Duits, waarbij enkele uitgaven van ‘Der Adler’, oorlogsk-
ranten, voedselbonnen, pamfletten en wat koningshuisfoto’s, behoeft bezichtiging 70

België / Belgium
 4383 Kepie politie, Leopold III, met Ersatz materiaal, sporen van ouderdom en stormband losgekomen 25
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4384
4385

4387
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 4384 Kepie commisaris, periode Leopold III, enigszins sleets 75

 4385 Pet naar Duits model, geborduurd embleem met enige schade, dienstnummer aanwezig, geheel heeft lichte schade doch zeer zeldzaam 100

 4386 Reproductie ponthus kepie Hoofdcommissaris, hoogwaardige repro door Seymour 50

 4387 België, vest model 1935, schouderstukken mogelijk vervangen, gemarkeerd ‘A.L.M.O., D.D. 1940’, schade aan borstzak 250

4388

 4388 Capote-jas voor Officier M1936, met naam hand ingeschreven ‘Debolle’, zeer fraai stuk 150

 4389 Vlag voorzien van Vlaamse Leeuw, enkelzijdig, circa 170x210cm, flinke scheur in het midden en enigszins sleets, naoorlogse aan-
maak 5

 4390 WOII en later, lot van circa acht verschillende mouwbanden politie, waarbij naoorlogs 20

 4391 Manschappen ransel, groen canvas, bambooframe en riemen missen, doch verder in goede staat 10

 4392 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

 4393 M31 Adrian helm, binnenwerk naoorlogs en helmplaat vervangen 10



Saturday January 12, 2018 Militaria en diversen

28

4394

4397
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 4394
M1945 tankhelm (Jeanne d’Arc helm), keurig aan binnenzijde ‘Franck 1950’ gestempeld, naoorlogs doorgebruikt, binnenwerk in 
nette staat 40

Engeland / United Kingdom

 4395 Lot van acht Air Training Corps schuitjes, geen stempelingen leesbaar, periode rond WOII 25

 4396 Flying cap RAF, ‘War Department’ gemarkeerd, drukknopen ‘Newey’ 25

 4397 RAF Air Gunners Cold Weather Hood, gedragen door Tail gunners van Engelse bommenwerpers, in zeer goede staat, zeldzaam stuk 40

 4398 Pixie suit hood camouflage 25

4399

4403

 4399
MKI helm, ijzerwerk en binnenwerk gedateerd 1939, maker ‘JCS&W’ (J. Crompton Sons & Webb Ltd. London), met helmnet, fraai 
stuk 50

 4400 MKII helm, gedateerd 1942 in helmschaal, voorzien van origineel binnenwerk en kinriem, binnenwerk heeft wat sporen van tand des 
tijds 40

 4401 Lot van twee MKII helmen, waarbij eenmaal oorlogs ‘1942’ gedateerde liner, in matige conditie 10

 4402 Lot bestaande uit vier MKII helmen, grotendeels met oorlogse markeringen, in matige staat, binnenwerk mist eenmaal, dient bekeken 
te worden 30

 4403 Para helmet, binnenwerk gemarkeerd ‘BMB, 1944, size 8 1/8’, buitenzijde later overgeschilderd, doch leuk stuk 50

 4404 Crash Helmet, Royal Armoured Corps, dopje op luchtgat missend, binnenwerk in fraaie staat 40
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 4405 Crash Helmet, Royal Armoured Corps, zwarte uitvoering, binnenwerk in fraaie staat 40

 4406 Lot van twee Crash helmets, Royal Armoured Corps, met fraaie binnenwerken 50
 4407 Crash Helmet 2nd Type, dopje op luchtgat missend, binnenwerk in fraaie staat. Toegevoegd losse schaal 30
 4408 Dispatchrider helm, gedateerd 1942, maker ‘BMB’, enige slijtage doch compleet 40
 4409 Zuckerman helm, zoals gebruikt door Civil Defence, gedateerd 1942, met keurig binnenwerk en kinriem 10

 4410 Lot bestaande uit Zuckerman helm, zoals gebruikt door Civil Defence, met makersmarkering ‘VM 941’ en maat ‘M’ (medium), enige 
roestschade aanwezig, doch keurig binnenwerk. Tevens baret, met War Department markering, met embleem Suffolk Regiment 20

 4411 Lot van vier kinbandjes voor MK helmen, goed te gebruiken voor restauratie 25

 4412

Engeland/Nederland, nalatenschap van een Nederlandse Eerste Luitenant bij de Britse 7th Armoured Division (Dessert Rats), 11th 
Hussars. 
 
Bestaande uit battledress jas, broek, zwarte tankbaret en Spang bestaande uit ‘1939-1945 Star, France en Germany Star en War Medal 
met Oak Leaf’ (Mentioned in Dispatches)
 
Battledress blouse 1939 pattern, gedateerd 1944, War Department gestempeld, met embleem ‘Nederland en ‘Dessert Rats’ en twee 
sterren voor 1e Luitenant, broek mist knopen doch ook War Department gemarkeerd. 
 
Baret met makersmarkering ‘Beret Industries LTD’, maat 7 1/8, gedateerd 1943.
 
Geheel in nette staat, zeer fraaie set, behoeft bezichtiging

200

 4413 Battledress model P37, voorzien van diverse stempelingen, in fraaie staat, één knoop op schouder mist 20

4414

4418

 4414
Battledress blouse, 1940 pattern, gedateerd 1944 en keurig ‘War Department’ gestempeld, maker ‘L. Harris Ltd.’, size 13, enkele 
motgaatjes en eenmaal knoopje gebroken 40

 4415 Lot van drie stuks denim battledress, merendeel knopen missen, eenmaal gedateerd 1945, waarbij eenmaal zonder knopen in bruine 
kleur 40

 4416 Denim battledres, gedateerd 1945, toegevoegd eenmaal battledress cadet, jaartal niet leesbaar, enkele knopen ontbrekend 20

 4417 Lot diverse kleding, waarbij sportbroek gedateerd 1942, overhemd Marine, korte broek en meer, dient gezien te worden 10

 4418
RAF, Combined Pattern Flying Suit/Parasuit. Met label ‘Irving Air Chute of Great Britain Ltd.’, gedateerd 28 September 1940, in 
schitterende staat 150

 4419 Dispatch Riders coat, diverse stempelingen, gedateerd 1943 30
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 4420 Dispatch Riders coat, met label en diverse oorlogse stempelingen 30

 4421 Dispatch Riders Trousers, gedateerd 1943, maker ‘J. Weinberg & Sons, size 5’ 15

 4422 RAF battledress trousers, gemarkeerd ‘Wm. Templeton&Sons, 1943’, in nette staat 25

 4423 Service Dress Pantaloons Motorcyclists, size 6, gedateerd June 1945, voorzien van label, in nette staat 30

 4424 Slacks W.R.A.C (Women Royal Army Corps) trousers, size 2, in nette conditie 20

4425

 4425 Camouflaged trousers windproof, met enige oorlogse reparaties, label niet leesbaar 50

4426

 4426 Cold Weather Padded Trousers, gedateerd 1942, in zeer fraaie staat 50

 4427 Lot van drie khaki drill trousers, eenmaal 1943 gedateerd en jasje zonder knopen, ook 1943 gedateerd 30

 4428 Ontsnappings-sjaal piloot, gemarkeerd ‘A.D.L (Maps) Air Ministry, No. 7330’ 25

 4429 RAF, twee verschillende landkaarten op linnen in kleur, zoals gebruikt door piloten. Toegevoegd vermoedelijk naoorlogse landkaart 
van Java, Sumatra en Borneo en naoorlogse hoes van stoel van een halftrack 20

 4430 RAF, lot van twee microfoons en twee receivers, receivers in doosje Air Ministry gemarkeerd 40

 4431 Throat microphone, in originele verpakking 20

 4432 Tweemaal headphones, namelijk ‘DLR-1’ en een ‘DLR-5’, in zeer nette staat 20

 4433 Lot van twee RAF T48 Microphones, nog in originele verpakkingen 20

4434
4441

 4434 RAF, lot van twee microfoons en twee receivers, receivers in doosje Air Ministry gemarkeerd 40

 4435 Tweemaal keelmicrofoon, eenmaal zonder snoer, No2. MKII 10

 4436 RAF, lot microfoons en receivers en losse onderdelen, tevens receiver in doosje Air Ministry gemarkeerd 25

 4437 Kavel bestaande uit twee Britse kompassen, met bijbehorende webbing tasjes, alles War Department gestempeld 30

 4438 Lot bestaande uit drie Britse jerrycans, War Department gestempeld, 1944 gedateerd, toegevoegd US jerrycan, wordt niet verzonden 10

 4439 Kavel bestaande uit drie holsters, in verschillende condities 25

 4440 Kavel bestaande uit drie holsters en een patroontasje, in verschillende condities 30

 4441 Lot van twee P-1903 MKII bandoliers, waarbij ‘Johannesburg’ gemarkeerd 50

 4442 Set van twee P39 patroontassen, gedateerd 1941 15
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 4443 Pattern 39 lederen revolverholster en patroontasje voor officieren, met makersmarkering, 1941 gedateerd, zeldzaam geheel 40
 4444 Breech cover voor Enfield geweer, gemarkeerd ‘S-1942’ 10
 4445 Flinke doos met circa 24 lederen patroontasjes, allen incompleet/met gebreken 10
 4446 Lot van geweerhoudersringen ten behoeve van de tentpalen, tweemaal 1941 gedateerd en tweemaal naoorlogs 15
 4447 Webbing draagtas en riem ten behoeve van magazijn voor Lewis Machinegun, gedateerd ‘MECo 1941’, in nette staat 15
 4448 Draagtas voor ‘Helio 5 MKV’, voorzien van alle riemen, in mintstaat 10

 4449 Vermoedelijk onderdeel Spitfire, ‘Rheostat For Goggles’, in bijbehorende houten kist, toegevoegd onderdeel ‘Economiser Oxygen 
MKIII’ 10

 4450
Lot van twee Bergen rugzakken, eenmaal keurig ‘War Department 1943’ gemarkeerd, tweede onduidelijk gemarkeerd, met lichte 
beschadigingen 60

 4451 Set van twee pannier bags, voor achterop de motor, eenmaal gedateerd 1943, zeldzaam 50
 4452 Lot van drie verbanden, dezelfde maat 5
 4453 2nd type V. Hartley blackout mask, zoals gebruikt op motorfietsen 25
 4454 Blik ‘50 Primers, Percussion, 21 Grain, Mark’ 5
 4455 Plotter ‘R.E-CO., MKII’, War Department gemarkeerd, in houten houder 10
 4456 Lot van twee rangefinders, gemarkeerd ‘Barr & Stroud’, restauratieobjecten 25
 4457 N.A.A.F.I. vaas, bruin steengoed met logo, stempel aan onderzijde 20
 4458 Leather knee protectors, gedateerd 1943 15
 4459 Typemachine, zoals gebruikt door Britse troepen tijdens WOII 25

4460

4471

 4460 RAF flying boots, pattern 39, gemarkeerd ‘Air Ministery size 10’, riempje eenmaal gebroken doch aanwezig, enige slijtage 50
 4461 RAF flying boots, pattern 40, gemarkeerd ‘Air Ministery 1941, size 11’ 50
 4462 Webbing set, mogelijk Italiaans, interessant 20
 4463 Lifebelt Royal Navy, gemarkeerd ‘F. Lofthouse’, in nette staat 15
 4464 Hospital rope, War Department gestempeld 20
 4465 Doos Field dressings, circa 10 stuks 15
 4466 Militaire balans, met canvas zak, diverse markeringen waarbij Broad Arrow 10
 4467 Lot van twee kussenvullingen, Broad Arrow en 1943 gemarkeerd 10
 4468 Lot van drie sets Spats, Mosquito, size 4, 1945 10
 4469 Parachutebag, mogelijk naoorlogs 15
 4470 Officiersveldbed geraamte, British made, maker ‘HAXYES’, met herstelling 10
 4471 British Army Airborne Pub tent, ‘Broad Arrow, 1944’ gemarkeerd, met bijbehorende palen en stokken, in nette staat 40
 4472 Gasmasker voor baby’s, gedateerd 1939, met diverse markeringen 25
 4473 Lot van twee babygasmaskers, gedateerd Juli 1939 25
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 4474 Lot van twee gasmaskers, met bijbehorende tas 50
 4475 Anti-gas suit mittens, gedragen over het gaspak, circa 12 paar, allen oorlogs gedateerd, twee varianten 30
 4476 Anti-gas trousers, oil cloth, zeer zeldzaam, na verwarming plooibaar 50
 4477 Anti-gas hood, oil cloth, zeer zeldzaam, na verwarming plooibaar 25
 4478 RAF, veldfles met hoes en draagriem, gedateerd 1941, in nette en complete staat 10
 4479 Thermosfles, met gebruiksaanwijzing op zijkant 10
 4480 Thermoskan, gedateerd 1945, gebruikt door diverse eenheden, in nette staat gezien de leeftijd 30

 4481
Verrekijker, gemarkeerd ‘Bino. Prism. No2 MKII, Taylor Hobson, O.S. 420, MA’, prisma helder, voorzien van origineel draagkoord, 
met lederen foudraal, draagriem vervangen, fraai geheel 40

 4482 Tweemaal koppel, vermoedelijk tweemaal MP 20
 4483 Fluitje, gemarkeerd ‘J. Hudson & Co, Birmingham, 1944, Broad Arrow’ 10
 4484 Lot lederwerk Home Guard, waarbij patroontasjes, koppels en meer 20
 4485 Engeland/Canada, markeringsvlaggen voor landmijnen, 15 stuks 20
 4486 Lot van circa 50 kurken doppen ten behoeve van veldfles 20
 4487 Lot Civil Defence armbanden, meest oorlogs met ‘Kings Crown’’ 25
 4488 Webbing tas voor plot tafel ten behoeve van artillerie, gedateerd 1940 20

4489

4497
 4489 Groot lot webbing, meerdere sets munitietassen, spare parts, wallet, cross straps en meer, uitzoeken 40
 4490 10 sets webbing kruisriemen, allen oorlogs gedateerd, in zeer goede staat 25
 4491 Doos gevuld met divers Engels materiaal, waarbij stoffen patroonriem, mapcase, toolrol en gerestaureerde parahelm, bekijken 25
 4492 Kavel divers, bestaande uit set anklets, kaartentas, magazijntassen, holster, bren pouch, gasmasker en canvas hoes 10

 4493 Lot bestaande uit diverse verbandjes, sigarettenblikje, life jacket lamp in bijbehorend doosje, diverse rang chevrons, Manual for Small 
Arms en Soldiers Paybook 20

 4494 Infanterie webbing set, bestaande uit koppel, tweemaal magazijntas, tweemaal schouderstrap, eenmaal veldfles, eenmaal entrenching 
tool, eenmaal backpack en eenmaal gasmasker, leuk geheel, in gebruikte doch nette staat 25

 4495 Kavel divers, bestaande uit drie veldflessen, set beenwindsels, protectors eye anti mine, geheel in gebruikte staat 10
 4496 Flinke doos divers webbing, waaronder patroontassen, gasmaskertas, uitzoeken 20

Australië / Australia

 4497 Lot van drie tunieken, waarbij tweemaal RAAF, gedateerd 1943, khaki drill jacket en eenmaal KD trousers, ‘Australia 1945’ 50

4498

 4498 Fly swatter, Defence Department 1944 gemarkeerd, curieus 15
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4503 4506

kavel TRUE Inzet

Canada

 4499 Lot van vier MKIII helmschalen, zonder binnenwerk, geheel dient gezien te worden 10

 4500 Jackets, Serge, Army Cadets, size 105, Hyde Park Clothes Limited, Monteal, W.O.II, 1940 -gebruikssporen - 15

 4501 Jacket, Canada, battle Dress, voorzien van diverse emblemen, papieren label, slecht leesbaar 20

 4502 Lot van tweemaal battledress, gemarkeerd ‘Battledress Blouse Serge, size 15, Montreal 1945’, flink wat knopen ontbreken 40

 4503 Twee battledresses, waarbij een broek, diverse stempelingen - 1 met ontbrekende knopen 40

 4504 Overcoat, gedateerd 1944, in gebruikte doch nette staat, enige schade aan zijkant, voorzien van civiele knopen, dient bekeken te 
worden 20

 4505 Lot van drie khaki drill trousers 30

 4506
1937 pattern webbing revolver holster, gemarkeerd Z’L&T. LTD. 1943’, met bijbehorend patroontasje. Knopen gemarkeerd ‘United- 
Carr, Canada’ 15

 4507 Reproductie van Canadese vlag zoals in de oorlog gevoerd werd, 100x 150cm 10

 4508 Overshoes, gemarkeerd ‘1945, Kaufman, Made in Canada’ en Broad Arrow, in vrijwel nieuwstaat 20

 4509 Doosje knopen, diverse onderdelen 20

4510 4512

 4510 Lot van drie diverse metalen badges, toegevoegd embleem ‘Nederland’ en vroeg Vierdaagse Kruis (NBVLO) met miniatuur 40

USA

 4511 Lot bestaande uit vier schuitjes en eenmaal tanker wintercap 15

 4512 Air Force Us Army tropical flight cap, type A-9, voorzien van originele oorschelpen, in keurige staat 50
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4513 4515

kavel TRUE Inzet

 4513
M1 helm, front scene, met binnenhelm ‘Westinghouse’, buitenhelm voorzien van wintercamo, laat model kinriempjes, geheel dient 
bekeken te worden 100

 4514 Air Force US Army, Type A-9 flying helmet Large, Rigger made earcups for R-14 receivers 25

 4515 US Navy Talker helmet, voorzien van origineel binnenwerk en strap, strap gebroken 25

 4516 M1937 hemd, maat 16 1/2 33, voorzien van gasflap, alle knopen aanwezig, geheel in gebruikte doch nette staat 15

4517

4519

4520

 4517
M-43 Field Jacket, voorzien van later opgezette 82nd Airborne patch en korporaals chevrons, jas heeft enige gebruikssporen en 
reparaties, behoeft bezichtiging 30

 4518 HBT overall, maat 40L, met diverse gebruikssporen en oude reparaties, label niet meer aanwezig 20

 4519 B-1 bommenwerper bemanning leren uniformbroek, lichte schade bij de broek aan het kruis 75

 4520 Aviation trousers, maat 34x35, gedateerd 2 March 1942, ‘Dixie MFG. Co, Inc.’, in absolute mintstaat, voorzien van alle stocklabels 50

 4521 Aviation trousers, maker ‘Marx & Haas-Korrekt CD.’, gedateerd 20 juli 1942, in keurige staat, lastig te vinden 30

 4522 US rubberen Delousing bag, lot van twee stuks, in keurige conditie 20

 4523 Binocular M3, 6x30, maker ‘Westinghouse’, gedateerd 1942, met enige gebruikssporen, doch optisch in keurige staat 15

 4524 Anti-gas hood, gedateerd Augustus 1943, maat L, in gebruikte doch nette staat 20

 4525 Gedeelte van witte parachute, gemaakt door ‘National Automative Fibres Inc., gedateerd 2 Augustus 1943’, lijnen zijn afgesneden 10

 4526 WOII/Korea, US Army Air Force Sextant, type A-10, enige onderdelen missend, in bijbehorende kist 10

 4527 Telescope Alidade, type MKII, model II, in bijbehorende kist gedateerd 1941, sluiting mist eenmaal 30

 4528 Kijker voor Anti-Aircraft geschut, gemarkeerd ‘Instrument Observation AA BC’, ‘Herschede Hall Clock’, gedateerd 1943, met bijbe-
horende tripod, optisch helder, fraai stuk 100

 4529 Deken US Medical Department, gedateerd 1944, gezien de leeftijd in goede staat 30

 4530 82nd Airborne pin, naoorlogse aanmaak, in goede staat 5
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4531

4538

kavel TRUE Inzet

 4531 Lot van twee PG-67 pigeon message carriers, duiven vervoerden berichten in deze containers, zeldzaam 25
 4532 Driemaal Signal Corps T-17D microphone 10
 4533 Paar US shoepacks 10
 4534 TL 214 BG-121 USAAF Message Streamer Light Parachute Pack Bag 25
 4535 Collapsible water bucket, gemarkeerd ‘John B. Rogers, Producing Co., 1943’ 15
 4536 Muzzle Cover, No. 49, MKI, gedateerd 1944 10
 4537 USAAF M1 Flak Vest en M3 Flak Apron, bestaande uit tweemaal achterzijde en eenmaal kruisbeschermer 25

 4538 Schouderholster M3, ten behoeve van revolver, in gebruikte doch goede staat, gemarkeerd ‘Boyd 1943’, leder nog soepel 100
 4539 Twee Thompson submachinegun slings, fabrikant ‘Nobuckl’ 40

4540

4543

 4540
US Navy lifebelt, zoals gebruikt tijdens amfibische landingen op D-Day, rubber nog in goede staat, gemarkeerd ‘USN’, bevestiging-
shaak gebroken 30

 4541 Bijbel, ‘The New Testament’, ‘The White House, Washington, 1941’, in goede staat 10
 4542 Mouwband Military Police, in gebruikte doch nette staat, aan voorzijde drie kleine motgaatjes 40
 4543 M7 Assault Bag, laat model, rubber in zeer goede staat, voorzien van originele straps 50
 4544 Kavel van 10 sets eyeshields M1, in originele verpakkingen 15
 4545 Lot bestaande uit set leggings, veldfles met beker, koppel, stofbril en diverse tassen en schep 20
 4546 Lot bestaande uit schep, tweemaal loophoes, loopsleutel, koppel, tasje en plunjezak 20

4547

 4547
Kavel van drie pennants, eenmaal Navy, eenmaal ‘U.S. Army Reception Center, New Cumberland, PA’ en ‘Welcome home, our hero 
General Dwight. D. Eisenhower’ 20

 4548 Doos gevuld met US Airforce boots, origineel doch in slechte staat, 10 stuks, geen paren aanwezig, prima te gebruiken op pop of als 
restauratiemateriaal 25

 4549 Kavel van drie polaroid M1944 goggles, waarvan tweemaal in doos 25

 4550 Kavel bestaande uit set M1938 leggings, gedateerd 1944, in mint staat, set schouderbeschermers gedateerd 1945 en naoorlogse radio-
tas, dient gezien te worden 30
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4551
4552

kavel TRUE Inzet
Duitsland / Germany

 4551
Schirmmütze voor onderofficier der Infanterie, binnenzijde gemarkeerd ‘August Fittkau Uniformen, Heilsberg’, bandje is repro, 
zweetband mogelijk opnieuw erin gezet, forse motschade, leuke opknapper 50

 4552
Infanterie officiers Schirmmütze , binnenzijde gemarkeerd ‘Beste Deutsche Leistung’, wat motschade aan achterzijde, originaliteit 
stormbandje twijfelachtig,  niettemin fraai stuk 100

4553 4556

 4553 Marine-Hitlerjugend Schirmmutze, in nette conditie 80

 4554 Lot bestaande uit twee Schirmmutze Wehrmacht, theateraanmaak met originele elementen 20

 4555 Wintermuts, geen markeringen aanwezig en met wat motgaten 20

 4556 Luftschutzhelm, model Gladiator, met markering ‘RL2-38/30’ voorzien van binnenwerk, kinriemen beschadigd, geheel in fraaie staat 50

 4557
Lot van twee laatoorlogse Luftschutz helmen, decals vermoedelijk naoorlogs aangebracht. Eenmaal met nekstempel ‘R.L.239/2’ en 
markering ‘Alois Theele, FW, KEL Werke, Köln’. Beiden met kinband en binnenwerk, uiteinde splitpen eenmaal afgebroken, behoeft 
bezichtiging

40

 4558 Lot bestaande uit Gladiator Luftschutz helm en gedenazificeerde Feuerschutzhelm 40

4559

 4559
M40 Polizei helm, voorzien van beide decals, binnenwerk en kinriem, bevestigingsgedeelte riem helaas afgebroken. Helm aan bin-
nenzijde gemarkeerd ‘SE64’, nekstempel 8204, tevens is helm voorzien van originele bevestiging voor dragen camouflagenet, dit 
maakt stuk bijzonder, bezichtiging aanbevolen

350

 4560 M42 helm, buitenzijde overgeschilderd en restanten van naoorlogse decals, binnenin beschreven, voorzien van originele binnenring 
en binnenwerk, dient gezien te worden 50
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4561

4563

kavel TRUE Inzet

 4561
Lot bestaande uit drie M40 helmen, waarbij tweemaal naoorlogse reproducties, waarvan binnenwerk eenmaal zwaar beschadigd. 
Eenmaal originele helmschaal met markeringen ‘ET64’ en ‘1419’, onderdelen, verf en decals naoorlogs 80

 4562 Drie helmen in vondststaat, waarbij M40 met inslag en M42 20

4564

4569

 4564 DAK tropenhelm, uitvoering 2e model, gemarkeerd ‘Mayser DRGM, 1942’, maat 55, in nette en complete staat, fraai stuk 50

 4565 Lot van drie DAK tropenhelmen, tweemaal 1e model en eenmaal 2e model, missen wat onderdelen en wat latere aanpassingen aan-
wezig, met fraaie makersmarkeringen, goed te gebruiken voor restauratie 60

 4566 Lot van circa 15 kokardes, Afrika Korps 20

 4567 Stormriem voor Schirmmutze, los lastig te vinden 10

 4568 Petadelaar 10

 4563
DAK tropenhelm, 1e model, met makersmarkering ‘Keller&Co., Oberleutensdorf’, maat 57. Kinriem en schildjes missen, gezien de 
leeftijd in nette staat 40

 4569 Uniformjas Polizei, emblemen, schouderstukken en enige knopen missen, enige motschade, leuke opknapper 50
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4571

 4571 Duitsland, WOII, Kriegsmarine, nette tuniekjas Oberleutnant Zu See, gemarkeerd december 1936, in nette staat 100

 4572 SS theatertuniek, bestaande uit jas met emblemen, uniformpet, laarzen, riem en holster 20

 4573 Luftwaffe Wachmantel, in gebruikte staat, jas is na de oorlog doorgebruikt, dient bekeken te worden 25

4574

 4574 Luftwaffe Wachmantel, voorzien van capuchon en civiele knopen, jas in gedragen doch nette staat 40

 4575 SS broek voor Sturmgeschütz bemanning, gladde stof in gedragen toestand, met diverse oorlogse reparaties, zeer zeldzaam stuk 250

kavel TRUE Inzet

4575

4570

 4570
Uniformjas Leutnant Sanitäter, zakken aan onderzijde (voor)oorlogs opgezet, vermoedelijk kleermakersaanmaak van oorspronkelijk 
Oostenrijks jasje, met enige kleine motgaatjes, niettemin fraai stuk 200
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4576
4578

4580

4585

 4580 Lot van twee Marine-Hitlerjugend Klapphose, eenmaal met RZM label, maat 9 en maat 11, in keurige staat 80

 4581 Set schouderstukken groene wapenkleur, toegevoegd tweede set 30

 4582 Gebirgsjäger Edelweiss mouwembleem, in zeer nette conditie, originaliteit niet te verifiëren 25

 4583 Zeltbahn Italiaans M1929 2e model 20

 4584 Lot van twee Zeltbahne Heeres-Splittertarnmuster 31 met diverse herstellingen en slijtage 25

 4585 Lot van twee en halve Zeltbahne Heeres-Splittertarnmuster 31, met diverse herstellingen en slijtage 25

 4586 Lot bestaande uit circa 10 Elastolin soldaatjes en een motorrijder, in gevarieerde condities, overwegend Duitse soldaatjes doch ook 
enkele Nederlandse 80

 4587 Emaille bord ‘Die Volksparole, Deine Zeitung liegt hier aus’, met schade, afmeting 20x50 cm 80

kavel TRUE Inzet

 4576
M40 Feldhose, met diverse oorlogse reparaties, mist enige knopen, tevens wat knopen vervangen en enige motgaatjes, broek behoeft 
bezichtiging 100

 4577 Rijbroek voor Cavalerietroepen, geleden onder de tand des tijds 10

 4578 Uniformhose voor politieke partijen (SA), voorzien van glazen knopen, label met stempeling aanwezig, in zeer goede staat 60

 4579 Uniformbroek zwart naar Duits model, mogelijk NSKK, dient bekeken te worden 30
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4588

4589

kavel TRUE Inzet

 4588
Emaille bord ‘Thüringer Gauzeitung, Annahmestelle für Anzeigen und Bezieher’, met makersmarkering ‘Eterna-Email, Elsässischen 
Emaillierwerk, Strassburg-Hönheim’, wat schade aan de randen doch fraai stuk, afmeting 32x50 cm 200

 4589
Emaille bord ‘Kasseler Neueste Nachrichten, die  grösste Zeitung des Bezirks’, schade aan de randen doch centrum van plaat redelijk 
ongeschonden, afmeting 24x90 cm 150

 4590 Emaille bord ‘National-Zeitung, Das Blatt des nationalen Demokraten’, wat schade aan rechterkant, doch verder in keurige staat, 
afmeting 20x50 cm 150

 4591 Emaille bord, ‘Dorfzeitung, Die Thüringer Tageszeitung, Hildburghausen, liegt hier aus!’, met forse schade aan de randen, afmeting 
19,5x30 cm 80

4592

4594

 4592
Emaille bord, ‘Berliner Tageblatt und Handelszeitung, Das deutsche Weltblatt, Hier zu haben’, in zeer fraaie conditie, afmeting 16x27 
cm 120

 4593 Emaille bord, ‘Volksbücherei’, maker ‘Emaillierwerk Hannover, Mellendorf’, lichte schade aan de randen, gezien de leeftijd in 
keurige staat, afmeting 14x50 cm 80

 4594
Emaille bord, ‘Märkisches Tageblatt, Gauamtliche Tageszeitung im Regierungsbezirk, Potsdam (Gau Kurmark der N.S.D.A.P.), 
Bezugs-Annahme hier’, maker ‘Pyro-Email, Boos & Hahn Ortenberg-Boden’. Wat schade en enige lichte verkleuring, afmeting 
32x42 cm

250

 4595 Emaille bord, ‘Berliner Tageblatt, Die Abend Ausgabe liegt hier schon am Erscheinungstage aus‘, wat verkleuring en schade op de 
randen, afmeting 20,5x33,5 cm 80

4596
4597

 4596
Emaille bord, ‘Nectar Zeitung, Amtsblatt der Stadt Heilbronn’, maker ‘Ferro Email, C. Robert Dold, Offenburg’, met forse schade, 
afmeting 43x55,5 cm 120

 4597
Emaille bord, ‘National Zeitung, Organ der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Größte Tageszeitung am Niederrhein, 
Zeitungs- und Anzeigen-Annahmestelle Hier’, maker ‘Pyro-Email, Boos & Hahn, Ortenberg-Baden, flinke schade, dubbelzijdige 
uitvoering, zeldzaam, afmeting 40x64,5 cm

150
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4598

4599

kavel TRUE Inzet

 4598
Emaille bord, ‘Oberlausitzer Tagespost, Annahmestelle für Anzeigen und Bezieher.’, emaille op enkele plekken aangetast, niettemin 
zeer fraai stuk, afmeting 40x70 cm 250

 4599
Emaille bord, Völkischer Beobachter, Die Zeitung Großdeutschlands’, rechtsonder gemarkeert ‘T.P. Brux. 372/86/1940’, gezien de 
leeftijd slechts minieme schade, prachtig bord, afmeting 18x87 cm 300

4600

4601

 4600
Emaille bord, ‘Mainfränkische Zeitung, maker ‘Torpedo-Email, Neu-Isenburg’, enige schade aan de randen doch centrum in keurige 
staat, mooi stuk, afmeting 39,5x49,5 cm 250

 4601
Emaille bord, ‘NSZ Westmark, Grösste Zeitung Süddeutschlands, Bezug-u. Anzeigen Annahme’, maker ‘Emaillier-Werk Heene, 
Germersheim a./Rh.’, in keurige conditie, schitterend stuk, afmeting 33x100 cm 500

 4602
Emaille bord, ‘Telegramme Völkischer Beobachter, Herausgeber Adolf Hitler, Freiheit und Brot, Fest die Bilderzeitung Illustrierter 
Beobachter’, maker Tital-Email, Münchener Emaillier- und Stanzwerke’, met schade en restauraties, dient bekeken te worden, afmet-
ing 50x58 cm

100

4603
4604

 4603 Blikken bord (blech), ‘Völkischer Beobachter’, in keurige conditie, zeer fraai stuk, afmeting 29x49 cm 150

 4604
Blikken bord (blech), ‘Hessische Landes-Zeitung, Annahmestelle -hier-’, maker ‘Felix Krokert & Co , Halle A/S’, in prachtige staat, 
schitterend bord, afmeting 36x51 cm 200
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4605 4609

kavel TRUE Inzet

 4605
Klein receptenboekje, gemaakt van kampstof, ingeborduurd Häftlinge nummer en rode/roze driehoek (politiek of homosexueel) en 
‘Mauthausen, 6-3-45’. Met Nederlandstalige recepten voor diverse gerechten, mogelijk geschreven als afleiding tegen honger, indruk-
wekkend stukje geschiedenis

500

 4606 Sneeuwbril zoals gebruikt door Gebirgsjäger, geen markeringen zichtbaar, bandje heeft lichte schade, doch elastiek nog soepel. To-
evoegd drie foto’s met betrekking op de Reichsmarine, waaronder tweemaal foto’s van oorlogsschepen 40

 4607 Tier Luftschutzkasten 39, niet gevuld, doch origineel papier aan binnenzijde nog aanwezig 30

 4608 NSDAP partijspeldje, zinken uitvoering, gemarkeerd ‘RZM M1/17’  (F.W. Assmann & Söhne). Toegevoegd twee in matige conditie 
verkerende woordenboekjes Duits-Russisch, voor soldaten aan het Oostfront 30

 4609
Twee NSDAP badges, gemarkeerd ‘RZM M1/52’ (Deschler & Sohn, München) en ‘RZM M1/77’ (Förster & Barth, Pforzheim), fraai 
geheel 50

4610

4611

 4610 6x30 Dienstglas voorzien van lederen draagriem, maker ‘Carl Zeiss Jena, ‘WaA202, optisch zeer helder 40

 4611
Kriegsmarine Entfernungsmesser 0,7 Rf, maker ‘BLC’ (Carl Zeiss Jena), losse onderdelen niet aanwezig en in wat geleefde staat, 
doch optisch goed, leuk stuk 100

 4612 Hitlerjugend Marsch-Kompass “Jugend”, D.R.G.M. gemarkeerd, met bijbehorend soepel leertje, geheel in nette toestand 20

4613

4614

 4613 Lot van vier troddels voor Seitengewehr, diverse kleuren, allen in zeer nette staat 120

 4614 Lot bestaande uit tweemaal Wehrmacht Heer Schutzenschnur en eenmaal Troddel fur Seitengewehr 100
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4615

4618

kavel TRUE Inzet

 4615 Phenix Dienstuhr, achterzijde gemarkeerd ‘Stahl Boden Wasserdicht, D22362H, in nette, werkende staat 100

 4616 Bakkelieten carbidlantaarn, voorzien van ophanghaak, met enige gebreken, toegevoegd Sonderbuchse behalter, gedateerd 1941 30

 4617 Armband Kyffhäuserbund, met wat motgaten 15

 4618 Mouwband NSDAP, geen markeringen aanwezig, toegevoegd HindenburgKreuz en Slacht Im Osten medaille 50

4619

4622

4623

 4619 NSDAP Parteibeitrag zegels, diverse waardes, gedateerd 1944 10

 4620 Kavel Hitlerjugend, bestaande uit mouw embleem en drie verschillende speldjes, waarbij zeldzame 15

 4621 Hitlerjugend embleem voor op het sportshirt, met RMZ label op achterzijde, in nieuwstaat. Toegevoegd twee Lufthansa ansichten en 
driemaal kaart met het Horst Wessel lied 10

 4622 Prikkeldraadpaal, hoogte circa 150 cm, in keurige staat 25

 4623 Kopie Maarschalksstaf 50

 4624 Lotje reproducties, waarbij twee mouwbanden SS 5

 4625 Klein lotje onderscheidingen en divers, merendeel repro, doch ook originele Kriegsverdienstkreuz 2de Klasse mit Schwertern aan-
wezig 10

 4626 Bakje met diverse repro zaken, waarbij SA standaard-drager gorget, HitlerJugend speldjes en meer 15

 4627 Kavel reproductiezaken, waarbij EK2 en Sturmabzeichen 100 Tage 5

 4628 Bakje met reproductie emblemen, onderscheidingen en meer 10

 4629 Bakje met reproductie emblemen, onderscheidingen en meer 10

 4630 Bakje met reproductie emblemen, onderscheidingen en meer 10
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4631

4632

kavel TRUE Inzet

 4631 Lot van twee Rucksacke en een Seesack, waarbij eenmaal Luftwaffe, allen keurig gemarkeerd en gedateerd 50

 4632 Lot broodzakken, zeven stuks, diverse uitvoeringen en condities, toegevoegd een broodzakriem, bezichtiging aanbevolen 40

 4633 Vermoedelijk krijgsgevangene gepack, voorzien van naam en stempels, draagriemen waarschijnlijk gemaakt van binnenbretels, 
curieus stuk 10

 4634 Rucksack, groene uitvoering, gedateerd 1942 25

 4635 Lot bestaande uit rucksacke en bekleidungssack, met enige gebreken 10

 4636 Affe, gemarkeerd Wittkop & Co, Bielefield, 1940’, zeldzamere versie zonder koeienhuid, afgezien van lichte schade aan binnenzijde 
in zeer fraaie staat 20

4637

4646

 4637
Affe voor SS-Verfügungstruppe, met markering ‘RZM L3/9/38’, naam van eigenaar aan binnenzijde, doch slecht leesbaar. Enige 
sporen van leeftijd, doch alle riempjes aanwezig 30

 4638 Lot van drie Affes, in diverse condities, dient bekeken te worden 30
 4639 Gasmaske M30, met bijbehorende bus, filter mist, doch vier sets Klarscheiben aanwezig, toegevoegd twee niet werkende zaklampen 25
 4640 Kavel bestaande uit vijf stuks Volksgasmaske en een losse filter, diverse jaartallen, in gebruikte staat doch rubber nog soepel 10
 4641 Volksgasmaske, in originele doos van uitgifte met bijbehorende instructiepapieren 5
 4642 Lot bestaande uit Gasmaske M38 (magnetisch), Volksgasmaske in bijbehorend blik en twee lege blikken, waarbij eenmaal naoorlogs 30
 4643 Lot bestaande uit drie gasplanetasche 10
 4644 Lot bestaande uit 12 gasplanetasche, diverse stempelingen 50
 4645 Lot van vier K98 patroontassen, allen in nette staat, alle tussenschotjes aanwezig, met diverse markeringen en dateringen 50

 4646
Lot van vier K98 patroontassen, waarbij laatoorlogse Ersatz-uitvoering, allen in nette staat, niet alle tussenschotjes aanwezig, met 
diverse markeringen en dateringen 50

 4647 Lot van twee repro Luger P08 holsters, toegevoegd koppelriem 20
 4648 Paar officierslaarzen, sporen van ouderdom 20
 4649 Paar viltlaarzen 25
 4650 Schaal Luftwaffe, gemarkeerd ‘FL. U.V., 1939, Bohemia’ (Flieger Unterkunft Verwaltung), in keurige staat 15

 4651 Bestekset, ‘GAG, 42’ en adelaar gemarkeerd, tevens ingekerft initialen ‘AM’, mes is afgebroken. Toegevoegd zes houten knopen, 
gestempeld met adelaar 10

 4652 Lot bestek bestaande tafelmessen Kriegsmarine en Luftwaffe en tweemaal zuurvorken Reichsfeuerwehrschule 10
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4653

4654
kavel TRUE Inzet

 4653
Reichsbahn officiers koppel, slot gemarkeerd ‘A, DRGM, 40’ (Assmann, 1940). Lichte slijtage op metaal, leer nog soepel, zeldzaam 
stuk in complete staat 100

 4654 Bruin lederen ‘Zweidornschnalle’ riem, markering aan bovenzijde vaag leesbaar, lengte circa 110 cm 40
 4655 Nederlandse lijfriem, verbouwd tot Duitse koppelriem, diverse markeringen aanwezig, zeer aardig geheel 25
 4656 Lot van vijf koppel/parade riemen, mogelijk met latere elementen, dient bekeken te worden 25
 4657 Lot van vijf koppel/parade riemen, mogelijk met latere elementen, dient bekeken te worden 25

4658

4662 4664
 4658 Zilveren tafelmes met gravering ‘MB’, mogelijk Martin Bormann, met makersmarkering ‘Art. Krupp Berndorf’ 50

 4659 Signaalhoorn, mogelijk naar Duits model 40
 4660 Drie papieren vlaggetjes, uitgedeeld bij parades en bijeenkomsten, 20x29 cm 25
 4661 Gietijzeren bureaustandaard, steunpin aan achterzijde mist, voorzijde overgeschilderd, leuke opknapper 15

 4662 Jerrycan, gemarkeerd ‘Krafstoff 20L, Feuergefährlich, 1941, Brose u. Co, Coburg, 336 Wehrmacht’, wat roest aanwezig 25

 4663 Kabel Abspuler, gedateerd 1943, ‘D.Z, WaA5’, in keurige staat, met draad, fraai stuk 50

 4664
Rückentrage für Schwere Feldkabel, met diverse markeringen, mogelijk naoorlogs, één lederen riem afgebroken, wordt niet ver-
zonden, 75

4665

 4665
Lot bestaande uit EK2 en Kriegsgefangenen Lagergeld, vijfmaal 1 Reichspfennig, eenmaal 10 Reichspfennig en eenmaal 50 Reichsp-
fennig 30

 4666 Bakje divers Duits WOII, waarbij speldjes, rangen, kokardes en Mutzenkranz voor Schirmmutze, leuk om uit te zoeken 30
 4667 Klein lotje bestaande uit voornamelijk emblemen en medailles , waarbij NSB en Hitlerjugend 20
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 4668 Kavel diverse Duits WOII, bestaande uit gasmaskerbus, lege schoonmaakset K98, eenmaal veldfles in nette staat en tweemaal twi-
jfelachtig, koppelslot Luftwaffe in bodemvondststaat 30

 4669 Lot diverse uitrustingsstukken, waarbij patroontassen en Y-riemen, allen met gebreken doch alles origineel, leuk restauratiemateriaal 25
 4670 Ijzeren kist gevuld met divers materiaal, uitzoeken 20

 4671 Lot diversen, bestaande uit boeken ‘Flak verteidigt die Heimat’ en Kriegsflugzeuge’, ‘Adler Luftverteidigungsspiel’, veldpostdoosje, 
verbandje en stofbril 20

World
 4672 Italië, fascisten autoschild, mogelijk latere aanmaak 25

 4673 Japan, field cap, met onbekend embleem, binnenwerk heeft wat ouderdomssporen 40

 4674 Klein lot bestaande uit patroongordel voor Zweedse Mauser, Vredestein-Duiker gasmasker in bijbehorend blik, lege gasmaskerbus 
voor Deens M38 gasmasker en lege gasmaskerbus voor Belgische L.702, met Swastika op bovenzijde 10

Nederlands-Indië / Dutch Indies

 4675 KNIL, kepie lagere officier Artillerie, maker ‘C. Fens, Rotterdam’, binnenwerk heeft wat schade en sporen van ouderdom 40

 4676 Australische aanmaak tropenbaret, maat 6 3/4, gedateerd 1944, in mintstaat 40

4677

4684

 4677
WOII, Milsco KNIL helm, met gat in nekflap en binnenwerk, kinriempje aan een zijde gebroken, niettemin leuk stuk met originele 
verf nog aanwezig 20

 4678 Canadese battledres, gemarkeerd ‘Toronto 1947’, doorgebruikt door Nederlandse troepen, gestempeld ‘MVO 1947 en MVO 1953’, 
Technische Troepen, leuk tuniek 20

 4679 Lot van drie BD-model jasjes, diverse stempelingen, waarbij MVO en BD 30
 4680 Lot van twee BD werkjasjes en eenmaal Airtex shirt, DKG gestempeld 30
 4681 Overjas, gedateerd 1941, voorzien van Nederlandse knopen en mouwleeuw 20

 4682 Overjas, Britse overjas, oorlogs gedateerd 1943, doorgebruikt door Nederlands Leger, met Je maintiendrai embleem, zoals gedragen 
in de DKG-periode 25

 4683 Motorbroek ten behoeve van motorordonnansen, leder nog soepel, in nette staat, bezichtiging aanbevolen 25

 4684 Zwartlederen motorbroek, gemarkeerd ‘DKG, 1949’, ten behoeve van motorordonnansen, leder nog soepel, dient bekeken te worden 40

 4685 KNIL, circa 1946, lot van zeven onafgeknipte emblemen Palmboom divisie, curieus 10
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 4686 Periode 1945-1950, set van twee mouwschildjes van het 423e Bataljon Infanterie, verschillende maten en uitvoeringen 30
 4687 Lotje KNIL/Indië bestaande uit diverse emblemen, mouwschild Oorlogsvrijwilliger, reunië KST-Wing en meer 30
 4688 Circa 1910, geschilderd wervingsdoek, vermoedelijk latere aanmaak, bezichtiging aanbevolen 25
 4689 Britse jungle kaartentas, gedateerd 1945, in gebruikte doch nette staat, alle drukknopjes aanwezig, draagkoord mist 30

 4690 USMC camo poncho, zoals gedragen door Nederlandse troepen in Nederlands-Indië, enige gebruiksschade, doch gezien de leeftijd 
nog in nette staat 20

 4691 Dankbetuiging van de Nederlands Troepen-Commandant Noord-Sumatra, gedateerd 15 Februari 1950 20

 4692 Zeer interessant lot met perscommunique’s en dagrapporten van de Dienst voor Legercontacten te Batavia en diverse andere docu-
menten met betrekking tot de strijd in Indië, zeer interessant 25

 4693 Kader Commando Luchtvaarttroepen, door Gerard Dijkers, gedateerd 1948, circa 31x41 cm 5
Hulzen / Cartridge cases

 4694
WOII, groot kavel bestaande uit circa 13 Geallieerde hulzen, voornamelijk Engels, doch ook US. Waarbij 75 en 105mm en 25 Pound-
ers 50

 4695 Duitsland, WOII, huls voor 10,5cm houwitzer, gemarkeerd ‘P223’ en ‘WaA64’, gedateerd 1937 10
Boeken, documenten etc. / Books, documents etc.
Nederland / Netherlands

 4696 Boekje ‘Reglement voor den Garnizoensdienst, gearresteerd bij besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid, van den 11 Januarij 1815, 
no. 32’, met enige waterschade doch gezien de leeftijd in nette staat, zeldzaam boek 20

 4697

Klein lot zeer oude militaire foto’s, waarbij eenmaal portretfoto van Willem III en tweemaal Prins Hendrik, toegevoegd uitvouwbare 
ansichtkaart van infanterie kazerne te Ede. Tevens boek ‘Herinneringen Luchtbescherming 1940-1945’, Uitgave van Wijk IV, Vak 3a 
Luchtbeschermingsdienst Rotterdam, Klomp & Bosman’s Drukkerijen. Boek is gezien de leeftijd nog in zeer nette staat, zeldzaam 
stuk

25

 4698 Circa 1900, lot bestaande uit zes oefentekeningen van een Cadet der Artillerie, voorzien van diverse handtekeningen en de gewerkte 
tijd per tekening, zeer interessant stuk, behoeft bezichtiging 50

4699

 4699
WOI, aanplakbiljet van de Generaal-Majoor, Commandant van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, betreffende een politieverorden-
ing, gedateerd datum 14 September 1916 10

 4700 WOI, kleine collectie documenten met betrekking tot rantsoenen 10

 4701 WOI-WOII, map met diverse opgeplakte krantenknipsels met als hoofdonderwerp ‘Voeding in WOI’, tevens boek ‘Henri Pieck, 
Buchenwald’, met diverse tekeningen 25

 4702 WOI en later, lot van ruim 15 diverse boekwerkjes, waarbij voorschriften 10

 4703 Voor 1940, boek ‘Handleiding bij den Cursus in Zelfverdediging, systeem W.K.’ (Wladimir Kasulakow), gedateerd 1930, curieus 
boek 10

 4704 WOII, ruim 25 exemplaren van ‘De Wacht’, in gelezen staat 10
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 4705 WOII, vier jaargangen ‘Mavors, Maandschrift voor Officieren en Reserve-officieren van alle wapens en diensten’, jaren 1932, 1934, 
1935 en 1936, voorin de boeken naoorlogs stempel 20

 4706
WOII, verzameling van ruim 25 voorschriften, waarbij betere zoals ‘Voorschrift Revolver’ en ‘Silhouetten van Vliegtuigen’, interes-
sant om uit te zoeken 50

 4707
WOII, boekje ‘Gegevens vreemde legers Duitschland, Uniformen en onderscheidingsteekenen Duitsche Weermacht’, rechtsbovenin 
gestempeld ‘6.-C.P. Commandant’. Interessant boekje met info over Duitse troepen, met wat sporen van ouderdom 10

 4708 WOII, groot lot militaire stafkaarten, zowel jaren 30’ als iets naoorlogs, tevens diverse Geallieerde WOII stafkaarten, dient bekeken te 
worden 25

 4709
WOII, zes foto’s van bezoek Prins Bernhard in militair uniform aan Sint-Oedenrode eind Februari 1940, waar destijds het 2e Regi-
ment Huzaren gelegerd was. Op achterzijde gemarkeerd ‘Gevaert Ridax’, uiterst interessant geheel 25

4710 4713

4717

 4710
WOII, brief van Hoofd der Magazijnen der Artillerie te Delft, aan de Commandant van het IIe Vast Weerstation, gedateerd 8 Maart 
1940, interessant stuk 10

 4711 WOII, lot van twee boeken uit de periode dat Max Blokzijl journalist in Berlijn was. ‘Amerika-Europa’ met adresstempel van Blokzijl 
en ‘Mit dem Kaiser als Staatsmann und Freund’ met handtekening van Blokzijl, interessant geheel 35

 4712 WOII, Nationaal-Socialistisch Jaarboek 1942, met namenlijst van onder andere gesneuvelden, zeldzaam en interessant boek, heeft 
enige sporen van tand des tijds, doch nog in redelijke staat 30

 4713
WOII, Nationaal-Socialistische Almanak 1944, met namenlijst van leden en van gesneuvelden, zeldzaam en interessant boek, in nette 
staat 40

 4714 WOII, eerste druk van boek ‘Voor Volk en Vaderland, De strijd der Nationaal Socialistische Beweging’, rug is vrijwel losgekomen. 
Tevens tweede druk van boek ‘Voor Volk en Vaderland, Tien jaren strijd van de Nationaal Socialistische Beweging’ 30

 4715 WOII, kavel bestaande uit divers papierwerk, waarbij voedselbonnen, NSB liedboeken, ‘Utrechtse Courant’ van maandag 16 April 
1945 en enige proclamaties met betrekking tot de bevrijding, interessant lot 20

 4716
WOII, kavel documenten met betrekking op tewerkstelling, waarbij circa 11 maal een ingevulde ‘Bescheinigung’, een document van 
een inwoner uit Ijsselstein en een brief van het hoofdkwartier van de NSB waarin wordt aangegeven dat wegens beëindiging van het 
lidmaatschap, de Ausweis voor vrijstelling van tewerkstelling wordt ingetrokken

15

 4717

WOII, uitgebreid lot NSB documenten op naam van een echtpaar uit Utrecht, beiden Groepsleiders geweest en beiden vanaf respec-
tievelijk 1934 en 1935 lid van NSB. Waarbij beide ingevulde zakboekjes, lidmaatschapskaart 1943/44 van de echtegenote met daarbij 
alle bijdragezegels (enkele zegels los) en afgestempeld 11 Januari 1945. Tweemaal boekje ‘Distinctieven der Beweging’ en diverse 
brieven, waaronder ondertekend door Mussert. Tevens uitnodiging voor besloten bijeenkomst met Mussert, toegangskaarten en het 
programma. Zeer fraai en zeldzaam geheel, behoeft bezichtiging

200

 4718
WOII, lot bestaande uit twee Nederlandstalige Nationaal-Socialistische tijdschriften, namelijk ‘Adolf Hitler, zijn leven, zijn werk’ en 
‘Nationaal-Socialistische Volkswelvaart in Duitschland, Een volk helpt zich zelf’, beiden gezien de leeftijd in nette staat. Toegevoegd 
‘Rede van Adolf Hitler over de schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt’

20

 4719
WOII, Twee-delige serie ‘Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen’, Deel 1: 1921-Mei 1942 (uitgegeven 1967) en Deel 2: 
Mei 1942-Mei 1945 (uitgegeven 1993). Tevens vier Nederlandstalige boekjes, waaronder ‘Duitsche Oorlogsschepen en hun bewapen-
ing’ en ‘Strijd onder Water, Mijnen en onderzeebooten’, in redelijk nette staat doch wat naoorlogse stempels aanwezig

25
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 4720
WOII, complete verzameling van alle ingebonden Verordeningsbladen voor het bezette Nederlandsche gebied, jaren 1940, 1941, 
1942, 1943 en 1944-1945. Met wat lichte schade, doch zeldzaam geheel 50

 4721
WOII, kavel van drie boeken met ‘Verordnungsblatt für die Besetzten Niederländischen Gebiete, jaren 1940, 1941 en 1942, Neder-
lands en Duitstalig. Toegevoegd twee publicaties ‘Documents Relatifs A L’Histoire des Origines de la Guerre’ en ‘De geheime acten 
van den Franschen generalen staf’, allen met enkele naoorlogse stempelingen

25

 4722
WOII, kavel bestaande uit circa 50 stuks tijdschrift ‘Signaal’, jaren 1940,1941 en 1942. Vrijwel allen Nederlandse uitgaves, in diverse 
condities, doch merendeel in redelijke staat 50

 4723 WOII, lot bestaande uit drie zangbundels, waarbij ‘Zangbundel voor het Nederlandsche Leger’ en ‘Zangbundel Nederlandsche Ar-
beidsdienst’ met naam en adresgegevens van degenen die deze zangbundel in bezit hadden 15

 4724 WOII, flink lot literatuur, veelal met betrekking op NSB, waaronder diverse boeken van Max Blokzijl en NSB- en Nederlandsche 
Arbeidsfront programmaboekjes 20

 4725 WOII, doosje met circa 22 ansichten en foto’s 10

 4726 WOII, flink lot divers papierwerk in vier albums, waarbij veel diverse oorlogskranten, voedselbonnen en pamfletten, dient bekeken te 
worden 75

 4727
WOII, flink lot papierwerk in twee mappen, voornamelijk Nederlandstalige oorlogskranten, tevens een Duitstalige ‘Wacht im Westen’ 
van 17 Januari 1945, het boekje ‘Gek en Wijs tijdens Seyss’ en ‘Bubbeltje en Knor, het geheime document’. Interessant geheel, 
behoeft bezichtiging

20

 4728 WOII, circa 85 Nederlandse en Belgische oorlogskranten, waaronder NSB kranten ‘Volk van Nederland’ uit 1941 20

 4729 WOII, twee documenten waarin de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters aanwijzingen geeft voor het doorvoeren van wijzigin-
gen van persoonsbewijzen aan de burgemeester Beek en Donk, gedateerd 11 Maart 1941. Uniek geheel! 40

 4730 WOII, kavel papierwerk bestaande uit circa 10 stamkaarten, tweemaal persoonsbewijs en oningevulde verlofkaart 5
 4731 WOII, Map voor distributieboekjes en losse bonnen, curieus 10

 4732 WOII en later, groot lot bestaande uit circa 27 boekjes, voorschriften en publicaties met betrekking tot de Koninklijke Marine en 
Mariniers, leuk om uit te zoeken 20

 4733 WOII en later, verzameling documenten van dezelfde persoon, welke gediend heeft bij de Binnenlandse Strijdkrachten waarbij Oor-
logsvrijwilliger documenten, fraai geheel 5

 4734 WOII, flink lot papierwerk met betrekking tot verzet en bevrijding, kranten, vlugschriften, proclamaties en meer, leuk om uit te 
zoeken 10

 4735 WOII en later, 20 uitgaven van ‘Weekblad de Pen Gun’, uitgegeven direct na WOII door de Nederlandsche Strijdkrachten, nummer 2 
mist en nummer 5 dubbel. Toegevoegd twee naoorlogse ‘Restricted Joint Exercise’ boekjes van het Britse leger 10

 4736 WOII, compleet boek ‘Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was’, ingebonden, in redelijk nette staat 25

 4737
WOII, complete serie van 2 delen van ‘De luchtverdediging in de meidagen 1940’, door F.J. Molenaar, uitvoerige en gedetailleerde 
omschrijving van de strijd die de Nederlandse Luchtmacht heeft geleverd in Mei 1940. Kaft heeft wat schade, doch lastig te vinden 
serie

30

 4738 WOII, lot van vier publicaties, waarbij ‘Nazi Hel SS’ 15

 4739 WOII, lot literatuur met betrekking op WOII, waaronder het boek ‘Nazi Hel SS’, tevens wat boekjes en tijdschriften met betrekking 
op WOI 20

 4740 WOII, lot boekjes en literatuur 5

4741

 4741
Periode Nederlands-Indië/KNIL, lot van 10 publicaties waarbij zeer zeldzaam materiaal, onder andere ‘Kennis van het V.P.T.L., 
Stafdienst 1947’ en andere 50
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 4742 Naoorlogs, lot van circa 60 nummers ‘40-45, Toen en Nu’, nummers 31-92, enkele nummers dubbel of missend. Toegevoegd een 
‘Kijk’ en boekje ‘Bevrijding… dag na de nacht’ 5

 4743 Naoorlogs, protest-affiche tegen de vrijlating van 60000 NSB-gevangenen, uitgegeven door ‘De Waarheid’ 20
 4744 Naoorlogs, groot lot foto’s met betrekking tot pantservoertuigen, anti-tankwapens en uniformen, circa 200 stuks 10

 4745
Doos diverse literatuur en papierwerk, periode WOI tot en met naoorlogs, waarbij militaire voorschriften, het bordspel ‘Laf en Flink 
tijdens Hinkepink’, voedselbonnen uit periode Interbellum en enkele foto’s van Duits concentratiekamp. Toegevoegd twee ongeo-
pende blikken noodbiscuits uit 1961

5

 4746
Boekwerk ‘De Uniformen van de Nederlandsche Zee- en Landmacht’ uitgave door Militaire Boekhandel van de Gebroeders van Cleef 
te ‘s Gravenhage, 1900. De losse delen met daarbij de bijbehorende tekeningen, heeft sporen van de tand des tijds, doch interessant 
geheel

200

 4747 Boek ‘Was getekend: Frans Smits’, met 18 gekleurde platen in linnen platen overslagdoos 20
 4748 Lot van drie boeken, ‘Orders and decorations of the Netherlands, Het Vliegerkruis en Orders and Decorations of all Nations’ 30
 4749 Naslagwerk ‘Van Grijsgroen naar Camouflage, De (Gevechts-)Kleding van de Koninklijke Landmacht 1912-2000’ door M. Talens 40
 4750 Naslagwerk ‘Nederlandse Vuurwapens, Landmacht en Luchtvaartafdeling, 1895-1940 20
 4751 Naslagwerk ‘Moed en Deugd, door J.A. van Zelm van Eldik - Ridderorden in Nederland’, twee delen 20
 4752 Naslagwerk ‘Ridderorden, Eereteekenen, Draagteekens en Penningen’ door W.F. Bax 10
 4753 Lot van circa acht boeken, veelal 2e helft 19e eeuw, waarbij veel boeken van Rustow 5
 4754 Circa 10 diverse boeken met betrekking tot diverse militaire zaken, toegevoegd zes Franse, Spaanse en Deense naslagwerken 10

Duitsland / Germany

 4755 WOI, lotje diverse literatuur en voorschriften, waarbij propagandaboekje ‘German Prisoners in Great Britain’, met enkele naoorlogse 
stempelingen 20

 4756 WOI, serie ‘Die Geschichte des Weltkrieges, delen 1 en 4 missen,  ingebonden 20

4757

 4757
WOI en WOII, album met circa 137 ansichtkaarten en foto’s, waarbij Luftwaffe, Kriegsmarine en Panzer, tevens leuk WOI en wat 
Belgisch en civiel, dient bekeken te worden 30

 4758 WOI en WOII, lot boeken waarbij complete serie ‘Der Weltkrieg in seiner Rauhen Wirklichkeit’ en gevuld sigarettenplaatjesboek 
‘Das Waffenstarrende Ausland’, dient bekeken te worden 20

 4759 WOI-WOII, vijfmaal boeken, waarbij twee liedboeken en beschadigd boek ‘Das Eherne Herz’ door Goebbels 5

 4760 WOII, sigarettenalbum, ‘Bild-Dokumente unserer Zeit, Mappe 2, Deutsche Jugend’, enkele plaatjes missen en met wat lichte schade, 
vrij zeldzaam album 30

 4761 WOII, sigarettenalbum ‘Adolf Hitler’, eerste gedeelte van album eruitgescheurd en rug mist, tevens album gevuld met sigarettenp-
laatjes 5

 4762 WOII, sigarettenalbum ‘Adolf Hitler, Bilder aus dem Leben des Führers’, gedeelte binnenzijde losgelaten, doch in redelijk nette, 
volledig complete staat 20

 4763 WOII, boek ‘Arbeit formt das Gesicht’, uitgegeven in 1938, met foto’s van Duitse arbeiders, rug heeft wat schade, doch gezien de 
leeftijd nog in nette staat 15

 4764 WOII, uitgave van het bekende boek, Duitstalig, 1939 25
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 4765
WOII, zeldzame uitgave van ‘Das Sowjet-Paradies, Ausstellung der Reichspropagandaleitung der NSDAP. Ein Bericht in Wort und 
Bild’. Dit boekje werd gebruikt als catalogus bij een anti-Sovjet tentoonstelling in 1942, met naoorlogse stempel op voorzijde, heeft 
wat lichte schade

20

 4766 WOII, map  bestaande uit voornamelijk propaganda strooipamfletten om het moraal van Duitse soldaten te ondermijnen, waarbij 
zeldzamere aanwezig. Tevens enkele ‘Vliegende Hollander’ krantjes, interessant geheel, bezichtiging aanbevolen 75

 4767
WOII, map gevuld met voornamelijk propaganda strooipamfletten om het moraal van Duitse soldaten te ondermijnen, zeer veel ver-
schillende waarbij veel betere, fraaie verzameling, dient bekeken te worden 120

 4768 WOII, klein albumpje met wat papierwerk en tevens enige foto’s 5

4769 4770

 4769
WOII, album met circa 150 foto’s met betrekking tot Luftwaffe, waaronder diverse foto’s van gevechtsvliegtuigen en militaire pa-
rades. Zeer interessant album, behoeft nadere bezichtiging 70

 4770 WOII, kleine verzameling Hitler-Jugend, waarbij foto’s, oorkonde voor hoogspringwedstrijd en enkele boeken, interessant lotje 30

 4771 WOII, divers papierwerk, waarbij Arbeitsbuch, Reisepass en Einberufungsbefehl, leuk om uit te zoeken 20

 4772 WOII, kavel literatuur en documenten, waarbij ‘Deutscher Luftwaffenkalender 1943’ en diverse DRK handboeken 25

 4773 WOII, kavel bestaande uit ruim 60 onbeschreven postkaarten, met postzegel/afbeelding van der Fuhrer 25

 4774 WOII, flinke verzameling diverse boekjes, waarbij onder andere NSB, behoeft bezichtiging 30

 4775
WOII, lot van circa 11 boekjes, waaronder het zeldzame boek ‘Der Dienstunterricht im Heere. Ausgabe für den Kraftfahrer, 1940’, 
in slechte staat en ‘Kriegsflugzeuge, 1943’. Merendeel van de boeken in geleefde staat, sommige met naoorlogse stempelingen, 
toegevoegd pamflet ‘Die Panzerfaust’

30

 4776 WOII, doos gevuld met diverse boeken, waarbij betere, dient bekeken te worden 10

 4777
WOII, twee Duitstalige boeken, namelijk het privé uitgegeven ‘Damals’, van Dr. Ludwig Müller, Arts bij de Fallschirm-Sanitätskom-
panie 12 van de 1e Fallschirmjäger Divisie, veel interessante foto’s aanwezig, met handtekening van de auteur. Tevens het boek ‘Die 
deutschen Transportflieger im Zweiten Weltkrieg’, bijgevoegd op foto handtekening van auteur Fritz Morzik

25



Saturday January 12, 2018 Militaria en diversen

52

4778

4780

kavel TRUE Inzet

 4778
WOII, boeken ‘Uniforms, Organization and History of the Waffen-SS, volume 1-4’. Toegevoegd boek ‘Belt Buckles & Brocades of 
the Third Reich’ door John R. Angolia 40

 4779 WOII, drie naslagwerken met betrekking tot bajonetten en dolken, met latere stempelingen 15

 4780
WOII, lot van vier naslagwerken, ‘German Cross in Gold en Silver’ en ‘On the field of Honor, A history of the Knight’s Cross beares 
Volume 1 en 2’ 50

 4781 Naslagwerk, ‘Die Auszeichnungen der Kriegsmarine 1939-1945. Unter Berücksichtigung der Handelsmarine’ 50

 4782 WOII, set van drie naslagwerken, waarbij ‘Uniforms, organization and history of the Panzertruppe’, met latere stempels voorin 
boeken 15

 4783 WOII, kavel bestaande uit circa 12 naslagwerken met betrekking tot Duitse onderscheidingen, emblemen en Winterhulp. Waarbij 
oude en zeldzame, leuk geheel, met wat latere stempels, dient bekeken te worden. 30

 4784 Kavel bestaande uit circa 19 Duitstalige naslagwerken, merendeel met betrekking tot diverse blanke wapens 10

 4785 WOII, lot van twee naslagenwerken, ‘Die Brillanträger der deutschen Wehrmacht’ en Die deutschen Generalfeldmarschälle und 
Großadmirale’, Duitstalig, met kleurenfoto’s 10

 4786 Naoorlogs, circa 20 veilingcatalogi Hermann Historica, veelal met betrekking tot vuurwapens en blanke wapens 20
 4787 Naoorlogs, twee mappen met documentatie en krantenartikelen betreffende WOII 5

 4788 Naoorlogs, kavel bestaande uit circa 10 documenten, waarbij DDR Wehrdienstausweis met bijbehorende dogtag en naoorlogs doorge-
bruikte Kennkarte uit WOII, leuk geheel 15

België / Belgium
 4789 Lot zeer oude wetsboeken, eerste helft 19e eeuw, Nederlands en Franstalig 5

 4790 Ingelijst oningevuld Reglement van Politie, ‘De Gemeenteraad van --- gezien het artikel 78 der gemeentewet van 30 Maart 1836’, 
afmeting 60x86 cm,wordt niet verzonden 5

4791
4794

 4791
Begin 1900, twee oorkonden ‘Nationale Belooning voor Daad van Moed en Zelfsopoffering’, beiden medaille der 3e klasse, uitgereikt 
aan agent te Antwerpen (Nederlandstalig en gedateerd 18 Juli 1903) en agent te Brussel (Franstalig en gedateerd 5 Juli 1923) 25

 4792 WOI/Interbellum, boek ‘Des Principes de La Guerre a travers les Ages, Cartes et plans, 1926’, met groot aantal kaarten van troepen-
bewegingen aan het Westfront in WOI, vermoedelijk compleet 20

 4793 WOI, album met circa 50 ansichten, waarbij veel WOI België en koloniën, zowel zwart-wit als kleur 10

 4794
WOII, vijf kaarten/posters betreffende de Duitse inval in België en Nederland, situatieschetsen van 9 Mei tot en met 27 Mei, kaarten 
rechtsonder gemarkeerd ‘Steendrukkerij van ‘t Militair Cartografisch Instituut 1946, 2, Kloosterweg, Brussel’, 65x90 cm, wordt niet 
verzonden

75

 4795 Grote doos wetboeken en voorschriften met betrekking tot Belgische politie, voornamelijk eerste helft 20e eeuw 5

Frankrijk / France

 4796 Album met circa 80 ansichten omgeving Napoleon 20

 4797 WOI, serie van twee delen van ‘L’album de la Guerre’, met zeer fraaie illustraties 20



Saturday January 12, 2018 Militaria en diversen

53

4798

4803
kavel TRUE Inzet

Engeland / United Kingdom

 4798
WOI, twee albums met circa 118 persfoto’s, vrijwel allen militair, veelal met betrekking op gevechten in Mesopotamië (huidige Irak) 
en het Westfront, waarbij foto’s van Duitse en Turkse krijgsgevangen, tanks, vliegtuigen en meer. Gedeeltelijk ingeplakt, zeer interes-
sant, dient bekeken te worden

300

 4799 WOII, circa 42 nadrukken van negatieven betreffende de Slag om Engeland en later in WOII, onder andere foto’s van bombarde-
mentsschade en zeer veel neergehaalde Duitse bommenwerpers en jagers 5

 4800 WOII, flink lot met circa 25 Engelse boekjes, allen oorlogse uitgaven ‘Published by his Majesty’s Stationery Office, London’, interes-
sant referentiemateriaal 10

 4801 Naoorlogs, ‘British Defence Equipment Catalogue 1975’, met bijbehorende index, heeft lichte waterschade 20
USA

 4802
WOII, fotoboek van een Amerikaanse soldaat (vermoedelijk Airforce, 8th Bombardment Squadron), gestationeerd in Nieuw Guinea, 
circa 165 foto’s, waarbij ongeveer 65 van de lokale bevolking. Tevens foto’s van neergehaalde Japanse jagers, Amerikaanse bommen-
werpers en luchtafweergeschut. Fraai boek, vrijwel compleet, dient bezichtigd te worden

70

 4803

WOII, fotoboek van een Amerikaanse soldaat (vermoedelijk Airforce, 8th Bombardment Squadron), gestationeerd in de Pacific, waar-
schijnlijk Nieuw Guinea. In totaal 184 foto’s (één foto mist), waarbij Amerikaanse vliegtuigen en neergehaalde Japanse toestellen, 
bewapende Amerikanen, lichte tanks, foto’s van Amerikaanse soldaten met de lokale bevolking en buitgemaakte Japanse vlaggen en 
wapens en meer. Schitterend album, behoeft bezichtiging

150

 4804
WOII, fotoboek van een Amerikaanse soldaat (vermoedelijk Airforce, 8th Bombardment Squadron), gestationeerd in de Pacific, circa 
140 foto’s, merendeel militair. Veel foto’s van bommenwerpers en neergehaalde Japanse vliegtuigen aanwezig. Toegevoegd boek 
‘Daybreak for our Carrier’

70

 4805 WOII, kleine verzameling van 13 foto’s, voornamelijk met betrekking tot 8th Bombardment Squadron gestationeerd in Australië, 
diverse afdelingen van het Squadron zijn zichtbaar, tevens foto’s van Japanse krijgsgevangenen 5

 4806
WOII, ‘Handbook of Motor Vehicles used by the United States Armed Forces, 1944’, uitgegeven door de Timken-Detroit Axle Com-
pany. Geeft een duidelijk beeld welke voertuigen en artillerie er in gebruik was bij het Amerikaanse leger in WOII. Boek heeft wat 
schade, doch volledig compleet, zeldzaam en zeer moeilijk te vinden

20

 4807 WOII, lot bestaande uit de boeken ‘The Aircraft Year Book 1939 en 1943’, met enige naoorlogse notities op voorste pagina en 8 foto’s 
van Japanse krijgsgevangenen 5

 4808 WOII, diverse documenten met betrekking tot patent op een gasmasker, leuk geheel 5
 4809 WOII, tweemaal Language Guide voor militairen, French en German, beiden gedateerd 1943 30

4810
4812

World

 4810
WOI, album met circa 100 ansichtkaarten, waaronder fotokaarten, enige poststukken, vijf stereofoto’s, toegevoegd zeven foto’s waar-
bij van Kroonprins Friedrich Wilhelm 40

 4811 Vanaf WOI, diverse documenten, waaronder oorkondes, aanplakbiljetten, kranten en vlugschriften 30
 4812 WOII, kavel diverse documenten in twee mappen, waarbij flink aantal boekjes en pamfletten, diverse landen, leuk geheel 50
 4813 Vanaf WOII, album met ansichten en foto’s, waarbij Duits en Nederlands WOII 40
 4814 Album met circa 130 militaria ansichten, diverse landen en periodes, leuk om uit te zoeken 30
 4815 Zeer uitgebreid kavel militaire poststukken, gehele wereld, waarbij Duits WOII, in 18 albums 100
 4816 Doos divers papierwerk, waarbij oude foto’s en diverse boekjes 5
 4817 Lot van circa negen veiling- en verkoopcatalogi waarbij ‘Sotheby’s The Visser Collection Part I and II, leuke naslagwerken 10

 4818 Enorm lot met circa 22 Engelstalige militaria boeken, voornamelijk met betrekking tot blanke wapens en vuurwapens, dient bekeken 
te worden 20

 4819 Circa 13 Engelstalige boeken met betrekking tot blanke wapens, leuke naslagwerken 10
Aardewerk en keramiek / Pottery and ceramics
Nederland / Netherlands

 4820 Naoorlogs, pul Opleidingscentrum Aan- en Afvoertroepen, gemarkeerd ‘OO (onderofficieren) Mess de Bakermat, KWII Kaz. Til-
burg’, in keurige staat 5
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4822
4823

4826

kavel TRUE Inzet

 4821 Flinke collectie herinneringsborden en ander overheidsporselein 15
Frankrijk / France

 4822 Pré WOI, twee wandbordjes Frans leger 20

Knopen / Buttons

 4823
Bataafse Republiek, knoop groot Model, reglement Juli 1795, voor zeeofficieren/ officieren Mariniers, zeer zeldzaam (‘De Marinier 
en zijn Uniform’blz. 73) 40

 4824 Bataafse Republiek, knoop klein Model, reglement Juli 1795, voor zeeofficieren/ officieren Mariniers, zeer zeldzaam (‘De Marinier 
en zijn Uniform’blz. 73) 40

 4825 Circa 1850, flink lot witmetalen Schutterij -en Artillerie knopen 20

 4826 Nederland, eind 19e eeuw, kaartje met drie knopen ‘Policie’ Amsterdam, afmeting circa 24 mm, maker Parre en Zonen, Utrecht 10
 4827 Circa WOII, monsterkaartje ‘Gaunt & Son’, met afbeeldingen van Nederlandse Mareschaussee knopen 5

4828

4830 4832

 4828 Naoorlogs, kavel diverse verzegelde knopen Mariniers standmodel, waarbij ‘Gaunt & Son Ltd’, curieus 15

 4829 België, Interbellum, flinke collectie knopen Gemeentepolitie op houtje, verschillende gemeentes 10

 4830 Frankrijk, Empire, Bouton PM Generaux 1798, Fallou blz. 4 25

 4831 Frankrijk, 1e Empire 1803-1815, Boutom Officier PM, 108eme Infanterie de Ligne (Fallou vanaf blz. 74), onder andere gevochten in 
Austerlitz, Eylau Wagram, Ligny en Waterloo 20

 4832 Frankrijk, 1e Empire 1804-1815, Bouton Officiers, Divers Corps et Services de la Marine (Fallou blz. 274) 30

4833
4835

 4833 Frankrijk, 1er Empire, Bouton PM Artillerie a Cheval Officiers (Gilet?), 1811-1815, 10 pcs 40

 4834 Frankrijk, 1er Empire, Boutons PM, GM, Gendarmerie Royale 1815-1830, Fallou blz. 195 20

 4835 Frankrijk, 1er Empire, mix van 8 knopen 40

 4836 Frankrijk, circa 1815-1850, diverse ankerknopen, circa 38 stuks 20
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4841 4842

kavel TRUE Inzet

 4837 Engeland/Canada, pré 1940, circa 130 diverse knopen, leuk uitzoeklot 20

 4838 Wereld, enige knopen waarbij tweemaal met 14 Kt gouden afwerking 10

 4839 Naoorlogs, groot lot diverse knopen, ruim 350 stuks, leuk om uit te zoeken 10

 4840 Wereld, doos met ruim vijf kilo knopen, leuk om uit te zoeken 20

Onderscheidingen en Medailles / Decorations

Nederland / Netherlands

 4841 Oorkonde Kruis voor Krijgsverrichtingen, Matroos 3e Klasse, voor de expeditie Boni 1859, uitgereikt ‘s Gravenhage 1869 80

 4842 Kruis voor Krijgsverrichtingen, met gesp Tamiang 1893, met bijbehorende miniatuur 60

 4843 Medaille voor Krijgsverrichtingen, in doosje van Wielik, bijgevoegd prijslijst 15

 4844 ExpeditieKruis, met orgineel doosje 10

4845

4846

 4845
Inhuldigingsmedaille 1898, zeer net stuk, met klein tikje op achterzijde, slechts 400 uitgereikt. In origineel doosje van uitgifte, met 
bijbehorend extra lint, zeer fraai en zeldzaam geheel, behoeft bezichtiging 500

 4846 Circa 1900, commandeurskruis Orde van Oranje-Nassau, civiel, met enige gebruikssporen aan achterzijde 100
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4847 4848 4849
kavel TRUE Inzet

 4847
Circa 1900, Militaire Willemsorde, 4e Klasse, één stuk emaille ontbreekt, verder wat tikjes in emaille, voorkant gezien de leeftijd  in 
nette staat 200

 4848
Verzameling van een Marineman, bestaande uit getuigschrift kweekschool, 12 jaar trouwe dienst 1915 en 24 jaar trouwe dienst 1924 
en ontslagbrief, allen op naam van dezelfde persoon, fraai geheel 75

 4849 Eereteeken voor Koningschutter van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm, ingesteld in 1930, zeer fraai stuk! 30

 4850 Kleine verzameling toebehorende aan Generaal Majoor Behrens, bestaande uit baton, diverse rozetten, Mobilisatie-Oorlogskruis, 
knopen voor Atilla, fluitje en gedeelte van een biels van de ‘Atjeh tram’, interessant geheel 25

4851

4854

 4851
WOII, Mussert- of Oostlandkruis voor Nederlandse Oostfront Vrijwilligers, ingesteld in 1941, in nette conditie, met bijbehorende 
baton, fraai geheel 300

 4852 WOII, driemaal Oorlogsherinneringskruis met diverse gespen, tevens eenmaal Kruis voor Krijgsverrichtigingen met gesp ‘Timor 
1911-1917’ en repro Nieuw Guinea Kruis 40

 4853 WOII, Oorlogsherinneringskruis en Orde en Vrede met gespen 1946-1948, toegevoegd Belgisch Oorlogskruis 15

 4854

WOII, flinke collectie documenten en onderscheidingen van matroos Van der Zwan, waarbij zijn toegekende onderscheidingen, te 
weten Bronzen Trouwe Dienst medaille Marine, Oorlogsherinneringskruis met drie gespen en het zeldzame Kruis voor Belangrijke 
Krijgsverrichtingen Timor 1942. Alle drie met bijbehorende oorkondes, tevens spang bestaande uit Kruis voor Verdienste, Oor-
logsherinneringskruis en Verzetsherdenkingskruis en grote verzameling papieren, foto’s en andere zaken van de betreffende militair. 
Zeer interessant geheel, bezichtiging aanbevolen

250

 4855 WOII, Oorkonde voor Luchtbeschermingsmedaille, uitgereikt door burgemeester van Nijmegen 10

 4856 WOII, lot van drie officiële persfoto’s van US Army Kolonel E.R. Thorpe, betreffende uitreiking Halskruis Orde van Oranje Nassau 
met Zwaarden, ontvangen in 1943 voor bewezen diensten in Nederlands-Indië, zeer fraai geheel 40

 4857 Lanyard ten behoeve van de Militaire Willemsorde, US aanmaak, zoals gedragen door 82nd Airborne Divisie voor hun acties tijdens 
Operation Market Garden, betreft oude aanmaak 20

4858

 4858
Lotje bestaande uit drie onderscheidingstekens van de Algemeene Nederlansche Politiebond, waarbij de medaille (20,3mm), het Kruis 
in zilver (23mm) en de kleine lidmaatschapspenning. Tevens wat Oranje memorabilia 40
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4859 4860 4861

kavel TRUE Inzet

 4859
Commandeur Orde van Oranje-Nassau met zwaarden (militaire uitvoering), fraaie uitvoering met geparelde gesp, in blauwe doos 
Kanselarij 400

 4860
Naoorlogs, onderscheiding ‘De zilveren anjer’, zilveren medaille in de vorm van een rood geëmailleerde heraldische roos met gesti-
leerde anjer en B van Berhard, in witte presentatiebox met medaille, miniatuur en roset 250

 4861
Naoorlogs, Commandeur Orde van Oranje-Nassau, naoorlogs fabricaat, afwijkend type met afwijkende kroon, mogelijk unieke privé/
juweliers aanmaak, in blauwe doos Kanselarij 200

4862
4873

 4862
Vijfdelige spang, bestaande uit Orde en Vrede, Nieuw-Guinea, Mobilisatie-Herinneringskruis, 24 jaar Trouwe Dienst Marine en 
Vierdaagsekruis 50

 4863 Naoorlogs, moderne aanmaak sjerp Orde van Oranje-Nassau 20
 4864 Naoorlogs, moderne sjerp MWO, tevens twee replica Ridderkruizen 30
 4865 Naoorlogs, geborduurde moderne borstster Nederlandse Leeuw 10

 4866 Naoorlogs, oorkonde Ridder Oranje-Nassau, op naam van P.M. Snel, uitgegeven 30 Juni 1953 in koker, met miniatuur in doosje van 
uitgifte van ‘Van Wielik’, bijgevoegd oud paspoort van betreffende persoon 25

 4867 Naoorlogs, draaginsigne gewonden, met miniatuur, in originele doos van uitgifte, in ongebruikte staat 20
 4868 Doosje met circa 15 centrumstukken voor Oranje-Nassau en Nederlandse Leeuw 15
 4869 Kavel bestaande uit zes Luchtbeschermingsmedailles 10
 4870 Naoorlogs, kavel van acht miniaturen, waarbij Bronzen Kruis 20
 4871 Naoorlogs, kavel van zes miniaturen Trouwe Dienst 10
 4872 Lot van vijf medailles waarbij eenmaal miniatuur Verzetsherdenkingskruis 20

 4873 Lot van vijf stuks onderscheidingen en miniaturen, waarbij Rode Kruis 20
 4874 Circa 100 stuks sterren ten behoeve van baton ‘Orde en Vrede’, tevens wat zilverkleurige exemplaren 15
 4875 Sigarenblikje opmaakrestanten, batons, medailles, miniaturen, linten en meer, leuk geheel 20
 4876 Naoorlogs, grote zak met kleermakersrestanten voor opmaak van Nederlandse medailles, uitzoeken! 15
 4877 Lot militaire opmaak linten, waarbij leukere combinaties 10
 4878 Naoorlogs, flinke doos met opmaak restanten en spangen 15
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4880

4881

 4880 WOI, EK1 en EK2, met wat ouderdomssporen, geen makersmarkeringen zichtbaar 50

4882

 4882
WOI, spang bestaande uit EK2 1914, Friedrich August medaille, Verdienstmedaille mit Schwertern en Hindenburgkreuz mit Schw-
ertern 80

 4883 WOI, onderscheiding ‘Ehrenzeichen für Verdienste um das Feuerlöschwesen’, achterzijde gemarkeerd ‘Original’, in doosje van 
uitgifte 30

 4884 WOI, kavel van 10 medailles, waarbij betere. Onder andere tweemaal EK2, herstellers ‘Cd 800 en S-W’, tevens periode Frans-Duitse 
oorlog, enige linten repro, niettemin leuk uitzoeklot 100

 4881 WOI, spang bestaande uit EK2 1914, medaille ‘1891-1918 Württemberg, für Tapferkeit und Treue’ en ‘9 Jahre Treue Dienst’ 50

Duitsland / Germany

 4879 WOI, EK1, maker ‘K.A.G.’, op achterzijde gekerfd ‘1.8.18., 5.8.18’. Met lichte schade, doch fraai stuk 60

kavel TRUE Inzet
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4885

kavel TRUE Inzet

 4885

WOII, Blutorden type 1, uitgereikt aan deelnemers aan de Putsch van 9 November 1923, nummer 1051, op naam van Georg Dürr, 
teruggetrokken (‘Entzogen’) op 11 November 1938. 
Voorzijde gemarkeerd ‘9. Nov. München 1923–1933’, keerzijde gemarkeerd ‘UND IHR HABT DOCH GESIEGT, 1051, 990 J. Fuess 
München‘.
 
Speld aan lintje vastgemaakt, gemarkeerd ‘W. Winkler Furth I/B’, ringetje aan lint dichtgeknepen. Geheel heeft wat sporen van ouder-
dom, doch zeer zeldzaam
 
WWII, Blutorden type 1, awarded to participants in the putsch of November 9th 1923, numbered 1051, named to Georg Dürr, revoked 
(‘Entzogen’) on 11 November 1938.
 
Obverse marked ‘9. Nov. München 1923–1933’, reverse marked ‘UND IHR HABT DOCH GESIEGT, 1051, 990 J. Fuess München‘.
 
Button attached to ribbon, marked ‘W. Winkler Furth I/B’, split ribbon ring closed.
 
Some minor damage, very rare award

3000

 4886 WOII, lint voor Blutorden, voorzien van originele baton, zeer zeldzaam 20

4887

 4887 WOII, Spanienkreuz in Brons met Zwaarden, geen makersmarkering, zeldzaam stuk in nette toestand 150
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4888
4890

4891

kavel TRUE Inzet

 4888
WOII, medaillespang, vermoedelijk van Legion Condor soldaat, bestaande uit ‘EK2, KVK mit Schwertern, Luftwaffe Treue Dienst 4 
Jahre, Anschlussmedaille en Spanischen Freiheitskampf Feldzugsmedaille’, fraai geheel 200

 4889 WOII, Mutterkreuz in Silber, in originele doos 25

 4890 WOII, EK1, met makersmarkering ‘20’ (C.F. Zimmermann, Pforzheim), in nette staat 80

 4891 WOII, EK2, maker ‘19’ (E. Ferd Weidmann, Frankfurt), in nette staat, met lint 40

4892
4893

 4892 WOII, spang bestaande uit EK2 en KVK mit Schwertern, met bijbehorende baton 60

 4893
WOII, lot bestaande uit Kriegsverdienstmedaille, Winterschlacht im Osten 1941/42 en EK2. IJzeren Kruis heeft lichte schade, alle 
drie in bijbehorende zakjes 50

 4894 WOII, lot van circa 9 medailles, waarbij KVK en Westwall 40
 4895 WOII, vier medailles, ‘Winterschlacht im Osten, Westwall, Mutterkreuz in Bronze en KVK 1e Klasse Mit Schwertern’ 80
 4896 WOII, DRL-sportabzeichen in brons, ‘DRGM’ gemarkeerd, maker ‘Hensler Pforzheim’ 20

4897

 4897 WOII, infanteriesturmabzeichen in brons, geen makers merk aanwezig 70

 4898 WOII, lot van 9 diverse reproductie Abzeichen en onderscheidingen 10

 4899 WOII, lotje met reproductie onderscheidingen en Abzeichens, betaalbaar alternatief voor originelen, tevens vermoedelijk origineel 
Edelweiss Officiers embleem 20
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4900

4902
kavel TRUE Inzet

 4900
BRD, Lot met diverse Duitse Verdienst-onderscheidingen wo. de ronde medaille, Ridderkruis, Borstspeld, damesstrik etc., totaal 7 
stuks 70

België / Belgium
 4901 WOI en later, leuk uitzoeklot bestaande uit circa 17 medailles waarbij beter, vijfmaal in doosje 40

 4902

WOI en WOII, indrukwekkende collectie eretekens en bescheiden, kortom hele militaire carriere van een Kapitein-Commandant van 
het Belgisch leger. Bestaande uit een collectie modelonderscheidingen en miniaturen, waarbij Kroonorde, Croix de Guerre, Oorlog-
skruizen 1e en 2e Wereldoorlog, Overwinningsmedaille 14-18 en vele andere. Tevens diverse diploma’s, documenten en foto’s van 
genoemd militair, zeer fraai en compleet geheel van een lange militaire carriere, verdient bezichtiging

200

 4903 WOI en WOII, lot van circa 13 medailles, waarbij Kroonorde Officier, tevens spangetje van drie onderscheidingen 25

 4904 Interbellum, kader met foto van Adjunct-Commissaris van Calster, Politie Mechelen, voorzien van fraaie ketting met miniatuur-
onderscheidingen, leuk geheel 25

 4905 WOII, klein lot bestaande uit drie onderscheidingen, waarbij ‘1940-1945’, met enige schade, toegevoegd een dogtag 5

4906

4911

 4906 Naoorlogs, halskruis Commandeur Orde Leopold I, aan lint, in keurige staat 50

 4907 Medaillelinten Yser medaille en Bevrijdingsmedaille, grote hoeveelheid 20
 4908 Kavel van zes diverse medailles 15
 4909 Kavel bestaande uit circa 14 medailles en enkele batons 15
 4910 Lot van elf eretekens 15

Frankrijk / France

 4911 WOI en WOII, kavel bestaande uit circa 20 medailles, waarbij veel diverse, leuk uitzoeklot 30

4912
 4912 Viermaal medailles buitenlandse operaties, waarbij tweemaal ‘Medaille Coloniale’ 30
 4913 Circa 10 stuks verschillende medailles 25
 4914 Naoorlogs, klein lotje van circa 7 onderscheidingen, waarbij tweemaal Legion d’Honneur 25

Engeland / United Kingdom
 4915 WOI, drie medailles, allen op naam van J.J. Prince, ‘Victory Medal’, ‘1914-15 Star’ en ‘British War Medal’ 20

 4916 WOI, vier medailles, allen op naam van Sergeant Matthew Powell, bestaande uit ‘Victory Medal, 1914-15 Star, British War Medal en 
Long Service Medal’, leuk geheel 30
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4917

4920

kavel TRUE Inzet

 4917
WOI, vier medailles, allen op naam van PTE. T. Cooper, bestaande uit ‘Victory Medal, 1914 Star, British War Medal en South Africa 
Medal met gespen South Africa 1902, Orange Free State en Cape Colony’, zeer fraai geheel 80

 4918 WOII, spang met vier medailles, allen op naam van W.M.W. Goostrey, bestaande uit ‘1939-1945 Star, Pacific Star, Australian Service 
Medal en British War Medal’ 20

 4919 WOII en later, kavel bestaande uit 7 medailles, veel WOII, waarbij betere 30

 4920
Ruim 10 medailles en enkele miniaturen, waaronder Krim medaille, met veel interessante gespen, tevens kopie ‘Victoria Cross’, zeer 
interessant kavel, dient bekeken te worden 100

 4921 Viermaal ‘Imperial Service Medal’, diverse periodes, waarbij twee in doosje 40
 4922 Naoorlogs, lotje met 10 replacement medals, Gulf War en RAF 10

USA
 4923 Naoorlogs, Purple Heart, in doos van uitgifte, met miniatuur en bijbehorende batonnen en knopen, leuke set 25

4924 4928

 4924 Naoorlogs, bakje met circa 22 medailles en 2 miniaturen, waarbij Bronze Star en Purple Heart 50

 4925 Naoorlogs, vijf verschillende medailles in doosjes van uitgifte, waarbij Silver Star 30
 4926 Flink lot van circa 15 medailles en onderscheidingen 25

World
 4927 WOII, herdenkingsmedaille voor Italiaanse vrijwilligers die hebben deelgenomen aan de Spaanse Burgeroorlog, lint is niet correct 25

 4928 Geallieerd, WOI, lot van 7 verschillende Victory Medals en eenmaal miniatuur 15

 4929 Oostenrijk, WOI, lot van vier medailles, waarbij voor ‘Tapferkeit’ en ‘Für Österreich 1914 -1918’ 25

4930
4931

 4930 Bulgarije, driemaal medaille, waarbij officier ‘Civil Merit Order’ en ‘Order of St. Alexander’ 80

 4931 Servië, Order of the White Eagle, type II (1903-1941), Model I zonder zwaarden 100
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4933 4935

kavel TRUE Inzet

 4932 Chili, Order of Merit, met blauw emaille en rozet 40

 4933 Chili, halskruis commandeur Order of Merit, met lint 75

 4934 Venezuela, Order of the Liberator, Commander cross 40

 4935 Venezuela, zilveren borstster Andres Bello 50

 4936 Lot van zes medailles UN, Navo en WEU 15

 4937 Lot van vijf Kuwait medailles met baton in origineel doosje, 1991 20

 4938 Klein lotje speldjes en onderscheidingen, waarbij WOII Nederlandsche Arbeidsdienst 10

 4939 Naoorlogs, Pakistan en omliggende gebieden, lot van 10 diverse medailles 20

 4940 Naoorlogs, Oost-Europa, kavel bestaande uit circa 20 medailles, diverse landen, eenmaal Polen in doosje van uitgifte 15

 4941 Voormalig Oostblok, lot van circa acht medailles, waarbij Tsjecho-Slowakije 20

 4942 Lot bestaande uit onder andere wandelmedailles, rijwielbelastingplaatjes en Eremedaille in Brons met miniatuur in doosje van uit-
gifte, tevens Duitse dogtag en Kuban schild (mogelijk repro) 25

4943 4944

 4943 Lot van 10 diverse medailles en onderscheidingen 35

Penningen / Medals

Nederland / Netherlands

 4944
Beloningspenning ‘Citadel van Antwerpen’ 1832 door D. van der Kellen, met omhooglopende pijl en vijf roosjes (voor verkoop aan 
verzamelaars), brons, 51 mm 80

 4945 Beloningspenning ‘Citadel van Antwerpen’ 1832 door D. van der Kellen, met horizontale pijl, op naam van K. Tengnagel, brons, 51 
mm 80

 4946 Tafelpenning inhuldiging Koningin Wilhelmina 1898 in brons, in doosje van ‘Het Medaillehuis L. Nicolaas’ 25
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4947 4948

kavel TRUE Inzet

 4947 WOII, penning NSB Lotsverbondenheid 10-14 Mei 1940, in keurige staat 40

 4948 Penning ‘125-jarig bestaan van de Militaire Willemsorde, 1815-1940’, in origineel doosje van Koninklijke Begeer 20

4949

4962

 4949 Naoorlogs, penning Militaire Willemsorde Marco Kroon 29 mei 2009, afmeting circa 60 mm, in etui 20

 4950 Lot van vier draagpenningen, Commitee Nationaal Gedenkteken1813-1863/69 in zilver, Oranje penning 1813-1863, Staking Neder-
landse Spoorwegen en Vrijmetselarij 25

 4951 Naoorlogs, flinke hoeveelheid van voornamelijk schietprijzen Oud-mariniers, tevens wat diversen, leuk om uit te zoeken 10
België / Belgium

 4952 Circa zeven verschillende politiepenningen, waarbij ‘Agent’penningen 20
Duitsland / Germany

 4953 WOI, penning ‘Sinking of the Lusitania’ door Karl Goetz, British propaganda issue 20
World

 4954 Naoorlogs, oningevuld korpsbrevet Officier Gemeentepolitie, in mintstaat 15
 4955 Kavel diverse penningen, onderscheidingen en penningen, leuk om uit te zoeken 10

Emblemen en insignes / Badges and insignia

Nederland / Netherlands
 4956 Naoorlogs, onaangebroken verpakking van 50 stuks borstemblemen Landmachtdagen 2010 20
 4957 Kavel van zes koud-weer spelden 20
 4958 Kavel van dozijn witmetalen petleeuwen, mogelijk politie 10
 4959 Naoorlogs, lot van zes ex-commando emblemen 20

 4960 Naoorlogs, lotje met betrekking tot Medische Dienst, waarbij Arts-brevetten (splitpen/schroefjes), Apotheker, Tandarts, speld Militair 
Hospitaal Assistenten, 11 stuks in totaal 30

 4961 Naoorlogs, kavel van vijf emblemen, waarbij Heli-instructor, Landing Point Commander en herinneringsspeld Luchtmobiel 20
 4962 Naoorlogs, Luchtmacht, interessant lot, met diverse emblemen en spelden, onder andere Rabbijn, diverse wings, circa 24 stuks 50
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4963

4968

kavel TRUE Inzet

 4963 Naoorlogs, groot kavel diverse naoorlogse emblemen, circa 50 stuks, dient bekeken te worden 100

 4964 Naoorlogs, kavel van zeven brevetten Militaire Brandweer, waarbij Duiker-instructeur 15

 4965 Lot van zesmaal militair ruiterbrevet, in zilver, goud en brons. Driemaal borsthanger en drie keer speld 20

 4966 Naoorlogs, KMAR, kavel van 8 sets rangonderscheidingstekens van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, waarbij 
overhemd en jas 15

 4967 Naoorlogs, doosje baretemblemen en schouderemblemen 5

 4968 Naoorlogs, patroontasbeslag met misdruk ‘Je Maintiendpai’, curieus 10

4969

4970

 4969 Naoorlogs, doosje met generaals- en staf materiaal, kraaghaken en brevetten 40

 4970 Naoorlogs, grote verzameling van circa 60 Nederlandse brevetten en onderscheidingstekens, veel beter materiaal 100

 4971 Naoorlogs, lot half-fabricaten en beslag ten behoeve van Giberne en sabeltas, curieus 10

 4972 Naoorlogs, vijf bladen met diverse emblemen, circa 50 stuks, leuk om uit te zoeken 20

 4973 Naoorlogs, bord voorzien van grote hoeveelheid emblemen Burgerbescherming, ruim 50 stuks, bijzondere collectie 25

4974

 4974 Klein lot bestaande uit circa zeven emblemen KLM, diverse periodes 30

 4975 Klein lot bestaande uit circa zes emblemen KLM, diverse periodes 25
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4976

4980

kavel TRUE Inzet

België / Belgium

 4976 (Na)oorlogs, groot lot helmplaten, waarbij halffabrikaten, interessant, leuk om uit te zoeken 50

 4977 Naoorlogs, kleine collectie halffabrikaten helmplaten Belgische politie, circa 8 stuks, toegevoegd borsthanger 15

 4978 Naoorlogs, lot diverse helmplaten Belgische politie, circa 11 stuks, op houtjes, leuk om uit te zoeken 25

 4979 Naoorlogs, collectie helmplaten politie, circa 14 stuks, ingelijst 25

 4980 Naoorlogs, collectie helmplaten politie, circa 12 stuks waarbij betere, ingelijst 40

 4981 Naoorlogs, flinke collectie helmplaten politie, circa 40 stuks waarbij betere, op plaat, overgespoten 50

 4982 Naoorlogs, kavel diverse politie-emblemen, circa 55 stuks, leuk om uit te zoeken 20

Engeland / United Kingdom

 4983 WOI, Mine Clearance Service Badge 20

4984

4987

 4984 WOII, lot van 7 verschillende ‘Star’ medailles 30

 4985 WOII, para cap badge, met enige slijtagesporen, zeldzaam 10

 4986 WOII, RAF Warrant Officer Cap badge, lot van zes stuks 15

USA

 4987 WOII, circa 50 Amerikaanse emblemen, in goede staat 25
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4988

kavel TRUE Inzet

 4988
Naoorlogs, ‘United States Army Secretary of Defense Identification Badge’, oudere uitvoering met bijbehorende miniatuur. Door 
inzender verkregen van een in Brussel gestationeerde Amerikaanse NAVO-generaal in de jaren ‘70, fraai stuk 80

 4989 Naoorlogs, Operation Desert Storm, lot van twee verschillende patches en een pin, leuk geheel 10
 4990 Naoorlogs, doosje met politie spelden en emblemen, ruim 40 stuks 20

World
 4991 Klein lot waarbij epauletten Vreemdelingenlegioen en embleem Kriegsmarine 5
 4992 Doosje emblemen, badges en meer, zowel origineel als repro, leuk om uit te zoeken 10

Uniformen / Uniforms

 4993 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Limburgse Jagers, gedateerd 1960, kraagemblemen ontbreken 20

4994 5000

5002

 4994 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Korps Mariniers (pisapak), jas maat 52, broek maat 50 40

 4995 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Korps Mariniers, jas maat 55, broek maat 51 3/4 40

 4996 Nederland, naoorlogs, uniformjas Garderegiment Prinses Irene, schouderemblemen niet aanwezig 25

 4997 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Garderegiment Jagers, schouderstukken niet aanwezig, voorzien van diverse labels 25

 4998 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue officier Garderegiment Jagers, schouderstukken niet aanwezig, voorzien van diverse labels 25

 4999 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue van het Trompetterkorps der Artillerie, gedateerd 1960 25

 5000 Nederland, naoorlogs, ceremonieel uniform Kapel Koninklijke Luchtmacht, bestaande uit tuniek en pantalon 40

 5001 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Artillerie, Sergeant-Majoor, met kwasten, gedateerd 1958 30

 5002 Nederland, naoorlogs, dolman muzikant Korps Rijdende Artillerie 50

 5003 Nederland, naoorlogs, lot bestaande uit M58 VT landmacht uniformjas, twee broeken, binnenvoering, baret  Marine, enkele emble-
men en twee vorken 5
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5004 5005 5008

kavel TRUE Inzet

 5004 België, circa 1945-1950, vest Commissaris, voorzien van diverse onderscheidingslintjes, met fraai borduurwerk 75

 5005 België, circa 1945-1950, vest politie Brussel 40

 5006 België, circa 1970, politie uniform Tongeren, set bestaande uit jas, broek, stropdas, pet, koppel en holster, geheel in gebruikte staat en 
voorzien van originele emblemen 15

 5007 België, naoorlogs, flinke doos met zes á zeven politiejassen, overall en meer 10

 5008 Engeland, naoorlogs, kilt Queens own Highlanders, size 20, leuk stuk 50

5009

5010

 5009 Engeland, naoorlogs, kilt Black Watch, size 20, 1953 pattern 50

Diversen / Miscellaneous

Nederland / Netherlands

 5010 Groene kepie, Studentenweerbaarheid of iets dergelijks 25
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5011

5014

kavel TRUE Inzet

 5011 Naoorlogs, politiehelm Amsterdam, met enige naoorlogse markeringen 25

 5012 Lot van twee Engelse Dispatch helmets, waarbij door Marine Politie doorgebruikt 15

 5013 MKIII helm, naoorlogs doorgebruikt door PTT, geheel in nette staat 10

 5014
Naoorlogs, M1 buitenhelm, Nederlandse aanmaak, ten behoeve van Unifil troepen in Libanon, voorzien van originele verf en stickers, 
met binnenhelm, kinriemen helm missen 25

 5015 Naoorlogs, pomp voorzien van opschrift ‘Voor openen, ontluchten, werkdruk 6 Ato.’, curieus stuk 5

 5016 Naoorlogs, houten bord van de 4e Staf Divisie 5

 5017 Naoorlogs, bord ‘Kon. Marechaussee, Neth.Mil.Police’, leuk stuk 10

 5018 Naoorlogs, beeldje Korps Mariniers, toegevoegd een vaantje 5

 5019 Naoorlogs, Rijkspolitie helmplaat gedragen door Ere-escorte 15

 5020 Petband voor officier Koninklijke Marine, tevens twee schoudereffecten 5

5021

5024

 5021 Nestel, adjudant koninklijk Huis, met pennen, lastig te vinden stuk 50

 5022 Jaren ‘50-’60, vlag Korps Genie/Pontoniers, lengte circa 90cm, enige gebruikssporen 10

 5023 Sjabrak Rijkspolitie 25

 5024 Naoorlogs, Giberne riem officieren Marechaussee 80

 5025 Naoorlogs, Nederlandse hoes voor scherfvrij vest, Belgische camouflage, echter Nederlands gebruikt bij Bijzondere BijstandsEenheid 
(BBE), NATO stock number met Nederlandse code, curieus stuk! 20



Saturday January 12, 2018 Militaria en diversen

70

5026

5027

kavel TRUE Inzet

 5026
Naoorlogs, instructieplaat met beweegbare delen van Nederlandse uniformen, voorzijde Landmacht, achterzijde Luchtmacht, curieus, 
afmeting 83x108 cm 25

 5027 Naoorlogs, kader Gele Rijders, met certificaat van echtheid, 37/250 50

 5028 Naoorlogs, Waarderingsregister van Opleidingsschool Algemeen Opleidingscentrum Cavalerie, leeg 5

5029

5031

 5029 Lot gemeentepolitie, bestaande uit ceremoniële helm en driemaal tas met kruisriem, met embleem ‘Vigilat ut quiescant’, leuk geheel 40

 5030 Bakje gevuld met diverse zaken, waarbij wat emblemen, speldjes, medaille Orde en Vrede en meer, leuk om uit te zoeken 10

 5031 Lot van zes diverse petten koopvaardij, diverse rederijen, petten in slechte staat, doch interessante emblemen 20

 5032 Lot van negen diverse petten koopvaardij, diverse rederijen, petten in slechte staat, doch interessante emblemen 20
 5033 Lot van vijf koopvaardij petemblemen, waarbij NHSM, set schouderstukken en enkele knopen 20

Duitsland / Germany
 5034 Naoorlogs, pet marine Kyffhäuserbund, in keurige staat 5

5035
5037

 5035 Naoorlogs, re-enactement zadeldek met aan beide zijden ster met ‘Gott, Ehre, Vaterland’ 25

 5036 DDR, paar NVA Officiers laarzen, vermoedelijk maat 42 5

 5037 Naoorlogs, DDR, kistje met diverse stempels en documenten, waarbij veel VoPo, interessant kavel 20
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5039

5041

kavel TRUE Inzet

 5038 Naoorlogs, BRD, 100 stuks ‘Schirmmutzenabzeichen Heer’, in originele verpakking in doos van uitgifte, gedateerd 23 Juli 1963, 
bijzonder 10

 5039 Modelbouw, schaal 1:9, ESCI, BMW R/75 with sidecar, in complete staat 5

 5040 Modelbouw, schaal 1:350, gebouwd model van de Bismarck, met lichte schade, staat leuk bij een verzameling, wordt niet verzonden 5

België / Belgium

 5041 1945-1953, motorhelm politie Antwerpen type Cromwell, in nette staat 75

 5042 Helm speciale eenheden politie, vizier wat smoezelig, binnenwerk netjes, ideaal voor wedstrijden Anderlecht-Club Brugge 20

5043

5051

 5043 Naoorlogs, helm met ballistisch vizier, ideaal voor wedstrijden Ajax-Feyenoord 20

 5044 Naoorlogs, tweemaal kepie politie, waaronder Edingen 20
 5045 Lot van drie gemeentepolitie motorhelmen, binnenwerken korrelig 10
 5046 Lot van twee gemeentepolitie motorhelmen, waarbij type Cromwell, gezien de leeftijd in nette staat, beide binnenwerken nog keurig 20
 5047 Circa 1960, kogelvrij vest en helm politie 10
 5048 Naoorlogs, lichtbak politie, met enige schade, wordt niet verzonden 5
 5049 Zwaailicht politie, nog in redelijk nette staat, werking niet getest, wordt niet verzonden 5
 5050 Naoorlogs, politiemelder, circa 1960, leuk restauratiestuk, wordt niet verzonden 5

 5051 (Na)oorlogs, collectie van negen koppelgespen politie, waarbij Brussel en Antwerpen, op plaat 25

 5052 Lot diverse zaken Belgische politie, waarbij drie zegeltangen, diverse stempelingen 5
Engeland / United Kingdom

 5053 WOII, Britse veldfles, toegevoegd naoorlogse M1 binnenhelm 5
 5054 Naoorlogs, doedelzak 20
 5055 Naoorlogs, pace stick, messing beslag 20

 5056 Reproductie militair horloge, gemarkeerd op achterzijde Broad Arrow en ‘M.ilitary A.ccessoiries S.pecification 300477 H.elicopter 
Aircraft A.rmy Property’, digitaal 30
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5057 5058

kavel TRUE Inzet

USA

 5057 Naoorlogs, US M15 tripod in M42A1 case 40

 5058
Circa 1950, parachutepack ‘Irving’ gemarkeerd, gedateerd November 1949, met bijbehorende chute, quick release systeem, vermoe-
delijk compleet geheel 50

 5059 Naoorlogs, driemaal Leather Sniper Rifle Cheek Pad voor Garand 20

 5060 Periode Vietnam, lot van vijf helm camo covers, waarbij beschilderd ‘Born to Kill, trained to survive!’ 20

 5061 Set life raft paddles, US Army/Airforce, in zeer goede staat, lastig te vinden 10

 5062 Naoorlogs, duffel bag, circa jaren ‘80, met SP0 code, gemaakt bij ‘Reyes Industries Inc.’ 5

5063

5071

World

 5063 (Na)oorlogs, lot van circa 13 diverse handboeien/knevelkettingen 50

 5064 (Na)oorlogs, lot van circa 13 diverse handboeien/knevelkettingen, enkele sleutels aanwezig 50

 5065 Lot van twee sets muzikanten zwaluwnesten, een koppelschoen en een sabelketting 15

 5066 Lot bestaande uit een set haksporen en een kraaienpoot 5

 5067
Rusland, Koude Oorlog, zeer uitgebreid lot toebehoren ten behoeve van het M46 130mm veldkanon, bestaande uit drie kisten met 
accu’s/apparatuur, statief met afstandsmeter, 2e statief, plotboard met toebehoren en literatuur in koffer. Werking niet getest, doch 
interessant geheel VERZENDING NIET MOGELIJK

5

 5068 Backplate assembly, met drie zuurstofflessen, curieus stuk, wordt niet verzonden 5

Lots en verzamelingen / Larger lots and collections

Nederland / Netherlands

 5069 Naoorlogs, bananendoos met circa 10 diverse hoofddeksels, waarbij KMAR en scheepvaart, leuk om uit te zoeken 5

 5070 Naoorlogs, lot bestaande uit 10 diverse civiele petten, waaronder Politie, PTT en meer 10

 5071 Naoorlogs, lot van circa 9 petten, waarbij Marine, Mariniers en Landmacht 10

 5072 Naoorlogs, groot lot diverse vangsnoeren, waarbij KMAR 5

 5073 Naoorlogs, lot divers, waarbij webbing, kaartentas, plunjezak en meer 5
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5074

5076

kavel TRUE Inzet

 5074
Zeer groot lot militaria, bestaande uit diverse uniformen, waarbij Servicedress GNK, Art. en Korps Mariniers, hoofddeksel, diverse 
onderscheidingstekenen en meer, dient gezien te worden 25

 5075 Naoorlogs, lot bestaande uit tankoverall/slaapzak, gedeelte slaapzak en binnenvoering uniformjas 5

 5076
Naoorlogs, flink lot diverse zaken politie, voornamelijk Rijkspolitie, waarbij emblemen, rangen, knopen, schildjes, instructieboekjes, 
2 sets beenkappen en meer 20

 5077 Vooroorlogs, groot lot lederwerk, waarbij sabeldragers, riemen en meer, met gebreken, leuk restauratiemateriaal 10
 5078 Lot van vier canvas kaartentassen 10

België / Belgium
 5079 WOII, lot met onder meer beenkappen en gasmasker in bus 10

5080

5085

 5080 Naoorlogs, bananendoos gevuld met negen diverse petten en helmen 20
 5081 Naoorlogs, bananendoos gevuld met vijf diverse helmen 10
 5082 Naoorlogs, lot van vijf helmen, waarbij Ordehandhaving 10
 5083 Naoorlogs, lot van vier helmen, waarbij Motorpolitie 10
 5084 Lot van drie politie motorhelmen, waarbij met vizier, binnenwerken korrelig 10

 5085 Circa 1970, kleine verzameling bestaande uit vijf kepies gemeentepolitie, waarbij Adjunct-Commissaris 50
 5086 Naoorlogs, lot van vijf diverse helmen 10
 5087 Naoorlogs, verhuisdoos gevuld met allerhande politie hoofddeksels, leuk om uit te zoeken 20
 5088 Naoorlogs, lot van drie politiehelmen gemeentepolitie, waarbij Kontig 25

5089

5094
 5089 (Na)oorlogs, drie politiehelmen, waarbij Schoten, nette binnenwerken, toegevoegd een Adrian helm zonder binnenwerk 40

 5090 Lot van zes reflectoren en lichten, diverse uitvoeringen en periodes 5

 5091 Doos diverse lampen en fotocamera’s 5

 5092 Doos gevuld met verschillende plankjes waarop gemonteerd knopen en borsthangers van de Belgische Veldwachterij 20

 5093 Circa 1970, flink lot graden en kentekens Gemeentepolitie, waarbij twee borsthangers Politie Oostende 25

 5094 Doosje met circa 24 Dienstplaatjes Belgische Politie, van oud tot nieuw, waarbij zeer fraaie emaille exemplaren 50
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5103

5104

kavel TRUE Inzet
 5095 Naoorlogs, doos lederwerk politie, waarbij holsters en koppelriemen 10

 5096 Naoorlogs, lot van drie schilden Belgische oproerpolitie, tweemaal met hoes, toegevoegd foto van schild in gebruik tijdens oefening, 
wordt niet verzonden 15

 5097 Naoorlogs, drie verschillende schilden oproerpolitie, met enige gebruiksschade, wordt niet verzonden 15
 5098 Vanaf circa 1900, groot lot voornamelijk ingelijste foto’s, circa tien foto’s in zeven lijsten, waarbij zeer oude, wordt niet verzonden 5
 5099 Kavel bestaande uit 10 portretten en andere ingelijste zaken, waarvan 8 in kader, wordt niet verzonden 10

 5100 Naoorlogs, lot van vijf grote ingelijste (ingekleurde) fotoprints, voorstellende diverse commissarissen en trouwfoto, wordt niet ver-
zonden 5

Duitsland / Germany
 5101 Naoorlogs, lot van circa 9 hoofddeksels, waarbij veel petten, voornamelijk DDR 5

Engeland / United Kingdom
 5102 Lot bestaande uit vier helmen, voornamelijk Britse makelij, waarbij tropenhelm en tweemaal MKII, in diverse condities 15

 5103
Naoorlogs, grote kist met regimentsknopen Kings Crown en Queens Crown, leuk om uit te zoeken, circa 15 kilo (circa 3000-4000 
stuks) 50

Russia
 5104 Lot van 10 petten, waarbij zesmaal Sovjet-Unie, tevens DDR en BRD 10

USA
 5105 Naoorlogs, lot van drie helmen 5

World
 5106 Lot van circa 23 diverse schuitjes 10
 5107 Lot bestaande uit circa 15 diverse petten, leuk om uit te zoeken 10
 5108 Kavel bestaande uit vijf brandweer/civiele helmen, diverse landen en periodes 10
 5109 Kavel bestaande uit vijf brandweer/civiele helmen, diverse landen en periodes 10
 5110 Lot van zes diverse helmen, waarbij Adrian helm en Nederlandse M34 25
 5111 Lot van zes diverse helmen, waarbij Nederlandse door PTT doorgebruikte M27 helm 25
 5112 Lot van vijf helmen, diverse landen en periodes, enige binnenwerken missend, interessant om uit te zoeken 15
 5113 Naoorlogs, lot bestaande uit vier helmen, waarbij Nederlands en West-Duits 15

 5114 Naoorlogs Lot bestaande uit twee doorgebruikte helmen, namelijk Nederlandse M27 helm en Britse MKIII helm, tevens brandweer-
helm 10

 5115 Kavel bestaande uit twee helmen, waarbij naoorlogse MKII helm, Engelse klaroen en een NATO plaquette 5

5116 5127

 5116
Lot bestaande uit een U.S. M8 gevechtsmes, gemarkeerd ‘B.M. CO.’, twee knevelkettingen waarbij eenmaal gemarkeerd ‘1941’, 
uitgave van ‘Voor Volk en Vaderland’ en een (loopgraaf)knuppel 30

 5117 Eind 19 eeuw, lot bestaande uit circa 21 diverse sabeldragers, diverse markeringen en jaartallen zichtbaar, diverse reparaties en latere 
aanpassingen 25

 5118 Flink lot, waarbij gasmasker, spijkerbajonet en tankhelm, leuk om uit te zoeken 10
 5119 Grote doos gevuld met allerhande militaire zaken 20
 5120 Lot diverse militaria, waarbij enkele lederen tasjes USA WOII, gestempeld ‘US J.Q.M.D. 1940, E.N.S.’ 5
 5121 Grote doos diverse militaria, gevuld met zowel oorlogs als naoorlogs, uitzoeken 10
 5122 Bananendoos gevuld met ruim 50 diverse holsters, veel verschillende soorten, tevens wat toebehoren 25

 5123 Flink lot diverse zaken, waarbij Nederlands Vredestein gasmasker in tas, Brits zakmes gedateerd 1946, kijker voor Sherman tank 
gedateerd 1943 en armband Volkspolizei, leuk om uit te zoeken 20

 5124 Doos diverse militaria, waarbij WOII Nederlands gasmasker in Belgische bus, antieke handboeien en diverse afgeschoten hulzen op 
band 15

 5125 Groot kavel bestaande uit diverse kledingstukken, onderscheidingstekens en meer, leuk uitzoeklot 10
 5126 Lot bestaande uit pet luchtmacht Sovjet-Unie, pet Hoofdofficier KLU en kepie Zwitserse grenswacht 10
 5127 Lot van circa 11 zaklampen, diverse landen en periodes, waarbij WOII, werking niet getest 25

 5128 WOII en later, munitiekist gevuld met diverse militaria, waarbij uitrustingsstukken, emblemen en diverse andere zaken, van WOII tot 
modern, Nederlands, Brits, USA, dient bekeken te worden 20
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5135
kavel TRUE Inzet

 5129 Modelbouw, schaal 1:72, circa 26 stuks ongebouwde gevechtsvliegtuigen RAF (pre) WOII, diverse merken, voor zover zichtbaar alles 
compleet 20

 5130 Modelbouw, schaal 1:72, circa 16 stuks ongebouwde gevechtsvliegtuigen US WOII, diverse merken, voor zover zichtbaar alles 
compleet 10

 5131 Modelbouw, schaal 1:72, circa 13 stuks ongebouwde civiele vliegtuigen, zowel vooroorlogs als later, diverse merken, voor zover 
zichtbaar alles compleet 5

 5132 Modelbouw, schaal 1:72, circa 20 stuks ongebouwde naoorlogse gevechtsvliegtuigen, diverse merken, voor zover zichtbaar alles 
compleet 15

 5133 Modelbouw, schaal 1:72, circa 8 stuks ongebouwde gevechtshelicopters, diverse landen en periodes, diverse merken, voor zover 
zichtbaar alles compleet 5

 5134 Modelbouw, schaal 1:72, circa 6 stuks ongebouwde gevechtsvliegtuigen WOII, vijfmaal Italië, waarbij diverse bommenwerpers, 
eenmaal Japan, diverse merken, voor zover zichtbaar alles compleet 15

 5135
Modelbouw, schaal 1:72, circa 11 stuks ongebouwde gevechtsvliegtuigen Luftwaffe WOII, waarbij grotere toestellen, diverse merken, 
voor zover zichtbaar alles compleet 20

 5136 Modelbouw, diverse schalen, voornamelijk Duitsland WOII, veel gevechtsschepen en vliegtuigen, diverse merken, voor zover 
zichtbaar alles compleet 25

 5137 Modelbouw, diverse schalen, lot van circa 12 stuks ongebouwde Geallieerde  vliegtuigen, voornamelijk gevechtsvliegtuigen doch ook 
wat civiel, waarbij enkele dubbele, voor zover zichtbaar alles compleet 15

 5138 Enorm lot met papieren bouwmodellen, landmacht, luchtmacht en marine. Zowel Nederlandse modellen als wereld, diverse formaten, 
dient bekeken te worden, wordt niet verzonden 5


