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Donderdag 21 juni 2018
Thursday June 21, 2018

Kunst & Curiosa
Art & Collectibles

Vrijdag 22 juni 2018
Friday June 22, 2018

Goud & Zilver
Gold & Silver

Zaterdag 23 juni 2018
Saturday June 23, 2018

Militaria



Aankomende veilingen in IJsselstein

Postzegels en ansichtkaarten
Veilingdata: 7 en 8 september 2018
Inzenden mogelijk tot 6 juli 2018

Munten, bankbiljetten, penningen en onderscheidingen
Veilingdata: 13 t/m 17 november 2018
Inzenden mogelijk tot 7 september 2018

Kunst & curiosa, goud & zilver en militaria
Veilingdata: 10 t/m 12 januari 2019
Inzenden mogelijk tot 23 november 2018

Postzegels en ansichtkaarten
Veilingdata: 15 en 16 februari 2019
Inzenden mogelijk tot 14 december 2018

Munten, bankbiljetten, penningen en onderscheidingen
Veilingdata: 14 t/m 18 mei 2019
Inzenden mogelijk tot 8 maart 2019

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

Upcoming auctions IJsselstein

Stamps and postcards
Auction dates: September 7 and 8, 2018
Consignments will be accepted until July 6, 2018

Coins, papermoney, and medals
Auction dates: November 13 to 17, 2018
Consignments will be accepted until September 7, 2018

Art & Collectibles, Gold & Silver, Militaria
Auction dates: January 10 to 12, 2019
Consignments will be accepted until November 23, 2018

Stamps and postcards
Auction dates: February 15 and 16, 2019
Consignments will be accepted until December 14, 2018

Coins, papermoney, and medals
Auction dates: May 14 to 18, 2019
Consignments will be accepted until March 8, 2019

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

Kavels voorzijde: 39
  1982
  3249   

 

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

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

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

Erkend registertaxateur

Lid NVMH

Lid KNGMP

Lid NVPH

Lid IFSDA

Lid IBNSIBNS

Lid PTS

O�cial Submission Center for:

tel:+31 (0)30-6063944
tel:+31 (0)30-3100190
mailto:info@mpo.nl
http://www.mpo.nl/
http://www.mpoauctions.com/
http://www.ha.com/
mailto:paypal-hae@ha.com
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Dear Sir/Madam,

From Thursday June 21 to Saturday June 23 we will hold our bi-annual auction at our auction location in 
IJsselstein. Again we offer a wide range and interesting selection of art and collectibles from all over the world. 
If you are interested, we are happy to invite you to visit one of the days available for viewing but more so to 
visit us during the auction day itself, so you can experience firsthand what the auction is all about. Our location 
is located in the centre of the Netherlands at only a 15 minutes drive from the vibrant city of Utrecht. If you 
are unable to visit us for the auction we are happy to welcome you as an internet bidder for both bidding in 
advance and live bidding at www.mpoauctions.com. Please note that with equal bids we are obliged to use 
‘first come, first serve’.

Beste verzamelaar en liefhebber,

De nieuwe catalogus van de juniveiling 2018 voor Goud, Zilver & Sieraden, Kunst & Curiosa en Militaria is er 
weer. We gaan met enthousiasme tijdens deze 3-daagse veiling bijna 4200 kavels van eigenaar laten wisselen. 
Vanaf deze plaats een woord van dank richting onze inzenders, zij maken deze veiling mogelijk.

We starten de veiling op donderdag 21 juni, als we de Kunst en Curiosa gaan veilen vanaf 10:00 uur, met bijna 
1290 kavels schilderijen, aardewerk, Aziatica, kunst in het algemeen, porselein, oude boeken en documenten 
etc.etc., kortom een afdeling met veel variatie die zeer de moeite waard is. Ronduit indrukwekkend is een 
mooie collectie Cobra-kunst met ca. 100 kavels, met zowel losse nummers als lots. Voor de liefhebbers zijn ook 
de film- en circusposters interessant.

Op vrijdag 22 juni komen de gouden en zilveren sieraden & voorwerpen onder de hamer, ruim 1800 lots. Kijk 
eens goed naar de geelgouden armband in slangvorm (kavel 1610) of de geelgouden snuifdoos (kavel 1982), 
echte beauties! Deze dag begint de veiling ook om 10:00 uur.

Zaterdag 23 juni is de dag van de Militaria. Circa 1060 kavels met wapens, onderscheidingen, toebehoren etc. 
met wederom veel Duitsland WO I, veel historisch interessante stukken. We beginnen de veiling om 10.00 
uur. Op deze dag heeft u overigens ook nog van 08:00 tot 10:00 uur de mogelijkheid om de militaire kavels te 
bekijken.

De indeling van de kijkdagen en de veiling vindt u op de volgende pagina’s. We adviseren u om ruimschoots 
gebruik te maken van de kijkdagen, er is genoeg om te bekijken! Tijdens deze kijkdagen en de veiling serveren 
wij gratis koffie en thee en op de donderdag, vrijdag en zaterdag bieden wij u tijdens de veiling tevens een 
gratis lunch aan. Live meebieden via internet is weer mogelijk, net als het zelf invoeren van uw schriftelijke 
biedingen. Dit alles via ons online platform op www.mpoauctions.com. Verdere informatie hierover vindt u op 
de volgende pagina’s. Het belooft weer een leuke veiling te worden! Wij wensen u dan ook veel plezier met het 
doornemen van deze veilingcatalogus en wellicht tot ziens in IJsselstein.

Met vriendelijke groet, Jacco Scheper & Huib Pelzer

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

Schilderijen, aquarellen, pastels etc. 1-251

Boeken, documenten, aktes etc. 252-318

Posters, affiches, aankondigingen en 
fotografie

319-372

Ansichtkaarten, foto’s en divers 373-392

Postzegels en benodigdheden 393-397

Strips en diversen 398-401

Sportmemorabilia 402-405

Speelgoed en spellen 406-412

Speldjes 413

Fotocamera’s, projectoren etc. 414

Modelbouw 415-424

Aziatica 425-520

Mineralen, fossielen, vondsten 521-539

Ethnografie 559-600

Munten, penningen en divers 681-719

Vitrinegoederen 601-634

Porselein, aardewerk, glaswerk etc. 635-830

Verzilverde- en vergulde voorwerpen 831-863

Curiosa 864-1038

Devotionalia en religie 1039-1043

Gewichten, maatbekers en weeg-
schaaltjes

1044-1046

Antiek gereedschap 1047-1048

Deurkloppers/Door Knockers 1049-1050

Oude tegeltjes 1051-1057

Koningshuis 1058

Pennen/ Pens 1059-1063

Muziekinstrumenten en divers 1064-1067

Tin, koper, brons en divers 1068-1105

Tapijten, textiel en divers 1106-1111

Klokken en divers 1112-1136

Bustes en beelden 1137-1161

Wijnen, rookwaar en divers 1162-1167

Design 1168-1170

Meubilair, spiegels etc. 1171-1194

Oude aandelen 1195-1289

Goud, Zilver & Sieraden

Gouden sieraden en voorwerpen 1300-1982

Gouden horloges 1983-2033

Zilveren sieraden en voorwerpen 2034-2928

Diverse sieraden 2929-3055

Diverse horloges 3056-3100

Edelstenen en mineralen 3101-3129

Militaria

Geweren en pistolen 3200-3214

Blanke wapens 3215-3288

Bajonetten en divers 3289-3312

Tot en met WOI 3313-3466

Interbellum en WOII 3467-3804

Nederlands-Indië 3805-3816

Hulzen / Cartridge cases 3817-3819

Boeken, documenten etc. 3820-3961

Aardewerk en keramiek 3962-3963

Knopen 3964-3984

Ondersch., medailles, penningen 3985-4082

Emblemen en insignes 4083-4144

Uniformen 4145-4163

Diversen en lots 4164-4260

Voorwoord / Introduction         P. 3

Inhoud en kavels / Contents         P. 4

Data: kijkdagen, veiling en schriftelijke biedingen / Schedule     P. 5

Medewerkers en route / Staff and route        P. 6

MPO Online      P. 7

Algemene verkoopvoorwaarden         P. 8

Extract of the conditions of sale        P. 9

Kavels / Lots           P. 10
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Kijkdagen

Zaterdag 16 juni   10.00 - 17.00  alle kavels
Maandag 18 juni   10.00 - 17.00  alle kavels
Dinsdag 19 juni   10.00 - 21.00  alle kavels
Woensdag 20 juni   10.00 - 21.00  alle kavels
Donderdag 21 juni  09.30 - 17.00  alleen goud, zilver, sieraden en militaria
Vrijdag 22 juni   09.30 - 17.00  alleen militaria
Zaterdag 23 juni   08.30 - 10.00  alleen militaria

Veilingdata

Donderdag 21 juni Kunst & Curiosa (1-1289)   aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Vrijdag 22 juni  Goud, Zilver & Sieraden (1300-3129) aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Zaterdag 23 juni  Militaria (3200-4260)   aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Live online meebieden mogelijk op alle kavels 

Uiterlijke inzending schriftelijke biedingen

Woensdag 20 juni voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor kunst en curiosa.
Donderdag 21 juni voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor goud, zilver en sieraden.
Vrijdag 22 juni voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor militaria.

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

U kunt uw schriftelijke biedingen aan ons doorgeven via www.mpoauctions.com (zie pagina 7, dit heeft 
onze voorkeur). Lukt dit niet dan kunt u gebruik maken van de (bijgesloten) biedbrief. Deze kunt u ook 
downloaden van www.mpo.nl/nl/veilingen/biedbrief_en_bieden. Deze biedbrief kunt u mailen naar 
info@mpo.nl, faxen naar +31(0)30-3100190 of opsturen naar antwoordnummer 1894, 3400WB, IJsselstein. 
Let op: u kunt alleen gebruik maken van het antwoordnummer vanuit Nederland. Verstuurt u vanuit het 
buitenland, gebruik dan ons kantooradres (zie binnenzijde kaft) en frankeer de enveloppe voldoende. U 
kunt ons ook bellen: +31(0)30-6063944. 

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

Huib Pelzer directie en verkaveling h.pelzer@mpo.nl

Danny van Doorn administratie d.vandoorn@mpo.nl

Deborah Meijer administratie d.meijer@mpo.nl

Marita Azpilcueta administratie m.azpilcueta@mpo.nl

Jeroen den Hertog administratie en verkaveling j.denhertog@mpo.nl

Marco van Riemsdijk catalogus m.vanriemsdijk@mpo.nl

Marc Rietveld catalogus en fotografie m.rietveld@mpo.nl

Carol Eybergen verkaveling c.eybergen@mpo.nl

Hidde Kuiper verkaveling h.kuiper@mpo.nl

Nienke Offringa verkaveling n.offringa@mpo.nl

Patrick van Karsen verkaveling p.vankarsen@mpo.nl

Medewerkers

mailto:j.scheper@mpo.nl
mailto:h.pelzer@mpo.nl
mailto:d.vandoorn@mpo.nl
mailto:d.meijer@mpo.nl
mailto:m.azpilcueta@mpo.nl
mailto:j.denhertog@mpo.nl
mailto:m.vanriemsdijk@mpo.nl
mailto:m.rietveld@mpo.nl
mailto:c.eybergen@mpo.nl
mailto:h.kuiper@mpo.nl
mailto:n.offringa@mpo.nl
mailto:p.vankarsen@mpo.nl


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 14 diversen 
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der 
bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid 
van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer 
bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden 
tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen 
overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud 
en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend 
gebleken bepaling(en) benaderen. 
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
14.3 Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of 
verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de 
koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een 
koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden 
uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter 
van de woonplaats of plaats van vestiging van de veilinghouder, 
tenzij uit de wet anders voortvloeit behoudens het recht van 
de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de 
bevoegde rechter van de woonplaats van de koper. 
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 4 Armand Avril (1926), ‘Clown’, olieverf op papier, gesigneerd en onduidelijk gesigneerd, - 64 x 49 cm, aangekocht Jaski 1992 - 125

 5 Julius Bekker (1939), ‘Antarctica’, aquarel, gesigneerd, - 30 x 30 cm - , daarbij: Julius Bekker (1939), figuren, litho, - 48 x 44 cm - 40

 6 Julius Bekker (1939), ‘Lonely Indian’, monotype, gesigneerd en gedateerd ‘88 - 48 x 48 cm - 25

kavel TRUE Inzet

Schilderijen, aquarellen, pastels etc.

De Cobragroep (1948-1951, een avant-gardebeweging van kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland)

 1
Karel Appel (1921-2006), ‘El Amigo del Hombre’, litho, gesigneerd en gedateerd ‘88 - 48 x 37 cm, aangekocht Livingstone Gallerie 
1999 - 250

 2 Karel Appel (1921-2006), ongetiteld, zeefdruk, gesigneerd - 53 x 71 cm - 150

 3 Karel Appel (1921-2006), ongetiteld, zeefdruk, gesigneerd - 72 x 52 cm - 150

1

2

3

4

6
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7

8

kavel TRUE Inzet

 7 Marion Bloem (1952), ‘Mensen’, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘91, - 50 x 35 cm., aangekocht Jaski 1992 - 50

 8 Eugène Brands (1913-2002), ‘Bezig bij Nacht’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘71 - 28 x 32 cm - - aangekocht Jaski 1991 - 400

9
10

 9 Eugène Brands (1913-2002), ‘Composition 5-XII-94’, gouache, gesigneerd verso - 17, 5 x 25 cm - - aangekocht Jaski 1997 - 200
 10 Eugène Brands (1913-2002), ‘Palet’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘62 - 40 x 70 - - aangekocht Jaski 1993 - 900

11
12

 11 Eugène Brands (1913-2002), ‘White Village’, gouache, gesigneerd en gedateerd 8-’54 - 31 x 33 cm - - aangekocht Jaski 2000 - 800

 12
Herman Brood (1946-2001), ‘Umsturz’, gemengde techniek/papier, gesigneerd en gedateerd Berlin ‘95 - 31 x 27 cm - - aangekocht 
Jaski 2002 - 125
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13 14
15

kavel TRUE Inzet

 13 Constant (1920-2005), ‘De Ridder’, ets, gesigneerd - 20 x 25 cm - - aangekocht Jaski 2000 - 150

 14 Constant (1920-2005), ‘De verdwaalde haas’, ets, gesigneerd - 16 x 12 cm - - aangekocht Jaski 1999 - 125

 15 Constant (1920-2005), ‘Studie voor Cassanova’, inkttekening, gesigneerd - 20 x 25 cm - - aangekocht Jaski 2001 - 1000

16

17

 16 Corneille (1922-2010), ‘100 jaar concertgebouw’, map met vijf litho’s - aangekocht Jaski 1991 - 300

 17 Corneille (1922-2010), ‘1948’, litho, gesigneerd en gedateerd ‘88 - 33 x 38 - -aangekocht Jaski - 200

18

19

 18 Corneille (1922-2010), ‘Clown’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 24 x 18 cm - - aangekocht Jaski 1994 - 400

 19 Corneille (1922-2010), ‘Kat’, litho, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 14 x 28 cm - 150
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21

kavel TRUE Inzet

 20 Corneille (1922-2010), ‘Kerst’, litho, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 32 x 32 cm - 50
 21 Corneille (1922-2010), moderne compositie, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘54 - 18,5 x 25 cm - - aangekocht Jaski 2004 - 600

22

23 24

 22 Corneille (1922-2010), moderne compositie, gouache over litho, gesigneerd en tekst verso - 37 x 55 cm - - aangekocht Jaski 1991 - 200

 23 Corneille (1922-2010), Pierrot met kat, litho, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 26 x 20 cm - - aangekocht Jaski 1994 - 50

 24 Corneille (1922-2010), ‘Pierrot’, litho, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 26 x 20 cm - - aangekocht Jaski 1994 - 50

25

26

27

 25 Corneille (1922-2010), ‘Pierrot’, zeefdruk, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 26 x 20 cm - aangekocht Jaski 1994 - 50

 26 Corneille (1922-2010), ‘Pinoccio’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘73 - 70 x 100 cm - - aangekocht Jaski 1993 - 900

 27 Corneille (1922-2010), ‘Vogelhoed’, litho, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 26 x 20 cm - - aangekocht Jaski 1994 - 50
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28
29

30

kavel TRUE Inzet

 28 Corneille (1922-2010), ‘Vrouw met vogel’, zeefdruk, gesigneerd en gedateerd ‘92 - 23 x 9 cm - 50

 29 Corneille (1922-2010),’Oscar Wilde, Salomé’, map met 13 zeefdrukken - aangekocht Jaski 2001 - 400

 30 Corneille (1922-2010), ‘Clown’, zeefdruk, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 27 x 20 cm - -aangekocht Jaski 1994 - 50

31

32

 31 Corneille, map met vier litho’s: ‘Mémoire de Bali’, uitgegeven door Jaski, oplage: 200 stuks 200

 32 Corneille, map met vier litho’s: ‘Promenade’, oplage: 200 stuks 200

33 34

 33 Corneille (1922-2010), ‘Mémoire de Cuba’, map met vijf litho’s en diverse foto’s door Nico Koster (1940) 300

 34 Corneille (1922-2010), ‘Six Rêves Peints’, map met zes litho’s - aangekocht Jaski 1991 - 350
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35

36

kavel TRUE Inzet

 35 Corneille, map met acht litho’s: ‘Huit Chats autour d’une Berceuse de Charles Cros’, oplage: 250 stuks 400

 36 Corneille (1922-2010), ‘Hommage à Verdi’, twee mappen met ieder zes litho’s - aangekocht Jaski 1990 - 500

37

38

 37 Corneille boek, ‘Het oog van de Zomer’ met drie zeefdrukken in luxe map -aangekocht Jaski 1992 - 250

 38
Corneille, map met vier zeefdrukken: Ivres d’Azur, Les Yeux d’enfance et le grand soleil, Le Port du Printemps, Jeux dans le désert, 
oplage: 200 stuks 125

39
40

 39
Corneille (1922-2010), ovale keramiek schaal met decor van vogel en vrouw, oplage 5/25, gesigneerd en gedateerd ‘92 -45 x 50 cm 
- - aangekocht Jaski 1992 - 400

 40
Corneille (1922-2010), ronde keramiek schaal met decor van uil en vrouw, gesigneerd en gedateerd ‘98 - Diam. 51 cm - - aangekocht 
Jaski 1999- 400
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41

42

kavel TRUE Inzet

 41 Frank Derie (1946), ‘Late Lente’, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘90 verso, - 36 x 30 cm - 125

 42
Jef Diederen, map met zes litho’s exclusief voorblad: ‘Mooi Hoofd’, met teksten van Lucebert, oplage: 80 stuks - aangekocht Gallerie 
Willy Schoots 1993 - 150

43

44

 43 Jacques Doucet (1924-1994), ‘ Été à Saint-Christol’, gouache/collage, gesigneerd - 70 x 50 cm - - aangekocht Jaski 1991 - 1000

 44 Jacques Doucet (1924-1994), moderne compositie, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘48 - 21 x 37 cm - - aangekocht Jaski 2002 - 800
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45
46

kavel TRUE Inzet

 45
Sam Drukker (1957), ‘Koningin II’, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘92 - 75 x 60 cm - - aangekocht De Twee Pauwen 1993 
- - beschadiging links midden - 500

 46 Luis Filcer (1927), compositie met figuren, gemengde techniek, gesigneerd - 26 x 34 cm - - aangekocht Jaski 1997 - 50

47

48

 47
Klaas Gubbels, ‘Het gat in de heg’, map met 10 litho’s van Klaas Gubbels bij fragmenten uit ‘Knielen op een bed violen’ van Jan 
Siebelink, oplage: 350 stuks 250

 48
Rik van Iersel (1961), compositie met figuren, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1994 verso - 50 x 40 cm - -aangekocht Gal-
lerie Willy Schoots 1995 - 100
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49 50 51

kavel TRUE Inzet

 49 Asger Jorn (1914-1973), moderne compositie, ets, gesigneerd en gedateerd ‘66 - 22 x 16 cm - - aangekocht Jaski 1992 - 200

 50 Asger Jorn (1914-1973), ‘Silkeborg Suite 1953-1970’, litho, gesigneerd - 53 x 37 cm - - aangekocht Jaski 1995 - 200

 51
Ger Lataster (1920-2012), ‘Dubbelportret’, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘92 verso - 70 x 70 cm - - aangekocht Gallerie 
Willy  Schoots 1993 - 500

52
53

 52 John Lie a Fo (1945), ‘Garden of Eden’, litho, gesigneerd en gedateerd ‘89,  - 50 x 65 cm - 25

 53 John Lie a Fo (1945), map met reproducties en tekst van Johan van Haer 20

54 55

 54 Lucebert (1924-1994), ‘Figuren’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘90 VII 20 - 30 x 23 cm - - aangekocht Jaski - 350

 55 Lucebert (1924-1994), ‘Javea’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd 3 IX 69 - 26 x 20 cm - - aangekocht Jaski 1995 - 250

 56 Lucebert (1924-1994), ‘Twee Koppen’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd nov. ‘64 - 42 x 56 cm - -aangekocht Jaski 2002 - 300
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57

58

kavel TRUE Inzet

 57 Lucebert (1924-1994), ‘Twee Koppen’, krijttekening, gesigneerd en gedateerd ‘70  - 42 x 56 cm - -aangekocht Jaski 2002 - 500

 58 Lucebert (1924-1994), drie litho’s: Wetterhexen, Het Doktersbezoek en Das Dorli, gesigneerd en gedateerd ‘93 - 40 x 30 cm - 150

59 60 61

 59 Lucebert ‘Unica”, map met zeven boekjes met collages en tekeneningen, oplage: 1000 stuks 30

 60 Paul de Lussanet (1940), zonder titel, litho, gesigneerd en gedateerd ‘89 - 64 x 49 cm - -aangekocht Maison de Bonneterie 1989 - 50

 61 Jan Montijn (1924-2015), ‘De Vecht’, kleurenets, gesigneerd en gedateerd 1985 - 45 x 31 cm - 40

62 64

65

 62 Jan Montijn (1924-2015), ‘Fleur Magique’, kleurenets, gesigneerd en gedateerd 1985 - 44 x 32 cm 40

 63 Jan Montijn (1924-2015), ‘Mekong’, kleurenets, gesigneerd en gedateerd 1980 - 49 x 37 cm - 40

 64 Jan Montijn (1924-2015), ‘Space’, kleurenets, gesigneerd en gedateerd 1990 - 46 x 32 cm - 40

 65
Jan Montijn (1924-2015), vier kleurenetsen uit de serie ‘Thailand’, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 45 x 33 cm - - aangekocht Jaski 
1997 - 100
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66

68

kavel TRUE Inzet

 66 Maria Neefjes (1943), ‘Avond’ Zwart - Eb en Vloed -, collage, gesigneerd en gedateerd ‘87 en ‘91 - 29 x 39 cm - 40

 67 Sam Parabirsingh (1943-2003), ‘Cultural Icarus’ en ‘Fly Away Icarus’, twee kleurenetsen, gesigneerd en gedateerd 1993 - aangekocht 
Galerie De Twee Pauwen 1993 - 50

 68 Anton Reemer (1925-1981), ‘Apollo, Venus en Mars’, inkttekening, gesigneerd - 70 x 45 cm - -aangekocht Jaski 1992 - 125

69 70 71

 69
Anton Reemer (1925-1981), ‘Denkende Stad’, olieverf op board, gesigneerd en gedateerd ‘50 - 88 x 50 cm - - aangekocht Jaski 1992 
- 500

 70
Anton Reemer (1925-1981), ‘Deux Amies et chien’, gouache, gesigneerd en gedateerd 1951 r.o. (overgeschilderd) - 77 x 51 cm - - 
aangekocht Jaski 1993- 250

 71 Anton Rooskens (1906-1976), compositie met figuren, litho, gesigneerd en gedateerd ‘67 - 37 x 29 cm - 125
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72
73

kavel TRUE Inzet

 72 Anton Rooskens (1906-1976), ‘Vogelman’, litho, gesigneerd en gedateerd ‘75 -22 x 18 cm - 100

 73 Kees Salentijn (1947), ‘Banos de Castelldefels’,  gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd ‘96 - 50 x 65 cm - 100

74

75

 74 Kees Salentijn (1947), moderne compositie, collage, gesigneerd en gedateerd  ‘96 - 44 x 55 cm - 125

 75 Kees Salentijn (1947), ‘St. Nicolaas avond naar Jan Steen’, collage, gesigneerd en gedateerd ‘96 - - aangekocht Jaski 1997 - 80

76

77

 76 Kees Salentijn, map met vier litho’s: ‘Hommage aan van Gogh’, oplage: 200 stuks 75

 77 Kees Salentijn (1947), serie van zeven litho’s uit de serie ‘Pan Comido, gesigneerd en gedateerd 1997 50
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78 79

kavel TRUE Inzet

 78 Rob Scholte (1958), ‘Carrière’, zeefdruk, gesigneerd en gedateerd 1998 - 42 x 80 cm - - aangekocht Jaski 1998 - 40

 79 Rob Scholte (1958), ‘Muur van Vuur’, zeefdruk, gesigneerd en gedateerd 1998 - 42 x 80 cm - -aangekocht Jaski 1998 - 75

80

82

 80 Rob Scholte (1958), ‘Obsessie’, zeefdruk, gesigneerd en gedateerd 1998 - 42 x 80 cm - - aangekocht Jaski 1998 - 50

 81 Rob Scholte (1958), ‘Pacifisme’, zeefdruk, gesigneerd en gedateerd 1998 - 42 x 80 cm - - aangekocht Jaski 1998 - 50

 82
Frans Smeets (1925), ‘Verscheurde Wereld’, gemengde techiek/collage, gesigneerd en onduidelijk gedateerd, - 40 x 40 cm - -aange-
kocht Galerie Marijke Raaijmakers 1994 - 50

83

84

 83 René Smeets (1905-1976), ‘Mechelen’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘29, - 53 x 39 cm - 20

 84 Richard Smeets (1955) ‘Over Leven’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘03 - 30 x 40 cm - - gekocht van de kunstenaar 2003 - 150
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85

86

kavel TRUE Inzet

 85
Richard Smeets (1955), ‘Hollands landschap’, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘94 verso - 80 x 70 cm - -aangekocht Jaski 
1994 - 350

 86 Richard Smeets (1955), ‘Letters from the Past, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘92 - 42 x 54 cm - - aangekocht Jaski 1993 - 150

87 88

 87
Richard Smeets (1955), ‘Maasheggen’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 40 x 30 cm - -aangekocht Museum van der Togt 1995 
- 150

 88 Richard Smeets (1955), moderne compositie, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘97 - 50 x 40 cm - -aangekocht Jaski 1997 - 250
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 89 Richard Smeets (1955), ‘Over Wonen’, acryl op papier, gesigneerd en gedateerd ‘98 - 34 x 24 cm - - aangekocht Jaski 1999 - 100

 90 Richard Smeets (1955),’ Pasar Malam’, acryl op papier, gesigneerd en gedateerd ‘89 - 50 x 40 cm - - aangekocht Jaski 1991 - 200

91

92

 91 Richard Smeets (1955), ‘Sarawak River’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘89 - 50 x 38 cm - 250

 92 Richard Smeets, map met vier zeefdrukken: ‘Hollands Hoop’, 1995,  oplage 200 stuks 50

93

94

 93 Ru van Rossem, map met vier kleurenetsen: ‘Romacero Gitano’, oplage: 50 stuks - aangekocht Gallerie Willy Schoots 1993 - 100

 94 Simon Vinkenoog ‘Louter Genieten’, boek met diverse prenten, luxe editie, opplage: 55 stuks 40
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95

96

kavel TRUE Inzet

 95 Theo Wolvekamp (1925-1992), moderne compositie, litho, gesigneerd en gedateerd ‘89 - 32 x 48 cm - - aangekocht Jaski 1991 - 100

 96 Dolf Zwerver (1932-2010), figuren in een boot, litho, gesigneerd en gedateerd ‘82 - 49 x 39 cm - 30

97

98
 97 Dolf Zwerver (1932-2010), ‘Optocht’, litho, gesigneerd - 50 x 40 cm - 50

 98
Boek: Marion Bloem: Fon Klement ‘Zwartwit in en achter kleuren’ met zeven gedichten van Marion Bloem en zeven prenten van Fon 
Klement, oplage: 90 stuks 150

99
100

101

 99 Cobra boek in cassette met twee litho’s van Corneille en twee van Eugène Brands - aangekocht Jaski 1995 - 200

 100 Mapje met vier zeefdrukken door Kenne Gregoire, Richard Smeets, Albert Niemeyer en Pépé Gregoire - 30 x 20 cm - 20

 101 Collectie van circa 20 etsen, prenten en litho’s, waaronder gesigneerd Warffemius, Berend Hoekstra, Hugo Claus en John Li a Fo 150
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103

104

kavel TRUE Inzet

Divers

 102 Joannes Bapt. Nic. Van Gent (1891-1974), bloemstilleven met chinese gemberpot, olieverf op doek 30

 103 Adrianus Marinus Geijp (1855-1926), vader en dochter achter duwkar op besneeuwd bospad, olieverf op paneel, gesigneerd 100

 104 Janus de Winter (1882-1951), winters landschap met twee knotwilgen aan de waterkant, marouflé, gesigneerd -48 x 38 cm.- 100

105
110

 105
Janus de Winter (1882-1951), winterlandschap met boten aan een besneeuwde oever, olieverf op linnen, gesigneerd -48,5 x 58 cm., 
het linnen over triplex getrokken, vermoedelijk niet gelijmd-- 100

 106 Piet de Regt (1877-1960), boerderij aan een stroom, mogelijk de Vliet, olieverf op doek, gesigneerd -38 x 58 cm., restauratie- 40

 107 Andreas Schelfhout (1787-1870), aquarel, landschap met molen en schaatsende mensen, gesigneerd en gedateerd l.o. ‘49.  21 x 26,5 
cm 400

 108 Walty Dudok van Heel (1959-2009), aquarel, jachthond in diverse poses, gesigneerd r.o., verso gedateerd 1994, -76 x 96 cm incl. lijst- 10

 109 Adriaan Terhell (1863-1949), een zich de handen warmende vrouw aan het haardvuur, olieverf op doek, gesigneerd met het pseudo-
niem C. de Zeeuw -69 x 49 cm.- 30

 110 Jan Knikker Junior (1911-1990), gezicht op Dordrecht, olieverf op doek, gesigneerd rechts onder -70 x 90 cm- 200
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111 112
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 111
Lodewijk Johannes Kleijn (1817-1897), wintergezicht met figuren , stad en molens op de achtergrond, olieverf op doek, gesign-
eerd-38,5 48,5 cm., gedoubleerd, kleine restauraties en defectjes- 550

 112 Bernardus Arps (1865-1938), stilleven met tulpen, olieverf op paneel, gesigneerd rechts onder -65 x 75 cm- 160
 113 Hollandse School: bomschuiten op het strand bij ondergaande zon, olieverf op paneel, gesigneerd: J.K. Schippers -38 x 28- 50

114

116

 114 Hollandse School: romantisch stadsgezicht, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd, 19e eeuw -38 x 28,5, defectje- 50

 115 Robert Verheijen (1877-1960), waterlandschap met boot op de voorgrond en koepelkerk op de achtergrond, olieverf op triplex, 
gesigneerd -28,5 x 38- 30

 116 Enrique Marty (1969), ‘Serie Album’, olieverf op board, gesigneerd verso - 40 x 40 cm - 100

117 118
 117 Enrique Marty (1969), ‘Serie Album’, olieverf op board, gesigneerd verso - 40 x 40 cm - 100
 118 Max Moreau (1902-1992), straatscène met tram en figuren, olieverf op doek, gesigneerd -37,7 x 28,3 cm.- 100
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122

kavel TRUE Inzet

 119 Willem Dooyewaard (1892-1980), ballerina, olieverf op karton, gesigneerd r.o. -38 x 23 cm- 800

 120 Chris Soer (1882-1962), straatje te Brugge, olieverf op doek, gesigneerd - 48 x 58 cm - 50

 121 Abraham van den Boogaart (1921-2012), ‘Bloemen in Antibes’, olieverf op doek, gesigneerd - 60 x 50 cm - 100

 122 Bernard te Gempt (1826-1879), slapende kat, olieverf op doek, marouflé, gesigneerd r.o. -14 x 23 cm- 250

 123 Cornelis Jan Mension (1882-1950), leeuwenjong, olieverf op doek, gesigneerd -24,5 x 18 cm., defecten- 40
 124 B. Heylen, bloemstilleven, olieverf op doek, gesigneerd r.o. -60 x 50 cm- ATP
 125 Hollandse School: bloemstilleven met fruit, olieverf op doek - 70 x 75 cm - 30

126
127

 126 Evert Moll (1878-1955), bedrijvigheid in een binnenhaventje, olieverf op doek, gesigneerd - 27 x 39 cm - 300

 127
Klaas Gubbels (1934), “Frans stilleven”, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘79/’80 herkomst: Stichting Beeldende Kunst 
Gelderland, nr. 199022 -50 x 55 cm.- 400

128

 128
Jan Jacobus Matthijs Damschröder (1825-1905), minnend paar bij venster, olieverf op doek, gemonogrammeerd I.M.D., circa 1860 
-36 x 45 cm- 350
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130

kavel TRUE Inzet

 129
Reinier Cornelis van den Broek (1828-1894), portret van zijn zuster E.C. van den Broek voor haar huwelijk in 1859, olieverf op doek, 
gesigneerd en gedateerd r.o., -35 x 30 cm- 300

 130 Hollandse School: reizigers in boslandschap, olieverf op paneel, onduidelijk gesigneerd r.o., circa 1840 -33,5 x 40 cm- 300

131

132

 131 Frans Arnold II Breuhaus de Groot (1824-1875), reizigers op een bospad, olieverf op paneel, gemonogrammeerd r.o., ‘20,5 x 15,5 cm’ 300

 132 Pie Schmitz (1904-1972), winterlandschap met dorpsweg, olieverf op doek, gesigneerd r.o. -84 x 118 cm- 150

 133 Olga van Iterson-Knöpfle (1879-1961),  bloemen in vaas, olieverf op doek, gesigneerd -30 x 30 cm- 50

 134 Gerhard Christiaan Haverkamp (1872-1926), uitgebeend varken hangend aan ladder, olieverf op doek, gesigneerd - 37 x 40 cm - 50

 135 Nicolaas Hendrik van Lerven (1875-1954), rivierlandschap bij Arnhem, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1950 - 39 x 59 cm 
- ATP

 136 Berend Jan Brouwer (1872-1936), herder met schaapskudde in een heidelandschap, olieverf op doek, gesigneerd - 60 x 90 cm - 40
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137

138

kavel TRUE Inzet

 137
Leonid Romanovitch Sologoub (1884-1956), rotskust van Capri bij het opkomen van de zon, olieverf op doek, toegeschreven aan - 48 
x 46 cm - 300

 138
George Lourens Kiers (1838-1916), vissersvolk bij afgemeerde bomschuit, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1909 - 38 x 64 
cm -    - aankoopbewijs en verzekeringrapport Simonis en Buunk - 1000

 139 Schilderij: aardewerk kan met chrysanthen, olieverf op doek -37 x 32-, daarbij: schilderij: Seine met de Notre-Dame op de achter-
grond, olieverf, onduidelijk gesigneerd -22 x 26,2- ATP

140 141

 140
Hollandse School: figuren in een winterlandschap, olieverf op paneel, gesigneerd G. Portielje, verso: ‘Aan mijn vriend Dr. L.M. v.d. 
Schatte Olivier, G. Portielje’ -21,5 x 15,5 cm- 150

 141
Hollandse School: portret van een jonge vrouw met kanten muts, borststuk, aanziend, vermoedelijk Friesland, circa 1800 -gedou-
bleerd, vrijwel onzichtbare restauratie, 50 x 42 cm.- 150

142
 142 Hollandse School: gezicht op Amersfoort, olieverf op paneel, onduidelijk gesigneerd en gedateerd 1876 200
 143 Hollandse School: bloemstilleven, olieverf op doek -23,5 x 18,7 cm.- 20
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 144 Hollandse School: portret van een in een stoel gezeten jongen met hoed, heupstuk, aanziend, pastel in mahonie robbellijst, circa 1845 
-33 x 26 cm., kleine vochtvlek aan de rand en lichte krasjes- 50

 145
Hollandse School: portet van een jonge vrouw met pijpenkrullen, kanten kraag en gouden sieraden, heupstuk, aanziend, pastel in 
mahonie robbellijst, circa 1845 80

 146 Hollandse School: romantisch zomer- en wintergezicht, olieverf op paneel, gesigneerd A. de Leeuw, tweede helft 20e eeuw -16,3 x 
22,8 cm.- 50

 147 Hollandse School: architectuurstudie van een gebouwencomplex met  binnentuin, gemengde techniek, gesigneerd Gosse de Vries 
-64,5 x 51 cm.- ATP

 148 Hollandse School: polderlandschap met schaatsende figuren, olieverf op doek - 60 x 80 cm - 80

149

151

 149 Hollandse School: herbergscène, olieverf op paneel, 18e/19e eeuw -20,5 x 16,2- 80

 150 Hollandse School: gezicht op IJsselstein ATP

 151
Hollandse School: moeder en kind onder parasol in de natuur, olieverf op paneel, gemonogrammeerd J.C.G. en gedateerd IV-II-’94 
-16,5 x 23 cm.- 200

 152 Hollandse School: reizigers in een landschap, olieverf op doek, gesigneerd P.v.Laar, 20e eeuw -31 x 45 cm- ATP

 153 Hollandse School: magnolia in gemberpot, olieverf op doek, gesigneerd M.S. Kinsbergen 30 x 55 cm ATP

154

 154 Hollandse School: ijsgezicht met koek-en-zopie, olieverf op doek - 23 x 33 cm - 40
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156

kavel TRUE Inzet

 155 Hollandse School: “Dancing Tulips”, olieverf op doek, gesigneerd Robert Arts -70 x 60 cm.- 10
 156 Hollandse School: gezicht op een binnenhaven, olieverf op paneel, met signatuur Hobbe Smith - 12 x 20 cm - 40

157

158 159

 157 Hollandse School: portret van een jongen met hoed, olieverf op doek - 45 x 57 cm - 50

 158
Hollandse School: visser in roeiboot op een plas met molens op de achtergrond,olieverf op karton, onduidelijk gesigneerd, circa 1900 
-19 x 24 cm.- 40

 159
Hollandse School: portret van een jongetje met pet, olieverf op doek, getiteld: ‘Jongens kop Studie’, onduidelijk gesigneerd - 28 x 22 
cm - 100

160 165
 160 Merle Reivich (1934), ‘Pueblito de Noche’ (dorpje bij nacht), olieverf op board, gesigneerd en gedateerd ‘79 - 40 x 60 cm - 80
 161 Hollandse School: twee Italiaanse landschappen, gesigneerd A. de Haas en gedateerd ‘27 - 46 x 58 cm - 20
 162 Franse School: portret van Maurice Quentin Delatour naar Jean Baptist Perronneau, pastel - 40 x 29 cm - ATP
 163 West-Europese School: religieuze voorstelling, olieverf op doek, 18e eeuw ATP

 164 Vierslags gestoken mahoniekleurig kamerscherm met de vier jaargetijden, olieverf op linnen, circa 1900, omgeving Sientje Mesdag-
van Houten, circa 1900 -177 x 68 cm., dagmaat 168 x 57 cm., panelen los van elkaar, lichte defecten- 250

 165 Alexander Praetorius, ‘Walt Disney Vision’ collage, gesigneerd en gedateerd 2003 verso - 75 x 100 cm - 95
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167
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 166 Alexander Praetorius, ‘Interpretation Harley Davidson’, collage, gesigneerd en gedateerd 2003 verso - 75 x 100 cm - 125
 167 Paul Blanca (1958), ‘Selfportrait Artist’, zilvergelatine druk, gesigneerd en gedateerd 1984, oplage 2/6 - 46 x 46 cm - 100
 168 Paul Blanca (1958), ‘Hand nailed on piece of Wood’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1983 - 46 x 46 cm - 100

169 170

 169 Paul Blanca (1958), ‘Iron Wire’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1980, oplage 2/6 - 46 x 46 cm - 200

 170 Paul Blanca (1958), ‘Selfportrait Chickenheads’, gelatinezilverdruk, gesigneerd en gedateerd 1980, oplage 2/6 - 36 x 46 cm - 150

171
 171 Paul Blanca (1958) ‘Selfportait Father and Son’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1984, oplage 2/6 - 46 x 46 cm - 200
 172 Paul Blanca (1958), ‘Selfportrait Black Warrior’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1984, oplage 2/6 - 46 x 46 cm - 100
 173 Paul Blanca (1958), ‘Selfportrait Orgasm’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1982, oplage 2/6 - 46 x 46 cm 80
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 174 Paul Blanca (1958), ‘Selfportrait Fire Eater’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1984, oplage 2/6 - 46 x 46 cm - 100
 175 Paul Blanca (1958). ‘Selfportrait Fingernails’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1982, oplage 2/6 -46 x 46 cm - 80
 176 Paul Blanca (1958), ‘Selfportrait Mother and Son’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1982, oplage 2/6 - 46 x 46 cm - 150

177 179

 177 Paul Blanca (1958), ‘Selfportrait Bull’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1983, oplage 2/6 - 46 x 46 cm - 200

 178 Paul Blanca (1958), ‘Selfportrait Back with Mickey Mouse’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1986, oplage 2/6 - 46 x 46 
cm - 100

 179 Paul Blanca (1958), ‘Selfportrait Lost Love’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1985, oplage 2/6 - 46 x 46 cm - 100

 180 Paul Blanca (1958), ‘Selfportrait Thailand’, zilvergelatinedruk, gesigneerd en gedateerd 1982, oplage 2/6 - 46 x 46 cm - 50

181

 181 Leo Eland (1884-1952), Indonesisch landschap met figuren, aquarel, gesigneerd, 27 x 47 cm 75
 182 Tasuke Yokouchi (20e eeuw), rode brug, aquarel, gesigneerd, 48 x 33 cm 25
 183 Johannes Martinus Bach (1866-1943), landschap met werklieden, aquarel, gesigneerd r.o. -22 x 35 cm- 40
 184 Louis Hermanus Schutte (1904-1979), ‘Oeverpromenade Arnhem’, aquarel, gesigneerd - 20 x 25 cm - ATP
 185 Jan Korthals (1916-1972), ‘Piazza Barbarini’, aquarel, gesigneerd - 34 x 49 cm - 80
 186 Anton Heyboer (1924-2005), abstracte voorstelling, acryl op papier, gesigneerd -63 x 72- ATP



Donderdag 21 juni, 2018 Schilderijen, aquarellen, pastels etc.

36

187 195
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 187 Hendrikus Elias Roodenburg (1895-1987), Korsjespoortsteeg te Amsterdam, ets, gesigneerd en gedateerd 1954 - 39 x 49 cm - 30

 188 Hendrikus Roodenburg (1895-1987), Nicolaaskerk te Utrecht, ets, gesigneerd -23,5 x 16 cm.- 15

 189 Cornelis Brandenburg (1883-1954), “Kolk”, ets, gesigneerd -32 x 20 cm.- 20

 190 Eugène Béjot (1867-1931), “Cours de la Reine”, ets, gesigneerd en gedateerd 1902 ATP

 191 Anthonie Waterloo (ca. 1610-1690), “Le Petit Bossu”, ets, gemonogrammeerd, circa 1700 ATP

 192 West-Europese School: man met vis, ets, eerste helft 20e eeuw ATP

 193 Sal Meijer (1977-1965), gezicht op de Koepelkerk te Amsterdam, ets, gesigneerd -12 x 10 cm., vlekken- ATP

 194 Rie Kooyman (1910-1984), ganzen aan het water, gouache, gesigneerd l.o. Daarbij: Indiase School: optocht met olifanten, gemengde 
techniek op textiel 20

 195 Gerard Schäperkötter (1914-2006), moderne compositie, litho, gesigneerd en gedateerd ‘79 - 49 x 39 cm - 75

196

198

 196 Jan Toorop (1858-1928), litho in notenhouten lijst, mijnwerker, gesigneerd in de plaat -69 x 63 cm- 40

 197 Cornelis Bosch (1888-1967), portaal van het stadhuis te Gouda, lithografie, gesigneerd en gedateerd 1936, met opdracht “Aan C.J.J. 
Ruijsink” -54 x 71 cm.- ATP

 198
Portret: Elisabeth Maria van Duynkercken (1738-1804), gehuwd op 9 september 1760 te Utrecht met Everard Bonifacius Wittert van 
Hoogland (1724-1800), pastel op papier op doek, ongesigneerd -46 x 37 cm- afgebeeld in het boek ‘Geschiedenis van het geslacht 
Wittert, E.B.F.F. Wittert van Hoogland, 1914, dl.2, pp.678-679, zie website RKD, collectie portret iconografie nr: 17143-

250
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 199 Herman Heyenbrock (1871-1948), ‘De Waskaars’, pastel, gesigneerd - 63 x 46 cm - 200

 200 Frits van Geer (1950), ‘Full Moon’, linosnede, gesigneerd en gedateerd 1985 - 50 x 64 cm - 25

 201 Utagawa Kuniteru II, Japanse houtsnede, midden 19e eeuw - 16 x 11 cm - 20

 202 20-pas tegeltableau: schaapherder met zijn kudde, naar J. van de Sande Bakhuijzen, uitvoering: Haagsche Plateelfabriek Rozenburg, 
circa 1900 -62 x 76 cm.- 150

 203 Willy Sluiter (1873-1949), “Volendam”, pentekening, gesigneerd l.o. -21 x 16,5 cm- 60

 204 Estelle van Schalwyk: impala, potloodtekening, gesigneerd l.o. ATP

 205 Cor Noltee (1903-1967), rivierlandschap met kerkje aan de oever, houtskooltekening, gesigneerd - 13,5 x 14,5 cm - 30

 206 Sven Hoekstra (1945), voorstudie met figuren, potloodtekening, gemonogrammeerd en gedateerd ‘93 -11 x 25 cm.- 20

207

210
212

 207 Lambertus Johannes Hansen (1803-1859), jonge vrouw zittend op gevlochten mand, potlood op papier, gesigneerd r.o. -29,5 x 20 cm- 80

 208 Andreas Gerrit Jacobsen (1806-1868), zeilboten op zee, sepiatekening -24 x 36 cm.- 20

 209 Herman ten Kate (1822-1892), historiserende voorstelling, een boodschapper in 17e eeuwse kleding maakt een buiging, potloods-
chets, gesigneerd -13,5 x 21 cm.- 20

 210 Ardy Strüwer (1939), schilderspalet met vogel, zeefdruk, gesigneerd en gedateerd Paris V ‘76 -75 x 55,5 cm.- 30

 211 Twee aquarellen: straatmuzikanten in een dorpsstraat, gesigneerd en gedateerd: A. B. Lonckers, 1839, en brieflezende jonge vrouw, 
gesigneerd J.C. van Hulsteyn, 19e eeuw 30

 212 Jo Schrijnder (1894-1968), opvliegende eenden en vliegende eenden, twee aquarellen, beide gesigneerd - 20 x 26 cm - 50

 213 Indonesische School: drie landschappen met figuren, dessa’s, etc., aquarel, gesigneerd Oppin -23,5 x 28 cm.- ATP

 214 West-Europese School: markt op de Nieuwmarkt te Amsterdam, met pastel gehoogde ets, onduidelijk gesigneerd, circa 1900, daarbij: 
Hollandse School: waterlandschap in maneschijn, pastel, gemonogrammeerd F.S. -26 x 25 cm.- ATP
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 215
Marius Bauer (1867-1932), “pakpaarden”, ets No. 98, gesigneerd in de plaat  -18,5 x 11,5 cm.- en gezicht op een badhuis te Istanboel 
-6 x 7,5-, ets ATP

 216 Albert Decaris (1901-1988), drie nieuwjaarswensen, gedeeltelijk met opdracht van de schilder, (zelf-?) portret en Pegasus, etsen, 
gesigneerd ATP

 217 Piet Klaasse (1918-2001), twee litho’s: musicerende figuren, gesigneerd en gedateerd ‘84, - 60 x 41 cm - 10
 218 Muriel Verger, twee litho’s, florale motieven, gesigneerd -72 x 56 cm - 25
 219 Negen diverse kleurenlitho’s met voorstelling van diverse plantensoorten, naar Louis Stroobant, circa 1885 - 25 x 17 cm - ATP
 220 Albert Gortsfeld (1931), twee inkttekeningen, havengezichten, gesigneerd en gedateerd ‘74 - 7 x 11 cm - 10

 221 Andreas Gerrit Jacobsen (1806-1868), vijf sepiatekeningen van het “Kinholdsche Bosch en twee van Drijber, gesigneerd en ge-
deeltelijk gedateerd, jaren ‘50 30

 222
Andreas Gerrit Jacobsen (1806-1868), het dorp Westerbork en boerderijen in Westerbork, vijf sepiatekeningen, waarvan één gea-
quarelleerd, gesigneerd, en gedateerd, jaren ‘50 30

 223 Estella Etty van Bilderbeek (1930-1996), paar wanddecoraties: “Parallel”, gemengde techniek, verso gesigneerd en getiteld -50 x 50 
cm- ATP

 224 Ben van Eck, twee ingelijste foto’s op baziet: pianospelende vrouw in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam, gesigneerd en gedateerd 
1973/2004 en zittende man met poes aan de Lijnbaansgracht, gesigneerd en gedateerd 1973/2004 -beide 53 x 37,5 cm.- 30

225

226

229

 225
Twee handingekleurde opticaprenten: “La Rivière d’Amstel pres le Logement t’ Rondel, de Beyer delin, Gravé par Jean Benedict 
Winckler” -31,5 x 42 cm.- en “Amstella Intus Respiciens Ex Ponte Versus Orphanotrophaeum Amstellodamensis”, beide 18e eeuw 
-30,5 x 41,5 cm.-

50

 226
Anton Mauve (1838-1888), drie ingelijste schetsen van runderen, gemonogrammeerd -9,5 x 6, 10,3 x 9,3 en 6,5 x 9,6 cm., stokvlek-
ken- 80

 227 Paar ingelijste kopergravures, gezicht op Zierikzee, daarbij: ingelijste foto koepel Zeeburg Oostvoorne ATP

 228 ‘t Huis de Voorst bij Zutphen, 1743 en ‘t Huis het Velde bij Voorst, 1743, de Beijer, H.S. fecit, kopergravures in één lijst, de Nieuwe 
Brug, aan het U kant; P. Schenck, exc.: Amst: C. Priv., kopergravure ATP

 229
Gravure Utrecht: H. Ruysch / H. Specht / Vander Monde - T’ Concept van de plat grondighe afbeeldingh des oude en niwe stad 
Utrecht. Anno 1664, circa 1840, handgekleurde gravure: Trajectum, Jacob Meyer, circa 1580, litho Hotel de Ville Utrecht en Kaart 
provincie Utrecht, 19e eeuw

30

 230 Verzameling van 5 wanddecoraties, pastel, houtdruk, etc. met oa. Jules Charles Choquet (1846/1937), Floris Jespers (1889/1965) en 
Felix Vallotton (1865/1925) 40

 231 Hollandse School: verzameling van 6 diverse wanddecoraties, begin 20e eeuw 20
 232 Zes diverse reproducties naar oude meesters en Isaac Israels ATP
 233 Willy Schermelé (1904-1995), zes prenten, uitgegeven 1937 - 57 x 52 cm - 15
 234 Zes wanddecoraties waaronder aquarel, gesigneerd Gustave Donnet (1892-1973) ATP
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 235
Andreas Gerrit Jacobsen (1806-1868), zeven sepiatekeningen: Toldijk, aan de Klinke, Oosterhesselen (2x), te Pesse, te Ruine en Hol-
landsche Veld 40

 236 Verzameling van 7 oude prenten en gravures waaronder stadsgezichten 30

 237 Negen diverse schilderijtjes met stilleven, stadsgezichten en landschappen, waaronder gesigneerd Jan Beekhout (1937) 90

 238 Negen diverse chromolitho’s, aquarellen en tekeningen, 19e/20e eeuw 15

 239 Lot van 9 diverse prenten, etsen en aquarellen ATP

240

250

 240
Andreas Gerrit Jacobsen (1806-1868), map met sepiatekeningen en aquarellen: landschappen, bosgezichten, huizen, etc. jaren ‘50 en 
‘60 Jacobsen was werkzaam in de omgeving van Hoogeveen 60

 241 Lot diverse centsprenten, 19e eeuw - slechte staat - 20
 242 Circa 18 sepiatekeningen en aquarellen, Amsterdam, Sloten, Utrecht, figuren, etc., eerste helft 19e eeuw 20
 243 Grote koop schilderijen, gravures, prenten, etc ATP
 244 Grote verzameling schilderijen, litho’s, gravures, wanddecoraties etc. ATP
 245 Map met circa 125 gravures 20

 246 Flora en fauna - Circa 70 lithografieën in kleur. De meesten gedrukt door Fa P.M.W. Trap, Leiden, ca 1915. Folio. - Honden, hoen-
deren, gladiolen, etc. - en een aantal andere bladen 20

 247 Twee mappen met gravures en prenten, Rotterdam, Gouda, IJsselmonde etc ATP
 248 18 schoolplaten, Volksschule Telfs, etsen, gravures, wijnetiketten, devotieplaatjes, etc. ATP
 249 Negen diverse voorbladen van ‘De Nieuwe Amsterdammer’ waaronder Piet van der Hem, Jan Sluijters en Willy Sluiter, 1915 en 1916 10

Iconen

 250 Icoon van Pokrof, 1e helft 19e eeuw 50
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 251 Griekse Icoon: Jezus nadert Jeruzalem -22 x 18 cm.- 30

Boeken en diversen

 252
Drie groot formaat (68,5 x 40,1 cm.) albums met circa 3000 familiewapens in gemengde techniek, gouache en aquarel (ca. 12,2 x 9,3 
cm.), 10 wapens per pagina, eerste helft 20e eeuw, daarbij: cahier met handgeschreven familienamenregister 150

 253 Cahier met circa 1371 afbeeldingen van familiewapens, plaatjes, uitgegeven door Koffie HAG en overtrekjes in oost-Indische inkt, 
jaren ‘30 30

 254 Cahier met circa 1367 afbeeldingen van gemeentewapens, plaatjes, uitgegeven door Koffie HAG, jaren ‘30 20

 255 Cahier met circa 290 afbeeldingen van gemeentewapens, afdrukken van gemeentestempels, overtrekken, etc. 30

 256 Cahier met circa 183 afbeeldingen (12 x 9,9 cm.) van wapens van heerlijkheden, voormalige gemeenten en waterschappen, gemengde 
techniek, aquarel en gouache, eerste helft 20e eeuw 30

 257 Cahier met circa 584 plaatjes van gemeenten in Belgische provincies, uitgegeven door Koffie HAG, jaren ‘30 10

258 259

 258 Cahiers met genealogische- en heraldische registers 30

 259

Clerc, Jean Le, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 
‘t jaar 1713, en het Tractaat van Barriere in ‘t jaar 1715 gesloten. In drie deelen in folio. In ‘t Fransch beschreven door den Heere Jean 
le Clerc. In ‘t Nederduitsch vertaald, T’Amsterdam By Zacharias Chatelain, Boekverkooper op den Dam. 1730, met kopergravures 
geïllustreerd, in lederen band met goudopdruk -de lederen band beschadigd, met gebruikssporen-

200

 260

Cats, Jacob, Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tyd, t’Amsterdam, By de Erve de Wed. Gijsbert de Groot, 1722, in bruine lederen 
band, geïllustreerd met kopergravures -met inscriptie “Souvenir aan Sobat van Dalen, van D. van Mullem, Weltevreden 1/4 ‘22- en 
Het Boek der Psalmen en Gezangen, Amsterdam, Johannes Müller, 1849, in lederen band, goud opdruk H.E. Scholten -beide boeken 
met gebruikssporen-

10

 261 Facsimile Atlas van Fouquet met ‘103 afbeeldingen van de wyd-vermaarde koopstad Amsterdam’ ATP

 262 Reisatlas in lederen band: A Compendious Dictionary Containing A Consise Description Of The Most Remarkable Places, London 
1793 - incompleet- ATP

 263 Koen, C. (Lofdicht) Op de een-en-veertigste verjaardag van Willem de Vyfde, Prins van Oranje en Nassau, den 8sten maart 1789”. 
Amsterdam, S. en W. Koene, 1789. Houtsnede, handgekleurd - 41 x 31 cm, vouwsporen - ATP
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 264
Incunabel - Biblia vulgata S. Hieronymi versio. Gedrukt vóór 1500. Doorgaand gerubriceerd met honderden grote initialen in blauw 
en rood door het gehele werk. Folio. Leder uit de tijd over houten platten (ernstig beschadigd). Titelblad en laatste 11 bladen ont-
breken; eerste en laatste bladen vertonen kleine wormgaatjes.

50

 265
Brennus, J. Das Buch der Apostelgeschicht in CXXII Predigten. Nürnberg, 1554. Met bladgrote houtsnede van Martin Luther. Folio. 
Blindgestempelde band uit de tijd over houten platten, 2 klampen. (Grove wormsporen in eerste 12 bladen) 50

 266 Dunlop. H. Perzië, voorheen en thans. Met 161 afbeeldingen, platen en kaarten en eene beschrijzing van de Karoen-rivier door D.L. 
Graadt van Roggen. Haarlem, 1912. 4to. Oorspr. omslag (rug gebroken) ATP

 267 Stieler, K., H. Wachenhusen en F.W. Hackländer. De Rijn, van zijn oorsprong tot de zee. Met 334 houtgravures (waarvan 52 platen). 
Arnhem, ca 1880. Groot 4to. Linnen (gebruikssporen). ATP

 268 Michaud. Geschiedenis der kruistochten. Met 100 platen in houtgravure naar G. Doré. ‘s-Hertogenbosch, 1881. Groot 4to. Half leer 
uit de tijd (band los) ATP

 269 Kepper, G.L. Gedenkboek: Koningin Wilhelmina in haar openbaar leven (1880-1898). ‘s Grav., 1898. Met platen en talrijke afbeeld-
ingen. Groot 4to. Oorspr. linnen, sneden verguld. ATP

270 271

 270
Breton, E. Pompeia décrite et dessinée. Suivi d’une notice sur Herculaneum. Met 10 platen en talrijke houtgravures in de tekst. Paris, 
1855. Half leer uit de tijd. Met gevouwen plattegrond van Pompei. Eerste druk 20

 271
Memoires Secrets Pour Servir a l’Histoire de Perse, A Amsterdam, Aux Depens de la Compagnie, MDCCXLV, in eigentijds hand-
schrift staat aangegeven waar de verschillende pseudoniemen voor staan, in kalfsleder gebonden -gebruikssporen- 20

 272 Caietan, R.P. Alfonse, La Vie de Francois Caietan de la Compagnie de Jesus, a Lille,de l’Imprimerie de Pierre de Rache, a la Bible 
d’Or, 1641, in kalfslederen band, herkomst: de biblotheek van de advocaat Charles Henneguier, Montreuil, circa 1890 20

 273 D. Groebe ‘Handleiding to de kennis der Nederlandsche Munten welke (…) thans geheel ingetrokken of buiten omloop zijn gesteld’, 
Amsterdam 1850, 44 blz papieren kaft los en verkreukeld, schaars 15
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 274
Luder, J.W., Advocaat. Vermakelyke oraculen, ofte kortswijlige voorzeggingen. Uyt den Francoyschen overgezet. Desen laatsten 
druk, oversien en verbeetert.Amst., I. vander Putte, ca 1750. Kl. 8vo. Oorspr. perkamenten omslagje. Met titelhoutsnede. - Boekje 
opgedragen “Aan de gezamentlijke jonge juffrouwen van Amsterdam”

30

 275 Havard, H. Amsterdam et Venise. 2de druk. Paris, 1877. Gr. 8vo. Oorspr. Half lederen band, sneden verguld. Met 7 etsen en 124 
mooie houtsneden 30

 276 (Nijhoff, I.A.) Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of geschiedk. en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der 
stad Arnhem. 3de, verm. druk. Arnhem, 1824. VIII, 162 (2) pp. Oorspr. kartonnage. Met een gegrav. Plaat (gezicht op Arnhem) 30

 277 Prentenboek: Twee Hanen, Theo van Hoytema, sprookje van H. C. Andersen, 1898 15

278

281
283

 278 Pieter A. Scheen, ‘Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950’, deel 1 en 2 50

 279 Couperus, L. Oostwaarts. ‘s-Grav., 1924. Oorspr. linnen band (ontwerp: Tjipke Visser). Met fotogr. platen. Eerste druk. Goed exemp-
laar 25

 280 Cahier met geaquarelleerde wapens of vlaggen ATP

 281
Scheen, Pieter A., Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950, twee delen in rode kunstlederen band, 1969 Kunsthandel 
Pieter A. Scheen N.V., ‘s-Gravenhage 50

 282 Orde der Feest- en Lydenstexten, te Amsterdam bij Johannes Wessing Willemsz., 18e eeuw, in bruine lederen band -defcten aan de 
band- 10

 283
Otto Eerelman, Paardenrassen Kunstalbum met 40 litho’s met afbeeldingen naar schilderijen van Otto Eerelmann. Met beschrijvingen 
door E.A.L. Quadekker, 1898 - lichte watersachade -  - litho Hongaarse paard missend - 2000
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 284
Vorsterman van Oyen, A.A., Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met genealogische en heraldische 
aanteekeningen, Groningen, Wolters, 1885-1890, 3 delen, 104 gekleurde platen 624 familiewapens, 359 + 415 + 502 pp., opnieuw 
ingebonden vanwege beschadigingen aan de lederen rug, in verbleekte gedecoreerde linnen band -wordt niet verzonden-

100

 285
Twee albums met circa 600 gemeentewapens in gemengde techniek 12,4 x 10,1 cm., aquarel en gouache, 75+75 pp., op elke pagina 
vier gemeentewapens, eerste helft 19e eeuw, daarbij: drie cahiers met beschrijvingen van gemeentewapens en register 80

Lots

 286 Algemeen Nederlandsch Familieblad, 16 gebonden delen, 1883 tm. 1895 en 1900 tm. 1903 10

 287 Flink lot boeken en documenten, merendeel rond WOII, tevens wat Rode Boekjes van Mao in diverse talen ATP

 288 Lot diverse bladen, waaronder Panorama, Punch, De Vrouw en Haar Huis 1930 en Pears’ Annual 1913 en later ATP

 289 Punch, or the London Charivari. 9 jaargangen: 1907, 1912, 1919, 1928-1929 en 1933-1936. In 18 delen. 4to. Oorspr. linnen. Daarbij: 
3 incomplete jaargangen (1855, 1857/58 en 1917). 10

 290 Bescheiden betreffende de Nederlandse Koninklijke familie, affiches, foto’s, tegeltje, etc. ATP

291

293

 291
Luchtvaart - Parseval, A. von. Graf Zeppelin und die deutsche Luftfahrt. Met 120 illustraties. Berlin-Grünewald, ca 1925. Oorspr. 
linnen; Jahrbuch des deutschen Luftschiffer-Verbandes 1908; W.N. Bakker, De militaire luchtscheepvaart. 1901; Pelletier Doisy, Mon 
raid de Paris à Tokio. Met houtsneden in kleur. 1924.

30

 292 Diverse boeken Nederland en buitenland ATP

 293
Vier boekjes betreffende de Chevrolet, waaronder zeldzame: Instructions for the operation and care of Chevrolet Motor Cars, Superior 
Model, Chevrolet Motor Co., 1923, idem voor model four-ninety motorcars, Parts List Model Four-Ninety for years 1916-1917-1918 
en Instructions for the care of your Chevrolet, 1936 Passenger Cars

20

 294 Speenhof, J.H., Liedjes wijzen en prentjes met pianobegeleiding, Rotterdam, W.L. & J. Brusse, eerste tm. 10e bundel -gebruiksspor-
en- ATP

 295 13 deeltjes van het tijdschrift De Kampioen ATP

 296 E. Benezit: ‘Dictionnaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs Et Graveurs’, 10 delen ATP

 297 Verzameling boeken: kunt en toegepaste kunst ATP

 298 Tardy. Poinçons d’argent & Poinçons d’or et de platine. 1980-1984. 2 delen. En: Meestertekens van Nederlandse goud- en zilversme-
den. Deel 1: 1814-1963. Linnen. En 5 andere titels ATP
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 299 Rijen, J.-P. Zilver en zilversmeden uit de Baronie van Breda. 2000. 4to. Linnen. En 2 kleinere werken 25

 300
Pas, W. en G. Biografisch lexicon plastische kunst in België, 1830-2000: schilders, beeldhouwers, grafici, Antwerpen,2000. 2 delen. 
Linnen; P. en V. Berko. Dictionary of Belgian painters born between 1750 and 1875. Brussels, 1981. Linnen. 40

301
304

 301
Payne, Chr. Animals in bronze: reference and price guide. 1997; A. Büttner. Edle Möbel für höchste Kreise. 2007; A. Jonaitis. Chiefly 
feasts: the enduring Kwakiutl Potlatch. 1994. Samen 3 delen. 4to. (2 gebonden) 30

 302 Diverse boeken, foto’s en tijdschriften met betrekking tot luchtvaart, waaronder vier delen ‘Popular Aviation’ ATP
 303 Diverse boeken: Twee Duitse huisbladen, circa 1900, Rien Poortvliet, vier delen Jac. P. Thijsse en Mens en Heelal ATP

 304 Boek: Jan Wagenaar, drie delen Amsterdam in Zyne opkomst, aanwas, Geschiedenissen, etc…1765/1767 400

 305 Groot lot diverse oude literatuur, waaronder eenmaal 1852 ATP

306

307

Dokumenten, aktes etc.

Oude aktes

 306
Oude akte uit 1776, met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Willem Dolleman Schout, Casper Drokan en Bernardus Prins, 
Scheepenen der Heerlijkheid Heemstede’, met een gaaf bewaard gebleven lakstempel 30

 307
Oude akte uit 1707, met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Johan van der Poel Schout etc., Scheepenen der Heerlijkheid Heemstede’, 
met een gaaf bewaard gebleven lakzegel 30
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 308
Buren - Twee akten op perkament: transporten van huizen in Buren (het huis De Roos staande aan de markt en een huis in de Rode 
Helstraat)  gedaan door leden van de familie Maarseveen. 1728 & 1730. Gevouwen, ieder met 3 aangehechte, zwarte zegels (bescha-
digingen)

20

 309 Brielle - Akte op perkament: transport van een huis en erve staande aan de oostzijde van de Capoenstraat. Door Ulrich Lauts verkocht 
aan Pieter van Andel. Brielle 1775 20

 310 Genealogie - Wapen van Jean Lhermite en zijn zusters Margriete en Anna Lhermite met de 4 kwartieren Lhermite, van Ranst, de 
Merre en Vledincx. In kleur en goudgehoogd. Manuscript op perkament (20 x 30 cm). Brussel 1796. 20

Divers

 311 Lot met vier oude documenten met betrekking tot Bataafsche Republiek, bijgevoegd de Bataafsche Haarlemsche Courant van 5 
September 1799 20

 312 Kwitantie uit 1893 met betrekking tot de levering van aarde van de Bilgaarder terp onder Leeuwarden ATP
 313 Circa 100 oude rekeningen Nederland, waaronder uit 19e eeuw, tevens enkele Belgische met belastingzegel, in album 20

 314
Archief van Adam Hendrik Raabe, geboren 4-12-1834, overleden 17-2-1899. Onderwijs en opvoedkundige, gepromoveerd tot Dr. In 
de Letteren, stichtte diverse onderwijs instituten 30

 315 Kalender 1933 der Nederlandsche Spoorwegen, het gaat hier om een ingebonden kalender, wat we tegenwoordig een agenda noemen, 
rijk geïllustreerd 20

316 319 320

 316
Sietze Jan van der Velde (Doorn 31-03-1919 - gefusilleerd 03-05 1942 Oranienburg), 2 getypte afscheidsbrieven aan zijn ouders, 
broer en zusters en aan zijn verloofde, 01-05-1942. Daarbij: enkele aan hem gerelateerde papieren uit de oorlogsperiode 50

 317 Gespecificeerde rekening van Gebouw Odeon te Amsterdam voor een etentje met 101 personen, gegeven door Albert Heijn, mei 
1912, kwitanties, brochures, etc. ATP

 318 Handgekleurde houtdruk: ‘Von der Frieslaender Nammen und der Stadt Groningen, Sebastian Münster (1489 - 1552), gedrukt te 
Basel, Heinrich Petri, 1574 - 28,5 x 18 cm - 50

Posters, affiches, aankondigingen en photography

Circusaffiches

 319 Circus affiche: “Amar, Les Hommes de Verre”, gedateerd verso: 1957. 55 x 37 cm. ATP

 320 Circus affiche: “Zirkus Olympia”`, 2e helft 20e eeuw. 85 x 59 cm. ATP
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 321 Circus affiche: “Barum, circus ganz grosser klasse”, gesigneerd en gedateerd: “Oscar Knüdsen, Denmark ‘63”. 86 x 60 cm. ATP
 322 Circus affiche: “Sells & Gray”, Dublin, Georgia, April 1972. 70 x 52 cm. ATP
 323 Circus affiche: “Pinder”, verso: “Belgique 1959, France 1960”. 55 x38 cm. ATP

324 325 326

 324 Circus affiche: “Krone, Alkmaar 1963”. 70 x 50 cm. ATP

 325 Circus affiche: Krone, gesigneerd H.G. Strick, München, ca. 1960, -83 x 59 cm- ATP

 326 Circus affiche: Aeros, Monsieur Malheur, 3e kwart 20e eeuw, -69 x 82 cm- ATP

327

328

329

 327 Circus affiche: Krone, 4e kwart 20e eeuw, -82 x 59 cm- ATP

 328 Circus Roland, gesigneerd en gedateerd: Klibor, Berlin ‘61, - scheur r.o., 83 x 60 cm- ATP

 329 Circus affiche: Circus Williams, Edelste Lipizzaner, gestempeld: Bruxelles, 4 juli 1960, -83 x 59 cm- ATP
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 330 Circus affiche: Aeros, Die Tornados, 3e kwart 20e eeuw, -83 x 59 cm- ATP
 331 Circus affiche: Busch, Hanno Goldman mit seinen schwarzern Panthern, 3e kwart 20e eeuw, -84 x 60 cm- ATP
 332 Circus affiche: Williams Circus, gestempeld: Bruxelles 11 mars ‘60, -86 x 60 cm- ATP

333 334

 333 Circus affiche: Krone, 3e kwart 20e eeuw -70 x 97 cm- ATP

 334 Circus affiche, Soviet Unie, 3e kwart 20e eeuw -70 x 97 cm- ATP

335 336

 335 Circus affiche: Cirque de Moscow, 33e kwart 20e eeuw -97 x 66 cm, schade- ATP

 336 Circus affiche: Knie, ontwerp Herbert Leupin, 3e kwart 20e eeuw -100 x 70 cm- ATP

337

338

 337 Circus affiche: Pinder, Gloria Lasso, verso genummerd en gedateerd: 850/1958 -158 x 118 cm- ATP

 338 Circus affiche, Plakatdruck Kilbor Berlin, 3e kwart 20e eeuw -88 x 124 cm- ATP
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 339 Circus affiche: Beigat -95 x 140 cm- ATP
 340 Circus affiche: Krone -122 x 98 cm- ATP

341 342

 341 Circus affiche: Knie, Bern, 3e kwart 20e eeuw -128 x 89 cm- ATP

 342 Circus affiche: Aeros, 3e kwart 20e eeuw -116 x 82 cm- ATP

343 344
 343 Circus affiche: Afros, 3e kwart 20e eeuw -118 x 83 cm- ATP
 344 Circus affiche: Aeros, Tierschau, derde kwart 20e eeuw -118 x 82 cm- ATP
 345 Circus affiche: Roland, derde kwart 20e eeuw, -124 x 86 cm- ATP

346 347
 346 Circus affiche: Aeros, 3e kwart 20e eeuw -117 x 84 cm- ATP
 347 Circus affiche: Busch, Vebzentral Zirkus, Berlin -116 x 83 cm- ATP



Donderdag 21 juni, 2018 Posters, affiches, aankondigingen en photography

49

348

349

350

kavel TRUE Inzet

 348 Circus affiche: Beigat - 95 x 140 cm- ATP

 349 Circus affiche: Abele -117 x 83 cm- ATP

 350 Circus affiche: Amar, Le Cirque qui Reste Vrai! -158 x 115 cm- ATP

351 352

353

 351 Circus affiche: Aeros, zirkus trümpfe, derde kwart 20e eeuw -114 x 82 cm- ATP

 352 Twee circus affiches: Zirkus Olympia en zonder titel, derde kwart 20e eeuw -86 x 120 en 114 x 82 cm- ATP

 353 Twee circus affiches: Sarrasani en fakirs, 3e kwart 20e eeuw -140 x 180 en 132 x 106 cm- ATP

354

355 356

 354 Twee circus affiches: Plakatdruck Klibor Berlin -90 x 120 cm- ATP

 355 Twee circus affiches: Krone en onbekend, 3e kwart 20e eeuw -100 x 70 en 61 x 85 cm- ATP

 356 Twee circus affiches: gemerkt Leon Beyaert en Beigat, 3e kwart 20e eeuw   -105 x 75 en 92 x 71- ATP
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 357 Twee circus affiches: Olympia en Willy Hagenbeck, -83 x 60cm- ATP

 358 Twee circus affiches: Belle Vue en Benneweis, 3e kwart 20e eeuw, -85 x 62 en 75 x 50 cm- ATP

 359 Drie circus affiches: Spanischer National Circus, 3e kwart 20e eeuw -150 x 105 cm, 75 x 210 cm en 120 x 84 cm- ATP

360

361

 360
Drie circus affiches: Spanischer National Circus, Bennewies en Willy Hagen, derde en vierde kwart 20e eeuw -150 x 210 cm, 118 x 
84 cm en 84 x 62 cm- ATP

 361 Verzameling van vier circus affiches, 3e/4e kwart 20e eeuw, -62 x 43 cm- ATP

362

363

Filmposters

 362 Vintage filmposter, Le Deux Gosses, 1936, zeer zeldzaam exemplaar - afmeting 180 x 160 cm - 500

 363 Vintage filmposter, The Long Haul, 1957, achterop stempel met nr 57036, editie 57/572 - afmeting 206 x 104 cm- 500
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 364 Vintage filmposter, The Strange Door, 1951 - afmeting 104 x 68 cm - ATP

 365 Vintage filmposter, Deadly Roulette, 1968, met stempel Universal International Film Nederland -  afmeting 102 x 68 cm, - ATP

366

367

 366 Vintage filmposter Walk a Tightrope, 1964, met stempel van DLS Film Holland achterzijde - afmeting 100 x 68 cm - ATP

 367 Vintage filmposter Hour of the Gun, 1967, editie 67/303 - afmeting 206 x 104 - ATP

368
370

 368 Vintage filmposter Pride of the West, 1954, met achterzijde stempel Express-Film A.J. Dresscher - afmeting 104 x 68 cm - ATP

Divers

 369 Twee veilingposters: Town Hall, Ryde, Messrs, Wallis Riddett & Co, 1918 - 76 x 51 cm - -waterschade - 10

 370 Twee drie-delige Russische posters, begin jaren 80 20

 371 11 Russische posters, waaronder dubbele exemplaren, jaren ‘80 20
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 372
Uitgebreid lot diverse landkaarten en schoolkaarten, prenten met betrekking tot cruiseschepen, waaronder een replica poster Holland-
America line S.S. Statendam, daarbij: replica Jugendstil posters 15

Ansichtkaarten, foto’s en divers

 373 Uitgebreid lot diverse ansichtkaarten, voornamelijk Rotterdam, circa 650 stuks in vier albums 100
 374 Album met circa 62 ansichtkaarten, Nederland en genre, grotendeels eerste helft 20e eeuw 50
 375 Album met circa 170 ansichtkaarten, Nederland, buitenland, genre, etc. 20
 376 Ingelijste ansichtkaart in een glasplaathouder van een naakte liggende vrouw 10
 377 Circa 40 ansichtkaarten, Nederland, eerste kwart 20e eeuw ATP

378
379

 378
Map met negen uitzonderlijk fraaie albuminefoto’s: “Telaga Bodas Preanger, Gezicht op den Salak te Buitenzorg, Paleis van den Gou-
verneur Buitenzorg, Regentswoning Sumadang Preanger, Tasokmalaya Preanger, Kleine waterval bij Bandong Preanger, Amboina, 
Publieke Tuin Cairo en Place des Consuls Alexandrie”, derde kwart 19e eeuw -circa 20 x 25 cm.-

400

 379

Fotoalbum met 173 carte de visite foto’s, 4to., groen chagrijn, de rug en één van de twee klampen ontbreken. Voor in het album staat 
de handtekening van E.J. van Vloten. Het album is afkomstig van een nabij familielid van de letterkundige Johannes van Vloten, 
de vader van Martha, Kitty (met meerdere foto’s aanwezig) en Betsy van Vloten, die met de tachtigers Frederik van Eeden, Willem 
Witsen en Albert Verwey trouwden. Alle foto’s zijn voorzien van de namen van de geportretteerden. Naast veel leden van de familie 
van Vloten, zijn er foto’s van leden der families: van Haeften, van de Poll, Taets van Amerongen, van den Santheuvel, van den Bosse, 
Rutgers van der Loeff Backer, van Hoogstraten, Blussé, etc.

150

380 381

 380
Enorm lot persfoto’s periode jaren ‘50, diverse gebeurtenissen en personen, meeste foto’s met opschrift of aanhangsel, zeer divers 
geheel, van Churchill tot verkiezingen in Italië, circa 1000 stuks, uitzoeken! 50

 381
Collection Félix Potin (‘Chocolatier’): meer dan 600 originele portretfotootjes (7,4 x 4,2 cm) van bekende en vooraanstaande per-
sonen uit de politiek, de literaire wereld, de muziek, de wetenschap enz. Ca 1900. Alle geplakt in het oorspr. album. Oblong folio. De 
foto’s kwamen met de aankoop van een reep chocolade. - Het laatste blad toont foto’s van 10 wielrenners, waaronder Jaap Eden

50

 382 Doos op karton geplakte foto’s, portretfoto’s, groepsfoto’s, klassenfoto’s, etc., grotendeels België, eerste kwart 20e eeuw 30
 383 Circa 70 fotogravures, diverse onderwerpen, bijgevoegd enige losse foto’s, alle in album 30
 384 Groot lot van honderden persfoto’s jaren ‘50, diverse thema’s 25
 385 Reproductie foto van Scheveningen met het Kurhaus, jaren ‘60 - B. 67 cm - ATP
 386 Groot lot zwart-wit foto’s in stalen kistje ATP

 387 Diverse foto’s, waaronder Potsdammer Platz 1930, Oude Gracht Utrecht, 19e eeuw, bevrijdingsfoto’s en John Players Navy Cut 
sigaretten, jaren ‘40 ATP

 388 Zes kabinetfoto’s en twee fotokaarten van de koninklijke familie, Koningin Wilhelmina, Koningin Emma en prinses Juliana, etc. ATP
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 389 Carte-visite foto’s, ansichtkaarten, etc. 30
 390 Diverse oude fotoboeken, reisboeken, ansichtkaarten, etc. 60

 391
Vier vruchtenhouten kisten, Capi, met circa 250 stereopositieven, Utrecht, Noordwijk, Den Haag, Warmond, Frankrijk, Duitsland, 
etc., jaren ‘20/’30 200

 392 Doosje met glasnegatieven Nederlands-Indië, familiekiekjes, bedienden op erf, etc., daarbij: albumpje kleine 78-toerenplaten en twee 
singletjes ATP

Postzegels en benodigdheden

 393 Een lot met postzegels Nederland, periode vnl. 1980 t/m 2000, vnl. postfris in 3 stockboekjes en mapjes, maar ook tevens enkele 
Eurozegels en iets divers ATP

 394 Grote startcollectie postzegels en Fdc’s Nederland en iets Overzeese Gebiedsdelen in 17 Davo albums, beginjaren zeer matig gevuld, 
tevens wat Eurozegels aanwezig, totaal in 2 verhuisdozen ATP

 395 Circa 250 poststukken wereld 20
 396 Diverse boeken postzegels, voornamelijk overzeese gebieden 25
 397 Een lot met een goed gevuld album postzegels Nederland en wereld, vnl. modern en alle op briefstukjes, tevens een zakje Nederland 10

Strips en diversen

 398 Zeven deeltjes De avonturen van kapitein Rob, drie deeltjes Tom Poes, Leo & Lorre helpen ridder Radbout, Jan van Riebeeck in 
Zuid-Afrika, Tekko Taks op glad ijs en Avonturen van Bobo -sterke gebruikssporen-, daarbij: 17 Donald Ducks, diverse jaren ATP

 399 Circa 37 stripboekjes, Batman, Tarzan, Spider-Man, etc., grotendeels jaren ‘70 15
 400 Verzameling stripboeken waaronder: “Headcomix” en “Marvel”, daarbij: “Beetlekin the Brave”, Engelse versie 40
 401 Uitgebreide verzameling van ca 1000 stuks softcover sci-fi/pulp lectuur, jaren ‘50/’70 ATP

Olympische Spelen en sportmemorabilia

 402
Speldje van de Olympische Spelen in Berlijn 1936, van de maker Hermann Aurich, Dresden. Vervaardigd met wit emaille (30x33 
mm.), in mooie staat / A badge of the Berlin Olympic games in 1936, made by Hermann Aurich, Dresden. Made with white enamel 
(30x33 mm.), in very nice condition

20

403 405

 403
Uitgebreide verzameling handtekeningen en correspondentie van nationale en internationale voetballers en trainers. Frank Arnesen, 
Pim Doesburg, Kenny Daglish, Vaclav Jezek, Manchester United, Tottenham Hotspurs, Feyenoord, Ajac, PSV, etc. Jaren ‘70 ATP

 404 Voetbalplaatjes, 2 albums, jaren ‘50. 1 album olympische spelen. Verzameling voetbalspeldjes, Feyenoord, P.S.V., D.W.S, etc. Jaren 
‘50/’60. ATP

 405 Verzameling van circa 100 persfoto’s, thema sport, circa jaren ‘50, waarbij Olympische Spelen 10
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Speelgoed en spellen
 406 Blikken spaarpotje met decor van spelende kinderen en moeder die de spaarpot leegt, jaren ‘30 15
 407 Blikken speelgoedauto: Buddy L-Heavy Duty Hydraulic, jaren ‘50 -36 cm-, daarbij diverse modelauto’s ATP
 408 Een groen foedraal met daarin een pokerset, kaarten en fiches, geheel nieuw en nog in verpakking. 10
 409 Kindersamovar, Rusland, eerste helft 20e eeuw ATP
 410 Metalen speelgoedauto, germerkt: Cahd Valley, Harborne, England -19 cm- ATP

411
412

 411 Blik met diverse speelgoedfiguurtjes 30
 412 Meervoudig porseleinen kinderserviesje, 1e helft 20e eeuw 25

Speldjes
 413 Grote verzameling speldjes: Bic, Iglo, Zeeuws Meisje, etc. 2,5 kg totaal. Daarbij: verzameling rijwielbelastingplaatjes ATP

Fotocamera’s, projectoren en toebehoren

 414 Toverlantaarn, gemerkt: W.Butcher & Sons Ltd. London, daarbij: uitgerbreide collectie glazen projectieplaatjes met bijbeltaferelen 
naar o.a. Gustav Doré. 1e kwart 20e eeuw. 75

415
416

Modelbouw

Auto’s

 415 Modelauto: 8500 DAF Service Truck, Arnold, West Germany, jaren’50 -28 cm- 80

 416 Twee schaalmodel auto’s: ANWB Wegenwacht, één in originele doos 80
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 417 Grote verzameling modelauto’s ATP
 418 Verzameling speelgoedauto’s, Dinky, Matchbox, Gorgi, etc 20
 419 Verzameling diverse modelauto’s in verpakking ATP

Boten

 420 Deels houten model van een volgetuigd 18e eeuws Brits oorlogsschip, mogelijk de HMS Victory 200

421 423

Treinen

 421
Uitgebreid lot divers HO modeltreintjes en toebehoren, waaronder Märklin locomotieven 3029, 89006 en 24058, diverse Märklin 
wagons, waaronder kraantoestel 315/2, Dinky Toys Meccano transformator en diverse rails 100

 422 Uitgebreide verzameling spoortreintjes, travo’s en rails ATP
 423 Diverse modeltreinen en aanbehoren, Fleischmann, Minitrix, etc. 80

Algemeen
 424 Model locomotief, Fleischmann 1321 in doosje, modelautotjes Lion Cars, Husky, etc. 15

Aziatica / Asian art and objects

 425 Chinees porseleinen capucijner kommetje met schoteltje, decor van bloesemtakken, beiden met resten van schelpaangroei, afkomstig 
van de Ca Mau cargo, 1e kwart 18e eeuw 40

426

429

 426
Chinees porseleinen kom met landschapsdecor, de binnenzijde voorzien van een florale rand en centraal een vlinder, Qin Dynastie -H. 
9, Diam. 25 cm - 2 haarlijnen en chip - 600

 427 Chinees porseleinen vaasje met resten van schelpaangroei, afkomstig van de Ca Mau Cargo, ca. 1725 - chips en haarlijnen - 20

 428 Chinees porseleinen schaal met decor van lotusbloemen en prunustakken, gemerkt met Lingzhi teken onderop, Kangxi -diam. 35 cm, 
randbeschadigingen, barst- 20

 429 Chinees porseleinen trekpotje met blauw-wit decor van pioenrozen, 18e eeuw -restauraties en randbeschadigingen- 130
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 430 Chinees porseleinen nachtspiegel  met famille rose decor van pioenrozen, Qianlong -14 x 25 cm, 2 randschilfers- 150

 431 Chinees porseleinen bord met centraal decor van een bloemenmand waar omheen vakverdeling met florale motieven, Qianlong, laat 
18e eeuw, diam. 22,5 cm - chip - 20

 432 Chinees porseleinen zouthouder met floraal Imari decor, Qianlong periode -8,2 cm doorsnede, randschilfers- 80

433

435

436

 433 Chinees porseleinen trekpotje met floraal Imari decor, Qianlong periode -10 cm hoog, chip aan tuit en aan binnenste dekselrand- 80
 434 Chinees porseleinen kom met floraal Imari decor, Qianlong periode -14,5 cm doorsnede, chips, haarlijn en randschilfers- 40
 435 Chinees porseleine balustervaas met blauw-wit draken decor, 19e eeuw -45 cm- 120

 436
Chinese kraakporseleinen schotel met blauw-wit decor van prunustakken en antiquiteiten in de rand, centraal een sprinkhaan en een 
vlinder, 16e eeuw -36 cm, randschilfers en haarlijn- 150

437

 437
Chinees porseleinen kraakschotel met blauw-wit decor van prunustakken en antiquiteiten in de rand, centraal een bloemenvaas, 16e 
eeuw -36 cm, chip in de rand- 150
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 438
Chinees porseleinen schotel met blauw-wit decor prunestakken en lotusbloemen in cartouches, Kangxi gemerkt en periode -29 cm, 
barst en randschilfers- 150

 439 Grootformaat cloisonné balustervaas met decor van lotusbloemen, China, 20e eeuw -Hoog 52 cm- 250
 440 Paar Imari dekselvazen met greepjes in de vorm van tempelleeuwtjes, 20e eeuw - H. 35 cm - 20
 441 Yixing kom met floraal reliëf decor voorzien van 2e gehalte zilveren beugel, 18e eeuw - Diam. 14 cm - chip en haarlijn - 75
 442 Chinees porseleinen vaas met polychroom geschilderd decor van hoftaferelen en paradijsvogels, Kanton, ca 1880 -26 cm hoog- 80

 443 Groot formaat Kanton wandschotel met decor van figuren en bloemen in cartouches, met goud gehoogd, China, 20e eeuw -diam.  40,5 
cm.- 20

 444 Chinees porseleinen fles met blauw-wit decor van draken, 19e eeuw -26,5 cm, randschilfers- ATP
 445 Chinees porseleinen balustervaasje met blauw-wit decor van pioenrozen, Kangxi -8,3 cm- ATP
 446 Famille rose lotusvormige kom met decor van hofscène, China, 19e eeuw, gemerkt met zegelmerk, mogelijk Tongxi - Diam. 17 cm - 50

 447 Famille rose lotusvormige kom met decor van bloemen en vogels, China, 19e eeuw, gemerkt met zegelmerk, mogelijk Tongxi - Diam. 
17 cm - -haarlijn - 25

448

449

451
 448 Jade snijstuk op gestoken rozenhouten basement: jonk -chipjes aan de rand- 50

 449 Chinees porseleinen specerijenstrooier met blauw-wit floraal decor, Qianlong -11,5 cm hoog- 70
 450 Chinees porseleinen kom met ‘Sunburst’ decor, vroeg 19e eeuw -17,6 cm, gelijmd, Diana Cargo, Christies, 1995- ATP
 451 Chinese balustervormige Celadon vaas, 19e eeuw -27 cm hoog, restauratie aan bovenrand- 400

 452 Twee Chinees porseleinen capucijner schoteltjes met decor van karpers en waterplanten, afkomstig van de Ca Mau cargo, 1e kwart 
18e eeuw - 2 chips en haarlijn - 30

 453 Paar Chinees porseleinen schoteltjes met decor van bloesemtakken en chrysanten, beiden met resten van schelpaangroei, afkomstig 
van de Ca Mau cargo, 1e kwart 18e eeuw - beiden chip - 40

 454 Paar Chinees porseleinen schoteltjes met decor van bloesemtakken en pioenrozen, één met resten van schelpaangroei, afkomstig van 
de Ca Mau cargo, 1e kwart 18e eeuw 50

 455 Serie van twee Chinees porseleinen capucijner kommetjes en schoteltjes met decor van bloesemtakken, één kopje met resten van 
schelpaangroei, afkomstig van de Ca Mau cargo, 1e kwart 18e eeuw - allen randschilfers - 60
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 456 Paar Chinees porseleinen gemberpotjes met blauw-wit decor van nachtegalen en pioenrozen, 19e eeuw -16 cm- 80

 457 Twee porseleinen kommetjes en twee porseleinen borden met blauw-wit decor, China/Japan, 17e/18e eeuw 60

 458 Paar Chinees porseleinen bordjes met geschulpte rand en opgelegd goud decor, 18e eeuw -22,5 cm, 1 bord 2 kleine randbeschadigin-
gen, 1 bord 1 kleine randbeschadiging- 40

459

460
 459 Paar Chinees porseleinen diepe borden met decor van hoffiguren, Kangxi periode -22 cm, beide met randschilfers- 400

 460
Paar chinees porseleinen vazen met polychroom geschilderd decor van pioenrozen, paradijsvogels en vlinders, Canton, ca 1880 -Hoog 
23 cm- 600

 461 Paar ovale Chinees porseleinen dienschalen met gecontourneerde randen en voorzien van floraal decor, Qianlong, laat 18e eeuw, L. 36 
cm  - randschilfers - 50

 462 Paar Chinees porseleinen schoteltjes en één kopje, Kanton, ca 1880 20
 463 Paar blauwe balustervormige dekselpotten met floraal- en vogeldecor in cartouches, China, 20e eeuw -h. 32 cm.-lichte defecten- 50

464
467

 464 Paar Chinese jade snijstukken op gestoken houten basementen: tempelleeuwen, midden 20e eeuw -kleine chipjes aan de poot- 120
 465 Paar Chinees porseleinen zoutvaatjes met blauw-wit floraal decor, Qianlong -één gerestaureerd- 60

 466 Drie porseleinen kommetjes, deels met resten van florale beschildering, afkomstig van de Diana cargo, 1817 en eerder - 2 schifers en 
haarlijn - 30

 467
Serie van drie Chinees porseleinen schoteltjes met decor van kraanvogels, twee schoteltjes met resten van schelpaangroei, afkomstig 
van de Ca Mau cargo, 1e kwart 18e eeuw 150

 468 Serie van drie Chinees porseleinen schoteltjes met floraal decor en capucijner achterkant, allen met resten van schelpaangroei, afkom-
stig van de Ca Mau cargo, 1e kwart 18e eeuw 70

 469 Serie van drie Chinese porseleinen vazen met reliëfdecor van dieren en famille rosedecor van krijgers, circa 1900 -h. 2x 36cm. en 
44,5 cm., defecten aan de kleine vazen- 20
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 470
Paar Chinees porseleinen diepe schalen met blauw-wit decor van servetranden en centraal een bloemenvaas met pioenrozen en 
prunustakken, 18e eeuw -28 cm doorsnede, randschilfers en haarlijn- 300

 471 Chinees porseleinen diep bord, schotel, Qianlong, daarbij: paar Kangxi vaasjes en serie van zes schoteltjes , laat 18e eeuw - 1 vaasje 
gerestaureerd - 50

 472
Set van vier chinees porseleinen borden, polychroom geschilderd decor van cartouches met hoftaferelen en koekoeksvogels, Canton, 
ca 1880 -19,7 cm- 200

 473 Set van vier Chinees porseleinen borden met polychroom geschilderd decor, cartouches met hoftaferelen en paradijsvogels, Kanton, 
ca 1900 -24,5 cm- 200

 474 Chinees porseleinen bordje met decor van balspelende ‘zotjes’, 19e eeuw, Chinees porseleinen diep bord met landschapsdecor, circa 
1800 en Chinees porseleinen kom-en-schotel met Lange Lijzen, Kangxi gemerkt - schoteltje defect - 25

475 480
 475 Drie Chinees porseleinen borden en één schotel, alle met blauw-wit decor en 18e eeuw -22,5 en 28 cm, haarlijn en randschilfers- 80
 476 Chinees porseleinen schotel en drie borden, 18e en 19e eeuw -restauraties- ATP

 477 Twee Chinees porseleinen knobbelvaasjes, twee iron red balustervaasje en één theekommetje, 17e/18e eeuw -resp. 6, 7,5 en 4 cm 
hoog, restauraties en manco’s- ATP

 478 Zes Chinees porseleinen kommetjes met blauw-wit floraal decor, Kangxi gemerkt en periode -h. 6,5 cm., diam. 10,2 cm., één kom-
metje met miniscuul chipje aan de rand, één kommetje gelijmd en één kommetje beschadigd aan de standring- 60

 479
Chinees porseleinen kop- en twee schoteltjes met peterselie decor, drie kop- en schotels met decor van  ‘Zotjes’, deels Kangxi 
gemerkt, porseleinen bord met floraal decor, Qianlong en famille rose bord met decor van vogels en bloemen, circa 1800 - diverse 
kwaliteiten -

75

 480 Zes diverse Chinees porseleinen kommen met blauw-wit decor, 18e/19e eeuw -beschadigingen- 100
 481 Yixing theeset in doos, bestaande uit: theepotje, melkkan en zes kommetjes, Longdetang 20

482

483

 482
Vier porseleinen schoteltjes en vier kommetjes met blauw-wit decor van een pijnboom op het plat van de schoteltjes, afkomstig uit de 
Geldermalsen, China, circa 1750, met certificaat van Focke en Meltzer -twee kommetjes randschilfertjes en haarlijntje- 150

 483 Set van tien Chinees porseleinen borden met blauw-wit landschapsdecor, Qianlong -23,7 cm, randschilfers- 300

484 485

 484 Serie van 10 Chinees porseleinen diepe borden met decor van pagodes in landschap, Qianlong, laat 18e eeuw  -2 haarlijnen - 125
 485 Serie van 10 Chinees porseleinen bordjes met decor van vogels en bloemen, Kangxi gemerkt en periode, Diam. 21 cm. - 2 x chip  - 300
 486 14 Chinees porseleinen roombordjes met bamboe- floraal- en kostbaarheden decor, Qianlong, laat 18e eeuw - diverse kwaliteiten - 75
 487 Serie van 14 Chinees porseleinen bordjes met floraal decor, circa 1800 - Diam. 19,5 cm - - randschilfers - 75
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 488 Divers Chinees porselein, 17e/18e eeuw -defecten- ATP

 489 Terracotta beeld van vrouwelijke bediende, mogelijk Tang Dynastie, Hoogte 34 cm 200

 490 Chinees verguld bronzen beeld op vierkant houten basement met afgeschuinde hoeken: hoogwaardigheidsbekleder -h. ca. 29 cm.- 40

 491 Chinees messing beeld op geprofileerd mahoniekleurig houten basement: de god Shou Lao met perziken en hertje -basement 34 x 
11,5 cm.- 20

 492 Bronzen kan met reliëfdecoratie van een vliegende draak, China, 19e eeuw  - hoogte 12 cm - 25

 493 Chinese gestoken ivoren dubbele fotolijst met drakendecor, jaren ‘30 60

 494 Chinese leporello 20
 495 Chinees bronzen strijkijzer, 19e eeuw 20

 496 Kutani lampvoet in messing montuur met uitneembaar oliereservoir, circa 1900 - H. 49 cm. 80

 497 Chinese aquarel met voorstelling van vrouwen in landschapstuin met rotspartij, vroeg 20e eeuw - 146 x 43 cm - 150

 498 Basalt inktpot met decor van haasjes, daarbij: zeepstenen lakstempel met haasje, China, circa 1900, etc. 20

499
500

503

 499 Satsuma vaas met decor van figuren en krijgers, gesigneerd -h. 30,5 cm.- 80

 500 Grote Satsuma vissenkom, Japan, 20e eeuw -47 x 52 cm- 80

 501 Groene porseleinen vaas met polychroom bloemdecor, Japan, eerste helft 20e eeuw -h. 25 cm.- 10

 502 Paar Japans porseleinen vazen met Imari decor van bloemen en paradijsvogels, ca 1910 -32 cm- ATP

 503 Set van vijf Japans porseleinen Imari schalen met floraal decor, circa 1720 -34,2 cm doorsnede, twee schalen met haarlijn- 800

 504 Ivoren katabori netsuke: fruitverkoper, Japan, Meiji-periode (1868-1912) -l. 10 cm.- 75
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 505 Ivoren okimono: vrouwelijke krijger met aan de voet een schrijvend meisje (kracht en geleerdheid), Japan, Meiji-periode -h. 14,5 cm.- 100

 506 Twee netsuke’s, midden 20e eeuw 40

 507 Drie diverse 20e eeuwse nadrukken van Japanse houtsnedes 15

 508 Drie Japanse papier-maché maskertjes, Meiji periode, circa 1900 -h. circa 8 cm., beschadigingen- 30

 509 Ingelijste inkttekening op papier, Japan, 18e/19e eeuw -54 x 39 cm- ATP

 510 Zes-slags kamerscherm met floraal decor, Japan, circa 1900 - H. 165 cm - 200

 511 Museumkopie van een Japanse Date Masamune helm, periode 1600-1636, op standaard, zeer fraai geheel 75

 512 Museumkopie van een Japanse Takeda Shingen helm, periode 1521-1573,  verkleuring op achterzijde, niettemin fraai stuk 75

 513 Museumkopie van een Japanse Oda Nobunaga helm, periode 1534-1582,   fraai stuk 75

 514 Museumkopie van een Japanse Daisho Kake helm, fraai stuk, met standaard bijgevoegd 75

515

521

 515 Verzameling divers Chinees en Japans porselein 18e, 19e en 20e eeuw 40

 516 Terracotta wierookbrander in de vorm van een tempelleeuw, Japan, 19e eeuw, twee gemberpotjes en vier houten snijwerkjes van 
kikkers - diverse kwaliteit - ATP

 517 Zes gouaches in één lijst met decor van figuren, China, circa 1900 -beschadigingen- 15

 518 Divers aziatica waaronder ivoren dekseldoosje, 19e eeuw, koperen dekseldoosje met floraal opgelegd decor, Meiji en divers porselein, 
19e en 20e eeuw -defecten - ATP

 519 Drie zijden tafellopers voorzien van geborduurde voorstellingen met gouddraad, China 2e helft 20e eeuw, daarbij: papieren parasol, 
China 25

 520 Spekstenen kylin, duivelsbol, snijstukje en Satsuma vaasje 25

Mineralen en fossielen

 521 Dactylioceras Commune, Holzmaden, circa 65 miljoen jaar oud - L. 19 cm - 10
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 522 Harpoceras Falcifer, Schömberg, circa 65 miljoen jaar oud - L. 18 cm - 10

 523 Lytoceras Cornucopia, circa 65 miljoen jaar oud - l. 18 cm- 10

524

528

 524 Dactylioceras Commune, circa 65 miljoen jaar oud - L. 26 cm - 10
 525 Verzameling diverse mineralen ATP

 526 Een verzameling mineralen, deels ruw en deels gefacetteerd, waaronder kwarts, woestijnroos, et cetera, daarbij; een doosje met daarin 
voorbeelden van kristalvormen ATP

 527 Minerale ballen en eieren 20

Archeologie en vondsten

 528
A Greek ancient bowl, 7th-6st century BC, from Morgantina (Sicily), no restaurations, decorated, making this an attractive piece (l 
with ears 18.5 cm., b 13.5 cm., h 8.5 cm.) 100

529

530

531

 529 Een bronzen beeld, vermoedelijk antiek, in oud-Griekse stijl, van een wijsgeer (ca. 10 cm. hoog) ATP

 530 Een bronzen beeldje naar antiek voorbeeld, van een strijder die op het punt staat een korte speer te gooien (hoogte ca. 9 cm.) ATP

 531 Een lot met 2 antieke bronzen geurhangers, een Karolingische fibula en een mantelhaak in vismotief ATP

 532 Lot with 3 (ancient) artefacts ATP

 533 Een lot met 4 bronzen (antieke) figuurtjes van dieren: 1 x vogel, 1 x soort hond en 2 x paard ATP
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534

540

541

kavel TRUE Inzet

 534 Een lot met 7 menselijke bronzen figuurtjes, een bronzen antieke mini-amphora en iets divers ATP
 535 Een lot met 7 antieke Oosterse bronzen kralen en 9 oude ringetjes ATP
 536 Diverse bodemvondsten waaronder, tinnen en porseleinen poppenservies, knikker en fluitjes, 18e/19e en 20e eeuw ATP
 537 Lot divers leerbeslag, 16e eeuw en later ATP
 538 A lot with several mainly Roman artefacts 10
 539 Lot from a metal detectorist with some artefacts and coins including provincial coins 10

Ethnografie

 540 Balinees gestoken palissander beeld: Hanuman, circa 1925 70
 541 Mandau, Dayak, Borneo, in houten schede versierd met snijwerk, L. 64 cm 175
 542 Kris in schede met karambit greep, L. 35 cm ( greep defect) 20

 543 Twee Balinese gestoken palissander beelden: danseres en godin -h. 112 en 108 cm., lichte defecten-, daarbij: vier Indonesische gesto-
ken houten snijstukken: Garuda, Balinese vrouw, etc. -defecten- ATP

544

546
 544 Zes diverse vormstukjes in de vorm van Boeddha, speksteen, rozenhout, ivoor, etc ATP

 545 Ikat schouderdoek, Sumatra, 290 x 90 cm, katoenen sarong met patola motieven, Savu, 168 x 105 cm en een batik sarong met parang 
rusak motieven, Java, 220 x 98 cm - diverse beschadigingen - 30

 546 Kruidnagelboot, “Perahu Tjenkeh”, Molukken eerste helft 20e eeuw 80

547

549

 547 Aziatische snijstukken, waaronder Indonesië ATP
 548 Witmetalen tondeldoosje in de vorm van een Boeddah 25
 549 Benen snijstukje: ossenwagen met menner, India, midden 20e eeuw -l. 9 cm.- 50
 550 Oosterse lederen wandrol ATP
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551

555

kavel TRUE Inzet

 551 Drie speren, Noord DRC, 20e eeuw ATP

 552 Vijf Afrikaanse bronzen beeldjes -h. grootste beeldje 20 cm.- 20
 553 Bronzen enkelbanden, etc. 30
 554 Kissi Pennies - 3 stuks Liberia, 18e/19e eeuw met beschrijving ATP

 555 Bronzen beeldje: aap, Japan, verzilverd beeldje: Boeddha, India -15 en 18 cm hoog- ATP

 556 Deels verguld bronzen Boeddha op lotustroon in Bhumisparsha Mudra houding, Nepal, 1e helft 20e eeuw, H. 13 cm 50
 557 Thangka: Boeddha mandala, Tibet, midden 20e eeuw - 65 x 50 cm - 75
 558 Koloniaal kistje op bolpootjes met verzilverd beslag, 19e eeuw -31 cm breed- ATP

559
561

Munten, penningen en divers

 559 Map met diverse munten, Nederland, waaronder zilver 300
 560 Twee zilveren tientjes, zes rijksdaalders Juliana en zes guldens Juliana 25

 561 Noodgeld, oude bankbiljetten, etc. 50
 562 Tabaksdoos met centen en VOC duiten 10

563

565

 563 Twee Juliana-albums met munten, waaronder zilveren, kistje centen, etc. 80

 564 Doosje met oud-Nederlands muntgeld waaronder zilver 45

 565 Zilveren munten, 50-guldenstukken, rijksdaalder, etc. 350
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566

571

kavel TRUE Inzet

 566 Munten, waaronder veel zilver, bankbiljetten en lederen knip met centen 100

 567 Doosje munten wereld ATP

 568 A lot with 4 Roman coins, 3 larger Folles and 1 smaller, 2 x Diocletianus, 1 x Maximianus and 1 x Licinius, Genio-types and Sacra 
Moneta 10

 569 Lot of 8 ancient bronze coins (AE11-26): 3 x Sicily, 2 x Phoenicia, 1 x Cilicia, 1 x Bithynia and 1 x Pergamene, acceptable conditions ATP

 570 Lot with appr. 10 replica’s of ancient coins ATP

 571 Gouden tientje 120

572

575

 572 Een lot munten divers waaronder iets koers en kilo, tevens Landsteinerpenning ATP

 573 Verzameling zinken Nederlands oorlogsgeld 40
 574 Munten, waaronder zilver, bankbiljetten 30

 575 Munten, waaronder een 14kt gouden penninkje, ‘De eerste Europa-drukken’, zilver, etc. 100

576 577

 576 42 zilveren guldens 50

 577 Negentien zilveren rijksdaalders en één zilveren tientje 50

 578 Lot met circa 40 wandelpenningen ATP
 579 Twee messing prijspenningen, waaronde 2e prijs Kleiduivenwedstrijd ATP
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583

585

kavel TRUE Inzet

 580

Voorzijde: Willem van Oranje knielend in harnas en 
 
Bronzen penning met opschrift :”Myn Schilt Ende Betrouwen Syt Ghy O Godt Mijn Heer” 
 
Achterzijde: ijsvogel op haar nest in de golven en opschrift:
 
“Saevis Tranquillus In Undis” 
 
Rustig te midden van de woelige baren, 1533 - 1933. 
 
Lijfspreuk en symbool van Willem van Oranje. Daarbij: bronzen penning Konigin Wilhelmina 1879-1929

10

 581 Penning ‘Jan Sluyters’ (1957) door T. van der Pant, uitgifte VPK, voorzijde: portret naar rechts, keerzijde: de schilder met palet voor 
zijn ezel, brons gegoten 59 mm, prachtig 25

 582 Penning ‘Alice in Wonderland’ (1976) door M. Letterie, uitgifte VPK (Til.371), voorzijde: konijn, keerzijde: vest met knopen en 
linksdraaiend horloge; brons gegoten 105 mm, prachtig 30

 583
Franse penning ‘Louise Hervieu’ (1955 ?) door R. Iché, vervaardigd bij de Parijse Munt, voorzijde: aanziend gezicht, keerzijde: 
handen om vlam; brons gegoten ca. 51 mm, lichtgroen gepatineerd, prachtig 20

 584 Penning ‘Herinnering aan het dienstverband bij het Rijksmuseum te Amsterdam’ (1965) door T. van der Pant, voorzijde: gestileerd 
aanzicht van het museum, keerzijde: Nederlandse leeuw met omschrift; brons gegoten ca. 84 mm in origineel doosje, prachtig, schaars 20

 585
Lot penningen waaronder verzilverde wandplaquette ‘Hulde, dank, G. van der Hulst’ met afbeelding ridder en schildknaap; kunststof 
afgietsel van de ‘Snellen-penning voor verdiensten voor oogheelkunde’ (1958), ‘Linneus’ door C. Nijland 1978 en Duitse legpenning 
1916 m.b.t. rubberinzameling

25

586
588

 586
Penning ‘Leda en de zwaan’ (1967) door F. Carasso, uitgifte VPK (Til.315), op voor- en keerzijde Leda verstrengeld met zwaan, 
brons gegoten 50 mm, prachtig 50

 587 Diverse penningen 35

 588
Gedenkpenning ‘500e geboortedag van Erasmus’ (1969) door Loekie Metz, voorzijde: expressief borstbeeld naar rechts in hoog reliëf, 
keerzijde: zittende nar met wereldbol en omschrift, brons 62 mm, prachtig en zeldzaam 150
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589

590

kavel TRUE Inzet

 589
Gedenkpenning ‘500e geboortedag van Erasmus’ (1969) door Loekie Metz, voorzijde: expressief borstbeeld naar rechts in hoog reliëf, 
keerzijde: zittende nar met wereldbol en omschrift, goud 24 mm (14 kt) 15,82 gram, prachtig en zeldzaam 200

 590

Beloningspenning van de Amsterdamse Maatschappij tot Redding van Drenkelingen’ door J.G. Holtzhey 1767 (VvL.399)  - VZ De 
Menslievendheid houdt De Dood met zeis d.m.v. uitgestrekte arm weg bij een liggende drenkeling / KZ Inscriptieruimte binnen krans 
en omschrift; verguld zilver 35 mm 15,06 gram, gegoten met gevlakt veld; bijna prachtig, in palmhouten doosje, met inscriptie JOHs 
MEYER MERUIT AMSTELODAMI 1801

100

 591 Lot met 3 Belgische eretekens, in voornamelijk origineel doosje 50

592 593

 592
Vier speldjes waaronder ANMB, manchetknopen Koninklijke Marechaussee, zilveren medaille : Arbeid adelt, en kleine draagmedaille 
Orde van Oranje-Nassau 20

 593 Diverse insignes en draagtekens waaronder zilver 35

594

595

 594 Diverse onderscheidingen en erentekens 70

 595 Spang met militaire onderscheidingen, opgemaakt door Fa. van Wielik -bevat replica’s van latere datum- 200
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596 599

kavel TRUE Inzet

 596 ABN kasbiljet 1983 aan toonder, éénduizend gulden 70

 597 Collectie munten en penningen, waaronder “vacantiemix” 40

Muntvaria

 598 Een armbandje vervaardigd uit 8 halve Guldens Wilhelmina, met veiligheidskettinkje, tevens onedele broche 10

 599 Een armbandje vervaardigd uit 8 halve Guldens Wilhelmina, met veiligheidskettinkje, tevens onedele broche 10

600
601

 600 Twee muntweegschaaltjes, 19e/20e eeuw 20

Vitrinegoederen

 601 Spillenganghorloge in messing buitenkast, gemerkt: John Wotner 60

602

603

 602 Miniatuurportret op ivoor: man met blauwe jas en geknoopte das, borststuk, aanziend, gemengde techniek, circa 1815 -diam. 5,5 cm.- 80

 603 Toneelkijker met parelmoer in beursje met zijden voering ATP

 604 Corry van Ammerlaan-Niekerk (1947), bronskleurige plastiek op zwart marmeren basement: twee elkaar de hand schuddende mannen 
op twee elkaar kruisende, omhoog lopende, taps toelopende vlakken 30
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605

607

kavel TRUE Inzet

 605 Corry van Ammerlaan-Niekerk (1947), drie kleine sculpturen met figuren 50

 606 Corry van Ammerlaan-Niekerk (1947), drie kleine sculpturen van figuren -de hoogste 16 cm.- 40

 607
Wit gehoogd, geschilderd silhouet in ovale latoenkoperen lijstje: vrouw in empirejurk met neepjesmuts, circa 1800, herkomst: familie 
van Sytzama - 8,5 x 6,3 cm.- 30

608

609

 608 Baromètre anéroïde in messing kast, Frankrijk, 19e eeuw 20

 609
Porseleinen snuifdoos met polychroom decor van figuren en bloemen, messing monturen, Meissen, tweede helft 18e eeuw -4,5 x 8 x 
7,7 cm., scharnieren defect- 80

 610
Zilveren herenzakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat, adres: Romilly a Paris, circa 1780 -werkend, overkast ontbreekt, chip 
van het email-, geëmaillerde wijzerplaat voor een vestzakhorloge met polychroom decor van figuren in landschap, circa 1780, tot 
klokje vermaakt uurwerk met wijzerplaat -werkend- en horlogesleutels

80

611 612

 611 Messing scheepsverrekijker in lederen foedraal ATP

 612 Messing stempel Kantongerecht Den Haag aan gedraaide eiken greep 30
 613 Messing verrekijkertje en kruithoorn, 19e eeuw 20
 614 Twee erotische bronzen beeldjes, Afrika, 20e eeuw 20
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616
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 615 Bronzen briefopenener met polychroom gedecoreerd het hoofd van Abdel Kader, Wenen, mogelijk Franz Bergmann, L. 22 cm. 75
 616 Beschilderd koperen meetlintje in de vorm van een varkentje met klavertje vier in de bek, Duitsland, laat 19e eeuw ATP
 617 Vergulde face-a-main in schildpad kast en schildpad balboekje  met opschrift: Souvenir, circa 1900 15
 618 Ivoren en beschilderd paieren waaier met voorstelling van figuren in een landschap, 18e eeuw - L. 28 cm - 30
 619 Presse papier, Fabergé, daarbij: porseleinen asbak: Hermès ATP

620

621
 620 Drie op ivoor geschilderde miniatuurportretjes naar oudere voorbeelden, eerste kwart 20e eeuw -glas uit één lijstje gebroken- 80

 621
Wortelnoten dekseldoosje met messing plaquette, profilportret van Napoleon, daarbij: twee albasten dekseldoosjes met medaillons en 
stadsgezichten, midden 19e eeuw 50

 622 Drie vormstukjes: messing stier, palissander dame, handwerkend vrouwtje ATP
 623 Vingerhoedjes, zilver, porselein, email, etc. 40
 624 Benen naaigerei, tartanware, etc., 19e/20e eeuw 30
 625 Bronzen penning: “Vrijheid, je maintiendrai, 5 mei 1945”, daarbij: drie almanakjes, 19e/20e eeuw en een postzegelalbum 20
 626 Verzameling bijouterieën, ivoor, etc ATP
 627 Mahonie en messing scheepsverrekijker, waarschijnlijk Groot Brittannië, 19e eeuw 50
 628 Collectie sierkurken, verzilverd, hout, etc. 50
 629 Paar porseleinen vormstukjes, figuranten uit de roman David Copperfield, Capodimonte -12,5 cm- ATP
 630 Vier minerale miniaturen op mineraal basement: vogels met zilveren pootjes, amethist, kwarts, etc. 60
 631 Olielampje, scarabee, natuurstenen briefopeners, etc. ATP
 632 Diverse verzilverde voorwerpen waaronder twee heupflacons ATP

633 634
 633 2e gehalte zilveren breinaaldenschede met leeuwenmaskerons -beschadigd-, geribde potloodhouder, munten, houten doosje, etc. 40
 634 Gestoken ivoren brisée waaier, met monogram en baronnenkroon, circa 1860, herkomst: familie van Sytzama 50

Porselein, aardewerk en divers
 635 Aardewerk schenkkan met bruin glazuur, Holland, 16e/17e eeuw - H. 25 cm - 40
 636 Geglazuurd aardewerk komfoor met testje en opschrift: Oud Holland, laat 19e eeuw 15
 637 Witte porseleinen vaas met twee oren, distel- en papegaaiendecor, replica naar Colenbrander, Ram, Arnhem -h. 32 cm.- 40
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641
643 644

kavel TRUE Inzet

 638 Witte porseleinen vaas met twee oren, irissen- en margrietendecor, replica naar Colenbrander, Ram, Arnhem -h. 35,5 cm.- 40

 639 Rond wit aardewerk vaasje op drie taps toelopende pootjes met zwarte en gele banen, gemerkt Lion 4, Gouda, Holland -h. ca. 9 cm.- 10

 640 Bruin geglazuurd aardewerk spreukenbord “Welkom Binnen”, gemerkt Willem Coenraad Brouwer en gedateerd februari 1908 -diam. 
Ca. 29 cm.- 20

 641
Porseleinen dekseldoos met geschilderd polychroom bloemdecor en verguld bronzen monturen, Limoges, eerste helft 20e eeuw -6 x 
15 x 15 cm.- 40

 642 Joep Thissen (1954), aardewerk vaas, H 36 cm, Loré Beesel, 2e helft 20e eeuw -h. ca. 36 cm.- 20

 643 Aardewerk kannetje met blauw-wit waterlandschapdecor, gesigneerd Emile Gallé, circa 1890 -glazuurbeschadigingen, h. 15 cm.- 50

 644
Groot formaat aardewerk wandschotel met blauw-wit en polychroom beschilderd decor: “Steenkolenhandel Siebesma en Prins N.V. 
1896-1946”, Tichelaars Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek -wordt niet verzonden, diam. 50,5 cm.- 80

 645 Bruine steengoed kruik, 18e/19e eeuw -h. 37 cm., - 30

 646 Petrus Regout, Maastricht, aardewerk wandbord met blauw-wit decor: ‘Uw huis Vriend!! De Joodse invalide, 14 december 1925’. 20

 647 Jasperware dekseldoosje, gemerkt: Wedgwood, porseleinen bord met opengewerkte rand en resten van vergulding, gemerkt: K.P.M., 
porseleinen beeldje van vogel, gemerkt: Volkstedt en een kristallen coupe 20

648

649
650

 648
Delfts aardewerk botervloot met blauw-wit floraal decor, twee maal gemerkt: IP, Jan Pennis, De porceleyne Schotel, ca 1740 -dek-
selknop met restauratie- 80

 649 Delfts aardewerk stoofje met blauw-wit landschapsdecor en bloemen, circa 1740 -6,7 cm, beschadigingen- 80

 650 Steengoed jeneverkruik, “10 KAN”, Haarlem, 19e eeuw -45 cm- ATP

 651 Aardewerk wandbord met polychroom floraal decor, Tichelaar, Makkum -diam. 35 cm.- 20

 652 Aardewerk wandschotel “Pompeia” in nieuwstaat, Petrus Regout, Maastricht, tweede helft 19e eeuw -diam. 42 cm.- 20
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653

654

655

kavel TRUE Inzet

 653 Delfts aardewerk knobbelvaasje in Chinese stijl, mogelijk De Porceleyne Byl, circa 1700 -14 cm, restauraties- 40

 654 Delfts aardewerk theebusje met floraal decor, Johannes van Lokhorst, De proceleyne Klauw, 2e kwart 18e eeuw -11,2 cm- ATP

 655 Delfts aardewerk boterpot met gestyleerd blauw-wit decor, 2e helft 18e eeuw -21 cm breed- ATP

656

657

 656 Delfts aardewerk schoentje, Johannes van Lokhorst, De porceleyne Clauw, 2e kwart 18e eeuw -12,8 cm lang- ATP

 657 Delfts aardewerk schoentje met blauw-wit floraal decor, 2e helft 18e eeuw -18 cm- ATP

658

659

 658 Delfts aardewerk spreukenbord met tekst:’Siet wat hier van agteren staat -Bit eer gij aan ‘t eten gaat’, circa 1760 -19,5 cm- ATP

 659
Delfts aardewerk schaal met polychroom decor van sinasappels in de rand, centraal de Holandse maagd, circa 1760 -35 cm, randschil-
fers- 40
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660
662

665

kavel TRUE Inzet

 660
Delfts aardewerk schaal met gelobde rand en blauw-wit decor van pioenrozen, De Porceleyne Byl, 1e helft 18e eeuw -35 cm, randbe-
schadigingen- ATP

 661 Delfts aardewerk schaal met blauw-wit Wan Li-decor. 18e eeuw -36 cm, gerestaureerd- ATP

 662 Delfts aardewerk schaal met blauw-wit Chinoiserie decor, De Porceleyne Clauw, 18e eeuw -36 cm, defecten- ATP

 663 Delfts aardewerk bord met blauw-wit Chinoiserie decor, 18e eeuw -25,5 cm, randbeschadigingen- ATP

 664 Delfts aardewerk bordje met in de rand decor van perziken, centraal een leeuw, 18e eeuw -16,2 cm, randschilfers- ATP

 665
Delfts aardewerk kaststelvaas, gemerkt: ‘t Fortuyn’, 2e helft 18e eeuw -26 cm, restauraties, zelfde vaas afgebeeld in ‘Delfts 
aardewerk, merken en fabrieken’ L.P. van Geenen, p.186, nr.15.12- ATP

666 669

673

 666 Delfts aardewerk zoutvaatje, Porceleyne Bijl, 1e helft 18e eeuw -5,2 cm, gerestaureerd- ATP

 667 Porseleinen herdenkingsbord met blauw-wit decor: geboorte prinses Juliana, 1909, De Porceleyne Fles, Delft, 1909 -diam. 25,5 cm.- 15

 668 Aardewerk spreukenbord met decor van een haan en opkomende zon: “De morgenstond heeft goud in den mond”, circa 1910 diam. 
22 cm.- ATP

 669
Gert de Rijk (1945-2009) en Halina Zalewska (1956), steengoed blauwe, witgeaderde stupavormige bedekte vaas, gesigneerd en ‘97 
-h. 36 cm.-, gerestaureerd (top gelijmd) 20

 670 Aardewerk vaas met polychrome beschildering, Jaren ‘80 ATP

 671 Twee blauwe Jasperware kannetjes, twee dekseldoosjes, groen Jasperware vaasje en zwart Jasperware dekseldoosje, Wedgwood 25

 672 Aardewerk grape en kamergemak, 17e eeuw - H. 8 en 14 cm - - restauraties - 10

 673
Groen geglazuurd aardewerk spreukenbord met slibdecor, “Eigen Haerd is goud waerd” -diam. ca. 28,5 cm.- en groenbruin geglazu-
urd spreukenbord met slibdecor “Wie als vriend hier binnen gaat komt nooit te vroeg maar steeds te laat” -diam. ca. 30,5 cm., barstje 
aan de rand-, beide gemerkt Utrechtsche Pottebakker (Kunstaardewerkfabriek K.J. Mobach), circa 1910

40

 674 Twee aardewerk bekers “Eucharistisch Congres Amsterdam 1924”, ontwerp Carel Lion Cachet, uitvoering Petrus Regout, Maastricht 30
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 675
Paar porseleinen dekselpotten met polychrome beschildering van 18e eeuwse figuren, Potschappel, circa 1900 -één deksel gelijmd -h. 
circa 17 cm.-, daarbij: witte porseleinen inktpot op bladvormige onderschotel, met polychroom bloemdecor, Dresden, circa 1900 100

 676
Twee opengewerkte plateel schaaltjes met polychroom bloemdecor, Zenith, Gouda, aan 2e gehalte zilveren beugels met bladmotief, 
1947 40

 677 Twee aardewerk serviesgedeeltes, Petrus Regout, Maastricht, daarbij: divers glas- en aardewerk -wordt niet verzonden- ATP

 678 Paar Delfts aardewerk bolvormige dekselpotten met floraal decor, gemerkt: Oud Delft, H. 20 cm. - 20 cm - - chip - 15

679

682

 679 Paar Delfts aardewerk schalen met blauw-wit Chinoiserie decor, circa 1720 -35 cm, randschilfers- 80

 680 Paar aardewerk schalen met blauw-wit floraal decor, Nederland, 18e eeuw -33,5 cm, restauraties en randschilfers- ATP

 681 Paar Delfts aardewerk bordjes met Wan-Li decor, 1e helft 18e eeuw -22 cm, restauraties en randschilfers- ATP

 682 Paar Delfts aardewerk schalen met Wan-Li decor, 1e helft 18e eeuw -34 cm, randbeschadegingen- 80

683
684

 683 Paar Delfts aardewerk bordjes met Chinoiserie decor, circa 1720 -16,5 cm, randschilfers- ATP

 684 Paar Delfts aardewerk bordjes met blauw-wit Chinoiserie decor, 18e eeuw -22,5 cm, randbeschadigingen- ATP

 685 Paar Delfts aardewerk bordjes met Chinoiserie decor, De Drie Klokken, 2e helft 18e eeuw -16,8 cm, randbeschadigingen- ATP

 686 Paar Delfts aardewerk bordjes met bloemenvaas-decor, circa 1800 -13,3 cm- ATP
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 687 Paar Delfts aardewerk borden met blauw-wit floraal decor, 18e eeuw -23 cm, randbeschadigingen- ATP
 688 Drie geglazuurd aardewerk spreukborden, waaronder gesigneerd Willem Coeraad Brouwer, circa 1905 60

 689 Paar majolica kandelaars met messing monturen, daarbij: porseleinen vaasje vermaakt tot kandelaar met glazen kap, mogelijk Limo-
ges - restauraties 30

 690 Drie stuks van een serie Delfts aardewerk spreukenbordjes, 2e helft 18e eeuw -23 cm, defecten- ATP

691

693

 691 Drie Delfts aardewerk borden met blauw-wit Chinoiserie decor, één gemerkt Lambertus Sanderus, De Porceleyne Clauw, 18e eeuw ATP

 692 Drie Delfts aardewerk vazen, 18e eeuw -defecten/restauraties- ATP

 693 Drie porseleinen beeldjes: baby, vogel en jongetje, gemerkt: Royal Kopenhagen en Bing & Gröndahl - 1 x defecten - 25

 694 Drie aardewerk komforen met groen glazuur en een bijpassend vuurtestje Friesland, 19 eeuw - H. 7 en 13 cm - - beschadigingen- 20

695

697

 695
Vier aardewerk bordjes met geschulpte rand en blauw-wit decor van bloemen, 19e eeuw -22,5 cm, één met schade- Daarbij: eiken 
bordenrek met leeuwenkoppen, circa 1900 -wordt niet verzonden- 60

 696 Vier Delfts aardewerk borden, 18e eeuw ATP
 697 Twee paar Delfts aardewerk bordjes met blauw-wit decor, 18e eeuw -23,5 en 16,5 cm- ATP
 698 Vijf Delfts aardewerk borden, 18e eeuw, diverse afmetingen ATP

699

 699 Vier Delfts aardewerk bordjes met blauw-wit Chinoiserie decor, twee gemerkt De Porceleyne Byl, alle 18e eeuw -beschadegingen- ATP
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 700 Vier Delfts blauwe tegels met bijbelse voorstelling, 19e eeuw ATP

 701 Vijf stuks geglazuurd aardewerk, waaronder stoofjes, gortemetiel en papkom, 17e t/m 20e eeuw - defecten - 25

 702
Porseleinen theepot, koffiekan en een chocoladekannetje, alle met handbeschilderd floraal decor en gehoogd met goud, gemerkt: 
Herend, Hungary 100

703 704

 703
Vijfdelig porseleinen kaststel met drie bekroonde dekselvazen, blauw-wit floraal decor en bekroonde W, uitgegeven ter gelegenheid 
van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923, De Porceleyne Fles, Delft -beschadigingen aan twee vazen en 
één deksel -wordt niet verzonden-

50

 704 Vijf delen aardewerk serviesdelen met transfer decor, ‘Avon Scenes’, Royal Worchester 10
 705 Paar porseleinen balustervazen met Imari decor, Kaiser, Duitsland, daarbij: drie Japans porseleinen maatkannen, 2e helft 20e eeuw ATP

706

711

 706
Serie Delfts aardewerk borden in Qian Long-stijl, vier klein- en één grootformaat, De Porceleyne Byl, circa 1760 -16 cm en 31 cm, 
randbeschadigingen- 80

 707 Vijf Delfts aardewerk borden, 18e eeuw ATP
 708 Vijfdelig aardewerk theeservies, W. Schiller & Sohn, Oostenrijk-Hongarije, circa 1860 ATP
 709 Zes stuks geglazuurd aardewerk, waaronder stoof, papkom en bekertje met slibdecor, 17e t/m 20e eeuw - defecten - 25
 710 Zes stuks Gouda plateel, waaronder inktpotje, circa 1920 30
 711 Porseleinen kannetje, vier kopjes en vier schotels met blauw-wit Saksisch decor, Meissen, circa 1800 50
 712 Zeven porseleinen beeldjes voorstellende vogels, alle gemerkt: Goebel 25

713
 713 Zeven diverse porseleinen beeldjes, voornamelijk vogels, gemerkt: Royal Copenhagen - defecten - 30
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 714 Porseleinen lampetstel, vaas, gietertje, kandelaars, etc. Old Country Roses, Royal Albert -wordt niet verzonden- 30
 715 Serie van 12 porseleinen borden met decor: ‘Gamebirds of the World’, Franklin Mint - Diam. 23 cm, wordt niet verzonden - 30
 716 12 diverse porseleinen dekseldoosjes met metalen sluirand en versierd met florale motieven 10
 717 12 porseleinen dekseldoosjes met metalen sluitrand en versierd met florale motieven 10
 718 Porseleinen serviesdelen met Saksisch decor, Rauenstein, 18e/19e eeuw - defecten - 10
 719 16 diverse porseleinen dekseldoosjes met metalen sluitrand en versierd met florale motieven 10
 720 22-delig creamware poppenserviesje, waaronder terrine, dekschaal en sauskom, gemerkt: Wedgwood, laat 18e eeuw en later 40

 721 Lot divers aardewerk en porselein waaronder botervlootje met vergulde rand en opschrift en diverse kop-en-schotels -wordt niet 
verzonden- 10

 722 Diverse porseleinen kop-en-schotels, waaronder Versailles ATP

 723 Serie van 30 porseleinen borden met decor van diversen sprookjes, deels uitgegeven door: China National Arts and Crafts, daarbij: 
vier borden, waaronder met decor naar Rosina Wachtmeister, Hutschenreuter -wordt niet verzonden- 25

 724
Uitgebreid porseinen serviesgedeelte met polychroom bloemdecor, “Harmony” Shape, Classic Decor, Hand Painted, Alfred Meakin, 
England, jaren ‘30 -wordt niet verzonden- 40

 725 Grote verzameling aardewerk waaronder Porceleyne Fles, Wedgwood en Regout, Maastricht -wordt niet verzonden- ATP
 726 Verzameling aardewerk en porselein waaronder Delfts, Chinees en Japans, 18e/19e/20e eeuw -wordt niet verzonden- ATP

727

728

 727
35-delen porseleinen serviesgedeelte, waaronder ontbijt-, diner- en soepborden, koffiekan en dienschalen, ontwerp: Egmond Belle-
froid, uitvoering: Mosa , Maastricht, 1954 -wordt niet verzonden- 40

 728 Verzameling Gouds plateel: asbakjes, inktpot, vaasjes, etc. -wordt niet verzonden- 30
 729 Uitgebreid lot diverse houten, composiet en porseleinen vogelfiguren -wordt niet verzonden- ATP

730
 730 Porseleinen kinderserviesje met lusterglazuur en decor van figuren, jaren ‘20/’30, daarbij: roodlak dienblaadje 80

Glaswerk
 731 Gefacetteerd glazen presse-papier met bloem, 19e eeuw -h. ca. 6 cm., diam. ca. 8,5 cm.- 30
 732 Glazen presse-papier met ronde facetten en mille-fiori, Murano, 19e eeuw -h. ca. 6,5 cm., diam. ca. 7 cm.- 30
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 733
Gematteerde glazen presse-papier: heilige koe, Nandi, exclusief gemaakt voor de Rotterdamse Lloyd, 1938, Lalique, gemerkt op de 
bodem, in de originele doos -9 x 6 x 5 cm.- 80

 734 Façon de Venise schaal gedragen door goudkleurige zwanen op rond basement, derde kwart 20e eeuw -h. 19,5, diam. 29 cm.- 100

 735 Façon de Venise glas gedragen door een goudkleurige zwaan, derde kwart 20e eeuw -h. 23 cm.- 20

 736 Andries Copier (1901-1991) ‘Bevrijdingsvaasje’, 1945 -6 cm hoog- 40

737 739

741

 737 Kristallen vaas met polychroom gevlamd decor, gesigneerd Kosta M.L. 414 -circa 22 cm. hoog- 50

 738 Roemeense groene glazen sodafles, circa 1930 ATP

 739 Meerkleurige glazen maanfles, ontwerp: Kjel Engman, uitvoering: Kosta Boda, L. 36 cm 150

 740 Blauwglazen vaas met bolvormige stop, “Vase Venus”, maker: Richartz -31 cm- ATP

 741
Witte glazen tincraqueléschaal, ontwerp: A.D. Copier, uitvoering: Glasfabriek Leerdam, Leerdam -diam. 34,5 cm., h. ca. 7 cm., 
aanslag- ATP

 742 Schuitvormige kristallen schaal met waaier- en ruitslijpsel,  - L. 32 cm - 25
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 743 Karel de Bazel (1869-1923), glazen vaas,  Koninklijke Glasfabriek Leerdam, circa 1920 -34 cm, vier randschilfers- ATP
 744 Glazen schaal met bronzen penning, gemonogrammeerd: C.A.N. -35 cm- ATP

 745 Twee Murano glazen wijnbokalen: één versierd met zwaan in de stam, de ander versierd met bladmotieven, gemerkt: Murano Elite en 
Arte Veneta - H. 24 en 24.5 cm - 25

 746 Paar kristallen kommen versierd met waaier- en ruitslijpsel en bijpassende schaal met 2e gehalte zilveren hengsel 20
 747 Twee kristallen karaffen met waaier- ruitslijpsel, één handvat gefacetteerd 15
 748 Paar Uberfang dekselcoupes met decor van druivenranken, Bohemen, circa 1900, - L. 25,5 cm - 25
 749 Twee meerkleurige glazen beeldjes: vis en haan, mogelijk Murano, daarbij: vierkante glazen schaal 10

 750

Drie-glas-in lood raampjes: handwerkende vrouw -13 x 18,5 cm.-; gespiegelde Rubensiaanse vrouw met melk spuitende borsten en 
tekst: “Rijt alle gader, wilt eeren u Moeder en Vader; en Wilt u kinderenniet te veel, dat ghij namaels wt haer handen moet leven. Ja-
cob francken slim, tot Nieuwerkerck Ende Marrichien Dircksdr. Ao 1629 sijn huijsvrouw.” -29 x 21,5-; beschadigingen, de formaten 
zijn die van de beschilderde ruitjes-

80

 751 Drie mondgeblazen glazen sculpturen in de vorm van dieren, o.a. Murano 32, 30 en 24 cm H. 15
 752 Drie groot formaat geslepen kristallen asbakken, daarbij: vijf verzilverde koperen baartjes ATP
 753 Paar geslepen kristallen stolpjes op onderschotels en een geslepen kristallen beschuitpot 25

 754 Vijf stuks draadglas met nikkelen en verzilverde voetjes en monturen, daarbij: taartschep met hoornen greep en aardewerk planten-
hanger 20

 755 Serie van zes groen noppenglaasjes, naar antiek voorbeeld, daarbij: serie van vier groene wijnglazen 40
 756 Twee kristallen karaffen met olijfslijpsel, kristallen vaas met waaierslijpsel en diverse glaasjes - diverse kwaliteiten - 10

757 758

 757 Kristallen bowlpot en 12 vingerkommen versierd met waaier- en ruitslijpsel ATP

 758 Divers glaswerk waaronder acht kristallen champagne coupes en vier wijnglazen, 18e eeuw ATP
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 759
Geslepen kristallen compoteschaal gemerkt Waterford, serie van drie likeurglaasjes gemerkt Lalique, France, vier likeurglaasjes 
servies “H”, K.P.C. de Bazel, 1918 25

 760 Lot divers glaswerk waaronder drinkserviesdelen en vingerkommen wordt niet verzonden- 10

 761 23 delen geslepen kristallen drinkservies waaronder, champagnecoupes, rode- en witte wijnglazen en waterglazen, hierbij een karaf, 
twee onderzetters en twee lepelvaasjes -wordt niet verzonden- 20

 762 Divers kristal, waaronder schaal, onderschotels en twee dekselpotjes -wordt niet verzonden- ATP
 763 Divers glas en kristal, waaronder muizenflesje, knijpfles en karaf ATP
 764 Divers kristal waaronder twee karaffen, diverse glaasjes en vaas ATP
 765 Grote verzameling glaswerk, kattekoppen, jeneverflessen, flacons etc. 18e, 19e en 20e eeuw. -wordt niet verzonden- 80

 766 Divers geslepen kristal: glaasjes, kannetje, pot met 1e gehalte zilveren deksel -gebruikssporen deksel-, zoutvaatjes, etc. -wordt niet 
verzonden- 10

 767 Cica 59-delig kristallen glasserviesgedeelte met geëtst floraal- en vogeldecor, Theresienthal -wordt niet verzonden- 50

Swarovski

 768 Swarovski, Eend groot, margriet rood, presse-papiers paarden, Dalmatiër puppy staand, SCS Inspiratie Africa” 1993-1995, in origi-
nele verpakking met certificaat 15

 769 SCS - Jaarlijkse Editie 2012 - Paikea Walvis - B 12,1 H 16 cm., met certificaat in originele verpakking, de omslag van de doos, dus 
niet de doos zelf is licht beschadigd 100

 770 Swarovski JET/CRY ring met zwart kristal verguld maat 55 60
 771 Swarovski Zilverreiger, H 140 mm,zonderdoos en zonder certificaat 30
 772 Swarovski, Amerikaanse Zeearend, H 126 mm, zonder doos en zonder certificaat 20
 773 Swarovski, Draak van helder kristal met zwarte ogen, L 155 mm, met display, zonder doos en zonder certificaat 20

774

775

776

 774
Swarovski, Deze jaarlijkse editie uit 1995, ‘’Leeuw’’ is het derde en laatste jaarstuk dat behoort tot de trilogie ‘’Inspiratie Afrika’’, de 
leeuw is van helder kristal met display zonder doos en zonder certificaat 25

 775
Swarovski, Deze Paradise vogel  is gemaakt van kristal in de kleur Fire Opal en nog veel meer kleuren, H 113 MM, zonder doos en 
zonder certificaat 100

 776 Swarovski, Schelp met parel groot, Moederdag Hart 1992 en grote bol presse-papier, zonder doos en zonder certificaat 60
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 777 Swarovski, SCS Dragonfly - Event stuk 2014, met certificaat in originele verpakking 40

 778 Swarovski, Koedoe met display, zonder doos en zonder certificaat 25
 779 Swarovski, Crystal Planet ondertekend, met certificaat in originele verpakking 25
 780 Swarovski, SCS Jaarlijkse editie 1996 Eenhoorn, met certificaat in originele verpakking toegevoegd display 25

 781 Swarovski, Edelhert LxH 178x139 mm, met certificaat in originele verpakking 60

 782 Swarovski, Broche roos in originele doos 15

 783 Swarovski, Belyaka - Black Diamond, met certificaat in originele verpakking 90

 784 swarovski, Vlinder op blad, met certificaat in originele verpakking 10

 785 Swarovski, Lammetje, de oren, snuit en staart in Jet. Het lichaam is gefacetteerd helder kristal. De ogen zijn Aqua, met certificaat in 
originele verpakking 20

 786 Swarovski, SCS Galapagos Schildpad event stuk 2010, met certificaat in originele verpakking 30

787

 787 Swarovski, Rood gekroonde kranen SCS, met certificaat in originele verpakking 50

 788 Swarovski, Flamingo , in originele doos 30

 789 Swarovski, Pegasus met display, zonder doos en zonder certificaat 30

 790 Vlinder groot met zilveren voelsprieten L 5 cm., en Waterjuffer waarvan de vleugels aan de rechterkant los zijn, et certificaat in 
originele verpakking ATP
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 791
Swarovski, Dit paar Hyacinth Ara’s symboliseert saamhorigheid en vrijheid. Ze zijn gemaakt in Crystal Sapphire kristal en hebben 
Black Diamond snavels en Licht Topaz en Jet kristal ogen. De tak is van helder kristal, H 102 mm, zonder doos en zonder certificaat 150

 792 Swarovski, Dwergpapegaaien, L 104 mm, zonder doos en zonder certificaat 15

 793 Swarovski, SCS Moeder en Kind 1990-1992, De walvissen zijn gemaakt van helder kristal en zwemmen op de top van een heldere 
kristallen golf met titel plaquette, zonder doos en zonder certificaat 40

 794
Swarovski, SCS Moeder en Kind, De dolfijnen zijn gemaakt van helder kristal en zwemmen op de top van een heldere kristallen 
golf,L 120 mm, zonder doos en zonder certificaat 50

 795 Swarovski, Jaarlijkse editie uit 1989 Tortelduiven, zonder doos en zonder certificaat 65
 796 Swarovski, Dinosaurus H 68 mm en Jubileumtaartje H 50 mm, zonder doos en zonder certificaat 25

797

803

 797
Swarovski, Crystal Moments locomotief hoorde bij de “Journeys” collectie gemaakt van helder kristal met goudkleurige details, L 
212 mm en vaas met tulpen van helder kristal met gouden bladeren, H 68mm, zonder doos en zonder certificaat 50

 798 Swarovski, Zeepaardje en kip met rode kuif, in originele verpakking met certificaat 25
 799 Swarovski, Toekan, vaas met rozen, hart wit en lichtblauw en plaquette fabelachtig dierenrijk, alles zonder doos en certificaat 25
 800 Swarovski, Presse-papier en set margrieten in originele verpakking ATP
 801 Swarovski, Kerstster in pot en mini Marguerites, zonder doos en zonder certificaat 15
 802 Swarovski, Katetoe H 8cm. en Toekan H 6 cm. en Hoornslak H 7 cm., met certificaat in originele verpakking 30
 803 Swarovski, Roos in potje, zeester, 9 kleine tulpjes met houder, SCS ledengeschenk hart rood, zonder doos en zonder certificaat 30

804

805

 804 Swarovski, Zeester, bever staand en schelp, met certificaat in originele verpakking 15

 805
Swarovski, Zeehond met zwarte snorharen en zeehond mini, Lieveheersbeestje, pinquin mini 2x en dasspeld blauw zonder doos en 
zonder certificaat 25
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 806
Swarovski, SCS Ledengeschenk 2002-2004 Complete set Tulpen, Herdenkings zwaan tgv 100 jaar swarovski op witte sokkel en 
kogelvis klein, zonder doos en zonder certificaat 25

 807 Swarovski, Kaketoe, H 80 mm, aligator, schildpad met uitgestoken kop, en uiltje mini, zonder doos en zonder certificaat 30

808

809

 808
Swarovski, Haan, kip met drie kleine kippetjes en Haan van helder gefacetteerd kristal. Siam (rood)  kam en keel, Topaz snavel en 
ogen van Jet kristal, vosje sluipend en vosje zittend, zonder doos en zonder certificaat 30

Goebel

 809 Polychroom porseleinen beeld: wielewaal met rode bes in de bek, “Golden Oriole”, “Vogel des Jahres 1990”, Goebel -h. circa 23 cm.- 20

810

 810 Polychroom porseleinen beeld: roodborstje met jonge koekoek (Rotkehlchen mit jungem Kuckuck), Goebel -h. 16,5 cm.- 20
 811 Polychroom porseleinen beeldje: boerenzwaluw (Rauchschwalbe), Goebel -h. 13,5 cm.- 15

 812 Polychroom porseleinen beeldje: specht op boomstronk, “Downy Woodpecker”, third edition, original model by Walt Ruch, limited 
edition 26/500, Wedgwood 15

 813 Polychroom porseleinen beeldje: “Rebhuhn”, Goebel -h. 21 cm.- 10
 814 Polychroom porseleinen beeldje: “Ooievaar”, Goebel -h. 16,5 cm.- 10
 815 Polychroom porseleinen beeldje: “Fischreiher”, Goebel -h. 17,5 cm.- 10
 816 Polychroom porseleinen beeldje: “patrijs”, Goebel -h. 10 cm.- ATP
 817 Polychroom porseleinen beeldje: “Nachtigall”, Vogel des Jahres 1995, Goebel -h. 21 cm.- 10
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 818 Polychroom porseleinen beeldje: vogel op boomstronk, Goebel -h. 15 cm.- 10

 819 Polychroom porseleinen beeldje: “Buntspecht”, Goebel -h. 16,5 cm.- 10

820 821

 820 Polychroom porseleinen beeldje: “Dompfaff”, Goebel -h. 15 cm.- 10

Vitrinegoederen

 821 Polychroom porseleinen beeld: zittende vrouw met waaier, Lladro -h. 36,5 cm.- 30
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 822
Porseleinen beeld van een ruiter met opschrift: ‘Spanische Reitschule Hofburg Wien’, gemerkt: Augarten Wien Austria, circa 1960 -H. 
24 cm - 30

 823 Wit porseleinen beeldje: dansende Rus, Schaubach Kunst Porzellan -h. 22 cm., minuscuul bakfoutje aan de rand- 20

 824 Polychroom porseleinen beeld: putto met bloemenbol op zijn rug, Duitsland/Oostenrijk, circa 1920 -chipje en beschadiging aan het 
glazuur 30

 825 Twee blauw-witte met goud gehoogde porseleinen beeldjes: man in laat 18e eeuwse en vrouw in vroeg 19e eeuwse kleding, Porce-
laine Fine, Frankrijk, tweede helft 20e eeuw -h. circa 21,5 cm.- ATP

 826 Acht porseleinen beeldjes voorstellend vogels en ballerina’s, deels gemerkt: Beswick en Wallendorf 20

 827
Vijf emailtegels: vliegende gans boven het water -10,5 x 31,3, bakfout aan de achterzijde-, twee vliegende eenden -22,7 x 12,2 cm.-, 
twee kraaien in de sneeuw -11,2 x 11,7 cm.-chipje naar achteren aan een van de hoeken-, ‘s-Gravenhage -12 x 12 cm.- en N.V. Ver-
eenigde Brandstoffenhandel -20,5 x 14,7 cm., chipje aan de bovenzijde-, alle Porceleyne Fles, Delft

50

 828 Verzameling Wedgwood Jasperware -één stuk met restauraties- ATP

829

831
832

 829
Serie van drie Delfts aardewerk gourde model miniatuur vaasjes met floraal decor, één gemerkt met onduidelijk monogram (MJ?) in 
bladvormig cartouche - H. 9 cm - randschilfers - 30

 830 Vijf fantasie theepotten, 18 porseleinen vingerhoeden met houder en een taartschep met zes koffielepels en zes gebaksvorkjes, Royal 
Albert 30

Verzilverde en vergulde voorwerpen

 831 Dupont aansteker in vergulde kast, vuursteentje missend - L. 5,7 cm - 25

 832 Verzilverde theeketel met houten greep, C. Jørgensen voor Bodum ATP
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 833
Uitschuifbare verzilverde beker in origineel foedraal, Christofle & Cie., eerste kwart 20e eeuw -gegraveerd monogram bekroond door 
een adelskroon- 20

 834 Verzilverd miniatuur wierookvat aan houder 25

 835 Paar verzilverde enkelbanden met belletjes, daarbij: verzilverde ceintuur, India/Pakistan ATP

 836 Verzilverde bestekdelen, etc. 30

 837 Zes verzilverde aspergehouders in de vorm van een asperge, Christofle, midden 20e eeuw 30

838 839

 838
Divers verzilverd, waaronder bestekdelen, taartschep, gemerkt: Georg Nilsson, serie van 12 taartvorkjes, Engeland, 19e eeuw en een 
paar sierstoppen 15

 839
Circa 75-delen verzilverd bestek, waaronder viscouverts en dienbestek, model: Perfection, ontwerp: Georg Nilsson, 1962, uitvoering: 
Gero 50

 840 Twee Djokja deksels met lotusdecor, applique, vijf taartvorkjes en muntlepel, daarbij: divers verzilverd 25
 841 Twee zespersoons verzilverde bestekgedeeltes, Keltum en Gero, in Keltum, NV Gerritsen & van Kempen, Zeist cassette 70
 842 2e gehalte zilveren suikertang en divers verzilverd 10

 843 Diverse objecten waaronder: verzilverd klein bestek met parelmoer greep in mahonie kistje, verzilverd visbestek met ivorine greep in 
foedraal, zes servetringen, schildpad saladebestek, etc 30

844

845

 844 Twee vergulde aanstekers waaronder Dupont en Zippo aansteker, verzilverde sigarettenkoker en borstel en drie zilveren hangers ATP

 845 Verzilverde champagnekoeler, schaaltjes, sigarettendoos, etc. 20
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 846 49-delig erzilverd bestekgedeelte, Sola 60

 847 Verzilverd bestekgedelte, Chrisofle -met monogram-, daarbij: diverse verzilverde objecten ATP

 848 Divers verzilverd, waaronder soezenmand, presenteerschaal en divers schepwerk, daarbij: kurkentrekker, strooibusje in de vorm van 
een hondenkop, porseleinen pijpenkop, 19e eeuw, etc. 30

 849 Bestekdelen, waaronder verzilverd ATP

850

852

 850
Twaalf Djokja theelepels, twaalf mokkalepels en twaalf messenleggers, alle met decor van een wajangpop aan het uiteinde van de 
steel, eerste helft 20e eeuw 40

 851 Vier tafelmessen en vier dessertmessen met verzilverde handvatten, Haags lof, daarbij: verzilverde servetbanden en bestekdelen 30

 852
Verzilverde bestekdelen, etc., waaronder dienlepel, WMF “geometrisches Muster”, slavork, WMF “Efeu”, daarbij: 3e gehalte zilveren 
tafellepel met gestileerd Jugendstildecor, Duitsland, circa 1910 40

 853 Elf verzilverde viscouverts en visvork, parelrand, het handvat eindigend in een punt, WMF, eerste kwart 20e eeuw -gebruikssporen- 20
 854 Vier Djokja bestekdelen met lotusdecor, dasklem en divers verzilverd 40
 855 Divers verzilverd, schalen, bestekdelen, etc. 20

856 861

 856 Divers verzilverd: dekschalen à double usage, met oranje bakelieten handvatten, koektrommels, schalen, etc. 50
 857 Divers verzilverd waaronder veel theelepels 40
 858 Verzilverd vijfdelig koffie- en theeservies, Engels werk, daarbij: verzilverde bokaal op verhoogde voet met grepen ATP
 859 Verzilverde theelepels waaronder één met militaire symbolen ATP

 860 Verzilverde schaal met wapenschild, gemerkt: Christofle, verzilverde schenkkan met houten greep, gemerkt: WMF, drie verzilverde 
vorken en geslepen glazen schenkkan met verzilverd montuur 10

 861 Verzilverde schalen, kandelaars, sauskom, etc. 50
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 862 Menukaarthouders, zoutvaatjes en klontjestang 40

 863 Verzameling divers verzilverd tafelbestek waaronder Christofle ATP

Curiosa

 864
Driedimensionaal knipselwerk achter glas, voorstellende een rustende boer met vee bij boerderij op de voorgrond, waarachter een 
herenhuis aan een bergmeer, gesigneerd J.E. Ham en gedateerd 1834, glas gebroken   - 32 x 50 cm - 300

865

868

 865 Polychroom beschilderd houten carousselpaard in steigerende houding, 20e eeuw - H. 117 cm - 50

 866 Oude stoommachine, filmpjes, blikken racebaan, etc. 20
 867 Aardewerk kookpot met randversieringen, 16e/17e eeuw - H. 13 cm - 10

 868 IJzeren verstekbak met bijpassende zaag, Henry Disston and Sons, Philadelphia, midden 19e eeuw - L. 50 cm - 50

 869 Plateel vaas met abstract floraal decor, Eerste Steenwijker Kunst- Aardewerk Fabriek -h. ca. 21 cm.-, daarbij Chinees porseleinen 
kaststel met pauwendecor, etc. ATP

 870 Ratel voor stadsomroeper met eiken greep in bruin lederen houder met riem, eerste helft 20e eeuw 20
 871 Leesplankje aap, noot mies, twee doosjes met letters, twee poëziealbums, etc. 30
 872 Messing tafelklokje, brilletjes in etui, fotolijstjes, Zenith aansteker in doosje, muntmanchetknopen, bijbeltjes, etc. 30

 873 15 diverse Verkade albums, drie stuks Sphinx aardewerk reclamemateriaal, zes stuks Delfts aardewerk en tinnen bord, Juliana 1948-
1973 -wordt niet verzonden- 25

 874 Groot lot vooroorlogse kledinghangers, met en zonder naam van bedrijf 10
 875 Oude typemachine, koffiermolen en zogenaamde “tea brick” 30
 876 Spaarpotjes in de vorm van een boekje, munthouders, etc., 19e/20e eeuw 20
 877 Bronzen plaquette: Annie van der Lugt Melsert-van Ees (1893-1970), bekend filmactrice -11 x 17,7 cm.- 10
 878 Driedelig rookgarnituur uit malachiet, daarbij: vijf porseleinen sierborden waaronder naar ontwerp van Salvador Dali 20
 879 Emaille de Canton vaas met floraal decor, ca. 1900, daarbij: verzilverd driedelig roomstelletje, verzilverd kinderbordje en 2 prenten. 40
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 880 Grote verzameling wetenschappelijk glaswerk, weegschalen, etc. -wordt niet verzonden- ATP

 881 Weegschaal met gewichtjes, microscoop in foedraal en twee oude telefoons -wordt niet verzonden- ATP

882

883

 882 Zes ongedragen bolhoeden in doos, Chabel’s Hat, maat 54/ (6,5/8) 30

 883 Tien ongebruikte pastoorshoeden, maat 54 en 55, diverse soorten 40

 884 Lot van drie gebruikte bolhoeden, maten 53, 54 en 55 10

885
893

 885 Groot lot emaille borden, bekers, pannen -wordt niet verzonden- ATP
 886 Set emaille borden, namelijk ‘Beperkt Erkend Waterfitter’ en ‘Erkend Waterfitter’, met lichte schade 20
 887 Schoolplaat, kaart van Europa, groot formaat 10
 888 Gezwart houten vruchtbaarheidsbeeld versierd met kralenarmbandjes, Akuba, Ghana - L. 43 cm - 50

 889 Blauwglazen set met borden, schoteltjes en kommen versierd met vergulde rand en stermotieven, daarbij: aardewerk terrine, 
aardewerk bord, Boch en tazza -wordt niet verzonden- 10

 890 Gezwart houten schrijfkist met uitklapbare schrijfklep en vakverdeling, drie messing kandelaars, 19e eeuw, bronzen schaal, porse-
leinen theepot, Spode en glazen sierbokaal -wordt niet verzonden- 25

 891 Twee avondtasjes, parfumflacons, Colani bril en paar handschoenen 20
 892 Groot lot martial-art emblemen ATP
 893 Groot lot diverse emblemen ATP
 894 Wisselautomaat, wisselt een gulden tegen consumptiemuntjes, in werkende staat, sleutel en guldens en veel muntjes bijgevoegd 25
 895 Lot van 10 PTT postzakken 10
 896 Lot van 10 PTT postzakken 10
 897 Lot van circa 10 verkeersborden, zowel metaal als plastic ATP
 898 Lot van acht oude telefoons waaronder bakelieten uitvoeringen, met gebruikssporen 25
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 899 Lot van zeven oude telefoons waaronder bakelieten uitvoeringen, met gebruikssporen 20
 900 Lot van zeven oude telefoons waaronder bakelieten uitvoeringen, met gebruikssporen 20
 901 Lot van twee koperen telefoons zonder hoorn en diverse telefoononderdelen 10

 902
Lot bestaande uit vijf zeer oude houten telefoons met gebreken, circa 1925, toegevoegd een bel en kistje met onbekende inhoud, dient 
bekeken te worden 40

 903 Vogelverschrikkerkanon 20

904 913
 904 Aan de bovenzijde afgeschuinde spiegel met lijsten en banen van geslepen spiegelglas -90 x 80 cm.- 20
 905 Herenpolshorloges, brillen, postzegeldoosje, etc. ATP
 906 Doos met ruim 50 paar stoffen handschoenen. Ideaal om uw zilver te poetsen! 10
 907 Dameshorloge: Armani, daarbij: Aubusson wandkleed, toneelkijker, verzilverd, porselein, etc. ATP
 908 Glazen tafellamp, 3e kwart 20e eeuw -44cm- 20

 909 Porseleinen serviesgedeelte, Villeroy & Boch, daarbij: schaakbord met kunststof stukken en 22 lijstjes met prenten -wordt niet 
verzonden- 20

 910 Verzilverde strooilepel, hanger, zilveren tafellepel, etc. ATP
 911 Verzameling aardewerk, porselein en glaswerk -wordt niet verzonden- ATP
 912 Metalen bureaulampje versierd met een buste van Mozart en voorzien van geslepen glazen kapje, circa 1920 20
 913 Bronzen vijzel met stamper, 19e eeuw, gewichtendoosje -incompleet- en doos met twaalf replica’s van Keltische amuletten 20
 914 Messing notarislamp met groene kap, tweede helft 20e eeuw 10

915
 915 Groot lot politieholsters, gebruikt bij de Rijkspolitie, circa 25 stuks 25
 916 Kavel met divers metalen objecten, waarbij insectenverdelger, emaille emmer en olieblik ATP
 917 Verzameling kleingoed waaronder: Gero roomstel, reiswekker, beeldengroepje etc. 20
 918 Deens aardewerk vaasje, dienblad en onderzetter, tinnen lepels, 19e eeuw, natuurstenen boekensteunen, etc. 40
 919 Collectie van 10 smeedijzeren sleutels, 17e/18e eeuw, Nederland/Duitsland/Frankrijk, L. tussen 13 en 19 cm 10
 920 Lot divers, waaronder bidprentjes, diverse rook- en reclame artikelen, voetbalfoto’s 1e Divisie 1958/59 en diverse correspondentie 10
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 921 Lot diverse stoffen emblemen, waaronder Hollandse zeehelden, boek: S.D.A.P en Landsverdediging, 1936 en houten plaatje met 
betrekking tot de voedselhulp 1945 ATP

 922 Chinese waaier, borduurwerk, fluwelen en verzilverd avondtasje, Kienzle reisklokje, twee paraplu’s, fotoprint en Japans handschoe-
nenkistje met faux schildpad kammetjes 10

 923 Gebogen beukenhouten hoedendoos voor een civiele steek met resten van lakstempels, 19e eeuw 10
 924 Verzameling papier- en muntgeld, waaronder zilver, aandelen, hoorn, ivoor etc. 40
 925 Tinnen snavelkan, divers aardewerk, glazen flacon met montuur, etc ATP
 926 Kamelentas, aardewerk, verzilverd, linnengoed, etc. ATP

 927 Tweelingbrievenbus, in diverse varianten sinds 1960 gebruikt in Nederland. Sleutel niet aanwezig, in gebruikte staat, met zeven 
postzakken en posttas 10

928

937

940
 928 Stoplicht, drie kleuren, werking niet getest 10

 929 Twee diverse schoolplaten: “Laat de kinders tot mij komen”, olieverf op doek -112 x 128 cm-, “Een zondagmiddag met de Muider-
kring”, prent -77 x 108 cm- ATP

 930 Zeven aardewerk tegels, Porceleyne Fles, Delft, daarbij: jade snuifflacon, tinnen inkthouder, parelmoer pillendoosjes, etc ATP
 931 Verzameling postzegels, sigarenbandjes, ansichtkaarten, etc ATP

 932 Divers bijoux, waaronder malachiet ketting, majorca parelcollier, daarbij: messing presenteerschaaltje, naar Jan Eisenloeffel en speks-
tenen beeldje voorstellend een vrouw met kool, China, 2e helft 20e eeuw 40

 933 Houten hoedenmal, tafelklokje, typemachine etc. ATP
 934 Verzilverde bestekdelen, bronzen beeldje, tinnen soldaatjes, etc. ATP
 935 Betaaltelefoon, met draaischijf, gemarkeerd ‘Bell Telephone Mfg.Co, Anvers’, met lichte schade, werking niet getest 10
 936 Stoelklokje, samowar, divers koperwerk, etc ATP
 937 Diverse metalen en messing gewichten, bronzen vormstukjes, etc ATP
 938 Schildpad notitieboekje met vulpotlood, imitatie schildpad zwavelstokkendoosje en houten naaldenkoker in de vorm van een parasol 25
 939 Verzameling lettertypes en drukwerkmaterialen ATP
 940 Thonet kinderstoeltje, 1e helft 20e eeuw ATP
 941 Keulse potten, koperwerk, geslepen kristal, Gouds plateel, etc. ATP
 942 Collectie metalen sigarettendovers 15
 943 Bodemvondsten: diverse knikkers en stuiters, 17e/19e eeuw 15
 944 Vier diverse maliënbeursjes 25
 945 Verzameling geëmailleerde insignes, speldjes, etc. Voormalige bedrijfscollectie Koninklijke Begeer, Voorschoten 35
 946 Verzameling religiosa, speldjes, hangertjes, etc. 10
 947 Map met ca 80 fotodrukken, Eindhoven binnenstad, jaren ‘30/’50 ATP
 948 Notenhouten voetenbankje met gros-point bekleding, mogelijk Napoleon Le Grand (1857-1932) 25
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 949 Eikenhouten en glazen salontafel met rond blad, mogelijk ontwerp: Simon Herman Le Grand (1902-1986) - H. 55, Diam. 55 cm - 25
 950 Drie-lichts messing hanglampje met glazen kapjes en bobèche jaren ‘30 25
 951 Drukmeter met toebehoren in mahonie kist met lederen greep, gemerkt: Goudse Machinefabriek N.V., jaren ‘20 25
 952 Emaille drie-pits petroleumbrander, gemerkt: Kroon Emaille Fabriek, jaren ‘30 10
 953 Bronzen miniatuur stoeltje, paar muiltjes en een meisje in jurkje 25
 954 Gestoken houten fichesdoos met benen fiches, mahonie theekist, lakdozen, etc. 20

 955 Distributiebonnen, Verjaardag-Album J.J.L. ten Kate, Rousseau, J.J., Pieces Diverses, Tome Premier, A Londres, MDCCLXXXII, 
bruine lederen band, beschadigingen, etc. ATP

 956 Messing kooltjestang, beschilderd ei op onderzetter, mineralen, etc. 20

 957 Zes schoolplaten: ‘In sloot en plas’, ‘Bij de ruïne’ en ‘In de Noordzee’, allen met bijplaat, uitgegeven: J. B. Wolters, midden 20e eeuw 50
 958 Hal-lampje met deels gesatineerd glazen kapje aan verchroomd montuur en ketting, jaren ‘20 - L.  72 cm - 25
 959 Hal-lampje met geslepen en gesatineerd glazen kap aan gezwart metalen montuur en ketting, jaren ‘20 - L.  75 cm - 15
 960 Messing staander lamp met opaliserende glazen schaal, jaren ‘50. - H. 180 cm - 25
 961 Plafondlampje met geslepen en gesatineerd glazen kapje - L. 22 cm - 10
 962 Gebronsd composiet lampvoet met persglazen kapje  met decor van hulstblad - L. 45 cm - 10

 963 Meerschuim pijpje met decor van paarden in origineel foedraal, circa 1910 - L. 11 cm - ATP
 964 Twee bruine lederen ordners, A4 formaat ATP

965

968

 965
Gestoken eiken documentenkist in de vorm van een boek, het front versierd met gravelijk wapen en rocaillemotieven, circa 1870 - 40 
x 60 cm - 75

 966 BWZG asbakje met lotusdecor, dekseldoosje en verzilverd doosje met schelpen ingelegd 20

 967 Handgeknoopte hangmat, circa 1960 -nieuwstaat - 10

 968
Mahonie schrijfkist met bronzen hengsels en beslag, aan de binnenzijde schrijfblad bekleed met groen vilt, Verenigd Koningkrijk, 
circa 1860 -44 x 27 x 18 cm- ATP

 969 Antieke bijbel in lederen kaft, Wilt & Yost, Philadelphia, circa 1870. diverse aardewerk borden, waaronder Limoges, twee Satsuma 
vaasjes en lampvoetje en drie wajangpoppen -wordt niet verzonden- 10
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 970 Brandweerhelm met lederen nekflap, 1e helft 20e eeuw 10

 971
Messing blaasinstrument, koperen kruithoorn, geslepen kristallen karaf, twee koffiemolens, wajangpop, divers Chinese gelithogra-
feerd blikken speelgoed, etc. -wordt niet verzonden- 10

 972 Noten- en gezwart houten speelkaartenpers met lade, circa 1870 -  H.  31 cm 25

 973 Mahonie kantelbare kapspiegeltje, circa 1860 en halspiegeltje in mahonie lijst, 19e eeuw - H. 36 en 45 cm - 10

974

983

 974 Opticienset 40

 975 Groot lot vooroorlogse kledinghangers, met naam van bedrijf, diverse firma’s ATP
 976 Naaischaartje met 1e gehalte zilveren handvatten in doos, twaalf fruitmesjes in doos, Bastet, etc. 10
 977 Bijouterieën, horloges, penning Gaspard de Coligny, etc. 20
 978 Twee houten blokschaven en katrol, 19e eeuw 20
 979 Draagbare platenspeler, Philips, jaren ‘60 ATP
 980 Papiersnijder, twee perforators en nietmachine, midden 20e eeuw ATP

 981 Opticiensset in eiken doos, Emil Busch, A.G., Optische Industrie, Rathenow, adres: Lammerts van Bueren, Utrecht, eerste helft 20e 
eeuw -twee glaasjes ontbreken- 40

 982 Bruine lederen portefeuille met nikkelen monturen en 2e gehalte zilveren applique “S”, familie van Sytzama, bekroond door een 
baronnenkroon, eerste kwart 20e eeuw -30 x 15 cm.- 40

 983 Grote verzameling tin, verzilverde ciborie, Delfts aardewerk schoentje, Porceleyne Fles, grote verzameling boorkoppen, etc. ATP

 984 Verguld koperen dekseldoosje versierd met rococomotieven, de deksel versierd met goudsteen, Louis XB-stijl, 19e eeuw 30
 985 Paar Oosterse warmwaterkannen, messing blaker en hoorn, 18e eeuws theebusje , koeienbellen, etcetera -wordt niet verzonden- ATP
 986 Grote verzameling rozenhouten vazenstandaarden en altaarplateau’s, Chinees werk ATP
 987 Lot diverse kistjes waaronder gestoken houten juwelenkistje en gelithografeerde blik 20
 988 Reiskoffertje met houten stootranden en metalen beslag, voorzien van initialen v.d.H., circa 1900 - L. 70 cm - 10
 989 Lot divers waaronder acht diverse waaiers, verzilverde tafelschuier, Jugendstil handspiegeltje, antieke scheermesjes en juwelenkistje 25
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 990 Vijf Hermes sjwals in orignele verpakking waarbij één extra verpakking, jaren ‘90 10

 991 Lot divers waaronder toiletset in kist, rijtuigklok in foedraal, verguld houten lijstje, faux schildpad face-à-main, schildpad deksel-
doosje, etc. 20

 992
Palissander uitschuifbare wandelstok met schaalverdeling en ivoren knop, circa 1900, daarbij: negen diverse wandelstokken, deels 
met wandelplaatjes 25

 993 Lot diverse knopen, waaronder met gekroond wapenschild met drie rozetten, daarbij: metalen broche met runenteken, presse-papier 
ANWB en faux parelcolliers 10

 994 Oude koffer met diverse 19e en 20e eeuwse kledij, waaronder maskerade, stola en doopjurkje 10
 995 Oude reiskist met initialen, van der Borch tot Verwolde, lederen dokterstas en een reiskoffer circa 1920 25
 996 Philips radio in bakelieten kast, jaren ‘50, daarbij: Blaupunkt versterker/radio, jaren ‘60 ATP
 997 Houten en metalen reiskoffer, jaren ‘30 ATP
 998 Lot diverse dierfiguren waaronder Weens bronzen teckels en bronzen inktpotje in de vorm van een eekhoorn ATP
 999 Oude brilletjes en brillenkokers 30

 1000 Pillendoosje, 2 euro zakhorloge, bijouterieën, etc. ATP
 1001 Smalle ordner met reclamemateriaal inzake koffie ATP
 1002 Smalle ordner met reclamemateriaal inzake chocolade ATP

1003

1005

 1003 Brievenweger met gietijzeren basement “Fertig”en brievenweger “Novitus” ATP

 1004 Meerschuimen pijpje in foedraal -beschadigd-, barnsteenkleurig sigarettenpijpje en twee mondstukjes ATP

 1005 Hoornen kruithoorn met messing monturen, 19e eeuw 20

 1006 Paroissien Romain in imitatie-ivoren band, messing bankbiljettenhouder en messing stempel met oud-Hollands decor ATP

 1007 Zegellak in diverse kleuren ATP

 1008 Oranje speldjes ATP

 1009 Paar kunststof vormstukken, Startrooper en Donald Duck -76 en 42 cm- ATP

 1010 Verzameling etsen, litho’s, aquarellen, etc. ATP

 1011 Andreas Gerrit Jacobsen (1806-1868), tekeningen, jaren ‘50, aandelen, gravures, oude kranten, etc. 20
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 1012 Deels jadeïet miniatuur perzikboompje, China - H. 25 cm - 25

 1013 Twee kaartdozen met benen en parelmoer fiches, 1e helft 20e eeuw 20

 1014 Twee verrekijkers, circa 1930, wandelstok/kruk, strijkijzers, etc. ATP

 1015 Vier ingelijste vlinders 180

 1016 Circa 100 glaspositieven betreffende Lourdes, 1e kwart 20e eeuw 20

1017

1018

 1017 Diverse kerkelijke mantels, pastoorshoeden, mantel, 19e eeuw, etc. 10

 1018 Twee kunststof beeldjes in de stijl van Beatrice Potter, met konijnenbont oortjes ATP

1019

1020

 1019 Tafelbel met Schwarzwalder beertje als handvat, lederen beurs, verzilverde kaasduimen, penningen, etc. 20

 1020 Verzameling documententrommels, emaillewerk en een Hoover, jaren ‘50 ATP
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 1021 Geëmailleerd bord: ‘Steueraufsichtsstelle’ met Oostenrijkse adelaar 1e republiek 1919-1934 -51 x 40,5 cm- ATP

 1022 Notenhouten kistje met intarsia en geheim compartiment, 19e eeuw -24,5 x 18 x 12,5 cm- 40

 1023 Diverse geëmailleerde insignes, speldjes etc. Voormalige bedrijfscollectie Koninklijke Begeer, Voorschoten 35

 1024 22 Albums, waarvan 14 in cassette met meer dan 5000 Jokerspeelkaarten, daarbij: koffertje met jokerkaarten ATP

1025
1026

 1025 Marmeren dekseldoosje en presse-papier met sculpturaal verguld bronzen ornament 20

 1026 Grote verzameling technische instrumenten: reageerbuizen, soldeerspullen, etc. -wordt niet verzonden- ATP

 1027 Messing granaathuls, tegels, flesjes goudvlokken, etc. ATP

 1028 Koebel en bananenmes in bruine lederen schede ATP

 1029 Smeedijzeren zeis aan houten handvat, 19e eeuw ATP

 1030 Vingerhoeden en snuifflesjes ATP

1031

 1031 Doublé vanityset met parelmoer, bestaande uit een lipstickhouder, parfumverstuiver en aansteker 50
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 1032 Een doosje met drie stuks archeologisch aardewerk waaronder broodstempel en hoofdje, een paar gouden manchetknopen en een 
zilveren priem 20

 1033 Microscoop in mahonie kist, Ernst Leitz, Wetzlar, No 304410, 1930-1932 50

 1034 Houten gestoken doosje, met daarin diverse zilveren kleinnoden 30

 1035 Twee avondtasjes, lucifershouder en scheermesjes 20

 1036
2e gehalte zilveren lepel met mannetje aan het uiteinde van de steel, bruine lederen sigarenkoker met 2e gehalte zilveren paardjesap-
plique en -sluiting, 19e eeuw, daarbij: bruine lederen sigarenkoker 30

 1037 Candlestick telephone, operators version, 1901 40

 1038 Grote ovenschaal in verzilverde houder, dienblaadjes, twee aardewerk kastkommen “Timor”, Petrus Regout, Maastricht, etc. -wordt 
niet verzonden- 20

Devotionalia en religie

 1039 Twee gipsen heiligenbeelden -43 cm- 40

1040 1043

 1040 Eivormig gestoken houten rozenkransdoosje met rozenkrans, circa 1900 20

 1041 Paar achterglasschilderingen met religieuze voorstelling, Centraal Europa, begin 20e eeuw ATP

 1042 Lot bestaande uit circa 100 persfoto’s van Rooms-Katholieke Kerk, met aanhangsel Associated Press, diverse pausen en heiligen 10

 1043 Diverse religieuze penningen en medailles 40
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Gewichten, maatbekers en weegschaaltjes

 1044 Bronzen sluitgewicht ATP

 1045 Vier diverse bronzen sluitgewichten, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland -ontbrekende delen- 40

1046

1047

 1046 Drie diverse weegschalen met gewichten ATP

Antiek gereedschap

 1047 Messing ‘équerre’ of hoekmeter in bijpassend houten kistje, 19e eeuw - L. 15 cm - 50

1048

 1048 Messing waterpas, eerste helft 20e eeuw ATP

Deurkloppers/Door Knockers

 1049 Koperen deurklopper, Engeland, 17e eeuw - L. 11 cm - ATP

 1050 Deurklopper in de vorm van een leeuwenkop ATP
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Oude tegeltjes

 1051 Serie van vier polychroom beschilderde aardewerk tegeltjes met decor van granaatappels, 19e eeuw ATP

 1052
Serie van vier mangaan tegels met bijbelse voorstelling, 18e eeuw, daarbij: paar tegels met polychroom floraal decor, laat 19e eeuw 
-diverse beschadigingen- 30

 1053 Zeven antieke tegels, waaronder tegels met vogels, 17e tm 19e eeuw 20

 1054 Acht diverse aardewerk tegeltjes met mangaankleurige voorstellingen van huisjes en molens in landschap, 19e eeuw -defecten- 50

 1055 Uitgebreid lot diverse aardewerk tegeltjes, waaronder witjes, mangaan tegels en tableau fragmenten, 17e, 18e en 19e eeuw - diverse 
kwaliteiten - 25

 1056 16-pas mangaankleurig tegeltableau met decor van bloemen in vaas en koordomlijsting met rozetten, circa 1800, daarbij: diverse 
Delftse ‘Witjes’ - diverse kwaliteiten - 25

1057

1059

 1057 50 wandtegels met gemarmerd decor, circa 1800 50

Koningshuis

 1058 Kleine collectie Oranje memorabilia, waarbij oorlogs ATP

Pennen/ Pens

 1059 Mont Blanc vulpen met 14 kt gouden dop, nr. 94 300

1060

1064

 1060 Vulpen Waterman, Ideal Junior 20

 1061 Doublé ballpoint en vulpotlood in etui, Cross ATP

 1062 Vulpen, Parker en ballpoints ATP

 1063 Parker vulpen ATP

Muziekinstrumenten en divers

 1064 Basblok in foedraal, gemerkt: Johannes Adler ATP
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1068

kavel TRUE Inzet

 1065 4/4 viool, model: Petrus Guarnerius filius Andreae, adres: W.F. Meinhardt, Arnhem 1895, daarbij: twee strijkstokken en gezwart 
houten vioolkist 50

 1066 Drie mondharmonica’s in dozen, Lee Oskar, Freedom, Chromatic 1040 Harmonica en Ian 751158, daarbij: miniatuur mondharmonica, 
Little lady, Hohner, in originele verpakking 20

 1067 Zeven mondharmonica’s Soul Man in doos 30

Tin, koper, brons en divers

 1068 Gladde bronzen vijzel met stamper, Holland - H. 10 cm - ATP

1069

1071

1073

 1069
Zeshoekig tinnen wandbord met decor van twee zwanen in het water, Jugendstil, mogelijk Orivit, circa 1900 -43,5 x 38 cm., ge-
bruikssporen- 30

 1070 Tinnen schaal met omslaande rand met initialen en datering:”PFVH 1807 MTCL”, verpoetste merken, 1e kwart 19e eeuw ATP

 1071 Rijkbewerkte messing schildersezel in Louis Quinze-stijl -h. 52 cm.- 10

 1072 Bronzen vijzel en stamper, 17e/18e eeuw ATP

 1073 Bronzen vijzel met stamper, 18e eeuw ATP

 1074 Lederen riemen met koperen versieringen, paar kandelaars, bel, etc. ATP

 1075 Geelkoperen appelketel, 19e eeuw ATP
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1076

1077

1078

kavel TRUE Inzet

 1076 Tinnen klepkan, 19e eeuw -23 cm- 40

 1077 Tinnen kraankan met twee s-vormige oren en notenhouten knop, 18e/19e eeuw -48 cm- 50

 1078
Inhaleermachine (Dampf-Inhalations-Apparat), tweede helft 19e eeuw, een zelfde apparaat bevindt zich in het Deutsches Historisches 
Museum te Berlin 30

1079
1083 1084

 1079 Bronzen vijzel met stamper, in de rand: Jan Jaspers En Zyn Huisfrou 1640, Nederland,  -Hoog 13 cm- ATP

 1080 Messing kolenemmer met bloem- en klavermotieven, circa 1900 - H. 63 cm - 20

 1081 Bronzen vijzel met stamper, met randopschrift en wapen, replica 20

 1082 Bronzen vijzel met stamper, 18e eeuw 30

 1083 Gebronsd koperen pot met omgeslagen rand, Jan Eisenloeffel, circa 1910 -16,2 cm doorsnede- ATP

 1084 Metalen beeld op natuurstenen voet -33 cm- ATP

 1085 Koperen appelketel, 19e eeuw ATP

 1086 Antieke bronzen vijzel met stamper, 18e eeuw 20



Donderdag 21 juni, 2018 Tin, koper, brons en divers

102

1087

1088

kavel TRUE Inzet

 1087 Gotisch bronzen wijwateremmertje, Vlaanderen, 15e/16e eeuw 300

 1088 Messing aalmoesschotel: vlucht naar Egypte, 18e eeuw -33 cm- 100

 1089 Paar donker gepatineerde bronzen wandkandelaars in de vorm van een vouwelijk zeewezen dat een toorts draagt, empire-stijl, tweede 
helft 20e eeuw -h. circa 31,5 cm.- 30

1090

1092

 1090 Paar zwart gepatineerde bronzen drielichts wandapliques, Frankrijk, 19e eeuw -Lengte 60 cm- 250

 1091 Twee bronzen vijzels met stampers, 19e eeuw ATP

 1092 Paar tinnen drielichtskandelaars, 19e eeuw ATP

1093
 1093 Paar metalen appliques in de vorm van een ridder in harnas -59 cm hoog- ATP
 1094 Twee tinnen klepkannen, olielampje en verzilverde heetwaterkan, 19e/20e eeuw ATP
 1095 Vier bronzen vijzels en één tafelbel ATP
 1096 Verzameling van acht tinnen vloeistofmaten 80
 1097 Uitgebreide verzameling tinnen voorwerpen, 18e/20e eeuw ATP
 1098 Divers koper en tin, waaronder een 19e eeuwse schuimspaan ATP
 1099 Divers gedreven koperwerk waaronder kraantjeskan, appelketel, kandelaar en doofpot, 19e/20e eeuw ATP
 1100 Mahonie theestoof met messing ketel, aker, poffertjespan, haardset, etc ATP
 1101 Tinnen theepot, kannen, etc. ATP
 1102 Diverse tinnen gebruiksvoorwerpen, 19/20e eeuw, twee koffiemolens, verzilverde kandelaars, flessenbakken etcetera ATP
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1105

1111
1112

kavel TRUE Inzet

 1103 Lot divers tin en koperwerk waaronder paar strooibussen, 18e eeuw en kraantjeskan 10

 1104 James Tandi (1956), sculptuur: Mother with child, brons, tin en koper, gesigneerd -21 cm hoog- 120

 1105 Verzameling diverse tinnen objecten, 18e/19e eeuw 80

Tapijten, textiel, kleding etc.

 1106 Vijf diverse bontmantels ATP

 1107 Divers bont ATP

 1108 Oosters zijden tapijt -370 x 280- 80

 1109 Oosters zijden tapijt, 200 x 250 cm 80

 1110 Zijden tapijt: Hereke -152x107 cm.- 50

 1111 Kussen met geborduurde voorkant: in een uitsparing van kraaltjes: alliantiewapen van Sytzama-N.N., midden 19e eeuw -63 x 41 cm- 30

Klokken en divers

 1112 Goudlak gietijzeren cartelklok met opschrift: ‘Si vis pacem parra bellum’ 40

1113 1115 1116 1117

 1113
Verguld bronzen en messing pendule getooid met allegorische voorstelling van de oogst, adres: CH. Glad, Den Haag, circa 1830 - H. 
39 cm - 300

 1114 Comtoise met tinnen cijferring en vergulde loden ornamenten, adres: Vos & Siecke, 18e/19e eeuw 40

 1115
Medaillonklok met verzilverde wijzerplaat in wortelnoten en gezwart houten kast en versierd met messing beslag, Frankrijk, circa 
1830 - Diam. 45 cm - 200

 1116 Klein model comtoise met emaille wijzerplaat voorzien van monogram R.C., Frankrijk, midden 19e eeuw - Diam. 18 cm 150

 1117
Elektrische moederklok met emaille wijzerplaat gemonteerd op een marmeren achterplaat en afgedekt met een eiken en glazen kast, 
gemerkt Electrique Brillie, Frankrijk, circa 1920 - L. 40 cm - 200

 1118 Messing mantelklok met paartje en twee vijflichtskandelaars, 19e eeuw -manco’s, 45 en 2 x 42 cm- 40



Donderdag 21 juni, 2018 Klokken en divers

104

1119

1121

kavel TRUE Inzet

 1119 consoleklok in roodgelakte kast, Louis XVI-stijl, adres: Zenith, Zwitserland, 2e helft 20e eeuw -34 cm- 20

 1120 Stoelklok met polychroom beschilderde wijzerplaat, loden ornamenten, maanstandaanduiding en afbeeldingen van het wapen van 
Warffum en de waterpoort in Sneek, tweede helft 20e eeuw 80

 1121 Porseleinen mantelklok met bijbehorende vijflichtskandelaar, Sèvres 2e helft 20e eeuw ATP

1122 1124
1125

 1122
Penduleklok in mahonie kast met gestileerd geelkoperen ornamenten en wijzerplaat, Jugendstil, fa. Lenzkirch, 1905 -scheur in 
achterzijde kast- 600

 1123 Zwartgelakte houten wandklok met Romeinse cijferaanduiding, Duitsland, 19e eeuw ATP

 1124
Groengepatineerde consoleklok met verguld messing beslag, witgeëmailleerde wijzerplaat met zowel Romeinse cijferaanduiding voor 
de uren en Arabische voor de minuten, Zwitserland, Louis Seize -Hoog 108 cm- 1250

 1125 Taximeter, Halda, jaren ‘50/’60, werkend 150

 1126 Bewakingsklok in aluminium behuizing, werkend 30

 1127 Biscuit beeldpendule met voorstelling van een zittende klassieke vrouw en versierd met bronzen fries en pootjes, vroeg 19e eeuw - 22 
cm - -defecten - 25

 1128 Klokje met wijzerplaat, achterglas landschapsdecor in geprofileerde zwarte lijst, Duitsland, circa 1890 20
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1129 1132 1133 1134 1137

kavel TRUE Inzet

 1129 Mechanisch klokje met in de vorm van een vogelkooitje, 19e eeuw ATP

 1130 Friese stoelklok met beschilderde wijzerplaat en versierd met loden ornamenten, laat 18e eeuw 125

 1131 Drie-delige albasten pendulestel met geëmailleerde wijzerplaat en messing ornamenten, 19e eeuw 125

 1132
Toegeschreven aan Edouard Lièvre voor Escalier de Christal, driedelig porseleinen klokkenstel met bronzen monturen, Japonisme. 
Uurwerk met adres: Japy Frères & Cie, Beaucourt. Frankrijk, ca 1870 -45 en 32 cm- 600

 1133
Bakbarometer in palissander kast versierd met biesintarsia en voorzien van handbeschilderde schaalplaat en dubbele thermometer, 
Frankrijk, circa 1830, L. 107 cm 150

 1134 Admiral Fitzroys Barometer met papieren schaalplaat, serienummer: 367-815, circa 1875, L. 105 cm 100

 1135 Replica Zaans klokje ATP

 1136 Onderdelen van klokken en zakhorloges, daarbij: klokkengereedschap ATP

Bustes en beelden

 1137 Eric Claus (1936), De Poortwachter, gepatineerd bronzen beeld op marmeren voet, H. 13 cm 225

 1138 Eric Claus (1936), bronzen beeld: toernooivechter, op marmeren sokkel, uitgegeven voor de Nederlandsche bank - H. 23 cm - 200

1139

1141

 1139 Hans Guradze (1861-1922), bronzen beeld, edelhert, gesigneerd in de voet, circa 1890 -45 x 37 cm- 500

 1140 Corry van Ammerlaan (1947), twee gebronsd metalen beeldjes - H. 17 cm - 15

 1141
Clovis-Edmond Masson (1838-1913), jachthond met fazant in de bek, bronskleurig composiet beeld, voor de Salon des Beaux-Arts, 
gesigneerd, tweede helft 19e eeuw -h. 43 cm., basement 50 x 16 cm. 100



Donderdag 21 juni, 2018 Bustes en beelden

106

1142

1143

kavel TRUE Inzet

 1142 Bronzen sculptuurtje voorstellende een jachthond, naar Pierre-Jules Mêne - L. 14 cm - 50

 1143 Bronzen sculptuurtje op marmeren basement met voorstelling van een moedervogeltje met jongen, 19e eeuw - Diam. 10 cm - 50

1144
1145

 1144 Bronzen zwavelstokhouder in de vorm van muisjes bij een vaas, 19e eeuw - H. 12 cm - 40

 1145 Bronzen beeld op zwartmarmeren voet, edelhert, gesigneerd Barye, 20e eeuw -hoog 70 cm- 200

1146

 1146 Bronzen beeld van een panter, 2e helft 20e eeuw -68 cm- 60

 1147 Bronzen beeld op zwart marmeren basement: vrouw met blad onder haar arm -h. 31 cm.- 20

 1148 Bronzen beeld op vierkant basement met afgeschuinde vlakken: gestileerde mediterende naakte vrouw -h. ca. 41 cm.- 20

 1149 Bronzen sculptuur: twee mannen die een afgeschuind vlak omhoog houden -h, 20 cm.- 20

 1150
Messing beeld: zittende putto, composiet beeld: vrouw met palet en krans -gebruikssporen- en composiet lampvoet: Thomas Cartier 
(1879-1943), lamp vasthoudend jongetje op klompen, gesigneerd -glas ontbreekt, defecten-, daarbij: paar messing boekensteunen met 
plaquettes naar Rodin, “The Thinker”

30
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1151 1152

1154

kavel TRUE Inzet

 1151 Gedeeltelijk verguld bronzen beeld op rond grijs marmeren basement: trommelende engel -h. 31 cm., lichte slijtsporen aan het goud 50

 1152 Composiet buste van een meisje op onyx voet - H. 35 cm - 40

 1153 Naar Picasso: cabeza de toro -45 cm hoog- ATP

 1154 Paar bronzen beelden op zwartmarmeren voet, steigerende paarden, Frankrijk, circa 1880 -21 cm hoog- ATP

 1155 Bronzen scuptuur van engel met toorts staand op hemelglobe, daarbij bronzen sculptuur van vliegende engel - L. 44 en 20 cm - 25

 1156 Gestileerd bronzen object -h. 8,7 cm., daarbij: ovale nikkelen koektrommel met porseleinen deksel, Zwiebelmuster 10

 1157 Gestoken houten beeld: engel die een getorste kandelaar vast houdt -h. 61 cm. - met breuk 10

1158

1159

1161

 1158 Gestoken eikenhouten beeld,  Sint Bernardshond, Schwarzwald, 1e helft 20e eeuw -32 x 27 cm- 150

 1159 Buste: gemodelleerd kinderhoofd, grijze klei, gesigneerd J. van Balen ATP

 1160 Keramiek beeldjes voorstellende twee aapjes, onduidelijk gesigneerd E. Schütz?, jaren ‘20 - H. 12 cm - 20

Beeldjes en poppen

 1161 Drie kinderpoppen, twee met porseleinen kopjes, één papier Maché waaronder Armand Marseille, begin 20e eeuw 100
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1162

1163

1165
1166

kavel TRUE Inzet

Wijnen

 1162 Yab Yum Silver Label, fles mousserende wijn, 1,5 liter 20

 1163 Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, Premier Cru, 1993 50

 1164 Lege fles, chateau Mouton Rohtschild, 1993 ATP

Rookwaar en divers

 1165
Schildpad sigarenkoker met parelmoer inlegwerk van bloemen, 19e eeuw, daarbij: drie diverse aanstekers waaronder gemerkt: Zenith 
en Kawee 40

 1166 Acht diverse metalen en verzilverde aanstekers, gemerkt: Zippo 30

 1167 Vergulde aansteker, Dupont 25

Design

 1168 Metalen dienblad, nummer 25 uit een oplage van  50, gemerkt Atelier Bürgel V. Wecus, München -45,5 cm doorsnede- ATP

1169 1170

1171

 1169 Tafellamp, model NX110, Louis Kalff voor Philips 1952 -40 cm hoog- 150

 1170 Design tafellampje, Philips, jaren ‘70 -26 cm- 40

Meubilair, spiegels etc.

 1171 Koloniaal palissanderhouten naaitafeltje met rijk gestoken floraal decor, 1e helft 20e eeuw 50
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1179 1181

1182

kavel TRUE Inzet

 1172 Peter Ghyczy: salontafel met glazen blad en messing poten -90 x 90 x 45 cm- ATP
 1173 Notenhouten schildersezel in Louis Quinze-stijl, 19e eeuw -Hoog 215 cm- 150
 1174 Beschilderd houten Hindelopen kindertafeltje met twee stoelen en voetenbankje, 1e helft 20e eeuw, daarbij: beuken kinderstoeltje ATP
 1175 Mahonie klap-bijzettafel met fraai bronzen sluitsysteem en gedraaide balustervormige stam op driespantpoot, tweede helft 18e eeuw 30
 1176 Mahonie hangoortafel op taps toelopende poten, eerste helft 19e eeuw, Louis Seize-stijl -lichte defecten- ATP

 1177 Blauw geschilderde houten kist met op het deksel het monogram “S.C” -Maurits Pico Diederik Baron van Sytzama (1868-1939) en 
Henriëtte Egbertine Colenbrander(1866-1941)- ATP

 1178 Eiken chaise longue met getorste verbindingen, floraal snijwerk in de rug en rietbespanning, eerste kwart 20e eeuw ATP

 1179 Gestoken mahonie bordenstandaard voor twaalf borden en een schaal -h. 106 cm.- 40
 1180 Twee uitklapbare mahoniekleurige kofferstandaards en handdoekenrek, 19e/20e eeuw ATP

 1181
Mahonie etagère met drie gecontourneerde bladen op rijk gestoken driespantpoot, midden 19e eeuw -lichte gebruikssporen, h. 102 
cm.- 40

 1182
Mahonie naaimeubel met gedeeltelijke liervormige zijkanten met messing spijlen en uitschuifbare naaimand, Hollandse biedermeier, 
circa 1840 -h. 75 cm.- 50

1183

1190

 1183 Eiken schrijftafeltje met gedraaide uitstaande poten, tweede helft 19e eeuw ATP

 1184 Mahonie zomerscherm, eerste kwart 19e eeuw, het borduursel van latere datum -107 x 62 cm.- ATP

 1185 Gestoken eiken hoekstoel met lederen zitting in Hollandse renaissance-stijl, tweede helft 19e eeuw -bekleding beschadigd- ATP

 1186 Mahonie armstoel en stoel, Louis Seize, circa 1800 ATP

 1187 Eiken hangoortafeltje, mahonie bijzettafeltje met kerfsnijwerk en mahonie cake-tray, 19e/20e eeuw ATP

 1188 Mahonie haltafel met lade onder gecontourneerd blad en rustend op getorste poten verbonden door kruisregel, Barok-stijl, 19e eeuw, 
H. 79, B. 100, D. 67 cm 100

 1189 Mahonie ladenkastje met zes laden achter deurtje, circa 1900, H. 113, B. 54, D. 56 cm 30

 1190 Eiken ridderfauteuil met snijwerk van acanthusbladeren en gestoken houten fries tussen de klauwpoten, 19e eeuw ATP
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1192

1193 1195

kavel TRUE Inzet

 1191 Goud- en zwartgeschilderde houten butlerspiegel, Verenigd Koninkrijk, circa 1880 -44,5 cm- ATP

 1192 Pâte de verre glazen hanglamp met smeedijzeren delen, gesigneerd: Jean Noverdy France, circa 1920 80

 1193 Mahonie etageretafeltje rustend op driesprant, Engeland, vroeg 20e eeuw - H. 73, Diam. 55 cm - 10

 1194 Iepenhouten halvemaantafeltje op taps toelopende pootjes, Holland, circa 1800 10

Oude aandelen

Lots Netherlands and Oversea

 1195 Plantagien in de Colonie Suriname, 1776 80

 1196 Nederlandsche Staatsleening 1941 10

 1197 Societeit Casino te ‘s Hertogenbosch, 1879 20

1198

1200

 1198 Holland’s Far-East, Tea, Coffee, and Cocoa Corp., 1929 30

 1199 Prys-Courant der Effecten van 22 Februari 1802, curieus 10

 1200 Netherlands - Brabant, 1701, Beer, Brandy and Tobacco Taks announcement 20

 1201 Een obligatie groot fl. 50,- van de Middelburgse Ijsclub, mei 1954, nr. 129 10
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1202 1204

1216

kavel TRUE Inzet

 1202 Obligatie ‘Polder den Hoek en Schuwagt onder Lekkerkerk’ 500 Gulden, nr. 7, 1897 60
 1203 East India, letter with original signatures and paper covered red seal, 1796 160
 1204 Schroefstoomboot, aandeel voor een zes en vijftigste in de Schroefstoomboot ‘Stad Gent’, 1872 120

 1205 ‘Bewijs van gedane inschrijving in het Grootboek der nationale schuld’ van 1 februari 1816 for 22.000 Gulden, added 2 x Chinese 
Gold loan (4.5%, 1898, ‘Bond for 100 Pound Sterling’) ATP

 1206 Ca. 16 pieces Netherlands 20
 1207 A lot with 24 downsized prints of rare bonds of the Netherlands, with some info 10
 1208 25 stuks Winstaandelen NederlandscheTramwegmaatschappij, Heerenveen 1912 10
 1209 Diverse aandelen waaronder Pennock & Co. en Mijnbouwmaatschappij ‘Paleleh’ Batavia ATP
 1210 A lot with more than 35 bonds and shares Netherlands 40
 1211 40 x Netherlands, 20 different ones 35
 1212 A lot with 25 pieces Netherlands (with multiples) and 25 pieces ‘Gemeente Rotterdam 1919 en 1928 ATP
 1213 A lot with 10 x Nederlands Antillen (4.5% 1959) and 15 x Petroleum Royalty Maatschappij ATP

 1214 A lot with more than 110 old bonds and shares Netherlands and Oversea including 50 x ‘Exploratie en exploitatiemij Banjoemas-
Preanger’, many multiple 50

 1215 A lot with appr. 225 pieces Thomas Regout, mainly 500 Gulden, period 1962-1984, nice condition 20

Lots world

 1216 Belgium - Lot with 30 pieces Union Cinematographique, Bruxelles 1920, Action de 100 Francs, Jugendstil 50
 1217 Belgium - Lot with 30 pieces Union Cinematographique, Bruxelles 1920, Action de 100 Francs, Jugendstil 50
 1218 Belgium - Lot with 50 x Autobus Belges, Anvers 1924, Action de 100 Francs, picture of old bus 50
 1219 Belgium - Lot with 75 mainly different pieces Belgium ATP

1220
1221

1222

 1220 Bosnie et Herzigovine - 2 x Emprunt ‘Agraire en Bosnie et Herzigovine’ 80

 1221 China - Pekin Syndicate, 1 Shansi Share, 1911, Coupons, uncancelled 20

 1222 China - The Chinese Government, 8% Skoda Loan, 500 Pounds, 1925, Coupons # 1 to # 15, Kuhlmann 704 570
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1223
1224

kavel TRUE Inzet

 1223 China - 3 China Emprunt Industriel Certificate Provisoire 90

 1224 China - A lot with 3 different Chinese Bonds 145

1225

1226

 1225 China - A lot with 4 pieces China Emprunt Industriel (2 x issued and 2 x unissued) 95

 1226 China - 8 different Chinese Bonds 150

1227 1231

 1227 China - A lot with 12 Chinese bonds 65

 1228 Egypt - 106 pieces Grands Magasins Chemla, Cairo 1946, Titre de 25 Actions 50

 1229 England - English parchment certificat, 1820, with seals 20

 1230 England - The Vicing Whaling Company Ltd., 2 different papers (10 shares and 100 shares) 20

 1231 Germany - Gewerkschaft ‘Unser Fritz’, Schuldverschreibung über 1000 Mark, 1912, Talon + 2 Coupons 360
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1232 1233

kavel TRUE Inzet

 1232 Germany - More than 140 pieces Germany, over 40 different types 150

 1233 Irak/Hussein - 20 papers, 5 sets of 4 different ones 50

 1234 Peru - Banco Central Hypothecario del Peru, 2 different ones 25

1235 1236

1237

 1235
Russia - 4 different ‘Certificaat’: (1) Russische Fondsen in Bank-Asignatien, 1000 Roebels, 1825 + (2 and 3) Duizend Roebels in As-
signaten, 1824 en 1825, + (4) Russische Fondsen, 500 Roebels, 1821 280

 1236
Russia/China - State Loan of 1902, for the realization of China’s contribution to Russia, 8 papers, 3x 2000, 4x 1000, 1x 500 German 
Reichsmark, uncancelled 80

 1237 Russia - A lot with 22 Russian obligations including 2 similar papers with Danish fiscal stamp 65

1238

 1238 Spain - Barcelona Traction, light and power - ca. 200 papers, tight trim, right side coupons are fixed with adhesive tape to bond 90

 1239 Tunesia - Fonciere de Tunisie: 20 papers, deco 30

 1240 USA - Confederate States - $ 1000,= 1862 10
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1241

1243

kavel TRUE Inzet

 1241 USA - Confederate States - $ 1000,= 1863 (Criswell 102, 3.457 pieces) 15

 1242 USA - Confederate States - $ 1000,= 1863 (Criswell 125, 36.550 pieces) 10

 1243 USA - Confederate States - $ 1000,= 1863 (Criswell 90, 1.900 pieces) 20

 1244 USA - Confederate States - $ 1000,= 1863 (Criswell 95A, 1.512 pieces) 15

 1245 USA - Confederate States - $ 500,= 1862 10

1246 1249

 1246 USA - Confederate States - $ 500,= 1864 (2.300 pieces) 20

 1247 USA - Eastern Sugar Corp. 1922 30

 1248 USA - Perpentual United Fireman’s Insurance Company, Philadelphia, 1887 30

 1249 USA - State of Mississippi, State Bond, 1000 Dollars, 1833, similar to Criswell 31 - 1931, original signature of Governor A.M. Scott 290

1250 1252

 1250 USA - State of New York, 1935, issued to L.F. Rothschild Co, Rothschild signature on back 70

 1251 USA - Confederate States - 2 x $ 500,= (Criswell 124) 25

 1252 USA - A lot with 4 different bonds USA Confederates 140
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1253

1254

1257

kavel TRUE Inzet

 1253 USA / Netherlands - Lot of 5 x Actie groot Honderd Dollars, bank der Vereenigde Staten van America, 1841 – 1843, all with coupons 190

 1254 USA - Ca 30 US Railroad Papers, all with vignette 70

 1255 USA - Ca. 30 US Railroad Papers, all with vignette 70

 1256 USA - More than 30 US papers, all with vignette, some multiple 50

 1257 USA - A larger lot with appr. 60 modern pieces USA 70

 1258 USA: 75 papers, most multiple 40

 1259 World - Map aandelen: “Samarang-Joana stoomtram-Maatschappij”, benzinebonnen en divers papiergeld, Nederland/Duitsland ATP

 1260 World - 6 different tabac shares ‘United Cigar Whelan Stores Corp.’ 25

1261

1263

 1261 World - A lot with 6 pieces concerning perfumes 25

 1262 World - A lot wit 7 bonds and shares: Comali, Tampico Panuco, 2 x Hanauer Seifenfabrik en Oranje Nassau-mijnen en 2 x Kruger & 
Toll 20 Kr. 10

 1263 World - Lot with 7 better US stocks/bonds 70
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1264

1270
kavel TRUE Inzet

 1264 World - 9 pieces Asia (India, Burma, Japan) 90
 1265 World - 15 pieces middle and south America 40
 1266 World - Different colonies: 15 different papers 10
 1267 World - 16 different pieces world 30
 1268 World - Ca. 17 pieces decorative Europe, some multiple 35
 1269 World - A lot with 25 pieces ‘Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap’ 1880 ATP

 1270 World - Lot with 30 pieces Minas Notre Africanas, Beni anzar 1956, Accion 1000 Peseta’s, big picture of freight ship 50

1271
1275

 1271 World - More than 30 World decorative pieces, some multiple 70

 1272 World - 5 x Tuinbouwmij. van Lindhout + 30 x Tanneries Savethem groen + 10 x idem bruin ATP

 1273 World - A lot with 48 pieces Euro Disneyland 80

 1274 World - 50 pieces Domaine de Cheikh Fadl 10

 1275 World - A lot with appr. 65 bonds and shares world, in ordner, some decorative pieces 40

1276

 1276 World - Ca. 70 pieces world, some multiple 120
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1280 1283 1284
kavel TRUE Inzet

 1277 World - A lot with 100 pieces world ATP
 1278 World - A mixed lot with 100 pieces world ATP
 1279 World - a lot with 50 Greek pieces (Chimiques), 25 x Kilo Moto and 50 x Egypt (Kima) - totally appr. 125 pieces ATP

 1280 World - 450 x Kilo Moto 100

 1281 World - A large mixed lot with appr. 500 old bonds and shares, please view 50
 1282 World - Doos met ca. 500 oude waardepapieren, naijken / A lot with ca. 500 old bonds and shares - please view 30

Lots world - framed

 1283 China - original Chinese Government Loan, 1913, green - FRAMED 70

 1284
Czechoslovakia: Akcionarskeho pivovaru na Smichove, 1937, FRAMED. The Staropramen brewery in Prague was founded in 1871, 
though the plans for a new brewery were already launched in 1869. Also the emission of these ‘akcionarskeho’s’ started in 1869 and 
the first beer was bottled in 1871. Nowadays this brewery is the last industrial one in the Czech Republic.

70

 1285 France - original Chemins de Fer Ethiopiens - FRAMED 40
 1286 Egypt - 2 papers, FRAMED 30

1287

 1287 Mexico - A lot with 5 original Mexican colourful paintings on cork sheets, FRAMED 50

 1288 World - A lot with appr. 17 framed old bonds and shares ‘world’ ATP

Catalogues

 1289 A lot with more than 10 old auction catalogues concerning bonds and shares ATP
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 1308 18kt geelgouden collier met popcornschakel, gezet met een emeraude geslepen citrien - lengte 42 cm  - 350

 1309 14kt gouden opengewerkte hanger met cabochon geslepen tijgeroog, aan 14kt gouden collier 110

 1310 14kt gouden broche met twee cabochon geslepen onyx, ingelegd met ster, brochering onedel 20

 1311 14kt gouden broche, tevens als broche te dragen, met voorstelling van de drie Gratiën 250

 1312 14kt geelgouden hanger met ovaal geslepen paarse steen (10 gram) 50

 1313 14kt gouden brochette met emeraude geslepen synthetische spinel - lengte 6,5 cm -  (4,15 gram) 50

 1314 14kt gouden bloembroche bezet met circa 40 roosgeslepen diamanten 450

kavel TRUE Inzet

Gouden sieraden en voorwerpen

 1300 14kt geelgouden broche gezet met een schelpcamee, voorstellende een schilder en zijn muze 150

 1301 Jade collier met 14kt gouden bolslot - Lengte ca. 80 cm - 300

 1302 14kt gouden broche met gegraveerd decor, circa 1900, soldeerplekje aan de achterkant - diameter 2,6 cm - 40

 1303 14kt witgouden collier met gevlochten schakel, gezet met 9 briljant geslepen diamanten in chatonzetting - lengte 44 cm - 750

 1304 14kt gouden cameebroche met takjes en zaadpareltjes aan de randen over de camee, 2e helft 19e eeuw, barstjes - afmeting 5,2 x 4,2 
cm - 70

 1305 Onyx ‘mano fico’ hanger met 18kt geelgouden montuur 50

 1306 14kt witgouden armband in Art Deco stijl, gezet met 11 briljant geslepen diamanten in kastzetting, totaal circa 1 ct TW/VSI, meester-
teken firma J. Roozendaal (1957-1966) - lengte 17 cm - 225

 1307 14kt gouden broche met cabochon geslepen tijgeroog omringd met zoetwaterparels, eerste helft 20e eeuw 35

1300 1301

1303

1308

1311

1314
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1315
1317

kavel TRUE Inzet

 1315
18kt witgouden armband met gevlochten motief, gezet met briljant geslepen diamanten in kastzetting en drie clusters briljant geslepen 
diamanten in chatonzetting, totaal gewicht circa 5,15 ct - 1 chaton in middelste cluster defect, diamant ontbreekt, lengte 18 cm - 2500

 1316 14kt geelgouden broche, ontwerp: Jeroen Krabbé, Week van het sieraad 1999 150

 1317
14kt bicolour gouden schakelarmband met witgouden schakels en geelgouden slot, gezet met 4 ovaal geslepen blauwe topazen in 
geelgouden kastzetting - lengte 18 cm - 500

1318

1321
 1318 18kt witgouden armband met gevlochten motief, gezet met 5 rond geslepen robijnen - lengte 18,5 cm - 600

 1319 Parelcollier aan 18kt gouden slot - ketting gebroken - 35

 1320 14kt geelgouden brochette gezet met een ovaal geslepen zirkonia en twee zaadpareltjes - lengte 5,5 cm - 40

 1321 14kt geelgouden en 2e gehalte zilveren broche gezet met roosgeslepen diamanten 125

1322

1327

 1322
18kt geelgouden schakelarmband gezet met calibré geslepen saffieren in railzetting en briljant geslepen diamanten in pavézetting - 
lengte 19 cm - 750

 1323 14kt gouden pinbroche met twee roosgeslepen diamanten, eerste helft 20e eeuw - lengte 4,5 cm - 35
 1324 14kt gouden hanger met schelpcamee 60
 1325 14kt gouden pijlvormige broche gezet met zirkonia 40
 1326 14kt witgouden broche met vier cultivéparels 130
 1327 14kt witgouden collier met gezet met robijnen - lengte 45 cm - 800
 1328 Tweestrengs cultivéparelcollier aan 2e gehalte zilveren slot gezet met saffieren 40
 1329 1e gehalte zilveren speld met 14kt witgouden achterzijde, gezet met roosgeslepen diamant - lengte 5,3 cm - 60
 1330 Granaten collier aan 14kt gouden slot - gebruikssporen - 50
 1331 14kt gouden ovalen streekbroche met filigrain - lengte 4,5 cm - 40

1332

1333

 1332 18kt geelgouden collier, gedecoreerd met ruit- en bloemmotieven  - lengte 44,5 cm - 1200

 1333 Bloedkoralen collier aan 18kt geelgouden sluiting - lengte 80 cm - 300



Vrijdag 22 juni, 2018 Gouden sieraden en voorwerpen

121

1337

1338

1340

kavel TRUE Inzet

 1334 21kt geelgouden rozenkrans met afbeelding van de heilige Fatima - lengte 47 cm - 150

 1335 14kt geelgouden armband met figaroschakel - lengte 18 cm - 40

 1336 14kt geelgouden armband met figaroschakel - lengte 18 cm - (circa 2 gram) 40

 1337 21kt geelgouden kruishanger gezet met marquise geslepen robijnen en briljant geslepen diamanten in chatonzetting - lengte 3 cm - 80

 1338 14kt geelgouden hanger met briljant geslepen diamant in chatonzetting aan een 14kt geelgouden slangencollier - lengte 42 cm - 100

 1339 14kt geelgouden omega collier - lengte 42 cm - 125

 1340 14kt geelgouden spangarmband voorzien van cirkelmotief met gemattereerde afwerking - lengte 15 cm - 325

 1341 14kt geelgouden hanger met meanderdecor aan 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel, - lengte 42 cm - 50

 1342 14kt geelgouden horlogeketting met fantasieschakel - lengte 54 cm - 200

1343

1345 1346

 1343 18 karaat geelgouden armband met honingraatschakel - lengte 20 cm - 950

 1344 18kt geelgouden hanger met rond geslepen blauwe synthetische spinel in chatonzetting -lengte inclusief oog 3 cm - 50

 1345 18kt geelgouden armband met gevlochten schakel -lengte 21 cm- 950

 1346 14kt geelgouden hanger gezet met een ovaal cabochon geslepen opaal - lengte 5,3 cm - 200

 1347 14t geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 72 cm - 150
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1348
1349

kavel TRUE Inzet

 1348 14kt gouden hanger met opaal aan 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, opaal bevat diverse chips - lengte 61 cm - 40

 1349 14kt geelgouden zonnecollier - lengte 42 cm - 500

1350

1352

 1350 18kt geelgouden hanger in de vorm van een galloperend paard, gezet met een briljant geslepen robijn 250

 1351 Bloedkoralen staafjescollier aan 14kt geelgouden sluiting, gewicht circa 39 gram - lengte 50 cm - 75

 1352
14kt geelgouden closed forever armband met in totaal vijftien 14kt geelgouden bedels, waaronder één montuur met gouden tientje 
- lengte 22 cm - 600

1353

1356

 1353 Bloedkoralen collier met ronde kralen en onedele sluiting, gewicht circa 40 gram - lengte 46 cm - 75

 1354 Bloedkoralen collier met ronde kralen en 14kt geelgouden slot - lengte 41 cm - 50

 1355 Bloedkoralen armband met 14kt geelgouden slot - lengte 18 cm - 30

 1356 14kt geelgouden Closed For Ever armband met platte schakels - lengte 19 cm - 250

 1357 18kt geelgouden hanger met een carneool kraal - diameter 2 cm - 25

 1358 14kt geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 68 cm - 100
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1359
1360

kavel TRUE Inzet

 1359 18kt geelgouden schakelarmband met fantasieschakel - lengte 21 cm - 600

 1360 14kt geelgouden armband met gourmetschakel, inclusief 6 diverse bedels - lengte 19 cm - 200

 1361 14kt geelgouden creolen met gematteerde afwerking - diameter 2,5 cm - 70

1362 1366

 1362 14kt geelgouden schakelarmband waaraan een 18kt gouden penning ‘Louise de Coligny’ in 14kt geelgouden montuur - lengte 21 cm - 350

 1363 14kt geelgouden armband met inschriptieplaatje ‘HANNY’ - lengte 18 cm - 50

 1364 24kt geelgouden hanger in de vorm van een goudbaartje met inscriptie 60

 1365 14kt geelgouden brochette met een carré geslepen synthetische saffier - lengte 5,5 cm - 40

 1366
14kt witgouden hanger gezet met een oudslijpsel briljant geslepen diamant in chatonzetting, aan 1e gehalte zilveren collier- lengte 58 
cm - 75

 1367 Kralencollier bestaande uit lapis lazuli, malachiet en cultivé parels aan een 14kt witgouden slot gezet met synthetische saffieren - 
lengte 52 cm - 50

1368
1369

 1368 14kt geelgouden collier, model ‘Rannio’ door Bjorn Weckstrom voor Lapponia, 1982 - lengte 81 cm - 600

 1369 14kt geelgouden armband, ontwerp door Bjorn Weckstrom voor Lapponia, 1984 - lengte 17,5 cm - 1350

 1370 Cultivé parelsnoer, crème kleurig, aan 14kt geelgouden slot -lengte 85 cm - 30
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1371

1372

kavel TRUE Inzet

 1371 Cultivé parelsnoer, crème kleurig, aan 14kt gouden slot -lengte 45 cm - 50

 1372 18kt geelgouden horlogeketting met dubbele jasseronschakel, de kapittelstokjes gezet met cultivé parels - lengte 41 cm - 600

 1373 Collier bestaande uit lapis lazuli kralen, cultivé parels en 18kt geelgouden kralen en slot - lengte 48 cm - 120

1374

1376

 1374 Tienstrengs zoetwater parelcollier met enkele goudkleurige en saffieren kraaltjes aan 18kt geelgouden slot - lengte 45 cm - 100

 1375 14kt geelgouden hanger met een gouden vijf gulden, 1912, aan geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 47 cm - 70

 1376 14kt witgouden armband met gevlochten schakel en veiligheidskettinkje - lengte 20 cm - 675

 1377 14kt geelgouden broche in de vorm van een veertje - lengte 4,2 cm - 30

 1378 14kt geelgouden reversspeld met het cijfer 8, gezet met een briljant geslepen diamant in kastzetting 50

1379

 1379
14kt geelgouden brochette met witgouden voorzijde, gezet met een cultivé parel en oudslijpsel briljant geslepen diamanten - lengte 
5,5 cm - 50
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1380

1382
1383

kavel TRUE Inzet

 1380
14kt geelgouden hartvorming medaillon met inscriptie op de achterzijde, aan een 14kt geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 
62 cm - 220

 1381 14kt geelgouden armband met daaraan een 18kt geelgouden penning ‘Louise de Colligny’ - lengte 21 cm - 220

 1382 14kt geelgouden armband met slagmotief, gezet met 9 oudslijpsel briljant geslepen diamanten in chatonzetting - omtrek 17 cm - 1200

 1383 Driestrengs bloedkoralen armband, diameter kralen circa 5 mm, aan een 14kt geelgouden filligrain sluiting - lengte 18 cm - 100

 1384 14kt geelgouden hanger met ovalen schelpcamee, slijtage 20

1385

1386 1388

 1385 18kt witgouden slangencollier, gezet met 8 briljant geslepen diamanten in chatonzetting en een cultivé parel - lengte 44 cm - 550

 1386
18kt geelgouden broche gezet met een ovalen zwarte opaal doublet, omcirkeld door 12 briljant geslepen diamanten in kastzetting - 
afmeting circa 3,5 x 4 cm - 350

 1387 18kt geelgouden collier met bloemmotieven gezet met briljant geslepen glas in chatonzetting - lengte 46 cm - 175

 1388 14kt geelgouden broche gezet met roosgeslepen diamanten en 2 cultivé parels - lengte 6 cm - 100
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1389

1390

1391

kavel TRUE Inzet

 1389 14 karaat witgouden hanger met acht oudslijpsel briljant geslepen diamanten, jaren ‘30, aan zilveren collier 160

 1390
18kt geelgouden hanger met baardje, gezet met paarse glazen steen met daarop een gouden inlegsel met zaadpareltjes en de tekst 
‘Amitie’, negentiende eeuw - soldeersporen - 250

 1391 Vierstrengs bloedkoralen collier aan een 14kt geelgouden slot gezet met 3 cabochon bloedkoralen - lengte 44 cm - 220

 1392 14 karaat gouden collier -23,9 gr- 320

1393
1394

1396

 1393
14kt geelgouden schakelarmband met hartvormige schakels, waarvan 10 gezet met een briljant geslepen diamant van circa 0.05 ct, 
kwaliteit G/VS, in origineel foedraal - lengte 19 cm - 200

 1394
14kt geelgouden brochette gezet met oudslijpel briljant- en roosgeslepen diamanten in een witgouden open zetting, circa 1920 - lengte 
7,2 cm - 100

 1395 14kt geelgouden hanger in de vorm van een tennisracket met een glaswerkje waarin kleine roségouden balletjes 75

 1396 14kt geelgouden hanger met fantasiemotief gezet met briljant geslepen diamanten - lengte inclusief oog 3,8 cm - 100
 1397 14kt geelgouden broche gezet met een cabochon geslepen tijgeroog, met onedele brochering 50

1398

1400

 1398 18kt geelgouden broche, tevens als hanger te dragen, gezet met een agaatcamee, Italiaans - afmeting 4 x 3 cm - 100

 1399 Vijfstrengs bloedkoralen collier aan 14kt gouden slot, Zeeuws Vlaanderen 300

 1400 14kt tricolour armband - lengte 20 cm - 500
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1401

1404

1405

kavel TRUE Inzet

 1401 14kt roségouden broche gezet met onyx en vier zaadparels in een klavermotief, negentiende eeuw 50

 1402 14kt geelgouden broche met gegraveerd motief en pampel, negentiende eeuw - diameter 2,2 cm - 35

 1403 14kt roségouden hanger met gegraveerd motief en compartiment, negentiende eeuw 35

 1404 14kt witgouden broche, te dragen als reversspeld, gezet met roosgeslepen diamanten in gesloten zetting, circa 1925 - lengte 7 cm - 200

 1405 14kt geelgouden hanger met stampwerk, negentiende eeuw 35

1406
1407

 1406 14kt witgouden flexibele armband gezet met baguette geslepen zirkonia - lengte 19 cm - 150

 1407
18kt geelgouden brochette met witgouden voorzijde, gezet met twee cultivé parels en zeven roosgeslepen diamanten in open zetting, 
Franse keuren - lengte 6,5 cm - 75

1408

1410

 1408 Collier met barok cultivé parels aan een 14kt geelgouden bolslot, lengte 100 cm 100

 1409 Tweesnoers cultivé parelarmband aan 14kt geelgouden slot - lengte 19 cm - 50

 1410
18kt geelgouden brochette met witgouden voorzijde, gezet met een rozet van briljant geslepen diamanten, het centrum bestaande uit 
een fancy brown briljant geslepen diamant, circa 0.75 ct, totaalgewicht circa 1.52 ct - lengte 5 cm - 400

1411

 1411
Set bestaande uit een 14kt geelgouden broche en oorhangers allen met pampeltje en gezet met groen glazen steentjes en zaadparels, 
negentiende eeuw 250

 1412 Collier van gefacetteerde granaten aan 14kt geelgouden slot - lengte 140 cm - 50
 1413 18kt gouden schakelarmband, Scandinavische merken 70
 1414 14kt geelgouden broche, stampwerk met baardje - defecten - 75
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1415

1418

kavel TRUE Inzet

 1415 18kt tricolour gouden armband met gourmetschakel in geel, wit en roségoud - lengte 20 cm - 450

 1416 14kt geelgouden broche met stampwerk - brochering vernieuwd - 2,7 x 1,7 cm - 75

 1417 14kt geelgouden hanger met stampwerk in kruisvorm - lengte 4,2 cm - 30

 1418 14kt geelgouden collier met fantasieschakel en onyx details, voorzien van een grote veersluiting - lengte 42 cm - 1500

 1419 14kt geel- en roségouden broche met cannetille en stampwerk, gemaakt van een oude sluiting, negentiende eeuw - brochering ver-
nieuwd - 90

 1420 14kt geelgouden broche, tevens te dragen als hanger, gezet met een schelpcamee 75

1421

1422

 1421
Zilveren druppelvormige hanger met gouden achterzijde, gezet met roosgeslepen diamanten in dichte zetting, afmeting centrale 
roosdiamant 9 x 7 mm - oude reparaties aan achterkant, lengte 3 cm - 1000

 1422 14kt geelgouden schakelarmband met fantasieschakel en onyx details, voorzien van een grote veersluiting - lengte 20 cm - 800

 1423 Collier van gefacetteerde granaten aan 14kt geelgouden kapittelslot - lengte 56 cm - 50

1424 1426

 1424 14kt geelgouden armband met gevlochten schakel - lengte 19 cm - 550

 1425 Collier van gefacetteerde glasgranaten aan 14kt roségouden sluiting - lengte 84 cm - 50

 1426
18kt geelgouden armband met gourmetschakel, voorzien van briljant geslepen diamanten in railzetting, totaalgewicht 0.39 ct, 
kwaliteit TW/VS - lengte 20 cm - 450

 1427 Nylon horlogeketting met 14kt geelgouden monturen en houten kapittelstokje - lengte 28 cm - 50

 1428 18kt geelgouden bedel in de vorm van een huisje 40

 1429 Collier van gefacetteerde glasgranaten aan 14kt geelgouden bolslot - lengte 53 cm - 50
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1430
1434

kavel TRUE Inzet

 1430 Cultivé parelcollier aan een 14kt gouden en zilveren slot, meesterteken Firma J. Roozendaal (1919 - 1957) - lengte 43 cm - 100

 1431 Driestrengs zoetwaterparel collier met diverse goudkleurige kralen, gezet met 14kt geelgouden bolslot - lengte 44 cm - 35

 1432 14kt geelgouden broche gezet met 2 cabochon geslepen bloedkoralen - lengte 4,3 cm - 60

 1433 14kt geelgouden kruishanger, gezet met briljant geslepen diamanten in witgouden pavézetting - lengte 4,7 cm - 100

 1434
14kt witgouden collier met lunaschakel, waaraan een hanger met een ovalen zwart geemailleerde plaquette, omringd door briljant 
geslepen diamanten in chatonzetting - lengte circa 43 cm - 2000

 1435 14kt geelgouden collier gezet met glasgranaten - lengte 40 cm 120

 1436 14kt geelgouden filigrain broche gezet met een ovalen lichtpaarse glazen steen - lengte 4 cm - 50

1437

1439

 1437 14kt roségouden broche vermaakt van een antiek boekenslot, brochering onedel - lengte 4,2 cm - 70

 1438 14kt geelgouden collier met imitatieparels - lengte 57 cm - 60

 1439 14kt geelgouden broche met roosgeslepen diamanten in gesloten zilveren zetting, brochering onedel - 2,8 x 2,2 cm - 60
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1440

1442

kavel TRUE Inzet

 1440 18kt geelgouden broche bezet met cultivé parels - diameter 6 cm - 400

 1441 Bloedkoralen collier met tonnetjeskralen diameter circa 6 mm, gezet met een 14kt geelgouden canetille slot - lenge 72 cm - 100

 1442 Bloedkoralen collier met tonnetjeskralen, diameter circa 8 mm, aan een 14kt geelgouden bolslot - lengte 46 cm 100

 1443 Collier van gefacetteerde carneool kralen aan een 14kt geelgouden bolslot - lengte 44 cm - 75

 1444 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden bolslot - lengte 45 cm - 75

1445

1447

 1445 Driestrengs bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden slot gezet met cabochon geslepen bloedkoralen - lengten 44 cm - 100

 1446 Driestrengs bloedkoralen tonnetjescollier aan 14kt geelgouden slot gezet met een cabochon geslepen bloedkoraal - lengte 40 cm, 
brutogewicht 56 gram - 150

 1447 14kt geelgouden slavenarmband gezet met een entourage van roosgeslepen diamanten en cultivé parels in een zilveren zetting 650

 1448 Collier van gefacetteerde glaskralen aan 14kt geelgouden bolslot - 72 cm - 75

 1449 Vierstrengs glasgranaten armband aan 14kt geelgouden slot met stampwerk - lengte 19 cm - 75
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1450

1451

kavel TRUE Inzet

 1450 14kt geelgouden filigrain collier met drie bloedkoralen pampels - lengte circa 45 cm - 375

 1451 18kt geelgouden armband gezet met 55 briljant geslepen diamanten in kastzetting, totaalgewicht circa 1.05 ct - lengte 18,5 cm - 350

1452

1454

 1452 Driestrengs bloedkoralen armband aan een 14kt geelgouden slot met drie cabochon bloedkoralen - lengte 18,5 cm - 100

 1453 Bloedkoralen collier gezet met een 14kt geelgouden middenstuk gezet met cabochon bloedkoralen, slot onedel - lengte 41 cm - 100

 1454
14kt roségouden broche in pijlvorm, gezet met een oudslijpsel briljant geslepen diamant in chatonzetting en talloze roosgeslepen 
diamanten in dichte zetting - lengte 5,3 cm - 200

1455

 1455
Zilveren hanger met 14kt geelgouden achterzijde, gezet met 2 oudslijpsel briljant geslepen diamanten en talloze roosgeslepen diaman-
ten in open zetting aan een 14kt witgouden collier - lengte circa 46 cm - 200

 1456 Vierstrengs glasgranaten armband aan een 14kt geelgouden slot - lengte 17 cm - 75
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1457

1458

1462

kavel TRUE Inzet

 1457 14kt geelgouden broche met bladmotief, gezet met cultivé parels en achtkant geslepen saffieren - diameter 4 cm - 100

 1458
18kt witgouden broche met platina voorzijde, gezet met 3 oudslijpsel briljant geslepen diamanten en talloze roosdiamanten in open 
zetting, Art Deco - lengte 4,4 cm - 150

 1459 Set bestaande uit 14kt geelgouden brochette en hanger, allen gezet met gefacetteerde carneolen kralen 75
 1460 Set bestaande uit een 14kt geelgouden brochette en hanger, beide gezet met gefacetteerde carneolen kralen 100
 1461 14kt geelgouden collier gezet met granaten  - lengte 46 cm - 150

 1462 18kt geelgouden filligrain broche gezet met een agaat camee voorstellend een dame in en profil 100

 1463 14kt geelgouden hanger met cannetille en roosgeslepen diamant in gesloten incrustratiezetting, de achterzijde gegraveerd ‘13 dec 
1891’ - diameter 2,5 cm - 75

1464

1468

 1464
14kt geel- en roségouden collier met gourmetschakel, het middden gezet met briljant geslepen diamanten in pavézetting - lengte 45 
cm - 350

 1465 14kt geelgouden medaillon, de voorzijde gezet met een agaat camee, de achterzijde met gegraveerd motief - diameter 2 cm - 50
 1466 14kt geel- en roségouden hanger bestaande uit stampwerk en cannetille - lengte 5 cm - 50

 1467 Kemirinoot hanger met 18kt geelgouden decoratie, voorzijde het sterrenbeeld Waterman en achterzijde de intitialen ‘MW’ - diameter 
circa 3 cm - 100

 1468 14kt bicolour armband, ‘Tank’ model, met geel- en roségouden holle schakels- lengte 20,5 cm - 500

1469

1471

 1469 14kt geelgouden collier met fantasieschakel - lengte 48 cm - 400

 1470 14k geelgouden armband met fantasieschakel -lengte 20 cm - 300

 1471 14kt geelgouden armband met gegraveerde honingraatschakel - lengte 20,5 cm - 350
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1472

1473
1474

kavel TRUE Inzet

 1472 14kt geelgouden armband met gourmetschakel - lengte 23,5 cm - 800

 1473 14kt geelgouden kruishanger gedecoreerd met emaille en gezet met een cultivéparel - lengte 8 cm - 360

 1474
18kt witgouden broche met roségouden achterzijde, gezet met roosgeslepen diamanten in open zetting, brochering demontabel - 
diameter 3 cm - 650

 1475 14kt geelgouden dasspeld gezet met een marquise cabochon geslepen opaal - lengte 7 cm - 70

 1476 14kt geelgouden armband met vierkante ankerschakel, gezet met bloemmotief en bloedkoralen kralen - lengte 21 cm - 50

1477

1478

1479

 1477 18kt geelgouden broche gezet met cultivé parels en briljant geslepen saffieren en diamanten 450

 1478
18kt geelgouden broche met witgouden voorzijde, gezet met een cultivé parel en roosgeslepen diamanten in open zetting, één roosdia-
mant ontbreekt - lengte 4,8 cm - 400

 1479 18kt geelgouden filigrain hanger gezet met een ovaal geslepen synthetische paarse saffier - lengte 3,8 cm - 350

 1480 14kt geelgouden omegacollier, 4 mm breed - lengte 43 cm - 400

1481

 1481 14kt geelgouden omegacollier - lengte 45 cm - 450
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1482

1483

kavel TRUE Inzet

 1482 14kt geelgouden omegacollier gezet met briljant geslepen diamanten in pavézetting - lengte 43,5 cm - 1250

 1483 14kt bicolour collier met witgouden slagmotief, gezet met een briljant geslepen diamant in spanzetting - lengte 43 cm - 275

1484

1487

 1484 14kt bicolour gouden collier met vossenstaartschakel met veersluiting gezet met cabochon gesleppen saffieren - lengte 43 cm - 525

 1485 14kt geelgouden armband met brede gourmetschakel - lengte 19 cm - 400

 1486 14kt geelgouden omegacollier, 1,5 mm breed - lengte 45,5 cm - 150

 1487 14kt bicolour slavenarmband - omtrek 17 cm - 200

1488

1490

 1488 18kt bicolour slavenarmband met slagmotief, gezet met een briljant geslepen diamant in spanzetting - omtrek 6,5 cm - 350

 1489 14kt geelgouden slavenarmband met 1e gehalte zilveren kern - omtrek 17,5 cm - 75

 1490 14kt geelgouden omega collier, 6 mm breed, in origineel foedraal - lengte 46 cm - 1150
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1491
1494

kavel TRUE Inzet

 1491 Zilveren armband met 14kt geelgouden achterzijde, gezet met roosgeslepen diamanten in dichte zetting - lengte 19 cm - 150

 1492 14kt geelgouden slavenarmband - omtrek 18 cm - 200

 1493 14kt bicolour schakelarmband met kruismotief - lengte 18,5 cm - 150

 1494 Zilveren broche met 14kt geelgouden achterzijde en brochering, gezet met talloze roosdiamanten in dichte zetting - diameter 3 cm - 100

 1495 14kt geelgouden schakelarmband met gevlochten schakel - lengte 19 cm - 85

 1496 14kt geelgouden armband met omegaschakel - lengte 17,5 cm - 200

1497 1499

1503

 1497
Een zilveren broche met 14kt geelgouden achterzijde en brochering, gezet met drie lozenge geslepen amethisten in kastzetting, 
omringd door roosgeslepen diamanten in open zetting - lengte 6 cm - 75

 1498 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 42 cm - 125

 1499 14kt geelgouden schakelarmband met gegraveerde schakel - lengte 17 cm 450
 1500 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 49 cm 60
 1501 14kt geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 46 cm - 75
 1502 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 60 cm - 60

 1503
14kt geelgouden hanger in hartvorm, gezet met briljant geslepen diamanten in pavézetting, het centrum bestaande uit een glascompar-
timent met drie losse briljant geslepen diamanten in kastzetting - lengte 3,5 cm - 200

1504

1509

1511

 1504 14kt bicolour gouden hanger in druppelvorm, gezet met briljant geslepen diamanten in pavézetting - lengte 4 cm - 150

 1505 18kt geelgouden armband gezet met rozetten van briljant geslepen zirkonia - lengte 19 cm - 225
 1506 18kt geelgouden schakelcollier, het midden gezet met briljant geslepen zirkonia in witgouden pavézetting - lengte 44,5 cm - 300
 1507 14kt geelgouden armband met jasseronschakel - lengte 20 cm - 120
 1508 14kt geelgouden hanger gezet met glasgranaat - lengte 3,5 cm - 50

 1509 14kt geelgouden bootjesarmband gezet met gefacetteerde glasgranaten - lengte 19 cm - 375

 1510 14kt geelgouden schuifhanger gezet met briljant geslepen diamant in pavézetting - lengte 2,3 cm - 75

 1511
14kt witgouden slavenarmband met geelgoud gevlochten accent, gezet met briljant geslepen diamanten in pavézetting - omtrek 17,5 
cm - 400
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1512

1515
1517

kavel TRUE Inzet

 1512 14kt bicolour gouden hanger in hartvorm, gezet met 4 briljant geslepen diamanten in gladomzetting - lengte 3 cm - 100

 1513 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, het middendeel gezet met briljant geslepen diamanten in pavézetting - lengte 46,5 cm - 150

 1514 14kt geelgouden hanger gezet met een cultivé parel en briljant geslepen diamanten in pavézetting - lengte 2,2 cm - 75

 1515
14kt geelgouden filigrain broche met stampwerk en baardje, gezet met een ovaal cabochon geslepen bloedkoraal - baardje incompleet, 
lengte 3 cm - 50

 1516 14kt bicolour hanger gezet met briljant geslepen diamanten in pavézetting - lengte 3,5 cm - 75

 1517
14kt geelgouden lotushanger, gedecoreerd met zwart emaille en gezet met een gecultiveerde witte bouton parel, waarbij een certificaat 
van het NEL - diameter 3 cm - 300

 1518 14kt geelgouden hanger gezet met een briljant geslepen diamant in klauwzetting 50

 1519 14kt geelgouden oorstekers met rozetten van briljant geslepen diamant in chatonzetting 75

 1520 14kt geelgouden brochette gezet met een briljant geslepen diamant in grifzetting - lengte 5,5 cm - 50

1521 1522

 1521
14kt geelgouden brochette met witgouden voorzijde, gezet met cultivé parels en twee briljant geslepen diamanten in kastzetting - 
lengte 6 cm - 50

 1522 14kt geelgouden brochette met roosgeslepen diamanten in gesloten zilveren setting - lengte 5 cm - 75

 1523 14kt geelgouden filigrain broche met stampwerk en cannetille, brochering onedel - lengte 4 cm - 75

 1524 14kt geelgouden hanger gezet met een ovaal cabochon geslepen blauwe toermalijn - lengte 4 cm - 75

1525

1526

 1525 14kt geelgouden broche in bloemmotief, gezet met roosgeslepen diamanten in gesloten klauwzetting - diameter 2,4 cm - 75

 1526 14kt bicolour broche in slagmotief, gezet met zaadpareltjes en een briljant geslepen diamant in kastzetting - lengte 4 cm - 50

 1527 14kt bicolour broche in geel- en roségoud met stampwerk en cannetille - lengte 3,5 cm - 50
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1528
1529

1533

kavel TRUE Inzet

 1528
14kt geelgouden broche, tevens als hanger te dragen, in de vorm van een slang met een zilveren pampel gezet met een cabochon 
geslepen smaragd en een roosgeslepen diamant in dichte zetting - lengte 4,5 cm - 100

 1529
18kt geelgouden hanger in hartvorm, gezet met een ovaal geslepen smaragd en drie oudslijpsel briljant geslepen diamanten in kastzet-
ting, meesterteken: C.G. Hallberg, Stockholm, 1902 - lengte 3,5 cm - 200

 1530 14kt geelgouden broche met zilveren achterzijde, vermaakt van een oude gesp, met gegraveerd motief 50
 1531 14kt geelgouden horlogeketting met nylon details - lengte 31 cm - 75
 1532 Armband van gevlochten leer met 14kt geelgouden sluiting - lengte 20,5 cm - 75

 1533 14kt geelgouden broche met bladmotief en pampel 60

 1534 14kt geelgouden filigrain hanger - lengte 4 cm - 60
 1535 14kt geelgouden hanger met scharnier, waaraan een cultivé parel - lengte 3,5 cm - 75

1536

1539

1540

 1536 14kt witgouden slavenarmband, gezet met briljant geslepen saffier en diamanten in railzetting - omtrek 18 cm - 600

 1537 Gefacetteerd granaatcollier aan 14kt geelgouden slot - lengte 42 cm - 75

 1538 Gefacetteerd granaten collier aan 14kt gouden slot - lengte 72 cm - 75

 1539 18kt geelgouden medaillon met daarin een gouache van de heilige Maria - lengte 5,5 cm - 80

 1540
Driestrengs bloedkoralen collier met tonnetjeskralen, diameter circa 7 mm, aan 14kt geelgouden filligrainslot, daarbij; losse streng 
kralen van hetzelfde formaat - lengte circa 40 cm - 400

 1541 14kt geelgouden hanger gezet met een ovaal geslepen aquamarijn in chatonzetting - lengte 2,5 cm - 50

 1542 Vierstrengs granaten collier aan 14kt geelgouden filligrain slot - collier defect - 150

1543

 1543 14kt geelgouden slavenarmband met gehamerd decor - omtrek 18,5 cm - 300

 1544 14kt geelgouden collier met een hugenotenkruisje als hanger - lengte 38 cm - 40
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1545

1546

kavel TRUE Inzet

 1545 14kt geelgouden closed forever armband met daaraan zes 14kt geelgouden bedels - lengte 18,5 cm - 375

 1546 18kt geelgouden filigrain armband gezet met briljant geslepen robijnen in chatonzetting - lengte 19 cm - 375

 1547 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 59 cm - 75

1548

1550

 1548 21kt geelgouden armband met bewerkt motief - omtrek 18 cm - 300

 1549 14kt geelgouden broche gezet met een schelpcamee 100

 1550 14kt geelgouden armband met gourmetschakel en gegraveerde naamplaat - slot defect - 200

1551
1557

 1551 14kt geelgouden closed forever armband gezet met vier 18kt bedels en één 14kt bedel in de vorm van een trommel - lengte 20 cm - 350

 1552 14kt geelgouden medaillon met opgelegd krulmotief - lengte 4 cm - 75
 1553 14kt roségouden armband - lengte 16 cm - 60
 1554 14kt geelgouden horlogeketting met haarwerk - lengte 30 cm - 75
 1555 14kt geelgouden broche met haarwerk - defecten - 50

 1556 14kt geelgouden veerbroche gezet met zaadparels en peergeslepen glasgranaten, twee zaadparels en een granaat missen - lengte 4 cm 
- 50

 1557
18kt geelgouden spangarmband met scharnier, gezet met achtkant geslepen saffieren, smaragden en robijnen in incrustratiezetting 
- omtrek 17 cm - 575

 1558 18kt geelgouden collier met deels bewerkte schakel - lengte 82 cm - 300
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1559

1560

kavel TRUE Inzet

 1559 14kt geelgouden broche gezet met een schelpcamee - lengte 4,5 cm - 100

 1560
18kt geelgouden collier gezet met zaadparels en een middenstuk gedecoreerd met gegraveerd motief waarin sporen van zwart emaille, 
Franse keuren - lengte 76 cm - 150

 1561 18kt geelgouden broche in dolfijnvorm, gezet met achtkant geslepen diamanten in pavézetting 75

1562 1564

 1562 14kt geelgouden broche gezet met een ovaal geslepen amethist in kastzetting, omringd door cultivé parels -lengte 3,5 cm - 150

 1563 14kt witgouden druppelvormige hanger met een geelgouden afbeelding van het Postbank logo 60

 1564
Bloedkoralen collier met tonnetjeskralen, diameter circa 12 mm, aan een zilveren slot met roosgeslepen diamanten in dichte zetting, 
19e eeuw - lengte 58 cm, brutogewicht 156 gram - 500

1565

1570

 1565 Armband van gevlochten haar met 14kt monturen en haak, 19e eeuw 100

 1566 14kt geelgouden broche met stampwerk en cannetille - diameter 3 cm - 125

 1567 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden bolslot - lengte 48 cm - 50

 1568 Tweestrengs bloedkoralen armband gezet aan een 14kt geelgouden slot met cabochon geslepen bloedkoraal - lengte 18 cm - 50

 1569 14kt gouden broche in strikvorm, gedecoreerd met peinture emaille, met aan de onderzijde een colliertje 75

 1570 14kt gouden broche met een emaille afbeelding van een putti, omringd door zaadparels - lengte 2,7 cm - 75

 1571 14kt roségouden broche, gezet met roosgeslepen granaten in dichte zetting - lengte 6,6 cm - 60
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1572

1574

kavel TRUE Inzet

 1572
14kt witgouden collier met gourmetschakel, gezet met een hanger met briljant geslepen diamant in klauwzetting van circa 0.15 ct, 
kwaliteit circa F-G/VS-SI - lengte 38 cm - 150

 1573 14kt geelgouden broche met stampwerk - lengte 6,5 cm - (3,3 gram) 50

 1574 14kt roségouden horlogeketting, inclusief bedel in de vorm van een paard - lengte 27 cm - (21 gram) 300

 1575 14kt geelgouden broche met granulering - lengte 3,2 cm - 30
 1576 14kt geelgouden hanger met cannetille, gezet met cultivé parels 50
 1577 14kt geelgouden broche met stampwerk en cannetille - lengte 4,5 cm - 35

1578

1582

 1578 14kt geelgouden armband met gourmetschakel - lengte 21 cm - 225

 1579 14kt gouden hanger in de vorm van een kegel met inscriptie: “Kegelavond C.H.J. Damme, 13-2-20” 60

 1580 Vijfstrengs bloedkoralen collier met 18kt gouden filigrain slot, Zeeuws Vlaanderen - lengte 37 cm- 300

 1581 14kt witgouden collier met Venetiaanse schakel, gezet met een 14kt witgouden hanger met driehoeks geslepen diamant van circa 0.30 
ct, kwaliteit circa E-F/VS-SI in chatonzetting - lengte 38 cm - 150

 1582 14kt geelgouden broche, tevens als hanger te dragen, met een peinture emaille voorstelling van een dame 75

 1583 18kt bicolour gouden schakelarmband 80

1584

 1584 14kt geelgouden schakelarmband met deels bewerkte schakel - lengte 10 cm - 140

 1585 14kt geelgouden broche in pijlvorm, gezet met roosgeslepen diamanten in dichte zilveren zetting - lengte 4,2 cm - 100

 1586 Granaten kralencollier met 14kt geelgouden sluiting - lengte 50 cm - 40
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1587

1588

kavel TRUE Inzet

 1587 14kt gouden collier met fijne ankerschakel met een hanger gezet met roosgeslepen diamanten in dichte zetting - lengte 44 cm - 150

 1588
14kt geelgouden collier met gourmet schakel , gezet met een fantasiehanger met een briljant geslepen diamant in kastzetting - lengte 
43 cm - 150

 1589 14kt geelgouden dasspeld gezet met een rozet van roosgeslepen diamanten in dichte zilveren zetting - lengte 6 cm - 75
 1590 14kt roségouden broche gezet met een ovaal geslepen glazen paarse steen - lengte 2,5 cm - 50

1591

1593

 1591 14kt geelgouden brochette gezet met drie cultivé parels - lengte 4,7 cm - 60

 1592 14kt geelgouden broche met fantasiemotief - diameter 3,5 cm - 60

 1593 14kt geelgouden closed forever armband met bewerkte schakels - lengte 22 cm - 400

1594
1596

 1594
18kt geelgouden broche gezet met een emaille plaque met een afbeelding van Rafael’s ‘Madonna della Sedia’- brochering onedel 
- afmeting 4,5 x 4 cm - 280

 1595 14kt geelgouden schakelarmband - lengte 19 cm - 260

 1596 14kt geelgouden broche met fantasie motief - diameter 3,5 cm - 120

 1597 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, gezet met een 14kt geelgouden hanger met cabochon geslepen lapis lazuli - lengte 40 
cm - 50
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1599
1605

kavel TRUE Inzet

 1598 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, waaraan een bicolour gouden hanger gezet met een briljant geslepen diamant in spanzet-
ting - lengte 42 cm - 80

 1599 14kt geelgouden horlogeketting met gourmetschakel - lengte 30,5 cm - 475

 1600 14kt geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 69 cm - 90

 1601 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 39 cm - 30

 1602 14kt roségouden medaillon met gegraveerd motief - 30

 1603 Glasgranaten collier aan 14kt geelgouden sluiting - lengte 80 cm - 50

 1604 Gefacetteerd carneool collier aan 14kt geelgouden slot - lengte 78 cm - 50

 1605
Platina Art Deco broche, tevens als hanger te dragen, gezet met achtkant geslepen diamanten in open zetting, het centrum gezet met 
een cultivé parel - afmeting 6,5 x 4 cm - 1400

1606

1607

 1606
14kt geelgouden armband met witgouden bovenzijde, gezet met oudslijpsel briljant en roosgeslepen diamanten in open zetting - 
lengte 17,5 cm - 450

 1607 14kt geelgouden closed for ever armband gezet met 6 14kt geelgouden bedels en één onedele stuiverbedel - lengte 19 cm - 400

1608

 1608 14kt gouden schakelarmband 350

 1609 14kt geelgouden broche - lengte 5,2 cm - 90
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1610

kavel TRUE Inzet

 1610
18kt geelgouden armband in slangvorm, het lijf flexibel dankzij vijf scharnieren, gezet met talloze oudslijpsel kussengeslepen diaman-
ten in dichte 1e gehalte zilveren zetting, de ogen gezet met cabochon geslepen robijnen, het lijfje gedecoreerd met blauw guilloche 
emaille, mogelijk Engels, circa 1860, in goede conditie - lengte 19 cm -

3000

1611
1613

1617

 1611 18kt geelgouden druppelvormige hanger met cannetille, gezet met een peervormig geslepen granaat, aan doublé collier 75

 1612 14kt roségouden armband met gourmetschakel - lengte 20 cm - 225

 1613 14kt geelgouden schakelarmband met gourmetschakel - lengte 21 cm - 300

 1614 14kt gouden letterbroche A, met gravédecor 30

 1615 14kt geelgouden filigrain broche met cannetille 60

 1616 14kt roségouden horlogebandje 60

 1617 14kt geelgouden collier met pampels - lengte 44 cm - 175

 1618 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 69 cm - 150

 1619 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, waaraan een 14kt geelgouden hanger met carneool - lengte 57 cm - 60
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1620
1621

kavel TRUE Inzet

 1620 18kt geelgouden collier - lengte 43 cm - 150

 1621 14kt geelgouden broche met Davidster, gezet met achtkant geslepen diamanten 75

 1622 14kt geelgouden bedel met het Hebreeuwse ‘Chai’  symbool 40

 1623 Granaten collier aan 18kt geelgouden slot - lengte 48 cm - 100

1624
1628

1631
 1624 14kt gouden schakelarmband met granaat 240

 1625 14kt gouden hanger met granaat aan 14kt gouden collier 80
 1626 14kt geelgouden closed forever armband - lengte 20 cm - 175
 1627 14kt gouden gevlochten broche 30

 1628 14kt geelgouden speld gezet met een ovaal geslepen cabochon amethist - lengte 6 cm - 100

 1629 14kt geelgouden filligrain broche met een ovaal geslepen granaat - lengte 2,5 cm - (2 gram) 30
 1630 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden bolslot - lengte 107 cm - 60

 1631 14kt geelgouden filligrain hanger met cannetille - lengte 3 cm - 75

 1632 Bloedkoralen armband aan 14kt gouden slot - defecten - daarbij; doublé brilletje 15

1633
 1633 Gouden muntbroche met sovereign, 1891 150

 1634 14kt geelgouden ring met cabochon bloedkoraal, met bijbehorende oorstekers 170
 1635 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, waaraan een hanger met het ‘hoop, geloof en liefde’ symbool 120
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1637

1640

kavel TRUE Inzet

 1636 14kt geelgouden fantasiebroche (3,3 gram) 50

 1637 14kt gevlochten armband - lengte 19 cm - 475

 1638 14kt geelgouden hanger gezet met een emeraude geslepen synthetische spinel - lengte 2,5 cm - 75
 1639 14kt geelgouden collier waaraan een BWGG hanger met barnsteen 200

 1640 14kt geelgouden collier met fantasieschakel - lengte 40 cm - 350

 1641 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, met daaraan een 14kt geelgouden hanger met gefacetteerde carneool - lengte 52 cm - 100

1642

1644

1647

 1642 14kt geelgouden armband met olifantenhaar 50

 1643 14kt geelgouden hanger met ovaal geslepen rookkwarts, waarbij; 14kt geelgouden hanger met rozenkwarts 50

 1644 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, waaraan een 14kt geelgouden hanger met een barokparel - lengte 46 cm - 100

 1645 18kt gouden collier met pareltje 40

 1646 14kt gouden schakelarmbandje 40

 1647 14kt geelgouden rozetring met een ovaal geslepen saffier omringd door acht briljant geslepen diamanten - ringmaat 55 mm - 350

 1648 14kt gouden opengewerkte ring met briljant geslepen diamantjes -ringmaat 51 mm - 35

 1649 14kt gouden ring met malachiet - ringmaat 52 mm - 40

 1650 14kt geelgouden ring met roosgeslepen diamant in dichte zetting, folie verkleurd - ringmaat 61 mm - 40

1651
1653

 1651 14kt gouden solitairring met oudslijpsel briljant geslepen diamant, ringmaat 54 mm - (2,85 gram) 100

 1652 14kt gouden ring met camee - ringmaat 53 mm - 70

 1653 14kt geelgouden ring gezet met emeraude geslepen synthetische robijn - ringmaat 61 mm - 120

 1654 14kt gouden ring met streepagaat - ringmaat 50 mm - 40
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1655
1659

1662
kavel TRUE Inzet

 1655
14kt witgouden clusterring gezet met een kussengeslepen saffier in chatonzetting, circa 0.50 ct, omringd door 6 briljant geslepen 
diamanten in chatonzetting, totaal circa 0.45 ct - ringmaat 57 mm - 175

 1656 14kt geelgouden trouwring met twee briljant geslepen diamanten in chatonzetting, bevat inscriptie - ringmaat 67 mm - (circa 4,5 
gram) 80

 1657 14kt geelgouden trouwring, bevat inscriptie - ringmaat 51 mm - (circa 2 gram) 30
 1658 14kt geelgouden ring met briljant geslepen diamant in gladomzetting - ringmaat 49 mm - 60

 1659 14kt geelgouden rijring met 7 briljant geslepen diamanten in chatonzetting, bevat inscriptie - ringmaat 51 mm - 150
 1660 14kt geelgouden slagring met briljant geslepen diamant in kastzetting - ringmaat 50 mm - 50
 1661 21kt geelgouden ring met gravédecor - ringmaat 54 mm - 30

 1662 14kt geelgouden ring met gezet met een fraai gesneden bloedkoraal in de vorm van een roos - ringmaat 52 mm - 350

1663

1664 1666

 1663 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal geslepen opaal - ringmaat 53 mm - 200

 1664 14kt geelgouden rijring gezet met 7 briljant geslepen diamanten - ringmaat 17,5 - 200

 1665 14kt geelgouden ring gezet met een emeraude geslepen lichtblauwe glazen steen en twee briljant geslepen zirkonia in chatonzetting 
- ringmaat 54 mm - 200

 1666
18kt geelgouden ring gezet met een briljant geslepen diamant in witgouden klauwzetting, circa 0.35 ct, kwaliteit pique - ringmaat 58 
mm - 200

1667

 1667 14kt geelgouden rijring met briljant geslepen diamanten in witgouden zetting - ringmaat 49 mm - 75
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1669 1671 1674

kavel TRUE Inzet

 1668 14kt witgouden ring met briljant geslepen diamant in chatonzetting, circa 0,17 ct - ringmaat 53 mm - 90

 1669
18kt geelgouden ring gezet met een zoetwater bouton parel en briljant geslepen diamanten in witgouden pavézetting - ringmaat 57 
mm - 200

 1670 14kt geelgouden slagring gezet met twee rond geslepen saffieren en zes briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 52 
mm - 100

 1671 14kt roségouden rozetring gezet met roosgeslepen diamanten in open zetting - ringmaat 61 mm - 125

 1672 14kt witgouden ring gezet met een briljant geslepen diamant in incrustratiezetting - ringmaat 54 mm - 100

 1673 14kt geelgouden slagring gezet een briljant geslepen diamant in chatonzetting, circa 0,25 ct - ringmaat 52 mm - 150

 1674 18kt multicolour fantasiering gezet met een briljant geslepen zirkonia 200

 1675 14kt geelgouden fantasiering met golfmotief - ringmaat 55 mm - 60

1676 1679 1681

 1676
18kt witgouden rozetring gezet met briljant geslepen diamanten in chaton- en pavézetting, totaalgewicht circa 1.65 ct - ringmaat 53 
mm - 450

 1677 14kt geelgouden ring met ovaal cabochon bloedkoraal - ringmaat 51 mm - 60

 1678 18kt geelgouden ring met hartmotief, gezet met een briljant geslepen diamantje in chatonzetting - ringmaat 49 mm - 40

 1679 14kt geelgouden rijring gezet met vier roosgeslepen diamanten in witgouden zetting - ringmaat 57 mm - 80

 1680 14kt geelgouden ring gezet met een cultivé parel - ringmaat 53 mm - 30

 1681 18kt witgouden Art Deco ring gezet met roosgeslepen diamanten, circa 1930 - ringmaat 55 mm - 300

 1682 14kt geelgouden ring met drie roosgeslepen diamanten in gesloten zilveren zetting - ringmaat 52 mm - 60

 1683 14kt geelgouden trouwring met inscriptie - ringmaat 57 mm - 40

1684 1685 1688

 1684 14kt geelgouden ring ‘Prisma’ door Bjorn Weckstrom voor Lapponia, gezet met een fantasieslijpsel citrien, 1984 -ringmaat 53 mm - 200

 1685 14kt geelgouden signetring gezet met lapis lazuli - maat 64 mm - 170

 1686 14kt geelgouden slagring gezet met een cultivé parel en twee briljant geslepen diamanten - ringmaat 49 mm - 100

 1687 14kt geelgouden Engelse ring gezet met een roosgeslepen diamant in dichte zetting - ringmaat 63 mm - 75

 1688 14kt witgouden rozetring gezet met 11 briljant geslepen diamanten in chatonzetting, gezamenlijk circa 0,72 ct - ringmaat 50 mm - 350
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1689

1691

1694

kavel TRUE Inzet

 1689
14kt geelgouden ring met lotusmotief, bezet met een rond geslepen kleur veranderende synthetische saffier (violet/blauw) in chaton-
zetting - ringmaat 48 mm - 80

 1690 14kt geelgouden ring gezet met een fijnbewerkte schelpcamee - ringmaat 56 mm - 75

 1691
18kt witgouden clusterring gezet met een ovaal geslepen saffier van circa 3 ct in chatonzetting, omringd door 16 marquise geslepen en 
6 briljant geslepen diamanten in chatonzetting, gezamenlijk gewicht circa 2,4 ct - ringmaat 53 mm - 1500

 1692 14kt geelgouden rijring met 16 briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 55 mm - 100

 1693 18kt geelgouden rozetring gezet met een cultivéparel omringd door achtkant geslepen saffieren - ringmaat 54 mm - 100

 1694 14kt geelgouden ring gezet met een briljant geslepen diamant van circa 0.44 ct in kastzetting - ringmaat 56 mm - 100

1695

1697

 1695 14kt geelgouden ring gezet met briljant geslepen diamanten in pavézetting en een cluster van cultivépareltjes - ringmaat 56 mm - 100

 1696 14kt geelgouden enouragering gezet met achtkant geslepen glasgranaten in chatonzetting - ringmaat 56 mm - 50

 1697
18kt tricolour gouden ring van het merk ‘Roos 1835’ in rosé, geel en witgoud, gezet met roosgeslepen en briljant geslepen diamanten 
in pavézetting. Gelimiteerde oplage, nr 21 van 35 - ringmaat 54 mm - 2750

1698

1699 1701

 1698
18kt roségouden entouragering van het merk ‘Roos 1835’ met roosgeslepen diamanten in witgouden pavézetting, gelimiteerde oplage 
nr 25/35 - ringmaat 54 mm - 2250

 1699
18kt roségouden ring van het merk ‘Roos 1835’ gezet met roos- en briljant geslepen diamanten in een opstaande kastzetting, gelim-
iteerde oplage nr 18/35 - ringmaat 54 mm - 2500

 1700 18kt geelgouden ring gezet met een ovalen cabochon bloedkoraal - ringmaat 55 mm - 200

 1701
18kt witgouden ring gezet met een briljant geslepen diamant van circa 1.07 ct in chatonzetting, met op de scheen in totaal 10 briljant 
geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 54 mm - 4200
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1702
1705

1706

kavel TRUE Inzet

 1702 18kt geelgouden Retro ring  gezet met roosgeslepen diamanten in platina zetting - ringmaat 62 mm - 275

 1703 18kt geelgouden ring in strikvorm met twee roosgeslepen diamanten in witgouden zetting - ringmaat 56 mm - 140

 1704 18kt geelgouden solitairring met een roosgeslepen diamant in witgouden chatonzetting - ringmaat 50 mm - 100

 1705 14kt geelgouden cocktailring gezet met carré geslepen tourmalijn in chatonzetting - ringmaat 58 mm - 225

 1706 14kt geelgouden cocktailring gezet met achtkant geslepen robijn in chatonzetting - ringmaat 56 mm - 160

 1707 14kt geelgouden ring met fantasiemotief, gezet met briljant geslepen diamanten - ringmaat 57 mm - 150

 1708 14kt geelgouden zegelring gezet met lapis lazuli - ringmaat 62 mm - 75

1709
1713 1715

 1709 14kt geelgouden prinsessenring gezet met drie oudslijpsel briljant geslepen diamanten in witgouden kastzetting - ringmaat 51 mm - 75

 1710 14kt geelgouden rijring gezet met achtkant geslepen saffier, smaragd, robijn en diamant in chatonzetting - één robijn ontbreekt, 
ringmaat 58 mm - 50

 1711 14kt roségouden retro ring gezet met 5 oudslijpsel diamanten, kwaliteit pique, circa jaren 40 - ringmaat 54 mm - 75

 1712 14kt geelgouden rijring gezet met briljant geslepen diamanten in chatonzetting, totaalgewicht circa 0.50 ct - ringmaat 60 mm - 100

 1713 14kt geelgouden ring gezet met een cultivé parel en briljant geslepen diamanten in witgouden zetting - ringmaat 57 mm - 100

 1714 14kt geelgouden rozetring gezet met briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 50 mm - 50

 1715 14kt geelgouden rozetring met een ovaal geslepen saffier en achtkant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 55 mm - 75

1716 1718
1719

 1716 18kt geelgouden ring gezet met 3 briljant geslepen diamanten in incrustratiezetting - ringmaat 54 mm - 175

 1717 14kt geelgouden clusterring gezet met briljant geslepen diamanten in witgouden chatonzetting - ringmaat 57 mm - 100

 1718
14kt witgouden rozetring gezet met een ovaal geslepen saffier van circa 0.50 ct, omringd door briljant- en taps baguette geslepen 
diamanten in chatonzetting, totaalgewicht circa 0.60 ct - ringmaat 55 mm - 400

 1719
14kt geelgouden rozetring gezet met roosgeslepen diamanten in gesloten zilveren zetting, middelste roos circa 6 mm diameter - ring-
maat circa 54 mm - 250

 1720 14kt geelgouden rozetring gezet met achtkant geslepen smaragden en diamanten in chatonzetting - ringmaat 51 mm - 75
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1721
1722

1724

kavel TRUE Inzet

 1721 14kt geelgouden ring met vlechtmotief, gezet met briljant geslepen diamanten in witgouden zetting - ringmaat 54 mm - 75

 1722 14kt geelgouden rijring, gezet met vijf roosgeslepen diamanten in witgouden open zetting - ringmaat 55 mm - 100

 1723 14kt geelgouden ring gedecoreerd met gravures en de intialen ‘J.K.T.’ - ringmaat 61 mm - 50

 1724 14kt geelgouden markiesring gezet met een onyx waarop een cultivéparel en twee roosgeslepen diamanten - ringmaat 56 mm - 75

1725
1727

1729

 1725 14kt geelgouden ring gezet met een roosgeslepen diamant in zilveren gesloten zetting - ringmaat 51 mm - 60

 1726 14kt geelgouden slagring gezet met 2 roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - ringmaat 57 mm - 75

 1727
14kt geelgouden Retro ring gezet met briljantgeslepen robijnen en diamanten in witgouden pavézetting, circa jaren 50 - ringmaat 59 
mm - 125

 1728 14kt geelgouden clusterring gezet met marquise geslepen robijnen in chatonzetting en briljant geslepen diamanten in railzetting - ring-
maat 60 mm - 150

 1729
18kt witgouden entouragering, gezet met een emeraude geslepen amethist in chatonzetting, omringd door briljant geslepen diamanten 
in pavézetting - ringmaat 53 mm - 350

 1730 14kt geelgouden ring met rolexschakel, gezet met een briljant geslepen diamant in kastzetting, circa TW/VS - ringmaat 55 mm - 450

1731
1732

1733

 1731
18kt geelgouden ring in strikvorm, gezet met een briljant geslepen diamant van circa 0.28 ct, geflankeerd door 6 taps baguette 
geslepen diamanten van in totaal 0.51 ct, kwaltiet TW/VVS - ringmaat 54 mm - 750

 1732
18kt geelgouden rijring gezet met 11 briljant geslepen diamanten in chatonzetting, totaalgewicht circa 0.55 ct, kwaliteit TW/VVS 
- ringmaat 54 mm - 450

 1733 14kt geelgouden ring met schakelmotief, gezet met 6 briljant geslepen diamanten, totaalgewicht circa 0.35 ct, kwaliteit TW/VS 350

 1734 14kt geelgouden herenring met een briljant geslepen diamant in grifzetting - ringmaat 66 mm - 80

 1735 14kt geelgouden zegelring gezet met onyx - ringmaat 65 mm - 80
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1736 1737
1739

kavel TRUE Inzet

 1736 14kt geelgouden ring gezet met koraal - ringmaat 67 mm - 80

 1737
14kt geelgoudenring gezet met een briljant geslepen diamant in kastzetting, gewicht circa 0.17 ct, geflankeerd door briljant geslepen 
diamanten in pavézetting - ringmaat 55 mm - 160

 1738 18kt geelgouden ring gezet met een carré geslepen synthetische spinel - ringmaat 53 mm - 230

 1739
14kt roségouden clusterring gezet met ovaal geslepen saffieren en briljant geslepen diamanten in witgouden chatonzetting - ringmaat 
54 mm - 410

1740
1742 1743

 1740 18kt geelgouden rozetring gezet met briljant geslepen diamanten in chatonzetting, totaal circa 1.20 ct - ringmaat 54 mm - 1400

 1741 18kt geelgouden ring gedecoreerd met blauw emaille en gezet met een briljant geslepen robijn in chatonzetting - ringmaat 53 mm - 170

 1742
18kt geelgouden flipring met aan de ene zijde cultivéparels in chatonzetting en aan de andere zijde een cabochon geslepen turqoise 
- ringmaat 58 mm - 370

 1743 18kt geelgouden Retro ring met roosgeslepen diamanten in witgouden open zetting - ringmaat 55 mm - 360

1744 1746
1748

 1744 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal geslepen synthetische gele saffier in kastzetting - ringmaat 60 mm - 280

 1745 18kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen bloedkoraal - ringmaat 65 mm - 250

 1746 14kt geel- en witgouden cocktailring gezet met briljant geslepen diamanten in kast- en pavézetting - ringmaat 58 mm - 100

 1747 14kt geelgouden ring gezet met briljant geslepen zirkonia in chatonzetting - ringmaat 54 mm - 75

 1748 14kt geelgouden rijring gezet met een rond geslepen saffier en twee briljant geslepen diamanten in klauwzetting - ringmaat 58 mm - 150

1749

 1749 14kt geelgouden ring gezet met een roosgeslepen diamant in zilveren gesloten zetting - ringmaat 48 mm - 75

 1750 14kt geelgouden ring gezet met briljant geslepen zirkonia in chatonzetting - ringmaat 56 mm - 60
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1751

1755 1758

kavel TRUE Inzet

 1751
18kt geelgouden clusterring gezet met een ovaal geslepen robijn in chatonzetting, omringd door briljant geslepen diamanten in 
chatonzetting - ringmaat 53 mm - 925

 1752 14kt bicolour gouden ring gezet met een briljant geslepen zirkonia - ringmaat 55  mm - 80
 1753 18kt geelgouden ring gezet met een ovaal geslepen synthetische robijn - ringmaat 55 - 280
 1754 14kt geelgouden slagring gezet met briljant geslepen zirkonia in chaton- en pavézetting - ringmaat 55 mm - 60

 1755
18kt witgouden ring gezet met een carré geslepen smaragd in chatonzetting, gewicht circa 1.25 ct, omringd door briljant geslepen 
diamanten in chatonzetting, totaal gewicht circa 0.72 ct - ringmaat 61-  brutogewicht 4,5 gram) 2000

 1756 18kt witgouden solitairring gezet met een briljant geslepen zirkonia in chatonzetting - ringmaat 55 mm - 80
 1757 14kt geelgouden slagring gezet met briljant geslepen zirkonia in chaton- en pavézetting - ringmaat 55 mm - 55
 1758 18kt witgouden ring gezet met briljant geslepen zirkonia in chaton- en pavézetting - ringmaat 55 mm - 110
 1759 14kt witgouden markiesring gezet met briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 61 mm - 150

1760 1762 1765

 1760 14kt geelgouden ring gezet met briljant geslepen diamanten in pavézetting - ringmaat 55 mm - 200

 1761 14kt geelgouden fantasiering met witgouden detail - ringmaat 56 mm - 50

 1762 14kt geelgouden slagring gezet met een briljant geslepen diamant in kastzetting - ringmaat 54 mm - 150

 1763 18kt geelgouden slagring gezet met cultivé parels en briljant geslepen diamant in grif- en kastzetting - ringmaat 58 mm - 75

 1764 14kt geelgouden rijring gezet met 5 briljant geslepen diamanten in witgouden chatonzetting - ringmaat 55 mm - 250

 1765 18kt witgouden rozetring gezet met briljant geslepen diamanten in kastzetting - ringmaat 54 mm - 200

1766

1768
1769

 1766
18kt geelgouden ring gezet met een briljant geslepen robijn in chatonzetting, geflankeerd door briljant geslepen diamanten in pavézet-
ting - ringmaat 56 mm - 300

 1767 14kt geelgouden rijring gezet met carré geslepen saffieren en briljant geslepen diamanten in grifzetting - ringmaat 56 - 75

 1768 18kt bicolour gouden ring met slagmotief, gezet met briljant geslepen diamanten in witgouden pavézetting - ringmaat 61 mm - 150

 1769 18kt roségouden cocktailring, gezet met diverse kleuren glasstenen in open kastzetting - ringmaat 58 mm - 175

 1770 14kt geelgouden ring met golfmotief - ringmaat 54 mm - 50

 1771 14kt geelgouden rozetring gezet met een ovaal geslepen glasgranaat in kastzetting, omringd door glasgranaten in chatonzetting - 
ringmaat 58 mm - 100
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1772 1774

1775

kavel TRUE Inzet

 1772 18kt geelgouden ring gezet met een rozet van briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 54 mm - 200

 1773 14kt geelgouden solitairring gezet met een briljant geslepen diamant in chatonzetting - ringmaat 49 mm - 60

 1774 14kt witgouden ring gezet met een briljant geslepen diamant in klauwzetting - ringmaat 47 mm - 100

 1775
14kt roségouden firnament ring, gezet met roosgeslepen diamanten in dichte zilveren zetting op een zwart fond, diameter voornaamste 
roosdiamant 6 mm - ringmaat 49 mm - 200

 1776 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen mosagaat - ringmaat 50 mm - 60

1777 1778
1780

 1777
14kt geelgouden Art Deco ring, gezet met oudslijpsel briljant en roosgeslepen diamanten in witgouden open zetting - ringmaat 54 mm 
- 100

 1778 14kt witgouden ring gezet met drie oudslijpsel briljant geslepen diamanten in kastzetting - ringmaat 52 mm - 200

 1779 14kt geelgouden rozetring gezet met een ovaal geslepen saffier en briljant geslepen diamant in chatonzetting - ringmaat 54 mm - 100

 1780
18kt geelgouden ring met deels gematteerde afwerking, gezet met een ovaal geslepen amethist in spanzetting en twee briljant 
geslepen diamanten in kastzetting - ringmaat 60 mm - 200

 1781 14kt geelgouden ring gezet met een markies geslepen synthetische spinel - ringmaat 63 mm - 60

 1782 18kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen smaragd - ringmaat 50 mm - 80

1783 1788
1791

 1783
14kt geelgouden ring gezet met een briljant geslepen citrien in kastzetting, geflankeerd door briljant geslepen diamanten in incrustra-
tiezetting - ringmaat 55 - 150

 1784 18kt geelgouden ring met slangenmotief - ringmaat 52 mm - 60
 1785 14kt geelgouden ring gezet met achtkant geslepen saffieren en briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 56 mm - 100
 1786 14kt geelgouden solitairring gezet met een briljant geslepen zirkonia in chatonzetting - ringmaat 55 mm - 75
 1787 14k geelgouden ring gezet met een ovaal geslepen glasgranaat in kastzetting - ringmaat 58 mm - 75

 1788 14kt geelgouden ring gezet met drie roosgeslepen diamanten in dichte zilveren zetting - ringmaat 53 mm 100

 1789 14kt geelgouden rijring gezet met briljant geslepen zirkonia - ringmaat 52 mm - 50
 1790 14kt geelgouden zegelring, gezet met een onyx - ringmaat 70 mm - 90

 1791
14kt geelgouden slagring gezet met twee roosgeslepen diamanten in dichte zetting, daarbij; 14kt geelgouden memoriering met graveer 
motief, bevatte origineel een haarwerkje - ringmaten 51 mm en 56 mm - 100

 1792 14kt geelgouden ring met roosgeslepen diamant in dichte zetting - ringmaat 55 mm - 100
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1793
1794

1798

kavel TRUE Inzet

 1793
14kt geelgouden ring gezet met een cultivé parel geflankeerd door twee achtkant geslepen diamanten in kastzetting - ringmaat 56 mm 
- 140

 1794 14kt geelgouden solitairring gezet met een briljant geslepen diamant in chatonzetting - ringmaat 60 mm - 140

 1795 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal geslepen granaat in kastzetting - ringmaat 63 mm - 80

 1796 14kt geelgouden slagring gezet met roosgeslepen diamanten in dichte zetting - ringmaat 49 mm - 90

 1797 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen bloedkoraal - ringmaat 61 mm - 80

 1798 14kt geelgouden solitairring gezet met een briljant geslepen diamant in klauwzetting - 60 mm - 160

 1799 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal geslepen synthetische spinel - ringmaat 59 mm - 160

1800
1803

1804

 1800 18kt witgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen opaal, geflankeerd door achtkant geslepen diamanten - ringmaat 59 mm - 200

 1801 14kt geelgouden rijring gezet met 3 briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 50 mm - 80

 1802 14kt geelgouden ring gezet ovaal cabochon geslepen synthetische spinel, daarbij; 14kt geelgouden ring gezet met een achtkant 
geslepen diamant - ringmaten 52 en 58 mm - 50

 1803
18kt geelgouden ring gezet met een cultivé parel en 4 oudslijpsel briljant geslepen diamanten in platina zetting, Franse keuren - ring-
maat 54 mm - 100

 1804
Platina Art Deco ring gezet met een cabochon geslepen smaragd en achtkant geslepen diamanten in open zetting - twee diamanten 
ontbreken, scheen gebroken, ringmaat 61 mm  - 200

1805

1807
1808

 1805 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen malachiet - ringmaat 58 mm - 100

 1806 14kt geelgouden cocktailring gezet met een fantasieslijpsel glazen steen - ringmaat 60 mm - 150

 1807 14kt geelgouden ring met bloedkoraal - ringmaat 56 mm - 100

 1808 14kt geelgouden ring gezet met drie briljant geslepen diamanten - ringmaat 56 mm - 100

 1809 14kt geelgouden ring gezet met een cultivé parel - 53 mm - 100

 1810 14kt geelgouden fantasiering - ringmaat 55 mm - 50
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1811
1815

kavel TRUE Inzet

 1811 Demi parure bestaande uit een drie-strengs armband en twee-strengs collier met turkoois en opengewerkt 14kt gouden slot 400

 1812 Noothanger met 14kt gouden montuur en applique van een minotaurus, daarbij; twee fragmenten van oorbellen 20
 1813 Drie paar 14kt gouden oorstekers, waarvan twee gezet met zirkonia daarbij; hanger gezet met zirkonia. 40
 1814 Twee paar 14kt gouden oorstekers 60

 1815 Twee 14kt gouden CNV speldjes waarvan één met robijntje, daarbij: verguld zilveren CNV speldje 30

 1816 14kt geelgouden set bestaande uit oorstekers en slagring gezet met briljant geslepen robijn - ringmaat 11 - 80

1817
1820 1822

 1817 14kt geelgouden oorstekers met briljant geslepen diamanten in gladomzetting - diameter 4 mm - 40

 1818 14kt geelgouden set bestaande uit oorstekers en hanger, gedecoreerd met gematteerd cirkelmotief 50

 1819 14kt geelgouden sieradenset bestaande uit oorstekers en een ring met meanderdecor - ringmaat 12 - 50

 1820 18kt geelgouden oorclips gezet met grijskleurige mabéparels -diameter 1,6 cm- 50

 1821 18kt geelgouden oorclips gezet met cremekleurige mabéparels -diameter 1,5 cm- 50

 1822 18kt geelgouden oorstekers met rond geslepen blauwe synthetische spinellen in chatonzetting - diameter 1,1 cm - 50

 1823 Vier colliers met bloedkoraal, waarvan één met 14kt gouden sluiting 40

 1824 14kt geelgouden oorstekers met knoop motief - diameter 1,2 cm - 75

1825

1828

1830

1831

 1825 14kt geelgouden manchetknopen met gravé motief 150

 1826 14kt geelgouden fragmenten van ketting met Venetiaanse schakel, daarbij een geelgouden schuifje 30

 1827 Twee seperate 14kt gouden creolen met gravé motief 30

 1828 14kt geelgouden oorstekers met witgouden accent, model ‘Mella’ door Bjorn Weckstrom voor Lapponia, 1989 - pousettes ontbreken - 170

 1829 14kt geelgouden oorclips gezet met cabochon geslepen tijgeroog - diameter 1,9 cm - 150

 1830 14kt geelgouden oorhangers met strikmotief gezet met oudslijpsel diamanten in 2e gehalte zilveren zetting 100

 1831 14kt geelgouden manchetknopen gezet met ovalen lapis lazuli 80

 1832 14kt geelgouden oorschroeven met carneool kralen 30
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1833

1835

kavel TRUE Inzet

 1833 14kt geelgouden oorstekers gezet met rond geslepen glasgranaten - poussettes ontbreken - 70

 1834 Diverse 14kt gouden voorwerpen waaronder: twee 14kt gouden ringen met diamant -manco’s- 60

 1835
Gevlochten armband met bloedkoraal kralen aan 14kt gouden slot, negentiende eeuws, daarbij: gevlochten streng bloedkoraal - slot 
defect - 60

 1836 18kt gouden vierhoekige oorhangers met steen (4,2 gr) 60

1837

1839

 1837
14kt witgouden oorstekers met geelgouden pousettes, gezet met tweemaal 0.30 ct briljant geslepen diamant in chatonzetting, kwaliteit 
W-SI/Piqué 175

 1838 14kt geelgouden oorhangers gezet met rond geslepen glasgranaten in chatonzetting 60

 1839 Set van twee 14kt geelgouden kruishangers 100

 1840 Set van drie 14kt witgouden rijringen, gezet met achtkant geslepen saffieren, smaragden en robijen in chatonzetting - ringmaat 58 mm 
- 75

 1841 Set bestaande uit oorschroeven en een brochette, allen gezet met cabochon geslepen bloedkoralen - lengte 5 cm- 100

1842

 1842 14kt geelgouden oorhangers met rozetten bestaande uit roosgeslepen diamanten in gesloten zilveren setting - lengte 4 cm - 100
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1843 1845

kavel TRUE Inzet

 1843 14kt geelgouden oorstekers gezet met roosgeslepen diamanten in dichte klauwzetting 50

 1844 14kt geelgouden oorstekers gezet met cultivé parels 75

 1845 18kt witgouden oorstekers van het merk ‘Fobe’ 450

1846

1851

 1846
18kt witgouden oorstekers met briljant geslepen diamanten in chaton- en pavézetting, totaalgewicht circa 0.95 ct, kwaliteit RW/VS-
SI, inclusief HRD certificaat 2500

 1847 18kt geelgouden oorstekers met bloedkoralen pampels 125

 1848 Kavel met vier paar 14kt geelgouden oorstekers met Fatima handjes, vier paar 14kt cirkelvormige oorhangers, en vier paar 14kt 
geelgouden oorstekers met dolfijntjes 300

 1849 Kavel met vier 14kt geelgouden hanger in hartvorm, vier 14kt geelgouden hangers in de vorm van een levensboom, gezet met zirko-
nia, en vier 14kt witgouden hangers gezet met zirkonia 360

 1850 Kavel met achttien paar 14kt geelgouden oorstekers met cremekleurige cultivéparels, daarbij; vier paar 14kt geelgouden oorstekers 
met bruine parels 360

 1851 18kt geelgouden oorstekers met cabochon geslepen bloedkoraal 200

 1852 18kt witgouden oorstekers gezet met briljant geslepen zirkonia in chatonzetting 75

1853

1855

 1853 14kt geelgouden oorstekers gezet met briljant geslepen blauwe synthetische spinel in kastzetting 100

 1854 18kt geelgouden oorstekers met bloedkoraal 100

 1855 Kavel met vier identieke glasvezel colliers met een 14kt witgouden hanger, gezet met een briljant geslepen zirkonia in kastzetting 100

 1856 Kavel met drie sets bestaande uit vier paar 14kt geelgouden oorstekers, allen gezet met briljant geslepen zirkonia 270

 1857 Kavel bestaande uit vier sets van vier paar oorstekers, allen gezet met diverse kleuren zirkonia 450
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1858

1860

kavel TRUE Inzet

 1858 Kavel bestaande uit vier sets van vier paar 14kt geelgouden oorstekers, allen gezet met cultivé parels, één set daarnaast met zirkonia 550

 1859 Kavels bestaande uit drie sets bestaande uit vier paar 14kt geelgouden oorstekers, allen gezet met diverse kleuren zirkonia 520

 1860 Vier identieke 14kt witgouden hangers gezet met parelmoer en een briljant geslepen zirkonia in kastzetting 140

 1861 Kavel bestaande uit drie sets van vier paar 14kt geelgouden oorstekers in diverse motieven 330

1862
1864

 1862
18kt bicolour gouden oorstekers met slagmotief, gezet met briljant geslepen diamanten in witgouden pavézetting - één pousette 
ontbreekt - 175

 1863 14kt geelgouden oorstekers met een rozetje van robijn en briljant geslepen diamanten in chatonzetting 75

 1864 14kt geelgouden oorstekers, gezet met briljant geslepen diamanten in pavézetting 125
 1865 18kt geelgouden oorstekers gezet met carré geslepen zirkonia 250
 1866 Kavel met diverse 18kt geelgouden schakels 60

1867
1870

 1867 Kavel bestaande uit twee 14kt geelgouden hangers, ieder gezet met een briljant geslepen diamant 60

 1868 14kt geelgouden oorstekers van het merk ‘Blush’, gezet met zirkonia in chatonzetting en pampels van cultivé parel 50

 1869 Een kavel bestaande uit twee paar 14kt geelgouden oorstekers gezet met briljant geslepen zirkonia, daarbij; een paar 14kt geelgouden 
oorhangers met briljant geslepen zirkonia in chatonzetting 150

 1870 18kt bicolour oorstekers in bandmotief, gezet met briljant geslepen diamanten in pavézetting 125
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1873

1876
1878

kavel TRUE Inzet

 1871 14kt geelgouden oorstekers gezet met glasgranaten in kastzetting - één glasgranaat ontbreekt - 60
 1872 18kt geelgouden oorstekers, daarbij; een 18kt geelgouden hanger in de vorm van een lieveheersbeestje met zwart en rood emaille 60

 1873 14kt geelgouden oorstekers gezet met cultivé parels, daarbij; 14kt geelgouden hanger gezet met een cultivé parel 50
 1874 14kt geelgouden oorstekers met golf motief 30
 1875 Twee 14kt gouden hangers, één geelgoud en één bicolour, beide gezet met briljant geslepen zirkonia 50

 1876 14kt geelgouden oorstekers gezet met briljant geslepen diamant in pavézetting 75

 1877 14kt geelgouden set, bestaande uit oorhangers en een ring, allen gezet met carré gevormd groen optisch glas en briljant geslepen 
diamant in chatonzetting - ringmaat 54 mm - 75

 1878
18kt geelgouden set bestaande uit oorstekers en een hanger, allen gezet met een fantasieslijpsel citrien en briljant geslepen diamanten 
in pavézetting, de hanger tevens gezet met parelmoer 250

1879

1881

 1879 14kt geelgouden oorstekers gezet met roosgeslepen diamanten in gesloten zetting 50

 1880 Kavel met twee driestrengs colliers van gefacetteerde glasgranaten aan 14kt geelgouden sloten 100

 1881 Twee 14kt geelgouden broches met Zeeuwse knoopjes - lengte 2,5 en 3 cm - 90

 1882 Twee 14kt geelgouden trouwringen - ringmaten 56 en 63 mm - 100

 1883 14kt geelgouden oorclip, daarbij; een 14kt geelgouden hanger met een barok zoetwaterparel 40

1884 1887

 1884 Kavel bestaande uit vijf 14kt geelgouden bedels, daarbij; een 14kt geelgouden veerring 200

 1885 Twee paar 14kt gouden creolen, daarbij; een losse 14kt geelgouden creool 60
 1886 Een 14kt geelgouden broche in de vorm van een ‘W’, daarbij; een 2e gehalte zilveren identieke broche 50

 1887 14kt geelgouden trouwring, daarbij; 14kt geelgouden fantasiering - ringmaten 52 en 58 mm - 100

 1888 Kavel bestaande uit drie 14kt geelgouden ringen, waarvan 2 gezet met zirkonia 225
 1889 18kt geelgouden boordknopen, daarbij; een paar 14kt geelgouden boordknopen gezet met cultivé parels 40
 1890 Kavel bestaande uit twee paar 14kt geelgouden oorhangers en een 14kt geelgouden bedel in de vorm van een eend 75
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1891

kavel TRUE Inzet

 1891
18kt witgouden oorschroeven, gezet met briljant geslepen diamanten in chaton- en pavézetting met een cultivé parel als pampel, 
meesterteken Firma Johan Roozendaal, Utrecht (1966 - 1993) - lengte 3,5 cm - 250

1892

1893

 1892 18kt geelgouden oorclips gezet met achtkant geslepen saffier, smaragd en robijn en briljant geslepen diamant in chatonzetting 200

 1893 18kt geelgouden oorschroeven gedecoreerd met zwart emaille en gezet met zaadparels en amethist in chatonzetting 150

 1894 Kavel bestaande uit twee 14kt geelgouden ringen en één 14kt geelgouden hanger, alleen gezet met granaat - ringmaten 54 en 55 mm - 150

 1895 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, daarbij; 14kt geelgouden hanger met cultivéparel - lengte 65,5 cm - 150

1896

1897

 1896
18kt geelgouden voorhoofdsnaalden met gegraveerd decor, 1878, onduidelijk meesterteken, onderdeel van de Katwijkse streekdracht 
- lengte 15,5 cm - 250

 1897
18kt geelgouden oorijzer met stikken, welke zijn gedecoreerd met faceteerde bollen. Dit oorijzer behoorde toe aan de Katwijkse 
klederdracht. Gemerkt met het gehaltekeur 1814-1905 - diverse deukjes aanwezig - 1000

 1898 14kt geelgouden mutsenspelden in hartvorm, daarbij; granaten snoertje in doosje 50
 1899 Twee 14kt geelgouden antieke broches, waarvan één gezet met glasstenen 75
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1900

1903

kavel TRUE Inzet

 1900 Twee 14kt geelgouden broches van stampwerk, waarvan één gezet met een pampeltje en één met een baardje 75

 1901 Tweestrengs bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden bolslot met cabochon geslepen bloedkoraal, daarbij; bloedkoralen collier met 
14kt geelgouden sluiting 100

 1902 Twee 14kt geelgouden hangers met stampwerk en cannetille, met baardje 75

 1903 Twee 14kt geelgouden antieke medaillons, één gezet met twee cabochon geslepen agaten 75

 1904 Twee 14kt geelgouden broches, beide gezet met cultivé parels 75

 1905 Twee 14kt geelgouden hangers, één met peinture emaille en de ander met een schelpcamee 75

1906

1909

 1906 Twee 14kt geelgouden broches, één met cannetille en de ander gezet met cultivé parels 75

 1907 14kt geelgouden manchetknopen in etui 125

 1908 14kt geelgouden oorclips met knoopmotief - diameter 1,5 cm - 100

 1909 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden slot, collier defect, daarbij; bloedkoralen collier met onedel slot 60

1910

1913

 1910 Kavel bestaande uit drie 14kt geelgouden bedels, twee in kruisvorm en één met het sterrenbeeld Tweelingen 75

 1911 Twee 14kt geelgouden gladde trouwringen met inscriptie - ringmaten 57 en 61 mm - 150

 1912 Twee 14kt gouden ringen, daarbij; een 14kt geelgouden oorhanger met schelpcamee 40

 1913 Kavel bestaande uit vier 14kt gouden trouwringen, twee in witgoud en twee in geelgoud, allen met gegraveerd motief 260

 1914 18kt geelgouden gladde trouwring, daarbij; een 18kt geelgouden bedel - ringmaat 56 mm - 100
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1915
1918

kavel TRUE Inzet

 1915 14kt geelgouden zegelring met het monogram ‘AB’, daarbij; 14kt geelgouden bedel - ringmaat 60 mm - 175

 1916 Doosje bloedkoralen kralen met daarbij twee 14kt geelgouden slotjes 75

 1917 14kt geelgouden veiligheidsspeld, daarbij; 14kt geelgouden speld gezet met een cultivéparel 30

 1918 Twee 14kt geelgouden ringen, één gezet met een cultivé parel, één gezet met een doorboorde barok parel - ringmaten 55 en 56 - 125

 1919 Twee 14kt gouden gladde ringen 90

 1920 14kt geelgouden oorschroeven met facet geslepen granaten 7

 1921 14kt roségouden manchetknopen gezet met briljant geslepen synthetische kleurveranderende saffieren in chatonzetting 80

1922 1924

 1922 14kt roségouden manchetknopen gezet met briljant geslepen synthetische kleurveranderende saffieren in kastzetting 80

 1923
Kavel met diverse sieraden; één 18kt witgouden oorsteker met een cultivéparel, gezet met een briljant geslepen diamant, één 14kt 
geelgouden dasspeld met een zwarte cultivéparel, daarbij; een 14kt geelgouden sluiting met cultivé parels en achtkant geslepen robi-
jnen in chatonzetting

100

 1924 Twee 14kt geelgouden boordspeldjes met een logo van een kruis met anker, ééntje gezet met een briljant geslepen diamant 100

 1925 Kavel met drie 14kt geelgouden ringen, gezet met hematiet, granaat en bloedkoraal - ringmaten 55, 58 en 59 mm - 75

 1926 Twee 14kt gouden ringen 80

1927 1929

 1927 Twee 14kt geelgouden muntenhangers met herinneringsmunten 200

 1928 Twee 14kt geelgouden muntenhangers met herinneringsmunten 200

 1929 Twee 14kt geelgouden muntenhangers met herinneringsmunten 240

 1930 14kt geelgouden oorstekers gezet met briljant geslepen diamant in chatonzetting 75
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1931

1933

kavel TRUE Inzet

 1931 Paar 14kt ronde gouden manchetknopen 100
 1932 Vier 14kt geelgouden CNV speldjes 80

 1933
Twee 14kt geelgouden hangertjes, één gezet met een roosgeslepen diamant en één met een briljant geslepen diamant, daarbij; paar 
14kt geelgouden oorstekertjes 60

 1934 Paar 22kt gouden opengewerkte oorhangers, Egypte 90
 1935 Paar 14kt gouden oorhangers 60
 1936 Paar 14kt gouden creolen, daarbij: paar 14kt gouden oorstekertjes 50

1937

1939

 1937 14kt geelgouden oorhangers, daarbij; 14kt geelgouden hanger met hematiet 50

 1938 14 karaat gouden schakelarmband met hanger, gouden vijfje 1912 120

 1939 14kt geelgouden montuur met gouden vijfje, 1912 - diameter 2 cm - 80

 1940 Gouden vijfje 1912 vermaakt tot hanger, aan een doublé collier 100

 1941 14kt gouden collier met gouden tientje in 14kt gouden hanger 300

1942

1945 1947

 1942 Gouden tientje 1875 in munthouder aan veiligheidskettinkje 170

 1943 Gouden tientje, 1917 150

 1944 Gouden tientje 1879 160

 1945 Gouden tientje 1879 160

 1946 Gouden tientje, 1912 150

 1947 1873 Liberty Head double eagle $20 800
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1948

1949
1951

kavel TRUE Inzet

 1948 BWGG hanger met camee aan de ene- en miniatuurportretje aan de andere zijde -4,3 x 3,5 cm.- 30

 1949 BWGG entourage ring gezet met peergeslepen edelstenen, enkele stenen glas - maat 10 - 100

 1950 BWGG geelgouden broche met ovaal geslepen goudsteen, negentiende eeuw - lengte 4,4 cm- 40

 1951 BWGG manchetknopen met uitgezaagde en nageciseleerde vrijmetselarijsymbolen 80

 1952 BWGG gesp met Zeeuwse knopen 450

 1953 BWGG rosegouden hanger met twee glazen zijden, bevat een haarwerkje, negentiende eeuw -lengte 3,5 cm - 40

1954
1957

1960

 1954
BWGG entouragering gezet met marquise geslepen blauwe zirkonia en briljant geslepen kleurloze zirkonia in chatonzetting - maat 16 
- 75

 1955 BWGG schakelarmband gezet met 6 ovaal cabochon geslepen tijgeroog - lengte 18 cm - 200
 1956 BWGG rozetring gezet met briljant geslepen glasgranaten - ringmaat 56 mm - 75

 1957 BWGG ring gezet met een cabochon geslepen barnsteen - ringmaat 56 mm - 80
 1958 BWGG rozetring gezet met ovaal en rond geslepen glasgranaten - ringmaat 56 mm - 120
 1959 BWGG oorstekers gezet met ovaal geslepen glasgranaten 45

 1960 BWGG ring met bladmotief, gezet met een cultivé parel - ringmaat 51 mm - 30

 1961 kavel bestaande uit twee BWGG ringen, één gezet met een blauwe glassteen en één gezet met synthetische saffier en zirkonia, daarbij; 
een BWGG broche met schelpcamee 50

 1962 Een lotje met blaadjes voorzien van bladgoud 10

1963

 1963 Paar 18kt gouden bijbelklampen met bijbelse voorstelling en monogrammen M.P.J. 1789 en M.B. 1884, 18e eeuw (92,35 gram) 1600

 1964 Bijbeltje met 14kt gouden slotje, 19e eeuw 20

 1965 Bijbeltje met 14kt gouden slotje, eind 19e eeuw (pagina’s ontbreken, sluiting defect) 30
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1966
1968

kavel TRUE Inzet

 1966 Bijbeltje met lederen omslag en 14kt gouden slot 40

 1967 Bijbeltje in bruinlederen band met 14kt gouden slotje, 1869 30

 1968
Ovaal ivoren etui met 14kt gouden naai-necessaire, bestaande uit: priem, rijgnaald, vingerhoed, schaartje met gouden handvatten en 
schede en naaldenkoker, laatste kwart 19e eeuw -vingerhoed afwijkend gekeurd- 400

1969

1970 1971

 1969 14kt gouden vingerhoed in foedraal; J.M. van Zonen, Hofjuwelier, Rotterdam Den Haag Utrecht 80

 1970 14kt geelgouden lipstickhouder met gegraveerd motief - lengte 3 cm - 125

 1971 14kt gouden geribde breipenhouder, circa 1830  (33,5 gram) 400

1972

1974

1976

 1972
22kt gouden wandelstokgreep met gedreven floraal decor en inscriptie: ‘Burg. Ingetekenen Moeara Tebo Juli 1921’. Geschenk aan de 
Heer B.J. Stegeman bij zijn vertek uit Moeara Tebo, Sumatra in 1921. -7,6 cm- 800

 1973 18kt gouden face-à-main, circa 1900 120

 1974 Platina face-a-main bezet met roosgeslepen diamanten in dichte zetting 260

 1975 14kt gouden face-a-main, circa 1900 - lengte 12 cm - 150

 1976 Geslepen kristallen odeurflacon met 14kt gouden montuur en dop, 19e eeuw 50

 1977 Geslepen kristallen odeurflacon met opengewerkt 14kt gouden montuur, Nederland, 19e eeuw -12,5 cm, scheurtje in gouden montuur- 100

 1978 Kristallen odeurflacon met 14kt gouden dop voorzien van initialen en datum 1821-1901 - hals ingekort - 25
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1979
1981

kavel TRUE Inzet

 1979 Geslepen kristallen odeurflacon met 14kt gouden montuur en dop in foedraal, tweede helft 19e eeuw -lichte gebruikssporen- 40

 1980 Kristallen odeurflesje met 14kt geelgouden monturen, in origineel foedraal (brutogeiwcht 54 gram) 75

 1981 18kt gouden beursje met opengewerkte rand en vogeldecor, circa 1900 500

1982

 1982

18kt geelgouden snuifdoos, de voorzijde gedecoreerd met een afbeelding van mogelijk een slapende Venus en Mars in peinture 
emaille omringd door zaadpareltjes, de zijkanten gedecoreerd in guilloche- en peinture emaille, meesterteken binnenzijde deksel ‘MC’ 
voor Marc Cellier (1742-1786), ernstige beschadiging aan de emaillering aan de achterzijde, verder in goede conditie - afmeting 8,5 x 
5,5 x 2 cm

1500
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1985

1988

1989

kavel TRUE Inzet

Gouden horloges (werking niet gegarandeerd)

 1983 14kt gouden vestzakhorloge, Pauma, -gegraveerde tekst op het binnendeksel: “Burgemeester en Wethouders van Amsterdam aan den 
Adjunct-Hoofdbrandmeester J.W.G. Gersteling 30 Augustus 1903-1928” 25

 1984 14kt roségouden zakhorloge - achterzijde defect - 60

 1985 14kt geelgouden zakhorloge, Union Ancre 80

 1986 18kt geelgouden zakhorloge 60

 1987 18kt geelgouden dames zakhorloge in onedele polshouder, circa 1910 300

 1988
14kt gouden herenvestzakhorloge met Arabische cijferaanduiding, daarbij; 14kt gouden chatelaine met 14kt gouden signet met goud-
steen 800

 1989 14kt gouden herenvestzakhorloge met Arabische cijferaanduiding, gemerkt: Election 200

1990 1993 1996

 1990 14kt gouden vestzakhorloge met gegraveerde gouden wijzerplaat 200

 1991 14kt gouden damesremontoir in cassette 130

 1992 14kt gouden damesremontoir met witte geëmailleerde wijzerplaat, Romeinse cijferaanduiding en guillochédecor op het deksel, circa 
1900, daarbij: horlogesleutel 100

 1993 18kt geelgouden herenzakhorloge - diameter 5,5 cm - 350

 1994 18kt geelgouden zakhorloge in origineel foedraal, Union Ancre 150

 1995 14kt geelgouden zakhorloge 60

 1996 18kt geelgouden zakhorloge in origineel foedraal 150

 1997 18kt geelgouden zakhorloge, Pontiac 100
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1998 2002

kavel TRUE Inzet

 1998 14kt roségouden zakhorloge (62 gram) 150

 1999 14kt geelgouden zakhorloge - defecten- 40
 2000 14kt gouden tweezijdig sluitend gouden vestzakhorloge, Tavannes Watch Co. -krasje in het glas- 300
 2001 Twee 14kt geelgouden zakhorloges 100

 2002 Twee 14kt geelgouden zakhorloges 100

 2003 18kt damespolshorloge aan onedele band 75

2004 2006
 2004 14kt geelgouden dames polshorloge, Tissot - lengte 16 cm - 175

 2005 14kt geelgouden dames polshorloge aan onedele band, achterkant defect 100

 2006 14kt geelgouden dameshorloge, Tissot - lengte 17 cm - 250

 2007 18kt geelgouden polshorloge 80

 2008 14kt geelgouden dames polshorloge, Prestige 50

2009

2011

 2009 18kt gouden damespolshorloge, gezet met briljant geslepen diamanten, Zenith 500

 2010 BWGG quartz damespolshorloge, Bouchard 150

 2011 18kt geelgouden quartz damespolshorloge, Léonard 600

2012

2016

 2012 14kt geelgouden damespolshorloge Isoma aan gouden gevlochten band - lengte 18 cm - 150

 2013 14kt geelgouden damespolhorloge Ancre aan gevlochten band - lengte 16 cm, slot defect - 60
 2014 18kt geelgouden damespolshorloge, Omega, aan lederen bandje met onedele sluiting - diameter 1,6 cm - 50
 2015 14kt gouden herenpolshorloge, Pontiac, daarbij: 1e gehalte zilveren damespolshorloge, Pontiac ATP

 2016 14 karaat gouden damespolshorloge met geschakelde gouden band 280

 2017 Platina damespolshorloge gezet met diverse oudslijpseldiamanten, aan een lederen bandje, jaren 20 175
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2018

2021

kavel TRUE Inzet

 2018
18kt geelgouden dames polshorloge, Omega, de kast rondom gezet met briljant geslepen diamanten in chatonzetting, in origineel 
foedraal - diameter kast 22 mm, lengte 17 cm - 1250

 2019 14kt gouden damespolshorloge, gemerkt: Bernard Piot (17 gr) 350
 2020 18kt gouden damespolshorloge, Omega Seamaster 400

 2021
18kt witgouden dames polshorloge, Omega de Ville, kast gezet met briljant geslepen diamanten in chatonzetting - diameter 22 m, 
lengte 17,5 cm - 1600

2022
2023

 2022 18kt geelgouden polshorloge aan bruine lederen band, Corum, editie Admiral’s Cup - lengte 25 cm - 2000

 2023 14kt geelgouden handopwindbaar polshorloge, DuBois -lengte 20 cm - 850

2024

2025

 2024 Platina Art Deco damespolshorloge aan BWGG slot, gezet met oudslijpsel briljant geslepen diamanten in pavézetting - lengte 18 cm - 750

 2025 18kt geelgouden heren polshorloge, Omega Automatique 150

 2026 14kt geelgouden polshorloge, ZentRa 80

2027 2028

 2027 18kt geelgouden dameshorloge, Optima 1150

 2028 18kt geelgouden dames polshorloge, Omega 1150

 2029 14kt gouden damespolshorloge, Omega 300

 2030 14kt geelgouden polshorloge (21 gram bruto) 200

2031

 2031 14kt gouden dameshorloge, Omega Ladymatic, jaren ‘60, in originele foedraal 400

 2032 14kt gouden damespolshorloge, daarbij; medaillon met onyx en floraal inlegwerk, oorbel met granaatjes, hanger met onyx en ster-
renbeeld kreeft -gebruikssporen- 40

 2033 14kt geelgouden dames polshorloge, Adora, aan onedele sluiting - diameter 2,1 cm - 40

Zilveren sieraden en voorwerpen

Sieraden

 2034 Bloedkoralen collier met 1e gehalte zilveren slot, gewicht circa 14 gram - lengte 48 cm - 50
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2035
2038

kavel TRUE Inzet

 2035
Bloedkoralen collier met 2e gehalte zilveren slot voorzien van een cabochon bloedkoraal, bestaande uit ronde kralen, grootste kraal 
circa 15 mm diameter aflopend tot circa 5 mm, gewicht 56 gram - lengte circa 69 cm, gebroken - 100

 2036 Zilveren armband met turkoois 30

 2037 3e gehalte zilveren horlogeketting met paardje en verguld metalen tussenstukken, circa 1900 20

 2038 1e gehalte zilveren collier met 14kt geelgouden accentschakel, model ‘Summer Romance’ Lapponia, 2011 - lengte 49 cm - 150

2039

2042

 2039 2e gehalte zilveren gesp met BWGG zilveren knopen bezet 120

 2040 3e gehalte verguld zilveren chatelaine aan jasseronketting 35

 2041 2e gehalte zilveren armband bestaande uit geschakelde, opengewerkte vierkanten met met blauwe stenen, jaren ‘70 20

 2042 Verguld zilveren broche met schelpcamee, portret van een jonge vrouw, meesterteken: vermoedelijk N. Reek, Hoorn, circa 1860 100

 2043 Cremekleurig cultivé parelcollier aan 2e gehalte zilveren slot - lengte 94 cm - 30
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2044

2046

kavel TRUE Inzet

 2044 Bloedkoralen tonnetjescollier, diameter circa 9 mm, aan zilveren bolslot - lengte 48 cm - 100

 2045 Zilveren broche gezet met een cultivé parel en roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - lengte 7,8 cm - 50

 2046 Zilveren kruishanger gezet met roosgeslepen diamanten in dichte zetting - lengte 4,5 cm - 75

 2047 2e gehalte zilveren schakelketting, de groot formaat schakels afwisselend in de vorm van een gestileerde T en O, meesterteken: twee 
torentjes vergezeld van een C en een B 40

 2048 1e gehalte zilveren schakelarmband 50

 2049 2e gehalte zilveren stijve armband met opengewerkt floraal decor 25

2050 2052 2054

 2050 Klemarmband met verguld 1e gehalte zilveren paardenhoofden 25

 2051 Cultivé parelcollier aan 2e gehalte zilveren slotje - lengte 58 cm - ATP

 2052 1e gehalte zilveren armband met gematteerde gedraaide bladvormige schakels, Lapponia, Finland 50

 2053 1e gehalte zilveren ring, jaren ‘70 10

 2054 14kt gouden en 2e gehalte zilveren kruishanger met roosdiamanten, 19e eeuw 60

 2055 Verguld zilveren 1e gehalte zilveren hanger/hanger met gekleurde steentjes aan kettinkje Moneda -diam. 3,5 cm.- 25

 2056 Tweekleurige 1e gehalte zilveren hanger/houder met onedele penning: “All I am I owe to You”, aan kettinkje, Moneda 25

 2057 1e gehalte stijve armband, Wichonson, jaren ‘70 20



Vrijdag 22 juni, 2018 Zilveren sieraden en voorwerpen

172

2058

2059

kavel TRUE Inzet

 2058 1e gehalte zilveren stijve armband, meesterteken: edelsmid Bob Maase, Zaltbommel, 1989 30

 2059 1e gehalte zilveren spang: David Andersen, Noorwegen 50

 2060 1e gehalte zilveren broche bestaande uit twee elementen met drie staafjes, jaren ‘70 -l. 10 cm.- 30

2061 2064

 2061 2e gehalte zilveren armband met gestileerd ruitdecor, meesterteken: edelsmid Menno Meijer, Gouda, jaren ‘70 30

 2062 2e gehalte zilveren hanger met gestileerd bladdecor, jaren ‘70/’80 30

 2063 2e gehalte zilveren broche met grillig decor, jaren ‘70/’80 20

 2064 Ronde hamergeslagen 3e gehalte zilveren broche, adres: Degen, Duitsland, jaren ‘30 20

 2065 1e gehalte zilveren armband met gestileerd decor, jaren ‘70 30

 2066 1e gehalte zilveren sieraad 20

 2067 Zilveren armband met drie kleuren email, jaren ‘80 20
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2068

2070
2071

kavel TRUE Inzet

 2068 Zilveren broche met boeketmotief gezet met cultivéparels 20

 2069 Gestileerde druppelvormige 1e gehalte zilveren hanger, jaren ‘70 30

 2070 Hamergeslagen 2e gehalte zilveren broche met bloedkoraal, meesterteken: Fons Reggers, circa 1930 100

 2071
2e gehalte zilveren collier, gezet met een zilveren druppelvormige hanger met gouden achterzijde, gezet met roosgeslepen diamanten 
in gesloten zetting, peervormige roosdiamant 7 x 6 mm - lengte 42 cm - 75

2072

2075

 2072
Hamergeslagen 2e gehalte zilveren broche met cabochon geslepen groene steen, Amsterdamse School, onduidelijk meesterteken, 
circa 1930 30

 2073 3e gehalte zilveren horlogeketting aan gevlochten strengen, met bewerkte tussenstukken, circa 1900 30

 2074 2e gehalte zilveren gesp, 1875 15

 2075 Zilveren broche met gouden veiligheidskettingkje, gezet met roosgeslepen diamanten in dichte zetting - lengte 3,5 cm - 50
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2076

2078

kavel TRUE Inzet

 2076 Zilveren broche met 14kt geelgouden brochering, gezet met een cultivéparel en diamantschijfjes in open zetting 75

 2077 Barokparelcollier van cultivéparels in diverse kleuren aan onedele magneetsluiting 70

 2078 Barokparelcollier van cultivéparels in diverse kleuren aan 1e gehalte zilveren karabijnsluiting 25

 2079 Collier van zalmkleurige gecultiveerde zoetwater barokparels aan onedele sluiting 65

2080

2083

 2080 Collier van gecultiveerde zoetwater barokparels aan onedele sluiting 75

 2081 Collier met roze agaatkralen aan onedele magneetsluiting 45

 2082 2e gehalte zilveren boekklamp vermaakt tot broche, meester: A.G Kijlstra (1859-1917), Drachten 10

 2083
Zilveren broche, tevens als hanger te dragen, met bloemmotief gezet met talloze roosgeslepen diamanten in dichte zetting, diameter 
grootste roosdiamant 7 mm - diameter 3,2 cm - 250

2084

2087

 2084 Chris Achterberg (1883-1948), pijlvormige 2e gehalte zilveren broche met cabochon geslepen bloedkoraal - lengte 9,5 cm - 100

 2085 2e gehalte zilveren collier aan geïntegreerde hanger met staafvormig decor, jaren ‘60/’70 50

 2086 2e gehalte zilveren en 14kt gouden collier 60

 2087 Vijfstrengs grijze parelcollier aan gefacetteerd 2e gehalte zilveren bolslot 80

 2088 1e gehalte zilveren spangarmband, Joop! 20

 2089 Granaten collier met zilveren slot 25



Vrijdag 22 juni, 2018 Zilveren sieraden en voorwerpen

175

2090 2091

kavel TRUE Inzet

 2090 Zilveren oorschroeven met rozetten van roosgeslepen diamant in dichte zetting 50

 2091
Kavel met diverse gehaltes zilveren sieraden waaronder kettingen, ringen en oorclips, deels afkomstig uit Indonesie, sommigen met 
defecten 80

 2092 1e gehalte zilveren set, bestaande uit een collier en armband met gevlochten schakels, deels verguld in geel- en rosegoud - lengte 42 
en 18 cm - 75

 2093 Kavel diverse kralenkettingen bestaande uit verschillende materialen, waaronder carneool, cultivéparels en zwarte koraal, allen met 
zilveren sluitingen 50

2094 2095

 2094 Kavel diverse kralenkettingen bestaande uit verschillende turquoise, malachiet en lapis lazuli, allen met zilveren sluiting 50

 2095 Twee 2e gehalte zilveren broches gemaakt van Zeeuwse knopen 20

 2096 Kavel met diverse zilveren sieraden, verschillende gehaltes 40

2097

2099

 2097 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, rozenkwarts collier, etc. 60

 2098 1e gehalte zilveren hanger en armband, jaren ‘70 30

 2099 2e gehalte zilveren sieraden, jaren ‘70 50

 2100 2e gehalte zilveren sieraden, jaren ‘60 en later 40

 2101 Moderne zilveren sieraden, diverse gehaltes 40
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2102

2103

kavel TRUE Inzet

 2102 Moderne zilveren stijve armband en twee broches, diverse gehaltes 30

 2103
Hamergeslagen 2e gehalte zilveren broche met cabochongeslepen bloedkoraal, Amsterdamse School -reparatie-, circa 1930, daarbij: 
1e gehalte zilveren armband met turkoois ingelegd, decor van maan en zon 30

 2104 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 50
 2105 Twee cultivéparelcolliers aan 1e gehalte zilveren bolslot -l. 50 en 45 cm.- 40
 2106 1e gehalte zilveren set bestaande uit een collier en oorhangers gezet met zirkonia 25

 2107 1e gehalte zilveren collier en ring, Bulgari, daarbij: twee zilveren penningen: 20 jaar Nederlandse troepen in Seedorf en Den Helder 
200 jaar havenstad 40

2108

2112

 2108 1e gehalte zilveren en messing sieraden met gekleurde stenen en zirkonia’s 40

 2109 2e gehalte zilveren armband en collier met geschakelde elementen en cabochon geslepen bloedkoraal 50
 2110 Twee vergulde zilveren hangers/houders , Moneda 25
 2111 Twee 1e gehalte zilveren hangers/houders, Moneda 25

 2112 Zeeuwse knoop sieraden 90

 2113 Drie 2e gehalte zilveren sluitingen met zwarte stenen ingelegd 25
 2114 Kavel diverse zilveren sieraden en onedele bijoux, waaronder munthangers en een horloge 30

2115

 2115 Twee 2e gehalte zilveren signetten, 19e eeuw 20
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2116

2121

kavel TRUE Inzet

 2116 Zilveren sieraden, waaronder collier aan geïntegreerde hanger met roosdiamantjes 25

 2117 Cultivéparelcollier, -armbandje en twee oorstekers met 2e gehalte zilveren slotjes 20
 2118 Zilveren filigrain hanger met geëmailleerd kruis, ring met Keltische symbolen, muntbroche en hanger 30
 2119 Een kavel diverse zilveren en onedele bijoux, waaronder muntpenningen, cultivé parelcolliers en een zilveren horloge 40
 2120 Een kavel met verschillende zilveren sieraden 20

 2121 Twee bloedkoralen colliers aan 1e gehalte zilveren sloten 50

 2122 Doosje met zilveren bijoux, waarbij 2 cultivé parelcolliers 50

2123

2126

 2123 Twee 2e gehalte zilveren signetten aan jasseronketting 50
 2124 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, daarbij: damespolshorloge Pontiac in onedele kast 30
 2125 1e gehalte zilveren ring gezet met een zoetwaterparel, daarbij; drie bijoux 40

 2126
2e gehalte zilveren staafbroche met markasietjes en geslepen carneool, daarbij: 3e gehalte zilveren broche met rozendecor en kor-
nalijn, beide circa 1910 30

 2127 Twee 1e gehalte zilveren halssieraden 20
 2128 Bijouxdoosje met daarin diverse zilveren sieraden en bijoux 30

2129

 2129 Kavel diverse zilveren sieraden 50

 2130 Kavel bestaande uit drie zilveren armbanden, twee van filigrainwerk, en één zilveren broche 50

 2131 Kavel diverse zilveren sieraden 60
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2132 2135

kavel TRUE Inzet

 2132 Kavel diverse zilveren sieraden en voorwerpen, waaronder gespen, een beursje en een zakhorloge in polshouder 60

 2133 Zilveren sieraden, polshorloge, Zeeuwse knoopbroche, etc., diverse gehaltes 20

 2134 Verguld zilveren broche met camee, zilveren dasspeld, verzilverde dasspeld en twee hoedenspelden ATP

 2135 Kavel diverse zilveren sieraden, daarbij: twee BWGG armbanden 60

 2136 Kave diverse zilveren bijoux 50

 2137 Diverse zilveren sieraden waaronder: broches, armband, etc ATP

2138

2141

 2138
2e gehalte zilveren sieradenset bestaande uit een collier en oorstekers, opgemaakt uit rozetten gevuld met briljant en ovaal geslepen 
granaten - lengte 43 cm- 120

 2139 2e gehalte zilveren sieradenset bestaande uit een collier, ring en oorstekers gezet met kralen van lapis lazuli - ringmaat 21, lengte 
collier 47 cm- 30

 2140 Diverse zilveren bijoux 60

 2141 1e gehalte zilveren sieradenset bestaande uit een collier, armband en oorstekers, allen Escorcia, Mexico 50

 2142 Zilveren parure bestaande uit armband, ring en oorhangers, Zinzi 30

2143

2146

 2143 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 70

 2144 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 75

 2145 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 50

 2146 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

 2147 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

 2148 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60
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2149
2152

kavel TRUE Inzet

 2149 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

 2150 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60
 2151 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

 2152 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

 2153 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60
 2154 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

2155 2158

 2155 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

 2156 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

 2157 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

 2158 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

 2159 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

2160
2164

 2160 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 60

 2161 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 40

 2162 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 70

 2163 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 70

 2164 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 70
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2167
2170

kavel TRUE Inzet

 2165 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 70
 2166 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 70

 2167 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 70
 2168 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 70
 2169 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 70

 2170 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 70
 2171 Zilveren sieraden, etc., diverse gehaltes 70
 2172 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

2173

2176

 2173 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2174 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2175 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2176 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2177 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2178 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

2179

 2179 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2180 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2181 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80
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2182

2185

kavel TRUE Inzet

 2182 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2183 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2184 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2185 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2186 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2187 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

2188

2191

 2188 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2189 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2190 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2191 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2192 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2193 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

2194 2197

 2194 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2195 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2196 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2197 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2198 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80
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2199
2203

kavel TRUE Inzet

 2199 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2200 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2201 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2202 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2203 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

 2204 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80

2205 2207

 2205 Diverse moderne zilveren sieraden, diverse gehaltes 100

 2206 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 75

 2207 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 75

 2208 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 75

Voorwerpen

 2209 1e gehalte onderzetter met opengewerkt rocailledecor, Sheffield, 1895 20

 2210 2e gehalte zilveren schuitvormig bonbonmandje met parelrand, onduidelijk meesterteken, 1929 30

2211

 2211
2e gehalte zilveren broodschaal met gedecoreerd decor van spelende putti in de bak en bloemen in de rand, Duitsland, circa 1920 
-38,5 x 29 cm.- 200

 2212 1e gehalte zilveren plaquette met geëtst decor van ‘Le Chasseur’ naar het origineel van Pablo Picasso, uitgegeven door Franklin Mint, 
1973 - 11 x 14 cm - 50

 2213 1e gehalte zilveren borstel en 1e gehalte zilveren kammetje, meesterteken: R. Blackinton, North Attleboro, Massachusetts 25
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2214

2217

kavel TRUE Inzet

 2214

2e gehalte zilveren theeservies modelnummer 1614, bestaande uit: theekan, melkkan, suikerpot en lepelvaasje met zwarte gebeitste 
palissander handvatten en knopjes, ontwerp Carel Begeer, uitvoering: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1927, suikerpot 1930, 
dit servies stond op de tentoonstelling “Das Schaufenster” te Leipzig in 1928, op een blad van Christa Ehrlich en staat afgebeeld in: 
Krekel-Aalberse, Annelies, Carel J.A. Begeer, Drents Museum Assen, Waanders Uitgevers Zwolle, afb. 131 en 136

300

 2215 2e gehalte zilveren blad met gecontourneerde rand, Wolfers Frères, midden 19e eeuw - diameter ca. 36 cm - 150

 2216 Schildpad haarkam met kroonvormig 2e gehalte zilveren bovenstuk bezet met grijze zoetwaterpareltjes, circa 1900 - klein scheurtje in 
het schildpad aan de bovenzijde - 30

 2217
Schuitvormige opengewerkte 2e gehalte zilveren broodmand met parelrand, meester: van Kempen & Begeer, 1962 -31,5 x 20 cm. 
- inscriptie aan de binnenzijde van de rand - 180

 2218 2e gehalte zilveren schaaltje met opengewerkte florale rand, onduidelijk meesterteken, 1938 - 18 x 11,5 cm - 35
 2219 Zilveren asbakje met afbeelding van een penning uit 1711 met Prins Friso te paard er op afgebeeld 20

2220

2221

 2220 2e gehalte zilveren komfoor met parelranden, meester: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1899 100

 2221 2e gehalte zilveren gesp met opgelegde cirkels, 1897 30

 2222 2e gehalte zilveren sierlepel met Mercurius en een grijsaard 50

 2223 2e gehalte zilveren roomlepel met gedreven dorpsgezicht met kerk in de bak en leeuw aan het uiteinde van de gebogen steel, eerste 
kwart 20e eeuw 10

2224

 2224 2e gehalte zilveren bonbonmandje met golvende parelrand, meesterteken: C.F. Wewer, Schoonhoven, 1948 -l. 16 cm.- 60

 2225 Rijkbewerkte 1e gehalte zilveren melkkan op voet, meester: J. Grebe, Rotterdam, 1853 90

 2226 2e gehalte zilveren tabaksdoos, vermaakt tot lepeldoos met vier bolpootjes, meester H. Kuilenburg, Schoonhoven, 1830 - inscriptie 
aan de binnenzijde: ‘N.P. Jz. Sliedrecht’ - 70

 2227 2e gehalte zilveren handspiegel versierd met zeewezens en florale motieven en getooid met een portretmedaillon, 19e eeuw, L. 32 cm 
- samengesteld - 20
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2228
2231

kavel TRUE Inzet

 2228
Zilveren sigarettendoos, bewerkt met schaduw cloissoné emaille in florale motieven, binnenkant verguld, meesterteken Maria Sa-
manova, Rusland 1899 - 1908 - afmeting 10 x 6 cm - 800

 2229 2e gehalte zilveren pillendoosje met gravure met dorpsgezicht, meesterteken Coenraad Mruk, 1854 30

 2230 Kristallen wattenpot met 2e gehalte zilveren deksel met oud-Hollands reliefdecor, Zilversmederij Hollandia, Zutphen, 1919 15

 2231 3e gehalte zilveren kinderbekertje met parelrand 25

 2232 2e gehalte zilveren bloempotje op onderschotel, meesterteken S.I Vet & Zonen, Zaandam, circa 1920 - hoogte 4,5 cm - 20

2233

2236

 2233 1e gehalte zilveren doosje met geribd decor, Birmingham, 1980 - lengte 9 cm - 25

 2234 2e gehalte zilveren apostelbriefopenenr met getorste steel, meesterteken Zaanlandse Zilversmederij, Amsterdam/Haarlem, circa 1925 15

 2235 2e gehalte zilveren lodereindoosje, meesterteken S. Reitsma, Sneek, 1928 60

 2236 2e gehalte zilveren lodereindoosje, meesterteken J. C. G. Cabboes, Bellingwolde/Leeuwarden, 1829 70



Vrijdag 22 juni, 2018 Zilveren sieraden en voorwerpen

185

2237 2238

kavel TRUE Inzet

 2237 2e gehalte zilveren lodereindoosje, meesterteken A. Kruijt, Schoonhoven, 1936 80

 2238 2e gehalte zilveren lodereindoosje, meesterteken P. Kuijlenburg, Schoonhoven, 1840 50

2239

2241
2242

 2239 2e gehalte zilveren briefopener, meesterteken G. Reijnen, Schoonhoven/Rijswijk, 1922 15

 2240 2e gehalte zilveren bonbonmandje, meesterteken Fa. Dahlia, Amsterdam, 1938 25

 2241 Zilveren roomkan met gegraveerd decor, Meester: HN, Amsterdam, 1763 600

 2242 Zilveren suikertafeltje, Hoorn, 19e eeuw 175

2243

 2243 Gedreven zilveren beker op balpootjes, Nederlands, 19e eeuw 125

 2244 2e gehalte zilveren bonbonmandje, meesterteken Gerritsen & Van Kempen, Zeist, 1949 30
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2245 2249

2250

kavel TRUE Inzet

 2245 2e gehalte zilveren tafelbel 25

 2246 2e gehalte zilveren bloemvaasje, meesterteken Bierenbroodspot & Van der Starre, Amsterdam, 1950 15

 2247 2e gehalte zilveren bonbonmandje, meesterteken J.A.A. Gerritsen, Amsterdam/Zeist, 1949 30

 2248 2e gehalte zilveren portretlijstje, meesterteken G. Schoorl, Amsterdam, 1953 - hoogte 9 cm - 20

 2249
2e gehalte zilveren mosterpot met blauw glazen binnenbak, jaarletter 1898, 2e gehalte zilveren mosterdpot met blauw glazen binnen-
bak, jaarletter 1918, 2e gehalte zilveren zoutvat met blauw glazen binnenbak, daarbij; 2e gehalte zilveren zoutschepje, meesterteken 
J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1900

50

 2250 2e gehalte zilveren druivenschaar, meesterteken J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1920 25

2251 2252

2253

 2251 2e gehalte zilveren roomstel 60

 2252 2e gehalte zilveren dienblad, meesterteken Zaanlandse Zilversmederij, Amsterdam/Haarlem, 1921 150

 2253 1e gehalte zilveren lampvoet in Korintische stijl, meesterteken Hawksworth, Eyre & Co Ltd, Sheffield, 1898 - hoogte 45,5 cm - 250
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2254 2256

kavel TRUE Inzet

 2254 2e gehalte zilveren koffiepot met benen detail, meesterteken Fa. S. Spijer, Amsterdam, 1917 - hoogte 24 cm - 200

 2255 2e gehalte zilveren lampenvoetje op marmeren basement, chip aan basement - hoogte 26 cm - 25

 2256 Paar 2e gehalte zilveren kandelaars met cannelures, jaarletter 1922 - hoogte 25 cm - 175

 2257 Paar 2e gehalte zilveren kandelaars met cannelures, meesterteken J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1919 - hoogte 16 cm - 50

 2258 2e gehalte zilveren theebus met oud-Hollands decor, meesterteken P. van Erp, Leeuwarden, 1912 75

2259

2260
2261

 2259 Zilveren brandewijnkom met bijbelse voorstelling, Leeuwarden, 1784 -28 cm- 400

 2260 Groot formaat zilveren strooibus met gegraveerd alliantiewapen, 19e eeuw -25 cm- 375

 2261 Zilveren schutterijschild Hendrieken, België: “Martinus Iehoel Coninck Der Camer Van Hendricken Anno 1767” -14 cm- 250

2262
 2262 2e gehalte zilveren sigarenkoker met geribd decor, Nederland, 1830 -12,5 cm- 100

 2263 2e gehalte zilveren snuifdoosje met geribd decor, Nederland, 1855, manco’s - 6,5 cm - 65
 2264 2e gehalte zilveren lodereindoosje, Nederland, 1860 65
 2265 Zilveren lodereindoosje met gedreven decor, 18e/19e eeuw, Franse importkeuren 85
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2266

2268

kavel TRUE Inzet

 2266
Friese zilveren geboortelepel met allegorische voorstelling en gravering: ‘Anjus Celes is gebooren den 29 Maert Anno 1710’, belast-
ingkeur en onduidelijk Meesterteken -17 cm- 100

 2267 2e gehalte zilveren sigarenpijpje met voorstelling van een ruiter, Nederland, 19e eeuw 45

 2268 Zilveren herdenkingsschotel voor de Nederlandse ambassadeur in Colombia, Buitenlands werk, 1970 -gehalte 900/1000, 1093 gr- 400

2269 2271

 2269
1e gehalte zilveren herdenkingsschotel voor de Nederlandse ambassadeur op de Filipijnen, Meester: Mario Camusso, Lima, Peru, 
jaren ‘70 -45 cm, 1198 gr- 400

 2270 Naaigarnituurtje in foedraal met zilveren delen, Nederlands werk 45

 2271 Zilveren roomkannetje in 18e eeuwse stijl, faux merken, Nederland, ca 1910 250

2272

2275

 2272 Paar 2e gehalte zilveren kandelaars, Louis XIV-stijl, meesterteken: Fa. J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten, 1919 - H. 23 cm - 100

 2273 2e gehalte zilveren presenteerschaal met blauwglazen binnenbak, versierd met guirlandes, parelrand en rozetten, meesterteken: H. 
Hooijkaas, Schoonhoven, 1916 - L. 37 cm - 100

 2274 2e gehalte zilveren pillendoosje met Oud-Hollands decor, Zaanlandse Zilversmederij, Amsterdam/Haarlem, circa 1930 20

 2275 Zilveren miniatuur blaker, Meesterteken: klaver met kroon, 18e eeuw 120
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 2276 Opengewerkt 12-zijdig bonbonschaaltje, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1913 35

 2277 Bijbeltje met 2e gehalte zilveren beslag, bloemdecor, meesterteken: D.H. Weissich, Middelburg, 1801-1811, bijbeltje van latere 
datum, uit het bezit van Dirkje de Koeijer-Mol 80

 2278 2e gehalte zilveren mosterdpot en drie zoutvaatjes, Louis XVI-stijl, allen met blauwglazen binnenbak 100

 2279 Gelijkend paar 2e gehalte zilveren miniatuur bonbonmandjes - H. 4,5 en 6 cm 20

 2280 3e gehalte zilveren cachet 20

 2281
1e gehalte zilveren inktstel in de vorm van een dekschuit met opschrift: ‘Amst. Ballast. Mij. No 167’, meesterteken: Fa. J.M. van 
Kempen, Voorschoten, 1920, het geheel op marmeren basement - L. 32 cm 150

 2282 1e gehalte zilveren sigarettendoosje vermaakt tot beursje met lederen binnenzijde, London, 1902 25

 2283 Horizontaal geribd 2e gehalte zilveren lodereindoosje, onduidelijk meesterteken, circa 1830 -stukje binnenrand en ringetje ontbreken- 20

 2284 2e gehalte zilveren tondeldoosje met gravédecor, tweede helft 19e eeuw 20

 2285 2e gehalte zilveren theeduimpje met geribde bak en gravédecor, onduidelijk meesterteken, 1815 15

2286

2288

 2286 2e gehalte zilveren koektommel op onderschotel met parelranden, onbekend meesterteken, 1971 500

 2287 2e gehalte zilveren tafelschuierblik met gravédecor, meesterteken: J. van Wijk, Amsterdam, 1843 50

 2288 Paar 2e gehalte ziveren tafelkandelaars op ronde voet met parelrand, 1993 -h. 20,5 cm.- 100

 2289 2e gehalte zilveren tafelkandelaar met gecontourneerde rand en gravédecor, 1850 30



Vrijdag 22 juni, 2018 Zilveren sieraden en voorwerpen

190

2290

2292

kavel TRUE Inzet

 2290
2e gehalte zilveren inkstel met gravédecor, twee geslepen kristallen potjes en dekseltjes met bloemknopjes, meesterteken: J.M. van 
Kempen & Zonen, Utrecht/Voorschoten, 1874 -kristal gechipt-- 100

 2291 Paar 1e gehalte zilveren tafelkandelaren met bewerkte randen op ronde voet -h. 7,5 cm, gebruikssporen- 20

 2292 Zilveren schaal met gecontourneerde rand en gravédecor op standring, Perzië/India, eerste helft 20e eeuw -diam. 27,5 cm. 150

2293 2296

 2293 Hamergeslagen ronde Djokja schaal met golvende rand en repoussé lotusdecor, eerste helft 20e eeuw 200

 2294 Langwerpig hamergeslagen Djokja schaalte met repoussé lotusdecor, eerste helft 20e eeuw 50

 2295 Langwerpig hamergeslagen Djokja schaaltje met repoussé lotusdecor, eerste helft 20e eeuw 50

 2296 Hamergeslagen Djokja visitekaartjesschaaltje met repoussé lotusdecor, eerste helft 20e eeuw 40

 2297 2e gehalte zilveren tafelschuier met floraal gravédecor aan palissander greep, meesterteken: J. van Wijk, Amsterdam, 1819-1846 30

 2298 Hamergeslagen 2e gehalte zilveren schaaltje, Duitsland, midden 20e eeuw -scheurtje aan de rand- 15

 2299 2e gehalte zilveren taartschep met gravédecor, meester: J. van Os van den Abeelen, Schoonhoven, 1917, in originele doos met adres: 
J.B. Koning, 1e van Swindenstraat, Amsterdam 20

2300

2302

2303

 2300
Opengewerkte 2e gehalte zilveren broodmand met parelrand, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1948 -32,5 x 21 
cm.- 300

 2301 Kristallen coupe met geëtst decor op 2e gehalte zilveren voet, tweede helft 19e eeuw 20

 2302 Zilveren beker met hoornen buitenzijde 100

 2303 3e gehalte zilveren beker met inscriptie: “Preis des A.G.C. Erinnerungspreis 1934” 30
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 2304 Zilveren gesp met Chinese karaktertekens, China, 1e kwart 20e eeuw 80

 2305 1e gehalte zilveren tafelstukje: zittende uil 50

 2306 2e gehalte zilveren briefopener met zeilboot aan het uiteinde van de steel, meesterteken: Zaanlandsche Zilversmederij, Haarlem/Am-
sterdam, 1957 -inscriptie “1er Prix Curling 1957 Klosters 1958” 20

 2307 2e gehalte zilveren briefopener met een renaissance zeilschip aan het einde van de steel “Wie Zee Houdt Wint De Reis”, meester-
teken: J. Marcus, Amsterdam, 1931 -gebruikssporen, inscriptie: “XXV ste Nederlandsche Jaarbeurs 1931” 30

 2308 2e gehalte zilveren theepot op voet, meesterteken: Wilkens & Söhne, tweede helft 20e eeuw 200

 2309 3e gehalte zilveren poederdoos in zeemlederen hoesje 20

 2310 1e gehalte zilveren geboortebeker op voet, Duitsland, tweede helft 20e eeuw 20

2311
2312

 2311 2e gehalte zilveren koffiepot met parelranden 150

 2312 2e gehalte zilveren theepot met parelranden, meester: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1897 100

 2313 2e gehalte zilveren theebusje met parelranden op voet, meester: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1897 80

2314

 2314
Ronde kobaltblauwe glazen schaal in 2e gehalte zilveren houder met bladguirlandes, portretmedaillons en parelrand op gecanneleerde 
taps toelopende pootjes, Louis Seize-stijl, circa 1920 250
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 2315
Paar 2e gehalte zilveren zoutvaatjes met bloemguirlandes, ramskoppen, parelrand en kobaltblauwe glazen binnenbakjes, meester: H. 
Hooijkaas, Schoonhoven, 1920 80

 2316 2e gehalte zilveren mosterdpot met bloemguirlandes, ramskoppen, palmetten, parelranden en kobaltblauwe glazen binnenbak, 
meester: H.H. Hooijkaas, Schoonhoven, circa 1930 50

 2317 2e gehalte zilveren mosterdpot met bloemguirlandes, ramskoppen, palmetten, parelrand en kobaltblauw glazen binnenbakje, meester: 
H.H. Hooijkaas, Schoonhoven, circa 1930, daarbij: apostel mosterdlepeltje 50

 2318 2e gehalte zilveren peperstrooier met bloemguirlandes, ramskoppen, parelranden en kobaltblauw kunststof binnenbakje, meester: H. 
Hooijkaas, Schoonhoven, circa 1930 40

2319

2320 2321

 2319
Schuitvormig 2e gehalte zilveren dienblad met kabelrand, meester: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1913 -inscriptie aan 
de onderzijde: “Aangeboden door de Directies van Dochterondernemingen aan Dr. Ir. W. Hupkes, 24 December 1946”, gegraveerde 
handtekeningen van de leden der directie aan de bovenzijde van het blad-

500

 2320 1e gehalte zilveren tafelbel met floraal handvat, ontwerp Georg Jensen, eerste helft 20e eeuw -h. 10 cm.- 100

 2321 1e gehalte zilveren beker op voet met floraal decor aan de onderzijde, ontwerp Georg Jensen, midden 20e eeuw -h. 7 cm.- 100

 2322 Ronde 2e gehalte zilveren dekseldoos, met plaats voor een penning, Koninklijke Schelde Maatschappij met op het deksel de attributen 
voor een te waterlating, meester: Gebroeders Seton, Schoonhoven, 1965 -diam. 7,7 cm.- 80

2323 2325

 2323 2e gehalte zilveren dienblaadje met gecontourneerde rand, 1961 -24,5 x 33 cm.- 100

 2324 3e gehalte zilveren onderschotel met florale rand -28,5 x 28,5 cm.- (810 gram) 150

 2325 Gelobd zilveren bord, gekeurd: 900 en Nederlands herkeur ZII -27 cm- 250

 2326 Groot formaat zilveren vork met galjoen, gekeurd: Londen 1890, Nederlands herkeur ZII, -32 cm- 80

 2327 Rond 2e gehalte zilveren blaadje met palmetrand, meester: J.M. van Kempen & Zonen, 1909 -diam. 26 cm.- 150
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 2328 1e gehalte zilveren dienblad met kabelrand op vier bolpootjes, adres: S. Schuijer, circa 1840 -33 x 43,5 cm.- (1115 gram) 300

 2329 Zilveren ajour gewerkt bonbonschaaltje, Willige Langerak, Voorschoten/Apeldoorn 1947 -17,7 cm- 60

 2330 Geslepen kristallen schaaltje met 2e gehalte zilveren hengsel, Nederland 1895 -14,5 cm hoog- 30

 2331 Paar 2e gehalte zilveren kandelaars met gecanneleerde balustervormige stam, Nederlands gekeurd, 20e eeuw -14 cm hoog- ATP

 2332 Zilveren vaas met gelobde rand en voet, buitenlands werk, Nederlands herkeur -18 cm- 40

 2333 2e gehalte zilveren jampothouder met decor van druiventrossen, Nederland, ca 1910 -12,5 cm- ATP

2334

2335 2336

2340

 2334 Geslepen kristallen theebus met geprofileerde 2e gehalte zilveren dop, Nederland, 19e eeuw -15 cm- ATP

 2335 Kristallen flacon met 1e gehalte zilveren dop, Duitse keuren, circa 1920 -11 cm hoog- ATP

 2336 Kristallen odeurflacon met glazen stopje en 1e gehalte zilveren dop met parelrand, Duitse keuren, circa 1920 -11 cm hoog- ATP

 2337 Zilveren bonbonschaaltje met opengewerkt decor van zwaluw en rocailles, Nederlandse keuren, circa 1920 -14,2 cm lang- ATP

 2338 Zilveren lepel met getorste steel en zilveren gulden op de steel en zilveren rijksdaalder als bak, 2e gehalte zilver/muntzilver -18 cm- ATP

 2339 2e gehalte zilveren mergboor, circa 1800 40

 2340 Rijkbewerkte 2e gehalte zilveren breinaaldenschede in Louis Quinze-stijl, tweede helft 19e eeuw 20

2341

 2341 2e gehalte zilveren sierlepel met ooievaar aan het uiteinde van de steel, 20
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 2342
2e gehalte zilveren hamergeslagen 12-zijdige schaal met parelrand ornamenten op ronde voet, de afscheiding van de voet en de schaal 
met parelrand, Duitse art deco, circa 1920 -diam. 26 cm., h. 9 cm.- 200

 2343 2e gehalte zilveren theepot, meesterteken; J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, jaarletter 1896, breuk bij tuit en lekkend 100

 2344 Zilveren fotolijst met opengewerkt decor van acanthusbladeren, Zaanlandse Zilversmeden n.v., Haarlem/Amsterdam 1965 -20,5 x 
15,5 cm- ATP

2345

2346

 2345 Zilveren kurkentrekker, Hermanus Wellenberg, Delft 1767 -8,5 cm- 250

 2346 Zilveren lodereindoosje, Amsterdam, 18e eeuw -3 cm hoog- 120

 2347 Zilveren opvouwbare kurkentrekker, Nederlands gekeurd, 19e eeuw 50

2348

 2348 2e gehalte zilveren bonbonmandje met twee handvatten, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1964 40

 2349 2e gehalte zilveren tondeldoosje met floraal gravédecor, meesterteken: J. Kooiman, Schoonhoven, 1837-1853 30

 2350 Geslepen kristallen schaal met 2e gehalte zilveren hengsel op voet met kabelrand, meesterteken: A. Homan, Amsterdam, 1842 -chips 
van het kristal- 20
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 2351 2e gehalte zilveren fotolijst met opengewerkte florale rand, meesterteken: A. Meijer, Schoonhoven, 1955 -fotomaat 14 x 9 cm.- 50

 2352 Geslepen kristallen odeurflesje met 2e gehalte zilveren montuur en dop op zilveren voetje - gebruikssporen - 20

 2353 Aardewerk schaaltje met blauw-wit floraal decor, Tichelaar, Makkum,  aan 2e gehalte zilveren beugel, 1939 20

 2354 2e gehalte zilveren zoutvaatje in de vorm van een vikingschip met glazen binnenbakje ATP

2355

2358

 2355
Verguld zilveren zalfpotje met gegraveerde roos op het deksel en inscriptie op de zijkant “M.E.V.G.G.P.A.K.C, 1669”, met verguld 
binnendekseltje uit Pruissen, circa 1810 200

 2356 2e gehalte zilveren broekstuk met decor van een wapenschild met twee schilddragende leeuwen, meesterteken: Gerrit de Lange Wen-
dels, Middelburg/Rotterdam, 1857/1860 40

 2357 2e gehalte zilveren bonbonmandje met golvende parelrand op ovale voet met filetranden, meesterteken: Aubert & Zonen, Den Haag 35

 2358
Geslepen kristallen sigarenbeker en schaaltje op 2e gehalte zilveren voetjes, zwart gebeitst basement met afgeschuinde hoeken en vier 
ivoren bolpootjes, derde kwart 19e eeuw 20

 2359 2e gehalte zilveren tabaksdoos met gegraveerd decor van jagers met hond bij een dorp, meesterteken: D.H. Greup, Schoonhoven, 
1844 -gebruikssporen, voorstelling afgesleten- 80
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 2360

2e gehalte zilveren inkstel op palissander basement: een engel met lauwerkrans in de linkerhand, omgeven door de symbolen van de 
dood, wetenschap en artsenij op geprofileerd afgeschuind rechthoekig basement met het jaartal 1849 op een schild, twee geslepen 
kristallen inktpotjes met geprofileerde vierkante dekseltjes bekroond door een urn, applique met het bekroonde wapen van de stad 
Utrecht en de tekst “De stad Utrecht aan den geneesheer E. Oudenhoff” en vier appliques op de afgeschuinde hoeken, -23 x 30 x 17 
cm.-, daarbij: glazen stolp op zwart gebeitst houten basement -glas gebarsten-

600

 2361
2e gehalte zilveren flessenbak met gegraveerd  arabeskendecor en palissander bodem, meesterteken: François Simons, Den Haag, 
1799 100

2362
2363

 2362 1e gehalte zilveren schaal op ronde voet met geslepen glazen binnenbak, Georg Jensen, circa 1930 -15,8 cm doorsnede- 250

 2363 Bijbel met schildpad kaft en zilveren beslag, meesterteken: Andries Sels, Rotterdam, 1779 200

 2364 Zilveren roemer, Art Deco, Wilhelm T. Binder, Schwäbisch Gmund, jaren ‘30 -11,2 cm hoog- 80

 2365 1e gehalte zilveren muntschaal met een Peruaanse sol uit 1887 in de bodem -diam. 19 cm.- 40

2366

2370

 2366 2e gehalte zilveren flessenbak met palissander bodem, gelobd model, Nederland, 1851 -16,7 cm- 60
 2367 2e gehalte zilveren ceintuur, 1e kwart 20e eeuw - L. 79 cm - - 196 gram - 40
 2368 Zilveren gebedssnoer met bewerkte kralen 30

 2369 Achtzijdige 2e gehalte zilveren meetstok met weergave van onder meer verschillende soorten duimen, als pen/potloodhouder, eerste 
helft 19e eeuw 60

 2370
Opengezaagd 2e gehalte zilveren komfoor met inklapbare houders, onduidelijk meesterteken, Friesland, 1723 -diam. 12 cm., h. 7 cm., 
gebruikssporen, één pootje verbogen- 150

 2371 3e gehalte zilveren hengselbakje met decor van putti op vier pootjes, Duitsland, circa 1900 80
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 2372
2e gehalte zilveren hengselkan met bloemguirlandes en palmetrand in Louis Seize-stijl, meesterteken: C.F. Heise, Denemarken, 1904-
1932 -handvat ontbreekt, beschadiging bij de aanzet van het handvat- 205

 2373 Gematteerde 3e gehalte zilveren beker met gegraveerde guirlandes, Duitsland, circa 1910 -h. 7,5 cm.- 20
 2374 1e gehalte zilveren melkkan op voet, adres: Poose -h. 8,5 cm.- 55

 2375
1e gehalte zilveren cabaret met golvende rand en schelpdecor op drie klauwpootjes, meesterteken: A & Co. Ltd, Londen, 1919 -diam. 
27 cm.- 275

 2376 1e gehalte zilveren kom met omgeslagen rand op voet, adres: Poole -h. 5,5, diam. 9 cm.- 40
 2377 3e gehalte zilveren brillenkoker met lijnendecor, circa 1900 -l. 13,5 cm.- 40

 2378
Opengezaagd 2e gehalte zilveren bonbonmandje met vogeldecor en golvende filetrand, fantasiekeuren en meesterteken: J.M. van 
Kempen & Zonen, Voorschoten, 1910 50

 2379 Schuitvormig 2e gehalte zilveren bonbonmandje met parelrand in Louis Seize-stijl, onbekend meesterteken, 1928 30

2380

2382

 2380 Zeven-delige 3e gehalte zilveren bureauset in bijpassende kist, meesterteken: MM, Duitsland, circa 1920 75

 2381 2e gehalte zilveren dekseldoosje in 18e eeuwse stijl, Duitsland, 19e eeuw - L. 9,5 cm - 25

 2382 2e gehalte zilveren druivenschaar, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, 1899 50

 2383 2e gehalte zilveren briefopener, meesterteken: H.H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1955 25

 2384 2e gehalte zilveren gesp, midden 19e eeuw 25

 2385 2e gehalte zilveren druivenschaar 30

2386

 2386 Djokja broodmand met pauwendecor, circa 1940 -l. 31,5 cm.- 210

 2387 Vergulde 2e gehalte zilveren sierlepel met Caritas aan het uiteinde van de steel 50

 2388 2e gehalte zilveren gesp met Zeeuwse knopen en filigrain gesp, 19e eeuw 30

 2389 Ronde 2e gehalte zilveren naaldenkoker met gravédecor, tweede helft 19e eeuw 20
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 2390 2e gehalte zilveren zoutvat met rozendecor 45

 2391 Hamergeslagen 2e gehalte zilveren poederdoos met bloemvormig ornament in het midden van het deksel, meesterteken: C. Mansveld, 
Rotterdam, 1948 65

 2392 2e gehalte zilveren brandewijnkom met gedreven floraal decor en rund en paard in cartouche, meesterteken: Jan Rienstra, 1794 150

2393

2396

2401

 2393
2e gehalte zilveren brandewijnkom met gedreven decor van Jezus en de Samaritaanse vrouw en een herder met schapen, meester-
teken: Johannes Feddema, Leeuwarden, 1791 150

 2394 2e gehalte zilveren theeduimpje met schildvormige greep, meesterteken: J. Schijfsma, Sneek, 1841 15
 2395 2e gehalte zilveren theeduimpje, meesterteken: H.M. Brandt, Amsterdam, 1855 15

 2396 2e gehalte zilveren tafelbel met gravédecor aan bewerkte greep, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1858 150
 2397 Djokja blotter met lotusdecor, circa 1930 40
 2398 Filigrain zilveren lakring met schriftteken, China, midden 20e eeuw 20

 2399 Schelpvormig presenteerschaaltje met gegraveerde tekst: “Ter herinnering aan uw bestuursperiode 1954-1959 Sportvereniging 
Astento” 50

 2400 2e gehalte zilveren kinderschuifje, Haags lof, meesterteken Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, circa 1930 10

 2401 BWZG muntweegschaaltje met gravédecor, 18e/19e eeuw 80
 2402 1e gehalte zilveren kurkentrekker met paardje als greep in Louis Quatorze-stijl, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1992 50

2403

 2403 Gelobde 2e gehalte zilveren brandewijnkom met grepen in de vorm van zeepaardjes, meesterteken: Louis Premselaar, Haarlem, 1962 80

 2404 2e gehalte zilveren gesp met cirkelvormig decor, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1e helft 20e eeuw 10
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 2405 2e gehalte zilveren jat, tweede helft 20e eeuw 125

 2406 Paar 2e gehalte zilveren manchetknopen, relatiegeschenk van DAF, in de vorm van de transmissieband van het “pientere pookje” ATP

 2407 Zwart gebeitst houten sigarettenpijpje met 2e gehalte zilveren mondstuk, meesterteken: Abraham Fortuin, Amsterdam, 1877/1878 10

 2408 Zilveren tabaksdoos met geciseleerd floraal- en vogeldecor, Perzië, eerste helft 20e eeuw 100

2409

 2409
Gedeeltelijk geëmailleerde zilveren vaas met omgeslagen rand op standring, geciseleerd floraal- en vogeldecor, Perzië, eerste helft 
20e eeuw 100

 2410 Kleine 1e gehalte zilveren menora, incrusté, met cabochon geslepen malachiet 40

 2411 2e gehalte zilveren pijpenwroeter met treurende vrouw bij grafmonument aan het uiteinde van de steel, meesterteken S.A., circa 1800 15

2412

2413

 2412 Zilveren schaal met gelobde rand -28 cm doorsnede- 80

 2413 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met gecontourneerde rand en gravédecor met vogel, onduidelijk meesterteken, 1885 40

 2414
Godvrugtige Leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeeden en de kleine getyden van de H. Maagd Maria, 
te Venlo by de Weduw H. Bontamps en Zoon,in lederen band -band stuk, sterke gebruikssporen- met 2e gehalte zilveren klampen, 
meesterteken: Jan Roozenburg, Schoonhoven, 1792 -met naam: Maria van Veen-

50

 2415 Zeszijdige 3e gehalte zilveren potloodhouder met gravédecor, circa 1890 20
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 2416 2e gehalte zilveren kurkentrekker, 1818 200

2417

2418

 2417
1e gehalte zilveren olie- en azijnstel op klauwpootjes, onbekende Franse Meester: F.A.B., gehalte- en departementkeuren Parijs 1819-
1838 -32,5 cm hoog- 1250

 2418 Paar 2e gehalte zilveren tweearmige opzetstukken met parelranden en conisch toelopend middenstuk, Hollands, circa 1830 600

 2419 2e gehalte zilveren schaaltje met parelrand, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven -l. 17 cm.- 40

2420
2424

 2420 Schelpvormige presenteerschaal op bolpootjes, Londen 1933 -25 cm lang- 150

 2421 1e gehalte zilveren roomlepel met dubbele adelaar aan de buitenzijde van de bak, gans en paardje aan het uiteinde van de gebogen 
steel 20

 2422 Ronde Djokja schaal met floraal decor -diam. 23 cm.- 80

 2423 Zilveren inktpotje met glazen binnenbak, Birmingham 1938 50

 2424
1e gehalte zilveren kom met inscriptie “The Peter Stuyvesant Award To John W. Hupkes For Outstanding Contributions To U.S. - 
Netherlands Relations” op geprofileerde voet 200

2425
2426

 2425 Verticaal geribde 2e gehalte zilveren kurkentrekker, 1818 200

 2426 Ronde Djokja schaal met gedreven floraal decor, circa 1930 -diam. 27 cm.- 100

 2427 1e gehalte zilveren vaas op drie dolfijnenpootjes, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1947 -inscripte “Ter herinnering aan 
70sten verjaardag directie Beijnes”- 60
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2428

2432

2433

kavel TRUE Inzet

 2428 2e gehalte zilveren tafelkandelaar met parelranden op ovale voet, meesterteken: Jan Buysen, Amsterdam, 1807-1809 h. 30 cm.- 400

 2429 2e gehalte zilveren ménagère met bewerkte greep voor drie potjes op bewerkte pootjes, 1864 -potjes ontbreken- 50

 2430 Djokja sigarettenkoker met lotusdecor, circa 1930 40

 2431 1e gehalte zilveren sauskom met kabelrand op drie klauwpootjes, Londen, tweede helft 20e eeuw 80

 2432 Hoorn met niëllo zilveren monturen 80

 2433
2e gehalte zilveren lepelvaas met gravédecor, kobaltblauw binnenbak op voet en zes theelepels, meesterteken: waarschijnlijk Hendri-
cus de Klein, Gorinchem, 1807-1812 400

2434
2436

 2434 1e gehalte zilveren zwaardvormige briefopener, Birmingham, 1912 -gebruikssporen- 20

 2435 2e gehalte zilveren chatelainehaak met hartvormig, verticaal geribd schild, meesterteken: C. van Gelderen, Schoonhoven, 1840-1873 40

 2436 Een paar zilveren mutsenspelden, gezet met roosgeslepen diamant in gesloten zetting - één speld gebroken - 80

 2437 Uit meerdere objecten samengestelde 2e gehalte zilveren handspiegel -defecten- 30

 2438 2e gehalte zilveren flessenbak met gedraaide mahonie bodem, Londen, tweede helft 20e eeuw 60

2439

 2439 1e gehalte zilveren flessenbak met gedraaide mahonie bodem 60

 2440 2e gehalte zilveren kinderbeker op standring, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1929 -met inscriptie “Peter Jan 
1930” -gebruikssporen- 20

 2441 2e gehalte zilveren bonbonmandje met golvende parelrand, meesterteken: H. Schriek, Schoonhoven, 1977 30
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2442

2443

2446

kavel TRUE Inzet

 2442 Filigrain zilveren visitekaartjeshouder, eerste helft 20e eeuw 100

 2443
Lange 2e gehalte zilveren horlogeketting met twee rijk bewerkte signetten en horlogesleutel -defectje aan schakel bij musketonsluit-
ing- 50

 2444 2e gehalte zilveren schaar, meesterteken: J.H. van der Meulen, Joure, eerste kwart 20e eeuw 40

 2445 2e gehalte zilveren schuitvormig zoutvaatje met uitgewerkt stermotief, anno 1903 80

 2446 1e gehalte zilveren strooibus, meesteken onbekend, Birmingham, 1923 100

2447 2449

 2447 1e gehalte zilveren juwelendoosje, meesterteken onbekend, Birmingham, 1908 100

 2448 3e gehalte zilveren Jugendstil rammelaar, meesterteken Jakob Grimminger 25

 2449 2e gehalte zilveren schrobbelaar aan ketting 200

 2450 1e gehalte zilveren eivormig mosterdpotje met lepeltje, Sheffield, 1966 35

2451

2454

 2451 Zilveren stempel met gegraveerd familiewapen 80

 2452 2e gehalte zilveren zoutvat met twee oren en kobaltblauw glazen binnenbakje, circa 1800 80

 2453 1e gehalte zilveren olielamp in de vorm van een granaat, London 1910 -10 cm hoog, deuken- 60

 2454 Zilveren sigarendoos met geguillocheerd decor, Chester 1930 -17 x 9 x 4 cm, deuken- 100

 2455 2e gehalte zilveren brander 40

 2456 1e gehalte zilveren bureaukalender met mahonie achterplaatje, Birmingham 1911 40
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2457
2458

2459

kavel TRUE Inzet

 2457 1e gehalte zilveren juwelendoosje op hoefpootje, Verenigd Koninkrijk, 1e helft 20e eeuw -10 x 7 x 5 cm, deuken- 50

 2458 3e gehalte zilveren schaal op s-vormige pootjes, Wolfers Frères, Brussel, 1e helft 20e eeuw -26 cm, deukjes- 140

 2459 2e gehalte zilveren kandelaar in Louis Quatorze-stijl, Scandinavische merken, 2e helft 20e eeuw -25 cm hoog- 150

 2460 3e gehalte zilveren Biedermeier mosterdpotje met ivoren knop, Belgische merken 1831-1868, onduidelijk meesterteken -11 cm hoog- 60

 2461 1e gehalte zilveren juwelendoosje met opengwerkt decor van paardenkoppen en paars velours, Chester 1888 40

2462

2465

2468

 2462 1e gehalte zilveren flessenbak met opengewerkt decor en glazen binnenbak, Birmingham 1934 40

 2463 1e gehalte zilvern luciferhouder met kruisbanddecor en cherubijntjes, Birmingham 1900 -7,3 x 5 x 3,7 cm- 10

 2464 Handschoenentang met zilveren grepen, London 1900 30

 2465 Zilveren vaas op ingesnoerde geprofileerde voet en gedreven decor van acanthusbladeren, buitenlands werk -28 cm hoog- 150

 2466 Paar zilveren gespen met gefacetteerd decor, 18e/19e eeuw 30

 2467 Groot formaat opengewerkte gesp met schelp- en hartdecor -l. 14 cm.- 30

 2468
Taps toelopende 2e gehalte zilveren naaldenkoker met decor van een paar dat elkaar boven een basement met een hart de hand geeft, 
circa 1800 40
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2469

2471

kavel TRUE Inzet

 2469 2e gehalte zilveren lodereindoosje met decor van figuren, meesterteken: Teunis Kruijt, Schoonhoven, 1792 200
 2470 Vijfstrengs 2e gehalte zilveren horlogeketting met tussenstuk en sleutel 45

 2471
Paar 2e gehalte zilveren Walcherense broekstukken gedecoreerd met het wapen van de zeven provinciën, meesterteken: Cornelis 
Wendels, Middelburg, 1828-1849 175

 2472 Ovaal 2e gehalte zilveren pillendoosje met gravédecor en vergulde binnenzijde, 1877 60
 2473 Rond 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met gegraveerd bloemenmanddecor, 1823 -gebruikssporen- 60
 2474 2e gehalte zilveren breipenhouder met pin, 19e eeuw 40

2475

2478

 2475 Zeeuws 2e gehalte zilveren broekstuk, vermaakt tot broche 40

 2476 Relikwie van een heilige in ovale bewerkte zilveren houder, bisschoppelijk lakzegel aan de binnenzijde 25

 2477 Chinees lakdoosje met 15 19e eeuwse 2e gehalte zilveren theelepels 45

 2478 3e gehalte zilveren parasolgreep met gestileerd bladdecor, Jugendstil, Duitsland, circa 1900 40

 2479 Bladvormig 1e gehalte zilveren theeduimpje met gravédecor op de steel, Engeland, circa 1800 20

 2480 Schelpvormig 1e gehalte zilveren pillendoosje 20

2481

 2481 Gelobde 2e gehalte zilveren schaal op voet, Wilkens, Duitsland -h. 13 cm., diam. 28,5 cm.- 250
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2482

2483

kavel TRUE Inzet

 2482 2e gehalte zilveren broodmand met twee handvatten, parelrand en filetrand op vier pootjes, 1968 -l. 35 cm.- 200

 2483 Vierarmige 2e gehalte zilveren kandelaar op gecontourneerde voet, Duitsland, 2e helft 20e eeuw -h. 17,5 cm.- 180

2484

2486
 2484 2e gehalte zilveren bonbonmandje met twee handvatten in Louis Quinze-stijl, onduidelijk meesterteken, 1916 60

 2485 Schuitvormig 2e gehalte bonbonmandje met parelrand, onduidelijk meesterteken, 1910 50

 2486 Rechthoekige 2e gehalte zilveren koektrommel met oud-Hollands decor, meesterteken: J. Vos, Haarlem, 1916 -7 x 12,5 x 8,8 cm. 120

 2487 2e gehalte zilveren lepeldoos met twee handvatten, oud-Hollands en rankendecor op vier klauwpootjes, fantasiekeuren, circa 1900 -6 
x 14 x 8 cm.- 80

 2488 2e gehalte zilveren blotter met rijkbewerkt decor, adres: Thune, Noorwegen, eerste kwart 20e eeuw 30

 2489 Groot formaat 2e gehalte zilveren blotter met florale rand, Duitsland, circa 1920 -8,5 x 15,5 cm.- 40

2490
 2490 Paar 2e gehalte zilveren kandelaars, Duitsland, 20e eeuw -18,5 cm- 60

 2491 Klaverbladvormig 1e gehalte zilveren bonbonmandje, adres: Mappin & Webb, 1911 30

 2492 Paar 2e gehalte zilveren tafelkandelaars, Nederlandse keuren -5 cm- ATP
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2494

2495

kavel TRUE Inzet

 2493 Paar 2e gehalte zilveren tafelkandelaars, Nederlandse keuren -5 cm hoog, deukjes- ATP

 2494 Gecontourneerde 2e gehalte zilveren dekseldoos met floraal decor, en -handvat op vier bewerkte pootjes -6 x 16 x 14 cm.- 150

 2495 2e gehalte zilveren tabaksdoos vermaakt tot lepeldoosje, Nederland, circa 1900 40

 2496 2e gehalte zilveren roomstel met filetranden, Duitsland, circa 1930 50

 2497 Driearmige 1e gehalte zilveren kandelaar op ronde voet met palmetranden, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 11 cm., kaarsenhoud-
ers staan 18 cm. Van elkaar verwijderd 80

 2498 1e gehalte zilveren fotolijstje met bloemdecor -8,5 x 6,5 cm.- 40

2499 2502
 2499 2e gehalte zilveren druivenschaar 30

 2500 2e gehalte zilveren anjervaasje -h. 14,5 cm.- 10

 2501 Zilveren deegsnijder, 18e/19e eeuw -10,5 cm- ATP

 2502 Zilveren doosje met decor van zeedieren, daarbij: zilveren doosje, vermoedelijk Nepal/Tibet 50

2503

2507

 2503
1e gehalte zilveren muntschaaltje met onedele penny, Birmingham, 1919, strooibusje, Sheffield, 1914 en 3e gehalte zilveren beker 
met gravédecor, Oostenrijk, circa 1910 35

 2504 Tot lijstje vermaakte zilveren beursbeugel met gravédecor, 1860 en lauwerkransvormig lijstje, daarbij: vergulde knoop “25 jaren met 
hoofd en hand” Steenkolen Handels Vereeniging 40

 2505 Geslepen kristallen odeurflacon met 2e gehalte zilveren montuur, dop en plaquette, daarbij: geslepen kristallen odeurflacon met 2e 
gehalte zilveren dop en monturen, gravédecor, beide tweede helft 19e eeuw 30

 2506 Diverse zilveren objecten waaronder: zilveren bon-bonschaaltje met knormotieven, Birmingham 1878, 11 zilveren koffielepels, Shef-
field 1896, zilveren lepelbekertje, Londen 1873, zilveren luciferhouder, borstel, etc. 40

 2507
Twee 1e gehalte zilveren toastrekjes, Birmingham, 1973. 2e gehalte zilveren dienbestek met benen heft, Rennefeld & Francois, Am-
sterdam 1849. 1e gehalte zilveren handschoenknijper, Birmingham. 100

 2508 Drie glazen parfumflesjes in 1e gehalte zilveren monturen, Mexico 25

 2509 2e gehalte zilveren fotolijstje, geribd 2e gehalte zilveren breipenhouder, circa 1840, filigrain vulpenhouder in de vorm van een veer, 
paar kaasduimen, zilveren stop en flesmontuur 50
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2510
2515

kavel TRUE Inzet

 2510
2e gehalte zilveren jardinière met bladguirlandes, ramskoppen, portretmedaillons en kobaltblauwe glazen binnenbak op gecanneleerde 
taps toelopende pootjes, meesterteken: A. Landmeter, Schoonhoven, circa 1930 -12 x 33 x 12,5 cm.- 300

 2511 Twee zilveren naaldenkokers, naaischaartje met zilveren heft en zilveren potloodhoudertje, daarbij; onedel rijgnaaldje met geboorte- 
en kroningsdatum koningin Victoria 60

 2512 Zilveren gesp, armband en jasseronketting met breipenhouders 60
 2513 2e gehalte zilveren kapstel, bestaande uit vijf delen, Zaanlandse Zilversmederij, Amsterdam/Haarlem, 1921 25
 2514 Drie diverse gehalten zilveren vingerdoekringen, daarbij; een zilveren servetring 15
 2515 Twee 2e gehalte zilveren tuitzeefjes - één hengsel ontbreekt - 15
 2516 1e gehalte zilveren handspiegel en haarborstel, meesterteken Joseph Gloster, Birmingham, 1922 20

 2517 Paar 1e gehalte zilveren zoutvaten met blauw glazen binnenbakjes inclusief parelmoer zoutlepeltjes, meesterteken David Trytel, 
London, 1902 - rand van één zoutvat defect - 50

 2518 Paar 2e gehalte zilveren kandelaartjes - hoogte 4 cm - 20

 2519 2e gehalte zilveren theeglashouder, Zilversmederij Hollandia, Zutphen, 1930 en vier 2e gehalte zilveren theelepels,  H. Hooijkaas, 
Schoonhoven, 1919 25

2520

2523

 2520 3e gehalte zilveren kinderbekertje en 2e gehalte zilveren rinkelbel 20
 2521 Twee 2e gehalte zilveren prijsbekers (Ornithophilia) met resten van vergulding 40
 2522 2e gehalte zilveren spang en verguld zilveren spang 30

 2523
Paar opengewerkte flessenbakken met parelrand in Louis Seize-stijl, Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1957 -inscriptie op de 
onderzijde- 150

 2524 2e gehalte zilveren theeduimpje met hartvormig gestreept handvat, meesterteken: P. Cool, Sneek, 1842, en theeduimpje met puntvor-
mige geribde steel -reparatie-, meesterteken: mogelijk: C. Dijkers, Zevenbergen, 1812-1814 20

 2525 Twee 2e gehalte zilveren sigarettenkokers 60

2526

 2526
Paar 2e gehalte zilveren bordenwarmers met filetranden op kogelvormige palissander voetjes, meester: Theodorus G. Bentveld, 
Amsterdam, 1809 800

 2527 Paar 2e gehalte zoutvaatjes met bloemguirlandes en kobaltblauwe glazen binnenbakjes, daarbij: twee 2e gehalte zilveren zoutlepeltjes 
met knop aan het uiteinde van de getorste steel 50

 2528 Paar 2e gehalte zilveren zoutvaatjes met bloemguirlandes, parelrand en kobaltblauwe kunststof binnenbakjes op taps toelopende 
gecanneleerde pootjes, meester: H.H. Hooijkaas, Schoonhoven, circa 1930 60
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2529 2532

kavel TRUE Inzet

 2529 Paar 1e gehalte zilveren strooibusjes, ontwerp Georg Jensen, midden 20e eeuw -h. 7 cm.- 100

 2530 1e gehalte zilver zoutvaatje met gelobd decor, Florence, 2e helft 20e eeuw, daarbij, muntzilveren zoutschepje ATP

 2531 Paar 2e gehalte zilveren fotolijstjes met opengewerkt decor van acanthusbladeren, mahonie achterplaat en steun, Schoorl & Zinger, 
Amsterdam 1948 -16 x 11,2 cm- ATP

 2532 Twee 1e gehalte zilveren fotolijstjes met decor van acathusbladeren, Florence, 2e helft 20e eeuw -11,5 x 8,5 cm en 8,4 x 6,3 cm- ATP

 2533 Twee 2e gehalte zilveren fotolijstjes met opengewerkt decor van acanthusbladeren, één gekeurd: A. Meyer & B.A. Schoonhoven 
1992, één onduidelijke Nederlandse keuren -16 x 12 en 11,6 x 8,6 cm- ATP

2534
2538

 2534
Drie knopenhaken aan rijk bewerkte 1e gehalte zilveren handvatten, 2e gehalte zilveren beugel met floraal gravédecor, meesterteken: 
G. Grevink, Amsterdam, 1852 40

 2535 Twee zilveren fotolijstjes met strikmotief, Van Kempen & Begeer, Voorschoten, Zilverstad Schoonhoven b.v., Schoonhoven, 2e helft 
20e eeuw -7,7 en 8,7 cm hoog- ATP

 2536 Twee zilveren fotolijstjes, één met parelrand, één met decor van rocailles, Nederlands gekeurd -6,2 en 6,5 cm hoog- ATP
 2537 Twee zilveren fotolijstjes met strikmotief, Nederlandse keuren -6 en 7 cm hoog- ATP

 2538 2e gehalte zilveren gesp en broche in de vorm van twee breipenhouders 20

 2539 Drie zilveren pillendoosjes, diverse gehaltes 20

 2540 2e gehalte zilveren pijpenwroeter met Jeanne d’Arc aan het uiteinde van de steel en pijpenwroeter met hond aan het uiteinde van de 
steel, meesterteken: J.M. Visser, Steenwijk, 1946-1976 20

 2541 2e gehalte zilveren munthouder met gedecoreerde banden voor gouden tientjes, daarbij: zilveren bakje: Union fait la Force, Dieu 
protège la Belgique, 1870 30

2542
2545

 2542 Twee 2e gehalte zilveren servetringen met floraal gravédecor, Rusland, tweede helft 20e eeuw 35

 2543 2e gehalte zilveren beursje en 3e gehalte zilveren polshorloge, eerste kwart 20e eeuw 30

 2544 Paar 2e gehalte zilveren anjervaasjes met inscriptie: “Limburgsche Tennis Heeren Single Kampioenschappen 1929” -h. 14,8 cm.- 40

 2545 Paar 1e gehalte zilveren flessenbakken met gedraaide mahonie plaat 150
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2546

2547

kavel TRUE Inzet

 2546
1e gehalte zilveren mosterdpotje met blauwglazen binnenbak en lepeltje met bijpassend strooibusje en zoutvaatje, meesterteken: Wil-
liam Suckling, 1940 80

 2547 Paar 1e gehalte zilveren schaaltjes op voet met opengewerkte rand, mogelijk meesterteken: William Hornby, 1926/27 60

 2548 1e gehalte zilveren visitekaartjeshouder met initiaal H, Birimingham, 1910/11, daarbij: 1e gehalte zilveren poederdoosje met emaille 
deksel, Birmingham, 1916 - emaille beschadigd - 30

2549

2550

 2549 Drie 2e gehalte zilveren zeskantige pillendoosjes met opgelegd floraal decor 75

 2550 Drie 2e gehalte zilveren vaasjes -gebruikssporen en inscripties- 100

 2551 Twee 1e gehalte zilveren strooiers met repoussé floraal decor, 20e eeuw -10 en 8,5 cm- 30

 2552 Zilveren sigarettenkoker met geguillocheerd decor, Chester 1929, daarbij: zilveren beursje met pen, Birmingham, 1e helft 20e eeuw 50

2553
2554

 2553 Twee zilveren sigarettendozen met geguillocheerd decor, Britse merken -17 x 9 x 5 cm en 8,7 x 8 x 3,6 cm- 100

 2554 Drie geslepen kristallen bakjes met 1e gehalte zilveren deksel, Britse merken 60

 2555 Zilveren pillendoosje, zilveren tondeldoosje, zilveren luciferhouder, Britse merken 40

 2556 Twee 3e gehalte zilveren zoutbakjes 30

 2557 1e gehalte zilveren knipmesje en sigarenknipper 30
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2558

2560

2562

kavel TRUE Inzet

 2558
1e gehalte zilveren zoutvat op drie pootjes, circa 1800, 2e gehalte zilveren beker op voet en kannetje -beker en kannetje gebruiksspor-
en- 75

 2559 Paar 1e gehalte zilveren manchetknopen met Zeeuwse knopen, daarbij; een 3e gehalte zilveren broche met schelpcamee 30

 2560 Drie 2e gehalte zilveren lodereindoosjes, 18e eeuw in foedraal 500

 2561 Geribde 3e gehalte zilveren potloodhouder, sigarettenpijpje met bakelieten mondstuk en eivormige 2e gehalte zilveren strooier met 
decor van een bootje 30

 2562 Twee 1e gehalte zilveren fotolijstjes met bloemdecor -3,7 x 3,7 cm.- 25

 2563 Twee 2e gehalte zilveren priemen met gravédecor, midden 19e eeuw 15

2564

2569
 2564 Twee 2e gehalte zilveren naaldenkokers 20
 2565 Kleine 1e gehalte zilveren koker, Birmingham 1923, twee strooibusjes en 2e gehalte zilveren sierkurk 40
 2566 Drie botermesje met 2e gehalte zilveren handvat, model Acorn, ontwerp Georg Jensen 60
 2567 Doosje met diverse zilveren sieraden, Djokja zilveren bonbonmandje en zilveren chatelaine met signet en pijpenwroeter 50
 2568 Diverse zilveren voorwerpen, schaaltjes, schepwerk, etc. 2e/3e gehalte zilver ATP

 2569
Trio 1e gehalte zilveren dames accesoires: handschoenspanner, Birmingham, 1896, zilveren pincent, H.Pidduck & Sons, Birmingham, 
1897 en zilveren veterhaakje, Adie & Lovekin, Birmingham, 1900 25

 2570 Zilveren voorwerpen waaronder sieraden, muntgeld en vormstukje, daarbij: replica ‘ijzeren kruis’ ATP

 2571 Drie diverse gehalten zilveren schuiers, waaronder één met getorste steel afgezet met een cherubijn en de inscriptie ‘Betsi’, daarbij; 
een 2e gehalte zilveren paplepeltje, meesterteken Voorschoten Zilverfabriek, Voorschoten, 1925 25

2572

2574

 2572
2e gehafte zilveren roomkan en lepelvaasje, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1919 en 2e gehalte zilveren 
suikerbak, Van Kempen, Begeer & Vos.’ s-Hertogenbosch/Utrecht/Voorschoten, 1922 100

 2573 Drie 2e gehalte zilveren servetbanden, twee vingerdoekjesringen, klontjestang, theelepels, etc. 50

 2574 Driedelige 1e gehalte zilveren kapset met bewerkte randen en guillochédecor, adres: Alexi Arc, Birmingham, 1921 -gebruikssporen- 15

 2575 2e gehalte zilveren memorielepel Eliza Platt Stoddard, 2e gehalte zilveren vorkje, BWZG muntlepeltje en een paar vleesvorkjes met 
3e gehalte zilveren heften 20

 2576 2e gehalte zilveren miniatuur chinese draak, 3e gehalte zilveren miniatuur schaaltje en servetband 15
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2578
2581

kavel TRUE Inzet

 2577 2e gehalte zilveren breinaaldenschede -breukje-, odeurflacon met zilveren dop -defecten- en 3e gehalte zilveren vestzakhorloge met 
gravédecor van een paard voerende man op de achterzijde 20

 2578 Twaalf hamergeslagen Djokja vingerkommen met repoussé lotusdecor, eerste helft 20e eeuw 300

 2579 Vier hamergeslagen vingerkommen met gecontourneerde rand en repoussé lotusdecor, eerste helft 20e eeuw 80

 2580 Drie hamergeslagen Djokja schaaltjes met repoussé lotusdecor, eerste helft 20e eeuw 80

 2581 Serie van 26 1e gehalte zilveren miniatuur ‘bloemenalfabet’ bordjes, Franklin Mint - 275 gram - 50

 2582 Vijf 2e gehalte zilveren servetbanden en vier vingerdoekjesringen 40

 2583 Zilveren zoutlepeltjes, mosterdlepeltje, twee vingerhoeden, vaasjes, etc., diverse gehaltes en Djokja 50

 2584 2e gehalte zilveren vork, zilveren lepel, 18e eeuw, onduidelijk keur, 2e gehalte zilveren tasbeugel met parelrand en 3e gehalte zilveren 
maliënbeursje 30

2585

2586

 2585
Driedelig 1e gehalte zilveren theeservies met kabelranden, dolfijn op de deksels deksel en rozetten bij de aanzet van de palissander 
handvatten, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1938 500

 2586 Tien 2e gehalte zilveren sierkurken, 19e/20e eeuw 80

 2587 Zilveren naaldenkoker, 19e eeuw, drie zilveren flessenstoppen, paar zilveren heften, Nederlands-Indië, etcetera ATP

 2588 Divers 1e en 2e gehalte zilver, waaronder zuurvorkjes met agaten en benen heften, inktpotje, borstels en pennen 20

2589
2591

 2589
1e gehalte zilveren replica van een 17e eeuws reisbestekje uit de serie “Zilver uit de Gouden Eeuw”, Koninklijke Begeer, Zoetermeer, 
in originele verpakking 40

 2590 Drie verguld 2e gehalte zilveren 20000 uren Mercedes Benz speldjes waarvan twee met een saffierkleurig steentje 20

 2591 2e gehalte zilveren breinaaldenschede met gravédecor -gebruikssporen-, houder voor haaknaald en priem, alle 19e eeuw 30

 2592 2e gehalte muntenkokertje, sieraden, waaronder een defect gouden ringetje 20

 2593 Verzameling divers zilveren schepwerk, roomkannetje, schaaltje, etcetera, 1e en 2e gehalte zilver ATP
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2594 2596

kavel TRUE Inzet

 2594 2e gehalte zilveren bijbelklampen, broche en rozenkrans 30

 2595 2e gehalte zilveren signetten, horlogeketting, collier, etc. 80

 2596 Zilveren rozenkrans en kettingen met breipendoppen 80

2597

2598

 2597 Zes 3e gehalte zilveren messenleggers in de vorm van hondekoppen, buitenlands werk 80

 2598 Uitgebreid lot diverse zilveren met emaille zustersspelden - 900 gram - 200

 2599 2e gehalte zilveren messenleggers met parelranden in doos, meesterteken: K. Sartori, Amsterdam, 1924-1927 60

2600

2601

 2600
2e gehalte zilveren mokkaservies bestaande uit: mokkapotje met tuit in de vorm van een dolfijnenkop, melkkan en suikerpot op voet 
met palmet- en parelranden en palissander handgrepen, Empire-stijl, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1909 
-één handvat zit los-

150

 2601 Zes BWZG vingerkommen met gedreven decor van bloemen, runderen en duivelsmaskers, Sumatra, circa 1930 150

 2602 2e gehalte zilveren tafelkandelaartje, sierkurk, drie vingerdoekjesringen, pillendoosje, etc. 80
 2603 2e gehalte zilveren mosterdpothouder, twee theezeven en suikerschep 50
 2604 Twee 2e gehalte zilveren kaasduimen met parelrand en twee Djokja kaasduimen met pauwendecor 40
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2605 2607

kavel TRUE Inzet

 2605 Twee Djokja onderzetters, asbak, Sumatraans schaaltje en twee bonbonschaaltjes 80

 2606 Twee 2e gehalte zilveren servetbanden, sierkurk, flacon met 1e gehalte zilveren dop, etc. 40

 2607 Drie 1e gehalte zilveren tafelborstels Britse merken 30

 2608 Diversen zilveren sieraden, lepeltjes, etcetera 20

 2609 Vijf 1e gehalte zilveren theelpels in 2e gehalte zilvern bekertje, Britse en Scandinavische merken 20

2610

2612

 2610 Zes diverse zilveren theezeven, diverse gehaltes 100

 2611 Divers 2e gehalte klein zilver 75

 2612 4-delig 2e gehalte zilveren koffie/thee serviesje met houten greepjes en knopjes, 1943 350

 2613 Vier 2e gehalte zilveren kaasduimen 35

 2614 Drie geslepen kristallen schalen met 2e gehalte zilveren hengsels met parelrand, Nederland, circa 1900 30

2615
2618

 2615
Vijfdelig 2e gehalte zilveren theeservies, bestaande uit: theepot, koffiepot, melkkan en suikerpot met floraal decor op blad met be-
werkte rand, daarbij: theezeef met lekbakje 800

 2616 Verzameling 2e gehalte zilveren dienbestek en sieraden 30

Flatware

 2617 2e gehalte zilveren soepdienlepel met gravédecor, meester: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1872 50

 2618 1e gehalte zilveren aspergeschep, rondfilet, meester: D. van Outvorst & Zn., Amsterdam, 1912 100

 2619 Opengewerkte 2e gehalte zilveren dienschep met rankendecor aan ivoren handvat, meester: J. Schouten, Amsterdam, 1851 -lichte 
gebruikssporen- 30
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2620 2624

kavel TRUE Inzet

 2620 2e gehalte zilveren lepel met gravéwerk, Rusland, 1887 50

 2621 Opengewerkte 2e gehalte zilveren taartschep met oud-Hollands decor, meester: B.W. van Eldik, Zutphen, 1929 50
 2622 2e gehalte zilveren gembercouvert met filetrand, meester: waarschijnlijk D. van Oudvorst, Amsterdam, 1880 20
 2623 2e gehalte zilveren visschep aan ivoren handvat, eindigend in een punt, onduidelijk meesterteken, 1835 -handvat vergeeld, zit los- 50

 2624 2e gehalte zilveren soepdienlepel, puntfilet, meester: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1929 60

 2625 2e gehalte zilveren croquetschep, puntfilet, meester: A.J. Driessen, Schoonhoven, 1910-1919 25
 2626 1e gehalte zilveren klontjestang, meesterteken: Carl M. Cohr, Denemarken, circa 1920 15

2627

2630

 2627 Broodmes met 2e gehalte zilveren greep met gedreven decor -31,5 cm- 60

 2628 2e gehalte zilveren groentelepel met gegraveerd decor, meesterteken J. H. Tarner, Amsterdam, 1873 25

 2629 2e gehalte zilveren dienlepel met floraal decor, meester: Georg Jensen, eerste helft 20e eeuw 100

 2630 2e gehalte zilveren suikerschep, model Magnolia, ontwerp Georg Jensen, 1928 50

2631
2632

 2631 2e gehalte zilveren zoutlepeltje, model Acorn, ontwerp Georg Jensen 30

 2632 2e gehalte zilveren sauslepeltje, ontwerp Georg Jensen, midden 20e eeuw 40

 2633 Zilveren taartvork met oud-Hollands decor, Nederland, 20e eeuw -17,5 cm- ATP

2634

2636

 2634 Zilveren taartschep met opengewerkt decor van zwaluwen en acanthusbladeren, Zaanlandse Zilversmeden, 1932 -12,6 cm- ATP

 2635 2e gehalte zilveren taartschep in Louis XV-stijl, buitenlandse keuren -24 cm- ATP

 2636
3e gehalte schenklepel met uiteinde in de vorm van een geciseleerde eend aan rijk bewerkte steel, adres: A. Rusal, Duitsland, circa 
1900 -l. 33 cm.- 150

 2637 2e gehalte zilveren aspergetang met filetrand, meester: A. Kuijlenburg, Schoonhoven, 1878 80
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2638

2639

kavel TRUE Inzet

 2638 2e gehalte zilveren strooilepel met schuitvormige bak, circa 1820 30

 2639 2e gehalte zilveren natfruitschep met gravédecor, onduidelijk meesterteken, 1865 20

2640
2643

 2640 3e gehalte zilveren dienlepel met beer aan het uiteinde van de steel, meesterteken JR in een schild, Duitsland, circa 1900 40

 2641 2e gehalte zilveren roomlepel met hartvormig schildje en vogel op de steel, onduidelijk meesterteken, 1890 15

 2642 2e gehalte zilveren taartschep met floraal gravédecor en getorste steel, meesterteken: A.A. Graves-Kooijman, Schoonhoven, 1888 30

 2643 2e gehalte zilveren lepel met rattenstaart en gegraveerd monogram “S.T.”, circa 1700 50

 2644 2e gehalte zilveren sauslepel, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1924 25

2645 2646

 2645
2e gehalte zilveren visschep met floraal gravédecor aan zwart gebeitst houten greep, meesterteken: J. Lang en C. Koops, Rotterdam, 
1849 80

 2646 2e gehalte zilveren strooilepel met schuitvormige bak, Louis Seize, Amsterdam 1883, onduidelijk meesterteken -20,5 cm- 45

2647 2650

 2647
2e gehalte zilveren strooilepel met filetrand langs de steel, meesterteken: W. van Gastel, Breda, 1831 -reparatie aanzet steel en ge-
bruikssporen-, daarbij: opengewerkte houder met floraal decor voor mosterdpotje en rijkbewerkte dessertlepel 40

 2648 2e gehalte zilveren taartschep aan bewerkte steel, eindigend in een toorts, meesterteken: Oud-Holland, Zeist, 1949 30
 2649 2e gehalte zilveren strooilepel met filetranden, onduidelijk meesterteken, 1835 15

 2650 2e gehalte zilveren taarschep met paddestoelendecor aan het uiteinde van de steel, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1928 35
 2651 2e gehalte zilveren roomlepel met Pegasus op het uiteinde van de omgebogen steel, circa 1900 15
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2655 2657

kavel TRUE Inzet

 2652 Kerst-lepel, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, midden 20e eeuw 25
 2653 Stalen vork aan ebbenhouten handvat met 2e gehalte zilveren monturen, gravédecor, gespiegeld monogram onderop, 18e eeuw 40
 2654 2e gehalte zilveren visschep, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, 1920 150

 2655 2e gehalte zilveren sauslepel, parelrand, aan getorste steel, meesterteken: T. Uriot, Amsterdam, 1900 80
 2656 2e gehalte zilveren soepdienlepel, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1895 80

 2657 2e gehalte zilveren eierlepel, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1895 40
 2658 2e gehalte zilveren pasteischep, parelrand, meesterteken: G. Reeser, Den Haag, 1895 40
 2659 2e gehalte zilveren natfruitschep, parelrand, onduidelijk meesterteken, 1905 80
 2660 2e gehalte zilveren dienschep, parelrand, aan getorste steel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1902 40
 2661 2e gehalte zilveren soeplepel met palmetdecor, Nederland, 19e eeuw -25,5 cm- 35
 2662 2e gehalte zilveren kinderlepel, puntfilet, meester: A. Kuylenburg, Schoonhoven, 1927-1931 10

2663

2665

 2663 2e gehalte zilveren roomleper met parelrand, meesterteken J. Boon, Schoonhoven, 1917 15

 2664 2e gehalte zilveren juslepel met getorste steel en parelrand, Meesterteken A.A. Graves Kooiman, Schoonhoven, 1893 15

 2665 2e gehalte zilveren toastvork, meesterteken J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1919 15

 2666 2e gehalte zilveren aardappellepel, Haags lof, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1929 20

2667
2671

 2667 2e gehalte zilveren groentelepel, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1930 20

 2668 2e gehalte zilveren sauslepel, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1924 15

 2669 2e gehalte zilveren sauslepel, filetrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1896 15

 2670 Wildschaar met 2e gehalte zilveren handvatten, puntfilet, circa 1930 20

 2671 2e gehalte zilveren groentelepel, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1930 25
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2672

2674

kavel TRUE Inzet

 2672 2e gehalte zilveren taartschep met bewerkte steel, meesterteken: C. Begeer, Utrecht, 1920 45

 2673 2e gehalte zilveren sauslepel met gravédecor, meesterteken: C.F. Heise, Denemarken, 1931 30

 2674 2e gehalte zilveren sauslepel met schelp aan het uiteinde van de steel, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Voorschoten, 1928 25

 2675 Gematteerde 2e gehalte zilveren strooilepel/natfruitlepel met bewerkte rand langs de steel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, 
Voorschoten, 1915 20

 2676 2e gehalte zilveren taartschep met gravédecor, meesterteken: J. Schijfsma, Sneek, 1908 30

2677

2681

 2677 Bladvormige 2e gehalte zilveren taartschep aan getorste steel en greep met parelrand, onduidelijk meesterteken, 1919 25

 2678 2e gehalte zilveren petit-fourschep met bladvormig uiteinde aan getorste steel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorscho-
ten, 1908 15

 2679 2e gehalte zilveren dienschepje met gravédecor, onduidelijk meesterteken, 1886 20
 2680 2e gehalte zilveren natfruitschepje, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, 1925 15

 2681
2e gehalte zilveren tot natfruitlepel verzaagde tafellepel, Haags lof, met tekst: “Te veel nat wordt men zat”, en monogram “A.L.A.”, 
meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1931 40

 2682 Hamergeslagen 2e gehalte zilveren dienlepel, meesterteken: H. Hooijkaas, 1928 25
 2683 2e gehalte zilveren klontjestang en de vorm van een jonglerende harlekijn 25
 2684 2e gehalte zilveren dienschepje, meester: A. de Pater, Schoonhoven, 1868 15

2685 2686

 2685 2e gehalte zilveren vleesvork, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 40

 2686 2e gehalte zilveren pasteischep, parelrand, meesterteken: D. Outvorst, Amsterdam, 1896 40

 2687 2e gehalte zilveren groentelepel, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 30

 2688 2e gehalte zilveren sauslepel, parelrand, aan getorste steel, onduidelijk meesterteken, 1888 30

 2689 2e gehalte zilveren pasteischep, parelrand, aan getorste steel, meesterteken: J.M. van kempen & Zonen, Voorschoten, 1888 -ge-
graveerd monogram- 20
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2690

2692

kavel TRUE Inzet

 2690 2e gehalte zilveren visdiencouvert, Haags lof, meester: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1929 60

 2691 Paar 2e gehalte zilveren sauslepels, puntfilet, meester: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1930 25

 2692
2e gehalte zilveren cakeprikker met oud-Hollands decor en melkmeisje aan het uiteinde van de steel, siervork met molen aan het 
uiteinde van de steel en roomlepel met oud-Hollands decor in de bak en zeilbootje aan het uiteinde van de steel, alle eerste helft 20e 
eeuw

100

 2693 Paar 1e gehalte zilveren maisprikkers in de vorm van maiskolven, 1e gehalte zilveren strooiertje en pillendoosje 30

 2694 Botermees, kaasmes en twee belegvorkjes met 3e gehalte zilveren heften met parelrand 20

 2695 2e gehalte zilveren theezeefje, jaarletter 1949, zilveren suikerschep, meesterteken H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1916 en tweede 
gehalte suikerschep, meesterteken M.J. Gerritsen, Zeist, circa 1920 15

2696
2700

 2696 3e gehalte zilveren aspergeschep en vleesvork, dubbelfilet 25

 2697 Vierdelige 2e gehalte zilveren hors d’oeuvreset met opengewerkt ruitjesdecor aan het uiteinde van de gematteerde steel, meester: H. 
Hooijkaas, Schoonhoven 1919 50

 2698 Twee 2e gehalte zilveren specerijenlepeltjes, 18e eeuw 40

 2699 Paar schepjes met bewerkte bak en figuren aan het uiteinde van de steel 20

 2700 Drie dienlepels met geschulpte zijde, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, diverse jaren 100

 2701 Paar 2e gehalte zilveren vleesdienvorken, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1915 80

2702 2703

 2702
Paar 2e gehalte zilveren sauslepels met parelrand aan getorste steel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1893 en 
1894 60

 2703
Paar 2e gehalte zilveren groentelepels, aardappellepel en sauslepel, alle puntfilet, meester: Gerritsen & van Kempen 1930 en 1931, 
Zeist, 85

 2704 Kaasschaaf met 2e gehalte zilveren handvat, Haags lof, meester: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten -gebruikssporen-, twee 
botermesjes met 3e gehalte zilveren handvatten, puntfilet en dienmesje met 3e gehalte zilveren handvat -gebruikssporen- 25

 2705 Paar 2e gehalte zilveren vleesvorkjes, puntfilet, meester: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1930 15

 2706 Vier 2e gehalte zilveren dessertlepels en drie dessertvorken, Hollands glad, meester: C. Begeer, Utrecht, 1891 -sterke gebruikssporen 
aan de vorken- 80
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2707

2711

kavel TRUE Inzet

 2707 Vier 2e gehalte zilveren tafelcouverts, spatelfilet met golvende rand, meester: Delheid, tweede helft 19e eeuw -sterke gebruikssporen- 110

 2708 Drie 2e gehalte zilveren dessertsvorkjes, puntfilet, meesterteken J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten 1918 20

 2709 Drie diverse gehalte zilveren belegvorkjes, één met getorste steel en parelrand 15

 2710 2e gehalte zilveren sierschep, meesterteken Zaanlandsche Zilversmederij, Amsterdam/Haarlem, circa 1930, daarbij; tweede gehalte 
zilveren cakevork, meesterteken H. Hinne, Delft, 1925 20

 2711 2e gehalte zilveren theelepels waaronder met Zeeuwse knoop 50

 2712 2e gehalte zilveren klontjestangen, suikerschep met oud-Hollands decor en kinderschuifje, ajour, daarbij: naaischaartje met zilveren 
handvatten 40

 2713 Drie 2e gehalte zilveren vismessen, onduidelijk meesterteken, 1917 40

2714 2717

 2714
2e gehalte zilveren dienlepel met gravédecor op de steel, sierlepel met ooievaar aan het uiteinde van de steel en rijkbewerkt licht 
verguld 2e gehalte zilveren tafelcouvert 65

 2715 Vier 2e gehalte zilveren dessertlepels 30

 2716 2e gehalte zilveren cakeprikker met oud-Hollands decor en jamlepel met gravédecor 20

 2717 Twee 2e gehalte zilveren tafellepels en twee tafelvorken, 18e/19e eeuw 80

 2718 Celluloid imitatie-ivoren slacouvert met 3e gehalte zilveren handvatten, dubbelfilet, in doos, circa 1930 20

 2719 Driedelig 2e gehalte zilveren hors d’oeuvrestel, Hollands glad, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, eerste kwart 
20e eeuw 30

 2720 Twee 2e gehalte zilveren natfruitlepels, diverse modellen, meesters en jaren 30

2721
2722

 2721 Drie rijkbewerkte 2e gehalte zilveren dessertlepels met floraal gravédecor, C.F. Heise, Denemarken, 1925 55

 2722 Twee 2e gehalte zilveren tafellepels, 18e eeuw 40

 2723 Drie 2e gehalte zilveren theeduimpjes met gravédecor, 19e eeuw -reparaties aan één theeduimpje- 30

 2724 2e gehalte zilveren theezeef met oud-Hollands decor, theezeef puntfilet, vleesvorkje puntfilet en oestervork 40
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2725

2726

kavel TRUE Inzet

 2725
Vijf 1e (999/1000) gehalte zilveren herdenkingslepeltjes, troonsafstand koningin Juliana en troonsbestijging koningin Beatrix, mees-
terteken: M.J. Gerritsen, Zeist, 1980 50

 2726 Paar 2e gehalte zilveren groentelepels, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, diverse jaren 80
 2727 Paar 2e gehalte zilveren sauslepels, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1893 60
 2728 Twee 2e gehalte zilveren aardappellepels, parelrand, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1929 en 1930 80
 2729 Paar 2e gehalte zilveren zuurvorken, parelrand, meesterteken: A.J. Driesen, Utrecht, 1888 40

2730 2734

 2730 Paar 2e gehalte zilveren vleesvorkjes, parelrand, meesterteken: J.M. van kempen, & Zonen, Voorschoten, 1888 40

 2731 2e gehalte zilveren vismes en visvork, parelrand -gegraveerd monogram- 30

 2732 Twee 2e gehalte zilveren dienvork en olijfvork, parelrand 40

 2733 Twee 2e gehalte zilveren dessertvorken, parelrand, aan getorste steel, diverse meesters en jaren 20

 2734 Drie 2e gehalte zilveren tafellepels en dessertlepel, parelrand, diverse meesters en jaren 50

 2735 Dessertmes, tafelmes en botermesje, parelrand met zilveren handvatten, etc. 40

2736

 2736
Zes 2e gehalte zilveren tafellepels, dubbelfilet, meester: Roelof Helwig, Amsterdam, 1827 -monogram G. D. V. aan de achterzijde van 
de steel- 100

 2737 Zes 2e gehalte zilveren dessertlepels, meester: J. van den Broek, Amsterdam, 1849 -gebruikssporen- 40

 2738 Vijf 2e gehalte zilveren theelepels met filetrand, meester: S. Woortman, Amsterdam, 1827 -gegraveerd monogram aan de voorzijde 
van de steel W.D.V.- 20

 2739 Serie van zes 1e gehalte zilveren lepeltjes met voorstelling van de koningen en koninginnen van Europa, uitgegeven door Franklin 
Mint, 1977 25
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2740

2742

kavel TRUE Inzet

 2740 Hamergeslagen 2e gehalte zilveren tafelcouvert, 1934 -gebruikssporen en gegraveerd monogram- 25

 2741 Twaalf grote 2e gehalte zilveren taartvorken, puntfilet, meester: Gerritsen & van Kempen, Zeist, circa 1930 50

 2742 Zes 2e gehalte zilveren viscouverts, puntfilet, meester: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1931 150

2743

2746

 2743 2e gehalte zilveren visdiencouvert, puntfilet, meester: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1932 100

 2744 Twaalf 2e gehalte zilveren ijslepels, puntfilet, meester: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, circa 1930 60

 2745 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels in foedraal, Albertus Jolen, Meppel, 3e gehalte zilveren maliënbeursje en een zilveren damesre-
montoir in foedraal 60

 2746 Acht zilveren theelepels in mahonie lepeldoosje, zes van Anthonie & Jacobus Johannes Driesen, Schoonhoven, 19e eeuw 50

 2747 Zes zilveren tafellepels met gildekeuren waaronder: Johannes Verloove, Rotterdam 1809, Leonardus Engelskerken, Den Bosch 1797, 
Jacob van Nieuwcasteel, Utrecht 1809 ATP

 2748 Elf 2e gehalte zilveren lepeltjes met bloemsteel, Zaanlandse Zilversmederij, Amsterdam/Haarlem, circa 1925 20

 2749 Twaalf 2e gehalte zilveren messenleggers, meesterteken Fa. Benten & Zonen, Amsterdam, circa 1875 50
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2750

2751

kavel TRUE Inzet

 2750

12-persoons, 77-delig 2e gehalte zilveren bestekgedeelte in cassette, Hollands glad, bestaande uit: 12 tafelmessen, 12 tafelvorken, 12 
tafellepels, 12 dessertmessen, 12 dessertvorken, 12 dessertlepels, soepdienlepel, aardappellepel, groentelepel, sauslepel en vlalepel, 
meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1938 -minimale lichte gebruikssporen-, daarbij: verzilverde sauslepel, Hollands glad, 
Keltum

800

 2751 Negen 2e gehalte zilveren dienlepels acht stuks versierd met parelrand, diverse meestertekens en jaren (907 gr.) 250

 2752 Serie van negen 2e gehalte zilveren koffielepeltjes, dubbelfilet, meesterteken: Fa. J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten 35

2753

2757

 2753 Serie van negen 2e gehalte zilveren koffielepeltjes met bijpassend vergulde klontjestang 25
 2754 Serie van 12 2e gehalte zilveren koffielepeltjes met bloemsteel 25
 2755 Acht stuks 2e gehalte zilver, waaronder lepels, deksels met Oud-Hollands decor, theezeef en borstel 20

 2756 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels, suikerschep en theeschepje met bewerkte rand aan het uiteinde van de steel, meesterteken: H. 
Hooijkaas, Schoonhoven, circa 1930 60

 2757
Zes 2e gehalte zilveren taartvorken en negen theelepels met dieren aan het uiteinde van de steel, meesterteken: Gerritsen & van Kem-
pen en van Kempen & Begeer 50

 2758 Twaalf verguld zilveren 3e gehalte zilveren theelepels met een schelp aan het uiteinde van de steel, Duitsland, circa 1900 40

2759

 2759
Drie 2e gehalte zilveren klein formaat dessertmesjes en vijf -vorkjes met verticaal geribde handvatten, eindigend in een punt, meester-
teken: L.J. Limburg, Amsterdam, eerste helft 20e eeuw, daarbij: twee tafelmessen -handvat tafelmessen los van lemmet- 80

 2760 20 2e gehalte zilveren theelepels met scheepjes, figuren, etc. aan het uiteinde van de steel 70
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 2761 Negen 2e gehalte zilveren theelepels, diverse meesters en jaren, circa 1800 50
 2762 Vier muntlepels, drie 2e gehalte zilveren vingerdoekjesringen, drie servetringen en sierkurk 40
 2763 1e gehalte zilveren saladecouvert, Bonebakker & Zoon, 19e eeuw ATP
 2764 2e gehalte zilveren slacouvert, parelrand, aan getorste steel, meesterteken: T. Uriot, Amsterdam, 1899 80
 2765 2e gehalte zilveren slacouvert, parelrand, aan getorste steel, meesterteken: J. Schijfsma, Sneek, 1903 80

 2766
Vier gehalte zilveren viscouverts, parelrand, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, diverse jaren, daarbij: vismes en 
viscouvert, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1922 200

 2767 Vijf dessertmessen met stalen klingen en 2e gehalte zilveren handvatten 50

2768
2770

 2768 18 2e gehalte zilveren ijslepels, parelrand, meesterteken: G. Reeser, Den Haag, 1891 100
 2769 Set van vijf en zes 2e gehalte zilveren theelpels, Nederlands gekeurd, 1e helft 20e eeuw ATP

 2770
44-delig 2e gehalte zilveren bestekgedeelte, Haags lofje, 7 tafelvorken, 11 tafellepels, 9 kleine vorken, 9 kleine lepels, 3 groentelepels, 
2 aardappellepels, 1 vlalepel, 1 sauslepel, 1 juslepel, Nederlandse keuren 150

 2771 Zes 2e gehalte zilveren theelepels aan opengewerkte steel met floraal decor, Juvel, jaren ‘60/’70 20

 2772 Zeven 2e gehalte zilveren theelepels en suikerschep met opengewerkte puntsteel en klavermotief, meester: Gebroeders Huisman, 
Amsterdam, eerste kwart 20e eeuw 30

 2773 2e gehalte zilveren taartschep en twaalf taartvorken, puntfilet, meester: Gerritsen & van Kempen, Zeist, circa 1925 60

2774

2775
 2774 Zes 2e gehalte zilveren tafelcouverts, puntfilet, meester: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1931 150

 2775 Zes 2e gehalte zilveren dessertcouverts, puntfilet, meester: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1928 en 1930 100

 2776 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels, puntfilet, meester: Gerritsen & van Kempen, Zeist, circa 1930 40

 2777 Twaalf 2e gehalte zilveren mokka/advocaatlepeltjes, meester: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, circa 1930 35

 2778 Zilveren theelepels, koffielepels, sauslepel, bekertje, oestervorkjes, servetband, vingerdoekjesring, et cetera, diverse gehaltes -ge-
deeltelijk gebruikssporen- 70
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 2779 2e gehalte zilveren bestekdelen, Hollands, grotendeels 19e eeuw -sterke gebruikssporen- 180

 2780 1e gehalte zilveren bestekdelen, Georgian, diverse meesters en makers -sterke gebruikssporen- 130

2781

2784

 2781
Verzameling tafelzilver, zeven 2e gehalte zilveren vismessen met bijbehorend dienbestek, Van Kempen en Zonen, 1919. Elf 1e ge-
halte zilveren gebaksvorkjes, Wilkens, Duitsland. Sterling zilveren suikertang, Londen, 1903. Zes 2e gehalte zilveren theelepels. (980 
gr)

120

 2782 2e gehalte zilveren compotelepetje, patéschep en cakeprikker, alle met getorste steel en 2e gehalte zilveren cakeprikker met molentje 20
 2783 Divers 2e gehalte zilveren schepwerk en dienbestek, 19e/20e eeuw ATP

 2784 Zes 2e gehalte zilveren couverts, Gerritsen & Van Kempen, Zeist 1935, daarbij: diverse 2e gehalte zilveren dienbestek ATP

 2785 Elf 2e gehalte zilveren mokkalepels, meester: L. Schenkel, Schoonhoven, 1882-1904 10
 2786 Elf 2e gehalte zilveren mokkalepels, meester: L. Schenkel, Schoonhoven, 1882-1904 10

2787

2794

 2787 Twaalf 2e gehalte zilveren tafelcouverts, Haags lof, meester: J.M. van Kempen & Zonen, 1922 -lichte gebruikssporen- 250
 2788 Twaalf 2e gehalte zilveren dessert couverts, Hollands glad, meesterteken J. van den Broek, Amsterdam, 1887 250
 2789 Zes 2e gehalte zilveren theelepels, zes moccalepels en twaalf taartvorken, meesterteken Gerritsen & Van Kempen, Zeist, 1926 - 1961 80

 2790
Vier 2e gehalte zilveren tafelcouverts met parelrand, met inscriptie ‘H.J.’, meesterteken Voorschoten n.v. Zilverfabriek, Voorschoten; 
twee dessertcouverts en één dessertlepel met inscriptie ‘H.J’., meesterteken Voorschoten n.v. Zilverfabriek, Voorschoten, daarbij: 
gelijkend tafel couvert met parelrand met inscriptie ‘W.V.’, meesterteken J.A.A. Gerritsen, 1924

225

 2791 Vier 2e gehalte zilveren siervorken, daarbij; twee 2e gehalte zilveren lepels met Oud-Hollands motief 25
 2792 Twaalf 2e gehalte zilveren taartvorkjes, meesterteken S. Spijer, Amsterdam, circa 1900 60
 2793 Zes 2e gehalte zilveren tafelcouverts met parelrand, meesterteken J.M van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1903 200

 2794 Zes zilveren tafelcouverst, spatelfilet, 13 Lötig, Duits werk -796 gr- 275
 2795 Twaalf 2e gehalte zilveren taartvorken en negen theelepels met bloemsteel, circa 1930 60
 2796 2e gehalte zilveren dienschepje, jamlepel, suikerschepjes, etc. 50
 2797 2e gehalte zilveren bestekdelen waaronder een dessertvork met Amsterdams keur -gebruikssporen- 50
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 2798 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels met gravédecor, meesterteken: Wed. H. van der Ree, Schoonhoven, 1875 -gebruikssporen- 35

 2799 Twaalf 2e gehalte zilveren apostellepels met getorste steel, meesterteken: Zaanlandsche Zilversmederij, circa 1930 60

 2800 Twaalf 2e gehalte zilveren mokkalepeltjes met gravédecor, onduidelijk meesterteken, tweede helft 19e eeuw, daarbij 12 mokka-
lepeltjes met gravédecor, tweede helft 20e eeuw 50

 2801 Zuurvorken, suikerschepje en suikerschep met gravédecor, 19e/20e eeuw 35

 2802
Paar 2e gehalte zilveren botermesjes, vleesvorkje palmet, olijflepel Hollands glad, botermesje Haags lof, cakevork puntfilet en schepje 
parelrand 60

 2803 Zes tafelmessen aan 2e gehalte zilveren handvatten met gravédecor, midden 19e eeuw 20

2804
2806

 2804 Zes messen aan 3e gehalte zilveren heft met gravédecor, 19e eeuw 90

 2805 Twaalf tafelmessen en tien dessertmessen aan zilveren handvatten met gravédecor en filetranden, midden 19e eeuw -defecten bij 
meerdere messen- 60

 2806 Bestekdelen met zilveren handvatten, diverse gehaltes, kaasschaaf, visdiencouvert, messen, etc., 19e/20e eeuw 40

 2807 Divers Djokja, theezeef, cocktailprikkers, etc. 40

2808
2812

 2808 Drie 2e gehalte zilveren zoutlepeltjes en twee mosterdlepeltjes 30

 2809 Twee vergulde niëllo zilveren koffielepels met floraal decor, Sovjet Unie, verzilverde theelepels met blauw emaille en 3e gehalte 
zilveren theelepel 30

 2810 Twaalf 2e gehalte zilveren taartvorken met arabeskendecor op de steel eindigend in een eikel, meesterteken: Zaanlandsche Zilversme-
derij, Haarlem/Amsterdam, derde kwart 20e eeuw 30

 2811 Twee 2e gehalte zilveren theeduimpjes, roomlepeltje en negen zilveren theelepels, daarbij: verzilverde theelepels en cakeprikker 40

 2812
Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels, suikerschep, theeduimpje en roomlepel met opengezaagd geometrisch Jugendstildecor, meester-
teken: N.J. de Pleijt, Schoonhoven, 1911-1915 40

 2813 2e gehalte zilveren strooilepel -defecten-, houder voor haaknaald, theelepels, theeduimpje, 3e gehalte zilveren naaldenkoker en twee 
handvatten voor naaischaartje, 19e/20e eeuw 40
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 2814
Set van twaalf 2e gehalte zilveren theelepels, suikerschep en theeschepje met rijkbewerkte opengewerkte steel en parelrand in doos, 
meesterteken: Gerritsen & van Kempen, circa 1920 25

 2815 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels met provinciewapens in doos, meester: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1943-1946,daarbij: vijf 2e 
gehalte zilveren theelepels met bloemsteel 30

 2816 Negen 2e gehalte zilveren mokkalelepels, waaronder zes aan bladsteel, in doos 20

 2817
Zeven 2e gehalte zilveren tafelvorken, zes tafelmessen en dessertlepel, diverse modellen, meesters en jaren, 19e/20e eeuw -één vork 
gebroken- (circa 762 gram) 150

 2818 2e gehalte zilveren bestekgedeelte, twee zilveren vorken, drie zilveren dessertlepels, één zilveren tafellepel, Van Kempen & Begeer, 
Voorschoten, diverse jaarletters ATP

 2819 2e gehalte zilveren theelepels, servetringen, theezeefje, zoutlepeltjes etc. ATP

2820

2822

 2820 Vijf 2e gehalte zilveren fruitcouverts en twee -vorkjes, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1916 165

 2821 Vijf tafelmessen aan 2e gehalte zilveren geprofileerde heften met gegraveerd crest, eindigend in een punt, meester: A. Bonebakker & 
Zn., tweede helft 19e eeuw 30

 2822 Twaalf 2e gehalte zilveren dessertcouverts, parelrand, meesterteken: Gebr. Huisman, Schoonhoven, circa 1955 450

2823 2824

 2823 Twaalf 2e gehalte zilveren tafelcouverts, parelrand, diverse meesters en jaren 450

 2824 14 gehalte zilveren dessertlepels en vijf dessertvorken, parelrand, diverse meesters en jaren 400
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 2825 Twaalf dessertmessen aan 2e gehalte zilveren heft, parelrand, meesterteken: Gebr. Huisman, Schoonhoven, 1955 300

 2826 Zeven fruitmesjes met 3e gehalte zilveren handvatten met parelranden, Duitsland 20
 2827 Drie series van zes 2e gehalte zilveren theelepels, parelrand 80

 2828 Twaalf 2e gehalte zilveren mokkalepeltjes, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1900 50

 2829 Theelepels, mosterdlepeltje, et cetera, diverse gehaltes 20
 2830 Verzameling zilveren dienbestek, theezeefjes, et cetera, diverse gehaltes ATP

2831

2834

 2831 2e gehalte zilveren suikerschep, vier theelepels met scheepjes aan het uiteinde van de steel en sardinevork, Hollands glad 40

 2832 15 zilveren theelepels waaronder veel souvenirlepeltjes, diverse gehaltes 30

Miniaturen

 2833 Zilveren miniatuur ketel en comfoortje 25

 2834 2e gehalte zilveren miniatuur bouilloire, meesterteken J. van Dijk, Hoorn 25

2835

 2835 Zilveren miniatuur scharensliep, meesterteken Arnoldus van Geffen, Amsterdam, 1728 - 1769 150

 2836 2e gehalte zilveren miniatuur van een zuigeling in een wiegje, Nederland, 20e eeuw 35

 2837 2e gehalte zilveren miniatuur: ophaalbrug 25
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 2838 2e gehalte zilveren miniatuur: herdershond -h. 6,5, l. 11 cm.- 30

 2839 2e gehalte zilveren miniatuur: twee mannen aan het biljart 20

 2840 2e gehalte zilveren  miniatuur: dressuur 25

 2841 2e gehalte zilveren miniatuur: hondekar 25

 2842 2e gehalte zilveren miniatuur: enkelspan met palfrenier 40

2843

2844
 2843 2e gehalte zilveren miniatuur: vierspan staatsiekoets bereden à la daumont 100

 2844 2e gehalte zilveren miniatuur: woonwagen door een paard getrokken -13 x 16 cm- 100

 2845 2e gehalte zilveren miniatuur: eenspans coupé met beweegbare deuren -5 x 16 cm- 60

 2846 2e gehalte zilveren miniatuur: Louis XVI kabinet met beweegbare deuren en lade -8 x 7 cm- 60

 2847 2e gehalte zilveren miniatuur: De Blauwbrug over de Amstel in Amsterdam. H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1955 40

2848

2851
 2848 2e gehalte zilveren miniatuur: eenspan rijtuig (een Franse chaise) 50

 2849 2e gehalte zilveren miniatuur: eenspan rijtuig (een Franse chaise) 50

 2850 2e gehalte zilveren miniatuur: eenspan rijtuig (een Franse chaise) 50

 2851 2e gehalte zilveren miniatuur op palissander basement met vier zilveren bolpootjes: balans 20

 2852 2e gehalte zilveren miniatuur: hengelaar in zijn vissersboot 25
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 2853 Miniatuur: 2e gehalte zilveren kraantjeskan, Mt. Abraham van der Hoef, Haarlem, 18e eeuw 350

 2854 Miniatuur zilveren poffertjespan met benen steel, Amsterdams keur, mt.: Frederik van Strant, 18e eeuw -15 x 4,8 cm- 250

2855

2856

 2855 Miniatuur 2e gehalte zilveren blaker, ongeïdentificeerd meesterteken, circa 1700 -9,5 x 5 cm- 125

 2856 2e gehalte zilveren miniatuur theebus, mt.: Jan de Pauw, Haarlem, circa 1700 275

 2857 2e gehalte zilveren miniatuur koffie- en theeservies op dienblad 60

 2858 Zilveren miniatuur van een kind in een looprekje 225

2859

2861

 2859 Zilveren miniatuur asschep met gegraveerde initialen, Nederland, 18e eeuw 70

 2860 Zilveren miniatuur van houtzagers, buitenlands werk, 20e eeuw 35

 2861 Groot formaat miniatuur: postkoets bespannen door zes paarden -l. 32 cm.- 180

 2862 2e gehalte zilveren miniatuur: marktkraam met stoffenverkoper 30

 2863 2e gehalte zilveren miniatuur: paard en wagen 20



Vrijdag 22 juni, 2018 Zilveren sieraden en voorwerpen

230

2864

2868

kavel TRUE Inzet

 2864 2e gehalte zilveren miniatuur van de ‘Gouden Koets’ met zes paarden  - L. 12 cm - 70
 2865 2e gehalte zilveren miniatuur: parapluverkoper 10
 2866 2e gehalte zilveren  miniatuur: vrouw bij wastobbe en ossenkar 20
 2867 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee haasjes en poedel 25

 2868 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: grizly beer en koalabeer met jong 25
 2869 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kat en hond 25
 2870 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: schildpad en kikker 25
 2871 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: ara en konijn 25

2872

2875

 2872 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: paard en 3 uiltjes op een tak 25

 2873 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: golfspeler en tennisspeler 25

 2874 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: theestoof en telraam (defekten) 25

 2875 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: molen met ronddraaiende wieken en ‘ladderzatte’ man 50

 2876 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: St. Michael verslaat de draak & 2 toernooi ridders 20

2877
2881

 2877 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: terrier & een hondje in een mand 100

 2878 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: nijlpaard & olifant 40

 2879 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: jager te paard met 3 honden en een steigerend paard met berijder 30

 2880 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: vogeltjes 30

 2881 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: vierdelig haardstel & doofpot 45

 2882 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: vuilniston en een straatveger 40
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 2883 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: koffiemolen & theestoof met ketel 45
 2884 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: een scharensliep en een haalmolen 50
 2885 2e gehalte zilveren set miniaturen; vaas en schaal, daarbij: miniatuur borstel met 3e gehalte zilveren kap 20

 2886
Zilveren miniatuur: pijpcomfoor, Amsterdam Pieter Sommerwil II, 1773, -houten greep ontbreekend- daarbij: zilveren miniatuur 
pijpcomfoor op gezwart houten basement en benen bolpootjes, 19e eeuw 50

 2887 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: spinnewiel, stoel en houtbak 65
 2888 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: teckel, boxer en basset 35
 2889 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: kaptafel met spiegel, schommelstoel en bankje onder een palmboom 30

2890

2892

 2890 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: touwtje springen, hoepelend kind en jongetje op een step 35

 2891 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderwagens 30

 2892 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: twee kruiwagens en een bakfiets 40

 2893 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: liggend kalfje, uitroepende verkoper met aan de hand een ezel beladen met aarden potten en 3 
mannen in 18de eeuwse kledij op een hekje 40

2894 2899

 2894 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: locomotief, hanger met sterrenbeeld Tweeling en een bruidspaar 30

 2895 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: driewieler, oldtimer en een armbandbedeltje 20

 2896 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: hoefsmid beslaat een paard, jager met geweer en zijn hond & een trappende ezel 20

 2897 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: visverkoopster, boer met eg en kuipenmakers aan het werk 40

 2898 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: dame en heer op een bankje, twee kleine kinderen onder een paraplu op een bankje & paraplu-
verkoper 60

 2899 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: hondenkar, lantaarnopsteker en een rijtuig 70

 2900 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderspelen (vliegeraar, diabolospeler, touwtje springen en hoepelen) 50

 2901 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: 2 tafelmicroscopen, naaimachine en een fototoestel op statief 40



Vrijdag 22 juni, 2018 Zilveren sieraden en voorwerpen

232

2902

2905

kavel TRUE Inzet

 2902 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: een sjees (2), een bierkar en een kar voor vervoer van boomstammen 70

 2903 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: gelijke knopstoelen met biezen bekleding 40

 2904 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: visverkoopster, ijscoman met kar, een orgelman met aapje en een stoel met 2 spelende katjes 60

 2905 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: tafel, strijkijzer, vleesmolen en een klompje 50

 2906 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: man te paard, paard met veulen, paard en paardenhoofd 40

 2907 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: man te paard, vrouw in dameszit, jager te paard met 3 honden en soldaat te paard 45

2908

2911

2914

 2908 Vier-delig 1e gehalte zilveren rococo-stijl miniatuur salonameublement, Birmingham 75

 2909 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: duwslee, kruiwagen, violist, schoen en koets met paard - paard los van grondplaat - 25

 2910 Zes 2e gehalte zilveren miniaturen: spinnewiel, koffiemolen, vogelkooitje op standaard, stoeltje, waterketel en emmertje 60

Tasbeugels en beursjes

 2911 3e gehalte zilveren maliënbeurs, Duitsland, laat 19e eeuw 70

 2912 3e gehalte zilveren maliëntasje aan beugel met Jugendstil disteldecor, Duitsland, circa 1900 50

 2913 Olijfgroen fluwelen avondtasje aan rijk bewerkte 2e gehalte zilveren beugel, circa 1920 40

 2914 Bruine fluwelen tas aan 2e gehalte zilveren tasbeugel met zeemeerminnen aan de uiteindes, eerste helft 19e eeuw 40

 2915 Zwart fluwelen avondtasje aan opengewerkte beugel met floraal- en oud-Hollands decor, circa 1920 30

 2916 2e gehalte zilveren beursbeugel met gravédecor en binnenbeugel, onduidelijk meesterteken, midden 19e eeuw 20

2917

 2917
2e gehalte zilveren tasbeugel met plaquettes van figuren en twee plastisch uitgevoerde 17e eeuwse militairen, meesterteken: A. Te-
unissen, Schoonhoven, 1900-1923 80

 2918 2e gehalte zilveren maliënbeursje aan beugel met kabelranden en florale uiteindes, onbekend meesterteken, 1840 60
 2919 Fotolijst vermaakt van een 2e gehalte zilveren tasbeugel, 19e eeuw 50
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2920

2923

kavel TRUE Inzet

 2920 1e gehalte zilveren maliëntas aan beugel met pareldecor, eerste kwart 20e eeuw 70

 2921 Zilveren beursje 25

 2922 Twee kralentasjes met zilveren beugels 30

 2923 Twee 2e gehalte zilveren tasbeugels, tweede helft 19e eeuw 60

 2924 Twee 1e gehalte zilveren beursjes, Birmingham en Chester, 1e helft 20e eeuw -11 en 8 cm breed, deukjes- 40

 2925 Twee 2e gehalte zilveren beursbeugels met gravédecor, 19e eeuw 30

2926

2928

 2926 Twee lederen portemoneetjes met zilveren beugels 30

 2927 Drie zilveren beursjes, waarvan één met niëllo, eerste kwart 20e eeuw 35

 2928 Vier diverse 2e gehalte zilveren beugels, 19e eeuw 70

Diverse sieraden

 2929 Drie-stengs parelcollier aan double slot met bijpassend drie-stengs armband 30

2930

 2930 Bloedkoralen collier aan verguld slotje 140
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2931

2934

kavel TRUE Inzet

 2931
Bloedkoralen collier met een combinatie van ronde en tonnetjes kralen, met stoffen sluiting, tonnetjes circa 5 mm diameter - lengte 46 
cm, gewicht circa 145 gram 100

 2932 Bloedkoralen collier met onedel slot,  gewicht circa 39 gram - lengte 50 cm - 50

 2933 Bloedkoralen stokjescollier met onedel slot, gewicht circa 53 gram - lengte 64 cm - 50

 2934
Tweestrengs bloedkoralen armband met ronde kralen en onedel slot, diameter kralen circa 6 mm, gewicht circa 18 gram - lengte 18 
cm - 50

 2935 Bloedkoralen collier met geknoopte ronde kralen en onedele sluiting, gewicht circa 26 gram - lengte 42 cm - 50

 2936 Sponskoralen staafjescollier met onedel slot, gewicht circa 58 gram - lengte 60 cm - 50

 2937 Driestrengs bloedkoralen armband met onedel slot, gezet met twee cabochon geslepen bloedkoralen, gewicht circa 18 gram - lengte 
17 cm - 50

2938

2940

 2938 Bloedkoralen tonnetjescollier met onedel slot, tonnetjes circa 6 mm diameter, gewicht circa 39 cm - lengte 56 cm - 75

 2939 Bloedkoralen collier met ronde en tonnetjeskralen, bevat onedel slot gezet met een cabochon geslepen roze koraal, tonnetjes circa 5 
mm, gewicht circa 40 gram - lengte 83 cm, defect - 75

 2940 Driestrengs bloedkoralen armband met ronde kralen en onedel slot, gewicht circa 9 gram - lengte 19 cm - 50

 2941 Bloedkoralen staafjescollier met onedel slot, gewicht circa 37 gram - lengte 52 cm - 50
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2942

2944

kavel TRUE Inzet

 2942 Bloedkoralen staafjescollier met onedel slot, gewicht circa 30 gram - lengte 49 cm - 30

 2943 Bloedkoralen staafjescollier met onedel slot, gewicht circa 15 gram - lengte 42 cm - 30

 2944 Bloedkoralen staafjescollier met onedel slot, gewicht circa 28 gram - lengte 37 cm - 30

 2945 Driestrengs bloedkoralen collier met onedele sluiting, gewicht circa 12 gram - lengte 45 cm - 50

2946

2949

 2946 Bloedkoralen armbandje met tonnetjeskralen en onedele sluiting, tonnetjes circa 4 mm, gewicht circa 7 gram - lengte 22 cm - 40

 2947 Tweestrengs bloedkoralen armbandje met tonnetjeskralen en onedele sluiting - lengte 19 cm - 40

 2948 Bloedkoralen staafjescollier met onedele sluiting, gewicht circa 21 gram - lengte 36 cm, defect - 50

 2949 Vergulde reversspeld met daaraan een hanger met hoefijzer en paard - lengte 6,5 cm - 40

 2950 Bloedkoralen collier, diameter kralen circa 5 mm, gewicht 44 gram - lengte 81 cm - 75

2951

2952

 2951 Buidelzak bewerkt met een jachtmotief en een landelijk tafereel in diverse kraaltjes 50

 2952 Bloedkoralen collier aan BWGG gouden slot - lengte 82 cm- 25

 2953 Bloedkoralen staafjescollier 20
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2954

2956

kavel TRUE Inzet

 2954 Koralen staafjes collier zonder slot, lengte 150 cm, gewicht circ 85 gram 50

 2955 Gebroken collier van bloedkoralen tonnetjeskralen, diameter circa 8 mm, aan verguld zilveren bolslot, gewicht 227 gram 150

 2956 Gedraaid collier van angelskin koraal aan onedel slot - lengte 76 cm - 40

2957 2960

 2957 Collier van zoetwaterparels aan onedel slot, lengte 42 cm - 20

 2958 Parelmoeren hanger met verguld motief van een palmboom - diameter 7,5 cm - 25

 2959 Een snoer bloedkoralen - lengte 80 cm - 40

 2960 Een koralen colliers aan onedele sluiting - defect, gewicht 54 gram - 80

 2961
Tot broche vermaakte zilveren penning met aan de voozijde een dubbelportret van stadhouder Willem V en Wilhelmina van Pruissen, 
vergezeld van de tekst Wilh. V. et F.S. Wilh. DG. EtAR. Nass. Princ etc. aan de andere zijde Dei Beneficio TA XX V III NOV MDC-
CLXX, etc.

ATP

 2962 Een cutlivéparelsnoer met malachiet en lapis lazuli kralen 30

2963

2965

 2963 Twee carneool colliers met 2e gehalte zilveren slotjes 60

 2964 Verguld metalen opengewerkt doosvormig hangertje met geëmailleerd dekseltje en roosdecor, 19e eeuw, daarbij: gebedssnoer ATP

 2965 Twee 2e gehalte zilveren colliers met sponskoraal - lengte 45 en 61 cm - 75

 2966 Twee parelsnoeren bestaande uit cultivé zoetwater barokparels in diverse kleurschakeringen 30

 2967 Twee driestrengs armbanden van cultivé zoetwater boutonparels, een met onedele magnetische sluiting 30
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2968
2972

kavel TRUE Inzet

 2968 Twee BWZG halssieraden, Afghanistan 30

 2969 Zilveren munthanger met 10 gulden munt ‘Nederland herrijst’ aan jasseronketting en zilveren munthanger met tien gulden munt 1973 
aan ketting, etc. 30

 2970 Manchetknopen waaronder zilver 30

 2971 Vier schelpcameeën en geëmailleerde camee, “Portrait d’Art”, daarbij: drie imitatie parelcolliers en rolletje centen 50

 2972 Titanium collier en slavenarmband met vergulden onderdelen van het merk ‘Boccia’ 50

 2973 Frontknoopjes, waaronder zilver 20

 2974 Een antieke onedele broche, daarbij; een antieke onedele ring, defect ATP

 2975 Twee BWGG ringen en een paar doublé manchetknopen ATP

 2976 Twee dasspelden, één gezet met carneool en één met granaat 20

2977
2980

 2977 Een kavel bestaande uit drie colliers, cultivé parels, amethist en granaat, allen aan doublé sloten 50

 2978 Twee diverse halssieraden ATP

 2979 Twee colliers ATP

 2980 Twee colliers, Dryberg/Kern 20

2981
2984

 2981 Twee colliers, Dryberg/Kern 20

 2982 Collier en bijpassende armband, Dryberg/Kern 20

 2983 Vier diverse hangers, Dryberg/Kern 30

 2984 Twee paar oorhangers en een ring, Dryberg/Kern, ringmaat 56 mm 30

 2985 Bijouterieën 15



Vrijdag 22 juni, 2018 Diverse sieraden

238

2986
2989

kavel TRUE Inzet

 2986 Diverse oriëntaalse sieraden, turkoois, bloedkoraal, etc. 20
 2987 Lot diverse zoetwaterparelcolliers en strengen 20
 2988 Zoetwaterparelcolliers in diverse kleuren ATP

 2989 Sieraden en bijouterieën 35
 2990 1e gehalte zilveren manchetknopen en knoopjes met parelmoer, daarbij: onedele knoopjes met parelmoer, etc. 25
 2991 Bijouterieën, waaronder zilver en verzilverde bestekdelen 25
 2992 2e gehalte zilveren Zeeuwse knoop sieradenset, bijouterieën, etc. 40

 2993 Diverse sieraden, bestaande uit een vergulde slavenarmband, een barok zoetwaterparel collier en armband met 1e gehalte zilveren 
sluiting, een 1e gehalte zilveren vlinderbroche en een 1e gehalte zilveren collier met zwarte cultivee parels, defect. 40

 2994 Kavel met acht colliers en twee armbanden van imitatie koraal met onedele sloten, één collier defect 30

2995

3001

 2995
Kavel diverse kralencolliers bestaande uit diverse materialen, voornamelijk edelsteen, waaronder turqoise,jade, rhodochrosiet, car-
neool, jade, allen met onedele sluitingen 50

 2996 Bijouterieën en horloges 40
 2997 Bijouterieën en sieraden waaronder zilver 30
 2998 Sieraden, waaronder zilver 60
 2999 Bijouterieën en draadglazen karafje ATP
 3000 Twee damespolshorloges in origineel foedraal: Tissot en Skagen, daarbij: damesringen, colliers, etc ATP
 3001 Sieradendoosje met diverse bijoux, waaronder jaren vijftig broche en oorclips 20
 3002 Gereedschapskistje gevuld met een grote verzameling bijoux, alles onedel ATP
 3003 Houten kistje met diverse sierraden waaronder zilver 50

3004

 3004 Diverse bijouteriën waaronder zilver 50

 3005 Diverse bijouterieën waaronder vier polshorloges 20

 3006 Bijouterieën, horloges, etc. 30
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3007
3010

kavel TRUE Inzet

 3007 Bijouterieën waaronder zilver, etc. 50

 3008 Sieraden, waaronder zilver 40
 3009 Sieraden, waaronder veel zilver, niëllo zilveren vingerhoed, etc. 50

 3010 Sieradendoos met bijouterieën en vier polshorloges, Tudor, Leicht, Fossil en WMC 40

 3011 Zilveren ringen en lepel, diverse gehaltes, daarbij: stalen ringen en munt 50
 3012 Sieraden en bestekdelen 20

3013

3015

 3013 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 70

 3014 Verzilverde beursjes, bonbontang, etc. 20

 3015 Sieraden, waaronder zilver 40

 3016 Diverse paren manchetknopen 15

3017
3023

 3017 Kavel diverse bijoux, onedel en een deel zilver, een horloge en twee horlogeringen, daarbij; een reisklokje, Turler 50
 3018 Doosje voor herenzakhorloge, horlogekettingen, etc. 15
 3019 Diverse sieraden, waaronder veel zilver 60
 3020 Diverse sieraden, waaronder veel zilver 60
 3021 Diverse sieraden, waaronder veel zilver 60
 3022 Diverse sieraden, waaronder veel zilver 60

 3023 Bijouterieën, waaronder zilver, verzilverde olifantjes, etc. 40
 3024 Doosje diverse sieraden 10
 3025 Kavel diverse bijoux, allen onedel ATP
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3029
3032

kavel TRUE Inzet

 3026 Kavel diverse sieraden en bijoux, daarbij; een doosje met losse granaatkralen ATP
 3027 Een doos met diverse onedele bijoux 50
 3028 Doos bijouterieën 80

 3029 Chinese lakgesp, knopen, broche, etc. 30
 3030 Bijouterieën 30
 3031 Bijouterieën, waaronder veel colliers 30

 3032 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80
 3033 3e gehalte zilveren sigarettenkoker, bijouterieën, verzilverde theelepels, etc. 40
 3034 Bolvormige vergulde messing bijouterieën ATP

3035
3038

 3035 Bijouterieën, waaronder zilveren sieraden 15
 3036 Diverse bijouterieën 20
 3037 Acht colliers, bestaande uit diverse mineralen en cultivé parels 80

 3038
Vier doosjes met oude juweliersbenodigdheden, waaronder oude bijoux, diverse kralen en een doosje vol oude kralenbeursjes zonder 
beugels 50

 3039 Kavel met vijf diverse kralen colliers 30
 3040 Bijouteriedoos gevuld met diverse bijoux 40
 3041 Kavel diverse bijoux 30

3042

 3042 Kavel diverse bijoux, waaronder een BWGG solitairring en een agaten klaverhanger 50

 3043 Koffertje met grote verzameling bijoux ATP
 3044 Kavel diverse bijoux 20
 3045 Kavel diverse onedele bijoux 20



Vrijdag 22 juni, 2018 Diverse sieraden

241

3046

3048

kavel TRUE Inzet

 3046 Drie armbanden, een broche en oorclips, Michael Frey 60

 3047 Kavel diverse bijoux 50

 3048 Kavel diverse bijoux, waaronder Swarovski 50

 3049 Kavel diverse parelcolliers en pareloorstekers, daarbij: diverse cabochon geslepen mineralen 40

3050

3053

 3050 Kavel met diverse kralencolliers 40

 3051 Doosje met bloedkoralen en granaten ATP

 3052 Kavel diverse bijoux 30

 3053 Kavel diverse bijoux, waarbij; een zilveren medaillon 40

 3054 Kavel diverse barnstenen sieraden 50

 3055 Kavel diverse bijoux 50

3056

3061

Diverse horloges (werking niet gegarandeerd)

 3056
3e gehalte zilveren herenzakhorloge met witgeëmailleerde wijzerplaat, Romeinse cijferaanduiding en gouden accenten aan zilveren 
horlogeketting, daarbij: drie herenzakhorloge waaronder één zilveren, alle eerste kwart 20e eeuw 40

 3057 Eterna damespolshorloge met blauwe wijzerplaat, S 111/118.4298.47 C 679 40
 3058 2e gehalte zilveren zakhorloge met emaille wijzerplaat, gezet aan een 2e gehalte zilveren jasseronketting - lengte 72 cm - 50
 3059 Herenpolshorloge aan stalen band, Emporio Armani, in originele doos 25
 3060 Stalen damespolshorloge, La Grande Classique de Longines, L4 205 4, 30195522 50
 3061 Stalen damespolshorloge, Dolce Vita, L5 502 4, 33226410, met boekje, aankoopbewijs en garantiekaart uit 2008 200
 3062 Een quartz dameshorloge, Balmain, inclusief papieren en originele doos 50

 3063 Zilveren vestzakhorloge met deksel met ronde opening, waardoor de binnenste urenaanduiding in Romeinse cijfers zichtbaar is, circa 
1900 50
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3064

3068

kavel TRUE Inzet

 3064 Stalen polshorloge met blauwe wijzerplaat, Baume & Mercier, aan zwarte lederen band, DDE BR 14031/63 80

 3065 Damespolshorloge, Rolex, aan bruine slangenlederen band, Rolex -achterkant beschadigd- 200

 3066 Herenpolshorloge aan stalen band, met portemonnee, sleutelhanger in blik, Gelegenheidsuitgave, 50 Aniversario 20

 3067 Doublé zakhorloge inclusief horlogeketting, Monté Ancre 30

 3068 Herenpolshorloge aan stalen band met blauwe wijzerplaat in originele doos, Tissot RKK-JA-10763 100

3069

3070

3071

 3069 Herenpolshorloge met dag-, datum- en uuraanduiding aan zwarte rubberen band, Glashütte Original -werkend- 300

 3070 18kt geelgouden zakhorloge, daarbij; BWGG horlogeketting 350

 3071
Herenpolshorloge aan stalen band, Longines, met boekje en garantiebewijs, Mod/Réf. No 55024166 Case/Boîte 33226410, 18 aug. 
2008 200

 3072 Verguld dameszakhorloge, Tissot Seastar ATP

 3073 Spillenganghorloge in gladde zilveren savonetkast, Londen, 1913 60

 3074 3e gehalte zilveren vestzakhorloge met gefacetteerde rand, witte geëmailleerde wijzerplaat, Romeinse cijferaanduiding en gouden 
accenten niet werkend-,  circa 1900, daarbij: verzilverd zakhorloge en chronometer Stadion 30

 3075 3e gehalte niëllo zilveren polshorloge met op de achterzijde het gegraveerde familiewapen van der Borch tot Verwolde met wap-
enspreuk “Integritate et Constantia”, bekroond door een baronnenkroon, circa 1920 -defect, knopje ontbreekt- 20

3076

 3076 Jaeger Le Coultre Memovox gold-plated Travel Alarm Clock, ca. 1960 150
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3077

3082

kavel TRUE Inzet

 3077
Een doublé Waltham herenzakhorloge, wijzerplaat Romeinse cijfers, met op de voorzijde floraal motief en op de keerzijde een loco-
motief 70

 3078 Verguld metalen polshorloge, nr. 20126-11 6667, Favre Leuba 50

 3079 Vestzakhorloge in metalen kast, Roskopf Patent, Zwitserland, damesremontoir in deels verguld en emaille kast en een 2e gehalte 
zilveren dameshorloge, jaren ‘60 25

 3080 3e gehalte zilveren damesremontoir -werkend- aan 2e gehalte zilveren horlogeketting -l. 150 cm.-, daarbij: twee herenvestzakhor-
loges, Kienzle -niet werkend- ATP

 3081 Kavel met drie quartzhorloges van de merken Quess, Michael Kors en Dolce & Gabanna 50
 3082 Vier herenpolshorloges, Calibra, Pulsar, Vulcain, Imph en twee damespolshorloges, Junghans en Merti 60
 3083 Drie herenpolshorlogesDiehl, Pontiac en Q&Q Superior 30
 3084 Twee damespolshorloges 30
 3085 Twee damespolshorloges aan flexible band 30
 3086 Diverse mechanische horloges, Rodania, Seiko, American Lever, etc. ATP

3087

3089

 3087 Negen herenzakhorloges, Kienzle, Junghans, Smiths, etc. 100

 3088 Kavel met diverse polshorloges en zakhorloges, allen onedel ATP

 3089 Diverse zakhorloges en onderdelen, waaronder zilver 80

 3090 Vijf zakhorloges, polshorloge, 3e gehalte zilveren horlogeketting en horlogestandaard -horloges werken niet- 50

 3091 Diverse polshorloges, waaronder één 2e gehalte zilveren Suvex, Omega, Indus, Pontiac, etc. 40

3092
 3092 Diverse zakhorloges, waaronder zilver, imitatie ivoren horlogestandaard, etc. 30
 3093 30 diverse dameshorloges 20
 3094 Kavels zes diverse horloges, allen aan lederen band ATP
 3095 Een kavel met 7 diverse quartz horloges 25
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3096

3098

kavel TRUE Inzet

 3096 Zeven herenpolshorloges, Lacoste (2x), Kienzle, Seiko, TCM, Swatch en Shaon 100

 3097 Zes herenpolshorloges ATP

 3098 Vier doosjes met horlogemaker benodigdheden met talloze onderdelen, waaronder emaille wijzerplaten 50

 3099 Vijf polshorloges 20

3100

3103
 3100 Damespolshorloges, Seiko, Prisma, etc. 40

Edelstenen en mineralen

 3101 45 losse zirkonia’s, gewicht tussen de 3 en 30 caraat. 50
 3102 Doosje cabochon geslepen mineralen ATP

 3103 Kavel ovaal gefacetteerde spinel in diverse kleuren en formaten, gewicht per steen circa 0.75 ct, gezamenlijk gewicht circa 40 ct 200

 3104 Kavel ovaal gefacetteerde spinel in diverse kleuren en formaten, gewicht per steen circa 0.70 ct, gezamenlijk gewicht circa 40 ct 200

 3105 Kavel ovaal gefacetteerde spinel in diverse kleuren en formaten, gemidddeld gewicht per steen circa 0.85 ct, gezamenlijk gewicht 
circa 20 ct 100

3106
3108

 3106
Kavel ovaal gefacetteerde spinel in diverse paarstinten en formaten, gemidddeld gewicht per steen circa 0.50 ct, gezamenlijk gewicht 
circa 33 ct 175

 3107 Kavel peer gefacetteerde spinel in diverse kleuren en formaten, gemiddeld gewicht per steen circa 0.45 ct, gezamenlijk gewicht circa 
20 ct 100

 3108
Kavel ovaal gefacetteerde spinel in diverse kleuren en formaten, gemiddeld gewicht per steen circa 0.20 ct, gezamenlijk gewicht circa 
30 ct 150

 3109 Kavel rond gefacetteerde spinel in diverse kleuren en formaten, gemiddeld gewicht per steen circa 0.25 ct, gezamenlijk gewicht circa 
25 ct 125

 3110 Kavel rond gefacetteerde spinel in diverse kleuren en formaten, gemiddeld gewicht per steen circa 0.15 ct, gezamenlijk gewicht circa 
15 ct 100

 3111 Kavel ovaal gefacetteerde roze zirkoonen in diverse formaten, gemiddeld gewicht per steen circa 0.30 ct, gezamenlijk gewicht circa 
4,75 ct 50
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3112
3114

kavel TRUE Inzet

 3112 Kavel emeraude slijpsel tourmalijn in diverse kleuren en formaten, gezamenlijk gewicht circa 30 ct 200

 3113 Kavel zirkoonen in diverse slijpvormen, kleuren en formaten, gezamenlijk gewicht circa 14 ct 100

 3114 Kavel ovaal gefacetteerde saffier in diverse formaten, gemiddeld gewicht per steen circa 0.65 ct, gezamenlijk gewicht circa 8 ct 200

 3115 Kavel met zes ovaal geslepen kleurloze zirkoonen, circa 1 ct per stuk, gezamenlijk gewicht circa 6 ct 50

 3116 Een hartgeslepen robijn, circa 0.80 ct 75

 3117 Twee rond geslepen topazen, gezamenlijk gewicht circa 0.80 ct 50

3118

3121

 3118 Vijf cabochon geslepen smaragden, totaalgewicht circa 5.15 ct 100

 3119 5 rode zirkoonen, diverse slijpvormen en formaten, gezamenlijk gewicht circa 5 ct 50

 3120 Vier cabochon geslepen robijnen, gezamenlijk gewicht circa 7,5 ct 100

 3121 Kavel rode spinel in diverse slijpvormen en formaten, gezamenlijk gewicht circa 29 ct 150

3122

3124

 3122 Kavel rond gefacetteerde saffier in diverse formaten, gemiddeld gewicht per steen circa 0.40 ct, totaal gezamenlijk gewicht circa 8 ct 200

 3123 Kavel met diverse kralen en cabochon geslepen mineralen, waaronder maansteen, tijgeroog, cultivéparels en en jade 50

 3124 Een kavel amethisten in diverse slijpvormen, gezamenlijk gewicht circa 100 ct 30

 3125 Kavel geslepen amethisten in diverse slijpvormen, gezamenlijk circa 100 ct 30

 3126 Kavel ongeslepen apatiet en amethist, daarbij; drie rozenkwarts kralen en vier gefacetteerde kwartsen 50
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3127 3129

kavel TRUE Inzet

 3127 Vijf amethist sculptuurtjes: twee schildpadden, twee bloemmotieven en een camee 80

 3128 Vijf mineraal eieren 70

 3129 Twee jade snuifflesjes, daarbij; een rozenkwarts snuifflesje 150
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 3208
Infanteriegeweer, systeem Albini, Model 1853-67, karabijnversie. Pompstok niet aanwezig, houtwerk gezien de leeftijd in redelijke 
staat en keurig gemarkeerd ‘F.DG., J.D., 1867 en Belgisch keurstempel. Vertoont sporen van ouderdom en mist meerdere onderdelen, 
niet functionerend. Ijzerwerk zeer fraai gestempeld, leuke opknapper

50

 3209 Lot bestaande uit twee lopen voor het Albini geweer en twee zoldervondst geweren, in zeer matige staat 10
 3210 Lot van vijf restanten van geweren, in slechte conditie 20

 3211
Beaumontgeweer, gedateerd 1868, met diverse markeringen, niet nummergelijk. Mechanisch niet volledig in orde, mist enige kleine 
onderdelen, met bijbehorende bajonet, leuke opknapper 150

 3212 Tweemaal incompleet houtwerk voor Mausergeweren, waaronder eenmaal WOI 15
 3213 Draagriem voor Gewehr 98 15
 3214 Nederland, periode vanaf Nieuw-Guinea tot eind 1990, originele Nederlandse aanmaak M1 Carbine sling, in ongebruikte staat 5

Blanke wapens / Swords, daggers etc.
Nederland / Netherlands

 3215 Scheepssabel Model No2, model 1818, drie stuks, waarvan bij één exemplaar zichtbare ankers op de kling, in vondststaat 40
 3216 Begin 19e eeuw, kavel bestaande uit drie infanteriesabels No2, model 1819, schedes niet aanwezig, in matige staat 30

 3207
Infanteriegeweer, systeem Albini, Model 1853-67. Pompstok niet aanwezig, houtwerk gezien de leeftijd in nette staat, vertoont sporen 
van ouderdom, gedeelte slagpin los aanwezig. IJzerwerk in nette staat met diverse fraaie markeringen, waaronder jaartal ‘1868’. Mist 
enkele kleine onderdelen, toegevoegd bijbehorende hulsbajonet Model 1867

200

 3203 België, percussiepistool, civiel model met pompstok, Luiks gemarkeerd (ELG), schoorsteentje beschadigd, overig fraai stuk 100

 3204 Kopie van Brits Cavalerie percussie pistool, zoals gebruikt in Brits Oost-India, in nette conditie 80

 3205 Percussiegeweer, 19e eeuw, slot Engels ‘Tower’ gemarkeerd, overige onderdelen vermoedelijk lokaal eromheen gebouwd. Volgens 
inzender door een KNIL soldaat destijds buitgemaakt op lokale opstandelingen. Mechanisch in orde, doch in matige staat 40

 3206 Oud percussiegeweer, samengesteld uit diverse onderdelen, mechanisch niet volledig in orde 20

kavel TRUE Inzet

Militaria en diversen

Geweren en pistolen WWM-vrij / Rifles and pistols

 3200 Mofpistooltje, percussiesysteem, tweemaal genummerd ‘20’. Mechanisch in orde, gezien de leeftijd nog in nette staat, fraai stuk 50

 3201 België, circa halverwege 19e eeuw, dubbelloops percussiepistooltje, met bajonet, enige roest aanwezig, doch mechanisch in orde 75

 3202 België, mofpistooltje, gestempeld ‘Proefbank Luik’, mechanisch niet in orde en heeft schade, doch leuke opknapper 25

3200
3201

3203
3204

3207

3208 3211

http://f.dg/
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3217 3218
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 3217
Variant op M1844/45 sabel voor M1825 dragonderkarabijn, korf gemarkeerd ‘1844, 1D, 665’. Schede mist draagriem, niettemin 
zeldzaam stuk 150

 3218 Cavalerie sabel M1876 voor officieren, met greep van roggehuid. Gemarkeerd ‘W.K&C’, in nette staat 80

3219 3220

 3219
Nederlandse wandelsabel, model 1912, gemarkeerd ‘Yzerhouwer’ en ‘J.W. Schoonman-Stoel, Breda’. Kling heeft wat zeer lichte 
schade, doch gezien de leeftijd nog fraai, enige slijtage op gevest, schede aanwezig 80

 3220 Wandelsabel model 1912, voorzien van sabelkwast en draagketting, gemarkeerd ‘Yzerhouwer’, in fraaie staat 80

3221 3222

 3221 KNIL klewang, gedeeltelijk samengesteld, met pitting en roestschade, komt met beschadigde schede en drager 50

 3222 KNIL klewang, gemarkeerd ‘F.S’ op kling, met wat pitting. Met bijbehorende schede 75

 3223 Voor 1940, moderne aanmaak van een stormdolk 25

 3224 Insigne ten behoeve van meester Degen, gekruiste sabels 15

3225

3228

 3225
Naoorlogs, ponjaard voor een adelborst van de Koninklijke Marine, in complete staat met draagriem. In zeer nette staat, gemarkeerd 
‘Eickhorn, Solingen’, geen serienummer aanwezig 125

 3226 Lot van acht reproductie sabelkwasten 10
 3227 Lot van twee sabelkwasten, waarbij eenmaal Nederland 25

Duitsland / Germany

 3228 WOI, tweemaal sabels, twee schedes, eenmaal fraai gegraveerde kling, interessant lot 50

3229 3230

 3229
WOI, cavalerie sabel Beijeren, met inscriptie ‘5. Chev. Reg. Erzherzog Albrecht von Osterreich’, korf gemarkeerd ‘H. Krahn’, met 
sporen van de tand des tijds 80

 3230
WOI, Uhlanen sabel Württemberg, met inscriptie ‘Ul. Reg. König Karl (1. Württ.) No19’, met schede. Enige schade, doch gezien de 
leeftijd in redelijke staat 100

3231
3234

 3231
Sabel, gemarkeerd op kling ‘C.E.’ (Carl Eickhorn Solingen), met greep van roggehuid en vingerlus. Wat pitting aanwezig, doch fraai 
stuk, schede niet aanwezig 40

 3232 Pruissische infanterie degen M1889, gedeeltelijk samengesteld, met greep van roggehuid, kling gemarkeerd ‘Weyersberg & Co, 
Solingen’, met schede 50

 3233 Pruissen, M1889 Cavalerie sabel, schoongemaakt en gedeeltelijk samengesteld met niet originele schroef, markeringen aanwezig 
doch slecht leesbaar 30

 3234
Pruissische infanterie Officiersdegen M1889, draad op grip enigszins losgekomen, met vingerlus, gevest fraai gemarkeerd.
 
Lichte pitting op kling, gemarkeerd ‘C.E’ (Carl Eickhorn, Solingen), met schede, zeer fraaie opknapper

100

 3235 WOI, twee sabels vermaakt tot kandelaar, namelijk M1889 en wandelsabel. Curieus geheel, eventueel te gebruiken voor restauratie-
onderdelen 50
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3236
3238
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 3236
Lot van twee sabels, eenmaal met klapgevest en niet bijbehorende schede. Tevens een zware sabel, kling gemarkeerd met WKC 
icoontje, met later schroefgat in korf 60

 3237 Beieren, sabel met markering ‘In Treue Fest’ op kling, tevens makerslogo ‘WKC’ en ‘Jos Vierheilig Munchen’ gemarkeerd, greep 
heeft schade en geheel vertoont sporen van ouderdom 40

 3238 Sabel, vermoedelijk fusiliers, geen markeringen zichtbaar, met greep van roggehuid, schede toegevoegd 50

 3239 Twee sabels, eenmaal met etsing, schede eenmaal aanwezig, met sporen van de tand des tijds 50

 3240 WOII, dolk, DRGM gestempeld, slijtage en sporen van pitting aanwezig, met lederen schede 30

3241 3242

 3241 WOI/WOII, gevechtsmes, ongemarkeerd, met bijbehorende schede 80

 3242 WOII, gevechtsmes, gemarkeerd ‘1a Gusstahl, Puma, Solingen’, met bijbehorende schede, in nette staat 100

3243
3244

 3243
WOII, Kriegsmarine dolk, gemarkeerd E&F Hörster, gedeeltelijk samengesteld met mogelijk naoorlogse onderdelen, troddel aan-
wezig 150

 3244
WOII, SA-dolk M31, gemarkeerd ‘RZM M7/27’ (Pumawerk (Lauterjung & Sohn), Solingen), met markering ‘Alles fur Deutschland’, 
schede mist een schroefje, gezien de leeftijd in redelijk nette staat 300

 3245 Lot van twee reproductie SS daggers 30
 3246 Lot van twee reproductie daggers, SA en SS 30
 3247 Museumreproductie 2de model Luftwaffe dolk, ijzerdraad om greep mist 30
 3248 WOII, crossguard voor SA dagger, gemarkeerd NM (Gau Nordmark) en schede voor schede voor Heer dagger 30

3249 3251
Engeland / United Kingdom

 3249
Diplomaten degen (‘Court Sword), Queen Victoria 1837-1901, gezien de leeftijd in nette staat, enige vlekken op lemmet. Met bijbe-
horende schede, licht geknakt doch niet storend 125

 3250 Diplomaten degen (‘Court Sword), Edward VII 1901-1910, gemarkeerd ‘C.S&S’ en ‘Henry Poole & Co, Savile Row London, W’, 
met lichte vlekken op lemmet 100

 3251
Periode George VII, sabel, gemarkeerd ‘J.B. Johnstone, Sackville St., London, Dublin’. Kling fraai gemarkeerd en in fraaie staat, 
gevest matig, greep van roggehuid, met schede 50

 3252 Reproductie van een marinesabel en een midshipmans ponjaard 50
België / Belgium

 3253 Vermoedelijk politie/veldwachter sabel, gemarkeerd ‘R. De Rooster, Fabricant Bruxelles’, geheel in redelijk staat 40

3254
 3254 Lot van twee sabels, vermoedelijk Garde Civique of politie, enigszins aangetast door roest, schedes aanwezig 60
 3255 Kavel bestaande uit drie Belgische Infanterie Officierssabels, waarbij gemarkeerd ‘Fonson Bruxelles’, in matige staat 60
 3256 Lot van drie onbekende sabels, vermoedelijk Belgisch, in diverse condities 20
 3257 Lot bestaande uit drie vermoedelijke Belgische Officierssabels, in matige conditie 20
 3258 Lot van vijf degens, in diverse condities, enkele schedes aanwezig 40



Saturday June 23, 2018 Militaria en diversen

251

3259

3260
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 3259 Kavel bestaande uit vijf degens, gezien de leeftijd in redelijke staat 40

 3260 Kavel van vijf degens, waaronder twee muzikanten degens Model 1845, in gevarieerde condities 50

 3261 Hartsvanger houtvester/boswachter, kling heeft zware beschadigingen, doch leuk stuk 25

3262 3263
Frankrijk / France

 3262
Napoleontische periode, vermoedelijk sabel Officier Huzaren, met zeer fraaie etsing op kling. Sabel heeft wat gebruikssporen doch 
niet storend, met schede 150

 3263 Napoleontische tijd, kopie van een officierspallas, zware cavalerie 40

 3264 Napoleontische tijd, reproductie officierssabel generaal 25

3265 3266

 3265
M1831 Foot Artillery zwaard, gemarkeerd op kling ‘Talabot, Paris’ en ‘R’, stootplaat genummerd ‘579’. Kling is geslepen en heeft 
schade aan de snijzijdes. Komt met beschadigde schede 50

 3266
Begin 19e eeuw, kavel bestaande uit drie stuks ‘sabre briquet’, diverse merktekens op handgreep, schedes aanwezig, doch mogelijk 
niet correct, leuke opknappers 50

3267

3269

 3267
Begin 19e eeuw, kavel bestaande uit drie stuks ‘sabre briquet’, diverse merktekens op handgreep, schedes aanwezig, doch mogelijk 
niet correct, leuke opknappers 50

 3268 Tweemaal sabel zware cavalerie, vermoedelijk Frans, eenmaal gemarkeerd ‘Klingenthal 1832’, leuke restauratie stukken 40

 3269
Frankrijk/Chili, cavalerie sabel voor de export naar Chili, kling gemarkeerd ‘Manufacture d’armes de Chatellerault, J.H.’ Chileens 
wapen en nog enkele inspectiemarkeringen. Heeft wat pitting maar niettemin fraaie sabel 40

3270

3273

Wereld / World

 3270 Japan, WOII, drager voor Katana, zeer goede staat, zeldzaam 150

 3271 Lot bestaande uit twee onbekende sabels, in matige condities 25

 3272 Lot van drie onbekende cavaleriesabels, in matige conditie 25

 3273 Kavel bestaande uit vier onbekende sabels, schedes tweemaal aanwezig 40

 3274 Kavel bestaande uit vier onbekende sabels in matige, incomplete conditie 25
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3284

3285
kavel TRUE Inzet

 3275 Groot lot bestaande uit zes theaterdegens/rapieren, in matige conditie 30
 3276 Lot van twee kinderdegens, beiden met forse schade, schedes aanwezig 20
 3277 Groot lot diverse beschadigde officierssabels en schedes, behoeft bezichtiging 25
 3278 Lot van circa 11 schedes, zowel metalen als lederen, leuke opknappers 25
 3279 Lot van vier zeer oude schedes, mogelijk rond 1800, diverse uitvoeringen, interessante stukken 25

 3280 Lot bestaande uit circa zeven schedes voor sabels, gedeeltelijk overgeschilderd en in matige conditie, doch zeer interessant voor als 
aanvullend materiaal 25

 3281 Kavel van circa 12 klingen, in diverse condities 25
 3282 Vijf korven van sabels 10
 3283 Krat gevuld met divers ijzerwerk, leuke restauratie-onderdelen 30

 3284 Rusland, twee reproducties van een kozakken shashka , waarbij eenmaal met bijbehorende bajonet 50

 3285 Schotland, Sgian Dubh, sokmes, zeldzaam 40
 3286 Groot lot bestaande uit circa 9 diverse steekwapens en wat kleine mesjes, onder andere Billhook machete en bajonetten aanwezig 40
 3287 Kavel bestaande uit acht zakmessen, waaronder tweemaal naoorlogs ABL 20
 3288 Lot van circa 10 diverse messen, waarbij diverse jachtdolken en een dolk vermoedelijk uit de omgeving van Nieuw-Guinea 25

3289 3290
Bajonetten en divers / Bayonets and miscellaneous
Duitsland / Germany

 3289
WOI, ersatz bajonet voor Mauser, lemmet circa 31cm. Pareerstang gemarkeerd ‘709’, inspectiestempel op rug van lemmet, volledig 
ongeblauwd en in keurige staat 50

 3290
WOI, ersatz bajonet voor Mauser, korte uitvoering, lengte lemmet circa 25cm. Afgezien van nummer ‘2840’ op pareerstang geen 
verdere markeringen zichtbaar. Geblauwde uitvoering, heel lichte pitting aanwezig, doch net stuk 50

 3291 WOII, paradebajonet, geen markeringen aanwezig, inclusief schede 40
 3292 Paradebajonet, niet gemarkeerd, in redelijke staat 30

3293

3294
 3293 Parade bajonet, gemarkeerd ‘Eickhorn, Solingen’, met schede en koppelschoen, fraai geheel 50

 3294
WOII, parade bajonet, gemarkeerd ‘Original, Eickhorn, Solingen’, originele rode stof in de bajonetgleuf aanwezig. Met schede en 
koppelschoen, geheel in geleefde staat, doch eerlijk stuk 50

 3295 Onbekende Mauserbajonet, gemarkeerd ‘SD, 342’, inspectiestempel aanwezig, in matige staat, punt afgebroken, schede aanwezig 10

3296

 3296
WOII, bajonet voor K98, makersmarkering S/174 (WKC), met naoorlogse gravering ‘8. SS-Kavalleriedivision Florian Geyer’ op 
schede, koppelschoen aanwezig 50
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3297 3300
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 3297
Duitsland/Portugal, M1904 bajonet voor Portugese Mauser, gemarkeerd op greep ‘B5051’, op lemmet ‘Simson & Co, Suhl’, in nette 
conditie 30

Engeland / United Kingdom
 3298 Enfield M1907 bajonet in nette staat, enige pitting aanwezig. Toegevoegd Oosterse sierdolk 20

Frankrijk / France

 3299 Lot bestaande uit drie bajonetten, eenmaal yataghan bajonet M1842 en twee Model 1866 Chassepot bajonetten, schede mist eenmaal, 
in matige conditie 40

 3300
M1892, 2de model bajonet voor Mannlicher Berthier karabijn. Bajonet en schede genummerd, doch niet nummergelijk, heeft wat 
roestschade op handgreep en stootplaat, kling in keurige conditie 50

3301

3303
USA

 3301 M1 bajonet met M7 schede, voor M1 Garand, bajonet gemarkeerd ‘UFH’, in nette staat 50

 3302 Bajonet M8A1 met schede, geheel in nette staat 30
World

 3303 Lot bestaande uit vijf diverse hulsbajonetten, diverse markeringen zichtbaar, met gebreken 60

 3304 Lot bestaande uit vijf diverse hulsbajonetten, diverse markeringen zichtbaar, eenmaal schede aanwezig, met gebreken 60
 3305 Lot bestaande uit vijf diverse hulsbajonetten, diverse markeringen zichtbaar, eenmaal schede aanwezig, met gebreken 60

3306

3309

 3306
Zwitserland, bajonet voor K31 geweer, gemarkeerd ‘Waffenfabrik Neuhausen, 871394’ en Zwitsers symbool, met bijbehorende 
schede 40

 3307 Portugal, M1886 bajonet voor Kropatchek geweer, gemarkeerd op rug van kling ‘Steyr, 1886’, met schede 40

 3308 Spanje, M1893 bajonet, gemarkeerd ‘Artilleria Fa. de Toledo, 1896’ en serienummer ‘3681’ en M1941 Bolo bajonet, met makers-
markering ‘Toledo’ en nummer ‘7839 E’. Beide bajonetten in keurige staat, met bijbehorende schedes 40

 3309
Israel, Mk.1A bajonet voor gebruik op het K98 geweer, lemmet en schede met correcte Hebreeuwse markeringen, handgreep genum-
merd ‘13344’, in zeer nette staat 40

 3310 Lot bestaande uit Fal bajonet met beschadigde schede en bajonet voor Mas-36 10
 3311 Lot van twee bajonetten voor AK-47, Russisch en Bulgaars. Beiden met schede, riempje gebroken bij Bulgaars model 20
 3312 Klein lotje van enkele bajonethouders en riemen, waarbij repro 10

3313

Tot en met WOI / Until WW I

Nederland / Netherlands

 3313 Kepie politie Leiden, stormband beschadigd, interieur enigszins losgekomen, niettemin zeer zeldzaam stuk 25

 3314 Eind 19e eeuw, sjako-embleem Mariniers 10
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 3315 Circa 1900, tuniek Gele Rijders (Rijdende Artillerie), diverse herstellingen en merendeel knopen ontbreekt, leuk restauratie-object 30

 3316 Circa 1900, tuniekjas Schutterij, enige slijtage, knopen vrijwel compleet 40

 3317
Voor 1900, Atilla Rode Huzaren manschappen, gestempeld ‘MD 80’ (Magazijn Delft 1880), wat slijtage en naoorlogs beschreven, 
doch gezien de leeftijd in redelijke slaat 50

 3318 Kavel bestaande uit vijf sets schouderstukken, waarbij Militaire Academie en 2e Regiment, eenmaal met naoorlogs eigendomsstempel 20

 3319 Drie sets schouderstukken, waarbij Officier Grenadiers en Muzikant 20

3320

3321
België / Belgium

 3320 Sjako kleine tenue Artillerie, Garde Civique, maker ‘J. Verborgh’, kinketting aanwezig, in fraaie staat 100

 3321 Sjako kleine tenue Artillerie, Garde Civique, maker ‘J. Verborgh’, kinketting ontbreekt doch verder compleet, in fraaie staat 80

3322

 3322
Sjako kleine tenue Artillerie, Garde Civique, kinketting ontbreekt doch verder compleet met resten van kokarde, geen makersnaam 
aanwezig 60

 3323 Sjako kleine tenue, geen binnenwerk aanwezig 40
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 3324 Sjako kleine tenue Officieren, gezien de leeftijd in fraaie staat 50

 3325 Sjako kleine tenue Officieren Artillerie, binnenwerk niet aanwezig 40

 3326 Lot van drie (gedeeltes) van sjakoplaten model 1831 Jagers, in matige staat 20

 3327 Diverse sjakoplaten, kokardes en beslag 20

 3328 Diverse sjakoplaten, kokardes en beslag 20

 3329 Vijf sets leeuwekoppen voor sjako’s, totaal 15 stuks 50

 3330 Twee 19e eeuwse shako-pluimen, bijgevoegd een pompon, vermoedelijk Belgisch 15

3331 3337
 3331 Kavel bestaande uit circa tien diverse kinkettingen 50
 3332 Twee sets kinbanden voor helm 20
 3333 19e eeuw, plaat vermoedelijk Houtvester, curieus 10
 3334 Groot lot kleppen van sjako’s en kepies 10
 3335 Groot lot bestaande uit diverse kokardes/pompons, moet bekeken worden 30
 3336 Groot lot bestaande uit diverse kokardes/pompons 30

 3337 Circa 1900, kavel bestaande uit ruim tien stuks kokardes 40
 3338 Kepie M1915, geen markeringen aanwezig, zweetband ontbreekt, doch fraai stuk 25

3339 3344

 3339 Kepie Cavalerie, kokarde enigszins losgekomen, verder in fraaie staat 40

 3340 Tweemaal kepie Douane, leuke stukken voor restauratie 20
 3341 Zeer groot lot met circa 12 kepie’s voor 1914, allen met zware gebreken, doch zeer goed te gebruiken als restauratiemateriaal 50
 3342 Flink kavel bestaande uit 10 diverse kepie’s voor 1914, met gebreken, leuk restauratiemateriaal 40
 3343 Groot kavel bestaande uit tien kepie’s en sjako’s, in matige staat 25

 3344 Pré 1914, Corsicaanse hoed Garde Civique, met lichte schade 50
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 3345 Kavel bestaande uit vier hoeden M1881 Infanterie Garde Civique, missen meerdere onderdelen, leuke restauratie-objecten 40

 3346 Kavel bestaande uit drie verschillende steken, in gevarieerde conditie 25

 3347
Kavel bestaande uit twee politiehelmen Antwerpen, eenmaal met stadswapen op voorzijde, kinriem eenmaal niet origineel, binnen-
werken in diverse condities, wat tekenen van tand des tijds, beiden gemarkeerd ‘Fonson Bruxelles’ 40

 3348 Kavel van twee brandweerhelmen, waaronder eenmaal periode eind 19e eeuw 15

 3349
Berenmuts Rijkswacht of mogelijk Grenadiers, voorzien van binnenwerk, gestempeld 1883 en voorzien van stamnummer, achterzijde 
iets losgekomen, gezien de leeftijd nog in vrij nette staat 60

3350

3352 3353

 3350 Kam voor curassiershelm, begin 19e eeuw, ideaal voor restauratie, zeer lastig los te vinden! 40

 3351 Pré 1914, uitgaansvest, voorzien van knopen 14e linie, enkele knopen ontbreken 50

 3352
Vest model 1913/14, 2e Luitenant der Infanterie, voorzijde tuniek voorzien van Rijksknopen waarvan een missend, licht slijtage doch 
gezien de leeftijd in fraaie staat 100

 3353 Pré 1914, vest kadettenschool, wat losse knopen toegevoegd, enige slijtage doch in complete staat, interessant stuk 50
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 3354
Pré 1914, vest muzikant, Adjudant/Sous officier Garde Civique, slijtagesporen, reparaties aanwezig, losse knoop bijgevoegd, ni-
ettemin fraai en zeldzaam vest 50

 3355 Pré 1914, tuniek M1867/1904 voor Jagers te Voet, enkele knopen ontbreken, met groede schouderrollen, kraag los 50

 3356 Dolman Cavalerie Garde Civique, mist enkele knopen en wat lichte schade 50

 3357 Vest Garde Civique 20

 3358 Capote-jas Garde Civique Artillerie, mist een knoop 60

 3359
Capote-jas model 1915/1918, bereden troepen, voorzien van schouderstukken, gestempeld ‘Smoliak et Kemler, maat 3’, enige 
motschade, niet alle knopen conform reglement, niettemin zeer zeldzaam stuk 300

 3360 Overjas Artillerie, kleermakersaanmaak, voering mogelijk vervangen, doch zeer fraai 150

3361

3368

 3361 Schouderstukken model 1913, Grenadiers, Artillerie en Genie, met lichte schade, nummergelijk en gemarkeerd ‘Fonson’ 40

 3362 Flink lot diverse vooroorloge emblemen, dient bekeken te worden 25

 3363 Kavel bestaande uit vier paar epauletten, in matige conditie 20

 3364 Flink lot diverse emblemen en insignes 20

 3365 Kavel bestaande uit twee kragen en diverse emblemen, leuk studiemateriaal 20

 3366 Kraagspiegels Kapitein Apotheker, mogelijk periode WOI 20

 3367 Vermoedelijk Belgische patroontas, gedateerd 1854, diverse stempelingen aanwezig, interessant stuk 20

 3368 Giberne Artillerie met bijbehorende riem 40
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 3369 Circa 1850, giberne Cavalerie, met bijbehorende riem 40

 3370 Circa 1850, lot bestaande uit tien diverse Giberne/patroontassen 50

 3371 Circa 1850, lot bestaande uit tien diverse Giberne/patroontassen, waaronder Artillerie 60

 3372 Circa 1850, lot bestaande uit tien diverse Giberne/patroontassen 50

 3373 Lot bestaande uit vier diverse riemen, leuk voor restauratie 20

 3374 Lot van negen koppelgespen, diverse markeringen waarbij ‘Fonson’ 40

 3375 Lot van negen koppelgespen, diverse markeringen waarbij ‘Fonson’ 40

 3376 Lot van negen koppelgespen, diverse markeringen waarbij ‘Fonson’ 40

 3377 Groot lot diverse vangsnoeren, bezichtiging aanbevolen 25

3378

3380

 3378 Groot lot diverse knopen, circa 250 stuks 50

 3379 Groot lot diverse knopen, circa 200 stuks 50

 3380 Dienstsjerp Model 1853, fraai stuk 25

3381

 3381
Houten militaire kist zoals gebruikt voor het bewaren van persoonlijke eigendommen, voorzien van metalen plaatje met daarop 
gegraveerd ‘1er Grenadiers, 3e Bataillion, Sous-Lieutenant, Payeur Rassart’, leuk stuk 25
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 3382 Ingekleurd fotoportret van een Belgische Artillerist, kleuren licht aangetast, gesigneerd 191?, in oude lijst, leuk stuk 10

 3383
Militaire klaroen, met inscriptie ‘Vanengelen.F, fournisseurs brevetes de l’armee et des conservatoires a lierre’ (Lier), mondstuk niet 
aanwezig 25

Frankrijk / France

 3384 Steek gendarmerie, in nette staat, binnenzijde gestempeld, doch slecht leesbaar 20

 3385 Helm plus losse kam en wat onderdelen 25

3386

3387

 3386 Cavaleriehelm, periode WOI, leuk voor restauratie 50

 3387
WOI/Interbellum, civiele helm, geproduceerd tussen 1915 en 1930, in matige staat, binnenwerk ontbreekt, niettemin zeldzaam stuk 
wat men weinig tegen komt 30

 3388 Circa 1860, shako plaat, pootjes missend 15

3389

 3389
Kuras, 2 delig, borstplaat gemarkeerd ‘Manufacture Imperiale de Chatellerault, 1852’. Rugplaat gemarkeerd ‘Manufacture de Klin-
genthal, 1835’. Met kopie Matelasse toegevoegd, fraai geheel 250
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3390

3391 3394

kavel TRUE Inzet

 3390 Horizon Blue Model 1914 tuniek, diverse stempeling in jas, waaronder ‘1918’, fraai stuk in behoorlijke staat 150

 3391 Horizon Blue broek voor cavalerie, Model 1914, in redelijke conditie 75

 3392 Twee stuks beenwindsels, eenmaal voorzien van markeringen 10

 3393 Officiers veldkijker, met gradenverdeling en versiering op kijker, inclusief houder in beschadigde toestand 30

Engeland / United Kingdom

 3394 Circa 1870, 1st Dragoon helmet, binnenwerk ontbreekt voor grootste gedeelte, heeft wat schade, met zwarte pluim 80

3395

3404

3406

 3395 Circa 1870, 1st Dragoon helmet, binnenwerk aanwezig, heeft wat klappen gehad, met zwarte pluim, mooi restauratiestuk 80
 3396 Circa 1870, groot lot bestaande uit drie Garde helmen, zoldervondst, in matige staat, vier zwarte pluimen aanwezig 20
 3397 Broek, War Department 1910 gestempeld 10
 3398 Lot van drie P08 draagriemen, met diverse markeringen 50
 3399 Marked trench mirror, Broad Arrow gemarkeerd 25

Duitsland / Germany
 3400 Kratchen model 1907, zeer fraai gemarkeerd ‘BAIX1917’,  kokardes ontbreken, met lichte herstellingen 100
 3401 Kratchen model 1907, gemarkeerd ‘BAIX1916’, lichte schade, één kokarde ontbreekt 100
 3402 Kratchen model 1909, voor Pruissische Treintroepen, gestempeld ‘BAXI’. Beide kokardes aanwezig, in schitterende staat 100
 3403 Tweemaal kratchen model 1909, voor Pruissische Treintroepen, gestempeld ‘BAXI’, kokardes ontbreken 100

 3404 Kratchen model 1917, kokardes beiden aanwezig, gestempeld ‘BAXI’, in zeer goede staat, enkele naoorlogse stempelingen aanwezig 100

 3405 Kratchen model 1917, kokardes beiden aanwezig, gestempeld ‘BAX’, maat 56, in zeer fraaie staat, enkele naoorlogse stempelingen 
en eenmaal zeer fraaie oorlogse stempeling aanwezig 100

 3406
Lot van vijf stuks kratchen model 1917, meeste kokardes ontbreken, binnenwerken aanwezig met diverse stempelingen, zeer fraai lot, 
behoeft bezichtiging 300
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3407

3409

kavel TRUE Inzet

 3407
Pickelhaube, vermoedelijk model 1871, met helmplaat Pruissen. nekflap gedateerd 1876 en 1888.  Tevens markering ‘OJR91’ (Olden-
burg Infanterie Regiment 91) en enkele slecht leesbare markeringen in nekflap zichtbaar. Nekflap in zeer wankele toestand, kokardes 
en kinband missen, helmplaat heeft wat schade, binnenwerk gezien de leeftijd nog fraai. Zeer interessante opknapper!

120

 3408 Pickelhaube model 1895, mist wat onderdelen en twee beschadigingen aan aan achterzijde, fraai binnenwerk, achterflap gedateerd 
1902 60

 3409
Pickelhaube model 1895 Pruissen, mist enige onderdelen doch nog in vrij nette staat, binnenwerk niet aanwezig en enige naoorlogse 
stempelingen aan binnenzijde, in nek gemarkeerd ‘T.B.7, 1904’ 60

 3410 Kavel bestaande uit vier Pickelhaubes model 1895, missen meerdere onderdelen, binnenwerken missen, sporen van de tand des tijds 100

 3411 Kavel bestaande uit vier Pickelhaubes model 1895, missen meerdere onderdelen, binnenwerken tweemaal gedeeltelijk aanwezig, in 
matige staat, doch goed te gebruiken voor restauratie 120

3412

 3412
Pickelhaube model 1915 Pruissen, mist enige onderdelen, binnenwerk nog aanwezig en gezien de leeftijd nog in redelijke staat, bin-
nenwerk fraai gemarkeerd ‘BAVII’, ‘Gammersbach, Rolsdorf, 1917’ en helmmaat ‘57’ 80

 3413 Kavel bestaande uit drie Pickelhaubes model 1915, missen meerdere onderdelen, binnenwerken tweemaal aanwezig, sporen van de 
tand des tijds, leuke opknappers 100
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3414

3420

kavel TRUE Inzet

 3414
Pickelhaube Überzug, in zeer nette conditie, geen regimentsnummer aanwezig, doordruk van Pruissische helmplaat zichtbaar, fraai 
stuk, lastig te vinden 80

 3415 Flink lot restauratiemateriaal ten behoeve van pickelhaubes, interessant! 30

 3416 Lot met restanten van pickelhaubes, tevens wat ijzerwerk, waarbij repro. Uitstekend te gebruiken voor restauratie! 20

 3417 Klein lot toebehoren voor pickelhaube en stahlhelm, waaronder twee Pruissische helmplaten 20

 3418 Flink kavel kleppen voor hoofddeksel, zeer geschikt om te gebruiken als restauratiemateriaal 20

 3419 Feuerwehr pickelhaube, incompleet en geen markeringen zichtbaar, doch kokardes aanwezig en met compleet binnenwerk, leuke 
opknapper 20

 3420
Zeer zeldzame chapska voor Uhlanen regiment, merendeel van onderdelen missen, doch binnenwerk aanwezig, zeer geschikt voor 
restauratie 100

3421

3425

 3421
Lot van twee M1916 helmen in originele, ongereinigde staat. Binnenwerken en gedeeltelijk aanwezig, kinriemen en enkele kleine 
onderdelen missen, doch leuke opknappers 150

 3422 Lot van twee M1916 helmen in overgeverfde staat. Binnenwerken gedeeltelijk aanwezig, waaronder eenmaal zeer fraai en soepel bin-
nenwerk. Enige kleine onderdelen missen, zeer geschikte restauratie-objecten 100

 3423 Helm M1918, met origineel binnenwerk, heeft enige schade doch nog goed te restaureren. Schroeven ventilatiegaten aan beide zijden 
missen. Pot  gemarkeerd gemarkeerd ‘AK 62’. In ongereinigde staat 100

 3424 Lot van drie M1918 helmen in verschillende staten, allen later overgeschilderd, binnenwerken grotendeels aanwezig, kinriemen 
naoorlogs, missen enkele schroeven voor ventilatiegaten, kavel behoeft bezichtiging 120

 3425 Lot van drie M1918 helmen in originele, ongereinigde staat. Binnenwerken en kinriemen missen, doch leuke opknappers 100

 3426 Lot van drie M1918 helmen met latere aanpassingen. Binnenwerken en kinriemen missen, splitpennen missen bij 2 helmen 80
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3427 3428

3429

kavel TRUE Inzet

 3427 Waffenrock Pruissen, voorzien van schouderstukken, in redelijke staat 50

 3428 Ulanka voor Unteroffizier, galons verwijderd, doch verder in redelijke staat, leuk restauratiestuk 50

 3429 Manchet voor tuniek Gefreiter Kurrassier, Regiment von Seydlitz (4e Magdeburgisches) Nr. 7, IV ArmeeKorps, in zeer fraaie conditie 30

 3430 Groot lot van tien Duitse schouderstukken, pré WOI 15

 3431 Lot diverse schouderstukken, waarbij wat sets en wat metaalwerk 25

 3432 Set schouderepauletten, herkomst onbekend 25

 3433 Vijf sets schouderstukken, driemaal rood, tweemaal groen 15

 3434 Lot (onderdelen van) schouderstukken van voor WOI, goed te gebruiken als restauratiemateriaal 15

3435 3439
 3435 Set epauletten Pruissen, vermoedelijk Stafofficier, fraai geheel, zeldzaam 75

 3436 Lotje divers Duits WOI, waarbij kokarde Sachsen en enige schouderstukken, bekijken 15
 3437 Groot lot bestaande uit ruim 200 uniformknopen, diverse formaten en metaalsoorten 50
 3438 Groot lot van circa 100 knopen Beieren 50

 3439 Kavel bestaande uit circa 150 diverse knopen, bezichtiging waard 50

 3440 Klein lot kinriemen, waarbij eenmaal vermoedelijk repro 10
 3441 Manschappenkoppelslot, toegevoegd drie onbekende gespen 10

3442

 3442 Pruissische Huzaren Schärpe fur Offiziere, gezien de leeftijd in fraaie staat, zeldzaam stuk 150

 3443 Ingelijst herdenkingsdocument/oorkonde, curieus stuk! 10
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3445

3446

kavel TRUE Inzet

 3444 Mehrzweckzange, mogelijk gebruikt door MG-abteilungen, gemarkeerd ‘STAHL’, met roestschade 10

 3445
Gasmasker Model 1917, masker is gezien de leeftijd nog in fraaie staat, leder is nog soepel, spiders achter glaasjes aanwezig. Filter 
gemarkeerd ‘AFGA B4, 7 SEP.18.11.C11’. Met bijbehorende M17 gasmaskerbus, doch kleur niet origineel, fraai en zeldzaam geheel 100

 3446 Lot van vier gasmaskerbussen, riempjes ontbreken, in diverse condities, eenmaal gebruiksaanwijzing nog aanwezig in binnenzijde 20

3447

3449

 3447 Gevoerde bril, vermoedelijk privé-aankoop zoals gebruikt door piloten in WOI 50

 3448 Lot van zes emblemen van de Marine-Fliegerabteilung, in de rang van Flugmechanikergast, gedateerd ‘W 8.12.15, W 23.12.15 en 
W5.1.16’ 30

 3449
Lot van diverse emblemen van de Marine-Fliegerabteilung, namelijk tweemaal Flugmechanikergast (gemarkeerd W 8.12.15 en W 
5.1.16), Flugmechanikermaat (markering slecht leesbaar, waarschijnlijk 1.2.16, wellicht afgeknipt), Oberflugmechanikermaat (gemar-
keerd W 21.2.16) en Oberflugmaat (gemarkeerd W 29.2.16)

50

 3450 Lot bestaande uit een Verwundetenabzeichen Schwarz en twee stoffen emblemen van de Kyffhäuserbund (bond voor Duitse oorlogs-
veteranen) uit periode 1933-1945 15

USA

 3451 Vest model 1917, voorzien van Belgische knopen, onderste zakken beschadigd, met wat motschade 30

3452

3453

 3452 Vest model 1917, zomeruitvoering voor AEF (American Expeditionary Force), enige slijtage 40

 3453 Voor WOI, lot van twee Cavalry Bulls Eye canteens en een haversack 75

 3454 Bolo knife cover, gemarkeerd ‘Brauer Bros 1918’, in nette staat 20
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3457

3460

kavel TRUE Inzet

 3455 Magazijntas voor Colt 1911, gedateerd 1918 5

 3456 Pedersen device ammo pouch, gemarkeerd ‘R.I.A. 7-19’, in zeer goede staat gezien de leeftijd, moeilijk stuk 25

 3457 Twee magazijntassen voor BAR helper, 1918 gemarkeerd, in mintstaat 50

 3458 M1917 steam condensing device case voor M1917 A1 Browning Machinegun Watercooled, ten behoeve van de waterslag zeldzaam 
stuk 20

 3459 First aid instruction packet, in complete staat, gedateerd 1917 20

 3460 Backpack, gezien de leeftijd in nette staat, gedateerd 1905 20

 3461 Toolroll in goede staat, inclusief lederen veters 20

 3462 Pick axe, met steel, houweel en draaghoes, gemarkeerd 1918. Houweelkop in gebruikte staat, doch lastig te vinden item 20

3463

3466

 3463 Axe, met bijbehorende hoes, bijl gemarkeerd ‘US’, gezien de leeftijd in goede staat, lastig te vinden 30

 3464 Bijlhoes, gedateerd Augustus 1918, Pea-green 20

World

 3465 Lot bestaande uit vier helmplaten, in zeer diverse condities, vermoedelijk Oostenrijk 10

 3466 Australië, vaandel voorzien van diverse emblemen, gespen en speldjes van het 2/20 Bn. AIF (Australian Imperial Force) 25

3467

Interbellum

Nederland / Netherlands

 3467 Tweemaal politiehelm, model Bobby, Groningen en Rotterdam 50

 3468 Kraag gala uniform Onderofficier Artillerie 15
 3469 Vier sets schouderstukken, ten behoeve van Gala uniform 20
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3470

3471

3474

kavel TRUE Inzet

 3470 Schouderepauletten Generaal, ten behoeve van gala tenue, zeldzaam 50

België / Belgium

 3471 Kepie voor gala tenue 40

 3472 Lot van twee binnenwerken voor Adrian helm, in matige staat, eenmaal gemarkeerd ‘Jules Fonson Bruxelles’ 15

 3473 Kavel bestaande uit vier sets schouderstukken en twee politiemutsen met losse floches, alles Politie/Rijkswacht gerelateerd 20

 3474 Kaki vest, met hoge kraag, kraag in matige staat 50

 3475 Doosje bestaande uit onder andere gespen en helmplaten Antwerpen 15

WOII / WW II

Nederland / Netherlands

 3476 Veldmuts officieren, geschoren wol, 5e regiment Infanterie, gedeelte zweetband ontbreekt 30

3477

3478

 3477 Kepie officieren, in vrij nette staat, stormband mogelijk vervangen, grote maat 50

 3478 Verzameling van drie kepies, allen met enige schade, doch leuke opknappers 50

 3479 Voor 1940, politiehelmen Den Haag en Rotterdam, kinband eenmaal gebroken, in redelijke staat 40

3480

 3480 Lot van vijf M27 helmen, zwart geschilderd en voorzien van granaatje, naoorlogs doorgebruikt 40
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3481

3484

kavel TRUE Inzet

 3481
M34 helm, geproduceerd voor het Roemeense leger, kinbandje gebroken geweest, binnenzijde voorzien van correct Roemeens stem-
pel, helmplaat verwijderd 25

 3482 Kavel van 12 stuks kokardes, diverse rangen en periodes, ideaal restauratie materiaal 20

 3483 Voor 1940, twee pluim, wit met afhangende haneveren, in nette staat 20

 3484 Atilla voor Huzaren, sterren ontbreken, enige slijtage, binnenzijde gemarkeerd met maker ‘H. Rambach’ 40

 3485 Atilla voor rode Huzaren, met forse slijtage, behoeft aandacht, doch leuke opknapper 25

3486 3487 3488

 3486 Atilla voor Huzaren, kraag heeft lichte schade, binnenzijde gemarkeerd ‘Charles C. Elst, Breda’ 50

 3487
Atilla voor 1e Luitenant generale staf, voorzien van Brevet hogere Stafbekwaamheid, op naam, met kledingmerkje ‘Maison Jordi & 
Cie, 1938’, sterren mogelijk modernere aanmaak, jas is in fraaie staat 75

 3488 Voor 1940, driemaal gala-tuniek waarbij Artillerie en Infanterie, eenmaal gedateerd 1912 50

 3489 Voor 1940, tweemaal gala-tuniek waarbij Artillerie gedateerd 1928 en Kapitein Infanterie met schouderstukken 40

 3490 Voor 1940, tweemaal gala-tuniek Luitenant der Infanterie en Kapitein der Infanterie, Kapitein gedateerd 1928 35
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3491

3492

3497

kavel TRUE Inzet

 3491 Tuniek Schalkhaar politie, mogelijk oorlogse ombouw van politie tuniek waar vallende kraag opgezet is, bezichtiging aanbevolen 40

 3492 Overjas buitenmodel Officieren, in zeer afwijkende stof, curieus 75

 3493 Set bananenschillen voor Korporaal en Sergeant Politietroepen 15

 3494 Doosje met zes sets rangonderscheidingstekens 30

 3495 Doosje met zes sets rangonderscheidingstekens 30

 3496 Groot lot rangonderscheidingstekens 50

 3497 Set van 15 stuks mouwleeuwen (Nederland), zoals gebruikt in het Nederlandse leger vanaf 1944 50

3498 3500

 3498 Ransel zoals gebruikt bij Marechaussee en politietroepen, kleine gesp binnenzijde ontbreekt, verder in nette staat 25

 3499 Lot van 10 draagriemen ten behoeve van ransels, diverse stempelingen aanwezig waaronder ‘Van der Horst en de Heus’, ideaal als 
restauratiemateriaal te gebruiken 25

 3500 Tentzeil, ´CM 1939´ gestempeld, met enkele flinke gaten, perfect te gebruiken om opgerold een ransel mee te complementeren 50

 3501 Karabijnriem voor Hembrug, Marechaussee 25

 3502 Vetblikje en schoonmaakset voor Hembrug geweer in complete staat, leuk geheel 20
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3503
3504

kavel TRUE Inzet

 3503 Schoonmaakset voor Hembrug geweer, Bezard kompas in originele houder en doosje en patroontasje 30

 3504
Lot van vier zwarte patroontasjes voor het Hembrug geweer, mix van Duitse en Nederlandse onderdelen, binnen gestempeld ‘De 
Valk’. Vermoedelijk gebruikt bij de politie, mogelijk naoorlogse aanmaak 40

 3505 Magazijntas ten behoeve van de Lewis mitrailleur, uitvoering voor wielrijders, museumreproductie 25
 3506 Reproductie van een wielrijders patroonriem 25

3507 3512

 3507 Lot diverse gasmaskerfilters, zowel militair als civiel, circa 16 stuks 35
 3508 Winterhulp collectebus, gevuld met Winterhulp luciferdoosjes 20
 3509 Groot lot van circa 225 Winterhulp luciferdoosjes, 25
 3510 Winterhulp, complete serie van 14 speldjes, bijgevoegd circa 36 losse speldjes, ijzerwerk missend, leuk geheel 20
 3511 Kleine verzameling Winterhulp en enige diversen 15

 3512
Grote collectie oorlogstabak, diverse soorten en maten, waaronder amateursigaretten, vloeipapier gestempeld ‘Besetztes Gebiet Nord-
frankreich’ en etalagepakje, leuk geheel in een doos van onvermengde margarine 25

 3513 Lot bestaande uit drie ingevulde en eenmaal blanco Z-kaart, tevens een instructieblad om de kaarten in te vullen, op Z-kaarten werd 
de reden aangegeven waarom men niet tewerkgesteld kon worden in Duitsland, komt men zelden tegen 15

3514

3515

 3514

Klein kavel met betrekking op de Jodenvervolging in Nederland, bestaande uit een bordje met de opdruk ‘Voor Joden verboden, 
De Procureur-Generaal Fung. Gewestelijk Directeur van Politie Feitsma, K372, stempel Procureur-Generaal Amsterdam’, afmeting 
circa 29,4x19,7cm. Een Jodenster in beschadigde conditie, afmeting diagonaal van punt tot punt circa 11,5cm. Toegevoegd een rood 
bonnetje met daarop een anti-Joodse leus en een klein getypt briefje waarin de Nederlandse bevolking wordt opgeroepen niet naar de 
propagandafilm ‘De eeuwige Jood’ te gaan. Indrukwekkende en aangrijpende stukken aangaande de Jodenvervolging

150

 3515

Lot van ca. zeven zinken rastercliché’s voor dagblad-illustraties van bekende personen tijdens de Tweede Wereldoorlog, w.o. Mussert 
(2x), Göring, generaal Christiansen en Gerard Mooijman (de eerste Nederlandse vrijwilliger die onderscheiden werd met het Rid-
derkruis), elk opgeborgen in een beige papieren zakje waarop een afdruk; éénmaal achterop beschreven ‘Dagblad voor Noordholland / 
Koog aan den Zaan’ - toegevoegd afdrukken op wit papier

100
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3519 3521

kavel TRUE Inzet

 3516 Twee lidmaatschapskaarten van de Nederlandsche Volksdienst, toegevoegd pin voor speldje 25

 3517 Klein lot bescheiden van de Nederlandsche Arbeidsdienst, waarbij twee medailles en speldje 30

 3518 Lot van diverse toebehoren Schalkhaarpolitie, waarbij schouderstukken en taillehaken 30

 3519 Draagstelsel ten behoeve van Marine sabel, in mooie staat 25

 3520 Cavalerie sabeldrager, mogelijk van voor WOII, geen markeringen zichtbaar, stiksel mogelijk gedeeltelijk vervangen, bezichtiging 
aanbevolen 20

 3521 Ringkraag, OKP (Officier Kazerne Piket), mogelijk na WOII 60

 3522 Armband Luchtbeschermingsdienst, Geneeskundigedienst, met stempel ‘Velsen’, enige sporen van ouderdom, doch nog in redelijke 
staat 15

 3523 Jeugdstorm fietsvlaggetje, ingekort 30

3524

3528

 3524 NSB arm embleem, in nette staat 50

 3525 Lot van drie Wolfsangel emblemen, vermoedelijk museumreproducties 25

 3526 Verduisteringslamp, gemarkeerd ‘IDEAAL, V.N., 225V’, onbekend of de lamp nog in werkende staat is 10

 3527 Philips knijpkat, civiele uitvoering, in schitterende, werkende staat 20

 3528 Philips knijpkat, model Bi-jou. Zeldzame damesuitvoering, plastic lampkapje heeft lichte schade, in werkende staat 20

 3529 Lot van driemaal Philips knijpkat, missen enige onderdelen doch allen in werkende staat 25
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3530
3535

kavel TRUE Inzet

 3530
Lot diverse zaken met betrekking tot verduistering, waarbij drie verduisteringskoplampen voor de fiets, gemarkeerd met rijkskeur 
‘I.L.B.’, dynamo en klein verduisteringslampje 25

 3531 Klein lot bevrijdings attributen/kunst 10
 3532 Britse 25 pounder granaathuls, met tekst ‘Mei 1945, Nederlands herrijst’ 10

 3533 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

 3534 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

België / Belgium
 3535 Lot bestaande uit elf diverse uniformpetten, meest in matige staat/incompleet 40

3536

3538

3539

 3536 Nette Adrianhelm M31, binnenwerk origineel, kinband mogelijk vervangen 20

 3537 Lot bestaande uit negen leeuwenkoppen voor Adrianhelm, merendeel model WOII, enkele in mindere staat 20

 3538 Uitgaans tenue M1935, kleermakersaanmaak 50

 3539
Uniformpet Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen, in nette staat, doch mist embleem. Eén van in totaal drie gevonden en bij ons 
aangeboden petten, zeer zeldzaam 200

3540 3541

 3540 Uniformpet Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen, in nette staat, uiterst zeldzaam! 300

 3541 Adrianhelm M31, met restanten van decal Vlaamse Wacht, origineel binnenwerk en kinband aanwezig 30

 3542 Collaboratie, zwart uniform 15
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3544

3547

kavel TRUE Inzet

 3543 Vest mogelijk politie/collaboratie, voorzien van heraldische knopen, interessant stuk 50

 3544
Overjas model 1916, groen geverfd en voorzien van Duitse knopen, mogelijk gebruikt binnen de diverse nationalistische afdelingen 
(VNV, Fabriekswacht, Arbeidsdienst), echter niet met zekerheid vast te stellen, zeer interessant stuk 100

 3545 Leuk geschilderde banier voorzien van Vlaamse Leeuw, dubbelzijdig, afmeting 75x125cm, vermoedelijk na-oorlogse aanmaak 25

 3546 Vlag voorzien van Vlaamse Leeuw, enkelzijdig, circa 170x210cm, flinke scheur in het midden en enigszins sleets, naoorlogse aan-
maak 25

 3547 Grote vlag voorzien van Vlaamse Leeuw, circa 240x250cm, curieuze Leeuw, mogelijk naoorlogse aanmaak 50

 3548 Grote vlag voorzien van Brabantse leeuw, circa 220x230cm, mogelijk naoorlogs 40

 3549 Lot van vier naoorlogse vaantjes, voorzien van Vlaamse Leeuw, gebruikt bij Jeugdspelen 25

 3550 Winterhulp, blik voor calcium tabletten, bestemd voor uitdeling aan de schooljeugd 10

3551

 3551

Wervingsposter voor het NSKK, door A. Panis, afmeting circa 81x61,5cm. Met tekst: ‘Kameraad aan het stuur! Meld U bij 
het N.S.K.K., Motorgruppe-Luftwaffe, Inlichtingen: Aanwervingsbureel Zuiddreef 97, Brussel’, rechtsonder klein gemarkeerd 
‘3196-Drukk. Steenlandt (Jan Acke), Jan Blockxstraat 40, Brussel III’, linksonder ‘P.A 44’. Opgevouwen geweest, wat lichte schade 
aan de zijkanten, rechtsboven naoorlogs gestempeld, niettemin fraaie en lastig te vinden poster

80
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3552

3558

kavel TRUE Inzet

 3552
Ingelijste nationalistische plaat, door de beruchte collaborateur E.H. Cyriel Verschaeve, verklankt op verzoek van het Dietsch Student-
en Verbond in het Prinsenjaar 1935, curieus stuk 25

Frankrijk / France
 3553 Model 1937 klinometer, gemarkeerd ‘Coppin Paris’ 10

Engeland / United Kingdom
 3554 RAF, schuitjes Air Training Corps, zes stuks, waarbij oorlogs gemarkeerde 30
 3555 MKII helm, gemarkeerd 1942, in zeer goede staat, voorzien van originele kinriem en binnenwerk 20
 3556 Lot bestaande uit vijf MKII helmen, grotendeels met oorlogse markeringen, in matige staat, dient bekeken te worden 30
 3557 Tropenhelm, vermoedelijk Brits of Frans, gemarkeerd ‘K5, 27’, kinriem mist, doch fraai stuk 10

 3558 Engelse motorhelm, gedateerd 1944, fabrikant BMB 30
 3559 Crash Helmet, Royal Armoured Corps, dopje op luchtgat missend, binnenwerk in fraaie staat 30

3560 3562

 3560 Lot van twee Crash helmets, Royal Armoured Corps, met fraaie binnenwerken 50

 3561 Lot van twee Crash helmets, Royal Armoured Corps, met fraaie binnenwerken 50

 3562 Lot van twee Crash helmets 2nd Type, Royal Armoured Corps, met fraaie binnenwerken 50

3563
3564

 3563 Crash Helmet 2nd Type, Royal Armoured Corps, dopje op luchtgat missend, binnenwerk in fraaie staat 30

 3564 Enlisted shirt wool, size 4, gemaakt bij ‘A.B.G&S, 1945’, in ongebruikte staat 40
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3565
3566

3568

kavel TRUE Inzet

 3565 RAF, Sidcot flying suit, met Air Ministry label, size 6, in nette conditie 75

 3566
RAF, Combined Pattern Flying Suit/Parasuit. Met label ‘Irving Air Chute of Great Britain Ltd.’, gedateerd 11 October 1940, in schit-
terende staat 200

 3567 Dispatch Riders coat, size 6, diverse stempelingen, gedateerd 1945 35

 3568 Camouflaged trousers windproof, met enige oorlogse reparaties, label niet aanwezig 50

 3569 Battledress denim trousers, met wat schade 10

 3570 Lot bestaande uit twee Britse jerrycans, War Department gestempeld, diverse oorlogsjaren 10

 3571 Lot bestaande uit twee Britse jerrycans, War Department gestempeld, diverse oorlogsjaren 10

 3572 Bergen rugzak, zoals gebruikt door SAS, Airborne en commando troepen, in gebruikte staat 30

 3573 Tweemaal lederen bajonethouder, gedateerd 1941, in gebruikte maar goede staat 10

 3574 Holster voor Webley Scott revolver, gemarkeerd ‘Agcraft Ltd, 1942.’ 10

3575
3582

 3575 P-1903 MKII bandolier, ‘Fraser & Son, Cape Town 1942’ gestempeld, fraai stuk 30

 3576 P-1903 MKII bandolier, onduidelijk gestempeld, vermoedelijk ‘War Department DIW 42’ fraai stuk op naam van B. Smith 30

 3577 Paar schiethandschoenen in mint staat 5

 3578 Twee blikjes State Express Cigarettes, made in England, gezien de leeftijd in nette staat 5

 3579 Koker voor stafkaarten, gemarkeerd ‘Uttley Inghaw, 1944’, gezien de leeftijd in mooie staat, curieus stuk 20

 3580 Kavel van zes Royal Navy moneybelts, gestempeld binnenin het tasje 20

 3581 Lot van circa 40 kurken doppen ten behoeve van veldfles 20

 3582 Engeland/Canada, markeringsvlaggen voor landmijnen, 10 stuks 20

 3583 Bananendoos gevuld met circa 13 large packs, met en zonder stempels, in diverse condities 10

 3584 Veldtelefoon ‘Telephone set F MkI’, in bijbehorende kist 10

 3585 Lot van vier Britse veldtelefoons 10
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3586
3587

kavel TRUE Inzet

 3586 Lot webbing, waaronder small packs, geweerriemen, patroontassen en meer 20

 3587 10 sets webbing kruisriemen, allen oorlogs gedateerd, in zeer goede staat 25

 3588 Kavel bestaande uit zes sets leggings, War department gemarkeerd, gedateerd 1945, met witte verf ‘linker en rechter’ gemarkeerd 15

 3589 Lot van 10 sets webbing kruisriemen, allen oorlogs gedateerd, in zeer goede staat 25

3590 3591

 3590 Groot lot cross-straps, meest Wartime gemarkeerd, circa 75 stuks 25

 3591 Assault life belt, gedateerd 1944 30

 3592 Kavel van vier Easco Life Jacket Lights, werking niet getest 20

 3593 Buzzer, valve type 2, om morse-vaardigheden te leren, mist twee lampen, werking niet getest 10

3594
3597

 3594 Kavel bestaande uit twee Britse kompassen, met bijbehorende webbing tasjes, alles War Department gestempeld 20

 3595 Doos Field dressings, circa 13 stuks 20

 3596 Lot van vijf verbanden, diverse maten 5

 3597 Gasmasker in tas, tas gedateerd 1941 30

 3598 Gasmasker No.4 MKII, met bijbehorende draagtas, keurig gestempeld, fraai geheel 30
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3599

3601

kavel TRUE Inzet

 3599 RAF Air Gunners Cold Weather Hood, gedragen door Tail gunners van Engelse bommenwerpers, in zeer goede staat, zeldzaam stuk 50

 3600 Viermaal Footpowder 5

 3601 Ontsnappings-sjaal piloot, gemarkeerd ‘A.D.L (Maps) Air Ministry, No. 7330’ 40

 3602 Messtinn, gemarkeerd War Department 1943, in retourzending-doosje van Koninklijke Marine, gedateerd juni 1959, met briefje 
‘Etenspan met deksel’, curieus! 5

3603

3604

 3603 2nd type V. Hartley blackout mask, zoals gebruikt op motorfietsen 30

 3604 RAF, lot van twee microfoons en twee receivers, receivers in doosje Air Ministry gemarkeerd 40

 3605 Throat microphone, in originele verpakking 35

3606

 3606 RAF, Oxygen Mask type H, Broad Arrow gemarkeerd 40

 3607 Mapcase, gemarkeerd ‘W.&G. Ltd, 1944’, met enige gebruikssporen toegevoegd tweemaal naoorlogse mapcase 5
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3610

3612

kavel TRUE Inzet

 3608 Kitbag RAF, op naam, gestempeld ‘Air Ministery’ 20

 3609 Canvas tas, ten behoeve van artillerie plottafel, gemaakt bij ‘M.E.C.O. 1941’, in zeer goede staat 10

 3610 Set van negen steeksleutels, met Britse maatmarkeringen, diverse maten 25

 3611 Fluitje, gedateerd 1944, maker ‘Hudson&Co, Birmingham’, met origineel draagkoord 10

Canada

 3612
Lot bestaande uit zomeruitvoering werkbroek, gedateerd 1941, gemaakt bij ‘Sparks Harrison Ltd.’ in Hull. Riem voor battledress, 
gemarkeerd ‘C.R.O.O. Ltd. 1943’, leuk geheel, in mintstaat 40

 3613 Zomerbroek, gemaakt bij ‘The American Pad&Textile Co, Chatham, Ont, 1940’, tevens voorzien van papieren maatlabel (W 32, L 
31), in mintstaat 25

 3614 Holster voor Webley Scott revolver, gedateerd 1943, in nette staat gezien de leeftijd 10

3615

3619

USA

 3615 Officerscap Warrant Officer, voorzien van origineel embleem, kinriem, pet is gezien de leeftijd in gedragen doch redelijk nette staat 40

 3616 Set van twee WAC garrison caps, waarvan eenmaal ‘Beige Womens Officers cap, 1944’ en eenmaal Summer cap, beiden maat 21 1/2, 
beiden in goede staat 30

 3617 Lot van twee garrison caps voor enlisted men, in nette maar gebruikte staat 15

 3618 Lot van twee garrison caps, eenmaal met medical corps piping, gemaakt bij ‘Ace Manufacturing Corporation, San Antonio, Texas’, in 
zeer fraaie staat. Eenmaal US Army Air Corps, met lichte motschade, binnenzijde voorzien van Duitse uniformstof, curieus 15

 3619 Army Air Force helm M3 voor vliegtuigbemanning, gedragen 1943-1945, binnenwerk niet aanwezig 30



Saturday June 23, 2018 Militaria en diversen

278

3620

3621

kavel TRUE Inzet

 3620 Army Air Forces, H-15 Flying Helmet Large 40

 3621 Type B-2 flight cap, size 7 1/4 75

 3622 Air Force US Army, Type A-9 flying helmet Large, Rigger made earcups for R-14 receivers 40

3623

3625
3628

 3623 Air Force US Army, Type A-9 flying helmet Large, Rigger made earcups for R-14 receivers 40

 3624 US Army Air Force Type-1 Snap on Flight Helmet 20

 3625 B-1 bommenwerper bemanning leren uniformbroek, lichte schade bij de broek aan het kruis 150

 3626 Ike jacket, maat 36-R, gedateerd 21 December 1944, voorzien van mouwembleem van 9th Army, met enige motschade 10

 3627 Lot van drie Officiers zomertunieken, waaronder met emblemen, bezichtiging aanbevolen 20

 3628 Frequency meter, BC-221-T, in nette staat 25

 3629 Bazooka masker, 1943, in mintstaat 10

 3630 M36 pack/musette bag, gemaakt bij ‘Hinson MFG. CO., June 1941’, tas is gevonden in Assenois, in gevonden staat, naar alle waar-
schijnlijk gebruikt door 4th Armoured Division 15

 3631 M36 pack, British made, gemaakt bij ‘M.W.N.S.LTD, 1945’, later overgeschilderd 20
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3632
3633

kavel TRUE Inzet

 3632 M45 pack, bestaande uit onderpack en bovenpack, in gebruikte maar nette staat 25

 3633 USMC back pack in goede staat, bestaande uit bovenpack en onderpack, geen stempelingen zichtbaar 25

 3634 USA, WOII, british made M36 suspenders, camouflage uit de tijd 10

 3635 Lot van drie M45 suspenders, in gebruikte doch goede staat gezien de leeftijd, alle haken aanwezig 15

 3636 Ski brill, in goede staat 15

3637

3641

 3637 Kavel van zes polariod goggle sets, alleen hoezen en glazen, geen brillen! 30

 3638 Lot van twee jerrycans, eenmaal gemarkeerd 1943 10

 3639 Kavel van vijf sets eyeshields M1, in originele verpakkingen 10

 3640 Lot van drie paar rubberen overschoenen/shoepacks, maat 8 20

 3641 TL 214 BG-121 USAAF Message Streamer Light Parachute Pack Bag 50

 3642 Navigational Brief Case, Type MB-1, met wat gebreken 10

3643

 3643 PG-67 pigeon message carrier, duiven vervoerden berichten in deze containers, zeldzaam 20

 3644 US Navy, Rude Star Identifier, A-N Type 1, met hoes 15
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3645

3647

kavel TRUE Inzet

 3645 Lot van twee headphones, Signal Corps US Army, stekker mist eenmaal 25

 3646 Driemaal Signal Corps T-17D microphone 25

 3647
Lot bestaande uit twee M1944 polaroid goggles, waarbij eenmaal in originele doos. Bijgevoegd twee mapjes met reserve glaasjes en 
een tasje met B-8 lenzen 40

 3648 Parachute Harness, gedateerd Augustus 1945, met quick release systeem, mogelijk aangepast, bezichtiging aanbevolen 25

 3649 Gliderwing, mogelijk naoorlogs 20

 3650 Circa 40 stuks US Navy emblemen, periode WOII/Korea 10

3651

3653

3655

 3651 Lederen holster voor Colt 1911 A1, gedateerd 1942, leder nog soepel, in goede staat 25

 3652 Nobuckl riem voor Thompson, gemarkeerd ‘US, Hinson MFG Co., 1942’ 15

 3653 Magazijntas voor 50 schots drum magazine Thompson Submachine gun, oorlogse aanmaak,  US made, mogelijk in Azië 20

 3654 Magazine pouch voor Thompson Submachinegun, in zeer goede staat 20

 3655 BAR-belt, gemaakt bij ‘Boyt, 1942’, in gebruikte staat, sluiting mist aan één zijde, doch herstelbaar, leuke opknapper 30

 3656 Munitietray voor Amerikaanse .50 10

 3657 Shoulderpads, ten behoeve van het dragen van zwaar materiaal 5

 3658 Set van twee shoulderpads, gedateerd 1945, in mintstaat 5
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3659

3668

kavel TRUE Inzet

 3659 US flag, 48 sterren, gedrukte versie, groot model, met diverse gebruikssporen 25

 3660 Chincup voor paratroopers, in goede staat, mogelijk naoorlogs 10

 3661 Tank periscoop, gemarkeerd ‘Periscope M6, Minneapolis Honeywell Regulator Company, 1943’, prisma’s nog helder 10

 3662 Moneybelt, PX aanmaak, in nette staat 10

 3663 Gasmaskertas, model Kidneybag, in zeer goede staat 10

 3664 Cylinder&Regulator bag, gebruikt door piloten 10

 3665 Set WAC leggings, maat 3-R, in zeer goede staat 20

 3666 Set M1938 dismounted leggings, maat 1-R, gedateerd 1944, in zeer goede staat, voorzien van originele veters 20

 3667 Lot van vijf hoezen voor pikhouweel, gedeeltelijk gemarkeerd 1944 20

 3668 Lot van vijf bijl hoesjes, 1945 gedateerd, in gebruikte doch nette staat 25

3669

3671

 3669 US Navy lifebelt, gedateerd december 1942, in zeer nette staat, bijgevoegd een ons onbekende blauwe lifebelt 25

 3670 Groot lot diverse uitrusting, waaronder twee sets M45 supenders, twee radiotassen en een Britse strap 20

Duitsland / Germany

 3671
Schirmmütze voor onderofficier der Infanterie, binnenzijde gemarkeerd ‘August Fittkau Uniformen, Heilsberg’, bandje is repro en 
forse motschade, leuke opknapper 50
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3672

3676

kavel TRUE Inzet

 3672 Wehrmacht Panzerschiffchen Aufklärung, in nette staat 100

 3673 Duitsland/Noorwegen, M40 helm, naoorlogs doorgebruikt door Noorwegen, binnenwerk behandeld, met repro SS-decal. Helmschaal 
gemarkeerd ‘ET64’ (Eisenhüttenwerke, Thale) 40

 3674 Lot van twee Gladiator type helmen, Luftschutz en RLB, decals vermoedelijk naoorlogs aangebracht. Beide helmen met nekstempel 
‘RL2-38/28 (Paul Diener, Dresden), Luftschutz tevens maat gemarkeerd. Beiden met kinband en binnenwerk, behoeft bezichtiging 60

 3675 M34 Polizei/Feuerwehr helm, double decal, helm is naoorlogs overgeschilderd. Met compleet binnenwerk, kinband gebroken 40

3677

 3677
DAK tropenhelm, 1e model, geen makersmarkering zichtbaar maat 57. Vertoont wat tekenen van tand des tijds en zweetband naoor-
logs beschreven, kinriem en schildjes aanwezig 40

 3678 DAK tropenhelm, uitvoering 2e model, zweetband gemarkeerd JHS, jaartal en maat niet aanwezig/leesbaar, in redelijke staat, schil-
djes en kinriem aanwezig 40

 3679
Lot van twee DAK tropenhelmen, eenmaal 1e model, binnenwerk niet gemarkeerd, maat 53. Vertoont wat tekenen van tand des tijds, 
kinriem niet aanwezig, schildjes missen. Eenmaal 2e model, gemarkeerd ‘Mayser DRGM, 1942’, maat 56, schildjes en kinband mis-
sen, in redelijke staat

40

 3680 Stoffen Luftwaffe embleem voor Schiffchen 10

 3681 Lot van circa 15 kokardes, Afrika Korps 25

 3676

Lot van twee repro helmen, namelijk  M38 Fallschirmjäger helm met  splittertarn camo-cover, en Luftwaffe M35 helm, hoge 
kwaliteit,
 
zeer goed te gebruiken voor re-enactement

80
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3682 3684

3686

kavel TRUE Inzet

 3682 Officierstuniek Polizei, enkel kraagspiegels met schade aanwezig, met EK2 lint, geheel in matige staat, doch interessant stuk 30

 3683 Zwart uniform, gemarkeerd met depotstempels en gedateerd ‘40’, mogelijk Feuerwehr, met wat lichte (mot)schade 15

 3684 Luftwaffe lederen jachtvlieger jas in gebruikte staat. Leder nog soepel, alle ritsen werkend. Dit type jas komt niet vaak op de markt! 250

 3685 Luftwaffe Fliegerjacke en Fliegerhose, zomer uitvoering, voorzien van RI-RI risten, PRYM knopen en RBN stempel, vermoedelijk 
oude Jancke kopie 100

 3686
Wehrmacht panzer jas, gedenazificeerd, voorzien van kraagspiegels en schouderstukken, oude replica van hoge kwaliteit, doch zeer 
fraai stuk 100

3687 3688

 3687 Lederen Panzer/Kriegsmarine overall, 1941, große 2, leer nog soepel, alle ritsen werken, zeldzaam stuk 275

 3688
SS panzer uniform, jas en broek in erbsentarn camouflage. Geheel is gemaakt van origineel WOII materiaal, stof, draad, knopen en 
mouwadelaar, bezichtiging aanbevolen. Betaalbaar alternatief voor een oorlogs exemplaar 250
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3689

3690 3691

kavel TRUE Inzet

 3689
Reproductie set bestaande uit SS camouflage uniform en broek. Tevens repro Officierspet voor SS-Panzertruppen, leuk geheel, goed 
te gebruiken voor re-enactement 40

 3690 Mantel M40, voorzien van RB-nummer en diverse stempelingen, datering 1943, in geleefde toestand 50

 3691 Mantel Sturm Abteilung, schade aan onderzijde, doch niet storend 100

 3692 Overjas RAD, gestempeld ‘39, Franz Fiedler’, vermaakt tot burgerjas 25

3693

3695

3697

 3693
Kradmantel zoals vaak gebruikt door motordienst/Feldgendarmerie. Jas is in zeer goede staat, rubber soepel, bezichting aan te raden, 
mogelijk naoorlogs doorgebruikt 75

 3694 Wehrmacht panzer broek, met maatmarkering en diverse andere stempelingen, broek is in nette staat, verdient bezichtiging 300

 3695 SS broek voor Sturmgeschütz bemanning, gladde stof in gedragen toestand, met diverse oorlogse reparaties, zeer zeldzaam stuk 350

 3696 Kriegsmarine, mogelijk buitgemaakte broek, geen markeringen aanwezig, interessant stuk 10

 3697 Zwarte NSKK stiefelhose, geen markeringen zichtbaar, met viltstift later ingeschreven, maar niet storend 50

 3698 Lot repro zaken, bestaande uit gevechtspet M43 camo, eenmaal manschappen Schiffchen met emblemen, set Gamaschen, set bretels, 
overhemd, veldfles met hoes en eenmaal Gebirgsjäger M40 gevechtsjas met KVK lint 30
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3699

3704

kavel TRUE Inzet

 3699 Wehrmacht koppel, stalen slot voorzien van originele verf, koppel gedateerd 1941, leder nog soepel 80
 3700 Wehrmacht koppel, tweedelig aluminium paradeslot, voorzien van koppel, leer heeft wat schade en is enigszins uitgedroogd 50
 3701 Wehrmacht koppel, in depot staat, onbehandeld, gedateerd 1941, zeer fraai stuk wat slechts zelden wordt aangeboden 40
 3702 Lot bestaande uit diverse koppelsloten, waarbij Entnazifiziert, waaronder Wehrmacht en RAD 20
 3703 Wehrmacht Y-Riem uitgevoerd in zwart leer, leer nog soepel, voorzien van RBN nummer 60

 3704 Wehrmacht Y-Riem uitgevoerd in zwart leer, leer nog soepel, stempel aanwezig, doch niet meer leesbaar 60
 3705 Kartentachen modell 1935, vanaf 1936 ingevoerd bij de Wehrmacht en andere krijgsmacht onderdelen 30

 3706 Kartentachen modell 1935 vanaf 1936 ingevoerd bij de Wehrmacht en andere krijgsmacht onderdelen. Gemaakt bij de firma richard 
Ehrhardt poessneck in 1941. Tas is op naam van Leutnant Horstmann. 30

 3707 Affe, gemarkeerd ‘Franz Brehme, Walsrode, 1936’, vroeg model met vaste draagriemen, met wat lichte gebreken doch gezien de 
leeftijd nog in redelijk nette staat 20

 3708 Affe, gemarkeerd Wittkop & Co, Bielefield, 1940’, zeldzamere versie zonder koeienhuid, afgezien van lichte schade aan binnenzijde 
in zeer fraaie staat 30

 3709 Lot van twee Affes, makersmarkeringen ‘Morlitz Siecher, Freiberg, 1941’ en eenmaal RBN gemarkeerd, beiden in redelijke staat 40

 3710 Lot van driemaal Affes, eenmaal Kochgeschirr tas nog aanwezig, gemarkeerd ‘CWT 1942’ en ‘Max Muller, Nurnberg 1942’, derde 
ongemarkeerd, missen wat riempjes en wat tekenen van de tand des tijds 40

 3711 Lot bestaande uit Affe gedateerd 1935, vroege uitvoering, markering binnenzijde ‘3/P.28’, Kochgeschirr tasje los, schouderriemen ook 
los aanwezig. Toegevoegd een Luftwaffe Rucksack, gemaakt bij ‘Martin Vonker, Withen, 1938’, met diverse veldreparaties 25

3712

3718

 3712 Kleidersack, in nette staat 30

 3713 Rucksack, groene uitvoering, met wat lichte draagsporen 20

 3714 Seesack Kriegsmarine, met wat gebruikssporen 20

 3715 M31 Wehrmacht broodzak, in nette staat 10

 3716 Rucksack fur Artillerie, voorzien van RBN-nummer, op naan van Unteroffizier, naam slecht leesbaar, tas in nette staat 15

 3717 Heeresverpflegungssack, gedateerd 1942, in redelijk nette staat 10

 3718
Gasmaske model 30, vroege aanmaak, op naam Rtr. Tanneberger, riemen van latere datum, waaronder één lus in camo-stof, filterbus 
gedateerd 1944, leuk geheel 60

 3719 Gasmaske 30, 1936 gedateerd in originele gasmaskerbus, bus en gasmasker hebben beide het zelfde troep nummer 167. Zeer fraai 
geheel 35
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3720

3722
3728

kavel TRUE Inzet

 3720 Gasmaske M38, met bus, bus gedateerd 1942, in gebruikte doch nette staat 45
 3721 Gasmaske M38, bus 1944 gemarkeerd, met gasmasker, geheel in gebruikte doch nette staat 35

 3722 Gasmaske M38, tropenuitvoering, in bus met oorlogsschade, leuk stuk 35
 3723 Gasmaske M38, masker gedateerd 1943, filter 1944, bus op naam van M.A. Föller (binnen en op onderzijde gemarkeerd) 35
 3724 Lot van drie Gasmaske M38, waarvan eenmaal leeg 40
 3725 Flink lot gasmaskertoebehoren, waarbij veel filters 15
 3726 Lot van zes gasmaskerbussen, riempjes latere aanmaak 30
 3727 Lot bestaande uit drie gasplane 25

 3728 Feldflasche M31, compleet met enige gebruikssporen 20
 3729 Veldfles in complete staat, riempje mogelijk naoorlogs, beker overgeschilderd, vilt beschadigd, beker gemarkeerd 1938 10
 3730 Kochgeschirr 31, gedateerd 1941, voorzien van originele ketelriem 15
 3731 Essgeschir, gemarkeerd ‘ESB, 42’, aluminium 10
 3732 Göffel gemarkeerd ‘TSR 42’, in gebruikte maar goede staat 10
 3733 Twee stuks Luftwaffe borden, gedateerd 1940 en 1941, beiden in nette staat 15
 3734 Twee stuks Luftwaffe borden, gedateerd 1941 en 1942, beiden gerestaureerd 15
 3735 Schaal Wehrmacht, 1939, gemaakt bij Epiag, Elbogen 20
 3736 Luftwaffe kaarslantaarn, zoals gebruikt in stellingen en bunkers, gemarkeerd ‘FL.U.V.’ en ‘MWN 41’, in nette staat 20

 3737 Luftwaffe kaarslantaarn, zoals gebruikt in stellingen en bunkers, gemarkeerd ‘1941, GIB’, in zeer nette staat, voorzien van origineel 
glas 25

 3738 Zaklamp Daimon, zoals gebruikt door Duitse leger, scheur in glas en diverse gebruikssporen 10
 3739 Nora zaklamp, met enige gebruikssporen, mogelijk naoorlogse productie 5

3740

3742 3743

 3740 Carbidlamp, voorzien van bijbehorende ophanghaak, sandgelb kleur restanten zichtbaar onder zwarte verf, leuke opknapper 40

 3741 Set K98 patroontassen, RBN matchend genummerd, alle tussenschotjes nog aanwezig 40

 3742 Vier K98 patroontassen, alle tussenschotjes aanwezig, nette staat, toegevoegd een stofbril 60

 3743 5 keer K98 patroontas, toegevoegd 1 verbandtas, allen met gebreken 25

 3744 K98 bandolier 15
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3746

kavel TRUE Inzet

 3745 Lot van drie riemen voor K98 40

 3746
NDSAP armband, wollen uitvoering, met RZM-label aan binnenzijde, band heeft enige motgaatjes, doch gezien de leeftijd nog in 
nette en frisse conditie 30

3747

3750

 3747 Armband Hilfsgendarmerie, in nette staat 20

 3748 Duitsland, WOII, Strassen-Erlaubnis armband, personen met deze armband mochten tijdens de avondklok nog over straat, in enig-
szins gevlekte staat 10

 3749 Oranje mouwband gemarkeerd ‘Verkehrs-Posten’, met Wehrmacht stempel 10

 3750

Zilverbaar, ruim één kilo, vermoedelijk laat in de oorlog gemaakt voor SS/NSDAP.
 
Voorzijde met adelaar en swastika in lauwerkrans, gemarkeerd  ‘999 FEINSILBER, 1042,9 (gewicht in gram, wijkt circa 2 gram af), 9 
(vermoedelijk batchnummer), 44015’ (serienummer), bovenzijde gemarkeerd met laatste drie cijfers van serienummer ‘015’. 
 
Achterzijde ‘RZM M1/87’ gestempeld (Karoline Gahr, München, Bayern, maker van onder andere de beruchte Totenkopf ringen)
 
Zeer interessant en zeldzaam stuk
 

 
Silver bar, weight a bit over 1 kilogram, probably made late in the war for SS/NSDAP use.
 
Front side has eagle and swastika in laurel wreath, marked  ‘999 FEINSILBER, 1042,9 (weight in grams, actual weight deviates about 
2 grams), 9 (most likely batch number), 44015’ (serial number), topside marked with last three digits of the serial number ‘015’. 
 
Backside marked ‘RZM M1/87’ (Karoline Gahr, München, Bayern, maker of the infamous Totenkopf rings)
 
Very rare and interesting piece

1000
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3751 3752

kavel TRUE Inzet

 3751

Zilverbaar, ruim één kilo, vermoedelijk laat in de oorlog gemaakt voor SS/NSDAP.
 
Voorzijde met adelaar en swastika in lauwerkrans, gemarkeerd  ‘999 FEINSILBER, 1033,5 (gewicht in gram, wijkt circa 2 gram af), 
12 (vermoedelijk batchnummer), 44324’ (serienummer), bovenzijde gemarkeerd met laatste drie cijfers van serienummer ‘324’. 
 
Achterzijde ‘RZM M1/87’ gestempeld (Karoline Gahr, München, Bayern, maker van onder andere de beruchte Totenkopf ringen)
 
Zeer interessant en zeldzaam stuk
 

 
Silver bar, weight a bit over 1 kilogram, probably made late in the war for SS/NSDAP use.
 
Front side has eagle and swastika in laurel wreath, marked  ‘999 FEINSILBER, 1033,5 (weight in grams, actual weight deviates about 
2 grams), 12 (most likely batch number), 44324’ (serial number), topside marked with last three digits of the serial number ‘324’. 
 
Backside marked ‘RZM M1/87’ (Karoline Gahr, München, Bayern, maker of the infamous Totenkopf rings)
 
Very rare and interesting piece

1000

 3752

Zilverbaar, ruim één kilo, vermoedelijk laat in de oorlog gemaakt voor SS/NSDAP.
 
Voorzijde met adelaar en swastika in lauwerkrans, gemarkeerd  ‘999 FEINSILBER, 1032,2 (gewicht in gram, wijkt circa 2 gram af), 8 
(vermoedelijk batchnummer), 44821’ (serienummer), bovenzijde gemarkeerd met laatste drie cijfers van serienummer ‘821’. 
 
Achterzijde ‘RZM M1/87’ gestempeld (Karoline Gahr, München, Bayern, maker van onder andere de beruchte Totenkopf ringen)
 
Zeer interessant en zeldzaam stuk
 

 
Silver bar, weight a bit over 1 kilogram, probably made late in the war for SS/NSDAP use.
 
Front side has eagle and swastika in laurel wreath, marked  ‘999 FEINSILBER, 1032,2 (weight in grams, actual weight deviates about 
2 grams), 8 (most likely batch number), 44821’ (serial number), topside marked with last three digits of the serial number ‘821’. 
 
Backside marked ‘RZM M1/87’ (Karoline Gahr, München, Bayern, maker of the infamous Totenkopf rings)
 
Very rare and interesting piece

1000
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 3753

Zilverbaar, ruim één kilo, vermoedelijk laat in de oorlog gemaakt voor SS/NSDAP.
 
Voorzijde met adelaar en swastika in lauwerkrans, gemarkeerd  ‘999 FEINSILBER, 1029,3 (gewicht in gram, wijkt circa 2 gram af), 8 
(vermoedelijk batchnummer), 44823’ (serienummer), bovenzijde gemarkeerd met laatste drie cijfers van serienummer ‘823’. 
 
Achterzijde ‘RZM M1/87’ gestempeld (Karoline Gahr, München, Bayern, maker van onder andere de beruchte Totenkopf ringen)
 
Zeer interessant en zeldzaam stuk
 

 
Silver bar, weight a bit over 1 kilogram, probably made late in the war for SS/NSDAP use.
 
Front side has eagle and swastika in laurel wreath, marked  ‘999 FEINSILBER, 1029,3 (weight in grams, actual weight deviates about 
2 grams), 8 (most likely batch number), 44823’ (serial number), topside marked with last three digits of the serial number ‘823’. 
 
Backside marked ‘RZM M1/87’ (Karoline Gahr, München, Bayern, maker of the infamous Totenkopf rings)
 
Very rare and interesting piece

1000

 3754

Zilverbaar, ruim één kilo, vermoedelijk laat in de oorlog gemaakt voor SS/NSDAP.
 
Voorzijde met adelaar en swastika in lauwerkrans, gemarkeerd  ‘999 FEINSILBER, 1043,3 (gewicht in gram, wijkt circa 2 gram af), 8 
(vermoedelijk batchnummer), 44825’ (serienummer), onderzijde gemarkeerd met laatste drie cijfers van serienummer ‘825’. 
 
Achterzijde ‘RZM M1/87’ gestempeld (Karoline Gahr, München, Bayern, maker van onder andere de beruchte Totenkopf ringen)
 
Zeer interessant en zeldzaam stuk
 

 
Silver bar, weight a bit over 1 kilogram, probably made late in the war for SS/NSDAP use.
 
Front side has eagle and swastika in laurel wreath, marked  ‘999 FEINSILBER, 1043,3 (weight in grams, actual weight deviates about 
2 grams), 9 (most likely batch number), 44825’ (serial number), bottom side marked with last three digits of the serial number ‘825’. 
 
Backside marked ‘RZM M1/87’ (Karoline Gahr, München, Bayern, maker of the infamous Totenkopf rings)
 
Very rare and interesting piece

1000
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 3755

Zilverbaar, ruim één kilo, vermoedelijk laat in de oorlog gemaakt voor SS/NSDAP.
 
Voorzijde met adelaar en swastika in lauwerkrans, gemarkeerd  ‘999 FEINSILBER, 1042,7 (gewicht in gram, wijkt circa 2 gram af), 1 
(vermoedelijk batchnummer), 45017’ (serienummer), bovenzijde gemarkeerd met laatste drie cijfers van serienummer ‘017’. 
 
Achterzijde ‘RZM M1/87’ gestempeld (Karoline Gahr, München, Bayern, maker van onder andere de beruchte Totenkopf ringen)
 
Zeer interessant en zeldzaam stuk
 

 
Silver bar, weight a bit over 1 kilogram, probably made late in the war for SS/NSDAP use.
 
Front side has eagle and swastika in laurel wreath, marked  ‘999 FEINSILBER, 1042,7 (weight in grams, actual weight deviates about 
2 grams), 1 (most likely batch number), 45017’ (serial number), topside marked with last three digits of the serial number ‘017’. 
 
Backside marked ‘RZM M1/87’ (Karoline Gahr, München, Bayern, maker of the infamous Totenkopf rings)
 
Very rare and interesting piece

1000

3759

 3759 Zeltbahn 31 Splittertarnmuster, in zeer goede staat 40

 3760 Set schoenen naar Duits model, maat 41, voorzien van veters en beslag 25

 3761 Paar officierslaarzen, zoals gedragen door alle legereenheden. Leder is nog soepel 30

 3756 Funkhaube single oorschelp, gemarkeerd L38116 EAA 42. KMF. 2 Keelmicrofoon gemarkeerd L38133, stekker ontbreekt 80

 3757 Set wollen sokken in goede staat 10

 3758 Drie sets Gamaschen, in gebruikte maar goede staat 30
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 3762 Luftwaffe zuurstof masker BWZ 10-67 voor piloten, in zeer goede staat 150

 3763 Originele klem voor Luftwaffe zuurstof masker, zeer zeldzaam 50

3764
3766

 3764
Lot bestaande uit twee Luftwaffe piloten lederen handschoenen, eenmaal op naam van G.Herrmann. Eenmaal Luftwaffe bruine 
lederen Jagdflieger handschoenen, maat 8, gemaakt bij de firma Prym. Geheel in goede staat, leder nog soepel 100

 3765 Luftwaffevaantje, Beobachtungs Abzeichen, ons verder onbekend, originaliteit zelf te bepalen 25

 3766
Set bestaande uit twee paar Kradmelder Handschuhe en twee stuks Kradmelderbrille Wehrmacht, gedateerd 1943, waarvan eenmaal 
met naoorlogs schroefje, beiden in zeer nette staat 75

 3767 Spaakwiel van Duits voertuig, camouflage verf na de oorlog aangebracht 10

 3768 Pionier bijl in lederen foudraal gemarkeerd CEY en WaffenAmt stempel. Leerwerk is in perfecte staat, doch bezichting aanbevolen, 
bijl mogelijk naoorlogs 30

 3769 Hitlerjugend Marsch-Kompass “Jugend”, D.R.G.M. gemarkeerd, in nette toestand 15

3770
3772

 3770 Sneeuwbril zoals gebruikt door Gebirgsjäger, geen markeringen zichtbaar, bandje heeft lichte schade, doch elastiek nog soepel 70

 3771 Stereo Prüfgerät, in originele kist, doch niet volledig compleet, gemarkeerd ‘DDV’ (“Oculus” Spezialfabrik Berlin). Gebruikt om 
verrekijkers te testen, curieus stuk 20

 3772 WOII, Scherenfernrohr S.F.14 Z., Hensoldt Wetzlar, optiek enigszins troebel, bezichtiging aanbevolen! 75

 3773 Kavel van drie flesjes Hautentgiftungsmittel, eenmaal met wat schade 15

 3774 Kavel bestaande uit circa 25 stuks koppelhaken 25

 3775 Trommelhaak, met riempje, zoals onder ander gebruikt door Hitler Jugend 25
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 3776 Schützenschnur Kriegsmarine, fraai stuk 40

 3777 Volledig pak met circa 200 stuks Winterhulp lucifersdoosjes, 20 lucifers per pakje aanwezig, totaal circa 4000 lucifers 40

 3778 Twee sets van 8 luciferdoosjes Winterhulp, achtmaal Nederlandstalig en achtmaal Franstalig 5

3779
3781

 3779 Lot van zes Winterhulp collectebussen, diverse kleuren 50

 3780 Gedrukt embleem Freikorps Sauerland, onderdeel van de Volkssturm 10

 3781 Grote rol tresse SS voor rangonderscheidingstekens, bijzonder! 50

3782
3783

 3782 NSDAP Partij badge, zinken knoopsgat uitvoering, ‘RZM M1/42’ gemarkeerd (Kerbach & Israel, Dresden) 20

 3783 Set Luftwaffe schouderstukken, in mintstaat 60
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 3784 Augenschutz 42, gezien de leeftijd in vrij nette staat 20

 3785 Groot lot van circa 100 knopen Kriegsmarine 20

 3786 Flink lot van ruim 100 zinken en aluminium zeltbahn knoopjes 20

 3787 Lot Kriegsmarine, waarbij veel emblemen, koppelslot en borstadelaars. Schouderstukken mogelijk Bundeswehr 25

 3788 Kavel met diverse uniformbescheiden, waarbij kraagspiegels, leuk om uit te zoeken 50

3789

3790

 3789
Lot bestaande uit gemarkeerd stalen Wehrmacht koppelslot, K98 korrelbeschermer, set D-haken waarvan een gemaakt bij O.Reichel 
Lengefeld/42, DKR ooglapje, set schouderstukken, twee sets kragenspiegel Wehrmacht, één kraag spiegel officier pionier en eenmaal 
borstadelaar

60

 3790 Lot bestaande uit divers Duits, waaronder drie Bevo adelaars voor Schiffchen 40

 3791 Verzameling metaalwerk ten behoeven van A-ramen en Affe, waarbij 10 haken ‘Assmann’ gestempeld, goed restauratiemateriaal 20
 3792 Lot van 25 taille/koppelhaken voor Duitse uniformen 20

3793
3799

 3793 Divers lot reproductiezaken, voornamelijk ijzerwerk, waarbij veel SS, bezichtiging aanbevolen 30
 3794 Lot reproductie Wehrmacht uitrustingsstukken, bestaande uit koppel met slot, lederen Y-riem, veldfles en Gamaschen 10
 3795 Abschnürbinde Wehrmacht, compleet, in zeer nette staat 10
 3796 Set van 10 ‘Elastolin Germany’ speeldgoedsoldaatjes, Leibstandarte, gedeeltelijk overgeschilderd 10
 3797 Groot lot kerstboomversieringen en waxinelichthouders, dient bekeken te worden 40
 3798 Klein lotje speldjes en onderscheidingen, mix van reproductie en originelen, waarbij Hitlerjugendspeldje en Mutterkreuz met lint 25

 3799
Kavel bestaande uit diverse speldjes, onderscheidingen, ringen en andere zaken, voornamelijk Duits WOII. Mix van originele stukken 
en reproducties, leuk geheel, behoeft bezichtiging 30

 3800 Lot van tweemaal Kmk.a onderdelen voor keelmicrofoon, beiden WaA gestempeld 10
World

 3801 Rijbroek, herkomst onbekend 10
 3802 Sovjet-Unie, vlag voorzien van hamer en sikkel, ouderdom moeilijk te verifiëren 10
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 3803 DISA luchtalarm, gemotoriseerd twee-takt, vereist enig onderhoud 50

 3804 Afstandsmeter, ‘gemarkeerd 2m-a-instr, M44’, decoratief stuk, wordt niet verzonden 25

Nederlands-Indië / Dutch Indies

 3805 Circa 1900, KNIL kepie voor officier, in zeer fraaie staat, binnenwerk naoorlogs beschreven, doch niet storend 50

 3806 Schuitje USA aanmaak, maat 7 1/8, voorzien van Nederlandse Leeuw embleem, geheel in goede staat 15

 3807 Periode 1945-1950, hangmat met matras, Britse aanmaak en Nederlands gebruikt, stempels niet meer leesbaar, in mintstaat, zeldzaam 25

 3808 Periode 1944-1950, kavel bestaande uit vijf Britse koppels, Nederlands gebruikt, diverse kleuren, wit voor MP/KMAR, groene 
junglecamo 5

3809 3810

 3809 Voor 1942, KNIL rugzak, met wat herstellingen, lange riem ontbreekt, doch verder nog redelijk compleet, vrij zeldzaam 25

 3810
USMC camo poncho, zoals gedragen door Nederlandse troepen in Nederlands-Indië, enige gebruiksschade, doch gezien de leeftijd 
nog in nette staat 30

3811

 3811 KNIL, circa 1946, lot van zeven onafgeknipte emblemen Palmboom divisie, curieus 25

 3812 Lot diverse KNIL emblemen, waaronder Genie, Jagers en meer, moet gezien worden 10

 3813 Flink lot diverse baretleeuwtjes, KMAR embleem met buiglippen, stoottroepen emblemen en meer, behoeft bezichtiging 20

 3814 Kavel bestaande uit diverse emblemen en rangonderscheidingstekens, waaronder Infanterie met buiglip 15

 3815 Divers metaalwerk ten behoeve van KNIL, waarbij Genie, Artillerie en meer 20
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 3816 Emaille schild, voorzien van Demobilisatie embleem KNIL, afmeting circa 12x12 cm, in fraaie toestand 25

Hulzen / Cartridge cases

 3817 WOI, huls, vermoedelijk Frans, gemarkeerd ‘Nov 1916’ 10

 3818 Engeland, WOII, huls voor 37 inch kanon, gedateerd 1940, War Department gemarkeerd 5

 3819 Engeland, WOII, huls voor 37 inch kanon, gedateerd 1944, War Department gemarkeerd, toegevoegd naoorlogse Belgische M1-helm 5

Boeken, documenten etc. / Books, documents etc.

Nederland / Netherlands

 3820
19e eeuw, brieven gericht aan Luitenant-Generaal G.B. Booms, geboren 29-10-1822 te Maastricht, overleden 23-2-1892 te den Haag. 
In 1870 was hij Chef van de Generale Staf en werd in 1871 Minister van Defensie, daarna Krijgskundig schrijver, interessant lot 40

3824

 3821 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 100

 3822 Circa 1900, hoeveelheid tekeningen, schetsen en platen met betrekking tot vestingwerken, kannonnen en mitrailleurs 20

 3823 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 20

 3824
Hoynck van Papendrecht, J. - ‘Onze Schutter-Vendels en Schutterijen van vroeger en later tijd (1550-1908)’ met 50 platen en 34 il-
lustraties, in redelijk nette staat (W.P. van Stockum en Zn. , ‘s-Gravenhage, 1910) 30

 3825 Kavel bestaande uit de boeken ‘1813-1815, Geïllustreerde Geschiedenis van den Vrijheidsoorlog’ en ‘Gedenkboek van den Europee-
schen Oorlog, deel 4 (1918-1919), beiden met enige schade 20

 3826
Kavel bestaande uit diverse diverse zeer oude tijdschriften en kranten, waaronder ‘De Groote Oorlog in Beeld, 1914-1918’ nrs. 38 en 
40, een aflevering van ‘De Oorlog in Zuid-Afrika’, diverse Nederlandstalige kranten uit periode WOII en broodkaarten en voed-
selbonnen uit WOI, leuk lot

10

3827

 3827
WOI, map met eerste acht afleveringen met tekst en foto’s van ‘De Nederlandsche Strijdmacht en hare Mobilisatie, door J. Kooiman’, 
daarnaast nog 25 delen, waaronder dubbele, totaal 33 stuks 35

 3828 WOI, Militair Vaardigheidsdiploma, gedateerd 10 september 1918, met bijbehorende koker op naam van de drager 20
 3829 Interbellum, gedenkboek KMA 1828-1928 en Kilacadmon, beiden met naoorlogse stempelingen aan voorzijde 20
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 3830 Interbellum, flinke collectie publicaties aangaande Nederland in WOI, waarbij het ‘Instructiebataljon te Kampen, Het vrijwillig mili-
tair Automobiel Korps en De Koninklijke Nederlandsche Landmacht’ 20

 3831
KNIL, voor 1940, boek ‘Overzicht wapening en munitie, Overzicht van de voor het leger van belang zijnde bepalingen betreffende de 
draagbare wapening etc’, Batavia-centrum 1938, met naoorlogse stempeling, zeldzaam boekwerk 50

 3832
Serie van drie boeken ‘Atlas van XX platen, voor Cadetten van dat Wapen Afdeeling Techniek, Hoofdstuk III (Geschut met Toe-
behooren) en deel IV (Draagbare Wapenen)’. Tevens ‘Cadetten der Infanterie, Cavalerie en Genie, hoofdstuk IV, Voertuigen en Af-
fuiten’. Zeer fraaie tekeningen van artilleriestukken en infanterievuurwapens

30

 3833 WOII, boek ‘Beknopte handleiding tot de kennis der artillerie, KMA, 1933’, met zeer fraaie foto’s en dwarsdoorsnedes van artilleries-
tukken, boek is in geleefde staat 20

 3834 WOII, ‘Dienstvoorschrift voor het korps Politietroepen, KMA, 1936’, met aantekeningen, enige schade 10

3835

3837

 3835 WOII, 24 exemplaren van ‘De Wacht’, in nette staat 20

 3836 WOII, flink lot diverse documenten, zowel oorlogs als naoorlogs, waaronder 10 uitgaven van ‘De Wacht’, proclamatie 10 mei 1940 
van Wilhelmina, diverse voedselbonnen, toegevoegd een Bulgaars polskompas 15

 3837
WOII, groot lot met divers papierwerk en foto’s, waaronder pré 1940 foto’s en ansichten van het Nederlandse leger, distributies-
tamkaarten, documenten van de Binnenlandse Strijdkrachten en de Duitse bezettingsmacht, persoonsbewijs, ‘Zangbundel voor het 
Nederlandsche Leger’. Verdient bezichtiging!

40

 3838 WOII, lot van vier persfoto’s van voor WOII en twee kleine privé-foto’s met Nederlandse Fokkers en neergestort vliegtuig met daarbij 
leden van de Luchtvaartroepen in lederen jas 20

 3839 Grote hoeveelheid (nadrukken) van foto’s betreffende het bombardement op Rotterdam, toegevoegd wat naoorlogse ansichten van 
Rotterdam, lot dient bekeken te worden 30

 3840 WOII, twee Engelstalige boekjes met betrekking op de Nederlandse vloot in oorlogstijd, waarbij ‘Queen Wilhemina’s Navy’, gepubli-
ceerd in Engeland in 1944, interessant fotomateriaal 10
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 3841
WOII, lot bestaande uit zes proclamatieposters, afmetingen 56x60 cm en 42x60 cm, eenmaal dubbel, overige allemaal verschillende.
Toegevoegd een Verordeningenblad, allen in gevouwen staat, wat lichte gaatjes, doch redelijke conditie gezien de leeftijd 75

 3842 WOII, proclamatieposter met afkondiging van de overgave van het Nederlandse leger, in Duits en Nederlands, afmeting circa 
59x84cm, enige schade en naoorlogse stempel rechtsboven, niettemin historisch fraai stuk 10

 3843 WOII, groot lot Nederlandstalige strooipamfletten en kleine boekjes, van diverse zijden en met diverse thema’s, leuk geheel 30

 3844 WOII, flink kavel papierwerk, waarbij pamfletten, zakboekjes, voedselbonnen en meer 50

 3845 WOII, circa 100 kranten, waarbij NSB-krant ‘Volk van Nederland’ en ‘Signaal, van September 1942’, tevens Bevrijdingskalender en 
divers 20

 3846 WOII, flink lot oorlogskranten, pamfletten en posters, waarbij veel ‘Arbeidsfront’, toegevoegd enige boeken met betrekking tot 
motoren 20

 3847 WOII, kavel bestaande uit diverse oorlogskranten, waaronder veel ‘Vliegende Hollander’, boekje ‘Holland Hails You!’, welke werd 
uitgegeven voor Geallieerde soldaten in Nederland en enkele propagandaboekjes  tegen Engeland 10

3848

3855

3858

 3848 WOII, lot kranten in twee albums, waarbij veel ‘Volk en Vaderland’ en ‘Vliegende Hollander’ 25

 3849 WOII, bananendoos gevuld met oorlogskranten ‘De Courant, het Nieuws van den Dag’, alles uit 1941, grote hoeveelheid, behoeft 
bezichtiging 25

 3850 WOII, bananendoos gevuld met oorlogskranten ‘De Courant, het Nieuws van den Dag’, waarbij Mei 1940 en grote hoeveel 1942 en 
1944, interessant studiemateriaal 25

 3851 WOII, bananendoos gevuld met oorlogskranten ‘De Courant, het Nieuws van den Dag’, 1943 en 1945, flinke hoeveelheid, behoeft 
bezichtiging 15

 3852 WOII, bevrijdingsfoto met daarop zichtbaar een kar gevuld met bustekoppen van ondere andere Hitler en Mussert, zeer bijzondere 
foto 10

 3853 WOII, lot diverse boekjes en papierwerk, leuk om uit te zoeken 20

 3854
WOII, boek ‘Vier Jahre in den Niederlanden, Gesammelte Reden’, 1944, door Reichsminister Seyss-Inquart. Overhandigd op 29 Mei 
1944 aan de NSB-burgemeester van Rotterdam Frederik Ernst Müller, met de handtekening van Seyss-Inquart. Binding heeft lichte 
schade, doch gezien de leeftijd nog in nette staat, uniek stuk!

1000

 3855
Twee-delige serie ‘De SS en Nederland, Documenten uit SS-archieven 1935-1945’, één boek met lichte schade aan binnenzijde, lastig 
te vinden 40

 3856
WOII, lot bestaande uit twee Nederlandstalige Nationaal-Socialistische tijdschriften, namelijk ‘Adolf Hitler, zijn leven, zijn werk’ en 
‘Nederlandsche Arbeidsdienst, De liefde tot zijn land is ieder aangeboren…’, beiden gezien de leeftijd in nette staat. Toegevoegd de 
Nederlandstalige 5de druk van het bekende boek waarin Hitler zijn ideeën uitte

40

 3857 WOII, lot literatuur, waaronder het boek ‘Nazi Hel SS’ en het in 1943 in Londen uitgegeven Nederlandstalige boek ‘Gecombineerde 
Operaties 1940-1942’, tevens wat strooipamfletten 25

 3858
Uitgebreid lot NSB documenten op naam van dezelfde persoon vanaf 1935, waaronder ingevuld zakboekje, zeven lidmaatschap-
skaarten, kaart begunstiger Nationale Jeugdstomr, 4e bouwkaart Lunteren, diverse lidmaatschapskaarten Technisch Gilde en Neder-
landsch Architecten Gilde en meer. Zeer fraai lot documenten toebehorend aan een langdurig lid van de NSB, zeldzaam!

200
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 3859
WOII, propaganda boekje ‘Europa maakt Front’, met afbeeldingen en omschrijvingen van de diverse Europese vrijwilligers die voor 
de Wehrmacht vochten. Lichte schade en binnenzijde is losgeraakt van de buitenkant, doch gezien de leeftijd nog in redelijke conditie, 
zeldzaam stuk!

40

 3860 WOII, groot lot boekjes, waaronder zeldzame ‘Balans der Fronten’ en diverse met betrekking op NSB, enige naoorlogse stempelingen 
aanwezig, bezichtiging aanbevolen 30

 3861 WOII, kleine verzameling papierwerk, ondere andere Nederlandsche Arbeidsdienst en diverse gedeeltelijk ingevulde Sonderausweise. 
Toegevoegd wat kleine Duitse liedboekjes en wat Duitse spreuken 20

 3862 WOII, Duits propaganda materiaal, waarbij veel ‘V, Duitschland wint!’ 20

 3863 Nederland, WOII, kavel bestaande uit circa 62 stuks tijdschrift ‘Signaal’, vrijwel allen Nederlandstalig, in redelijke staat, waarbij 
enkele Laatoorlogse in kleur 25

 3864
WOII, Nationaal-Socialistische Almanak 1944, met namenlijst van leden en van gesneuvelden, zeldzaam en interessant boek, in nette 
staat 30

 3865 WOII, eerste en tweede druk van boek ‘Voor Volk en Vaderland. De strijd der Nationaal Socialistische Beweging’ 40

3866

3867

 3866
WOII, boek ‘Onze jongens aan het front’ door H.J. van Doornik, propaganda boek met betrekking tot Nederlandse Waffen SS vrijwil-
ligers, met veel interessante foto’s, in geleefde conditie doch zeldzaam boek 100

 3867
WOII, lot literatuur bestaande uit circa 12 boeken, veelal met betrekking tot NSB, waarbij zeldzamere uitgaven, dient bekeken te 
worden 60

 3868 WOII, album met ansichtkaarten en ander papierwerk, veelal Nederlands 40
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 3869
WOII, groot lot met NSB en antisemitische propaganda boekjes, waaronder het zeldzame boekje ‘De Joden in Nederland’. Zeer 
interessant kavel, dient bekeken te worden 100

 3870 WOII, album propaganda uitgaven NSB waarbij veel betere 50

3871

3880

3885

 3871 WOII, album met propaganda uitgaven, waarbij veel NSB 40

 3872 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! 75

 3873 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) 40

 3874 WOII, boek ‘Het beest is dood! De wereldoorlog bij de dieren’, 1946, in matige staat 20

 3875 Nederlands-Indië, boek ‘Westerling, De eenling’, zeldzame hardcover uitgave, met bijgevoegde handtekening van de auteur Raymond 
P.P. Westerling, in zeer nette staat 10

 3876 Verzameling foto’s, veel uit periode Korea oorlog, tevens wat nadrukken van foto’s uit periode WOII 10
 3877 Tiental grootformaat opgeplakte foto’s, met als thema militaire luchtvaartdienst, vliegdekschip Karel Doorman en andere 10
 3878 Lot met diverse KMA reglementen en Amerikaanse voorschriften, zowel vooroorlogs als naoorlogs 5
 3879 Groot lot Nederlandse wapenvoorschriften, zowel vooroorlogs als naoorlogs, behoeft bezichtiging 30

 3880
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

50

 3881 WOII, groot lot boeken en tijdschriften met betrekking tot WOII, zowel oorlogs als naoorlogs 15
 3882 Lot van zeven Nederlandstalige boeken met betrekking op WOII, waaronder diverse boeken over de SS en collaborateurs 10

 3883 Kavel bestaande uit zeven boeken, voornamelijk met betrekking op de Meidagen 1940 en het Nederlandse verzet, waaronder ‘Vijf 
oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis’ van J.J.C.P. Wilson 15

 3884 Groot lot van circa 130 oude Nederlandstalige stripboeken, thema WOII 5

 3885
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

 3886 Boek ‘Klewang, Catalogus van het Legermuseum’, in nette staat 15

 3887 Boek ‘Hartmans’ Dutch Gunmakers from the 15th to the 20th Century’, toegevoegd vier boeken/tijdschriften met betrekking tot 
vuurwapens 30
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 3888 Boek ‘The Visser Collection volume 1, part 4, cat.numbers 759-1053 30

 3889 Boek ‘Nederlandse Vuurwapens, Marine, Mariniers en MLD, 1896-1942, door de Vries en Martens 20
 3890 Naslagwerk ‘Koninklijke Medailles’, in nette staat 5
 3891 Naoorlogs, groot lot van circa boeken met betrekking tot het Nederlandse leger, bezichtiging aanbevolen 15
 3892 Lot van twee VN handboeken, aangaande voormalig Joegoslavië, uitgegeven in Maart 1994 en November 1991 5

Duitsland / Germany

 3893
WOI, boek ‘Unser Heer, von Carl Röchling’, met 50 afbeeldingen van Duitse soldaten, diverse onderdelen, boek heeft wat sporen van 
de tand des tijds 40

 3894 WOI, boek ‘Deutsche Gefangene in England.’, origineel boekwerk, gedrukt in Engeland 1917, gebruikt om het moreel van de Duitse 
soldaten te ondermijnen, met originele stofcover (met naoorlogs stempeltje) 50

 3895 Interbellum, lot bestaande uit drie foto’s met betrekking op de Reichsmarine, waaronder tweemaal foto’s van oorlogsschepen 10
 3896 Kavel bestaande uit circa 12 boekjes met betrekking op Generaal Erich Ludendorff 10

 3897
Spaanse Burgeroorlog, fotoboek met betrekking tot Legioen Condor, slechts gedeeltelijk gevuld, doch circa 180 foto’s aanwezig, 
waarvan ongeveer de helft militair gerelateerd. Veel foto’s van Duitse en Spaanse nationalistische soldaten, bombardementsschade en 
artillerie aanwezig, interessant album

80

 3898
WOII, lot bestaande uit twee kleine fotoalbums en wat losse fotobladen. Met fraaie portretfoto’s, vernietigde Russische pantserwagen, 
zeer fraaie foto’s van NFSK, waarbij diverse zweefvliegtuigen zichtbaar, in totaal circa 150 foto’s en ansichten, leuk geheel 50

3899
3901

 3899
WOII, fotoalbum ‘Meine Kriegserinnerungen van vermoedelijk een Flugzeugführer bij de Luftwaffe , circa 160 foto’s, voornamelijk 
Luftwaffe,  doch ook iets RAD en civiel. Gdeeltelijk leeggehaald, niettemin interessant album 80

 3900 WOII, klein fotoalbum met ruim 40 foto’s met betrekking tot veldslagen op de Balkan, foto’s van uitgeschakelde Engelse pantserwa-
gens en divers geschut zichtbaar. Met originele bijschriften bij de foto’s, twee foto’s missen, doch overig compleet album 30

 3901
WOII, fotoalbum van een lid van een Seefliegereenheid,  circa 110 foto’s, waarbij in eerste instantie veel civiel. Zeer veel foto’s 
van watervliegtuigen aanwezig, waarbij veel Air-to-Air, meerdere in grootformaat. Album heeft lichte schade, veel interessante en 
zeldzame foto’s aanwezig, behoeft bezichtiging

100

 3902
WOII, fotoalbum van Luftwaffesoldaat, gestationeerd aan het Oostfront, met ruim 110 foto’s, waarvan meer dan de helft militair 
gerelateerd. Album is gedeeltelijk leeg, maar veel foto’s van Luftwaffetroepen aanwezig, tevens Russische krijgsgevangen en opge-
hangen partisanen zichtbaar

80
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 3903
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 100

 3904 WOII, collectie van circa 65 oude nadrukken van Duitse eendekkers en tweedekkers, tevens enkele helicopters aanwezig 20

 3905 WOII, verzameling van circa 70 oude nadrukken van Duitse transportvliegtuigen, bommenwerpers en watervliegtuigen, behoeft 
bezichtiging 25

 3906 WOII, verzameling van circa 50 oude nadrukken van Duitse jachtvliegtuigen, trainers en straaljagers 15

 3907 WOII, lot van drie nadrukken van de Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP (SS), per 1 Oktober 1934, per 1 December 1938 
en per 1 Oktober 1944 40

 3908 WOII, lot van zeven Duitstalige fotoboeken, allen uit periode WOII, waaronder diverse met betrekking op het leven van Hitler en 
eenmaal de oorlog in Polen 40

 3909
Lot van twee boeken uitgegeven voor Kerstmis, 1942 (in Duits) en 1943/44 (in Nederlands), uitgereikt aan leden der SS, met enkele 
naoorlogse stempelingen en wat schade, niettemin zeldzame boeken 50

 3910 WOII, ‘Taschenbuch Russisches Heer: bestimmt für den Gebrauch der Truppe im Felde, vom 15.4.43’, met afbeeldingen van diverse 
Russische wapens, voor de Duitse troepen in het veld, heeft wat lichte schade 20

 3911 WOII, verzameling van circa 13 meest verschillende pamfletten, voornamelijk Duitstalig, zoals gedropt/afgeschoten boven soldaten 
om het moreel te ondermijnen 25

 3912 WOII, lot van drie fotoboeken, namelijk ‘Für Mutter und Kind’, ‘Deutschland Olympia-Jahr 1936’ (beiden Duitstalig) en ‘Frauen im 
Deutschen Reich’ (Nederlands en Duitstalig) 30

 3913
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’

75

 3914 WOII, lot bestaande uit vier Nederlandstalige boeken, waaronder ‘Duitsche Oorlogsschepen en hun bewapening’ en ‘Strijd onder 
Water, Mijnen en onderzeebooten’, in redelijk nette staat doch wat naoorlogse stempels aanwezig 25

3915 3920 3921

 3915
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

50

 3916 WOII, lot van zes softcover boeken, met betrekking tot slag om Polen en anti-Engelse en anti-communistische uitgaven 20
 3917 WOII, flink lot met nationaal-socialistische lectuur, bezichtiging aanbevolen 15

 3918
WOII, lot van zes Duitse oorlogskranten, waaronder WestDeutscher Beobachter van 25 Juni 1940 met nieuws over de overgave van 
Frankrijk en de Kurhessische Landeszeitung van 21 December 1944 met nieuws over Ardennesoffensief. Tevens vijf grote persfoto’s 
uit periode WOII, waaronder viermaal Kriegsmarine

15

 3919 WOII, Franstalig boekje ‘Recueil de Lettres’ met voorin stempel ‘Der Reichsfuhrer SS, Germanische Schutzstaffel “HAUS GERM-
ANIEN”’, afkomstig uit bibliotheek in Haus Germanien, curieus stuk 10

 3920
WOII, complete ingebonden jaargang van ‘Junkers Nachrichten, Jahrgang 1942’, in Duitse en Spaanse taal. Heeft enige pennestrepen, 
doch verder in nette staat 50

 3921
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 25



Saturday June 23, 2018 Militaria en diversen

302

3922

3923

3924
kavel TRUE Inzet

 3922 Luftwaffe boek ‘Kreta, Sieg der Kühnsten 1941’, gezien de leeftijd in redelijke staat 40

 3923
WOII, boek ‘Hans Liska’, originele uitgave uit 1944, met daarin afgebeeld  schetsen van Hans Liska, waaronder veel gevechtssitua-
ties, zeer fraai boek in keurige toestand 40

 3924
WOII, ‘Der große deutsche Feldzug gegen Polen’, fotoboek betreffende de veldtocht in Polen, boek heeft wat schade en naoorlogse 
stempelingen aanwezig 25

 3925 WOII, lot Nederlandse en Duitstalige literatuur, waaronder tweede druk van ‘Het Nationalisme van de NSB’, in nette staat. ‘Ick Dien, 
het boek van den Arbeidsdienst’ in matige staat en ‘Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges 1939’ 20

3926

3932

 3926

WOII, lot van negen instructieposters van de Luftwaffe met dwarsdoorsneden en informatie van Britse en Amerikaanse (lichte) 
bommenwerpers. Vijfmaal Amerikaans, namelijk 2x Consolidated B-24 H Liberator, 2x Martin B-26 Marauder, 1x B-25 Mitchell. 
Viermaal Brits, namelijk 1x Avro Lancaster, 2x Short Stirling, 1x De Havilland Mosquito II. Linksonder gemarkeerd ‘Der Oberbefe-
hlshaber der Luftwaffe, Führungsstab 1c / Fremde Luftwaffen West (C)’, rechtsonder gemarkeerd ‘Nur für den Dienstgebrauch’. 
Afmetingen circa 84x59cm, met lichte schade, zeer interessante stukken

50

 3927 WOII, album met ansichtkaarten, foto’s, postkaarten, veldpostbrieven en bidprentjes, divers geheel 20

 3928 WOII, vier albums met sigarettenplaatjes, thema’s WOI en WOII 20

 3929 WOII, lot van een Engelstalig boek en een Frans uittreksel van het bekende boek 20

 3930 WOII, groot kavel Duitse literatuur en propaganda-uitgaven, behoeft bezichtiging 20

 3931 WOII, lot militaire tijdschriften en een incomplete sigarettenplaatjesboek ‘Die Deutsche Wehrmacht’. Toegevoegd enkele naoorlogse 
boeken met betrekking tot SS en onderscheidingen 20

 3932 WOII, doos documenten, ansichten, pamfletten en fotokaarten, voornamelijk Duits, interessant geheel 50

3933 3934

 3933
WOII, flink lot bestaande uit voornamelijk propaganda strooipamfletten om het moraal van Duitse soldaten te ondermijnen, interes-
sant geheel, bezichtiging aanbevolen 40

 3934
WOII, uitgebreid lot propagandapamfletten zoals afgeworpen/geschoten boven Geallieerde soldaten om het moreel aan te tasten, in 
diverse condities 30
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 3935
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

50

 3936
WOI-WOII, vier boeken met betrekking tot Duitse gevechtsmessen, waarbij het zeldzame boek ‘Deutsche Kampfmesser’, eenmaal 
Duitstalig, driemaal Engelstalig 40

 3937
WOII, 3 delige reeks boeken geschreven door JohnR. Angolia en Adolf Schlicht: Uniforms & Traditions of the German army 1933-
1945 Vol 1,2 en 3, allen in zeer goede staat 50

 3938
WOII, 2 delige reeks boeken, German Helmets of the Second world war, geschreven door Brianislav Radovic, uitgegeven door A 
Schiffer military history book. In zeer goede staat! 50

 3939 Naslagwerk ‘Geschiedenis van het Derde Rijk’ door John Bradley 5

3940

3944

Frankrijk / France

 3940 Boek L’armée Française dans la Premier Guerre Mondiale, Uniformes-Equipements-Armements 1914-1918, zeer goed naslagwerk 35

 3941 Album met circa 100 ansichten met betrekking op Napoleon en enig divers 20

Engeland / United Kingdom

 3942 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 15

 3943 WOII, flink lot met circa 25 Engelse boekjes, allen oorlogse uitgaven ‘Published by his Majesty’s Stationery Office, London’, interes-
sant referentiemateriaal 25

USA

 3944

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

200
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 3945
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

100

 3946
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’

100

 3947 USA, 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 10

 3948
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

40

 3949 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 15

3950

3960

World

 3950 WOI, circa 80 ansichtkaarten, diverse landen, waarbij zeer fraaie, bezichtiging aanbevolen 50

 3951 Kavel van circa 60 ansichten en nadrukken van foto’s, waaronder zeer interessante Britse strijdkrachten WOII foto-nadrukken en een 
set foto’s van het Tsjechische 1st Mechanized Battalion in tijdens Operation SFOR II, leuk lot om uit te zoeken 15

 3952 Lot van twee Duitstalige boeken met betrekking op de slagen om Moskou en Koersk en het Nederlandstalige boek ‘De Tweede Werel-
doorlog in Foto’s’ 10

 3953 Lot bestaande uit vijf boeken met betrekking op WOII, Nederlands, Engels en Duitstalig 5
 3954 Rusland, WOII, 15 nadrukken van Russische posters uitgegeven tijdens WOII, in bijbehorende map 5

 3955 WOII, lot literatuur waaronder diverse Amerikaanse uitgaven WOII met betrekking tot Noorwegen, tweemaal ‘British Aircraft Vol-
ume One and Two en Aircraft of the United States Volume Two’, behoeft bezichtiging 10

 3956 Circa 1950, groot lot van enige honderden militaire persfoto’s, diverse thema’s en oorlogen, interessant om uit te zoeken 20

 3957 Circa 1950, verzameling persfoto’s met thema Politie, voornamelijk België (Rijkswacht) en Frankrijk, circa 60 stuks, interessant 
referentiemateriaal 15

 3958 Naoorlogs, groot lot foto’s met betrekking tot pantservoertuigen en anti-tankwapens, circa 140 stuks 15
 3959 Groot lot literatuur, meerdere periodes, waarbij Guldenboek der Vuurkaart in slechte staat en de Memoires van Montgomery 5

 3960 Boek ‘Bayonets from Janzen’s Notebook´, hardcover editie, lastig te vinden 30
 3961 Kavel met wapenvoorschriften, voornamelijk Nederland en USA, waarbij veel WOII, toegevoegd wat bankbiljetten 40

Aardewerk en keramiek / Pottery and ceramics

Nederland / Netherlands
 3962 Naoorlogs, twee wandborden KMAR 5
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 3963
Een lot met 3 aardewerken tegeltjes: 10 mei 1940 ‘zij rusten in vrede’ (met vlag en Nederlandse helm), ‘Ter herinnering aan uw 
behouden terugkeer in het vaderland’ (band Nederlands-Indië) en ‘Beatrix 31 jan. 1938 Oranjehuis’ (de laatste 2 tegeltjes vervaardigd 
door Westraven Utrecht)

15

Knopen / Buttons

 3964
Bataafse Republiek, knopen groot en klein Model, reglement Juli 1795, voor zeeofficieren/ officieren Mariniers, zeer zeldzaam (‘De 
Marinier en zijn Uniform’blz. 73) 100

 3965 Nederland, circa 1814-1820, zeer vroege Marechaussee knoop, in tinnen uitvoering, ongemerkt 15
 3966 Nederland, circa 40 knopen met Rijkswapen/Koninklijk Huis 20

3967

3971
3975

 3967 Nederland, lot van circa 85 diverse knopen, waarbij Diensten, Koninklijk Huis en Leger 25

 3968 Nederland, kavel bestaande uit circa 85 diverse knopen 25

 3969 België, circa 1830-1850, kleine verzameling knopen uit de tijd van de oprichting van de Garde Civique, zeer zeldzaam 20

 3970 België, periode Interbellum, ruim 200 stuks diverse knopen, allerlei diensten, spoorweg, koopvaardij, veldwachter, gemeente en meer, 
bezichtiging aanbevolen 40

 3971 Frankrijk, 1er Empire, Bouton Officiers Artillerie de La Marine, (Fallou blz. 274) 2 pieces 25

 3972 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

 3973 Frankrijk, 1e Empire 1814-1815, tweemaal Train D’artillerie Officiers GM (Fallou blz. 186) 20

 3974 Frankrijk, 1er Empire, Bouton PM Artillerie a Cheval Officiers (Gilet?), 1811-1815, 3 pcs 10

 3975 Frankrijk, 1e Empire 1804-1815, Bouton Officiers, Divers Corps et Services de la Marine (Fallou blz. 274), tres rare 30

 3976 Frankrijk, 1er Empire, Bouton GM, Garde Nationale 1805-1812, Fallou blz. 236 10

3977 3979 3983
 3977 Frankrijk, Empire, Bouton PM Generaux 1798, Fallou blz. 4 25

 3978 Frankrijk, circa 1815-1820, tinnen knoop, 12eme Regiment Infanterie Légere 10

 3979 Frankrijk, 1er Empire, Boutons PM, GM, Gendarmerie Royale 1815-1830, Fallou blz. 195 20

 3980 Frankrijk, circa 1820-1860, verzameling van circa 55 uniformknopen, verschillende onderdelen, waarbij Garde Nationale 20

 3981 Engeland/Canada, pré 1940, circa 150 diverse knopen, leuk uitzoeklot 25

 3982 Circa 70 Heraldische/Livrei knopen, interessant lot! 35

 3983 Circa 70 Heraldische/Livrei knopen, bezichtiging aanbevolen 35
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 3984 Lot bestaande uit circa 80 Monogramknopen, waarbij dubbele 35

Onderscheidingen en Medailles / Decorations

Nederland / Netherlands

 3985 Circa 1900, een stuk sjerp lint gouden Leeuw van Nassau, circa 1.5m, zeer zeldzaam! 40

 3986 ExpeditieKruis, met gesp, Zuid-Celebes, 1905-1908, met orgineel doosje 15

3987

3988

3989

 3987

Metalen Kruis 1830, aangehecht aan zeer interessant document, betreffende de instelling van het Bronzen Kruis. Het document is 
een briefwisseling gedateerd 25 April 1941, van het Ministerie van Defensie in Londen: ‘Bijgaand heb ik de eer U terug te zenden 
het Bronzen Kruis, dat U eenigen tijd geleden ter beschikking hebt gesteld’. De betreffende medaille is gebruikt als voorbeeld bij het 
ontwerpen en maken van het in 1940 ingestelde Bronzen Kruis. Uniek document in de geschiedenis van deze Nederlandse Dapper-
heidsonderscheiding

100

 3988
Nederland, lot van twee medailles, Mobilisatie-oorlogskruis gemaakt bij ‘Fa. A. Tak, Breda’, eenmaal Orde en Vrede met gesp 1948 
en wat emblemen, waaronder Politietroepen, gezagstroepen etc., bezichtiging aanbevolen 40

 3989
WOII, Mussert- of Oostlandkruis voor Nederlandse Oostfront Vrijwilligers, ingesteld in 1941, heeft wat lichte schade, speldje ge-
deeltelijk losgekomen van lint 100

 3990 WOII, enige onderscheidingen waarbij KVK met speld Mei 1940 10

 3991 Expeditiekruis, in origineel doosje van uitgifte van Begeer, toegevoegd gesp Tamiang 1893 25

 3992 Kavel van vijf medailles, waarbij Trouwe Dienst en Mobilisatie Kruis 25

 3993 Miniatuur onderscheiding Willems orde, circa 18 mm bij 11mm (zonder ring gemeten) 25
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3999
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 3994 Gesp trouwe dienst 25 jaar, model 1844 75

 3995 Nederland, Knil, nummer 2, ten behoeve van schietprijs 10

 3996 Orde van Oranje-Nassau, eremedaille in zilver met zwaarden 25

 3997 Kruis voor Verdienste, in nette staat 20

 3998 Orde van Oranje-Nassau, civiele divisie Officier, vrijwel onbeschadigd, in doosje van uitgifte 80

 3999 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, zilver, beschadiging aan emaille 50

 4000 Drie brandweermedailles, waarbij 25 Jaar Trouwe Dienst 20

 4001 Kavel bestaande uit vijf Airborne wandelmedailles 5

4002
4003

 4002 Twee geborduurde Borststerren Militaire WillemsOrde, mogelijk recentere aanmaak 25

 4003 Naoorlogs, spang bestaande uit trouwe dienst medaille in Brons, VierdaagseKruis en Verzorgingsmedaille 20

 4004 Naoorlogs, lot van vijf medailles, waarbij Rode Kruis en Trouwe Dienst in zilver 25

 4005 Naoorlogs, lot van vijf medailles, waarbij Orde en Vrede en 15 jaar Trouwe Dienst Officier 25

4006
 4006 Naoorlogs, doosje met twee sjerpen, Militaire Willemsorde en Orde van Oranje-Nassau 40

 4007 Naoorlogs, set van 3 Koude Oorlog herinneringsmedailles, Goud Zilver en Brons 20
 4008 Naoorlogs, Moderne aanmaak van een sjerp grootkruis militaire WillemsOrde in dames breedte, zoals gedragen door Hare Majesteit 25

 4009 Doosje met ruim 40 knoopsgatversierselen, in verschillende opmaakvarianten, waarbij zeer leuke combinaties aanwezig, onder andere 
MWO, Menschlievend hulpbetoon en het Witte Mobilisatiekruis en vele andere, bezichtiging aanbevolen 25

 4010 Naoorlogs, grote zak met kleermakersrestanten voor opmaak van Nederlandse medailles, uitzoeken! 15
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4011
4017

kavel TRUE Inzet

 4011 Kleine verzameling miniatuuronderscheidingen, waarbij Oranje Nassau, Orde en Vrede, Korea 40
 4012 Flink lot diverse batons en toebehoren, leuk om uit te zoeken 20
 4013 Lot van twee platen met betrekking tot Nederlandse onderscheidingen en batons 5

België / Belgium
 4014 Groot lot bestaande uit groot aantal soorten medaillelinten, diverse periodes waarbij WOI, bezichtiging aanbevolen 20
 4015 Medaillelinten Yser medaille en Bevrijdingsmedaille, grote hoeveelheid 20
 4016 Halskruis “Laureaat van de Arbeid’ 10
 4017 Kleine verzameling van circa 20 medailles, waarbij veel WOI en WOII, tevens KroonOrde 60
 4018 Lot van circa 14 medailles, merendeel met origineel doosje, leuk om uit te zoeken 30

Duitsland / Germany
 4019 Lot gespen, circa 19 stuks, ten behoeve van de 1870, 1871 medaille, waarbij LE MANS, SEDAN, BAPAUME 50

4020
4021

4022

 4020 WOI, Duitsland/Oostenrijk, spang bestaande uit acht medailles 50

 4021 WOI, EK1, met lichte schade, doch fraai stuk 30

 4022 WOI, beeldje van adelaar, met EK2 in bek, leuk geheel 30

4023
 4023 WOI, lotje van zeven medailles, waarbij 15 jaar Trouwe Dienst en Friedrich August 35
 4024 WOII, lot van twee Verwundetenabzeichen in Silber 30
 4025 WOII, West-Wall medaille, met lint 15

 4026 WOII, lot onderscheidingen, speldjes en badges, waaronder Verwundetenabzeichen op pin, medaille 18 jaar trouwe dienst, Kraftfahr-
bewährungsabzeichen en divers Winterhulp 10
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4035 4036
4039

kavel TRUE Inzet

 4027 Duitsland, WOII, museumkopie van IJzeren Kruis 2e Klasse 1813/1939 5
 4028 Flink lot reproductie zaken Duitsland WOII, waarbij onderscheidingen, koppelsloten en een Feldgendarmerie borstplaat 25
 4029 Groot lot reproductie WOII, waarbij meerdere Ijzeren Kruizen en andere onderscheidingen 30
 4030 WOII, flink lot reproductie onderscheidingen, Ritterkreuz en diverse Abzeichen, tevens diverse ander zaken 25
 4031 DDR, lot van 10 diverse medailles 20
 4032 DDR, groot lot diverse medailles NVA 25

Frankrijk / France
 4033 Sint-Helena Medaille, ingesteld in 1857 voor veteranen die hadden deelgenomen aan de oorlogen onder Napoleon 35

 4034 Frans-Duitse Oorlog, kleine (30mm) en grote (38mm) herdenkingsmedaille 1870-1871, Veteranenmedaille ‘Oublier Jamais’ en 
‘Valeur et Discipline’ 30

 4035 WOI, lot van 12 diverse medailles en penningen 50

 4036 Kavel van 15 verschillende medailles, diverse periodes, leuk uitzoeklot 50

 4037 Klein lot bestaande uit zes Spoorwegmedailles en een speldje, periode pré WOII tot eind 20e eeuw 30
 4038 Lot van zeven medailles, waaronder Legion D’Honneur 40

 4039 Legion d’Honneur, model 1852-1870 80

 4040 Legion d’Honneur, model 1870 40

4041

4045 4046

 4041 Legion d’Honneur, model Vierde Republiek, met gouden kern. In bijbehorend doosje van Mirou, fraai geheel 100

 4042 Legion d’Honneur, na 1960 20

 4043 WOII, 8 medailles, waarbij viermaal Medaille des Cheminots (Spoorwegen) uit diverse oorlogsjaren 40

Engeland / United Kingdom

 4044 WOII, sigarendoosje met zeven diverse Britse medailles, bestaande uit ‘1939-1945 Star, Italy Star, France and Germany Star, Africa 
Star, Burma Star, Defence Medal en War Medal’, tevens een WOI Victory Medal 40

USA

 4045 Lot van 13 verschillende medailles, periode WOII tot heden, enkele nog in doos van uitgifte 50

 4046 Groot lot van circa 25 diverse medailles en onderscheidingen, waarbij Legion of Merit, leuk om uit te zoeken 40

 4047 Flink lot van circa 15 diverse medailles en onderscheidingen 25
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4053
4055

4060

kavel TRUE Inzet

World

 4048 Oostenrijk, WOI, kleine verzameling van vijf militaire medailles 25

 4049 Ierland, WOI, Comrac medal 1916-1921 25

 4050 Italië, kavel van zes diverse medailles 25

 4051 Vaticaan, medaille Pro Ecclesia, periode Paus Johannes XXIII 25

 4052 Vaticaan, Pro Ecclesia et Pontifice medaille, ingesteld in 1888 door Paus Leo XIII, in doosje ‘Tanfani & Bertarelli, Roma’ 30

 4053 Monaco, Orde van Culturele Verdienste, commandeur aan lint , ingesteld 1952 100

 4054 Rusland, Koude Oorlog, lot bestaande uit 10 verschillende medailles en vijf emblemen, leuk om uit te zoeken 20

 4055 Polen, kavel bestaande uit 10 diverse medailles, waarbij diverse herdenkingsmedailles periode WOII 35

 4056 Tsjecho-Slowakije, lot van zeven verschillende medailles, toegevoegd los lint voor Dukla Pass 1944 medaille 30

 4057 Roemenië, zes diverse medailles 25

 4058 Bulgarije, zeven medailles, waarbij 1915-1918 medaille 25

 4059 Bulgarije, Order of Civil Merit 6th Class 25

 4060 Oost Europa, lot van vier medailles waarbij WOII, waarbij Bulgaarse Order of Merit in bijbehorend doosje 75

4061
4062

4063

 4061 Oost Europa, flink kavel van circa 28 verschillende medailles, diverse periodes 50

 4062 Paraguay, borstster orde van Verdienste, in zilver 100

 4063 Chili, Order of Merit, met blauw emaille en rozet 50

 4064 Nigeria, zes medailles 15
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4065

4071

kavel TRUE Inzet

 4065 Indonesië, verzameling van circa 12 medailles, waarbij de Bintang Kartika Ekapakci en spang 75
 4066 Zuid-Vietnam, medal of honour of Vietnam, 1st en 2nd Class, met eenmaal miniatuur en baton 20
 4067 Pakistan, kavel bestaande uit 8 medailles, diverse periodes 30
 4068 China, lot van vijf diverse medailles, periode voor en kort na WOII 25
 4069 Zuid-Afrika, lot van twee John Chard medailles 30
 4070 Zaïre, 10 verschillende medailles 45

 4071
Irak, vier medailles, waarbij zilveren en bronzen Koning Feisal kroningsmedaille. Zeldzame zilveren medaille gemerkt op voorzijde 
‘Huguenin’, op achterzijde ‘0925, HF’ 150

 4072 Lot van vier incomplete/beschadigde onderscheidingen, waarbij Perzië 20
 4073 Lot van vijf Kuwait medailles met baton in origineel doosje, 1991 25

4074

4079

 4074 Midden-Oosten, lot van 13 diverse medailles 35

 4075 Lot van vijf diverse Western European Union Mission Service medals 25

 4076 Lot van negen diverse doosjes voor onderscheidingen, waaronder Roemenië en Venezuela 15

 4077 Lot van tien diverse doosjes voor onderscheidingen, waaronder oude, diverse landen 15

 4078 Uitzoekbakje medailles, penningen, munten en meer 10

 4079 Kavel miniaturen wereld, waarbij Vaticaan, Duitsland en Congo, 7 stuks 25

 4080 Lot miniaturen België en Frankrijk, 8 in totaal. Toegevoegd 7 knoopsgatversierselen 25

4081
Penningen / Medals
Nederland / Netherlands

 4081
Lot van drie penningen met betrekking tot KNBLO (Vierdaagse Nijmegen). Tweemaal groepsprijs en eenmaal penning, toegevoegd 
speldje Bond Reserve-Officieren 25

 4082 Drie schietprijzen, waarbij een zilveren exemplaar 15
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4085

4093

kavel TRUE Inzet

Emblemen en insignes / Badges and insignia

Nederland / Netherlands
 4083 Periode rond WOII, lot kraagemblemen Mariniers/Marine in blik 5
 4084 Naoorlogs, verzameling MouwLeeuwen, waarbij Nederland en Je Maintiendrai, circa 26 stuks, diverse uitvoeringen 25

 4085
Zeer groot lot bestaande uit diverse Nederlandse emblemen van de DKG periode tot huidig, allen in nette staat, waaronder diverse 
zeldzame emblemen, op vier platen, moet gezien worden 25

 4086 Groot lot naoorlogse schouderemblemen ten behoeve van battledress uniform, waaronder Garde Grenadiers, Menno van Coehoorn en 
meer 15

 4087 Groot lot naoorlogse rangen Landmacht, Luchtmacht en KMAR 10
 4088 Groot lot diverse naoorlogse parawings 10
 4089 Groot lot naoorlogse marine emblemen en rangonderscheidingstekens 10
 4090 Groot kavel naoorlogse veiligheids en Divisie-emblemen, waaronder Dutchbat, moet gezien worden 15
 4091 Uitgebreid lot naoorlogse baret en kraagemblemen, waaronder Ponteniers, Chassé, Van Heutz, Stoottroepen en meer 10

 4092 Diverse spelden waaronder vooroorlogse speld van Luchtdoelartillerie, naoorlogse Marinespeld, DeMoB speld Nederlands-Indië, 
EHBO-speld en Schutters-speld 10

 4093 Kavel van zes koud-weer spelden 20
 4094 Groot lot naoorlogse baretemblemen, oude slagen, dient bekeken te worden 10
 4095 Naoorlogse divisie-emblemen en mouwleeuwen 5

4096

4100

 4096 Groot lot naoorlogse luchtmachtbadges, waaronder diverse zeldzame, KFOR en Heli-Det ISAF 20

 4097 Verzameling naoorlogse rangen, waaronder Brigade-Generaal tot Luitenant-Generaal 10

 4098 Groot lot diverse naoorlogse emblemen en mouwschilden, waaronder Nieuw-Guinea mouwschild, borstzakhangers, vaardigheidsem-
blemen en andere zaken, moet gezien worden 15

 4099 Verzameling naoorlogs waaronder generaals-kraagsspiegels, Milva-emblemen en vroege uitvoering Jagers baretembleem luchtmobiel 
1994 20

 4100
Naoorlogs, circa 50 borstemblemen, 5x5 cm, specialisaties zoals ZLMV, schutter, geoefend handgranaatwerper, generale staf, 
apotheker, etc. 20

 4101 Flink lot naoorlogse rangen, emblemen en kraagspiegels 5
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4102

4103

kavel TRUE Inzet

 4102 Lot van zesmaal militair ruiterbrevet, in zilver, goud en brons. Driemaal borsthanger en drie keer speld 40

 4103
Naoorlogs, lotje met betrekking tot Medische Dienst, waarbij Arts-brevetten (splitpen/schroefjes), Apotheker, speld Militair Hospitaal 
Assistenten en een loden afslag van baretembleem 25

 4104 Naoorlogs, kleine verzameling met betrekking tot Milva 25

 4105 Naoorlogs, verzameling Baret gespen, in vroege uitvoeringen, enkele met buigpennen, sommige incompleet of afgebroken, circa 25 
stuks,  bezichtiging aanbevolen! 25

4106
4107

 4106 Naoorlogs, Luchtmacht, zeer interessant lot, met diverse emblemen en spelden, onder andere Rabbijn, diverse wings, circa 14 stuks 50

 4107 Naoorlogs, flink lot van circa 26 brevetten, waaronder Ruiterbrevet, Arts, Luchtmobiel, Schutter Lange Afstand 75

 4108 Naoorlogs, lot van zes ex-commando emblemen 20

 4109 Naoorlogs, kavel van vijf emblemen, waarbij Heli-instructor, Landing Point Commander en Electronische Oorlogsvoering 25

 4110 Naoorlogs, kavel van 10 diverse Luchtmacht emblemen, waarbij Rabbijn, Arts en Waarnemer 25

4111

 4111
Naoorlogs, lot van vijf brevetten, waarbij brevet Hogere Vorming Marine, oude uitvoering, een huidig brevet Hogere Militaire Vorm-
ing, brevet Hogere Technische Bekwaamheid 30

 4112 Naoorlogs, oningevuld korpsbrevet Officier Gemeentepolitie, in mintstaat 15
 4113 Kavel van circa 10 witmetalen petleeuwen, mogelijk politie 10
 4114 Naoorlogs, twee setjes Adjudant Hare Majesteit (Juliana) 10
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4115 4117

kavel TRUE Inzet

 4115 Naoorlogs, Luchtmacht emblemen, driemaal stoffen uitvoering voor het avondtenue, viermaal metalen uitvoering 30

 4116 Naoorlogs, haak voor epauletten generaal en 2 sets kraagspiegel haken voor generaal, zilver en goudkleurig 30

 4117
Naoorlogs, circa 10 brevetten, waarbij Arts, Hogere Informaticabekwaamheid, Schutter Lange Afstand, drie verschillende Rotsklimm 
brevetten en Electronic Warfare 30

4118

4123

 4118 Naoorlogs, KMAR, flink kavel bestaande uit circa 11 stuks, waarbij korpsbrevetten, BSB en Brigade Afghanistan 35

 4119 Naoorlogs, KMAR, kavel van 8 sets rangonderscheidingstekens van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, waarbij 
overhemd en jas 25

 4120 Drietal halffabrikaten Nederlandse baretgespen, toegevoegd naslag baretgesp Adjudant Wilhelmina 25

 4121 Naoorlogs, lot van circa 14 halffabrikaten, waarbij Luchtmobiel en Luchtmacht, curieus 10

 4122 Naoorlogs, setje kleine B’s+kroon, Adjudant Buitengewone Dienst Prins Bernhard 20

 4123 Naoorlogs, set rangonderscheidingstekens Luitenant-Kolonel, Adjudant Bernhard of Beatrix, schaars 50

 4124 Naoorlogs, grote lot marine en mariniersemblemen en rangen 10

 4125 Naoorlogs, flinke doos met rangonderscheidingstekens, vele honderden in totaal 20

 4126 Naoorlogs, kavel van zes stuk brevetten Militaire Brandweer, waarbij Duiker-instructeur 15

 4127 Naoorlogs, plaat ‘Onderscheidingstekenen Onderofficieren en manschappen bij de Koninklijke Marine, gedateerd 1949 20
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4128

4134

kavel TRUE Inzet

 4128 Naoorlogs, plaat ‘Onderscheidingstekenen Officieren bij de Koninklijke Marine, gedateerd 1949 20
België / Belgium

 4129 Voor 1914, verzameling diverse insignes, ten behoeve van schietprijzen 10
Duitsland / Germany

 4130 WOII, kavel bestaande uit diverse reproductie emblemen en andere zaken, waarbij schild Feldjägerkorps 25
Frankrijk / France

 4131 Vakjesdoos met circa 25 verschillende emblemen en penningen, diverse periodes, tevens een dogtag van een Franse soldaat uit 1913 20
Engeland / United Kingdom

 4132 Lot diverse emblemen en insignes, waarbij ATS, periode WOI-WOII 10
 4133 WOII, RAF Warrant Officer Cap badge, lot van vijf stuks 15
 4134 Naoorlogs, zevenmaal SAS-wings en embleem, waarbij Tropical metalen versie, leuk geheel 25

USA
 4135 WOII, flink kavel rangen, emblemen en enkele collar pins 20
 4136 WOII, flink lot diverse unit crests 10
 4137 Groot lot Unit crests in goede staat, diverse eenheden, circa 28 stuks 20

4138

4141
 4138 Naoorlogs, lot van circa 20 patches, met betrekking op Dessert Storm, Dessert Shield en Operation Iraqi Freedom, waarbij zeldzame 25

World
 4139 Canada, WOII en later, flink lot schoudertitels, voornamelijk WOII 5
 4140 Suriname, naoorlogs, politie-emblemen, driemaal goud en driemaal zilver 10
 4141 Spanje, naoorlogs, lijst met 34 Spaanse politie-mouwemblemen 25
 4142 Naoorlogs, grote lijst met 27 politie-emblemen Spanje 20
 4143 Naoorlogs, grote lijst met 35 politie-emblemen Spanje 20
 4144 Circa 25 stuks para emblemen internationaal 10

Uniformen / Uniforms

 4145 Nederland, circa 1950/60, uniformjas Kapitein KMAR, fraai ingeborduurde mouwleeuw, voorzien van zilveren snoeren 20
 4146 Nederland, naoorlogs, tuniek Garderegiment Fussiliers Prinses Irene, voorzien van label en maker ‘George Pisa, Eindhoven’ 25
 4147 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tuniek Muziek Johan Willem Friso 25
 4148 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Kapitein Stoottroepen, gedateerd 1958 25
 4149 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue, Chasse, gedateerd 1957 25
 4150 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Luitenant-Kolonel, Technische Staf, met zeer fraai ingeborduurd borstembleem 25
 4151 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Limburgse Jagers, gedateerd 1967 25
 4152 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Garderegiment Jagers, knopen verzet doch niet storend, voorzien van diverse labels 25
 4153 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue van het Trompetterkorps der Artillerie, gedateerd 1960 25
 4154 Nederland, naoorlogs, atilla Muziekkorps Politie, gedateerd 1951 25
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4155

4157

4159

kavel TRUE Inzet

 4155
Nederland, naoorlogs, ceremonieel uniform Kapel Koninklijke Luchtmacht, bestaande uit pantalon, tuniek, koppelriem met slot, 
giberne en bontmuts 100

 4156 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Korporaal Mariniers 25

 4157
Nederland, naoorlogs, gala-uniform ere compagnie Korps Mariniers (Prinsjesdag) compleet, bestaande uit helm, koppel met patroon-
tassen en Y-riem en broek, fouragiere 150

 4158 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Kapitein der Mariniers 25

 4159 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Officier der Grenadiers 50

 4160 Nederland, naoorlogs, uniformjas Garderegiment Prinses Irene, enkele knopen en schouderemblemen ontbreken, toegevoegd of-
ficiersbroek 10

 4161 Nederland, naoorlogs, tropen-uniformjas en DT uniformjas Luitenant Kolonel Aan en Afvoertroepen, balkje mist eenmaal 10

4162

4167

4168

 4162 Frankrijk, naoorlogs, uniformjas Garde républicaine, in nette staat, merendeel van knopen vervangen 30

 4163 Servisch-Bosnische oorlog, compleet Servisch uniform, met extra kleding en winterjas, behoeft bezichtiging 10

Diversen / Miscellaneous

Nederland / Netherlands

 4164 Periode Nieuw-Guinea, lot van drie schuitjes Mariniers 5

 4165 Naoorlogs, lot van twee luchtmacht schuitjes, met embleem, diverse uitvoeringen 5

 4166 Naoorlogs, binnen en buitenhelm, met cover, in nette staat 5

 4167 Naoorlogs, helm harmonie gemeentepolitie Utrecht, marek ‘J.P. Mol, Breda’ 25

 4168 Ceremoniele helm bereden politie met oude helmplaat ‘Vigilat ut quiescant’ en schoudertas met riem 20

 4169 Naoorlogse magazijntas voor Uzi, Kl1993, set van twee, in zeer goede staat 5

 4170 Twee decoratieve Nederlandse bloktassen, hout, gebruikt in de film ‘Soldaat van Oranje’ 10

 4171 Circa 50 paar witte ceremoniële stoffen handschoenen, maat 8 en 9 15
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4172
4178

kavel TRUE Inzet

 4172 Drie verschillende borden ‘Bewaking met honden’ zoals gebruikt op militaire bases in Nederland 50

 4173 Twee verschillende borden zoals gebruikt op militaire bases in Nederland 25

 4174 Telefoon zoals gebruikt in Nederlandse onderzeeboten, Brits type MK.XVI, A.P. 13232, zeldzaam stuk 15

 4175 Naoorlogs, 4 stuks brevet KMAR: BSB-goud en BSB-zilver, KMAR opsporingsbrevet zilver en KMAR opsproingsbrevet goud-
kleurig 20

 4176 Kleine verzameling souvenirs met betrekking tot 2e Golfoorlog, waarbij visitors badge Camp Smitty, waar de Nederlanders gestation-
eerd waren, wat kantinemuntjes, enkele telefoonkaarten en meer, curieus geheel 10

 4177 Twee nachtkijkers, werking niet getest 20

 4178 Naoorlogs, Norotos Rhino Mount, ten behoeve van kevlar helm 40

4179

4182

 4179 Nestel, adjudant koninklijk Huis, met pennen, lastig te vinden stuk 50

 4180 Naoorlogs, Officierssjerp en sabeldrager, toegevoegd twee sets epauletten, waarbij Vreemdelingenlegioen 15

 4181 Ops-vest Korps Commando Troepen, Contra terreur, in nette staat, vrij zeldzaam 20

 4182 Naoorlogs, twee Luchtmachtborden zoals gebruikt op dienstauto’s, voor Generaal-Majoor en Luitenant-Generaal 30

4183

 4183 Tweemaal sjabrak, borduursel ontbreekt eenmaal, met wat motschade, niet alledaags 40

 4184 Naoorlogs, afstandmeter ‘Nedalpha, Nedinsco Venlo’, optisch in nette staat, wordt niet verzonden 50

 4185 Naoorlogs, lot van drie snoeren KMAR in lijst 10

 4186 Naoorlogs, lot van drie snoeren KMAR in lijst 10
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4187

4191

kavel TRUE Inzet

Duitsland / Germany

 4187 Naoorlogs, Polizei shako Nordrhein-Westfalen, in complete en nette staat 30

 4188 Naoorlogs, lot van twee sets zwarte officierslaarzen, DDR en vroege Bundeswehr 10

 4189 Klein lotje oude Dinky Toys waarbij 88mm Flak en 75mm Halftrack, tevens wat speelgoedsoldaatjes 20

Frankrijk / France

 4190 Zoeklicht, werking onbekend, leuk en decoratief stuk 5

Engeland / United Kingdom

 4191 Engelse parahelm 1955, model WO2, gedragen in Jemen en Suez, met kinband en kincup 50

 4192 Periode Vietnamoorlog, Solar Still (waterzuiveraar), survivalset zoals gebruikt door piloten en Special Forces, in originele ongeo-
pende verpakking 5

USA

 4193 Life vest US Air Force, periode 1945-1950, niet geheel compleet, toegevoegd set life raft paddles 20

 4194 Korea periode, deck cap, gemarkeerd ‘U.S.N., maat 7 1/4’ 5

4195 4197

 4195 Vietnam periode, lot van twee holsters voor Colt 1911, gemarkeerd ‘Bolen Lea Prod. En Enger-Kress’ 30

 4196 Vietnam periode, US magazijntas voor M3 greasegun, in zeer goede staat 10

 4197
Vietnam periode,  Coverall Flying Antiexposure, type CWU-16/P, gedateerd 1965, in complete staat. Voorzien van coverall, hood, 
handschoenen en tas, bijgevoegd thermo broek uit dezelfde periode en uniformjas uit 1972 25

 4198 Naoorlogs, US Army Tableware Outfit, militaire kist voorzien van enkele borden en bestek 5
 4199 Naoorlogs, cover voor .50 Cal Machinegeweer 20
 4200 Ring Officieren Westpoint, productiejaar onbekend 20
 4201 Oxygen mask voor piloten, gedateerd Oktober 1957 20

World
 4202 Driemaal metalen blikken voor steek 20
 4203 Zwiterserland, naoorlogs, rieten transportkoker met vier granaatkokers 20
 4204 Rusland, periode Koude Oorlog, marinekompas, gemarkeerd CCCP, model KM100-M3 20

 4205
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

50
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4206

4212

kavel TRUE Inzet

 4206 Rusland, high altitude helm voor piloot van MIG, in redelijke staat 50

 4207 EFA 672 harnas, in nette staat 25

 4208 Naoorlogs, lot van twee oefenbommen, namelijk Übungsbombe DM18, zoals gebruikt de Duitse Luchtmacht en Mk 106 Practice 
Bomb. Beiden volledig leeg en legaal te bezitten 5

 4209 Miniatuur bronzen veldkanon circa 25x10cm, curieus stuk 15

Lots en verzamelingen / Larger lots and collections

Nederland / Netherlands

 4210 Periode Nieuw-Guinea, groot lot marine en marinierskleding, veel broeken, onderkleding en meer, waarbij moeilijkere stukken, 
behoeft bezichtiging 50

 4211 Periode Nieuw-Guinea, lot marine kleding, gedateerd jaren ‘60, bestaande uit matrozenmuts, braniekragen, hemden en meer 10

 4212 Groot lot bestaande uit twee brandweerpetten, drie andere petten en eenmaal baret en schuitje luchtmacht 20

 4213 Lot marinekleding en landmachtoverjas 10

 4214 Groot lot uniformuitrusting in zandcamouflage, waarbij veel tunieken en broeken 10

 4215 Naoorlogs, groot lot diverse militaire kleding, voornamelijk Nederlands, moet gezien worden 5

4216 4220

 4216 Naoorlogs, lot van vier kogelwerende vesten 5

 4217 Groot lot Nederlandse naoorlogse uitrusting, waaronder uniform, helm en gasmasker, dient bekeken te worden 5

 4218 Doos gevuld met circa 44 naoorlogse politieholsters voor het FN-pistool 20

 4219 Circa 1950, groot lot schiettap houders, circa 24 stuks, zoals gebruikt voor het granaatschieten met de Garand 20

 4220 Periode Koude Oorlog, circa 30 borden zoals gebruikt op militaire kazernes, 20

 4221 Circa 1950-1960, doosje met stalen/voorbeelden van verschillende leveranciers, voornamelijk met betrekking tot Koninklijke Marine, 
behoeft bezichtiging 10
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4222 4229

kavel TRUE Inzet

 4222 Verzameling van ruim 50 speldjes met betrekking tot luchtvaart, waarbij fokker en veel KLM 25
 4223 Naoorlogs, groot lot van circa 9 militaire wandschildjes, waarbij veel betere 10
 4224 Naoorlogs, groot lot van circa 12 militaire wandschildjes, waaronder diverse grotere 10
 4225 Naoorlogs, groot lot van circa 18 militaire wandschildjes 10
 4226 Naoorlogs, groot lot van circa 18 militaire wandschildjes 10
 4227 Naoorlogs, groot lot van circa 20 militaire wandschildjes 10

België / Belgium
 4228 Twee bananendozen gevuld met diverse uniformen, uitrustingstukken, overhemden en meer 10

Duitsland / Germany

 4229
WOII, lot bestaande uit vijf (veld)telefoons waarvan viermaal Duits, waaronder Feldfernsprecher 33 en Tischfernsprecher 38. Missen 
meerdere onderdelen, doch fraai WaA gemarkeerd, leuke opknappers 20

 4230 Lot van negen vinyl platen met betrekking op Duitsland WOII, toegevoegd drie platen met vermoedelijk marsmuziek 10
Engeland / United Kingdom

 4231 WOII, lot bestaande uit vier MKII helmen, in matige staat en veelal naoorlogs doorgebruikt, doch enkele liners oorlogs gemarkeerd 10
 4232 WOII, lot bestaande uit vijf MKII helmen, naoorlogs doorgebruikt, in matige staat 20

4233
4235

World

 4233 Eind 19 eeuw, lot bestaande uit circa 22 diverse sabeldragers, diverse markeringen en jaartallen zichtbaar, diverse reparaties 50

 4234 WOII, divers etenswaar en snoep, tevens Canadees kleermakerssetje, gedateerd 1942 10

 4235
WOII, groot lot uitrusting, voornamelijk Nederland en Duitsland, waarbij veel eetketels, met wat gebreken, doch interessant om uit te 
zoeken 40

4236 4239

 4236
Banendoos militaria, zowel WOII als later, waaronder overgeschilderde MG34/42 munitiekist, wat rangonderscheidingstekens en een 
zakje Makota theesurrogaat uit WOII, lot dient bekeken te worden 20

 4237 Gevarieerd lot, waarbij WOII Duitse veldfles, set eyeshields 1944 en enkele sabelkorven 10

 4238 Groot lot militaire uitrustingsstukken van WOII tot nu 5

 4239
Lot divers militaria, waarbij WOII en later. Onder ander malienkolder, morse-apparaat, uitgave ‘Voor Volk en Vaderland 1931-1941’, 
dient bekeken te worden 40
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4240 4242
kavel TRUE Inzet

 4240
Uitgebreid lot militaria, waarbij veel WOII. Onder andere een bugel, eyeshield, naoorlogse K98 schoonmaakset en diverse rijwielb-
elastingplaatjes, bezichtiging aanbevolen 40

 4241 Doos gevuld met diverse militaire zaken, waaronder USAF koptelefoon, baretten en schuitjes en een verrekijker 15
 4242 Groot lot diverse militaire zaken, uitzoeken 25
 4243 Groot lot diverse zaken, waaronder penningen, batons en emblemen, leuk om uit te zoeken 10
 4244 Verhuisdoos gevuld met diverse militaria, waarbij petten, vliegeroverall en tropentuniek Korps Mariniers 20
 4245 Lot diverse militaire zaken, waarbij Nederlandse batons, WOII Vredestein gasmasker en manchetknopen in vorm van IJzeren Kruis 10
 4246 Groot lot kepies, petten, circa 10 stuks 10
 4247 Groot lot kepies, petten, circa 10 stuks 10
 4248 Groot lot kepies, petten, circa 10 stuks 10
 4249 Groot lot kepies, petten, circa 10 stuks 10
 4250 Groot lot baretten, circa 35 stuks, voornamelijk België 10
 4251 Lot van circa 11 verschillende baretten en schuitjes, leuk om uit te zoeken 15
 4252 Kavel bestaande uit zeven petten en kepies, diverse landen en periodes waarbij Nederlandse kepie 30

4253

4256
 4253 Lot van vijf diverse helmen, waarbij Nederlands 30

 4254 Kavel van vijf helmen, diverse landen 25
 4255 Groot kavel diversen, waaronder rozetten, emblemen, speldjes etcetera, uitzoeken! 10

 4256 Groot lot met allerhande holsters en wapentoebehoren 20

 4257 Grote kist gevuld met allerhande gasmaskers, diverse periodes en soorten en maten, moet bekeken worden 10
 4258 Flink lot gasmaskers, waaronder Belgische L.702 met bijbehorende bus en accessoires en M10M gasmasker 10
 4259 Een doos met circa 4 kilo voornamelijk uniformknopen uit de hele wereld 20

4260

 4260 Zweden, lot van drie munitiebandoliers 25





Aankomende veilingen in IJsselstein

Postzegels en ansichtkaarten
Veilingdata: 7 en 8 september 2018
Inzenden mogelijk tot 6 juli 2018

Munten, bankbiljetten, penningen en onderscheidingen
Veilingdata: 13 t/m 17 november 2018
Inzenden mogelijk tot 7 september 2018

Kunst & curiosa, goud & zilver en militaria
Veilingdata: 10 t/m 12 januari 2019
Inzenden mogelijk tot 23 november 2018

Postzegels en ansichtkaarten
Veilingdata: 15 en 16 februari 2019
Inzenden mogelijk tot 14 december 2018

Munten, bankbiljetten, penningen en onderscheidingen
Veilingdata: 14 t/m 18 mei 2019
Inzenden mogelijk tot 8 maart 2019

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

Upcoming auctions IJsselstein

Stamps and postcards
Auction dates: September 7 and 8, 2018
Consignments will be accepted until July 6, 2018

Coins, papermoney, and medals
Auction dates: November 13 to 17, 2018
Consignments will be accepted until September 7, 2018

Art & Collectibles, Gold & Silver, Militaria
Auction dates: January 10 to 12, 2019
Consignments will be accepted until November 23, 2018

Stamps and postcards
Auction dates: February 15 and 16, 2019
Consignments will be accepted until December 14, 2018

Coins, papermoney, and medals
Auction dates: May 14 to 18, 2019
Consignments will be accepted until March 8, 2019

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

Kavels voorzijde: 39
  1982
  3249   

 

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

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

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

Erkend registertaxateur

Lid NVMH

Lid KNGMP

Lid NVPH

Lid IFSDA

Lid IBNSIBNS

Lid PTS

O�cial Submission Center for:

http://www.ha.com/
http://www.ha.com/
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The World’s Largest Collectibles Auctioneer

Immediate Cash Advances Available

1 Million+ Online Bidder-Members

VEILINGEN KUNST & CURIOSA, GOUD, ZILVER & SIERADEN EN MILITARIA
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Donderdag 21 juni 2018
Thursday June 21, 2018

Kunst & Curiosa
Art & Collectibles

Vrijdag 22 juni 2018
Friday June 22, 2018

Goud & Zilver
Gold & Silver

Zaterdag 23 juni 2018
Saturday June 23, 2018

Militaria
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