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Donderdag 10 januari 2019
Thursday January 10, 2019

Kunst & Curiosa
Art & Collectibles

Vrijdag 11 januari 2019
Friday January 11, 2019

Goud & Zilver
Gold & Silver

Zaterdag 12 januari 2019
Saturday January 12, 2019

Militaria
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LONDON | PARIS | GENEVA | AMSTERDAM | HONG KONG

The World’s Largest Collectibles Auctioneer

Immediate Cash Advances Available

1 Million+ Online Bidder-Members



Aankomende veilingen in IJsselstein

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

Kunst & curiosa, goud & zilver en militaria
Veilingdata: 20 t/m 22 juni 2019
Inzenden mogelijk tot 26 april 2019

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

Art & Collectibles, Gold & Silver, Militaria
Auction dates: June 20 to 22, 2019
Consignments will be accepted until April 26, 2019

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

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

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:

Kavels voorzijde: 215, 3498 en 4029

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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Beste verzamelaar en liefhebber,

De nieuwe catalogus van de januariveiling 2019 voor Kunst & Curiosa, Goud, Zilver & Sieraden en Militaria is er 
weer. We gaan met enthousiasme tijdens deze 3-daagse veiling bijna 5000 kavels van eigenaar laten wisselen. 
Vanaf deze plaats een woord van dank richting onze inzenders, die deze veiling mogelijk hebben gemaakt. 

Op donderdag 10 januari starten wij de veiling met de Kunst en Curiosa vanaf 10 uur. Ditmaal zullen maar liefst 
1900 kavels de revue passeren, waaronder diverse schilderijen, aziatica, glaswerk en een interessante collectie 
porselein waaronder een mooie collectie Beswick en Royal Copenhagen. Daarnaast wijzen wij u graag op een 
drietal interessante schilderijen van Jan Sluijters junior (1914-2005). Ook is er op de donderdag ruimte voor 
een met zorg samengestelde collectie pennen van een private collectioneur met speciale edities van Parker, 
Waterman en Montblanc (waaronder de zeer geliefde Writers Editions).

Op vrijdag zullen de gouden en zilveren juwelen, horloges en voorwerpen worden geveild. Diverse bijzondere 
juwelen, waaronder een uitzonderlijk collier met maar liefst 10 ct aan diamant, platina sieraden uit de art deco 
periode en een zeldzame geëmailleerde sieradenset uit het midden van de 19e eeuw, nog compleet en in 
het originele foedraal, zullen hierbij aan bod komen. De zilverveiling biedt veel bijzondere items waaronder 
een prachtig compleet art deco theeservies. Daarnaast mogen wij een uitgebreide verzameling miniaturen 
aanbieden, die bij de verzamelaar zeker in de smaak zal vallen.

Uitzonderlijk voor deze veiling is tevens de uitgebreide collectie gouden horloges en merkhorloges, met 
merken als Cartier, Rolex, Longines en Omega. Liefhebbers van antieke uurwerken attenderen wij graag op het 
18e eeuws gouden zakhorloge, vervaardigd door de befaamde Rotterdamse horlogemaker Pieter Uyterweer 
(1742- Sterfjaar onbekend).

Zaterdag is de dag van de militaria, met veel materiaal voor de echte liefhebber. Topstuk van deze afdeling 
en van de hele veiling is een eresabel, uitgereikt aan Henri Behrens (majoor der infanterie) in 1928, het 106e 
en daarmee laatst toegekende exemplaar, van de grootste zeldzaamheid en slechts zeer zelden aangeboden. 
Tevens veilen we de collectie van het voormalige Politiemuseum Provincie Antwerpen, met veel interessante 
kavels die voornamelijk betrekking hebben op de Belgische Politie. De opbrengst hiervan komt ten goede aan 
Belgian Blue Line, een goed doel dat hulpverleners ondersteunt die tijdens de dienst gewond zijn geraakt.

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, via ons online platform op www.mpoauctions.com. Verdere informatie hierover vindt u op de 
volgende pagina’s. 

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

Met vriendelijke groet, 

Jacco Scheper & Huib Pelzer

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

From Thursday January 10 to Saturday January 12 we will hold our bi-annual auction at our auction location 
in IJsselstein. Again we offer a wide range and interesting selection of art and collectibles from all over the 
world. If you are interested, we are happy to invite you to visit one of the days available for viewing but more 
so to visit us during the auction day itself, so you can experience firsthand what the auction is all about. Our 
location is located in the centre of the Netherlands at only a 15 minutes drive from the vibrant city of Utrecht. 
If you are unable to visit us for the auction we are happy to welcome you as an internet bidder for both bidding 
in advance and live bidding at www.mpoauctions.com. Please note that with equal bids we are obliged to use 
‘first come, first serve’.

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

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

Mededeling

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

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

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

Schilderijen, aquarellen, pastels etc. 1-199

Etsen, gravures, zeefdrukken etc. 200-256

Ansichtkaarten, foto’s en divers 257-284

Boeken, documenten, aktes etc. 285-383

Sportmemorabilia 384-385

Onderscheidingen en medailles 386

Strips en diversen 387-398

Posters, affiches, aankondigingen en 
fotografie

399-402

Postzegels en benodigdheden 403-410

Pennen 411-505

Diverse sieraden 506-624

Diverse horloges 625-676

Archeologie en vondsten 677-736

Mineralen en fossielen 737-746

Aziatica 747-848

Ethnografie 849-861

Oude tegels 862-869

Porselein, aardewerk, glaswerk etc. 870-1074

Glaswerk 1075-1146

Rookwaar en divers 1147-1157

Fotocamera’s, projectoren, toebehoren 1158-1160

Verzilverde- en vergulde voorwerpen 1161-1200

Curiosa 1201-1455

Klokken en divers 1456-1492

Gewichten, maatbekers en weeg-
schaaltjes

1493-1509

Tin, koper, brons en divers 1510-1523

Vitrinegoederen 1524-1527

Bustes en beelden 1528-1568

Iconen 1569-1572

Vitrinegoederen 1573

Speelgoed en spellen 1574-1586

Modelbouw 1587-1617

Tapijten, textiel, kleding etc. 1618-1630

Design 1631-1636

Meubilair, spiegels etc. 1637-1669

Muziekinstrumenten en divers 1670-1678

Oude aandelen 1679-1795

Goud, Zilver & Sieraden

Gouden sieraden en voorwerpen 1800-2620

Gouden horloges en merkhorloges 2621-2728

Edelstenen en mineralen 2729-2735

Zilveren sieraden en voorwerpen 2736-3749

Munten, penningen, goud, zilver en 
divers

3750-3808

Militaria

Geweren en pistolen 4000-4021

Blanke wapens 4022-4092

Bajonetten en divers 4093-4139

Tot en met WOI 4140-4274

Interbellum en WOII 4275-4674

Nederlands-Indië 4675-4693

Hulzen / Cartridge cases 4694-4695

Boeken, documenten etc. 4696-4819

Aardewerk en keramiek 4820-4822

Knopen 4823-4840

Ondersch., medailles, penningen 4841-4955

Emblemen en insignes 4956-4992

Uniformen 4993-5009

Diversen en lots 5010-5138

Inhoud

Voorwoord / Introduction         P. 3

Inhoud en kavels / Contents         P. 5

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

Medewerkers en route / Staff and route        P. 7

MPO Online      P. 8

Algemene verkoopvoorwaarden         P. 9

Extract of the conditions of sale        P. 10

Kavels / Lots           P. 11
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Kijkdagen

Zaterdag 5 januari  10.00 - 17.00  alle kavels
Maandag 7 januari  10.00 - 21.00  alle kavels
Dinsdag 8 januari  10.00 - 17.00  alle kavels
Woensdag 9 januari  10.00 - 21.00  alle kavels
Donderdag 10 januari  09.30 - 17.00  alleen goud, zilver, sieraden en militaria
Vrijdag 11 januari  09.30 - 17.00  alleen militaria
Zaterdag 12 januari  08.30 - 10.00  alleen militaria

Veilingdata

Donderdag 10 januari Kunst & Curiosa (1-1795)   aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Vrijdag 11 januari Goud, Zilver & Sieraden (1800-3808) aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Zaterdag 12 januari Militaria (4000-5138)   aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Live online meebieden mogelijk op alle kavels 

Uiterlijke inzending schriftelijke biedingen

Woensdag 9 januari voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor kunst en curiosa.
Donderdag 10 januari voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor goud, zilver en sieraden.
Vrijdag 11 januari voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor militaria.

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

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

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

Huib Pelzer directie en verkaveling huibp@ha.com

Danny van Doorn administratie dannyvd@ha.com

Deborah Meijer administratie dmeijer@ha.com

Leoni Katan administratie leonik@ha.com

Marita Azpilcueta administratie maritaa@ha.com

Jeroen den Hertog administratie en verkaveling jeroend@ha.com

Marco van Riemsdijk catalogus marcovr@ha.com

Marc Rietveld catalogus en fotografie marcr@ha.com

Carol Eybergen verkaveling carole@ha.com

Hidde Kuiper verkaveling hiddek@ha.com

Nienke Offringa verkaveling nienkeo@ha.com

Patrick van Karsen verkaveling patrickv@ha.com

Medewerkers

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 14 diversen 
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der 
bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid 
van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer 
bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden 
tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen 
overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud 
en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend 
gebleken bepaling(en) benaderen. 
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
14.3 Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of 
verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de 
koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een 
koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden 
uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter 
van de woonplaats of plaats van vestiging van de veilinghouder, 
tenzij uit de wet anders voortvloeit behoudens het recht van 
de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de 
bevoegde rechter van de woonplaats van de koper. 
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 17 Hollandse School: Waaggebouw op de Westermarkt te Amsterdam, olieverf op paneel, naar Cornelis Springer -29,5 x 39 cm.- 50

 10 Hollandse School: ijsgezicht met figuren en koek-en-zopie, olieverf op paneel, gesigneerd J. Scholten - 13 x 18 cm - 125
 11 Hollandse School: ijsgezicht met figuren en koek-en-zopie, olieverf op paneel, gesigneerd M. Roosenboom - 13 x 18 cm - 75
 12 Hollandse School: boerderij aan de waterkant, olieververf op doek, onduidelijk gesigneerd - 18 x 24 cm - ATP
 13 Hollandse School: boerenerf met paarden en pluimvee, olieverf op doek - 40 x 80 cm. 25

 14 Hollandse School: wintergezicht met stad en molens, naar Lodewijk Johannes Kleijn, olieverf op doek -38,5 48,5 cm. - met defecten- 
2e helft 20e eeuw ATP

 15 Hollandse School: huizen aan het water, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd, palen aan de kist, olieverf op doek, gesigneerd 
Jacobs -beschadigingen- ATP

 16 Hollandse School: volgetuigde drie-master op volle zee , olieverf op doek - 120 x 155 cm - 25

kavel TRUE Inzet

Schilderijen, aquarellen, pastels etc
 1 Hollandse School: poldergezicht met molen, olieverf op paneel, onduidelijke signatuur -28 x 38 cm- ATP
 2 Hollandse School: gezicht op Delft, olieverf op paneel, derde kwart 19e eeuw -24 x 36 cm.- 30
 3 Hollandse School: Bootje op een plas, olieverf op doek, gesigneerd ‘Gabriël’, vermoedelijk werk van Jan Knikker Jr. -39 x 49 cm- 150
 4 Hollandse School: stadsgezicht met figuren, olieverf op paneel, onduidelijk gesigneerd - 30 x 25 cm - 10
 5 Hollandse School: wandelaar in bosrijk landschap, olieverf op paneel, gesigneerd v/d Pol, - 25 x 20 cm - 10
 6 Hollandse School: bloemstilleven, olieverf op doek -23,5 x 18,7 cm.- ATP
 7 Hollandse School: stadsgezicht met figuren,. olieverf op paneel, gemon. G.S.L., - 30 x 25 cm - 10
 8 Hollandse School: molen in landschap, 19e eeuw -18,5 x 23,5 cm.- 40
 9 Hollandse School: molen in landschap, tweede helft 19e eeuw -30 x 21,5 cm.- ATP

3 8

10

13

17
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20

22

kavel TRUE Inzet

 18 Hollandse School: vissersboten op het strand, olieverf op paneel, gesigneerd Z. Sila -29,5 x 38- 50

 19 Hollandse School, converserende figuren in de duinen, olieverf op paneel, onduidelijik gesigneerd en gedateerd ‘72 - 20 x 24 cm 40

 20
Hollandse School: stadgezicht met figuren, olieverf op paneel, onduidelijk gesigneerd - 27 x 21 cm -, daarbij: riviergezicht en ber-
glandschap, olieverf op paneel 40

 21 Hollandse School: interieur met handwerkende vrouw, olieverf op doek, gesigneerd A. v. Veen - 50 x 40 cm - 10

 22 Italiaanse School: lezende Maria, olieverf op doek, gedoubleerd, 18e/19e eeuw, in gestoken vruchtenhouten lijst -45 x 31 cm- 350

 23 Hollandse School: heidelandschap met zandverstuiving, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd O. Deuninck? - 23 x 31 cm - 15

24 28

 24
Hollandse School: romantisch zomer- en wintergezicht, olieverf op paneel, gesigneerd A. de Leeuw, tweede helft 20e eeuw -16,3 x 
22,8 cm.- 30

 25 Hollandse School: portret van een jongen met hoed, olieverf op doek - 45 x 57 cm - 20

 26 Hollandse School: bomschuiten op het strand bij ondergaande zon, olieverf op paneel, gesigneerd: J.K. Schippers -38 x 28- 20

 27 Hollandse School: ijsgezicht met koek-en-zopie, olieverf op doek - 23 x 33 cm - 10

 28 Hollandse School: polderlandschap met schaatsende figuren, olieverf op doek - 60 x 80 cm - 40

 29 Hollandse School: paar inkttekeningen, landschap met molens, gesigneerd J. Sebastian -9,5 x 6,5 cm- ATP

 30 Hollandse School: zeegezicht met boten en vissers aan het strand, olieverf op doek, in vergulde lijst met schilderijenlampje, gesign-
eerd Jos Wildenborg en gedateerd 1944 - 48 x 58 cm., kleine beschadiging links- 20

 31 Hollandse School: platbodems op kalm water, olieverf op paneel, gesigneerd W. v/d Helder - 20 x 30 cm - 25

 32 Hollandse School: stilleven met bloemen in bekervaas, marouflé, gesigneerd L. Pauwels en gedateerd 1916 - 35 x 25 cm - 10
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33

35

kavel TRUE Inzet

 33 Hollandse School: havengezicht, marouflé, met signatuur J. Maris - 13 x 17 cm - 150

 34 Hollandse School: besneeuwde binnenhaven, olieverf op paneel, gesigneerd D. Janson - 20 x 24 cm - 10

 35
Jezus en de lamme, olieverf op doek, naar Anthoon van Dyck, gedoubleerd, origineel in ‘Royal Collection’ Windsor Castle, 18e/19e 
eeuw -101 x 132 cm- 2500

36

39

 36 Hollandse School: herbergvoorstelling naar Adriaan van Ostade, gesigneerd Suyderhof, 19e eeuw -9 x 11 cm- 25

 37 Italiaanse School: rustende herdersjongen, marouflé, 19e eeuw - 66 x 51 cm - 80
 38 Karel Appel (1921-2006), abstracte voorstelling, zeefdruk -26,5 x 32- 100

 39 Italiaanse School: Madonna della Seggolia, naar Rafaël, olieverf op doek, 19e eeuw - 80 x 70 cm - 500

 40 Noord-Europese School: bloemstilleven, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd -23 x 17 cm- ATP

 41 Italiaanse School: ‘In Comerino’, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd l.o., verso: getiteld , gesigneerd, en gedateerd 28-3-’60 -68 
x 48 cm- 60

 42 Oost-Europese School, volkskunst: hooiende vrouwen en figuren in een winterlandschap, olieverf op doek, gesigneerd Y. Bolez en 
gedateerd ‘79 -31,5 x 39 cm.- 30

 43 Schilderij: twee vrouwen met glazen en fles wijn, olieverf op doek, gemonogrammeerd B.O. en gedateerd ‘78 -diam. 29 cm.- 20

 44 Belgische School: portret politieagent met sabel, ‘H. Contryn Laureat de Belgique’, olieverf op doek, -80x50 cm.- daarbij: twee foto-
prints van politiecommissaris en man in uniform met rode kepie ATP

 45 Schilderij: waterval in bos, marouflé, onduidelijk gesigneerd -36,5 x 37 cm.- ATP
 46 Jacob Johan Bodaan (1881-1954), mansportret, schouderstuk naar rechts, olieverf op doek, gesigneerd -60 x 50 cm., twee gaatjes- ATP
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47

52

kavel TRUE Inzet

 47 Gerard Bergsma ( 1873-1955), gezicht op Zoutelande in de sneeuw, olieverf op paneel, gesigneerd l.o.-29 x 42 cm- 300

 48 Hendrik Breeveld (1918), vissersboot in de storm, olieverf op paneel, gesigneerd l.o., -19 x 24 cm- 80

 49 Daniël Been (1885-1967), Zuid-Eurpees kustgezicht, omgeving Antibes, olieverf op doek, gesigneerd - 30 x 40 cm - 75

 50 A. van der Burg, vrouw met schapen bij schaapskooi, olieverf op paneel, gesigneerd l.o. -16,5 x 23 cm- 80

 51 Piet Cottaar (1878-1950), stilleven met bloemen, olieverf op doek, gesigneerd -61 x 51 cm- ATP

 52
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 100

Cobra

 53 Cobra - Corneille (1922-2010), ‘1948’, litho, gesigneerd en gedateerd ‘88 - 33 x 38 - -aangekocht Jaski - 100

 54 Cobra - Corneille boek, ‘Het oog van de Zomer’ met drie zeefdrukken in luxe map -aangekocht Jaski 1992 - 150

 55 Cobra - Sam Parabirsingh (1943-2003), ‘Cultural Icarus’ en ‘Fly Away Icarus’, twee kleurenetsen, gesigneerd en gedateerd 1993 - 
aangekocht Gallerie De Twee Pauwen 1993 - 20

56 58

 56
Cobra - Anton Reemer (1925-1981), ‘Denkende Stad’, olieverf op board, gesigneerd en gedateerd ‘50 - 88 x 50 cm - - aangekocht 
Jaski 1992 - 350

 57 Cobra - Anton Reemer (1925-1981), ‘Deux Amices et chien’, gouache, gesigneerd en gedateerd 1951 r.o. (overgeschilderd) - 77 x 51 
cm - - aangekocht Jaski 1993- 150

 58
Cobra - Richard Smeets (1955), ‘Hollands landschap’, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘94 verso - 80 x 70 cm - -aangekocht 
Jaski 1994 - 200

 59 Cobra - Richard Smeets (1955), moderne compositie, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘97 - 50 x 40 cm - -aangekocht Jaski 
1997 - 150

 60 Cobra - Richard Smeets (1955), ‘Sarawak River’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘89 - 50 x 38 cm - 150

 61 Cobra - Richard Smeets (1955),’ Pasar Malam’, acryl op papier, gesigneerd en gedateerd ‘89 - 50 x 40 cm - - aangekocht Jaski 1991 - 100
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62

69

kavel TRUE Inzet

 62
Cobra - Richard Smeets (1955), ‘Maasheggen’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘94 - 40 x 30 cm - -aangekocht Museum van der 
Togt 1995 - 100

 63 Cobra - Richard Smeets (1955) ‘Over Leven’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘03 - 30 x 40 cm - - gekocht van de kunstenaar 2003 
- 100

 64 Jos Dijkman (1947) Amsterdams stadsgezicht, olieverf op doek, gesigneerd r.o. -48 x 37 cm- 25

 65 Jos Dijkman (1947), Utrechts stadsgezicht, olieverf op doek -48 x 37 cm- 25

 66 J.P. van Diesen (1810-1871), gezicht op Het Russenduin te Bergen aan Zee, olieverf op paneel - 41 x 57 - - toegeschreven aan - 30

 67 Demiak (1967), portret van een man met brandende sigaret als hoofd, olieverf op board, gesigneerd en gedateerd 2000 -40 x 30 cm.- 80

 68 Willem Eickelberg (1845-1920), doorkijk tussen twee huizen, olieverf op doek, gesigneerd -50,5 x 40, barstje in de verf- 125

 69
Dirk Filarski (1885-1964), Zwitserse boerderij, mogelijk te Clarens, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘12 - 42 x 59 cm - - 
Dirk Filarski verbleef in deze periode bij Nico Ebels en Lien Smorenberg in het dorp Clarens - 400

 70 Bernard te Gempt (1826-1879), slapende kat, olieverf op doek, marouflé, gesigneerd r.o. -14 x 23 cm- 100

 71 Herman Heijenbrock (1871-1949), scheepswerf aan kade, pastel, niet gesigneerd -72 x 100 cm- 75

72

73

 72 Jean-Joseph Hoslet (1899-1981), lezende vrouw in interieur, olieverf op doek, gesigneerd r.o., gedateerd ‘44 -45 x 37 cm- 150

 73 Jan van Haverkamp, Hollands boerderij interieur, olieverf op doek, gesigneerd r.o. -50 x 58 cm- 120
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79
kavel TRUE Inzet

 74
Anton Heijboer (1924-2005), vrouwfiguur met tekst: ‘Without love life is for nothing only stress’, aquarel, gesigneerd, midden jaren 
‘80 - 80 x 110 cm - 300

 75 Olga van Iterson-Knöpfle (1879-1961),  bloemen in vaas, olieverf op doek, gesigneerd -30 x 30 cm- 30
 76 Dirk Eibrink Jansen (1878-1952), portret van een oude vrouw, schouderstuk, naar links, marouflé, gesigneerd -36,5 x 31 cm.- 50
 77 Dirk (Eibrink-) Jansen (1878-1952), landschap met reiziger, knotwilgen en riviertje, olieverf op paneel, gesigneerd -22,5 x 35 cm.- 50
 78 Dirk (Eibrink-) Jansen (1878-1952), stier in stal, olieverf op paneel, geisgneerd -29 x 39 cm.- 50
 79 Dirk (Eibrink-) Jansen (1878-1952), molen, olieverf op doek, gesigneerd -52 x 35,5, retouches- 30
 80 Dirk (Eibrink-) Jansen (1878-1952), toegeschreven, boerderijtje met schuur, olieverf op paneel, gesigneerd 50
 81 Dirk (Eibrink-) Jansen (1878-1952), oude man met pijp, borststuk, marouflé, gesigneerd -44 x 31 cm.- 30

82

83

 82 W. A. Knip (1883-1967), winters stadsgezicht, olieverf op doek, gesigneerd -40 x 50 cm- 100

 83
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 - 800

 84 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), stilleven met castagnetten, dansschoenen en veren, gesigneerd, olieverf op doek, - 70 x 50 
cm - 50

85
 85 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), gezicht op het P.T.T. gebouw te Rotterdam, olieverf op doek, - 60 x 50 cm - 100
 86 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), vier portretten, olieverf op doek - 50 x 30 cm - - afkomstig van zijn atelier - 25
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 87 Johanna Larij (1881-1941), ‘Landschap in Drenthe’, olieverf op doek, gesigneerd - 78 x 58 cm - 50

 88 Lucien Nolens (1879-1954), gekruisigde Christus, olieverf op doek, gesigneerd links boven -85 x 55 cm- 80

 89
Cor Noltee (1903-1967), stadsgezicht met figuren in de winter, olieverf op doek, circa 1925 -doek vuil, vernis sterk vergeeld-, gesign-
eerd -68,5 x 48 cm.- 300

 90 Jacobus Cornelis Nefkens (1926-1999), bloemstilleven, olieverf op doek, gesigneerd - 40 x 60 cm - 50

91
95

 91 Cor Noltee (1903-1967), stadsgezicht in de winter, olieverf op doek -doek vuil, vernis sterk vergeeld, 58 x 89 cm.- 400
 92 Gijsbertus Pieterse (1847-1878), polderlandschap met molens, olieverf op paneel, gesigneerd - 23 x 31 cm - 80
 93 Maurille Prévost (1922), Franse straatscène, olieverf op doek, gesigneerd -20,5 x 25 30
 94 Josy A. Pirson (1911-1979), bloemstilleven met aardewerk vaas, olieverf op doek, gesigneerd r.o. -79 x 98 cm- 80
 95 Ad de Roo (1959), stilleven met fruit, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd r.o. 1984 -16,5 x 22,5 cm- 200

96

 96 Oene Romkes de Jongh (1812-1896), gezicht op de Zuiderkerk vanaf de Groenburgwal, olieverf op doek, gesigneerd - 77 x 55 cm - 1750
 97 Pieter de Regt (1877-1960), landschap met molen, olieverf op doek, gesigneerd -beschadigd-36 x 45 cm.- ATP



Thursday January 10, 2019 Schilderijen, aquarellen, pastels etc

19

98

99

kavel TRUE Inzet

 98
Leonid Romanovitch Sologoub (1884-1956), rotskust van Capri bij het opkomen van de zon, olieverf op doek, toegeschreven aan - 48 
x 46 cm - 200

 99 Bernard Schregel (1870-1956), gezicht op het oude veerhuis, aquarel, gesigneerd - 35 x 60 cm- 200

 100 Surjosubroto Abdullah (1878-1941), Indonesisch landschap met vulkaan op de achtergrond, olieverf op doek, gesigneerd -29,5 x 44 
cm., beschadigingen- 50

101 102

 101 Jan Sluiters Jr. (1914-2005), Leidseplein, olieverf op doek, gesigneerd r.o. -75 x 100 cm- 800

 102 Jan Sluiters Jr. (1914-2005), stationsplein in de winter, gesigneerd r.o. -75 x 100 cm- 1200

103 104

 103 Jan Sluiters Jr. (1914-2005), Dineke bordurend in de tuin, olieverf op doek, gesigneerd r.o. -75 x 100 cm- 400

 104 Jan Sluiters Jr. (1914-2005), ‘Het witte huis’, olieverf op doek -60 x 80 cm- 250
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106

kavel TRUE Inzet

 105 Jan Sluiters Jr. (1914-2005),De Amstel met kasteel Loenersloot op de achtergrond, olieverf op doek -65 x 80 cm- 400

 106 Jaap Sax (1899-1967), ‘Bouwput Amsterdam’, olieverf op doek -50 x 71 cm- 200

107

109

 107
Hendrik Frederik Sartor (1818-1881), vrouw met duwslee verlaat brug in winters landschap, olieverf op doek, gesigneerd en geda-
teerd ‘75 80

 108 Hendrik Frederik Sartor (1818-1881), serie van twee romantische dorpsgezichten, olieverf op paneel, midden 19e eeuw -23,5 x 33 
cm.- 100

 109 Hendrick Savry (1823-1907), landschap met vee, olieverf op doek, gesigneerd l.o. en verso -16,5 x 32 cm- 550

 110 Wouter van Smorenburg (1878-1918), houten schuurtje in polderlandschap, olieverf op paneel, gesigneerd - 20 x 30 cm - 60

 111 Cornelia Maria Sinia (1878-1961), huisje in duinlandschap, marouflé, gesigneerd r.o. -18 x 24- 40

 112 Huib Schallenberg (1883-1981), stilleven met anemonen, olieverf op doek - 40 x 30 cm - 20

113

 113 Jo Vergeer (1894-1969), gezicht op Kinderdijk, olieverf op board, gesigneerd r.o. -23 x 137 cm- 150

 114 Klaas van Vliet (1841-1917), stalinterieur met paard en ezel, olieverf op paneel - 38 x 32 cm - 40

 115 Klaas van Vliet (1841-1917), paarden bij een schuur in de winter, olieverf op doek - 30 x 42 cm - 100
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kavel TRUE Inzet

 116 Johannes Weiland (1856-1909), handwerkende vrouw in interieur, gesigneerd, aquarel, -40 x 25 cm.- 175

 117 Cornelis van Waning (1861-1921), waterlandschap met boerderijtje en doorkijk naar een meertje, olieverf op doek, gesigneerd 
-reparatie, 56,5 x 67- 40

 118 Abraham Wouterson (1893-1958), stilleven met bloemen en fruit, olieverf op doek - 76 x 70 cm - - toegeschreven aan - 30
 119 Abraham Wouterson (1893-1958), stilleven met zonnebloemen, olieverf op doek - 71 x 54 cm - - toegeschreven aan - 25
 120 Abraham Wouterson (1893-1958), stilleven met kan en appels, olieverf op doek - 40 x 50 cm - - toegeschreven aan - 20
 121 Abraham Wouterson (1893-1958), stilleven met bijbel en kandelaar, olieverf op doek - 32 x 39 cm - -toegeschreven aan - 15
 122 Abraham Wouterson (1893-1958), stilleven met sojafles, olieverf op doek - 30 x 40 cm - -toegeschreven aan - 15
 123 Abraham Wouterson (1893-1958), twee paarden aan het strand, olieverf op doek - 33 x 43 cm - - toegeschreven aan - 25
 124 Abraham Wouterson (1893-1958), stilleven met flessen, olieverf op karton - 40 x 30 cm - -toegeschreven aan - 15

125

126

 125 Abraham Wouterson (1893-1958), stilleven met stoel en klompen, olieverf op doek - 50 x 38 cm., toegeschreven aan - 25
 126 Hendrik Adriaan van der Wal (1882-1963), berglandschap te Goldau, Zwitserland, olieverf op doek, gesigneerd - 50 x 60 cm - 20
 127 Jacques Witjens (1881-1956), boerenerf met boer, kippen en schapen, olieverf op doek, gesigneerd -33 x 49 cm.- 40
 128 Ingekleurde potloodtekening: ‘Furnes, marché et tour St. Nicolas’, gesigneerd Alund, vroeg 19e eeuw 50
 129 Dinie Akkerman: twee ingeleurde potloodtekeningen in lijst, beiden met signatuur - 27 x 19 cm en 29 x 32 cm- 60
 130 Hollandse School: maanvissen, aquarel, gesigneerd A. Petri en gedateerd ‘39, - 36 x 52 cm - 20
 131 Hollandse School: koeien in weiland met grondmist, aquarel, gemonogrammeerd en gedateerd ‘93 -96 x 6 cm.- ATP
 132 Belgische School: gezicht op de Sint-Servaasbasiliek te Grimbergen, aquarel - 31 x 47 cm - 10
 133 Gouache: marineschip op zee, onduidelijk gesigneerd -18 x 26- 20

 134

Ingelijste kopergravure: Bergh des Veertigh Daeghsen Vasten, uit: ‘Asia : oder genaue und gründliche Beschreibung des gantzen 
Syrien und Palestins, oder gelobten Landes, worinnen die Landschafften Phoenicien, Celesyrien, Commagene, Pierien, Cyrestica, 
Seleucis, Cassiotis, Chalibonitis (..)’ by Olfert Dapper. Uitgegeven door J. van Meurs, circa 1680 -35,5 x 42 cm.-, daarbij: ingelijste 
kopergravure: Het huis te Brederode van achteren, op de rechter syde, Jacobus Schijnvoet, 18e eeuw -14 x 17 cm.-

ATP
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 135 Indonesische School: Indonesisch landschap, pendant aquarel, gemonogrammeerd SKD - 26 x 36 cm - 25
 136 Franse School: portret van Maurice Quentin Delatour naar Jean Baptist Perronneau, pastel - 40 x 29 cm - ATP
 137 West-Europese School: man met vis, ets, eerste helft 20e eeuw ATP
 138 Twee Napolitaanse gouaches voorstellende vissers in de baai van Napels en gezicht op Napels - 17x 22,5 cm - 60
 139 Twee aquarellen met maritieme voorstelling en een olieverf voorstellende een ophaalbrug - 20 x 30 cm - 15

140
 140 Hollandse School: paar zeegezichten, schepen in de storm, onuidelijk monogram, gedateerd 1860 340
 141 Oost-Europese School: paar achterglasschilderingen, gesigneerd Fosic en Kovacic ‘76 en ‘77 ATP
 142 Twee litho’s, florale motieven, gesigneerd Muriel Verger -72 x 56 cm - ATP
 143 Drie Chinese wanddecoraties ATP
 144 Naar Breitner: Amsterdamse gracht, aquarel -40 x 48 cm- ATP
 145 Cornelis Brandenburg (1883-1954), “Kolk”, ets, gesigneerd -32 x 20 cm.- 10

146 149

 146 Claude Louis Desrais (1746-1816), Romeinse figuren voor een kerkgebouw, gewassen inkttekening, -23,5 x 36,2 cm- 80
 147 Willem Eickelenberg (1845-1920), werkplaats met schoorsteen, aquarel, niet gesigneerd -32 x 26- 50
 148 Willem Eickelberg (1845-1920), boslandschap, zwart krijttekening, gesigneerd -36,5 x 44,5 cm.- 50
 149 Willem Eickelberg (1845-1920), schaapherder met kudde in landschap met berkenbomen, gemengde techniek, gesigneerd -32 x 53,5- 200

150
 150 Willem Eickelberg (1845-1920), winterlandschap, gemengde techniek, niet gesigneerd -lichte beschadigingen in het papier, 63 x 64- 80
 151 Hans Gritter (1942), schilder en model, gemengde techniek op karton, gesigneerd R.B. -20 x 25 cm- ATP
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160

kavel TRUE Inzet
 152 Frits van Geer (1950), ‘Full Moon’, linosnede, gesigneerd en gedateerd 1985 - 50 x 64 cm - ATP
 153 Marianne van Hest (1956), moderne compositie, pastel, gesigneerd en gedateerd ‘92 - 39 x 54 cm - ATP

 154
Piet van der Hem (1885-1961), President F.D Roosevelt en Woodrow Wilson, gemengde techniek, gesigneerd - 42 x 29 cm -, 
scheurtje links boven - 150

 155 Piet van der Hem (1885-1961), Belgische vluchtelingen, gemengde techniek, gesigneerd - 40 x 29 cm., met opgeplakte correctie van 
het hoofd van de vrouw - 150

 156 Piet van der Hem (1885-1961), ‘Zuivere Thee’, gemengde techniek, gesigneerd - 36 x 24 cm - 150
 157 Piet van der Hem (1885-1961), ‘Schuddende handen’, gemengde techniek, gesigneerd - 35 x 26 cm - 150
 158 Sven Hoekstra (1945), voorstudie met figuren, potloodtekening, gemonogrammeerd en gedateerd ‘93 -11 x 25 cm.- 10
 159 Marinus Johannes de Jongere (1912-1978), boerderij aan het water, aquarel, gesigneerd -17 x 23 cm- 80
 160 Marinus Johannes de Jongere (1912-1978), havengezicht, aquarel, gesigneerd -38 x 79 cm- 200
 161 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), ‘Ingepakt’, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘84 - 44 x 30 cm - 50
 162 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), ‘Zaad’,aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘83 - 49 x 33 cm - 50
 163 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), parapluie’, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘82 - 37 x 27 cm - 50
 164 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), ‘Katoen ‘, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘84 - 51 x 32 cm - 50

165 168

176

 165 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010, ‘Stenen Beeld’, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘84 - 34 x 22 cm - 50
 166 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), ‘In de Plooi’, aqaurel, gesigneerd en gedateerd ‘84 37 x 27 cm - 50
 167 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), ‘Sterrenhemel’, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘84 - 37 x 27 cm - 50
 168 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), ‘Simpele Ziel’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd ‘68 - 54 x 33 cm - 75

 169 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), ‘Oorlogswimpels/Vrijheidsbeelden’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd ‘71 - 48 
x 70 cm - 75

 170 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), twee portretten, olieverf op doek, afkomstig uit atelier - 30 x 40 en 70 x 50 cm - 40
 171 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), vier diverse schilderijen, olieverf op doek, afkomstig uit atelier - ca. 60 x 50 cm - 50
 172 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), vier diverse schilderijen, olieverf op doek, afkomstig uit atelier - ca. 50 x 40 cm - 50
 173 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), vier diverse schilderijen, afkomstig uit atelier 25
 174 Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), vijf divers schilderijen, olieverf op doek, afkomstig uit atelier - 40 x 30 cm - 50
 175 Piet Klaasse (1918-2001), paardenrace te Duindigt, litho, gesigneerd - 70 x 90 cm - 20

 176
Albertus Gerardus Knupker (1927-2010), twee portretten, olieverf op doek, - 50 x 30 cm - - beiden kleine gaatjes in doek - - afkom-
stig van zijn atelier - 100

 177 J.M Linnenbank (1922-1996), ‘Clown’, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘84 - 21 x 10 cm - 25
 178 Gerard Mutsaers (1952),moderne compositie, gemengde techniek, - 120 x 68 cm - 25

 179 Huub Niessen (1943), ‘Mensen werden dieren’, ‘Olivier/Manie van een vogel’ en ‘Schaakwedstrijd’, alle gemengde techniek en 
gedateerd 1977 20
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 180 Polychroom twaalf-slags tegeltableau in lijst: ‘Vierdaagse Zeeslag van de Ruiter tegen Prins Robert en Monk’ -barstje in één van de 
hoeken- 30

 181 Jan Sluijters Jr. (1914-2005), Leidseplein, aquarel, gesigneerd -29 x 38 cm- 100
 182 Ad Snijders (1929-2010), ‘Minnares’, gouache/collage - 65 x 50 cm - 40

 183 Peter van Straaten (1935-2016), politieke tekening, jaren ‘70, inkttekening, gesigneerd - 26 x 35 cm - 100
 184 Cornelis Johannes Snoeijerbosch (1891-1975), oude monnik, houtskooltekening - toegeschreven aan - - 50 x 40 cm - 50
 185 Ton Slits (1955), moderne compositie, gemengdse techniek/collage - 75 x 98 cm - 40
 186 Gerard Schäperkötter (1914-2006), moderne compositie, litho, gesigneerd en gedateerd ‘79 - 49 x 39 cm - 40
 187 Ardy Strüwer (1939), schilderspalet met vogel, zeefdruk, gesigneerd en gedateerd Paris V ‘76 -75 x 55,5 cm.- ATP

188 189

 188 Cornelis Johannes Snoeijerbosch (1891-1975), vijf diverse potloodtekeningen, gedateerd tussen 1911 en 1919 - 20 x 14 cm - 100

 189
Cornelis Johannes Snoeijerbosch (1891-1975), vijf diverse potloodtekeningen, gedateerd tussen 1917 en 1945 - ca 20 x 15 en 27 x 21 
cm - 125

 190 Map met zes aquarellen, Indische landschappen, diverse signaturen, Nederlands-Indië, 1e helft 20e eeuw ATP
 191 Acht diverse aquarellen en prenten vornamelijk met militaire voorstellingen, 19e  en 20e eeuw 30
 192 Acht wanddecoraties: twee zijdeborduursels, twee fotografische stadsgezichten, gravures, etc., daarbij: vergulde empire lijst 30

193 197

 193
Map met acht litho’s met bijpassende gedichten, waaronder werk van Lucebert en Rob Scholten, uitgegeven door Museum Kranen-
burh, 1993 150

 194 Negen diverse schilderijtjes: stilleven, stadsgezichten en landschappen, waaronder gesigneerd Jan Beekhout (1937) 45
 195 Diverse aquarellen en olieverven, waaronder J. Maes, J. Williams en Indonesische School 30
 196 Grote verzameling etsen, zeefdrukken, etc. ATP
 197 Jacobus van Dijck (1817-1896), map met uitgebreide verzameling tekeningen: tronies, dieren, anatomische studies etc. 80
 198 Tien wanddecoraties, daarbij: messing thermometer ATP
 199 Twaalf studie krijttekeningen voorstellende vrouwelijk naakt, deels ges. J. Voskuijl - ca. 24 x 34 cm - 20

Etsen, gravures, zeefdrukken, lithografieën etc
 200 Marius Bauer (1867-1932), trap met oosterse figuren, ets, No. 70, gemonogrammeerd 15,5 x 7,5 cm.- 15
 201 Sjoerd Bakker (1943), berglandschap met hond, kleurenets, gesigneerd en gedateerd ‘96 - 49 x 29 cm - 30
 202 Jan Cremer (1940), abstracte voorstelling, zeefdruk, gesigneerd -62 x 44- 50
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 203
Corneille (1922-2010) compositie met vrouwenhoofd en vogel, aquatint, gesigneerd en gedateerd 2001, genummerd 41/70 -38 x 47 
cm- 400

 204 Peter Diem (1945), “Propellor Cow”, zeefdruk, gesigneerd en gedateerd in potlood ‘45 -50 x 65 cm- ATP
 205 Hans van Draanen ( 1931-1987) “twee slakken ontmoeten elkaar”, ets, gesigneerd en gedateerd 1969 - 20 x 11,5 cm- 10

 206

Johan Faber, Gronings landschap, ets, eigen druk, gesigneerd -24 x 30 cm.-; “Trompetsteeg Arnhem”, ets, gesigneerd Borgman -58,5 
x 33 cm.-; Dirk Harting (1884-1970), “Amsterdamse Poort, Haarlem”, ets, épreuve d’artiste, gesigneerd -35 x 22,5-; Josef Eidenber-
gen (1899-1991), “Wien, Stefansplatz”, kleurets, gesigneerd en gedateerd 1944 en “Leiden, “Stadhuistoren”, lithografie, onduidelijk 
gesigneerd -56,5 x 30 cm.-

20

 207 Harry Kuyten (1883-1952), twee etsen: figuren in een weids landschap 3/25 en meisje op stoel 21/25, beide gesigneerd 10
 208 Lianne de Lepper (1971), ‘Fragmentenreis’, litho, gesigneerd en gedateerd ‘96- 57 x 76 cm - 25
 209 Sam Middleton (1927-2015), zeefdruk, collage en kleurenlitho 75
 210 Jan Montijn (1924-2015), berglandschap, kleurenets, gesigneerd en gedateerd 1997 - 48 x 40 cm - 30
 211 Angeles Nieto (1963), ‘Homre’ en ‘Mujer’, pendanten, litho, gesigneerd - 64 x 24 cm - 25
 212 Anton Pieck )1895-1987) “Plezierjacht in de 17e eeuw, Veere 1917”, ets in sanguine, gesigneerd r.o. - 19 x 19,5 cm- 25
 213 Anton Pieck (1895-1987), ‘De Polka’, droge naald ets, gesigneerd - 13 x 19,5 cm - 40
 214 Jurriaan Rexwinkel (1970), stadgezicht met figuren, hout/linosnede, gesigneerd en gedtaeerd ‘97 - 80 x 54 cm - 20

215

223

 215 Rembrandt van Rijn (1606-1669), ets: ‘De verkondiging aan de herders’, gesigneerd en gedateerd in de plaat 1634 -26 x 22 cm- 100

 216 Louis Szanto (1889-1965), drie etsen in één lijst: “Volendam”, Hollandse School: “Maasbrug te Maastricht”, ets, eigen druk, on-
duidelijk gesigneerd daarbij: aquarel: “Oberstein”, onduidelijk gesigneerd 25

 217 Salomon Savery (1594-1683), de stoet van Maria de Medici langs de Haarlemmervaart tijdens haar bezoek aan Amsterdam in 1638, 
naar Jan Martszen de Jonge, ets -29 x 66 cm- 25

 218 Jan Toorop (1858-1928) “Het dal der rozen”, lithografie, gesigneerd -21 x 23 cm- 25
 219 Jan Toorop (1858-1928), “Christus” 1912, isografie, gesigneerd door de kunstenaar naast de gedrukte signatuur -58 x 35 cm.- 50
 220 Anton Vrede (1953), compositie met papegaaien, onduidelijk getiteld, litho, gesigneerd en gedateerd ‘89 - 65 x 50 cm - 25
 221 Aat Velthoen (1934), zittende naakte vrouw, lithografie, niet gesigneerd -49 x 35 cm.- 20
 222 Ludwig Willem Reijmert Wenckebach (1860-1937), duinlandschap bij Schoorl, litho -70 x 100 cm - 30
 223 Co Westerik (1924-2019), ‘Meisje’, litho, gesigneerd en gedateerd ‘96 - 50 x 63 cm - 75
 224 Holly Witteveen (1948), ‘Oogappel’ en ‘Doornroosje’, twee deels handgekleurde lithos’s, gesigneerd en gedateerd ‘97 - 45 x 58 cm - 50
 225 Arie Zonneveld (1905-1941) oostindische kers in een vaas, houtsnede, kleurendruk, gesigneerd -17 x 11,8 cm.- 50
 226 Twee etsen: schilder in zijn atelier en manshoofd, onduidelijk gesigneerd, tweede helft 19e eeuw -33 x 24,5 cm., 38 x 27 cm. 20

 227 Sepiatekening naar een 18e eeuwse gravure, voorstellende Admiraal Robert Harland (1715-1784), daarbij: studietekening en twee 
litho’s, 19e eeuw 10
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 228
Gravure : Urbis Campensis, uitgegeven te Amsterdam door Cornille Nicolas, MDCIX (1609), in de beroemde beschrijving van de 
Nederlanden door Lodovico Guicciardini (1521-1589), daarbij: handingekleurde gravure: Oostburg, uit Toneel der Steden, Joan 
Blaeu, circa 1650 en handingekleurde graqvure: Het Oude Zyds Heeren Logement, 1763

30

 229 Lot diverse gravures, waaronder Johan de Wit, plattegronden Deventer en  diverse roodkrijttekeningen ges. Albertus Adama, 17/18e 
en 19e eeuw 15

 230 Ingekleurde gravure: R.B. Godfrey, Oxford Castle, daarbij: P.J. Lutgers, Kasteel Loenersloot, lithografie 10

 231 Paar handingekleurde gravures in lijst: Duynkercke, 17e eeuw -beide 52 x 64 cm- 80

232
236

 232 Handgekleurde gravure in lijst, landkaart omgeving Duynkercke -76 x 79 cm- 75
 233 Handgekleurde gravure in lijst: Duynkercke, P. Mortier, 17e eeuw -57 x 70- 40
 234 Diverse handgekleurde gravures in lijst, koloniaal America en Australië, 18e eeuw ATP
 235 Collectie wanddecoraties en één schilderijlijst ATP

 236
Kopergravure: Zuid-Limburg, uitgave Frederik de Wit, uit “Nieuwe kaertboeck vande VII Nederlandsche Provinciën, Amsterdam, 
circa 1690 - 47 x 56 cm - 30

 237 Handgekleurde kopergravure: Beleg van ‘s Hertogenbosch door Prins Maurits in 1603, naar Willem Baudartius, anno 1616 - 16,5 x 
26,5 cm - 25

 238 Handgekleurde kopergravure: Baronie van Breda en het Markiezaat van Bergen op Zoom, Hendrik de Leth, Amsterdam, 1740 - 18 x 
29 cm - 25

239
 239 Handgekleurde kopergravure: Haarlem, Lodovico Cuicciardini, uitgave Christoffel Plantijn, Antwerpen, 1582 - 25 x 34 cm - 50
 240 Handgekleurde kopergravure: Brabant, Lodovico Guicciardini, uitgave Willem Blaeu, Amsterdam, 1612 - 23,5 x 31,5 cm - 40
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 241 Ingelijste pagina van de Utrechtsche Courant, 15 April 1833 10
 242 Twee prints naar Karel Appel, daarbij: ingelijste reproductie naar Ansatu ATP

 243

Ingelijste kopergravure: Gezicht van het Oost-Indisch-Huys, benevens het Krankzinnigen-huys, te Amsterdam. De westzijde van de 
Kloveniersburgwal gezien vanuit de Zandstraat naar het poortje van het Oost-Indisch huis op nummer 48 en het Dolhuis op nummer 
50. Links vooraan de zijgevel van Zandstraat 57. Uit: “Nieuwe Atlas van de voornaamste gebouwen (Fouquet), bij Chamquion en P.
den Hengst 1783”, 

Schouten, H. P. (Herman; 1747-1822), Fouquet, Pierre (1729-1800)

10

 244 Hendrik de Leth,  Caarte van ‘t Land van Montfoort, circa 1740 - 16 x 21 cm - 10

 245 Handgekleurde illuminatie opticaprent: Gezicht op de haven van Rotterdam richting Delft, Georg Gottfried Winckler, Augsburg, circa 
1740 - 33 x 42 cm - 25

 246 Map met grote verzameling gravures, aquarellen en prenten ATP
 247 Etsen, litho’s, gravures, etc., topografie, historisch, etc. 20

 248 Map tekeningen, aquarellen, etc., waaronder Eugène Rensburg (1872-1956), “St. Martinikerk Groningen” en “Stadhuis te Kampen”, 
tekeningen, gesigneerd 40

 249 Map gravures, lithografiën, etsen, etc., historisch, topografisch, etc., 18e/20e eeuw 40
 250 Gravures, houtdrukken, lithografieën, etc., waaronder Jan Toorop, veel ingelijst, 18e/20e eeuw 20
 251 Verzameling ingelijste kopergravures, etsen, staalgravures, etc., veel topografie, 18e/20e eeuw, daarbij: ingelijst tegeltje, 18e eeuw 30
 252 Circa 170 diverse gravures, 18e/20e eeuw 20
 253 Map met circa 110 diverse gravures, 18e/20e eeuw 30
 254 Aat Veldhoen (1934-2018), map met acht litho’s - 44 x 33 cm - 50
 255 Map met diverse aktes, 18e eeuwse gravures, veelal omgeving Utrecht 10
 256 Map met uitgebreide verzameling tekeningen, etsen, prenten etc. ATP

Ansichtkaarten, foto’s en divers
 257 Zeer groot lot oude ansichtkaarten, genre, topografisch, etc., veel vooroorlogs 50
 258 Circa 200 oude ansichtkaarten, veel eerste kwart 20e eeuw 50
 259 Uitgebreide collectie van circa 500 ansichtkaarten voornamelijk Nederland 1900-1950 175
 260 Groot aantal ansichtkaarten wereld 20
 261 Circa 80 oude ansichten Nederlands-Indië 40
 262 Circa 85 oude ansichtkaarten Zuid-Holland 20

263 270

 263 Circa 170 oude ansichtkaarten provincie Noord-Holland 40
 264 Circa 235 ansichtkaarten Duitsland, waarbij acht Litho-kaarten 30
 265 Circa 105 ansichten met betrekking tot trams en treinen 20
 266 Circa 140 ansichtkaarten met motief schepen 20
 267 Album met ansichtkaarten en album met bidprentjes 25
 268 Collectie van ruim 200 diverse ansichtkaarten, voornamelijk binnenland 20
 269 Collectie van ruim 200 diverse ansichtkaarten, voornamelijk buitenland 20
 270 Ruim 800 cartes de visite, 1865-1910 150

 271 Diverse albums met oude foto’s en ansichtkaarten van schepen, daarbij: plateel schaaltje Rotterdamse Lloyd, houten kaartendoosje 
Rotterdamse Lloyd, verzilverde servetring Scheepvaartmaatschappij Holland, etc. 50

 272 Fotoalbums, waaronder veel Nederlands-Indië, losse foto’s, etc., veel vooroorlogs 40

 273
Verzameling circa 23 topografische, historisch interessante glasnegatieven, onderdeel van een serie: oude historische boerderijen en 
huizen, mogelijk Venlo en omgeving, een watermolen, afbeelding van een gevelsteen die bewaard wordt in het huis Groote Beekstraat 
12 te Venlo, etc. jaren ‘20 -een enkele beschadiging-

20
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 274 Fotoalbums en los fotomateriaal waaronder Ootmarsum en Venlo 30

 275 Circa 60 fotogravures, waarbij romantiek en afbeeldingen van de schilder Gerard Dou, alsmede een aantal portretfoto’s 20

 276 Diverse foto’s 10

 277 Félix Bonfils (1831-1885), albumine print, ‘Jaffa, Vue de la mer’ - 20 x 26 cm - 10

 278 Fotoalbum met reliëf lederen kaft en goudopsnee, met circa 34 familiefoto’s, circa 1900, -album toont slijtsporen- 20

279

282 290

 279
Circa 35 fotoprints met voorstelling van diverse filmsterren, waaronder: John Gilbert, Edmund Lowe, John Barrymore, Joyce Comp-
ton en Ailleen Pringle, uitgegeven door MGM, Paramount, William Fox, etc., jaren ‘30 15

 280 Uitgebreid lot diverse glasnegatieven met voorstelling van politie-eenheden ATP
 281 Foto van een Belgische politiecommisaris, onduidelijk gesigneerd en gedateerd ‘38, in messing Art Deco lijst - 42 x 62 cm - ATP

 282
Vier vruchtenhouten kisten, Capi, met circa 250 stereopositieven, Utrecht, Noordwijk, Den Haag, Warmond, Frankrijk, Duitsland, 
etc., jaren ‘20/’30 120

 283 Oud koffertje met oude ansichtkaarten, foto’s, etc., poëziealbum van Annetta Pieternella van Jaarsveld, 6 Dec., 1885, poëziealbum 
van Marie Jaarsveld, 1889 en volgend, papieren, etc. 40

 284 Album met diverse luchtvaartmemorabilia, foto’s, 1e vluchtenvelopppen, boekjes, etc. 15

Boeken / Documenten / Prenten

Oude aktes

 285 Twee pauselijke bullen op perkament met loden zegel van paus Pius VI, 3e kwart 18e eeuw -52 x 35 cm en 35 x 31 cm- ATP
 286 Pauselijke bul op perkament met loden zegel van paus Pius VI, 3e kwart 18e eeuw -81 x 66 cm- ATP

 287 Oude akte op perkament: ‘Attestation de Bourgeoisie de la ville de Liège en faveur de Jean Jacques Baehr, 21 augustus 1728’ -23 x 46 
cm- ATP

 288 Handgeschreven akte in het Latijn met stadszegel, gedateerd 1492, waarschijnlijk Duitsland -14 x 33 cm- ATP

 289 Akte uit 1770 met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Willem Dolleman Schout, Jan Dirk van Clootwijk en Willem Bockhorst, 
Schepenen van de heerlijkheid Heemstede’, met bewaard gebleven lakstempel 30

 290
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche  Oudheden, Matthaeus Brouërius van Nidek en Isaak Le Long, gravures door Abraham 
Rademaker, uitgegeven te Dordrecht, Abraham Blussé en Zoon, 1770/71, in deels lederen band, incompleet 100

 291 D’eerste eeuwe der societeyt Jesu’, uitgegeven in Antwerp door Plantijn, 1640, in lederen band, gravures door Cornelis Galle I (1576-
1650) en Adriaan van de Venne (1598-1658) 30

 292
Antiquitates Germanicae, of Hoogduitsche oudtheden; waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreeven door Tacitus 
(...) Benevens H. Grotius verhandeling van de Oudtheid der Batavische Republyk. Uitgegeven te  Amsterdam door J. van Royen, 
1714

30

 293 BONNE, Rigobert (1727-1794). Atlas de toutes les parties connues du globe terrestre. Geneve, J. L. Pellet, circa  1780 - incompleet - 50
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 294 A. Butler, Vies des Pères, Martyrs et autre principeaux saints, 10 delen , door L’ Abbé Godescard, Parijs, 1835 25

 295

De Cantillon - Vermakelijkheden van Brabant en deszelfs onderhoorige Landen: Vervattende een beknopte en zaakelijke Historische, 
Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken, Gehuchten, Heerlykheden,...en andere 
voornaame Gebouwen van dit Hertogdom, van de Stigters, en den Tyd der Stigtingen van dezelven. Doormengt met een verhaal van 
Deszelfs. Vier delen in twee boeken, David Weege, Amsterdam, 1770

25

 296 J.F. van Heurn - Historie der stad en meyerye van ‘s Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der hertogen van Brabant - 
deel 1,  3 en 4 - 1777/1778 25

 297
Nederlandsche tafereelen of eene keurige verzameling van 900 fraaije gezigten van steden, dorpen, sloten, oudheden, adellijke huizen, 
hofsteden, kerken [...] en veele andere aanzienlijke stads- en landsgebouwen in en omtrent de zeven vereenigde Nederlandsche 
provintien, 1742, drie delen, één deel zwaar beschadigd - incompleet -

40

 298
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroeg-
ste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelder, Isaak 
Tirion, Amsterdam, 1752, 14 delen - incompleet -

100

 299 Bernardin de Saint-Pierrre, Paul et Virginie, Parijs 1888, daarbij drie andere en kasboek 1894 10

300
305

 300
Bordewijk, F., Bint, gesigneerd exemplaar, daarbij: Köster-Henke, W.L.H., De Boeventaal en Silhouetten van Vliegtuigen, K.M.A. 
1939 ATP

 301

Album amicorum van Cato van der Voort, in de vorm van een boek met diverse gedichtjes, tekeningen en borduurwerkje: families Al-
berdingk Thijm, de schrijver en katholieke emancipator Joseph Alberdingk Thijm, zijn ouders, een aquarelletje van zijn zuster Nenny 
Alberdingk Thijm, die later de architect Pierre Cuypers huwde, de historicus Dr. Jan Wap, Rouppe van der Voort, Terbeek, Buijs, 
Verbunt, van der Heijden, van Moorsel, etc., circa 1839

50

 302 Family Bible, Illustrated, by the late John Brown, in bruine lederen band met messing klampen en hoekbeschermers, tweede helft 19e 
eeuw -band beschadigd, rug los- ATP

 303 “De Schoonheid Van Ons Land”, 8 delen ATP

 304 Pieter A. Scheen, Nederlandse Beeldende Kunstenaars, 1750-1950 ATP

 305

Facsimiles van 17e tm. 19e eeuwse boeken: Librije der Geneeskonst, deel 1 tm. 5, en 7,  Lust-Hof der Huwelijken, Het nieuw Toneel 
der Konsten, Hollandsche Huyshoudster, De Volmaakte Hollandse Keukenmeid, De Cierlijke Voorsnijdinge Aller Tafelgerechten, De 
Kleine Print Bijbel, Het Leerzaam Huisraad, Geheym der Wijnen, Verhandelingen van de Opvoedinge en Ziekte der Kinderen, De 
Borgelijke Tafel, Nieuwe Vaderlandsche Kookkunst en Volmaakte Grondbeginzelen der Keuken-Kunde

30

 306 Mayer, August L., Dibugos Originales de Maestros Españoles, The Hispanic Society of New York, Karl W. Hiersemann, Leipzig, 
1920, Ex. Nr. 103, daarbij: Philip van der Kellen, J, Rembrandt etsen I en II, J., Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek, Gouda ATP
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 307
Boek: ‘Het Leven en Bedryf van den heere Michiel de Ruyter, Hertog, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvries-
landt, Gerard Brandt, te Amsterdam, 1691 - incompleet en div. beschadigingen - 50

 308 Boek: Replica Statenbijbel, Weduwe wijlen Paulus Aertsz van Ravesteijn, 1657, herdruk jaren ‘70 50

 309 Ca. 13 kinderboekjes wo. De Negerhut van Oom Tom, De Boerderij en 5 x Hompie Smeergraag van de ERU-kaasfabriek (alle ge-
bruikte staat) ATP

 310 ‘Voorname Practycke Van Des Heeren Heylige Avontmael’, Simon Simonides, Rotterdam, 1660 ATP

 311 Doosje met bijbeltjes en andere kerkelijke boekjes, onder andere uit de 18e eeuw 10
 312 Doos met 21 delen ‘Vaderlandsche Geschiedenis’ door Jan Wagenaar, 1790-1796 10
 313 Lot boeken, knipsels en andere memorabilia met betrekking tot Elvis Presley 10
 314 Vier oude Industriële Franse boeken, met gravures ATP

315
320

327

 315 Twee delen ‘Bilz’ De Nieuwe Natuurgeneeswijze, met diverse uitklapbladen, circa 1920 25
 316 Lot diverse boeken bestreffende de familie van Oranje-Nassau, daarbij: kopie van de grondwet van België, 1852 ATP
 317 Lot diverse boeken en onderzoeksmateriaal met betrekking tot Anne Frank ATP
 318 Boek: ‘Het Groot Schilderboek’, Gerard de Lairesse, uitgegeven door: Erven Willem de Coup, 1707 - matige staat - 20
 319 Boek ‘Deutschland erwacht’ propaganda-uitgave der NSDAP 1933 met overvloedig beelmateriaal 25

 320
Boek: ‘La Reliure Moderne’, Ocatave Uzanne, 1887, La Reliure de Luxe, L. Derome, 1888, ‘Lárt du Bien Manger, E. Richardin, 
1913 en ‘Paraphrase sur les Sept Pseaumes, 18e eeuw 25

 321 Lot diverse boeken, voornamelijk kinderboekjes, waaronder ‘Kleine gedichten voor kinderen’, Mr. Hieronymus van Alphen en ‘Wie 
kijkt er mee’, W. Degenhardt 20

 322 25 diverse oude veilingcatalogi, waaronder, Frederik Muller, E.J. Wisselingh, Notarishuis Rotterdam, A. Mak, Dordrecht en Veil-
inggebouw De Eendracht, periode 1910-1938 50

 323 Boek in lederen kaft, aangeboden aan Pieter Adrianus den Boer, 25 jaar raadslid van Barendrecht, 1883-1908, met 19 tekeningen en 
aquarellen 25

 324 Boek: ‘Die Freien die Welt’, Walther Brauns, 1926 ATP
 325 Lot diverse boeken, waaronder Gibson New Cartoons, 1916 ATP
 326 Boek: Larousse Atlas International ATP

 327
Descourtilz, J. Th. - Pageantry of Brazilian Birds in their natural surroundings - Amsterdam/Rio de Janeiro, Colibris Editora Ltda, 
1960 - 1e druk - 23 tekst pp. + 60 platen pp. - gebonden in linnen met goudopdruk - 44,5 x 30 cm - 20
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 328 12 delen ‘De geschiedenis der Waereld’, Rollin en Tailhie, uitgegeven : Pieter Meijer, Amsterdam, 1782 50

 329 Boek: ‘Menschelyke Beezigheeden met circa 100 gravures, 1695 - slechte staat - 25

 330
Havard, Henry, Amsterdam et Venise, ouvrage enrichi de sept eaux-fortes, par M.M. Léopld Flameng et Gaucherel et de cent vingt-
quatre gravures sur bois, Paris, E. Plon et Cie., 1876, groene linnen, halflederen band, verguld op snee, 636 pagina’s 20

 331 Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen, uitgegeven door P. Sipma, drie delen in blauwe linnen band, ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 
1927 ATP

 332 Gelders Zilver, tentoonstelling gemeentemuseum Arnhem, 12 juni - 4 september 1955, Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Gelder-
sche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1955 ATP

 333 Diverse kinderboeken, waaronder La Petite Mendiante, uitg.  L. Lefort, Lille, 1847, Mon Premier Alphabet, Hachette, etc. darbij: 
twee in leder gebonden Paroissien Romain, 19e eeuw ATP

 334 Van Lennep, J., De voornaamste Geschiedenissen van Noord-Nederland, met platen, Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1856, vier delen, 
Verne, Jules, Cinq Semaines en Ballon, geïllusteerd door M.M. Riou en Montaut, J. Hetzel, Paris en Körner, Theodor, Sämtliche Wer ATP

335 339

 335 De Volmaakte Hollandsche Keuken-Meid vierde druk, Steven van Esveldt, Amsterdam, 1755, -band los en beschadigd- 20

 336 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. 20

 337 Etiketten en bescheiden betreffende scheepvaartmaatschappijen, Rotterdamsche Lloyd, Holland-Afrika Lijn, Stoomvaartmaatschappij 
Nederland, etc. 20

 338 Plakboek met foto’s van schepen, machinekamer, bemanning, vaarschema’s van onder andere Koninklijke Java-China-Paketvaart 
Lijnen N.V., etc. ATP

 339 Lot met circa 75 documenten, notarisakten, rekeningen, kwitatanties, brieven etc. uit de 18e en 19e eeuw 20

 340 Lot met memorabilia van diverse Koningshuizen uit Europa, onder andere gravures, knipsels en ansichtkaarten ATP

 341 Album met Franse chocoladeplaatjes, circa 1880 20

 342 Proclamatie Utrecht 7 mei 1945 ter gelegenheid van de bevrijding, 44x55 cm ATP

 343 Een lot met 3 oude Nederlandse vrachtbrieven, ca. 1850 10
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 344
Een oud document ‘Prys-Courant der Effecten’ (Amsterdam 29 maart 1802) met de opmerking ‘De advertentien in dit blad worden 4 
Stuivers per Regel geplaatst’ 10

 345 Houtsnedes, brieven, replica’s van posters, etc., 19e/20e eeuw ATP

 346 Publicaties van en over Multatuli 19e en vroeg 20e eeuw 25

 347 Uitgebreid lot kranten, Het Parool, periode rond de bevrijding 1945 10

 348 Gedrukt pamflet: ‘Eigentliche Beschreibung Der Vortrefflichen und Berühmten Vestung Mastricht’ ATP

 349
Twee gedrukte uitnodigingen door het gemeentebestuur van Rotterdam: ‘bijwoning van het leggen van den Eersten Steen van de 
Maasbrug door zijne majesteit bij gelegenheid van de feestviering van ‘s Konings 25jarige regeering op Donderdag den 21 Mei 1874’ 
etc. en een excursie op september die eindigt met een bezoek aan de haven.

20

350

351 355

 350
Aanslagbiljetten, kwitanties, oude brieven, uittreksel burgerlijke stand, families Noot, Basie, etc., Nederland, Nederlands-Indië, 
19e/20e eeuw 20

 351
Stukken betrekking hebbende op de Rotterdamse Schutterij: aanwijzig actieve diens Hermanus van Sijn, 1878 en bewijs van over-
schrijving bij de Reserve, Hermanus van Sijn, 1882, finaal ontslag, 1887, etc. 10

 352

Rekening en Verantwoording, welke is doende J.C. Rits in hoedanigheid van Thesaurier van Casino en zulks van zoodanige Ontvang-
sten en uitgaven als hij heeft gehad en gedaan van den 1e November 1830, tot ultimo October 1831, Den Bosch, 5 november 1832, 
daarbij: Rekening en verantwoording door C. Tilman, ‘s Bosch, als Penningmeester der Societeit Casino aldaar van de ten behoeve 
van genoemde Societeit ontvangen en uitgegeven gelden van af den 1 November 1870 tot en met 1 november 1871

20

 353 Verzameling Nederlandse facturen, Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, boekdrukkerijen, bouwmaterialen, etc., grotendeels 
voor 1950 40

 354 Verzameling van circa 80 internationale facturen, België, Frankrijk, Engeland, etc. 40

 355 Handtekeningen van voetballers, Pat Jennings, Jan Boskamp, Jack Charlton, Real Madrid, Tottenham Hotspur, etc. 40



Thursday January 10, 2019 Boeken / Documenten / Prenten

33

356

359

kavel TRUE Inzet

 356
Formulier van aanvraag tot warmtelevering van de P.E.G.U.S, door de Staf Wehrmachteinheit, Janskerkhof 14, Utrecht, ingekomen op 
25 september 1940, met stempel van de Wehrmachteinheit 30

 357
Blauwe kartonnen map met naturalisatiepapieren van Joan Bernard Theodor Hollefeld, wonende te Amsterdam, geboren te Emsdetten 
te Pruissen, zoon van Theodor en Bernardina Bölling, met als belangrijkste stuk de brief van naturalisatie, ondertekend door koning 
Willem III en de Minister van Justitie Anthony Modderman, Den Haag 31 december 1880

50

 358 Commissie van de Staten-Generaal voor Grand François baron D’Angeli als ritmeester van een compagnie cavalerie onder de derde 
brigade van het legioen van de generaal De Maillebois, 1795 50

 359
Bescheiden betrekking hebbende op de Firma G. Kolff & Co., drukker, uitgever en boekhandelaar te Batavia: jubileumnummer 100 
jarig bestaan, Batavia, 1948, exemplaren Kolff nieuws, De Scheepsroeper, etc. 50

 360 Cahier met circa 584 plaatjes van gemeenten in Belgische provincies, uitgegeven door Koffie HAG, jaren ‘30 ATP
 361 Cahier met circa 290 afbeeldingen van gemeentewapens, afdrukken van gemeentestempels, overtrekken, etc. 15

362
366

 362
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 100

 363 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 40

 364 Cahiers met genealogische en heraldische registers 15
 365 Provo literatuur, pamfletten, tijdschriften, oproepen, etc., jaren ‘60 ATP
 366 Documenten met belastingzegels en -stempels, waaronder uit de 18e eeuw 15
 367 Lot bestaande uit vier oude documenten van de Bataafsche Republiek, waaronder een publicatie van 11 Oktober 1800 20
 368 Zes delen ‘Geldersche Volksalmanak, 1835-1840 ATP
 369 Archiefje uit 1947 betreffende de stichting ‘Haarlems Bloei’, catalogus heeft leuke oude advertenties 10

370 371

 370 Frans album met poeziëplaatjes, circa 1900 20
 371 Twaalf gelithografeerde uitklapbare felicitatiekaarten, circa 1900 50
 372 Mapje met ‘Suite du Tarif de Boston’ en beknopte verklaring van het Ombre en Quadrille spel, eerste helft 19e eeuw -incompleet?- ATP
 373 Map met gorte verzameling etsen, prenten en gravures ATP
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 374 Twee handingekleurde kopergravures van koning Willem I en zijn vrouw, koningin Wilhelmina, kopergravure “Bataille de Steenber-
gen donnée le 17 Juin l’an 1583, en gelithografeerde Nederlandse kaarten, tweede helft 19e eeuw ATP

 375 Ingekleurde landkaart: Maastricht, Paul Rapin de Thoyras, Battle of Maestricht, May 14th 1703 -39,5 x 49 cm- ATP

 376 Drie handgekleurde opticaprenten: Bremen, Luzern en Koblenz -38 x 48 cm, manco’s- ATP

 377 Map met grote verzameling landkaarten waaronder handgekleurde, Normandië, Luxemburg, Zwarte Zee, etc. 17e, 18e en 19e eeuw ATP

 378 Op te hangen landkaart van het Koninkrijk der Nederlanden, uitgebracht door de Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op 
het leven en tegen invaliditeit en De Nieuwe Eerste Nederlandsche Verzekeringsbank, lith. J.H. de Bussy, Amsterdam, eerste kwar 20

 379 Johan Huijsen (1877-1959), twee fotografische kooldrukken: ‘Slop Willemsstraat 83-85’ uit ‘Amsterdam photografische opnamen van 
verscheidene holen en krotten’ en een onbekende afbeelding van een groep nonnen voor een kerk, ca 1905 -14 x 19 cm- ATP

 380 Map met 10 kleuren lichtdrukken van aquarellen naar Raoul Dufy, Phoebus- Verlag, Basel, 1960 - matige staat - 50

 381 Schoolkaart met voorstelling van een riddertoernooi, Frankrijk, circa 1900 - 75 x 60 cm - ATP
 382 Map met zes kleurendrukken van Daimler Benz modellen ATP
 383 Boek met scheepsmodellen, W.K. Versteeg en diverse ontwerptekeningen van scheepsmodellen ATP

Olympische Spelen en sportmemorabilia

 384
Drie beschilderde aardewerk borden: “Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond” en “Olympisch Stadion Amsterdam”, Goedewagen, 
Schoonhoven en Porceleyne Fles 60

 385
Een ingelijste lithografische gedrukte plattegrond achter glas van de Olympiade Amsterdam 1928: ‘De Plattegrond van alle gebouwen 
en terreinen voor de spelen der IXe Olympiade met de nieuwe verbindingswegen, de tramlijnen, het verplaatste zwemstadion, het 
gewijzigd autopark, enz.’ getekend door de architect Jan Wils B.N.A, Voorburg 1927 (ca. 58x37 cm)

ATP

Onderscheidingen en Medailles / Decorations

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

387 388

Strips en diversen

 387
Suske en Wiske: De Gouden Cirkel, De Zwarte Madam, 1e druk 1960, De Kwakstralen, 2e druk 1963, daarbij: zeven delen Bobet 
Bobbette en drie delen Suske en Wiske en Familie Snoek, Willy Vandersteen voornamelijk 1e druk - alle in slechte staat - 100

 388
TinTin: Au Pays de L’or Noir, 1e druk 1950, On a marché sur la lune, herdruk 1958, De Sigaren van de Farao, herdruk 1963, Kuifje 
in Amerika, herdruk 1966, Vlucht 714, 1e druk soft cover, 1968, Le Crabe aux pinces d’Or, 1966 en TinTin au Congo, 1970 - deels in 
slechte staat -

200
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 389
Asterix: Asterix et Cleopatre, Franse uitgave, 1e en 2e druk, 1965, Le Tour de Gaulle, 1e druk, Lombard uitgave, 1965, De ronde van 
Gallië, 1e druk 1967 en 1968, Astrix en de koperen ketel, 1e druk 1969, Astrix en de Gothen, 1e druk, 1968 en de Franse uitgave, 
Dargaud, 3e druk, 1963 en Asterix Gladiateur, 3e druk, 1964 - deels in slechte staat -

200

 390 Circa 100 delen Kuifje weekblad en diverse Kuifje strips 30

 391 Circa 100 strips waaronder, Guus Flater, Robbedoes en Bollie en Billie 20

 392 Circa 150 comics waaronder Spiderman, Batman, Wolverine, etc 30

 393 Hergé, 18 kuifje verhalen, ingebonden in drie banden, derde kwart 20e eeuw 100

394 398

 394 11 kratten strips 150

 395 Diverse strips: Suske en Wiske, Spiderman, Tarzan etc. ATP

 396
Circa 140 Amerikaanse comics, veel Marvel: Detective Comics, Spiderman, Batman, X-men, Brigade etc.etc., vnl. in orig. plastic en 
veel in mooie kwaliteiten/ A lot with appr. 140 American comics, a lot of Marvel, many in orig. plastic holder and much decent condi-
tions

20

 397 A lot with appr. 200 American comics, a lot of Marvel: Robin, Ragman, Chain Gang, Freak Force, Black Axe etc.etc., mainly in orig. 
plastic holder and niice conditions 15

 398
Zeer uitgereid lot strips, circa 950 stuks, waaronder, Trigië, Storm, De Rode Ridder, MAD, Rick Ringers, Suske en Wiske, vele 
uitgavcen Casterman en Lambard 2000
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Posters, affiches, aankondigingen en photography

Filmposters / Movie posters

 399
Vintage filmposter, Les Deux Gosses, 1936, zeer zeldzaam exemplaar, met tekst ‘Un film de Fernand Rivers, musique de Tiarko Rich-
epin’ - afmeting 180 x 160 cm - / Vintage movie poster ‘Les Duex Gosses’, 1936, very rare specimen (180 x 160 cm.) 500

 400
Vintage filmposter, The Long Haul, 1957, achterop stempel met nr 57036, editie 57/572, tekst ‘Silk, flesh and dynamite’ - afmeting 
206 x 104 cm- / Vintage movie poster , The Long Haul, 1957, with stamp on back nr 57036, edition 57/572, with text ‘Silk, flesh and 
dynamite’ (206 x 104 cm.)

500

Divers

 401 Twee veilingposters: Town Hall, Ryde, Messrs, Wallis Riddett & Co, 1918 - 76 x 51 cm - -waterschade - ATP
 402 Verkiezingsaffiche: ‘P.S.P. Ontwapenend’ ontwerp: George Noordanus, 1971 - 112 x 83 cm - 25

Postzegels en benodigdheden

 403 Lot met een oud album met div. zegels wereld wo. Nederland wo. kleinrondstempel St. Anthonis, alle gebruikt en ongebruikt - tevens 
een sigarenkistje afgeweekt wereld en Nederland en wat enveloppen met onafgeweekte zegels wereld ATP

 404 Boekje ‘Nieuwe Posttarieven voor Binnen & Buitenland 1921’, door Ton van Tast ATP
 405 Doos diverse landen waaronder Kantoorpost wat Postfris jaren 50 Nederland, Ver. Frankrijk, Monaco etc. tevens wat Sluitzegels 25
 406 Doos diversen waarbij veel motief met onder andere WWF album Fauna, kantoorpost diverse landen waarbij ouder Nederland 10
 407 Circa 275 poststukken wereld 25
 408 Uitgebreid lot brieven, nota’s, kwitanties etc., alle met fiscaalzegels Nederland en wereld 20
 409 Uitgebreid lot diverse postzegels, Wereld, met diverse mappen 10
 410 Collectie postzegels, Wereld, in diverse mappen en los, daarbij: divers muntgeld, regulier materiaal 25

Pennen/ Pens

 411 Vier diverse Parker vulpennen, waaronder twee ‘51’ modellen, daarbij een vulpen en twee vergulde ballpoint pennen, gemerkt: Gar-
land, jaren ‘50 en later 10

412

413

 412 Montblanc, Limited Edition Alexander Von Humboldt 2941/4810, fountain pen with 18ct gold nib, in original casing 250

 413
Montblanc, Writers Edition: Friedrich Schiller, set containing fountain pen with 18ct gold nib, ballpoint and mechanical pencil, in 
original casing 250
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 414
Montblanc, Writers edition, William Faulkner, set consisting of a fountain pen with 18ct gold nib, ballpoint and mechanical pencil, in 
original casing with warranty 175

 415 Montblanc, Starwalker Soulmakers for 100 years Special Edition, nr. 1001/1906, fountain pen with 18ct gold nib, in original casing 125

 416
Montblanc Annual Edition 2008, Classical Mythology Danae and the Golden Rain, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case 
with handpainted porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125

417 418

 417
Montblanc Annual Edition 2008, Classical Mythology Danae and the Golden Rain, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case 
with handpainted porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125

 418
Montblanc Annual Edition 2008, Classical Mythology Danae and the Golden Rain, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case 
with handpainted porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125

419

420

 419 Montblanc, Starwalker Cool Blue, ballpoint, in original casing 15
 420 Montblanc, Limited edtion: Marlene Dietrich 706/1901, fountain pen with 18ct gold nib, in original casing 250
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 421 Montblanc, Limited edition Henry Tate 107/888, fountain pen with 18ct gold nib, in original casing 350

 422 Doublé Montblanc Noblesse vulpen 20

 423 Doublé vulpotlood, Wahl-Eversharp ATP

 424 Doosje met daarin 10 kroontjes voor een kroontjespen, F. Soennecken, daarbij; herdenkingsmedaille prinses Juliana ATP

 425
Montblanc Annual Edition 2005, Classical Mythology Venus and Amor, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with hand-
painted porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125

 426
Montblanc, Annual edition 2005, Mythical Creatures, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with handpainted porcelain 
cap bij Meissen, with original casing and warranty 125

427 428

 427
Montblanc Annual Edition 2005, Mythical Creatures Birds of Paradise, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with hand-
painted porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125

 428
Montblanc Annual Edition 2006, Venetian Carnaval Pantalone, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with handpainted 
porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125
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 429
Montblanc Annual Edition 2006, Mythical Creatures; Yellow Tiger, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with handpaint-
ed porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125

 430
Montblanc Annual Edition 2006, Classical Mythology; Daphne, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with handpainted 
porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125

431 432

 431
Montblanc Annual Edition 2004, Classical Mythology; Europa and the Bull, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with 
handpainted porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125

 432
Montblanc Annual Edition 2007, Venetian Carnaval: Pulcinello, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with handpainted 
porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125



Thursday January 10, 2019 Pennen/ Pens

40

433 434

kavel TRUE Inzet

 433
Montblanc Annual Edition 2004, Venetian Carnival; Columbine, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with handpainted 
porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125

 434
Montblanc Annual Edition 2004, Mythical Creatures; Flying Dragon, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with hand-
painted porcelain cap by Meissen, with original casing and warranty 125

435 436

 435
Montblanc Annual Edition 2007, Mythical Creatures; Crane, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with handpainted 
porcelain cap by Meissen, with original casing 125

 436
Montblanc Annual Edition 2007, Classical Mythology; Amphitrite, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated case with handpainted 
porcelain cap by Meissen, with original casing 125



Thursday January 10, 2019 Pennen/ Pens

41

437 438

439

kavel TRUE Inzet

 437
Montblanc, Limited Edition 2005 Pope Julius II 197/888, fountain pen with 18ct gold nib, gold plated lattice work over a cream-
coloured lacquer barrel, with original casing and warranty 125

 438
Montblanc Limited Edition 2002, Qing Dyntasy 1818/2002, fountain pen with 18ct gold nib and jade engraved cap, with original 
casing and warranty 200

 439
Montblanc Limited Edition Alexandre Dumas, set consisting of a fountain pen with 18ct gold nib, Mechanical Pencil and Roller Ball, 
with original casing and warranty 200

440

441

 440
Montblanc Limited Edition F. Scott Fitzgerald, set consisting of a fountain pen with 18ct gold nib, Mechanical Pencil and Roller Ball 
Pen, with original casing and warranty 200

 441 Montblanc Limited Edition: Voltaire, fountain pen with 18ct gold nib size M, with original casing and warranty 125

442 443

 442 Montblanc Limited Edition: Peter The Great 1982/4810, fountain pen with 18ct gold nib size M, with original casing and warranty 125

 443 Montblanc Limited Edition: Nicolaus Copernicus 3285/4810, fountain pen with 18ct gold nib size M, with original casing 125
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 444 Montblanc Limited Edition: F. Dostoevsky, fountain pen with 18ct gold nib size M, with original casing 125

 445 Montblanc Limited Edition: Catherine the Great 3431/4810, fountain pen with 18ct gold nib size F, with original casing 125

446 447
 446 Montblanc Limited Edition: Marcel Proust, fountain pen with 18ct gold nib size B, with original casing 125
 447 Montblanc Limited Edition: Oscar Wilde, fountain pen with 18ct gold nib size M, with original casing and warranty 125

448 449

 448 Montblanc Limited Edition: Karl the Great 4378/4810, fountain pen with 18ct gold nib size M, with original casing 125
 449 Montblanc Limited Edition: J.P. Morgan 3316/4810, fountain pen with 18ct gold nib size F, with original casing 125

450 451
 450 Montblanc Limited Edition: Pope Julius II 0197/4810, fountain pen with 18ct gold nib size F, with original casing 125
 451 Montblanc Limited Edition: Sir Henry Tate 3774/4810, fountain pen with 18ct gold nib size M, with original casing 125



Thursday January 10, 2019 Pennen/ Pens

43

452 453

kavel TRUE Inzet

 452
Montblanc Writers Edition: Jules Verne, set consisting of a fountain pen with 18ct gold nib size M, Mechanical Pencil and Roller Ball 
Pen, with original casing and warranty 200

 453
Montblanc Writers Edition: Jules Franz Kafka, set consisting of a fountain pen with 18ct gold nib size M, Mechanical Pencil and 
Roller Ball Pen, with polishing cloth, original casing and warranty 200

454
455

 454
Montblanc Writers Edition: Miguel de Cervantes, set consisting of a fountain pen with 18ct gold nib size M, Mechanical Pencil and 
Roller Ball Pen, with original casing and warranty 200

 455
Montblanc Writers Edition: Charles Dickens, set consisting of a fountain pen with 18ct gold, Mechanical Pencil and Roller Ball Pen, 
with original casing and warranty 200

456 457

 456
Montblanc Writers Edition: Edgar A. Poe, set consisting of a fountain pen with 18ct gold, Mechanical Pencil and Roller Ball Pen, 
with original casing 200

 457
Montblanc Writers Edition: Virginia Woolf, set consisting of a fountain pen with 18ct gold nib size M, Mechanical Pencil and Roller 
Ball Pen, with original casing 200
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 458 Montblanc Special Edition: Greta Garbo, Ballpoint Pen, with original casing 125

 459
Montblanc Limited Edition: Greta Garbo, 1905 Commemoration Edition 0128/1905, fountain pen with 18ct gold nib size M, with 
original casing 125

460

461 462

 460 Montblanc Special Edition: Greta Garbo, fountain pen with 18ct gold nib size M, with original casing 125

 461 Montblanc Limited Edition: 100 Years Anniversary Edition, fountain pen with 18ct gold nib size M, with original casing and warranty 125

 462 Montblanc Limited Edition: Karl the Great 612/888, fountain pen with 18ct gold nib size M, with original casing 125

463 464 465

 463 Montblanc Limited Edition: 100 Years Anniversary Edition, Ballpoint pen, with original casing 125

 464 Montblanc Limited Edition: 100 Years Anniversary Edition, Rollerball, with original casing 125

 465 Montblanc Limited Edition: 100 Years Anniversary Edition, Mechanical Pencil, with original casing 100
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 466 Montblanc Limited Edition: The Prince Regent 2237/4810, Fountain Pen with 18kt gold nib size M, with original casing and warranty 125

 467
Montblanc Limited Edition: Marquise de Pompadour 1603/4810, Fountain pen with 18kt gold nib size M, with original casing and 
warranty 125

468

469

 468 Montblanc Limited Edition: Fjodor Dostoevsky, Rollerball, with original casing and warranty 125
 469 Montblanc Limited Edition: Andrew Carnegie 2082/4810, Fountain Pen with 18kt gold nib size M, with original casing 125

470 471
 470 Montblanc Limited Edition: F. Dostoevsky, Mechanical Pencil, with original casing and warranty 100
 471 Montblanc Limited Edition: F. Dostoevsky, Ballpoint Pen, with original casing and warranty 125

472 473
 472 Montblanc Donation Pen: Arturo Toscanini, Fountain Pen with 18kt gold tip size M, in orginal casing with warranty 125
 473 Montblanc Donation Pen: Arturo Toscanini, Ballpoint Pen, in original casing with warranty 125
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 474 Montblanc Donation Pen: Sir G. Solti, Ballpoint Pen, in original casing with warranty 125

 475 Montblanc Donation Pen: Sir G. Solti, Fountain Pen with 18kt gold tip, in original casing with warranty 125

 476 Five 50ml Ink bottles: royal blue, emerald green, sepia, ruby red and black 20

 477 Five 50ml Montblanc Ink bottles: racing green, sepia, turquiose, royal blue and black-blue 20

478
479

 478 Montblanc Meisterstuck, Ballpoint Pen with yellow-gold rims, in original casing 100

 479 Montblanc, Meisterstuck, Ballpoint pen with platinum trimmings, in original casing 100

480

481

 480 Montblanc Meisterstuck Anniversary Edition, Extra thick barrel and cap with yellow gold rims, 18kt gold nib size M 125

 481 Montblanc Writers Edition, Voltair, set with Handwritten Letter, Ballpoint Pen, in original casing 125
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 482 Caran D’ache set, consisting of two ballpoint pens, silver and gold colour, in original casing 25

 483 The Art of Writing calligraphy set in original casing 25

 484 Élysée Vernissage Collection, Impression No. 1, cloissonné enameled barrel and cap with 18kt gold nib, in original casing 75

485 486

 485 Élysée Vernissage Collection, Impression No. 1, cloissonné enameled barrel and cap with 18kt gold nib, in original casing 75

 486 Parker, Special Edition, Duofold Navy Blue Pinstripe Fountain Pen with 18kt gold nib, in original veneer wooden casing 125

487

488

 487 Parker, Special Edition, Duofold Navy Blue Pinstripe Fountain Pen with 18kt gold nib, in original veneer wooden casing 125

 488 Parker Special Edition, Duofold Margritte Edition 1998 266/300, Fountain Pen with 18kt gold nib, with original casing 200

489 490

 489 Montblanc, Scenium Artist Packaging; Mordillo, Friendship, Ballpoint Pen and Roller Bal Pen, in original casing 125

 490 The Art of Writing Quill set, in original casing 25

 491 The Art of Writing, Madame the Pompadour Ink box, in original casing 20
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 492 Waterman Limited Edition: Edson 254/4000, Silver Fountain Pen with 18kt gold nib, in original casing 125

 493 Cross limited Edition, Lapis Lazuli set with Fountain Pen with 18kt gold nic, Rollerball and ink bottle, in original casing 20

 494 Lot consisting of seven Cross 14kt gold filled pen sets, consisting of a Ballpoint pen and Mechanical Pencil, in original casing 75

495
496

 495 Parker Duofold Greenwich Fountain Pen with 18kt gold nib, in original casing 100

 496 Parker Duofold special edition in orange laquer, rollerball pen and fountain pen with 18kt gold nib, with wooden casing 100

497 498

 497 Pelikan Toledo Fountain Pen with 18kt gold nib size OM, in orginal casing 100

 498 Pelikan Toledo Fountain Pen with 18kt gold nib size M, in orginal casing 100

 499 Kavel bestaande uit tien diverse pennen, waaronder Vaticaan Museum, Coca Cola, Victorinox, Shaeffer, Harley Davidson by Water-
man en Micky Mouse 50

500

 500 Vier Waterman pennensets: waaronder Lara Croft Edition 20

 501 Kavel bestaande uit 8 diverse pennen, waaronder Balmain, Fisher Space Pen, Shaeffer en F1 world Champions 30
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 502
Kavel bestaande uit 10 diverse pennen, waaronder Spirit of St. Louis, Victorinox, Tomb Raider by Waterman, daarbij; houten pen-
nenetui, twee moneywatches 80

 503 Three 50ml Parker ink bottles, colour blue and black, one Skip ink bottle, colour black 15
 504 Oude vulpennen en vulpotloden, Swan, Fine Point, etc. ATP
 505 Vier vulpennen en vulpotlood: Parker, Parker, Günther Wagner, etc., daarbij: vulpotlood 20

Diverse sieraden
 506 Sieraden en bijouterieën 40
 507 Sieraden en bijouterieën 30
 508 Acht colliers bestaande uit diverse edelsteencolliers en cultivé parelcolliers 35
 509 Twee parelsnoeren bestaande uit cultivé zoetwater barokparels in diverse kleurschakeringen 15

 510 Diverse kralencolliers bestaande uit verschillende materialen, voornamelijk edelsteen, waaronder turkoois, jade, rhodochrosiet, car-
neool, alle met onedele sluiting 25

 511 Twee driestrengs armbanden van cultivé zoetwater boutonparels, één met onedele magnetische sluiting 15
 512 Bijouterieën en horloges 20
 513 Kavel diverse bijouterieën, onedel en een deel zilver, een horloge en twee horlogeringen daarbij: een reisklokje, Turler 25
 514 Kavel diverse bijouterieën 25
 515 Vier schelpcameeën en geëmailleerde camee, “Portrait d’Art”, daarbij: drie imitatie parelcolliers en rolletje centen 25
 516 Kavel met vijf diverse kralencolliers 15
 517 Bijouterieën, 3e gehalte zilveren sigarettenkoker,  verzilverde theelepels, etc. 20
 518 Diverse bijouterieën 25
 519 Sieraden, waaronder zilver 20
 520 Bloedkoralen staafjesketting met onedel slot, gewicht circa 30 gram - lengte 49 cm - 15
 521 Bloedkoralen staafjesketting met onedel slot, gewicht circa 15 gram - lengte 42 cm - 15

522

524

 522 Bloedkoralen staafjesketting met onedel slot, gewicht circa 28 gram - lengte 37 cm - 15

 523 Bloedkoralen armbandje met tonnetjeskralen en onedele sluiting, tonnetjes circa 4 mm - lengte 22 cm - 20

 524 Tweestrengs bloedkoralen armbandje met tonnetjeskralen en onedele sluiting - lengte 19 cm - 20

 525 Bloedkoralen ketting met een combinatie van ronde en tonnetjes kralen, met stoffen sluiting, tonnetjes circa 5 mm diameter - lengte 
46 cm, gewicht circa 145 gram 50

 526 Tweestrengs bloedkoralen armband met ronde kralen en onedel slot, diameter kralen circa 6 mm, gewicht circa 18 gram - lengte 18 
cm - 25
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 527 Bloedkoralen ketting met geknoopte ronde kralen en onedele sluiting, gewicht circa 26 gram - lengte 42 cm - 25
 528 Bloedkoralen collier aan verguld slotje 70
 529 Driestrengs parelcollier aan double slot met bijpassend drie-stengs armband 15
 530 Collier en bijpassende armband, Dryberg/Kern 10
 531 Bloedkoralen staafjesketting met onedele sluiting, gewicht circa 21 gram - lengte 36 cm, defect - 25
 532 Twee 2e gehalte zilveren kettingen met sponskoraal - lengte 45 en 61 cm - 35
 533 Sponskoralen staafjesketting met onedel slot, gewicht circa 58 gram - lengte 60 cm - 25

 534 Driestrengs bloedkoralen armband met onedel slot, gezet met twee cabochon geslepen bloedkoralen, gewicht circa 18 gram - lengte 
17 cm - 25

 535 Driestrengs bloedkoralen armband met ronde kralen en onedel slot, gewicht circa 9 gram - lengte 19 cm - 25
 536 Bloedkoralen staafjesketting met onedel slot, gewicht circa 37 gram - lengte 52 cm - 25
 537 Twee carneool colliers met 2e gehalte zilveren slotjes 25
 538 Bloedkoralen stokjesketting met onedel slot, gewicht circa 53 gram - lengte 64 cm - 25

539

546

 539 Bloedkoralen stokjesketting met onedel slot,  gewicht circa 39 gram - lengte 50 cm - 25
 540 Twee dasspelden, één gezet met kornalijn en één met granaat ATP
 541 1e gehalte zilveren manchetknopen en knoopjes met parelmoer, daarbij: onedele knoopjes met parelmoer, etc. 20
 542 Kavel diverse sieraden waaronder Barnsteen 25

 543 Diverse sieraden, bestaande uit een vergulde slavenarmband, een barok zoetwaterparel collier en armband met eerste gehalte zilveren 
sluiting, een eerste gehalte zilveren vlinderbroche en een eerste gehalte zilveren collier met zwarte cultivee parels, defect. 20

 544 Sieraden waaronder zilver 30
 545 Bijouterieën, oud poederdoosje, zakhorloge, popje, etc. ATP
 546 Diverse sieraden waaronder zilver, vier zilveren 50-gulden munten, 1980, 1990 en 1991, bijtring, etc. 30
 547 Diverse bijouterieën, waaronder twee polshorloges 40
 548 Diverse mineralen colliers, waaronder agaat, barnsteen, tijgeroog en rozenkwarts 50
 549 Ringen waaronder veel zilver 60
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 550 Kruishangers, scapulieren, etc. 30
 551 Sieraden, waaronder zilver, ring met mineralen, gemerkt C. Victor, muntlepeltjes, vingerhoeden, etc. 40
 552 14kt gouden knoopspeld met Chinees karakter en bijouterieën 20
 553 Negen haarkammen, Jugendstil, circa 1900 10
 554 Drie colliers bestaande uit barnsteen kralen met onedel slot - lengte 64, 51 en 50 cm - 25
 555 Vier colliers bestaande uit bergkristallen, prasiolieten, agaat en lapis lazuli kralen met onedele sloten - lengte 44, 44, 72 en 78 cm - 30
 556 Vier parelcolliers, drie cultivé zoetwater en één cultivé zoutwater, alle aan onedele sloten 25
 557 Twee granaten colliers: één grossulaar granaat en één almandine granaat afgewisseld met cultivé zoetwaterparels 15
 558 Vijf kralen colliers, onder andere bestaande uit hematiet, sodaliet, malachiet en cultivé zoetwaterparels, alle aan onedele sloten 25
 559 Vier colliers, twee bestaande uit agaten en twee uit toermalijnen kralen, alle aan onedele sloten 25

560

561

 560 Twee colliers, één gezet met een lapis lazuli en been, de ander met een sodaliet, beide aan onedele colliers 15

 561 Bijouterieën, sieradendoosjes, etc. 40
 562 Diverse bijouterieën, daarbij; zilveren ring met synthetische spinel en markasiet 30
 563 Diverse bijouterieën, waaronder colliers, broches en oorstekers ATP
 564 Diverse bijouterieën waaronder colliers, ringen en hangers ATP
 565 Sieraden, bijouterieën, etc. 40

566
567

 566 Sieraden en bijouterieën, waaronder BWGG, etc. 80
 567 Diverse sieraden en bijouterieën, waaronder zilver, etc. 60
 568 Set bestaande uit een doublé hanger, oorstekers en ring, allen gezet met gefacetteerde granaat - ringmaat 59 mm - ATP
 569 Diverse sieraden, waaronder zilver 20
 570 Tinnen ring met imitatie turkoois, Jorgen Jensen (1895 - 1966), Denemarken - verstelbare maat - 25
 571 Diverse bijouterieën, waaronder zilver ATP
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 572 Onedel damesremontoir met rood emaille, daarbij; een onedele broche, tevens als hanger te dragen, gezet met een schelpcamee voor-
stellend een dame en profil 20

 573 Bijouterieën, etc. ATP
 574 Bijouterieën, pillendoosje, etc. 20
 575 Cultivé zoetwaterparel collier met lichtroze barokke parels aan onedel slot - lengte 46 cm - 20
 576 Bijouterieën, horloges, etc. 30
 577 Bloedkoralen choker aan onedel slot, diameter grootste kralen circa 9 mm - lengte 37 cm - 70

 578 Twee cultivé zoetwater barokke parelcolliers, één met cremekleurig en één met roze, witte en cremekleurige parels - lengte 40 en 43 
cm - 40

 579 Drie paar manchetknopen, zilver en verguld, en twee dasspelden ATP
 580 Lot divers bijouteriën, waaronder zilveren collier, Nepal, zilveren sieraden, Gucci horloge, etc 40
 581 Twee bloedkoralen colliers aan onedele sloten - lengte 36 en 64 cm, gezamenlijk gewicht 23 gram - 50
 582 Staafjeskoraal collier aan onedel slot, daarbij: bloedkoralen collier aan onedel slot - lengte 47 en 50 cm, gewicht 50 gram - 75
 583 Een hanger en twee broches, alle gezet met bloedkoralen kralen en cabochon geslepen bloedkoraal - één brochering defect - 40
 584 Zes diverse colliers  - met kralen van agaat, turkoois, aventurijn, en twee bakeliet - aan onedele sloten 20

 585 Vijf colliers met glasgranaat, waarvan één afwisselend met agaten kralen, daarbij:  glasgranaten armband aan 2e gehalte zilveren slot 
gezet met markasiet 20

 586 Diverse bijouteriën en horloges, waaronder zilver ATP
 587 Twee cultivé parelcolliers: één met 1e gehalte zilveren slot, één met onedel slot 10
 588 Twee sleutelringen, Chopard 20

589
595

 589 Sleutelhanger met hanger, Chopard, daarbij: sleutelring, Chopard 50
 590 diverse rozenkransen en scapulieren, waarbij zilver 20
 591 Diverse bijouteriën 20
 592 Diverse bijouteriën ATP
 593 Rosékleurige sleutelring, Chopard 15
 594 Diverse zilveren sieraden, bijouterieën en horloges ATP
 595 Spang collier Swarovski, model ‘Louise’, gezet met witte, zwarte, paarse en blauwe zirkonia, in origineel foedraal - omtrek 40 cm - 25
 596 Diverse vintage bijouterieën, waaronder zilver 20
 597 Diverse bijouterieën, waaronder zilver: diverse oorstekers, ring en armband in slangenvorm, broche met Zeeuwse knoop 20
 598 Vier diverse gezwart metalen armbanden met goudlak decor, gesigneerd Michaela Frey, Oostenrijk 30
 599 Vestzakhorloges, bijouterieën, etc. 30
 600 Lot divers bijouterieën, waaronder vergulde manchetknopen en damesremontoir 25
 601 Collier met gecultiveerde zoetwater barokparels - 122 cm - 90
 602 Collier met goud- en bronskleurige gecultiveerde zoetwaterbarokparels - lengte 122 cm - 90
 603 Drie doublé sieraden: één armband en twee colliers 15



Thursday January 10, 2019 Diverse sieraden

53

604

610

kavel TRUE Inzet

 604 Collier met jade kralen en cultivé zoetwater barokparels - lengte 88 cm - 120

 605 Collier met cultivé zoetwaterbarokparels - lengte 84 cm - 65

 606 Bijouterieën, waaronder zilver 30

 607 Diverse sieraden, waaronder zilver 40

 608 Bloedkoralen collier met onedel slot 40

 609 Sieradendoosje met diverse bijouterieën, waaronder jaren vijftig broche en oorclips 10

 610 Buidelzak bewerkt met een jachtmotief en een landelijk tafereel in diverse kraaltjes 20

 611 Oud blik met sieraden, doublé, strass, etc. 30

 612 Sieradenkoffertje met diverse bijouterieën en metalen polshorloge in originele doos ATP

613

614

 613 Diverse sieraden en bijouteriën, waaronder zilver, in oude sieradendoos, 19e/20e eeuw 40

 614 Bijouterieën in oude doos 20

 615 Bijouteriedoos met daarin diverse zilveren sieraden en bijouterieën ATP

 616 Doosje met diverse bijouterieën en sieraadbenodigdheden, onedel ATP

 617 Grote verzameling damestasjes en sieraden waaronder zilver ATP

 618 Bijouteriedoos gevuld met diverse bijouterieën ATP
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620
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 619 Bijouteriedoosje met daarin bloedkoralen sautoir aan onedel slot - lengte 129 cm - 15

 620 Bijouteriedoos met diverse laden, gevuld met talloze zilveren en onedele sieraden en horloges 30

 621 Vintage bijouteriedoos, gevuld met diverse bijouterieën en zilveren sieraden ATP

622

632

 622 Mooi ingelegde houten bijouteriedoos, gevuld met diverse bijouterieën 20
 623 Bordeauxrode bijouteriedoos, gevuld met diverse bijouterieën 20
 624 Verzilverde bijouteriedoos, sieraden en horloges 30

Diverse horloges (werking niet gegarandeerd)

 625 Verzilverd zakhorloge met verzilverd en koperen foedraal, daarbij: 2e gehalte zilveren bloemhouder ATP
 626 Verzameling diverse oude horloges ATP
 627 Twee zilveren zakhorloges, daarbij: twee glazen thermometers in koker: ‘L. Kern en Zoon’ -defecten- ATP
 628 Drie polshorloges, twee gemerkt Seiko, één gemerkt Omega 20

 629 Santus herenzakhorloge met decor van paarden op het deksel, -loopt- Santus, damesremontoir -loopt-, miniatuur en 1e gehalte zil-
veren tondeldoosje 30

 630 Herenpolshorloge, Indus, aan bruine lederen band, fragment van een 14kt gouden damespolshorloge, horlogeonderdelen, tang in doos 
met houten mallen, etc. ATP

 631 Vier polshorloges, waaronder Seiko en Hislon ATP

 632 Horloges, Aristocrat Automatic, Seiko, Swatch, Swiss Army, etc. 20
 633 Polshorloges, etc. 20
 634 1e gehalte zilveren vestzakhorlogekast en vijf vestzakhorloges, waaronder zilver - horloges defect - 20

 635 1e gehalte zilveren herenvestzakhorloge, Centre Seconds Chronograph, Chester, 1891 - diameter 6 cm., barstje aan de zijkant van glas 
- 50

 636 3e gehalte zilveren vestzakhorloge met bewerkte, gedeeltelijk vergulde wijzerplaat, Romeinse cijferaanduiding, gefacetteerde randen 
en decor van een paard op de achterzijde, Duitsland, vierde kwart 19e eeuw 40
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637 640
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 637

1e gehalte zilveren vestzakhorloge, witte geëmailleerde wijzerplaat met Romeinse cijferaanduiding en gouden accenten, adres: Tones 
National Stores, 1e gehalte zilveren vestzakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat en gouden accenten, 3e gehalte zilveren 
herenvestzakhorloge met decor van een paard op de achterzijde en messing herenvestzakhorloge met gravédecor, tweezijdig gesloten, 
het uurwerk achter glas

80

 638 Acht vestzakhorloges, waaronder zilver -defecten-, daarbij: armband voor damesremontoir 50
 639 Drie herenpolshorloges aan zwarte rubberen band ATP
 640 Polshorloge met verwisselbare ringen, Gucci, in origineel foedraal 50
 641 Drie antieke vestzakhorloges, onedel - diameter 30 mm - 15
 642 Twee antieke vestzakhorloges en één polshorloge zonder band, onedel 15
 643 Drie antieke vestzakhorloges, onedel - diameter circa 45 mm - ATP
 644 Drie antieke vestzakhorloges, onedel - diameter 28 mm - ATP

645 648

 645 Eén doublé polshorloge, Pontiac, aan leren band, daarbij een doublé vestzakhorloge 20

 646 Twee antieke vestzakhorloges, onedel 15
 647 Drie zilveren vestzakhorloges, één inclusief horlogeketting, diverse gehaltes 25

 648 Drie zilveren antieke vestzakhorloges 30

 649 Drie houten en plastic vestzakhorlogehouders 10
 650 Vier herenpolshorloges, Calibra, Pulsar, Vulcain, Imph en twee dames horloges, Junghans en Merti 30
 651 Damespolshorloges. Seiko, Prisma etc. 15
 652 Zes heren polshorloges ATP

653

 653 2e gehalte zilveren vestzakhorloge in origineel foedraal, Union Ancre, daarbij; twee zilveren horlogekettingen 40

 654 Drie vestzakhorloges, waaronder Buler en damespolshorloge 50
 655 Doosje met tien horloges en enig divers 10
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 656
Kavel bestaande uit twee zilveren vestzakhorloges, een zilveren damesremontoir aan zilveren jasseronketting en twee zilveren hor-
logekettingen 50

 657
Zilveren vestzakhorloge met witte wijzerplaat en Romeinse tijdsaanduiding, aan onedele châtelaine, daarbij: zakhorloge, Smiths, aan 
horlogeketting 50

 658 Twee quartz damespolshorloges, QsQ en Luc Desroches, daarbij: geborduurd tasje aan onedele tasbeugel 20

659

661

 659 Vier zilveren vestzakhorloges 50

 660 1e gehalte zilveren vestzakhorloge met crèmekleurige wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding, kast Chester, 1882 30

 661
Diverse quartz horloges, waaronder Luigano, Ancre en Prisma, daarbij: damespolshorloge, Omega - zonder band, defect, secondewi-
jzer los - 75

 662 Twee herenpolshorloges, één met witte clous de Paris wijzerplaat en Romeinse tijdsaanduiding, één met zwarte wijzerplaat en Arabis-
che tijdsaanduiding, beide aan bruine leren band - diameter 43 en 44 mm - 20

 663 Herenvestzakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijferaanduidig in foedraal, adres: Fam. L. Visser Jzn., Goud 
Zilver & Horloges Peperstraat 4 Leeuwarden 30

 664 Twee damespolshorloges 15

 665 Negen diverse onedele horloges, daarbij; stalen herenring ATP

 666 Verguld metalen polshorloge, nr. 20126-11 6667, Favre Leuba 20



Thursday January 10, 2019 Diverse horloges (werking niet gegarandeerd)

57

667

671

674
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 667 Herenpolshorloge aan stalen band met blauwe wijzerplaat in originele doos, Tissot RKK-JA-10763 50

 668 Herenpolshorloge aan stalen band, Emporio Armani, in originele doos 10

 669 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- 10

 670 Kavel bestaande uit één zilveren, één doublé en één metalen zakhorloge 20

 671 Dames quartz polshorloge, BVLGARI, in origneel foedraal 50

 672 2e gehalte zilveren zakhorloge, Kay’s, met wit emaille wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding, aan 2e gehalte zilveren horlogeket-
ting 30

 673 Rado polshorloge met zwarte wijzerplaat 50

 674
1e gehalte zilveren herenvestzakhorloge in zilveren overkast, beide gekeurd: Londen 1779, uurwerk geadresseerd: W. Howard, Lon-
don,  met bijbehorend messing foedraal en opwindsleutel 200

675
679

 675 Doublé heren zakhorloge met datumaanduiding, Commodoor 200

 676 Grote verzameling horloges: Heineken, Diesel, Junghans, Safari, Lorus, Fossil 50

Archeologie en vondsten

 677 Zegelloodjes, ruim een kilo 20

 678 Zegelloodjes, ruim een kilo 20

 679 Zegelloodjes, ruim een kilo 20
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680 682

686
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 680 Rood aardewerk kruik met geribd decor, 18e/19e eeuw, H. 36 cm -zeebodemvondst- 20

 681 Vier artefarcten waaronder twee olielampjes 20

 682 Aardewerk kruik met turkoois geglazuurde rand, Noord- Afrika, 18e eeuw - H. 30 cm - 25

 683 Terracotta kruik met deels geglazuurde hals en greep, versierd met cirkel decor, vermoedelijk Noord-Afrika, 18e/19e eeuw - H. 31 cm 
- 40

 684 Twee terracotta kruiken met resten van schelpaangroei, Zuid-Europa - H. 17 en 29 cm - 30
 685 Vijf stuks blauw/grijs aardewerk, voornamelijk misbaksels, 13e/14e eeuw - diverse kwaliteiten 10

 686
Aardewerk grape met geel geglazuurde binnenzijde, Lübeck, 15e eeuw, daarbij: geglazuurd aardwerk kookpot, mogelijk Friesland, 
17e eeuw - beiden gerestaureerd - 25

 687 Aardewerk bordje met zoutglazuur, 15e eeuw, vindplaats Delft, 1970 - Diam. 18,5 cm - -gerestaureerd - 10

688 692

 688 Aardewerk oorkan, kruik en drinknap met bakfout, Siegburg, 15e en 16e eeuw - 40

 689 Drie diverse aardewerk kogelpotten, 10e t/m 13e eeuw - Diam. 12, 20 en 30 cm - -restauraties en beschadigingen - 30

 690 Twee aardewerk ‘Jacoba’ kannetjes, 15e eeuw - H. 23 cm - - beide gerestaureerd - 30

 691 Angelsaksische aardewerk pot met ingekerfde verticale lijnen en resten van beschildering, 4e/5e eeuw - Diam 15 cm - - haarlijn en 
chip - 30

 692
Aardewerk schenkkan met zoutglazuur en geribd decor, Rijnland, 17e eeuw en fragment van drie schotels met ingebakken proenen, 
17e/18e eeuw - beiden misbaksels - 25

 693 Aardewerk oorvaas met slibdecor en schaal met slibdecor, Noord-Holland, 17e eeuw - H. 20, Diam. 40 cm -  -restauraties en glazuur-
schilfers - 10

 694 Bronzen ampul met dop, 17e eeuw 20

 695 Geglazuurd steengoed kan met horizontale ribben, Rijnland, 15e/16e eeuw - H. 18 cm - - halsrestauratie - 30

 696 Lot van tien misbaksels, Noord-Afrika en Rijnland, 15 t/m 19e eeuw 25

 697 Lot van tien aardewerk kannen, vazen en schaal, Rijnland, 15e eeuw en later - diverse beschadigingen - 25

 698 Uitgebreid lot diverse aardewerk bodemvondsten waaronder kleipijpjes, bronzen gesp, Haarlemmer olieflesjes, Romeinse zalfpotjes, 
vuistbijlen etc., vindplaats Europa, Turkije en Noord-Afrika 25

 699 Een lot met twee spinstenen, één speelschijf, één zegel en zes diverse tokens/speelschijven - totaal tien stuks, vnl. Romeinse periode ATP
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700

701

703

kavel TRUE Inzet

 700
Een lot met een bronzen manilla (Afrikaans primitief geld in de vorm van een armband), 5 pijlpunten uit de steentijd en een (zilveren) 
platte armband met slangenmotief ATP

 701
An attractive ancient bronze amphora, Greek model, probably 500 BC, decorated with a female head, without stand or basement 
(height appr. 20 cm.) 600

 702 Een lot met ca. 15 decoratieve vuurstenen pijlpunten, waarschijnlijk uit het Neolithicum (ca. 5000-7000 jaar oud), gevonden in om-
geving Mali/Niger/Sahara, verschillende vormen 50

 703
Een lot met ca. 15 decoratieve vuurstenen pijlpunten, waarschijnlijk uit het Neolithicum (ca. 5000-7000 jaar oud), gevonden in om-
geving Mali/Niger/Sahara, verschillende vormen 50

704

706
 704 Een ketting gemaakt van vnl. carneoolkralen, opnieuw geregen, wellicht 1500-5000 jaar oud, vindplaats Mali/Niger, Sahara 100

 705 Een ketting gemaakt van kwartskralen, opnieuw geregen, wellicht 2000-2500 jaar oud, vindplaats Mali/Niger, Sahara 60

 706 Daunisch schenkkruikje, Italië, ca 500 v. Chr. -12,6 cm hoog, gerestaureerd- 40

 707 Z.g.n. ‘Sumerische kegel’met spijkerschrift, Midden-Oosten, ca. 2000 v. Chr. -13,9 cm- 45
 708 Z.g.n. ‘Sumerische kegel’met spijkerschrift, Midden-Oosten, ca. 2000 v. Chr. -16,6 cm- 40

709

710
 709 Paar z.g.n. ‘Sumerische kegels’ en één tablet met spijkerschrift, Midden-Oosten, ca. 2000 v. Chr. -manco’s- 70
 710 Aardewerk ‘levensmoeder’en natuurstenen beeldje van een stier 25
 711 Diverse bodemvondsten waaronder Romeins 50
 712 Glazen schenkkannetje, Romeins, ca. 200 v. Chr. 15
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716
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 713
An attractive bronze Byzantine oil lamp, ca. 5th to 7th century AD, with protruding spout and lovely handle (repaired), with filling 
hole atop in a scallop shell motif (ca. 8 x 7 x 14 cm.) 75

 714 A bronze Byzantine oil lamp, ca. 5th to 7th century AD, with protruding spout and decorated handle (ca. 6.5 x 8 x 17 cm.) 75
 715 A small lot with 8 (ancient) rings, a bronze applique and 6 small Roman mainly provincial coins in worn condition 20
 716 An attractive bronze statuette of Heracles (Hercules), head missing, nice patina 75

 717 A Byzantine encolpion (reliquary bronze cross), with suspension loop, with the pictures of Christ, Maria and St. John. This cross is 
only the front piece, originally these encolpions (10-11th century AD) consist of two parts that can be opened and closed. 40

 718 A bronze arm and hand fibula, probably Persia, appr. 5th century BC, nicely decorated and with pin 30

719

720

 719 A nice old bronze statuette of a horse, standing on a basement (ca. 6 x 4,5 x 2 cm.) 250

 720 A bronze Roman statuette of an eagle, head turned, no feet (was attached to object, vessel mount?) (height 6.5 cm.) 100

721
722

 721 An attractive bronze Roman statuette of an eagle, standing, head left, on prey (ca. 4 cm.) 100
 722 A lovely small statuette of a Roman eagle, probably attached to a hair needle (ca. 2.5 cm) 200

 723 A decorative bronze statuette of a Roman eagle, head turned to right, with Hermes reclining, originally attached to another object (ca. 
4 x 5 cm.) 200

 724 An ancient bronze statuette of a boar, 1 leg missing (length ca. 4 cm.) 50
 725 A bronze ancient small statuette/fibula in the shape of a panter (ca. 5 cm.) 25
 726 A small statuette of a Roman eagle (ca. 3.5 cm.), holed 75
 727 A Roman bronze man’s bust (emperor?), vessel mount (ca. 4.5 cm.) 20
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734

736
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 728 A lovely ancient bronze statuette, Apollo (?), resting on column (height ca. 3.5 cm.) 250
 729 A bronze ancient bust of a man, broken and arm missing, but attractive style with nice smooth patina 40
 730 A curious bronze applique, God’s head (?) with Phrygian cap, probably Armenia / Mesopotamia (height 7 cm.) 40
 731 A lot with 2 early Christian crosses, added a bronze artefact in the shape of a sword (with suspension loop) 20
 732 A lot with 2 late-Roman bronze belt hooks, a bronze miniature in the shape of a beaver and a vessel mount (eastern, Celtic) 40
 733 A lot with some small aqncient miniature statuettes, some Roman including 1 eagle, totally 4 pieces 25

 734 Two decorative Roman gold earrings, each with bunch of grapes, 1st-3rd century AD, we believe an unmatched pair (ca. 2.2 cm.) 100

 735 An attractive ancient Celtic figurine of a horse, ca. 3rd-1st century BC, 1 fore leg raised, with incised mane and tail, nice green patina 
(length 5 cm.) 75

 736 A circa 20kt yellow gold ring, inscribed with the word ‘Vivas’, possibly Roman era 120

Mineralen en fossielen

 737 Dactylioceras Commune, Holzmaden, circa 65 miljoen jaar oud - L. 19 cm - ATP
 738 Minerale ballen en eieren ATP
 739 Marmeren object -h. 25 cm.- ATP

740

742

 740 Gefossiliseerd hadrosaurus ei, 65 miljoen v.chr. , vindplaats: China -ca. 19 x 18 cm- 180

 741 Verzameling mineralen ATP

 742 Mammoettand 50

 743 Fossiel, cichliden -ca. 21 x 26 cm- 20
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744
747
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 744 Gefossiliseerde vis -ca. 28 x 38 cm- 40
 745 Twee gefossiliseerde ammonieten, -ca 16,5 en 11 cm doorsnede- 20
 746 Gefossiliseerd stuk hout -ca. 26 cm- ATP

Aziatica / Asian art and objects

 747 Japans porseleinen zeepbakje met bamboe decor en erotische voorstelling onder lekbakje, 20e eeuw - L. 13 cm - 140

748

751

 748 Chinese balustervormige Celadon vaas, 19e eeuw -27 cm hoog, restauratie aan bovenrand- 300

 749 Chinees porseleinen zouthouder met floraal Imari decor, Qianlong periode -8,2 cm doorsnede, randschilfers- 50

 750 Chinees porseleinen vaasje met resten van schelpaangroei, afkomstig van de Ca Mau Cargo, ca. 1725 - chips en haarlijnen - 10

 751 Paar Chinees porseleinen diepe borden met decor van hoffiguren, Kangxi periode -22 cm, beide met randschilfers- 300

 752 Chinees porseleinen trekpotje met blauw-wit decor van pioenrozen, 18e eeuw -restauraties en randbeschadigingen- 80

 753 Chinees porseleinen kom met floraal Imari decor, Qianlong periode -14,5 cm doorsnede, chips, haarlijn en randschilfers- 20

 754 Paar Chinees porseleinen zoutvaatjes met blauw-wit floraal decor, Qianlong -één gerestaureerd- 40

755

 755
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 - 400
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756

757
760
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 756 Terracotta beeld van vrouwelijke bediende, mogelijk Tang Dynastie, Hoogte 34 cm 100

 757 Paar Chinese kwarts snijstukken op gestoken houten basementen: tempelleeuwen, midden 20e eeuw -kleine chipjes aan de poot- 70

 758 Twee ovale aardewerk plaquettes, met decor van een man met bijl en vogels, Perzië 19e eeuw, -38 x 29 cm. En 28,5 x 20,5 cm.- 50

 759 Schildpad sigarenkoker met verguld decor van een adelaar in landschap, eesrte kwart 20e eeuw 20

 760
Paar Chinese bronzen, door draken omwonden vazen -h. 24,5 cm.-, daarbij: Chinees bronzen wierookvat met grepen in de vorm van 
ringdragende olifantenkoppen en zeewezen op het deksel -h. 24 cm.-, alle circa 1900 50

 761

Paar Chinees porseleinen bordjes met gecontourneerde rand en blauw-wit decor van twee vrouwen in een tuin, bloemen- en serve-
trand, Qianlong, tweede helft 18e eeuw -diam. 21,5 cm., randbeschadigingen bij één bord-, Chinees porseleinen bord met blauw-wit 
bloemdecor -gelijmd- en vruchtenhouten kistje met decor van figuren, daarbij: twee aardewerk herdenkingswandbordjes, ‘Vrienden in 
nood’ en ‘De storm breekt los’

50

762

764

 762
Vijf-delig chinees porseleinen café au lait kaststelletje met floraal decor in cartouches, Kangxi gemerkt, 18e eeuw - één dekseltje 
gerestaureerd - 500

 763 Zes Chinees porseleinen borden met blauw-wit decor van pijnboom en bloem in tuin, Qianlong, einde 18e eeuw -diam. 22,5 cm.-
haarlijn bij twee borden, chip van de rand bij één bord- 50

 764
Satsuma dekseldoosje met honingraatdecor, gemerkt -h. 5,5 cm., diam. 9,5 cm.chip rand deksel-, daarbij: twee Satsuma vaasjes met 
decor van figuren, gemerkt -h. 5,5 cm., één vaasje met barstje- 40

 765 Negendelig Chinees porseleinen hors d’oeuvrestel met polychroom decor van bloemen en vogels, het stel kan in de vorm van een 
bloem worden gepresenteerd 30

 766 Kalebasvormig Japans porseleinen vaasje met decor van golven en kraanvogels, Meiji periode, gesigneerd -h. 11,9 cm., randbescha-
digingen- ATP

 767 Zes Amsterdams bont schoteltjes met gecontourneerde rand, 18e eeuw -diam. 10 cm., lichte defectjes- 20

 768 Paar Japans porseleinen bordjes met Imari decor, Japan, 19e eeuw, daarbij: Chinees porseleinen bordje met blauw-wit bloemenmand-
decor, 19e eeuw -randbeschadigingen- ATP

 769 Chinees en Japans porselein, stapeldoosjes, kommetjes, etc. -defecten- 20
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772

780
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 770 Gestoken vruchtenhouten Boeddahbeeld, spekstenen kandelaren in de vorm van tempelleeuwen, etc. 30

 771 Chinees porseleinen botervloot met blauw-wit floraal decor, 18e eeuw -14,5 cm breed- 20

 772 Gestoken ivoren maskertje, Japan, circa 1880 30

 773 Champlevé balustervaas met twee oren, Japan, ca. 1900 -h. 24 cm- ATP

 774 Gestoken mahonie documentenkist met koperen beslag, India, ca. 1900 -66 x 34 x 37 cm- ATP

 775 Chinees porseleinen vaas met polychroom beschilderd decor en schrifttekens, 20e eeuw -33 cm- ATP

 776 Verzameling Indisch koperwerk 20

 777 Chinees porseleinen bord, twee schotels en kom op schotel, Qianlong 25

 778 Gevlochten, gedeeltelijk geëmailleerde 1e gehalte zilveren armband met barnsteen, decor van wolkjes en schrifttekens, China, midden 
20e eeuw -gebruikssporen- 25

 779 Twee cloisonné-, één glazen- en twee porseleinen odeurflacons, China, 20e eeuw -één stopje ontbreekt- 25

 780
Rose Chinese porseleinen vaas met polychroom bloemdecor op gestoken rozenhouten basement, circa 1900 -h. 33,5 cm., kleine 
krasjes in het glazuur op de hals - 80

781

 781 Chinees huisaltaartje -hoogte 33,5 cm- 50

 782 Chinees lakkastje met koperen beslag en drie laatjes -hoogte 17 cm- 10

 783 Drie diverse gestoken djatti krisheften, Bali 25
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 784 Chinees porseleinen vaas met blauw-wit decor van bloemen en antiquiteiten op celadon fond, 19e eeuw -57 cm- 50

 785 Paar Japans porseleinen vazen met Kutani decor van bloemen en vogels, ca. 1900 -33,5 cm, chip- ATP

 786 Divers Chinees en Japans porselein, 19e/20e eeuw ATP

 787 Chinees en Japans porselein, etc. ATP

788

791

796

 788 Yixing trekpotje met reliëfdecor van druivenranken, 17e eeuw, beschildering van latere datum - H. 11,5 cm - 500

 789 Chinees porseleinen bord met decor van bloemenmand waaromheen chrysanten en bloesemtakken, Qianlong, laat 18e eeuw - Diam. 
27,5 cm - 20

 790 Chinees porseleinen bord met floraal decor in cartouches, voorzien van dubbele servetrand, Kangxi gemerkt en periode - Diam. 21,5 
cm - - haarlijn - 25

 791 Chinees porseleinen bordje, paar kommetjes, twee schoteltjes en drie monstervaasjes, Kangxi periode en later - diverse kwaliteiten - 30

 792 Serie van vier Chinees porseleinen borden met gecontourneerde rand, centraal een decor van een rotspatij met vegetatie waaromheen 
florale motieven, Kangxi gemerkt en periode - Diam. 21,5 cm - - alle beschadigd - 25

 793 Javaanse messing cache-pot met geciseleerd decor, eerste helft 20e eeuw -h. 22 cm.- ATP
 794 Hangende bronzen olielamp, India ATP

 795 Chinees porseleinen bord met decor van bloemenmand, Kangxi gemerkt, 19e eeuw, daarbij: Chinees porseleinen gemberpot, 20e 
eeuw - Diam. 26 cm, H. 15,5 cm - 15

 796 Gestoken ivoren okimono: man op golven met bal in zijn handen en kleine draak op zijn hoofd, Japan, 19e eeuw 50
 797 Cloisonné vaas met decor van figuren, China - H. 30 cm - 15

 798 Chinees porseleinen bordje met decor van balspelende ‘zotjes’, 19e eeuw, circa 1800 en Chinees porseleinen kom-en-schotel met 
Lange Lijzen, Kangxi gemerkt - schoteltje defect, kopje met haarlijn - ATP

 799 Chinees porseleinen bordje met blauw-wit landschapsdecor, ca. 1800 -20,5 cm, haarlijn- ATP
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 800
Paar balustervormige porseleinen famille verte dekselvazen met foraal decor, Kangxi gemerkt, vermoedelijk 19e eeuw, H. 45 cm ( 1 
deksel met chip) 1500

 801 Paar chinees porseleinen diepe schalen met blauw-wit decor van servetranden en centraal een bloemenvaas met pioenrozen en pru-
nustakken. 18e eeuw - diam. 28 cm., randschilfers en haarlijn. 200

 802 Glazen snuifflesje met aan de binnenzijde geschilderde voorstelling van spelende kinderen en voorzien van jade stopje - L. 8 cm - 15
 803 Agaten snijwerk met voorstelling van een Qilin zittend op een perzik - L. 10 cm - 30

 804
Serie van drie Chinees porseleinen schoteltjes met ‘leaping carp’ decor, Ming, Sawankhalok, 15e/16e eeuw - Diam. 12 cm - -1 
randschilfer - 750

 805 Drie Balinese gestoken houten bruidsbeelden 40
 806 Deels zijden en geborduurde ceintuur bezet met verzilverde bloemknoppen, China, 19e eeuw - met herstellingen - 40
 807 Chinees en Indonesisch houtsnijwerk: beelden, doosjes, etc., daarbij: polychroom oost-Europees gestoken houten beeldje 30

808

811

 808
Chinees porseleinen bord voorzien van geschulpte rand, centraal een pioenroos waaromheen florale motieven en vogels tussen blo-
esemtakken, Kangxi gemerkt en periode  - Diam. 25 cm - - haarlijn - 175

 809 Gestoken ivoren beeldje van een hofdame op rozenhouten  voet, China, 19e eeuw -24 cm- 40
 810 Paar Chinees porseleinen borden met decor van paradijsvogels en hoffiguren, Kanton, 19e eeuw ATP

 811
Celadon schoteltje en bolvaasje met floraal decor, Ming, Chinees Imari trekpotje, 18e eeuw en eierschaal kommetje met decor van 
vlinders, Kanton, circa 1900 - chip aan tuit - 75

812

 812 Gestoken benen blaaspijp in de vorm van een draak, met diverse spijltjes, China, 20e eeuw - L.  95 cm - 25
 813 Twee bronzen Boeddha’s -18 en 13 cm hoog- ATP

 814 Paar Chinees porseleinen schoteltjes, Qianlong, schoteltje met met decor van hertje, bronzen vaasje met cloisonné en rozenhouten 
voetje 25
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 815 Pompoenvormig Yixing trekpotje voorzien van Chinese karakters en greep in de vorm van Fo hondje - H. 9 cm - 200
 816 Yixing trekpotje gedecoreerd met draken - H. 12 cm - ATP
 817 Vier stuks etnografisch snijwerk en Imari bord, 20e eeuw ATP

 818 Deels verzilverd Japanse messing sigarettendoosje met voorsteling van tijgers in landschap met bamboe, verso mount Fuji, gesign-
eerd, circa 1920 20

 819 Polychroom Chinees porseleinen beeld van een Boeddha met kind -defecten- ATP

 820 Chinees porseleinen schoteltje met gecontourneerde rand, centraal een visser waaromheen vakverdeling met florale motieven, Kangxi 
periode, afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 1730 - Diam. 12,5 cm - 60

 821 Paar Chinees porseleinen capucijner schoteltjes met floraal decor, afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 1730 - Diam. 11 cm - 100

 822 Paar Chinees porseleinen capucijner schoteltjes met floraaL decor, afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 1730 - Diam. 11 cm - chipje 
en schilfertjes - 60

 823 Paar Chinees porseleinen schoteltjes met decor van vissers, afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 1730,  Diam. 11,5 cm - -minieme 
schilfer - 40

824 825

 824
Serie van vier Chinees porseleinen schoteltjes met decor van geleerde en leerling in landschapo, Yongzheng periode (1723-1735), 
afkomstig van de Ca Mau cargo -chip en minieme randschilfers - 110

 825
Chinees porseleinen schotel en kom met ‘Starburst’ decor, afkomstig van de Diana cargo, circa 1816 - Diam. 28 en 17,5 cm., haarlijn 
in kom - 140

826

827

 826 Chinees porseleinen dekselppot met tabaksbladdecor en erotische voorstelling aan de binnenzijde deksel, 20e eeuw - H. 15 cm - 160

 827 Famille verte dekselpot met decor van figuren in landschapstuin en gehoogd met goud, 19e/20e eeuw - H. 19 cm., chip deksel - 130
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 828
Serie van vier Chinees porseleinen capucijner kommetjes met floraal decor en resten van schelpaangroei, afkomstig van de Ca Mau 
cargo, circa 1730 100

 829 Serie van vier Chinees porseleinen capucijner schoteltjes met floraal decor, afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 1730 - Diam. 11,5 
cm., schilfertjes - 80

 830 Serie van drie Chinees porseleinen schoteltjes met floraal decor en resten van schelpaangroei, afkomstig van de Ca Mau  cargo, circa 
1730 - Diam. 11,5 cm - 50

 831
Serie van drie Chinees porseleinen schoteltjes met decor van vissers in landschap, afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 1730 - Diam. 
11 cm - 140

 832 Paar Chinees porseleinen schoteltjes met decor van vissers in landschap en resten van schelpaangroei, afkomstig van de Ca Mau 
cargo, circa 1730 - Diam. 10,5 cm - 80

 833 Paar Chinees porseleinen capucijner kommetjes en schoteltjes met decor van landschapstuin, deels met resten van schelpaangroei, 
afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 1730 - randschilfers - 60

834

836

 834
Paar Chinees porseleinen capucijner kommetjes en schoteltjes met decor van landschapstuin, afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 
1730 - minieme randschilfers - 80

 835 Chinees porseleinen kommetje met geel glazuur en reliëfdecor van draken, Qianlong zegelmerk, 20e eeuw - Diam. 12 cm - 10

 836 Chionees porseleinen kom en schotel met landschapsdecor, afkomstig van de Diana cargo, circa 1800 - Diam. 11 en 15,5 cm - 200

 837 Chinees porseleinen kom met blauw decor, 19e /20e eeuw - Diam. 16,5 cm - 20
 838 Twee Chinees porseleinen schoteltjes, kom en kommetje, met resten van floraal decor, afkomstig van de Diana cargo, laat 18e eeuw 60

839
840

 839 Yixing blauw/grijs trekpotje met Chinese karakters op de onderzijde - haarlijn - 50

 840 Yixing trekpotje met vlechtwerk decor, de greep en tuit in de vorm van bamboe 75

 841 Japans porseleinen trekpotje met bloesemtak decor, 20e eeuw - chip - ATP

 842 Yixing trekpotje met bamboe greep en tuit - restauratie binnenzijde dekseltje - 40
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 843 Chinees porseleinen trekpotje met polychroom landschapsdecor en karakters - L. 11 cm - 100
 844 Twee Chinees porseleinen schoteltjes met floraal decor, afkomstig van de Ca Mau cargo, circa 1730 - haarlijnen - 60
 845 Twee Chinees porseleinen vazen met famille rose decor van bloemen en figuren, Volksrepubliek China -h. 37 en 26 cm.- 20

 846 Paar Chinees porseleinen schoteltjes met polychroom floraal decor, verso vleermuizen decor, 19e eeuw, daarbij: Chinees porseleinen 
kommetje met decor van figuren in landschap, circa 1800 25

 847 Japans porseleinen bord met floraal decor, circa 1900 - Diam. 22,5 cm - 20
 848 Paar balustervormige famille rose dekselpotjes met Chine de commande decor van een wapen met schilddragers, 20e eeuw 50

Ethnografie
 849 Benen snijstukje: ossenwagen met menner, India, midden 20e eeuw -l. 9 cm.- 25
 850 Thangka: Boeddha mandala, Tibet, midden 20e eeuw - 65 x 50 cm - 50
 851 Twee houten speren, Nieuw-Guinea, eerste helft 20e eeuw ATP

852

853

 852 Drie krissen, waaronder twee met Madurese greep en een Java kris -slechte staat - 30
 853 Kris met gestoken benen greep in BWZG schede, circa 1900 -mogelijk mariage- 30
 854 Ghanees vruchtbaarheidsbeeldje, Ashant, -hoogte 51 cm- 25
 855 Golok zwaard, Java -75 cm- 25

856
 856 Djati sculptuur: zittende inlander met haan, Bali -32 cm- 25
 857 Coromandel sculptuur: staande vrouw met fruitmand, Bali -48 cm- 20
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 858 Dertien pijlen 20

 859 Vier diverse oude Javaanse krissen 75

 860 Drie Indonesische krissen, Sulawesi en Jogjakarta 40
 861 Elf diverse krissen, messen en dolken 25

Oude tegeltjes

 862 Drie antieke tegeltjes waaronder met voorstelling van een pauw, 18e eeuw en later - wisselende kwaliteit - 10

863

865

867

 863 44 Art Nouveau aardewerk tegels met floraal decor 30
 864 Vloertegel en zes diverse wandtegels 10

 865
48-pas tegeltableau: ‘Als wij zijn groot en vet dan eyndigen onze dagen, Gij hebt geen nut van van ons voordat wij zijn geslagen, 1e 
helft 19e eeuw - 212 x 96 cm. - 700

 866 Acht aardewerk tegeltjes met mangaankleurige voorstellingen van huisjes en molens in landschap, 19e eeuw -defecten- 25
 867 Stel polychrome tegeltableaus, ca. 1900 100
 868 Tegel met blauw-wit decor van een hond, tweede kwart 17e eeuw, in eiken lijstje 50
 869 Tegel met blauw-wit decor van een hond en wanli rand, tweede kwart 17e eeuw, in eiken lijstje 50

870

Porselein, aardewerk en divers

 870 Aardewerk kannetje met blauw-wit waterlandschapdecor, gesigneerd Emile Gallé, circa 1890 -glazuurbeschadigingen, h. 15 cm.- 35
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 871 35-delig porseleinen serviesgedeelte: ontbijt-, diner- en soepborden, koffiekan en dienschalen, ontwerp: Egmond Bellefroid, uitvoer-
ing: Mosa , Maastricht, 1954 -wordt niet verzonden- 20

 872 Aardewerk wandbord met polychroom floraal decor, Tichelaar, Makkum -diam. 35 cm.- 10

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

 874 Petrus Regout, Maastricht, aardewerk wandbord met blauw-wit decor: “Uw huis Vriend!! De Joodse invalide, 14 december 1925”. 10

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

 876
Twaalf taartvorkjes en twee dessertvorkjes met blauw-wit porseleinen pistoolheften, Zwiebelmuster, circa 1900 -twee dessertvorken 
met barstjes- 20

 877 Serie van twintig porseleinen messenleggers met blauw-wit Saksisch decor, Rauenstein, circa 1900 20

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

 879 Divers aardewerk waaronder Rosenthal, Mobach, Studio Fris, etc. ATP

 880 Driedelig polychroom porseleinen kaststel, adres: A. Jungerhans, daarbij: porseleinen cachepot met twee oren, Frankrijk, 19e eeuw en 
twee bordjes, Wedgwood, 19e eeuw ATP

881

886

 881
Terracotta haardtegel met decor van twee staande leeuwen, treeft, schaal en Delfts blauw bord met blauw-wit decor van een pauw, 
17e/20e eeuw -lichte defecten- 30

 882 Polychroom aardewerk herdershond met lusterglazuur, Bequet, Quaregnon, circa 1930 -h. 37,5, l. 41 cm.- 30

 883 Porseleinen beeld: danseresje, Lladro -30 cm-, daarbij: twee porseleinen vazen met polychroom decor -39 en 17 cm- ATP

 884 Divers porselein waaronder veel mokkakopjes, Rosenthal, etc. 20

 885
Vier porseleinen wandborden met blauw-wit decor: ‘Al woedt de storm ook nog zo fel, toch brengt hij ons in t eind herstel’, Getrouw 
tot in den dood, 1940’, ‘Verlang niet meer dan God u geeft, hij weet wat ieder nodig heeft’Bilderdijk’, 1897 9 maart 1927, alle De 
Porceleyne Fles, Delft

20

 886
Vier porseleinen herdenkingsborden Koninklijke Familie met blauw-wit decor: verloving prins Bernhard en prinses Juliana, 8 sep-
tember 1938, geboorte prinses Juliana, 30 april 1909, geboorte prinses Beatrix, 31 januari 1938 en herdenking 400 jaar geboorte prins 
Willem van Oranje, Dillenburg, 24 april 1933, alle De Porceleyne Fles, Delft

40

 887 Porseleinen herdenkingsbord met blauw-wit decor: ‘De vrede bewaard! 29/30 sept. 1938, Soli Deo Gloria’ ter gelegenheid van het 
sluiten van het verdrag van München, De porceleyne Fles, Delft -diam. 23 cm.- 20
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 888
Porseleinen wandbord met blauw-wit decor ter gelegenheid van de Londen-Melbourne Race in oktober 1934, De Porceleyne Fles, 
Delft -diam. 18 cm.- 10

 889 Drie porseleinen sierborden en één porseleinen vaas, Jungerhans Rotterdam, etc. ATP

 890 Uitgebreid porseleinen serviesgedeelte, Rosenthal, Duitsland 80

 891 Delfts blauwe kastvazen, daarbij: twee aardewerk voorraadpotten, Petrus Regout, Maastricht ATP

 892 Platelen vaas met floraal decor -30 cm- ATP

 893 Delfts aardewerk schotel met chinoiseriedecor, gemerkt: L, 18e eeuw - Diam. 34,5 cm - -haarlijn en randschilfers - 15

 894 Krat met diverse steengoed schenkkannen, bierpullen en dekselpotten, 19e/20e eeuw 20

895

900

901

 895 Twee kratten met diverse Keulse potten en kruiken, 19e /20e eeuw 20

 896 Negen-delig kinderserviesje, gemerkt: Wedgwood, bestaande uit: twee sauskommen op onderschotels, vier vleesschaaltjes, en drie 
dinerbordjes 15

 897 12-delig kinderserviesje, gemerkt: Petrus Regout, bestaande uit: drie dekschalen, groenteschaal met treeft, botervlootje, schaaltje, vier 
kop-en-schotels, bord en zes ontbijtbordjes 25

 898 Vier-delig basaltware kinder rouwserviesje bestaande uit: theepot, melkkannetje, suikerpot en spoelkom, 19e eeuw 20

 899 Polychroom gedecoreerd aardewerk schaal met polychroom decor van bloemen, vlinders en vogels, gemerkt: Sarreguemines, - Diam. 
36 cm - 15

 900 Delfts aardewerk vaasje met polychroom Perzisch decor, gemerkt: De Porceleyne Fles, Delft, circa 1910 - H. 17,5 cm - 75

 901
Delfts aardewerk vaas met chinoiserie decor, gemerkt: De Porceleyne Fles, Delft, ontwerp: J.B.J. van der Horst, anno 1899 - H. 41 cm 
- 75
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 902 Delfts aardewerk wandbord, De Porceleyne Fles, Delft, anno 1968 - Diam. 41,5 cm - 20
 903 Aardewerk schaaltje en twee wandbordjes, De Porceleyne Fles, Delft 15

 904 Paar majolica kandelaars met messing monturen, daarbij porseleinen vaasje vermaakt tot kandelaar met glazen kap, mogelijk Limoges 
- restauraties 15

 905 Aardewerk vaas met twee oren,  decor Corel, Plateelbakkerij Schoonhoven -ca 33 cm- ATP
 906 Zes-pas tegeltableau naar het straatje van Johannes Vermeer - 46 x 30 cm - 25

 907 Groengeaderde aardewerk vaas, gesigneerd Robert Picaud, Vallauris, jaren ‘50/’60 -h. ca. 33 cm.- 100

 908 Driedelig porseleinen kaststel met blauw-wit floraal decor, de Porceleyne Fles, Delft, 1951 -h. dekselvaas 32 cm.- 50
 909 Steengoed kruikje met zoutglazuur, Raeren, 16e/17e eeuw - H. 13,5 cm - - chip - 20
 910 Zeven diverse steengoed beugelflessen en kruikjes, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 10
 911 Twee steengoed jeneverkruiken waarvan één met opschrift: JvD Zamelen, Westerwald, 19e eeuw - H. 34 en 39 cm - 15
 912 Vier diverse gemberpotten waaronder met turkoois glazuur, China, 18e eeuw en later 15

913
914

917

 913 Geglazuurd aardewerk vat met ingekerfd decor, riet omwonden, Dogon Mali - H. 44 cm - 25

 914 Drie jeneverkruiken waarvan twee met geglazuurde hals en greep, 19e eeuw - H. 28, 32 en 45 cm - 25

 915 Lot diverse bodemvondsten waaronder, Keuls aardewerk, Siegburg kan, Ming porseleinen fragment, Mediteraan terracotta met resten 
van schelpaangroei, majolica fragmenten en fragment van een schaats gemaakt van bot, 14e t/m 19e eeuw 25

 916 Polychroom gedecoreerd Delfts aardewerk beeldje voorstellende een papegaai, naar 18e eeuws voorbeeld - H. 18 cm - 25

 917
Porseleinen sculptuur van een vrouw met mof, gesigneerd: Constantrin Holzer-Defanti voor, Rosenthal, Duitsland - L. 29,5 cm - - 
chip en spanningsbarst aan voet - 400

 918 14-delig porseleinen serviesgedeelte, Herend ATP
 919 Paar porseleinen cassolettes in classisistische stijl, Wenen, 20e eeuw -ca. 30 cm hoog, één dekselknop gerestaureerd- ATP
 920 Paar porseleinen bloemenvaasjes met beschilderd floraal decor, Vieux Bruxelles, 2e helft 20e eeuw -19 cm hoog- ATP
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 921
Porseleinen schaal met gecontourneerde rand, versierd met korenbloemdecor en gehoogd met goud, gemerkt: M.O.L., Oud-Loos-
drecht, 1774-1782 - Diam. 40 cm - 450

 922
Porseleinen schaal met gecontourneerde rand, versierd met korenbloemdecor en gehoogd met goud, gemerkt: M.O.L., Oud-Loos-
drecht, 1774-1782 - Diam. 40 cm - - gerestaureerde chip - 350

 923 Plateel schenkkan, decor: Isphaham, ontwerp: W.J. Rozendaal, uitvoering: Sphinx, Maastricht en gedateerd 1927 - H. 17 cm - 25

 924 Porseleinen bordje met beschilderd polychroom floraal decor en gehoogd met goud, gemerkt: Sèvres , midden 19e eeuw - Diam. 24 
cm - 25

925

931

 925 Plateel amfoor met floraal decor, gemerkt: Gouda Regina, circa 1920 - H. 29 cm - 80

 926 Steengoed Keulse noppenkan met tinnen klep, 20e eeuw ATP

 927 Drie aardewerk vazen en één schenkkan, Mobach, Utrecht ATP

 928 Divers aardewerk waaronder twee nachtspiegels, Makkum, Regout, Zaalberg, etc. ATP

 929 Aardewerk kruik, deels beschilderd met roestbruine verf, mogelijk Pre-Columbiaans - H 27 cm - 10

 930 Polychroom beschilderd aardewerk bord met bloemenmand decor, daarbij: twee borden en schoteltje, alle gemerkt: Makkum - Diam. 
35, 23, 20 en 13 cm - 25

 931
Groen porseleinen blad en twee onderzetters met zwart-wit geometrisch Jugendstildecor en nikkelen monturen, Villeroy & Boch, 
Dresden, circa 1900 -formaat blad 55 x 35 cm., defecten aan de monturen en de ronde onderzetter- 40

 932 Aaardewerk theepot, Canton, uitvoering: Petrus Regout, circa 1900 - H. 15 cm - 25

 933 Plateel kandelaar met kraag, Bellij, Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda -h.47 cm.- ATP
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 934 Plateel wandschotel met floraal art nouveau decor, Plateelbakkerij Zuid-Holland, circa 1920 - Diam. 40 cm - - randschilfer - 150
 935 Aardewerk bordje: Aelbrechtskolk, Rotterdam, Plateelfabriek Zuid Holland, Gouda ATP
 936 Twee porseleinen beeldjes in de vorm van musciserende cherubijntjes, Gerold Bavaria ATP
 937 Diverse beeldjes 80

 938 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

939

942
 939 Verzameling van acht diverse Hummel-beeldjes, enkele met manco’s 30
 940 13- delig porseleinen servies, waaronder dienschalen ATP
 941 Porseleinen poppenserviesje, 10 bordjes, gemerkt: W. Scholten, Apeldoorn ATP
 942 Aardewerk herdenkingsbord: “Bevrijding van Maastricht door de Amerikanen 14 september 1944”, Petrus Regout & Co -21 cm- ATP

943

944

 943
Plateel vaasje met polychroom floraal decor, schaaltje ‘Daisy’, vaasje met bloemverdeler, ‘Canda’ en inktpot ‘Plazuid’, alle Plateelb-
akkerij Zuid-Holland, Gouda, circa 1930 30

 944 Polychroom porseleinen beeldje met voorstelling van een meisje met pup, gemerkt: Lladro voor Nao, - H. 25 cm. - ATP



Thursday January 10, 2019 Porselein, aardewerk en divers

76

945

946

kavel TRUE Inzet

 945 Paar porseleinen beelden van Renaissance figuren met polychroom beschilderd decor, 19e eeuw -39 cm hoog- 40

 946 Vier diverse Hummel beeldjes, waaronder één wijwaterbakje 20

947

948 949

 947 Polychroom porseleinen beeld: liggende bison, Zsolnay -l. 21, h. 11 cm.- 20

 948 Polychroom porseleinen beeld: adelaar op basement, Duitsland, circa 1930 -beschadiging aan vleugel, 19 cm.- 20

 949 Polychroom porseleinen beeld: ouder echtpaar in kleding van rond 1900, Lladro -h. 28 cm.- 30

950

Collectie Beswick en Royal Copenhagen

 950 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: stier, model: 1195, ontwerp: Knud Kyhn, gedateerd 1969-1973 -L. ca. 38 cm.- 140
 951 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: herdersjongen op rots, model: 1659, gedateerd: 1974-1978 -ca. H.30,5 cm.- 65
 952 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: herdersjongen op rots, model: 1659, gedateerd: 1969-1973 -H. 30,5 cm.- 65
 953 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: herdersjongen op rots, model: 1659, onduidelijk gedateerd -H. ca. 30,5 cm.- 65
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958
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 954
Royal Copenhagen, porseleinen beeld: jongen met twee kalveren, model: 1858, ontwerp: Christian Thomsen, gedateerd: 1969-1973 
-ca. 23 cm hoog- 80

 955 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: jongen met twee kalveren, model: 1858, ontwerp: Christian Thomsen, gedateerd: 1969-1965 
-ca. 23 cm hoog- 80

 956 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: jongen met twee kalveren, model: 1858, ontwerp: Christian Thomsen, onduidelijk gedateerd 
-ca. 23 cm hoog- 80

 957 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: kalf, model: 1072, ontwerp: Knud Kyhn, gedateerd: 1969-1973 -ca. 16 cm lang- 20

 958 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: kalf, model: 1072, ontwerp: Knud Kyhn, gedateerd: 1969-1973 -ca. 16 cm lang- 20

 959 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: kalf, model: 1072, ontwerp: Knud Kyhn, gedateerd: 1966 -ca. 16 cm lang- 20

 960 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: meisje met twee geiten, model: 694, ontwerp: Christian Thomsen, onduidelijk gedateerd -ca. 
23 cm hoog- 60

 961 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: meisje met kalf, model: 779, ontwerp: Christian Thomsen, gedateerd: 1962 -ca. 18,5 cm lang- 80

962

966

 962
Royal Copenhagen, porseleinen beeld: boerenjongen met zeug, model: 848, ontwerp: Christian Thomsen, onduidelijk gedateerd -ca. 
19,5 cm hoog- 90

 963 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: jongen met kalf, model: 772, ontwerp: Christian Thomsen, gedateerd: 1969-1973 -ca. 17 cm 
hoog- 90

 964 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: Siamese kat, model: 3281, ontwerp: Theodore Madsen, gedateerd: 1962 -ca. 19,5 cm hoog- 25
 965 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: Siamese kat, model: 3281, ontwerp: Theodore Madsen, gedateerd: 1957 -ca. 19,5 cm hoog- 25

 966 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: herdersjongen, model: 905, ontwerp: Christian Thomsen, gedateerd: 1941 -ca. 19 cm hoog- 30

 967 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: herdersjongen, model: 905, ontwerp: Christian Thomsen, gedateerd: 1953 -ca. 19 cm hoog- 30

 968 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: meisje met gans, model: 527, ontwerp: Christian Thomsen, onduidelijk gedateerd -ca. 23 cm 
hoog- 40

 969 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: herdersjongen met hamer, model: 620, ontwerp: Christian Thomsen, gedateerd: 1968 -ca. 21,5 
cm hoog- 25
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 970 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: ijsberenjong, model: 729, ontwerp: Knud Kyhn, gedateerd: 1969-1973 -ca. 11,5 cm lang- 10

 971 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: uil, model: 2999, gedateerd: 1969-1973 -circa 14 cm hoog- 10

 972 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: herdersjongen met hond, model: 782, ontwerp: Christian Thomsen, gedateerd: 1962 -ca. 19,5 
cm hoog- 30

 973 Royal Copenhagen, porseleinen beeld: IJslandse valk, model: 1661, ontwerp: Peter Herold, gedateerd: 1969-1973 -ca. 40 cm hoog- 250

974
975

 974
Porseleinen beeld op basement: Dairy Shorthorn Bull, ‘Gwersylt Lord Oxford 74th’, gemerkt Beswick, 3e kwart 20e eeuw -12,7 cm 
hoog, basement 27 cm lang- 400

 975 Porseleinen beeld: Dairy Shorthorn Cow, ‘Eaton Wild Eyes’, model: 1510, gemerkt Beswick -12,1 cm hoog- 280

976 978

 976 Porseleinen beeld: Dairy Shorthorn Cow, ‘Eaton Wild Eyes’, model: 1510, gemerkt Beswick -12,1 cm hoog- 280

 977 Porseleinen beeld: Friesian Bull, ‘Caddington Hilt Bar’, model 1439A, gemerkt Beswick -12,1 cm hoog- 60

 978 Porseleinen beeld: Friesian Cow, ‘Claybury Leegwater’, model 1362A, gemerkt Beswick -11,9 cm hoog- 40

 979 Porseleinen beeld: Friesian Bull, ‘Caddington Hilt Bar’, model 1439A, gemerkt Beswick -12,1 cm hoog- 40
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 980 Porseleinen beeld: Friesian Bull, ‘Caddington Hilt Bar’, model 1439A, gemerkt Beswick -12,1 cm hoog- 40

 981 Porseleinen beeld: Friesian Bull, ‘Caddington Hilt Bar’, model 1439A, gemerkt Beswick -12,1 cm hoog- 40

 982 Porseleinen beeld: Friesian Calf, model 1249C, gemerkt Beswick -7 cm hoog- 25

 983 Porseleinen beeld: Friesian Calf, model 1249C, gemerkt Beswick -7 cm hoog, oortje met schade- 10

 984 Porseleinen beeld: Friesian Calf, model 1249C, gemerkt Beswick -7 cm hoog- 25

985 989

 985 Porseleinen beeld: Friesian Calf, model 1249C, gemerkt Beswick -7 cm hoog- 25
 986 Porseleinen beeld: Friesian Calf, model 1249C, gemerkt Beswick -7 cm hoog- 25
 987 Porseleinen beeld: Friesian Calf, model 1249C, gemerkt Beswick -7 cm hoog- 25
 988 Porseleinen beeld: Friesian Calf, model 1249C, gemerkt Beswick -7 cm hoog- 25
 989 Porseleinen beeld: Friesian Calf, model 1249C, gemerkt Beswick -7 cm hoog- 25
 990 Porseleinen beeld: Highland Bull, model 2008, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 60
 991 Porseleinen beeld: Highland Bull, model 2008, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 60
 992 Porseleinen beeld: Highland Cow, model 1740, gemerkt Beswick -13,3 cm hoog- 60

993 997

 993 Porseleinen beeld: Highland Bull, model 2008, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 60
 994 Porseleinen beeld: Highland Calf, model 1827D, gemerkt Beswick -7,6 cm hoog- 30
 995 Porseleinen beeld: Highland Bull, model 2008, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 30
 996 Porseleinen beeld: Highland Bull, model 2008, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 30
 997 Porseleinen beeld: Highland Bull, model 2008, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 30
 998 Porseleinen beeld: Highland Bull, model 2008, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 30
 999 Porseleinen beeld: Highland Bull, model 2008, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 30

 1000 Porseleinen beeld: Highland Bull, model 2008, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 30
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 1001 Porseleinen beeld: Aberdeen Angus Bull, model 1562, gemerkt Beswick -11,9 cm hoog- 80

 1002 Porseleinen beeld: Aberdeen Angus Bull, model 1562, gemerkt Beswick -11,9 cm hoog- 80

 1003 Porseleinen beeld: Aberdeen Angus Cow, model 1563, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 90

 1004 Porseleinen beeld: Aberdeen Angus Cow, model 1563, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 90

 1005 Porseleinen beeld: Aberdeen Angus Calf, model 1406A, gemerkt Beswick -7,6 cm hoog- 60

1006
1008

 1006 Porseleinen beeld: Charalois Bull, model 2463A, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 80

 1007 Porseleinen beeld: Charalois Bull, model 2463A, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 80

 1008 Porseleinen beeld: Charalois Bull, op houten basement, model A2463A, gemerkt Beswick -18 cm hoog- 110

 1009 Porseleinen beeld: Aberdeen Angus Calf, model 1406A, gemerkt Beswick -7,6 cm hoog- 60
 1010 Porseleinen beeld: Charolais Cow, model 3075A, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 75
 1011 Porseleinen beeld: Charolais Calf, model 1827B, gemerkt Beswick -7,6 cm hoog- 30
 1012 Porseleinen beeld: Charolais Calf, model 1827B, gemerkt Beswick -7,6 cm hoog- 30

1013 1017
 1013 Porseleinen beeld: Hereford Bull, model 949, gemerkt Beswick -14,6 cm hoog- 70
 1014 Porseleinen beeld: Hereford Bull, model 949, gemerkt Beswick -14,6 cm hoog- 70
 1015 Porseleinen beeld: Hereford Bull, model 949, gemerkt Beswick -14,6 cm hoog- 70
 1016 Porseleinen beeld: Hereford Bull, model 949, gemerkt Beswick -14,6 cm hoog- 70

 1017 Porseleinen beeld: Hereford Cow, model 948, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 110
 1018 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 901A, mouth closed, gemerkt Beswick -9,5 cm hoog- 30
 1019 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 901A, mouth closed, gemerkt Beswick -9,5 cm hoog- 30
 1020 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 901A, mouth closed, gemerkt Beswick -9,5 cm hoog- 30
 1021 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 901A, mouth closed, gemerkt Beswick -9,5 cm hoog- 30
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 1022 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 854, mouth closed, gemerkt Beswick -11 cm hoog- 40

 1023 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 854, mouth closed, gemerkt Beswick -11 cm hoog- 40

 1024 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 854, mouth closed, gemerkt Beswick -11 cm hoog- 40

 1025 Porseleinen beeld: Guernsey Cow, model 1248A, Horns and ears separate, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 75

 1026 Porseleinen beeld: Guernsey Cow, model 1248A, Horns and ears separate, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 75

1027 1030

 1027 Porseleinen beeld: Guernsey Cow, model 1248A, Horns and ears separate, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 75

 1028 Porseleinen beeld: Guernsey Cow, model 1248A, Horns and ears separate, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 75

 1029 Porseleinen beeld: Guernsey Cow, model 1248B, Horns and ears together, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 20

 1030 Porseleinen beeld: Ayrshire Cow, ‘Ickham Bessie’ model 1350, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 110

1031 1032

 1031 Porseleinen beeld: Ayrshire Cow, ‘Ickham Bessie’ model 1350, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 110

 1032 Porseleinen beeld: Jersey Cow, ‘Newton Tinkle’ model 1345, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 80

 1033 Porseleinen beeld: Hereford Bull, ‘Of Champions’, model 1363A, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 65

 1034 Porseleinen beeld: Hereford Bull, ‘Of Champions’, model 1363A, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 65

 1035 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 1827C, gemerkt Beswick -7,6 cm hoog- 25



Thursday January 10, 2019 Porselein, aardewerk en divers

82

1036 1037

kavel TRUE Inzet

 1036 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 1827C, gemerkt Beswick -7,6 cm hoog- 25

 1037 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 1249E, gemerkt Beswick -7,0 cm hoog- 275

1038 1039

 1038 Porseleinen beeld: Limousin Bull, model 2463B, gemerkt Beswick -12,7 cm hoog- 110

 1039 Porseleinen beeld: Belted Galloway Cow, model 4113A, gemerkt Beswick -13,3 cm hoog- 90

 1040 Porseleinen beeld: ‘Belgian Blue Bull’, Border Fine Arts -11,5 cm hoog- 25

1041 1042

 1041 Porseleinen beeld: Ayrshire Bull, ‘Whitehill Mandate’, model 1454B, gemerkt Beswick -12,5 cm hoog- 110

 1042 Porseleinen beeld: Guernsey Bull, ‘Sabrina’s Sir Richard 14th’, model 1451, gemerkt Beswick -12 cm hoog- 110
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 1043 Porseleinen beeld: Jersey Bull, ‘Dunsley Coy Boy’, model 1422 mat, gemerkt Beswick -11,9 cm hoog- 110

 1044 Porseleinen beeld: Black Faced Sheep, model 1765, gemerkt Beswick -8,3 cm hoog- 10
 1045 Porseleinen beeld: Hereford Cow, model 1360, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 55
 1046 Porseleinen beeld: Hereford Cow, model 1360 mat, gemerkt Beswick -10,8 cm hoog- 75
 1047 Porseleinen beeld: Donkey, model 2267A, gemerkt Beswick -14 cm hoog- 15
 1048 Porseleinen beeld: ‘Belgian Blue Cow’, Border Fine Arts, in originele doos -11 cm hoog- 10
 1049 Porseleinen beeld: ‘Belgian Blue Cow’, Border Fine Arts, in originele doos -11 cm hoog- 10
 1050 Porseleinen beeld: ‘Belgian Blue Cow’, Border Fine Arts, in originele doos -11 cm hoog- 10
 1051 Porseleinen beeld: ‘Holstein Friesian Calf’, Border Fine Arts, in originele doos -8 cm hoog- ATP

 1052 Porseleinen beeld: ‘Aberdeen Angus Calf’, Border Fine Arts, in originele doos -8 cm hoog- 10

 1053 Porseleinen beeld: ‘Belgian Blue Calf’, Border Fine Arts, in originele doos -8 cm hoog- 10

1054 1055

 1054 Porseleinen beeld: ‘Aberdeen Angus Cow’, Border Fine Arts, in originele doos -11,5 cm hoog- 20

 1055 Porseleinen beeld: ‘Aberdeen Angus Bull’, Border Fine Arts, in originele doos -10 cm hoog- 30

1056 1057
 1056 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 1249E, gemerkt Beswick, in originele doos -7,0 cm hoog- 275

 1057 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 1249E, gemerkt Beswick, in originele doos -7,0 cm hoog- 275
 1058 Porseleinen beeld: Jersey Calf, model 1249D, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 20
 1059 Porseleinen beeld: Jersey Calf, model 1249D, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 20
 1060 Porseleinen beeld: Jersey Calf, model 1249D, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 20
 1061 Porseleinen beeld: Jersey Calf, model 1249D, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 20
 1062 Porseleinen beeld: Jersey Calf, model 1249D, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 20
 1063 Porseleinen beeld: Jersey Calf, model 1249D, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 20
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 1064 Porseleinen beeld: Ayshire Calf, model 1249B, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 40

 1065 Porseleinen beeld: Jersey Calf, model 1249D, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 40

 1066 Porseleinen beeld: Gurnsey Calf, model 1249A, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 35

 1067 Porseleinen beeld: Hereford Calf, model 1406B, gemerkt Beswick, -7,4 cm hoog- 60

1068
1072

 1068 Porseleinen beeld: Dairy Shorthorn Calf, model 1406C, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 120

 1069 Porseleinen beeld: Limousin Calf, model 1827E, gemerkt Beswick, in originele doos -7,4 cm hoog- 10

 1070 Porseleinen beeld: Charolais Calf, model 1827B, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 40

 1071 Porseleinen beeld: Jersey Calf, model 1249D, gemerkt Beswick, -7,2 cm hoog- 40

 1072 Porseleinen beeld: Charolais Bull, op houten basement, in originele doos, gemerkt Beswick, -15,4 cm hoog- 85

1073

1076

 1073 Porseleinen beeld: Aberdeen Angus Calf, model 1406A, gemerkt Beswick -7,6 cm hoog- 120
 1074 Porseleinen beeld: Aberdeen Angus Calf, model 1827A, gemerkt Beswick -7,6 cm hoog- 60

Glaswerk

Swarovski

 1075 Swarovski: Tijgerjong staand - Jaarlijkse editie 2010 -  LxH 8,7 x 5,3 cm., met certificaat in originele verpakking, de extra omslag om 
de doos is licht beschadigd, dus niet de doos zelf 30

 1076
Swarovski: Tijger - Jaarlijkse editie 2010 - LxH 18,5 x 8,5 cm., met certificaat in originele verpakking, de extra omslag van de doos 
dus niet de doos zelf is lichtbeschadigd 85

 1077 Swarovski, Twee kandelaars om één kaars in te zetten diameter 4 cm., zonder doos en zonder certificaat 20
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 1078 Swarovski Kogelvis groot en -klein zonder doos, zonder certificaat 25

 1079 Swarovski, Olifant groot met metalen staar, ook wel “blokolifant” genoemd, zonder doos en zonder certificaat 10

 1080 Swarovski, Toekan, kleinmuisje met metalen staart en rode margriet zonder doos, zonder certificaat 10

 1081 Swarovski, Hond Pluto, Twee kleine poesjes met metalen krulstaart en kuikentje, zonder doos, zonder certificaat 20

 1082 Swarovski, doosje met manco’s poes met ijzeren snorharen en staart, mist één oor wel aanwezig,  uil mist één wenkbrauw niet aan-
wezig, één met los oogje, grote muis en kogelvisje ATP

 1083
Swarovski: SCS Jaarlijkse Editie 1989 - Tortelduiven, behoort bij de trilogie “Caring and Sharing” van helder kristal, de snavels zijn 
van gematteerd kristal, met certificaat in originele verpakking 120

 1084 Swarovski: Dwergpapegaaien, tak van gematteerd kristal, de snavels zijn oranje en de ogen zwart, in originele verpakking 30

 1085 Swarovski: scs - Jaarlijkse Editie 1994 - Koedoe, tweede jaarstuk dat hoort bij de trilogie ‘Inspiratie Africa’ van helder kristal en 
gematteerde gedraaide horens, met certificaat in originele verpakking 40

1086

1087

 1086 Swarovski: Kandelaar waterlelie groot, met certificaat in originele verpakking 50

 1087
Swarovski: Maskerade de Columbine 2000, de Pierrot 1999 en de Harlekijn 2001 compleet met het theater erbij, de maskers die aan 
het theater horen zijn los, waarvan Columbine en Pierrot met certificaat in originele verpakking 100

 1088 Swarovski: scs - Jaarlijkse Editie2000  - Colombine, zonder certificaat of doos 30

 1089 Swarovski: SCS - Jaarlijkse Editie 1999 - Pierrot, met certificaat in originele verpakking 30
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 1090
Swarovski: Hertenbok uitgevoerd in helder kristal, staat op een voetstuk van mat kristal, heeft een zilverkleurig gewei, met certificaat 
in originele verpakking 80

 1091 Swarovski: Witte hengst, manen en staart zijn van gematteerd kristal, in originele verpakking 30

 1092 Swarovski: SCS - Jaarlijkse Editie 1992 - Walvissen in helder kristal, met certificaat in originele verpakking 50

 1093 Swarovski - SCS - Jaarlijkse Editie 1995 - Leeuw in helder kristal, puntje van de staart is gematteerd - in originele verpakking 35

 1094 Swarovski - Jubileumvaas speciaal voor het 15 jarig bestaan van SCS, met certificaat in originele verpakking 20

1095

1099

 1095
Swarovski: SCS - Jaarlijkse Editie 1990 - Dolfijnenmoeder en -kind van helder kristal, zwemmende op de top van een golf, met 
certificaat in originele verpakking 100

 1096 Swarovski: SCS - Jaarlijkse Editie 1998 - Pegasus in helder kristal, de manen en staart zijn gematteerd, met certificaat in originele 
verpakking 40

 1097 Swarovski:  Zilverreiger uitgevoerd in helder kristal met zwarte kuif en gele snavel, met certificaat in originele verpakking 40

 1098 Swarovski: SCS - Jaarlijkse Editie 1996 - Eenhoorn van helder kristal, de  manen en staart zijn gematteerd kristal, in originele verpak-
king 30

 1099
Swarovski: SCS - Jaarlijkse Editie 2010 - Tijger, de moedertijger is gemaakt van kristal in de kleur Golden Shine met strepen in de 
kleur Satin. Deze tijger is voorzien van een mooie dubbele coating, met certificaat in originele verpakking 110

 1100 Swarovski - scs - Jaarlijkse Editie 2003 - Antonio in helder kristal, de rand van de hoed en haarband zijn van rood kristal, met certifi-
caat in originele verpakking 35
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 1101
Swarovski - SCS - Jaarlijkse Editie 2009 - Gorilla’s. Moeder en met jong. De moedergorilla en het gorillajong zijn gemaakt van Black 
Diamond kristal, met certificaat in originele verpakking 110

 1102 Verzameling geslepen kristallen miniatuur dierfiguren, Swarovski 40

 1103 Swarovski jaarstuk, adelaar, opnieuw gelijmd - diverse beschadigingen - 50

Divers

 1104 Andries Copier (1901-1991), persglazen onderschotel, uitvoering Glasfabriek Leerdam -14,5 cm doorsnede- 20

 1105
Blankglazen vogel met wit golvend decor, ontwerp Oiva Toikka, voor Iittala, gelimiteerde uitgave, 1990, gesigneerd Oiva Toikka 
Nuutajärvi Dunegull Indoor 1990 -28 x 16cm.- 80

1106

1107

 1106
Blauwe met witte glazen kom met witte en oranje  druppelvormige ornamenten aan de binnenzijde op rond rookkleurig basement, 
“Chico”, Artist Collection, ontwerp Bertil Vallien, uitvoering: Kosta Boda, nr. 59609 40

 1107
Rose- en groenglazen flesje, ontwerp Kjell Engman, polychroom plat glazen flesje, ontwerp Bertil Vallien en geaderd rose glazen 
schaaltje, alle Kosta Boda 80
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1109

1110
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 1108
Bolvormig matglazen object met afgeschuinde zijde, waarachter een blauw-wit hartvormige tol, op afgeschuinde onderzijde, Studio 
Åhus Sweden 1988HO-AZ 690010 SANO -h. ca. 6,5 cm.- 30

 1109 Kegelvormig blank-blauw-matglazen vaasje, gesigneerd Oude Horn -h. 12,3 cm.- 40

 1110 Afgeplat eivormig blauwglazen object, gesigneerd Oude Horn 13002 -h. ca. 10, l. ca. 15 cm.- 50

1111

1114

1117

 1111 Andries Copier (1901-1991), persglazen onderschotel, uitvoering Glasfabriek Leerdam -14,5 cm, chip- 10

 1112 Glaasje op ronde voet, eind 18e eeuw -h. 15,5 cm.-, daarbij: glas op voet, 19e eeuw 20

 1113 Kristallen beeld, stier, gesigneerd: FM Konstglas, Ronneby, Sweden -ca. 33 cm lang- 40

 1114
Kelk- of slingerglas op cylindrische stam met gegraveerd decor van bloemen en een wapenschild, Nederland, 19e eeuw -30 cm, 
randbeschadigingen- 150

 1115 Glazen iriserende vaas, gemerkt: Copier Leerdam, circa 1930 - H. 18 cm -, beschadiging - ATP

 1116 Gefacetteerd glazen presse-papier met bloem, 19e eeuw -h. ca. 6 cm., diam. ca. 8,5 cm.- 15

 1117 Polychrome glazen vogel met golvend decor, ontwerp Oiva Toikka, voor Iittala -17 x 26 cm.- 80

 1118 Blauwglazen stopflesje met blankglazen stop, geigneerd en gedateerd ‘86, eivormig presse-papier, Pfeiffer, glazen vogeltje, onduideli-
jk gesigneerd, blankglazen kommetje met matglazen en rose decor, Kehr en glazen bakje met decor van Gustav Klimt, Artis, Goebel 40
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 1119 Blauwe glazen kom met polychroom gevlekt decor op blankglazen standring, Bertil Vallien, Kosta Boda -h. 12cm., diam. 20,5 cm.- 80

 1120 Hol afgeplat bolvormig glazen object met blauw en bruin iriserend decor, onduidelijk gesigneerd -h, ca. 9, diam. Ca. 17,5 cm.- 40

 1121 Afgeplat polychroom iriserend bolvormig object met uitwaaierend decor, onduidelijk gesigneerd -diam. 15,5, h. 7,5 cm.- 40

 1122 Kristallen schaal in originele verpakking, Val Saint Lambert, 2e helft 20e eeuw -24 cm diameter- ATP

 1123 Blauwglazen karaf, beschilderd met koud emaille, portretmedaillon met voorstelling van een Maharadjah 10

 1124 Geëtst glazen vaas met paars floraal decor, (Rubis serie), gesigneerd Legras, St. Denis, 1e kwart 20e eeuw - H. 12, Diam. voet 22 cm - 400

 1125 Groenglazen ribbelvaas, Copier, jaren ‘50, dikwandige glazen asbakje, Murano, oranje- en paarsglazen vaasje, annagroene schaal en 
kristallen bloemvaas  op tinnen voet, Jugendstil 20

 1126 Kristallen fruitschaal op gegraveerde zilveren voet, 19e eeuw 65

 1127 Polychrome glazen sierfles, ontwerp: Floris Meydam, uitvoering: Leerdam, jaren ‘60, met originele sticker - H. 45 cm - 50

1128 1133

 1128 Grootformaat geslepen kristallen wijnkoeler -34 x 36 cm, enkele minieme chips- 120

 1129 Twee dikwandige glazen asbakken, gemerkt A.D. Copier, uitvoering Glasfabriek Leerdam, circa 1940 10

 1130 Twee glazen objecten met reliefdecor van een hert en leeuw, gesigneerd Mats Jonasson - H. 17 en 21 cm - 20

 1131 Blankglazen tincraquelé schaal met etsmerk A.D. Copier, uitvoering: Glasfabriek Leerdam, circa 1930 - Diam. 34 cm - - aanslag - 10

 1132 Persglazen kaasstolp, servies Neerlandia, ontwerp: A.D. Copier, 1939, uitvoering Glasfabriek Leerdam, daarbij: twee-delige geslepen 
glazen toiletset en paarsglazen steelvaasje, naar 19e eeuws voorbeeld 15

 1133 Kristallen gembercoupe en ovale schaal op voet, beide met waaier- en ruitslijpsel 30
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 1134 Façon de Venise schaal gedragen door goudkleurige zwanen op rond basement, derde kwart 20e eeuw -h. 19,5, diam. 29 cm.- 50

 1135 Serie van zes geslepen kristallen whisky tumblers met divers slijpwerk 10

 1136 Mahoniehouten likeurkelder met inhoud, 19e eeuw 175

 1137 Lot diverse kristallen stopjes en kristallen jampotje ATP

1138
1139

 1138 Circa 90-delig kristallen drinkservies versierd met ruit- en waaierslijpsel, waaronder rode-, witte wijnglazen en een karaf, circa 1920 80

 1139 Paar kristallen karaffen versierd met ruitslijpsel 40

 1140 Divers glas en kristal, waaronder A. Copier (1901-1991), twee spijkervaasjes, 19e/20e eeuw ATP



Thursday January 10, 2019 Rookwaar en divers

91

1141

1146

1148

kavel TRUE Inzet

 1141
Geslepen kristallen glasserviesgedeelte, coupes, witte wijnglazen, rijnwijnglazen, etc., Val St. Lambert, daarbij: geslepen kristallen 
serviesgedeelte, limonadeglazen, whiskyglazen, etc. 75

 1142 Divers glaswerk waaronder Leerdam en Copier ATP

 1143 Divers glas en kristal: windlichten op voet, robijnrood überfangkarafje, vaas, replica’s glazen, façon de Venise, etc. 25

 1144 Divers glas en kristal, koektrommels op onderschotel, zuurstel, ménagère, etc., 19e/20e eeuw 20

 1145 Divers glaswerk, windlichten, robijnrood überfang glazen karaf, vaas, etc., 19e/20e eeuw ATP

 1146 Kavel kristallen en glazen voorwerpen,waaronder Boheems glas, daarbij: marmeren zwavelstokpotje, 19e eeuw 40

Rookwaar en divers

 1147 Lot van zeven diverse decoratieve aanstekers, waarbij Ronson, werking niet getest ATP

 1148 Doublé aansteker, Must de Cartier, in origineel foedraal 100

 1149 2e gehalte theezeef met floraal motief, 1942 - lengte 12 cm -, daarbij; zilveren theezeefje met agaten handgreepje 15

 1150 Twee sigarettenhouders, één verzilverd ATP

1151

1156

 1151
Zwartlak sigaren koker met polychrome voorstellingen aan twee zijdes: twee vrouwen met brief en boten op woelige zee bij stad met 
kasteel, in de stijl van Stobwasser, eerste helft 19e eeuw -14 x 7,5 cm.- 30

 1152 Aluminium aansteker, Flambeau Flamidor, Frankrijk, circa 1940 -gebruikssporen- 20

 1153 Vierdelig rookgarnituur uit nijlpaardtand en ebbenhout, 1e helft 20e eeuw ATP

 1154 Verzameling van twaalf diverse poeder- en sigarettendoosjes ATP

 1155 Schildpad sigarenkoker met floraal parelmoer inlegwerk, circa 1900, L. 13 cm. - scheur en deksel los - 20

 1156
Schildpad sigarenkoker met zilver en parelmoer inlegwerk en voorzien van 2e gehalte zilveren montuur, 19e eeuw, L. 14 cm. -de-
fecten- 30
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 1157 Barnsteen sigarettenpijpje in origineel foedraal, lengte 9 cm 25

Fotocamera’s, projectoren en toebehoren

 1158 Vijf oude camera’s, Agfa, Balda en Lubitel 2, 20

 1159 Grote verzameling mechanische fotocamera’s en toebehoren ATP

 1160
Familie foto-album in velours band met 2e gehalte zilveren applique met gegraveerde tekst: ‘25- jaar Echtvereeniging 11 September 
1887 Du Perron en Toens ‘ - directe famillie van de schrijver E. Du Perron - daarbij: diverse losse foto’s uit Ned. Indië 100

Verzilverde en vergulde voorwerpen

 1161 Divers verzilverd waaronder veel theelepels 20

 1162 Driedelig verzilverd koffieserviesje met palissander greepjes, meesterteken: J. A van der Dussen, ‘s Gravenhage 20

 1163 Verzilverde bestekdelen, etc. 15

 1164 Divers verzilverd, schalen, bestekdelen, etc. 10

 1165 2e gehalte zilveren suikertang en divers verzilverd ATP

1166
1172

 1166 Verzilverd bestekgedeelte, 49 delig, Sola 30
 1167 Menukaarthouders, zoutvaatjes en klontjestang 20

 1168 Verzilverde bestekdelen, etc., waaronder dienlepel, WMF “geometrisches Muster”, slavork, WMF “Efeu”, daarbij: 3e gehalte zilveren 
tafellepel met gestileerd Jugendstildecor, Duitsland, circa 1910 20

 1169 Verzilverde klontjestang, poederdozen, vulpotloodje, bestekdelen, etc. 25
 1170 Verzilverde bestekdelen, strooibus, kapset, etc. ATP
 1171 Twaalf verzilverde messen en twaalf kleine messen, puntfilet, daarbij: vier viscouverts met bijpassend visdienbestek ATP

 1172
Zes-persoons verzilverd bestek met diverse dienlepels, slacouvert, vleesvorkjes en messenleggers, ontwerp: Georg Nillson, uitvoer-
ing: Gero 25

 1173 Divers verzilverd waaronder bestek en divers schepwerk, daarbij: tinnen bord met wapenschild, 17e/18e eeuw - Diam. 24 cm - 10

 1174 Divers verzilverd, Jugendstil karafmontuur en stop met zweepslagdecor, WMF, theelepels, vaasjes, etc., daarbij: paar messing wand-
kandelaartjes 30

 1175 Verzilverde onderzetter, theelepels, taartvorken, bakjes, etc. 20
 1176 Glazen tazza op verzilverde voet, eind 19e eeuw, verzilverde bestekdelen, etc. ATP
 1177 Kaasschaaf met 2e gehalte zilveren handvat, puntfilet, verzilverde theezeef, lekbakje, etc. -gebruikssporen, defecten- ATP
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 1178
Zes-persoons verzilverde viscouverts aan ivorine heften met bijpassend dienbestek in mahonie cassettte, Walker & Hall, Sheffield, 
circa 1900 50

 1179 19e eeuwse vruchtenhouten bestekbak met verzilverde bestekdelen, verzilverde theepotten, strooibus, schaaltjes, etc., 19e/20e eeuw 30
 1180 Verzilverde bestekdelen, waaronder 18 kreeftenvorken 30
 1181 Onedele armband met drie kleuren email, jaren ‘80 ATP

 1182
Twaalf theelepels, twaalf mokkalepels en twaalf messenleggers, alle met decor van een wajangpop aan het uiteinde van de steel, 
eerste helft 20e eeuw 20

 1183 Diverse verzilverde bestekgedeeltes waaronder Haags Lof, kristallen messenleggers en cassette tafelmessen met hoornen heft ATP
 1184 Verzilverd bestekgedeelte, Keltum, 52 delen, puntfilet, daarbij: zeven verzilverde ijslepel en divers anders verzilverd ATP
 1185 Verzilverde bestekdelen, waaronder Keltum, in twee mahonie bestekbakken 20
 1186 Verzilverde bestekdelen, druivenschaar en asbakje ATP
 1187 Theelepels, taartvorken, etc., grotendeels verzilverd 10

1188
1191

 1188 Verguld zilveren sierlepel ca. 1700 50

 1189 26 verzilverde bestekdelen, Haags lofje,  waaronder zeven couverts 20

 1190 Drie verzilverde viscouverts, daarbij: verzilverd schaaltje ATP

 1191 Zes-persoons verzilverd bestekgedeelte in cassettte, puntfilet, Sola 25

1192

1196
 1192 Antieke messen, waaronder Bastet, verzilverde kan, schaaltjes, etc. 30

 1193 Divers verzilverd, waaronder schepwerk, fruitmesjes en bloemenvaasje, daarbij: twee icoontjes 10

 1194 Divers verzilverd schepwerk en kleinste boekje ter wereld ATP

 1195 Verzilverd roomkannetje, suikerpot en kandijbakje ATP

 1196 Uitgebreid lot divers verzilverd, waaronder, wijnkoeler, idiverse bestekdelen, dire-lichts kandelaar en dienschalen 30
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 1197 Kavel met diverse verzilverde voorwerpen, waaronder apostelvorkjes, DE bewaarpot en asbak, djokja taartschep et cetera 30

 1198
Kavel diverse verzilverde voorwerpen  waaronder 3 sets Gero theelepeltjes in foedraal, Art Deco theepot met houten handvat, blotter, 
vier Christople flessenhouders, et cetera 30

 1199 Verzilverde bestekdelen en wildschaar 30

 1200 Divers verzilverd, waaronder kapstel met parelrand, Gero 40

1201 1203

Curiosa

 1201 Paar geschilderde portretminiaturen waarvan één in gestoken ivoren lijst, 19e eeuw 50

 1202 Verzameling van twaalf postkaarten met afbeeldingen van de oud kroonprins Wilhelm van Pruisen (1882-1951), Zeven hiervan door 
hemzelf gesigneerd. Daarbij: 18kt gouden dasspeld met 14 diamantjes, volgens de overlevering een geschenk van de kroonprins 100

 1203
Twee bijbeltjes met lederen omslag waarvan één met 14kt gouden slot, daarbij: “Nederlandsche Wetboeken”, miniatuuruitgave, 
Zaltbommel 1839 40

 1204 Twee bronzen priesterfiguren, Midden-Oosten, -10 cm hoog- 15

 1205 Rozenkransen, diverse materialen, hout, parelmoer, etc. ATP

 1206 Collier en dasspeld, Ermani Bulatti 10

1207

 1207
Schwarzwalder houtsnijwerk met speelwerk: kapstokje in de vorm van een hond met veldfles, circa 1900 -speelwerk hapert licht, 
breuk in één haak- 60

 1208 Diverse militaire onderscheidingen, België, W.O. II ATP
 1209 Divers munt- en papiergeld waaronder zilver ATP
 1210 Zeven verzilverde onderborden: Royal France, daarbij: twee Christofle vormstukjes in originele doos en één Swarovski ATP
 1211 Doos met twaalf verzilverde taartvorkjes, ‘Efeu’, WMF, circa 1900 ATP
 1212 Bronzen signet met vrijmetselarijsymbolen, eerste helft 19e eeuw 30
 1213 Vergulde, gedeeltelijk geëmailleerde vrijmetselarij draaginsignes, Engeland, 20e eeuw 10
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 1214
Old Sheffield Plate ménagère met klassieke medaillons en gegraveerd decor op drie pootjes, drie geslepen kristallen strooibussen met 
verzilverde doppen en twee geslepen kristallen hengselkannetjes met deksel, Engeland, circa 1800 80

 1215
Ronde papier-mâché dekseldoos met polychroom decor van een snuif nemende man -h. 4 cm., diam. 12 cm.- en rechthoekige papier-
mâché dekseldoos met polychroom decor van een zich wassende vrouw met toekijkende mannen achter een boom -2 x 7 x 9,5 cm., 
beide eerste helft 19e eeuw -gebruikssporen-

50

 1216 Aardewerk Christusbeeldje, 15e eeuw, “winterhulpspeldje’, WO II, doublé zakhorloge, etc. ATP
 1217 Set van vijf damaststalen keukenmessen ATP
 1218 Twee dakloodjes 10
 1219 Mahonie apothekersweegschaaltje, eerste helft 20e eeuw ATP
 1220 Turmac blikje met naaigerei, Tartanware kokertjes, zilveren vingerhoed, etc. 20
 1221 Bronzen penning, 1e gehalte zilveren broche: Jeroen Krabbé, bakelieten doosje, etc. ATP
 1222 Gemailleerd, van binnen verguld rond turkooiskleurig doosje met polychroom bloemdecor, tweede helft 19e eeuw 30
 1223 Gestoken benen schaakstukken, eerste helft 19e eeuw -één spel compleet , zwaar beschadigd- 20

1224

1228

 1224
Verguld metalen standaard met porseleinen plaquette: H. Hart, broches met porseleinen plaquettes, benen voorwerpen, porseleinen 
wandbordje met polychrome voorstelling van een 16e eeuwse vrouw, etc. 40

 1225 Parelmoer ingelegde hoornen kruithoorn, eerste helft 18e eeuw -l. circa 22 cm.- 30
 1226 Trick Dog gietijzeren mechanische spaarpot -werkend mechanisme, sterke gebruikssporen, de clown zit los- 20

 1227 Zakdoek, uitgebracht ter gelegenheid van de uitreis Amsterdam-Batavia van de Pelikaan, K.L.M. 1933, daarbij: Diverse reisdocu-
menten en stickers, 1e helft 20e eeuw en verzameling benen fiches ATP

 1228
Gestoken vruchtenhouten inktpot in de vorm van een uit een laars kruipende kat met glazen ogen, Schwarzwald, tweede helft 19e 
eeuw -lichte gebruikssporen- 30

 1229 Dubbele vergulde messing fotolijst voor twee carte-visite foto’s met floraal, gedeeltelijk geëmailleerd decor, Jugendstil, circa 1900 20
 1230 Schildpad kistje met halfrond deksel en metalen slotplaatje, 19e eeuw, H. 7, B 18 cm. -lichte defectjes- 30
 1231 Schildpad kistje met halfrond deksel en metalen slotplaatje, 19e eeuw, H. 7, B 18 cm. 20
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 1232
Twee portretminiatuurtjes in been- en ivoor belijmde lijstjes, beide onduidelijk gesigneerd, eerste kwart 20e eeuw -defecten aan de 
lijstjes- 25

 1233 Notenhouten bureauset met vloeier, daarbij: zes viscouverts in cassette met 1e gehalte zilveren manchetten en composiet grepen ATP
 1234 Hoornen face-à-main, daarbij; miniatuur flacon 15
 1235 Doublé face-à-main 15

 1236 Drie diverse lakstempels 16e/18e eeuw 80

1237

1239

 1237 Lakstempels, 19e en 20e eeuw 80

 1238 Bruin lederen sieradendoosje met standaard 20

 1239 Opticienset 20

 1240 Houten gestoken doosje, met daarin diverse zilveren kleinnoden 15

 1241 Schildpad lepeldoosje met ivoren pootjes en sluitrand, 19e eeuw, H. 4, B. 15,5 cm. - barstje - 20

 1242 Koperen pressure gauge, ‘E.H. Hill, Limited Sheffield’ ATP

1243

1246

 1243 Souvenir du Centenaire de L’Indépendance de la Dynastie Belge 1830-1930, gouddruk op leer met emaille portretjes - 30 x 40 cm - 15

 1244 Zes geëmailleerde bekertjes met vermeil binnenzijde -beschadigingen aan twee bekertjes- 10

 1245 Acht verrekijkers, 19e en 20e eeuw, daarbij: revolver, circa 1900, incompleet 30

 1246 Zes diverse sigarettenpijpjes, deels met 14kt gouden monturen, alle in foedraal, circa 1900 en later 25

 1247 Twee krokodillenlederen handtasjes 25
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 1248
Wortelnoten belijmd schrijfkistje met vakverdeling en inktpotje, versierd met parquetterie en parelmoer inlegwerk, circa 1910 - B. 30 
cm - 15

 1249 Vlaggen herdenking Unie van Utrecht, 1979 en studentenbaret ATP

 1250 Wortelnoten doosje in de vorm van boeken, met verborgen slot, parelmoer bekleed beursje, vulpennen, etc. 30

 1251 Hoornen rijstlepels, parelmoer belijmd doosje, verzilverde houder in de vorm van een hondenkop, etc. 20

 1252 Belgisch rood- en cararamarmeren ovale fotolijst, circa 1900 - 25 x 21,5 cm - 40

 1253 Aardewerk vaasje met gegalvaniseerd zilveren floraal decor, vermoedelijk België, circa 1900 - H. 9 cm - 20

 1254 Scheepskompas in cardanische behuizing, gemerkt: Observator, Rotterdam, incompleet - Diam. 40 cm - ATP

 1255 10 deels geverfde pauwenveren ATP

1256

1261

 1256 Ivoren sculptuur: visser met net,  Japan ca. 1900 100

 1257 Vier diverse metalen wijnstoppers met historiserende voorstellingen ca. 1900 25

 1258 Twee messing kruit/hagelmaatjes 25

 1259 Een lot met 6 Rijwielbelastingplaajes: 1924, 1926, 1928, 1930/31, 1931/32 en 1939/1940 20

 1260 Drie diverse Gurkamessen met hoornen grepen in lederen schedes 25

 1261 Palissander wandelstok met notenhouten greep in de vorm van een papegaaienkop met glazen oogjes, circa 1930 - L. 97 cm - 75

 1262 Vijf oude brilletjes waarvan vier in brillenkoker 40

 1263 Uitklapbare wereldbol van stof, met metalen baleinen, in doos, circa 1900 -beschadigd- ATP

 1264 Zilveren muntlepel, vijf 2e gehalte zilveren rinkelbanden en verzilverde muntmessenlegger ATP
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 1265 Vernikkelde samovar  met gezwart houten grepen, gemerkt met Russische adelaar, circa 1900 - H. 41 cm - één knopje missend- 160

 1266 Lactodensimeter volgens Quevenne met papieren schaalplaatje, circa 1920 20

 1267 Bronzen plaquette met eikmerken - 15 x 15 cm ATP

 1268 Porseleinen dekseldoos met blauw-wit floraal decor, De Porceleyne Fles, Delft, koningin Wilhelmina bordje, wortelnoten doos met 
intarsia, parelmoer lepeldoosje, etc. -lichte defecten- 20

 1269 Hartsvanger, met bronzen greep en bolvormige pommel, punt van kling afgebroken, 18e eeuw 100

1270

1271

1276

 1270 Groen marmeren asbak met logo van Rolex - afmeting 18.3 x 18.3 cm 100

 1271 Giacomo Borgogno & Figli, Barolo, Riserva, 1952 en 1967 - niveau goed - 70

 1272 Yab Yum Silver Label, fles mousserende wijn, 1,5 liter ATP

 1273 Twee houten blokschaven en katrol, 19e eeuw 10

 1274 Twee avondtasjes, lucifershouder en scheermesjes ATP

 1275 BWZG asbakje met lotusdecor, dekseldoosje en verzilverd doosje met schelpen ingelegd 10

 1276
Gestoken eikenhouten paneel met voorstelling van offerande aan Christus, mogelijk 17e eeuw -met latere gestoken toevoeging: 
‘Adoration’, 50,5 x 30 cm.- 200

 1277 Lot van vijf zeer oude houtbewerkingsgereedschappen ATP

 1278 Norissa luggage tas, met label Holland-Afrika lijn, met initialen ‘W.G.H’, decoratief stuk ATP

 1279 Oud kunstbeen, vervaardigd van leder, hout en metaal ATP

 1280 Oud verkeersbord, vermoedelijk gebruikt op militaire kazerne, daarbij: een bushalte bord ATP

 1281 Hertengewei ATP
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 1282 Houten ledematen, eerste kwart 20e eeuw, schelpen, etc. 30

 1283 Baklijst met ouden poppenkleding, daarbij: ingelijst religieus borduursel, circa 1870 en ingelijst borduursel: galant paar in Bieder-
meier kleding, circa 1930 20

 1284 Microscoop IA of AI, met verlichting, in grenen kist, jaren ‘30 -defecten- 20
 1285 Mahonie kist met messing beslag en uitgezaagde sleutelplaat, eerste helft 18e eeuw -7,5 x 37 x 18 cm., defecten- 50
 1286 Steengoed pot en twee kruiken, 18e/19e eeuw ATP

1287

 1287 Wortelnoten likeurkelder met geslepen kristallen karaffen en glazen -incompleet- 40

1288

 1288
Wortelnoten theekist met twee compartimenten, gedeeltelijk zwart gepolitoerde mahonie tabakspot en houten karnton met ijzeren 
banden -één band ontbreekt- alle tweede helft 19e eeuw 50

 1289 Mahonie “Traveling & Writing Desk”, “Farthing, London”, 19e eeuw -26 x 20 x 12 cm- 20
 1290 Achtzijdige groen gepatineerde onderzetter, tonvormig bakje en vogelvormig zoutvat, alle Just, Denemarken, circa 1920 20
 1291 Twee verzilverde flesopeners, metalen figuurtjes, twee speelgoedpistooltjes, etc. 20
 1292 Porseleinen pillendoosjes, netsuke, etc. 20
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 1293 Krat met grote verzameling sigaren, Cuba, Indonesië, Honduras, etc. 100
 1294 Christus aan het kruis in lijst met speeldoosmechaniek, 1e kwart 20e eeuw -52 cm hoog- ATP
 1295 Metalen gruttersweegschaal en geëmailleerde metalen warmwaterketel ATP
 1296 Sodaatjes en andere figuurtjes, diverse materialen 10
 1297 Blikken voorraadtrommel met chocoladevormen Milon ATP
 1298 Louis Martin, Louis XIII presentatie doos ATP

 1299
Twee blikjes boorden- en smokingknoopjes waaronder veel parelmoer, miniatuur pistooltje “Maus”, in origineel doosje, 1e gehalte 
zilveren geldklem met gravédecor en oude ansichtkaarten van luchtschepen, grotendeels Frans 20

 1300 Reproductie metalen ridderhelm, met lederen binnenwerk ATP
 1301 Blikje met Schotse ‘John Cotton’ tabak, in ongeopende staat, geimporteerd in Nederland ATP

 1302 Messing lantaarn met geslepen glazen ruitjes, circa 1920 20
 1303 Lijstjes, fotolijsten en dienblaadjes 30

 1304 Oude blikken, twee pluche poppetjes: Sam, the olympic Eagle, Olympic Games 1984, ijsblokjeshouder Gordon’s Gin, opvouwbaar 
koffertje, jaren ‘70, etc. 20

 1305 Handschoenendoos met handschoenen, zakdoekendoos met zakdoekjes, beursje, etc. ATP
 1306 Notenhouten schrijfkist met messing beslag en vakverdeling met inktpotjes, Engeland, circa 1900 30
 1307 Vergulde Dupont aansteker, diverse horloges en een beursje ATP

 1308 Grote blikken Verbandtrommel A, Koninklijke Fabriek van Verbandstoffen, N.V. v/h Utermöhlen & Co., Amsterdam, onder de ge-
deeltelijk originele inhoud verbanddoeken met gedrukte afbeeldingen van mensen en instructies er op, eerste kwart 20e eeuw ATP

 1309 Grenenhouten kist met ingekerft decor van kinderen in klederdracht en florale motieven rustend op wieltjes, circa 1900 - H. 42 cm - 25
 1310 Naaigerei, Chinese poppetjes, flessenbak, boekjes, etc. 20

1311

 1311 Gietijzeren grafkruis, 2e helft 19e eeuw, naamplaat - H. circa 150 cm- 50
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 1312 Telescoop op houten driepoot, voorzien van messing elementen, optisch goed, decoratief geheel 25

 1313 Lot van zeven verschillende wandelstokken, waarbij met (ver)zilverde grepen ATP

 1314 Lot van circa 50 rijwielbelastingplaatjes, diverse jaren, waarbij enkele op naam, daarbij: gaspenningen 30

 1315 Paar geslepen kristallen coupes en schildpad lepeldoosjes op benen bolpootjes, 19e eeuw - doosje beschadigd - 25

 1316 Lot diverse medische instrumenten waaronder injectiespuiten in rvs foedralen, tangen, pincet, reflexhamertjes, jaren ‘40/50 20

 1317 Amerikaans politiezwaailicht, te monteren met zuignappen, jaren ‘80 - L. 133 - 10

 1318 Drie 1e gehalte zilveren asbakjes, twee Chinese geëmailleerde schaaltjes en bijouterieën 30

 1319 Pashoofd met glazen ogen en kunsthaar, Pierre Imans, M 6930-1561, jaren ‘40/’50 -beschadigd- ATP

 1320 Drie diverse wanddecoraties ATP

1321
1327 1329

 1321 Eiken drankhouder met messing monturen en drie glazen karaffen, Engeland, 1e kwart 20e eeuw 150

 1322 Drie hanglampen met glazen kap en wandlampje 10
 1323 Drie messing hanglampen met beschilderde melkglazen kap, 1e helft 20e eeuw 30
 1324 Koperen warmwaterketel met porseleinen grepen, 19e eeuw ATP
 1325 Doosje met vijf beeldjes, Chinees Terracotaleger ATP
 1326 Witte schaarlamp met loupe, Luxit Vista, Pat. # 10060 10

 1327
Opengewerkte verzilverde broodmand, draadglazen schenkkannetje met verzilverd montuur, porseleinen kop-en-schotel met floraal 
decor, vermoedelijk Lowestoft, circa 1800 en dikglazen dekselpotje 35

 1328 Porseleinen tafellampvoet met handbeschilderd polychroom decor van bloemen en figuren, rijkbewerkte bronzen monturen, circa 
1870 -h. 49 cm.- 30

 1329 Gebronsd metalen spaarpot met opschrift: ‘Wie Spaart Vergaart’ en ‘Dordrecht’, circa 1920 - H. 18 cm - 15

 1330 Belgische parkeermeter in metalen kast, adres: A. de Bondt, Brussel, jaren ‘80 ATP
 1331 Glazen lactodensimeter en twee thermometers, circa 1920 15
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 1332 Microscoop met diverse optieken in kist, gemerkt: Kremp en Wetzlar- inclusief garantiebewijs 1936 - 75

 1333 Lot Hindoeistische en Boedhistische beeldjes en snijwerken, waaronder Ganesha, Quanyin daarbij: uitklapbaar huisaltaar 25

 1334 Gietijzeren wapenschild van het Koninkrijk Württemberg, met opschrift: ‘ Furchtlos und Treu’, 19e eeuw - 48 x 42 cm - 50

 1335 Wassen Madonna met Christus kind onder glazen stolp, daarbij: composiet tafellampje in de vorm van een cherubijntje ATP

 1336 ANWB, Atlas van Nederland in gezwart blikken behuizing, daarbij: diverse rijwielbelastingplaatjes 25

1337

1342

1347

 1337 Antieke floret met houten greep - L. 105 cm., punt afgebroken - ATP

 1338 Twee geprepareerde slangenhuiden, Nederlands-Indië, jaren ‘20 ATP
 1339 Heinrich Moshage (1896-1968), vier ijzeren plaquettes: musikantes, uitvoering Buderus Eisenkunstguss, 1948, 1949, 1950 ATP
 1340 Circa 10 boordkraagjes ATP
 1341 Drie plexiglazen stolpjes op zwart gebeitst houten basement ATP

 1342 Miniaturen en beeldjes in diverse materialen, etc. ATP

 1343 Messing tafelklokje, brilletjes in etui, fotolijstjes, Zenith aansteker in doosje, muntmanchetknopen, bijbeltjes, etc. 20
 1344 Lot van drie emaille borden, waaronder ‘Telegraaf’ en ‘Rappel’ 25
 1345 Kunststof beeld: Hond Nipper van His Masters Voice -h. 34 cm.- ATP
 1346 Drie kunststof beelden, twee keer Kuifje en één keer Bobby -80, 35 en 23 cm hoog- ATP

 1347 Metalen beeld: staande ridder -65 cm hoog ATP

 1348 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 - 150

 1349 Grote ovenschaal in verzilverde houder, dienblaadjes, twee aardewerk kastkommen “Timor”, Petrus Regout, Maastricht, etc. ATP
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 1350 Wisselautomaat, wisselt een gulden tegen consumptiemuntjes, in werkende staat, sleutel, guldens en veel muntjes bijgevoegd ATP

 1351 Maarten Toonder, Olivier Bommel dagkalender 1993, blikken doosje, agenda 2003, kaarten, facsimile weekblad en kalender 2004, 
daarbij: Kuifje posteralbum ATP

 1352 Speldjes, imitatie tand ‘Nelson’, sleutels, etc. ATP

 1353 Schildpad belijmde theekist op vier bolpootjes, midden 19e eeuw 30

 1354 Paar bronzen boekensteunen met elandenkoppen, paar boekensteunen met pauwen, tinnen kraantjeskan en tinnen gortkoker, 1875 ATP

 1355 Javaans koperen vaas, oude ansichtkaarten, houtsnijwerk, verzilverde bestekdelen, gestoken benen hoorns, etc. 40

 1356 Nikkelen thee- koffieservies, divers verzilverd, doosje Nederlands muntgeld, sigarettenkokers, sigarenkoker, etc. ATP

 1357 Doos met twaalf ongebruikte pastoorshoeden, maat 54 en 55 40

1358

1363

 1358 Vijf ongedragen bolhoeden in doos, maat 53 25

 1359 Diverse goederen waaronder sluitgewichtje, verguld wandapplique, porseleinen poppen, Russische lakdoosjes, koperwerk, etc. ATP

 1360 Verzameling verzilverd aardewerk en glas ATP

 1361 Divers verzilverd waaronder vaas, Ikora, WMF, porseleinen snorrenkop, pindastel en schoteltjes ATP

 1362 Grote doos met driemaal ‘Martens’ lade voor bankkluis, jaren ‘20-’30, tevens twee kwitantieboekjes, daarbij: losse documentenbox 25

 1363 Lot van 10 PTT postzakken 10

 1364 Ingelijste schilderijtjes, fotolijsten, etc. 40

 1365 Grote verzameling blikken bussen en trommels ATP

 1366 Grote verzameling van enkele honderden kwartetspellen ATP

 1367 Grote verzameling koperwerk, gietijzer, etc. ATP

 1368 Twee kratten met blikken kinderspeelgoed ATP

 1369 Twee kratten met blikken kinderspeelgoed ATP

 1370 Vijf aardewerk bordjes “Timor”, veilinghamer, schaakspellen, Duits gezangenboek, zakhorlogehouders, etc. 20

 1371 Bakelieten balans, barometers, divers koper, etc. 30
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 1372 Eiken kist met twee hengsels, 19e eeuw, gevuld met diverse kistjes en doosjes, 19e/20e eeuw 30

 1373
Twee bronskleurige koperen plaquettes: H. Sebastianus, gemonogrammeerd R.K. en in lompen gehuld ouder echtpaar, daarbij: 
aardewerk wandbordje met blauw-wit bloemdecor, 18e/19e eeuw en samengestelde gestoken eiken wandconsole, Hollandse renais-
sance -h. 22,5 cm.-

30

 1374 Krat met diverse bierpullen, steengoed, glas, etc. ATP
 1375 Krat met divers koperwerk waaronder een eierkoker en een Chinese kandelaar ATP

 1376 Sierei in de stijl van Fabergé, persglazen vaas met decor van een ram en vogel, in de stijl van Lalique, beeld van een monnik, glas-
werk, etc. ATP

 1377 Glazen Champagnekoeler, metalen kinderfietsje, reclamespiegel en twee kunststof reclame-objecten ATP
 1378 Delfts aardewerk tegeltje, verzilverde sigarettenkoker, messing sierraden, porseleinen dienblaadje, etc. ATP
 1379 Kratje met divers glaswerk, waaronder 19e eeuw, Chinees porselein, etc. ATP
 1380 Twee koperen tulbandvormen, puddingvorm, etc., 19e eeuw ATP
 1381 Heupflacons, glazen objecten, divers verzilverd, etc. 30
 1382 Uitgebreide verzameling van meer dan 300 overwegend metalen puntenslijpers 40
 1383 Krat met divers glas en aardewerk, weegschaaltje met gewichten, verzilverd, etc. ATP
 1384 Flinke doos met politietoebehoren, holsters, portofoontassen, etc. 10

 1385 Hoover Junior stofzuiger, gemarkeerd ‘By Appointment to the Late King George VI manufacturers of Electric Suction Sweepers’, in 
werkende conditie, met reserve rubbers voor jarenlang plezier ATP

 1386 Verzameling kistjes en dozen: palissander theekist met twee porseleinen theebussen, schrijfkist, naaidoos, etc., 19e/20e eeuw 50
 1387 Bakelieten sigarenkokers, dolk met bokkenpootgreep, blikjes, etc. 20
 1388 Wandkoffiemolen Douwe Egberts, glazen onderzetters, Glasfabriek Leerdam, porseleinen wijnlabels, Chinees blaadje, etc. 20
 1389 Porseleinen beeldjes, gestoken houten kop, schelp, etc. 20

1390

1398

 1390
Blikken trommel, VS pepermunt, oude platencamera, glasnegatieven, miniatuurbordjes van ‘s werelds befaamde porseleinhuizen, 
scheermesjes, blikjes tabak, oude ansichtkaarten, tegeltjes, etc. 40

 1391 Oud houten schild République Française -49 x 35,5 cm.- ATP
 1392 Krat met antiek porselein, aardewerk, mahonie dienblad, lampvoeten, etc. ATP
 1393 Soester spiegel -lijst defect-, wandlampjes, platenbijbel, gestoken bordenrek, circa 1900, etc. 20
 1394 Speculaasplank, suikerbeestjesplank en metalen chocoladevorm, 19e eeuw en later 10
 1395 Twee hellebaarden en goedendag, 20e eeuw 20
 1396 Zeven replica’s van floretten, sabels, etc. 50
 1397 Flinke doos met fantasie bankbiljetten, voornamelijk USA ATP
 1398 Verzameling van vier emaille, drie blikken nummerborden en een emaille straatnaambord, België 20
 1399 Backplate assembly, met drie zuurstofflessen ATP
 1400 Krat met diverse voorwerpen waaronder zilver en verzilverd ATP

 1401 Diverse batik doeken, miniatuur Dajak zwaard, Japanlak waaier, waaier met handgekleurde voorstelling van dansend paar, circa 1800 
en een faux schildpad briefopener met uitschuifbaar vetkrijtje, jaren ‘30 10

 1402 Dienbladen met porseleinen bodem, twee wandborden, Samarkand, Petrus Regout, Maastricht, koektrommel met nikkelen monturen, 
etc. ATP
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 1403 Tafellamp met porseleinen voet in de vorm van twee kinderen, de kap uit varkensblaas, mogelijk Duitsland, 1e helft 20e eeuw 60
 1404 Gestoken houten graandeurtje, Dogon, Mali - 80 x 50 cm - 20
 1405 Houten krat gevuld met “bricolage” ATP
 1406 Plastic box gevuld met theaterhistorie, waarbij schilden en helmen ATP

 1407 Gestoken houten stoofje met kerfsnit en Turkse knoop, voorzien van  aardewerk testje, 19e eeuw - H. 19 cm - 20
 1408 Bijouterieën, militair kwartetspel, telefoonkaarten, etc. 10
 1409 Divers verzilverd, waaronder presenteerschalen, tafelklokje, plateel beeldje en dekseldoosje met chinoisserie decor 10
 1410 Ovale spiegel in gestoken lijst, facsimile Frisiae, beddenpan, opklapbare wandelstok/krukje, tinnen dienblad, koperen pannenset ATP
 1411 Philips BX 690A buizenradio, circa 1950 ATP

 1412 Koperen scheepslamp, cardanisch kompas, inktpotje, mes in schede met hoornen heft, vijzel en metalen naambordje, Werkplaats Ned. 
Centraal Spoorweg Mij., Utrecht 1902 25

 1413 Paar koetslampen in zwartlak metalen kast met messing ornamenten, laat 19e eeuw - L. 47 cm - 25

 1414 Lot divers waaronder letterbak met letters, lederen koffer, verzilverd horloge, muziekkistje in de vom van een draaiorgel, verzilverde 
kam en zakhorloge 10

 1415 Driedelig verzilverd kapstel, Gero, Kutani bakje, verzilverde aansteker, parelmoer belijmd toneelkijkertje, fossiel, verzilverde druiv-
enschaar, etc. 40

 1416 Ingelijst postzegelschilderij met als onderwerp de vierdaagse zeeslag, naar Willem van de Velde de Oude, 19e eeuw 30
 1417 Replica bronzen 17e eeuwse vijzel, beeldjes, Afrikaans messing beeld op houten basement: zittende naakte vrouw, etc. ATP

 1418

Collectie bierpullen, aardewerk bierpul met tinnen klep en polychroom decor van vissen waar tussen koppen van zoogdieren, steen-
goed bierpul met reliëfdecor van middeleeuwse figuren en tinnen deksel waarop inscriptie “1879 Zum Geburtstage Julius Kupfer von 
W. Kupfer, bruine steengoed bierpul met reliëfdecor van apen, tinnen montuur en deksel, porseleinen bierpul met lithophanie van een 
naakte vrouw in de bodem, etc.

50

1419
 1419 12-armige messing dubbele bolkroon, circa 1900 - L. 72 cm - 125
 1420 Metalen tafellamp, midden 20e eeuw ATP
 1421 Gietijzeren bureaulamp, gemerkt: Niam 20
 1422 Gezwart houten crucifix met biscuit corpus en twee biscuitporseleinen beeldjes: Jozef en Maria, ca.1900 ATP
 1423 Rozenkransen, kruishangers, etc. 20
 1424 Divers devotionalia en beursje ATP
 1425 Houten model van een platbodem, naamplaat A. Sipma - L. 110 cm - 25
 1426 Uitgebreid porseleinen en glazen serviesgedeelte, Hutschenreuther voor KLM business class, jaren ‘70 ATP
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 1427 Krat met uitgebreide verzameling postzegelalbums en postzegels ATP
 1428 Verzameling aanstekers, Ronson, Weltzünder, Cozy, Helo, etc. 30
 1429 Sigarettenkokers, waaronder een bakelieten, jaren ‘30, en twee aanstekers 20
 1430 Bruine lederen sigarenkoker met 2e gehalte zilveren sluiting, houten sigarenkoker met intarsia, kompas Crossing, etc. ATP
 1431 Divers kinderspeelgoed waaronder modeltreintjes, auto’s, etc. ATP
 1432 Twee kunststof speelgoed figuren ATP
 1433 Gobelin: vrouw met  eenhoorn -160 x 120 cm- ATP
 1434 Grote verzameling tin- en koperwerk, 19e/20e eeuw ATP
 1435 Twee kratten met divers tin- en koperwerk waaronder 18e en 19e eeuws ATP
 1436 Mechanisch brandalarm voor op de wand, AFA Security Systems -diam. 29,5 cm.- 30
 1437 Krat met divers glaswerk, plateel, tin, etc. ATP
 1438 Drie kratten met diverse objecten waaronder: porselein, aardewerk, beelden, fotoalbums, bijbeltjes, verzilverd, etc. ATP
 1439 Twee kisten scheepsbenodigdheden, vlaggetjes, petten, stormlantaarns, poppetjes, etc. 40
 1440 Blikken speelgoedtank, speelgoedrevolver, oosters houtsnijwerk, etc. 40
 1441 Krat met divers koperwerk, waaronder 19e eeuw, steengoed kruiken, schilderijtjes, verzilverd, etc. ATP
 1442 Twee kratten met divers aardewerk, tin, koper, etc. ATP
 1443 Set van acht golfclubs, ijzer 2,3,5,6,7,8,9 en sandwedge, gemerkt: Louisville Power Bilt, Hillerich & Bradley in lederen draagtas ATP
 1444 Metalen vliegtuigpropellor -117 cm, wordt niet verstuurd- ATP
 1445 Polychrome jongenspaskop met glazen ogen, Biondi, Manichini, jaren ‘’60 -h. ca. 34 cm.- 40
 1446 Papier-maché paskop -h. circa 36 cm.- 30

1447
1449

 1447 Polychrome buste van Stan Laurel -h. 40 cm., defecten- 20

 1448 Opgezette schildpad -l. ca. 54 cm., lichte defecten- 50

 1449 Wandtelefoon in eiken kast, circa 1920 ATP

 1450 Gietijzeren wandkoffiemolen, No. 1, Engeland ATP
 1451 Krat met diverse klokken, Singer naaimachine, kraantjeskan, verzilverd bestek, etc. ATP
 1452 Etalage mannequin, ‘Moch Figüren, Köln’, jaren ‘50, op gezwart metalen statief 40
 1453 Papspop  met beweegbare houten armen, gemerkt: Obermaier, Duitsland, midden 20e eeuw - H. 180 cm - 25
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 1454 Drie diverse papsoppen met beweegbare houten armen, midden 20e eeuw - incompleet en mankementen - 25

 1455 Drie diverse papsoppen met beweegbare houten armen, midden 20e eeuw - incompleet en mankementen - 25

Klokken en divers

 1456 Reisklokje in messing kast, gemerkt: Matthew Norman, Zwitserland - H. 8 cm - daarbij: miniatuur pendule in messing kast 75

 1457
Vergulde bronzen en messing pendule getooid met allegorische voorstelling van de oogst, adres: CH. Glad, Den Haag, circa 1830 - H. 
39 cm - 200

 1458
Pendule in mahonie kast met gestileerd geelkoperen ornamenten en wijzerplaat, Art Nouveau, fa. Lenzkirch, 1905 -scheur in achterzi-
jde kast- 400

1459

1463 1467

 1459 Metalen penduleklokje met Japonistisch decor, adres: Japy Frères  & Cie, Beaucourt, circa 1880 -15 cm- 60

 1460 Driedelig zwartmarmeren klokkenstel, bestaande uit: pendule en twee coupes, circa 1900 -defecten- ATP

 1461 Rijkgedecoreerde grote composiet beeldpendule: zittende vrouw, adres: Stockard, Liège, tweede helft 19e eeuw -h. circa 58 cm., 
defecten aan zwarte marmeren plaat in basement- 30

 1462 Rood- en zwartmarmeren penduleklok met witgeëmailleerde wijzerplaat, Romijnse cijferaanduiding, Frankrijk, ca. 1880. Slinger en 
sleutel bijgevoegd -45 cm breed- ATP

 1463 Natuurstenen en bronzen penduleklok met gëmailleerde wijzerplaat, Frankrijk, 19e eeuw -40 cm- 60

 1464 Eiken tafelklokje met verzilverde wijzerplaat, Arabische cijferaanduiding,  gestoken halfzuiltjes en ornamenten, Kienzle Uhren, circa 
1920 20

 1465 Notarisklok in mahonie kast, gewichten aanwezig ATP
 1466 Tafelklokje, 20e eeuw -28 cm hoog- ATP

 1467
Wortelnoten tafelklok met bronzen ornamenten en maanstandaanduiding, afbeelding van de Tower Bridge op de wijzerplaat, adres: 
John Thomas, Londen, circa 1970 -h. 43 cm.- 100
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 1468 Driedelig pendulestel met verzilverde en messing kast, Duitsland, circa 1915 - H. 30 cm - 75

 1469 Groene Petit Neuchâteloise, Jaeger LeCoultre, met speeldoos -mechaniek in orde, één geïntegreerde sleutel ontbreekt- 50

 1470 Composiet beeldklokje in de vorm van een jonge vrouw op houten basement, Frankrijk, 1e helft 20e eeuw -H. 40 cm.- 150

 1471 Composiet driedelig klokkenstel op houten basement, Frankrijk, circa. 1880 -54  en 40 cm. hoog- 40

 1472 Messing carriage clock met wekkeruurwerk 19e eeuw 150

 1473 Pendule in onyx kast versierd met verguld metalen beslag, laat 19e eeuw - H. 25 cm - 25

 1474 Messing reisklokje, Angelus Carillon 20

 1475 Eiken tafelklokje met messing beslag van twee putti, circa 1890 -h. 16 cm.-, daarbij: Auguste Moreau (1834-1917), bronskleurig 
composiet beeldje met resten van vergulding, ‘Giseau Chérie’, circa 1900 40

 1476 Friese stoelklok met beschilderde wijzerplaat en loden ornamenten -65 cm- 50

 1477 Eiken staartklok met verzilverde wijzerplaat en gestoken kap, Nederland, 2e helft 20e eeuw -incl. slinger en drie gewichten- ATP

1478 1480 1481 1486
 1478 Staartklok met scheepjesmechaniek in eikenhouten kast 100
 1479 Bakbarometer in eikenhouten kast 50

 1480
Comtoise met Romeinse cijferaanduiding in emaille cartouches, adres: Baudouin, Mombrier. Slinger, gewichten, sleutel en muur-
beugel aanwezig 100

 1481 Friese staartklok in eikenhouten kast 75
 1482 Wandklok in houten kast met geëmailleerde wijzerplaat ATP
 1483 Comtoise klok met witgeëmaillerde wijzerplaat, slinger, wandbeugel, sleutel en gewichten aanwezig ATP
 1484 Notenhouten wandklok met gestoken kap ATP
 1485 Friese staartklok met beschilderde wijzerplaat in eikenhouten kast, 19e eeuw - L. 145 cm - 50

 1486
Friese staartklok met dubbele kap, maanstand en polychroom geschilderd decor. Adres: J. Ratsma, Grouw, 1e helft 19e eeuw -ca. 160 
cm hoog, incl. gewichten, drie koperen schildjes, twee houten engeltjes en één atlas- 400

 1487 Wandklokje in gezwart houten kast met glazen wijzerplaat, Duitsland, laat 19e eeuw 25
 1488 Wandklokje met latoenkoperen frontplaat in gezwart houten kast, 2e helft 19e eeuw - 34 x 30 cm - 60
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 1489
Lierpendule in verguld bronzen kast versierd met zwanenkoppen waartussen bloemguirlandes en maskeron, Frankrijk, Charlex X, 
circa 1830 - H. 49 cm - - uurwerk mogelijk niet origineel - 500

 1490 Replica Friese staartklok met beschilderde wijzerplaat en zon- en maanstand - L. 87 cm - 10

 1491 Friese staartklok met beschilderde wijzerplaat, 19e eeuw -defect - 10

 1492 Replica Friese stoelklok met beschilderde wijzerplaat en loden sierornamenten, naar 18e eeuws voorbeeld - defecten - 40

Gewichten, maatbekers en weegschaaltjes

 1493 Twee Engelse meetapparaatjes van messing, gemaakt naar oude modellen 10

 1494 Engelse bankierweegschaal, op driepoot en geornamenteerd, waarschijnlijk 19e eeuw, geheel intact -H. 64 cm.- 50

 1495 Engelse brievenweger, messing op houten basement, ca. 1900 30

 1496 Franse brievenweger op houten statiefje, met gewichten en houten lade (H.13 cm.) 20

 1497 Engelse brievenweger, vervaardigd uit koper met messing wijzerplaat, ca. 1900, ‘Sylvesters Patent’ (H. 18 cm.) 20

 1498 Engelse brievenweger, Salter’s, ca. 1900 (H. 18 cm.) 20

 1499 Engelse pakketweger, ca. 1900 (H. ca. 14 cm.) 20

 1500 Set van 9 tinnen Duitse maatbekers, ca. 1920, met keuren, van 0,01 t/m 2 liter (grootste ca. 25 cm.) 40

 1501 Tinnen maatbeker voor 2 liter, waarschijnlijk Franse makelij, vrij modern (hoogte ca. 26 cm.), daarbij een Engelse tinnen half pint (H. 
ca. 9.5 cm.) 20

1502

1503

 1502
Houten opbergkist ‘Kontrol Normale’ met standaardmaten, incompleet maar wel met de 4 grootste maten van 1/4 t/m 2 liter, ca. 1e 
kwart 20e eeuw (ca. 17 x 52 x 28 cm.) 100

 1503
Lot met 2 oude curieuze Engelse (bank)gewichten van elk 5,6 kilo, met inscriptie betreffende 50 Pounds, ca. 1900, wellicht bedoeld 
om Crowns (25 Newpence) af te wegen. Een Crown weegt 28,28 gram x 200 = 5,6 kilo, precies 50 Pond. 50

 1504 Lot oude gewichten, voornamelijk ijzer 25

 1505 Lot oude gewichten, voornamelijk ijzer 25

 1506 Twee kistjes met gewichten, Duitsland en Frankrijk, circa. 1900 20
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 1507 Set Bell-gewichten (klokgewichten) van 28 pond t/m 2 ons, totaal 9 stuks 100

 1508 Mahoniehouten kist voor maten, met plaatje met inscriptie ‘London Borough of Greenwich’, zonder inhoud (57 x 41 x 15 cm.) 10

 1509 Sluitgewicht, in complete staat 30

Tin, koper, brons en divers

 1510 James Tandi (1956), sculptuur: Mother with child, brons, tin en koper, gesigneerd -21 cm hoog- 80

 1511 Twee groot formaat messing Amsterdamse kandelaren met schilddragende leeuwen, eerste helft 20e eeuw -53,5 cm.- ATP

 1512 Bronzen vijzel met portretmedaillons, voorzien van stamper, 19e eeuw, H. 16,5 cm 25

 1513 Paar bronzen deurstoppers in de vorm van paarden, -H. 25 cm- 30

 1514 Tinnen eikeltjeskan, spuiten, klepkan, gortebeker, etc., 18e/20e eeuw 25

 1515 Mieke Groot (1949), zilverkleurig glazen vaasje met helderglazen overlay en zwarte glazen stop, gesigneerd en gedateerd ‘81 -h. ca. 
10,5 cm.- 30

 1516 Zes stuks divers Indisch koperwerk 20

 1517 Koperen ketel op mahonie stoof, Nederland, 19e eeuw ATP

 1518 Diverse tinnen voorwerpen, 18e/19e/20e eeuw 20

 1519 Antiek tinnen wijwaterbakje - H. 14 cm - 10

 1520 Een gave tinnen lepel uit de 17e eeuw (gemerkt), metro-vondst Amsterdam 20

 1521 Drie messing tafelkandelaars, eerste helft 19e eeuw ATP

 1522 Divers koper- en bronswerk, waaronder drie vijzels, ketels en koffiemolen 10

 1523 Tinnen schenkkan met geprofileerde banden, meesterteken: Simon Schnell, Lindau, inscriptie ‘F.M.M. 1797’ 30

Vitrinegoederen

 1524 Pieter d’Hont (1917-1997), vader met kind op de schouders, bronzen sculptuur, gesigneerd - H. 24 cm - 75

 1525 Corry van Ammerlaan-Niekerk (1947), bronskleurige plastiek op zwart marmeren basement: twee elkaar de hand schuddende mannen 
op twee elkaar kruisende, omhoog lopende, taps toelopende vlakken ATP

 1526 Corry van Ammerlaan-Niekerk (1947), drie kleine sculpturen met figuren 25

 1527 Corry van Ammerlaan-Niekerk (1947), drie kleine sculpturen van figuren -de hoogste 16 cm.- 20

Bustes en beelden

 1528 Kunststof beeld van een stier -38 cm lang- ATP
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 1529 Bronzen beeld op zwartmarmeren voet: edelhert, gesigneerd Barye, 20e eeuw -hoog 70 cm- 120

 1530 Gestileerd bronzen object -h. 8,7 cm., daarbij: ovale nikkelen koektrommel met porseleinen deksel, Zwiebelmuster ATP

 1531 Eric Claus (1936), ‘De Poortwachter’, gepatineerd bronzen beeld op marmeren voet, H. 13 cm 150

 1532 Paar composiet beelden op houten basement: twee vrouwen, gesigneerd C. Guillemin -55 cm- ATP

 1533
Arthur Waagen (1869-1910), edelhert met jong, bronskleurig composiet beeld op basement, gesigneerd -h. 63 cm., stukje poot van het 
jong ontbreekt- 50

1534
1535

 1534 Edgard Joris (1885-1916), bronzen beeld van een antilope, cire perdue, gesigneerd en gemerkt in de voet -26 cm breed- 250

 1535 Tony van de Vorst (1946), bronzen beeld: “Carmen”, gesigneerd in de voet -46 cm- 350

 1536 Gebronsd metalen sculptuur van een liefkozend paar, 19e eeuw, H. 23 cm. 10

 1537
Composiet beeld op rond zwart houten basement: vrouw met seinsleutel en symbolen van de vooruitgang -h. 71 cm.-, daarbij: 
composiet beeld op groen marmeren basement: half naakte vrouw met haar linkerhand op een wereldbol -defecten, waaronder een 
gebroken arm, h. 58 cm.-

ATP

 1538 Lyda Dirkse de Heer (1948-), keramisch vrouwenfiguur -Hoogte 33 cm- 25

 1539 Corry Ammerlaan van Niekerk (1947), drie bronzen beeldjes 25
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 1540 Emille andré Boisseau (1842-1923), bronzen beeld: “Ense & Aratro”, gesigneerd in de voet en met gietersstempel -H. 62 cm.- 250

1541 1542

1545

 1541 Bep Sturm-van den Bergh (1919-2006), bronzen vrouwenhoofd op travertin basement -H. 43 cm.- 100

 1542 Bep Sturm-van den Bergh (1919-2006), bronzen vrouwenhoofd op travertin basement -H. 40 cm.- 75

 1543 Bronzen beeld van een man in kajak rustend op natuurstenen basement, H. 24 cm. 30

 1544 Gebronsd composiet sculptuur: ‘Aurore’, naar Rousseau, 19e eeuw  - H. 38 cm - 25

 1545 Gestoken houten paneel met voorstelling van griffioenen, 17e eeuw - 16,5 x 52 cm - 60

 1546 Gepatineerd bronzen sculptuur van een paar, naar Pierre-Jules Mêne - H. 20 cm - 20
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 1547
Groot biscuitporseleinen beeld, Parian Ware, voorstellende twee klassieke vrouwen met een mand druiven en een kind op schoot, 
Engeland, circa 1860 -inscriptie ‘The Good Race’, mogelijk later aangebracht, lichte chips aan de voet, h. ca. 42 cm. 150

 1548 Albert Hinrich Hussmann (1874-1946), bronzen beel: ‘Veulen’, -21,5 x 17,6 cm, met gegraveerd plaatje- 250

 1549
Floris de Cuyper (1875-1965), marmeren buste op zwartlak houten piedestal: Juliaan Roosens, politiecommissaris van Borgerhout 
1895-1934, met messing plaatje: ‘De Borgerhoutse Bevolking aan Commissaris J. Roosens 1877-1927’- H. 64 en 120 cm - 150

 1550 Bronzen art deco stijl sculptuur van danseres, in Orientaalse stijl, rustend op marmeren voetje, lengte circa 19 cm 30

 1551 Naar Edgar Dégas (1834-1917), bronzen beeld: “Dance Espagnol’, gemerkt: A.A. Hébrard -36 cm- ATP

 1552 Bronzen reliëf met voorstelling van een man in Belgisch politie uniform, gesigneerd R. de Koker en gedateerd 1948 - L. 45 cm - ATP

1553 1555

1557

1558

 1553
Rijk gestoken houten beeldengroep: Heilige Drieëenheid, op losse bijbehorende console met duivel en inscriptie: ‘In Cruce Salus’, 
Zuid-Duitsland, 17e eeuw -39,5 cm- 800

 1554 Gegoten buste van Pallas Athene op gezwartte voet -44 cm- 20

 1555 Eugène Marioton (1854-1933), gepatineerd bronzen beeld van een jonge man met palmtak, gesigneerd -H.  61 cm - 500

 1556 Gepatineerd bronzen beeld voorstellende Mercurius op ronde voet versierd met druivenranken - H. 29 cm - 80

 1557 Emmanuel Villanis (1858-1914), gepatineerd bronzen buste, ‘Bohémienne’, gesigneerd - H. 15 cm - 100

 1558 Bronzen beeld: ‘La Danseuse Espagnole’, naar Dégas -37 cm hoog- 250
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 1559 Gepatineerd bronzen sculptuur voorstellend een staande halfnaakte vrouw, onduidelijk gesigneerd - H. 22 cm -- armpje gebroken - 100

 1560 Bronzen beeld: vrouwelijk naakt, ongemerkt -26 cm hoog- 120

 1561 Urbain Herregodts (1935-1986 ), gestoken houten sculptuur van een boomstronk, jaren ‘70 - L. 64 cm - 50

 1562 Gestoken houten beeld van twee siervogels met monogram TV (mogelijk Tjipke Visser) - H. 21 cm - 25

 1563 40 diverse tinnen sculptuurtjes van engelen en heiligen met vergulde vleugeltjes 25

 1564 Sjer Jacobs (1963), ‘Zittende Vrouw’, polychroom keramiek beeld op zwart marmeren basement -H. 80 cm.- 400

 1565
Sjer Jacobs (1963), ‘Zwaaiende Jongen’, uit twee delen bestaand polychroom keramiek beeld op zwart marmeren basement -H. 191 
cm.- 500

 1566
Sjer Jacobs (1963), ‘Zwaaiend meisje’, uit twee delen bestaand polychroom keramiek beeld op zwart marmeren basement -H. 198 
cm.- 500

1569

1572

 1567 Sjer Jacobs (1963), ‘Jongen in cabine’, uit twee delen bestaand polychroom keramiek beeld op zwart marmeren basement -H. 162 
cm.- 500

 1568 Weens bronskleurig composiet beeldje: ‘Laitière Flamande’, circa 1900 -slijtage- 20

Iconen

 1569 Russische feestdagen icoon, afbeeldingen van de opstanding en passages uit de bijbel, tempera op hout, 19e eeuw -33 x 28 cm.- 100

 1570 Russische icoon met voorstelling van St. Nicolaas, voorzien van een koperen rizza, laat 19e eeuw -26,5 x 22 cm - 50

 1571 Russische icoon: Moeder Gods van het Teken (Znamenje), midden 19e eeuw - 31 x 27 cm - 40

 1572 Griekse icoon met 1e gehalte zilveren oclad: Maria met het kind Jezus in haar armen, 20e eeuw 80
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 1573 Speelgoed Steiff teddybeer: “Zotty” 40

Speelgoed en spellen

 1574 Opklapbaar poppenstoeltje - H. 61 cm - 10

 1575 Gelithografeerd blikken kindernaaimachientje, circa 1900 - H. 13 cm - 25

 1576 Verzameling speelgoed beren en poppen, waaronder gemerkt Steifff 40

 1577 Lot met diverse tinnen soldaatjes betreffende diverse periodes 10

 1578 Zeepstenen schaakset, Nigeria 10

1579 1583

 1579 Grote verzameling speelgoedauto’s waaronder Dinky en Matchbox in originele verpakking 80

 1580 Grote verzameling speelgoed en speelgoed auto’s, waaronder Dinky en Matchbox 40
 1581 Uitgebreide verzameling kinderspeelgoed waaronder Teddy beren, modelauto’s etc. ATP
 1582 Kunststof gokautomaat ‘Vegas Super Bandit’, 2e helft 20e eeuw, automaat, ‘Happy Skating’, daarbij: diverse speelgoed 25

 1583
Zeer uitgebreid lot van circa 1500 beschilderde tinnen soldaatjes, ruiters en toebehoren, waaronder Nederlandse infanterie 5e Brigade 
1795, Ned.  Regt. Grenadiers, 1810, Boven Rijn Artillerie, 1760, Frankrijk Regiment Lorraine, 1763, Zweden Schonenese oorlog, 
1763, daarbij: diverse boekjes met betrekking toto uniformen - volledige lijst aanwezig -

300

 1584 Vier papier-maché poppen met beschilderde porseleinen kopjes, Duitsland, 19e eeuw -grootste 60 cm, kleinste 40 cm- 20

1585
1586

 1585 Dinky Toys, Locomotief, wagons, etc. 30

 1586 Eiken doos met geëmailleerde metalen verkeersbordjes, ‘Voor het klassikaal verkeersonderwijs’ 30
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Modelbouw

Algemeen

 1587 Kistje oude Meccano onderdelen ATP

Auto’s

 1588 Grote verzameling modelauto’s waaronder Matchbox en Corgi ATP

 1589 Grote verzameling model-autotjes waaronder Matchbox en Dinky Toy ATP

 1590 Diverse speelgoedautotjes waaronder Dinky Toys ATP

 1591 Märklin H0 - 7186 - M-rail draaischijf 25

Boten

 1592 Deels houten model van een volgetuigd 18e eeuws Brits oorlogsschip, mogelijk de HMS Victory 120

 1593 Krat scheepjes in flessen ATP

 1594 Houten model van de Zweedse driemaster De ‘Wasa’ op voet - L. 94 cm - wordt niet verzonden 100

1595

1596

 1595 Houten model van het Franse schip Le ‘Firieux’ _-L. 94 cm - wordt niet verzonden 100

 1596 Houten model van een 19e eeuwse klipper - L. 110 cm - wordt niet verzonden 75

 1597 Vier modellen van klippers en schoeners - langste maat circa 100 cm - ATP

 1598 Vier modellen van klippers en schoeners - langste maat circa 50 cm - ATP

 1599 Drie houten modellen van visserskotters - circa 100 cm - ATP

 1600 Houten model van een volgetuigd 17e eeuws koopvaardijschip - circa 150 cm - - defecten - ATP

 1601 Twee papier-maché modellen van passagiersschepen, Johannes Pietersz. Coen en Johan van Oldebarnevelt - L. 200 cm - ATP

Treinen

 1602 Bouwplaten Erga en folders modeltreinen, jaren ‘30, ‘40, ‘50 20
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 1603 Märklin Trans Europ Express Triebwagenzug, in originele doos, model 3070, HO 50

 1604 Märklin set-HO S, in originele doos, model 2930 25

 1605 Märklin H0 - 2854 - Goederentreinset met BR86 en 7 wagens - Mannesmann buizen - DB 25

 1606 Märklin H0 - 3150 - Northlander, vierdelige eenmalige set uit 1978 150

 1607 Märklin H0 - 3084 - Stoomlocomotief met tender - BR 50 - DB en Märklin H0 - 3082 - Stoomlocomotief met tender - BR 41 - DB 50

 1608 Märklin H0 - 3102 - Stoomlocomotief met kuiptender - BR 53 ,”Mallet” - DB en Märklin H0 - 3111 - Stoomlocomotief met tender - 
Typ 59 - NMBS 50

 1609 Märklin H0 - 3083 - Stoomlocomotief met tender, BR 231 van Administration des chemins de fer de l’État (ETAT) en Märklin H0 - 
3093 - Stoomlocomotief met tender - BR 18.4 - DB 50

1610

1613

 1610
Märklin H0 - 3310 - Stoomlocomotief met tender - BR 012, met olietender - DB en Märklin H0 - 3099 - Stoomlokomotief serie BR 
38 van de DB 50

 1611 Märklin H0 - 3095 - Treinstel - mit Dampflok BR74 - DB, Märklin H0 - 3096 - Tenderlocomotief BR 86 van de Deutsche Bundebahn 
(DB) en Märklin H0 - 3106 - Tender locomotief - BR 78 - DB 50

 1612 Märklin H0 - 3309 - Tender locomotief - BR 85 - DB en Märklin H0 - 3313 - Tenderlocomotief BR 75 van de DB 50

 1613
Märklin H0 - 3092 - Stoomlocomotief met tender, S3/6 van de K.Bay.St.B., Marklin 3090 tenderlocomotief en Märklin H0 - 3087 - 
Tenderstoomloc van de KLVM 75

1614
1617

 1614
Märklin H0 - 3047 - Stoomlocomotief met tender BR 44 van de DB en Märklin H0 - 3005 - Stoomlocomotief met tender, BR 23 van 
de DB 75

 1615 Lot van 25 display locomotiefmodellen 25
 1616 24 diverse wagons, Märklin HO in originele doosjes 50

 1617
Zeer uitgebreid lot Märklin treinrails, waaronder wissels, diverse locomotieven, circa 50 wagons en tenders, 10 diverse locomotieven, 
deels met tender en vier transformatoren, daarbij: doos diverse originele verpakkingen voornamelijk Märklin 150

Tapijten, textiel, kleding etc.
 1618 Lot van tien, deels perzische tapijtjes, waaronder Shiraz, Bochara en Beloudch 10
 1619 Johannes Josseaud (1880-1935), Herengracht/Leidsche gracht, gesigneerd - 35 x 47,5 cm - 20
 1620 Perzisch tapijtje - 87 x 45 cm - 10



Thursday January 10, 2019 Tapijten, textiel, kleding etc.

118

1622
1626

kavel TRUE Inzet

 1621 Zijden sjaaltje, gemerkt: Givency Nouvelle Boutique, jaren ‘70, sjaal gemerkt: J.S. Germain, jaren ‘80 en pochet, gemerkt: Johan de 
Fabreques 25

 1622 Twee Ikat doeken, Sulawesi en Sumba - 260 x 85 cm en 350 x 125 cm - - één met scheur -, daarbij: Paisley doek - beschadigd - 75

 1623 Shiraz loper - 400 x 95 cm - 50

 1624 Ikat, mogelijk uit Sabu - 175 x 90 cm - 40

 1625 Ikat met aan weerszijde gestreepte banen -210 x 170 cm - 30

 1626 Twee Ikat doeken, met aan weerszijde gestreepte banen - 270 x 170 - - één ikat hersteld - 50

 1627 Twee fijngeweven doeken, Toba Batak, Noord-Sumatra - 210 x 110 en 150 x 110 cm - 60

1628

1631

 1628 Drie geweven doeken met verticale banen en glaspailletten - twee met beschadigingen - kleinste maat 130 x 60 cm - 75

 1629 Gewoven Indische doek met florale motieven, verticale banen en glaspailletten - 115 x 130 - 25

 1630 Gewoven en geborduurde Zuid-Oost aziatische doek met glaspailletten - 115 x 125 cm - 50

Design

 1631 Jan Eisenloeffel (1876-1957), geelkoperen en glazen schenkkan met klepdeksel, gemerkt op het deksel -28 cm hoog- 250
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 1632
Blauwe glazen vaas met gekleurd ingesloten decor, Bertil Vallien, Kosta Boda -beschadiging aan de rand, h. 27,5 cm.-, twee blauwe 
glazen vazen, Christinenhütte, twee bolvormigeglazen presse-papiers, Brilliant, Pfeiffer, bolvormig glazen object met ingesloten 
luchtbellen, etc.

40

 1633 Diamond Chair, ontwerp Harry Bertoia, 1952, uitvoering Knoll International, New York, derde kwart 20e eeuw -gebruikssporen- 50

 1634 Zwarte metalen bijzettafel met gele en witte gestanste plaat, Pilastro, jaren ‘60 20
 1635 Alluminium tafellamp, Verenigde Staten, 3e kwart 20e eeuw -40 cm hoog- 25
 1636 Paar Weens bronzen beeldjes voorstellende Afrikaanse strijders, Hagenauer, Richard Rohac, jaren ‘50 - H. 13 cm - 40

Meubilair, spiegels etc.

 1637 Notenhouten schildersezel in Louis Quinze-stijl, 19e eeuw -H. 215 cm- 100

 1638 Driehoekig naaitafeltje met afgeschuinde hoeken, intarsia en speeldoos, op drie poten ATP
 1639 Twee lederen kinderstoeltjes, zwart en wit imitatieleder, Style Traders 888, Junior ATP
 1640 Set van vier stapelbare kunststof tafeltjes, Vico Magistretti voor Artemide Milaan, jaren ‘60 ATP
 1641 Mahonie kaarttafeltje met vilten blad op zwenkwieltjes, 1e helft 20e eeuw ATP

1642

1647

1649

 1642 Drieslags vruchtenhouten kamerscherm -Hoogte 176 cm- 25

 1643 Mahoniehouten handwerktafeltje met twee lades -Hoogte 56 cm- 20
 1644 Driepaneels eikenhouten dekenkistje, -breed 124 cm- 25
 1645 Grenenhouten ladenkastje -hoogte 80 cm- 10
 1646 Eikenhouten gatelegtafel met zes vruchtenhouten stoelen 50

 1647 Wandspiegel in vergulde pâte lijst -67 cm hoog- 15

 1648 Gefacetteerde Soester spiegel in eiken lijst -81 cm hoog- 15

 1649 Glas-in-lood hallamp -32 cm hoog- 20

 1650 Eikenhouten ladenkastje met twee deurtjes -91 cm- 20
 1651 Engels mahoniehouten kabinetje -H. 213 cm.- 175
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 1652 Schoorsteenspiegel in vergulde pâte lijst -H. 217 cm- 175
 1653 Paar Chinese bijzettafels met natuurstenen blad ATP
 1654 Mahoniegefineerd bijzettafeltje met biesintarsia en bronzen beslag, Louis XVI-stijl ATP

 1655 Mahonie naaitafel met rijk palissander interieur, de gedraaide en gecanneleerde poten verbonden door een regel, derde kwart 19e 
eeuw -stukje van de lijst ontbreekt, bovenblad verschoten- 50

 1656
Mahonie schrijfkist met messing monturen, grepen aan de lade en intarsia in het binnenwerk, derde kwart 19e eeuw 16 x 37,5 x 23,5 
cm.- 40

 1657 Geslepen penantspiegel in vergulde lijst met rocaille ornamenten, eerste kwart 20e eeuw -87 x 43 cm.- 20
 1658 Mahonie bijzettafeltje met marqueterie, Zuid Europees -H. 42 cm.- ATP
 1659 Mahonie toilettafeltje met drie lades, voorzien van benen knopjes - H. 81 cm. - 25
 1660 Rechthoekige spiegel in vergulde en geschilderde lijst versierd met rozetten, circa 1820 - 85 x 45 cm. - 30

 1661
Bijzettafeltje met rond blad rustend op drie-sprantpoot, voorzien van zwart -en goudlak chinoiserie decor, ingelegd met parelmoer, 
voorstellend een bloesemboom met paradijsvogel, vlinders en vleermuizen, circa 1870 - H. 72, Diam. 75 cm - 200

 1662 Eiken ridderfauteuil met snijwerk van leeuwenmaskerons, rustend op getorste poten, verbonden door regels, Louis XIII-stijl 25

1663

1668 1669

 1663
Eiken archiefkast, met dubbele roffeldeur, waarachter diverse archieflades en voorzien van twee uittrekbare schrijfbladen, circa 1910, 
hoogte circa 185x90x40 cm, sleutel niet aanwezig 50

 1664 Gietijzeren porte-manteau met florale motieven en parapluhouder - hoogte 185 cm 25
 1665 Messing haardscherm met twee opengewerkte panelen en deuren, rankendecor, circa 1880 -defecten- 40
 1666 Bijzettafeltje in de vorm van een serverende Mickey Mouse, uitgave: Disney Company ATP
 1667 Vruchtenhouten keukenrek met aardewerk voorraadlaatjes, circa 1920 ATP

 1668
Ingelijst glas-in-loodraam met geschilderd alliantiewapen en inscriptie: ‘De Heer Johan Pieter van der Venraede 1624’, 19e/20e eeuw 
-115 x 70 cm- 125

 1669 Ronde groot formaat metalen vogelkooi met houten knop -100 cm hoog- ATP

Muziekinstrumenten en divers
 1670 Viool met strijkstok in kist, “Copie de Jacobus Stainer in Absom Prope Oenipontum” -defecten- ATP
 1671 Metalen trommel, Buffalo met twee trommelstokken ATP
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 1672
Zwitserse cilinderspeeldoos met verwisselbare rollen in palissander kast versierd met florale intarsia, adres: Mermod Frères, Ste 
Croix, circa 1880 - H. 31, B. 73,5, D. 30 cm - 1200

 1673 Gehoute vioolkist met blauw vilten interieur, messing beslag en greep, adres: Eerste Meppeler Muziekinstrumentenhandel Handel, Fa. 
Wed. HKS. Bloksma, eerste kwart 20e eeuw ATP

 1674 3/4 viool met strijkstok - diverse restauraties - 30

 1675 Groot lot diverse muziekinstrumenten, waaronder klarinetten, koperwerk en een mandoline, wordt niet verzonden ATP

 1676 Accordeon, merk: Stradivari, Italië, in faux parelmoer kast en originele kist 25

 1677 Doedelzak 20

 1678 Mondharmonica, M. Hohner, Blues Harp ATP

Oude aandelen

België

 1679 Belgium - Co. des Installations Maritime des Bruges, very decorative, with full coupon sheet, 1904 85

China

 1680 China - Lung-Tsing-U-Hai, 1921, uncancelled with coupons 35

 1681 China - Lung-Tsing-U-Hai, 1920, uncancelled with coupons 35

1682 1683

 1682 China - Reorganisation loan, 1913, red 50

 1683 China - Reorganisation loan, 1913, green 70

 1684 China - Chinese Government, Hu Kuang Railway, 100 Pounds 75

 1685 China - Chinese Government, Hu Kuang Railway, 20 Pounds 50

 1686 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50
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 1687
Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1688 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1689 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1690 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1691
Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1692 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1693 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1694 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

1695 1699

 1695
Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1696 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1697 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1698 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1699
Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1700 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1701 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1702 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50
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 1703
Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1704 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1705 Government of the Chinese Republic - Gold loan 5,5 % of 1913 of the Government of the Province of Petchili of 500,000 Pound 
Sterling, bond for £20 to bearer 50

 1706 China - 12 x bonds and shares 120

1707

1708

 1707 China - 14 x bonds and internal loans 70

 1708 A lot with 9 pieces ‘Chinese Imperial Government Gold Loan 4.5% of 1898’, bond for 100 Pound Sterling 75

 1709 China - China’s foreign debt, Kuhlmann Catalog, minor water damage 20
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1710
1711

1721

kavel TRUE Inzet

Deutschland

 1710 Germany - lot of 39 Steingutfabrik Coldiz AG, 1000 Mark, decorative 70

Duitsland

 1711 Germany - more than 140 poeces, over 40 different types 80

Egypt

 1712 Egypt - 3 x Alexandria Shipping and Navigation Co., very decorative 25
 1713 Egypt - 21 x So. Fonciere du Domaine de Cheik Fald, very decorative 25

Griekenland

 1714 Soe. Athenienne d’Automobiles ‘Athena’ 15

Lots Netherlands and Oversea

 1715 A lot with appr. 225 pieces Thomas Regout, mainly 500 Gulden, period 1962-1984, nice condition 10
 1716 A lot with 10 x Nederlands Antillen (4.5% 1959) and 15 x Petroleum Royalty Maatschappij ATP
 1717 25 stuks Winstaandelen NederlandscheTramwegmaatschappij, Heerenveen 1912 ATP
 1718 Een obligatie groot fl. 50,- van de Middelburgse Ijsclub, mei 1954, nr. 129 ATP
 1719 Negen aandelen van fl. 1000,= N.V. de Houtindustrie ‘De Driehoek’, Wildervank 1946 ATP
 1720 Netherlands - 11 x Associated Gas and Electric Co. 10
 1721 Netherlands - Nationale Werkelijke Schuld, 1831, with two receipts 75
 1722 Netherlands - 7 city loans 35
 1723 Netherlands - 9 x Siboga Caoutchouc Plantage Mij. 20
 1724 Netherlands - 7 x Credietbank voor Nederlandsch Indische Gemeente er Ressorten 10
 1725 Netherlands - 19 x Hollandsch Grondkrediet Bank 15

1726

1729

 1726 Netherlands - 10 x Ned.-Indische Rubben en Hevea Mij 20

 1727 Netherlands - 18 x National Textile Mij. 15

 1728 Netherlands - 5 x Vereeniging tot Exploitatie eener Proefzuivelboerderij, 1900 25

 1729 Netherlands - 9 x Kingma’s Bank, 1919, with some coupons each 60

 1730 Netherlands - 8 x Mij. van onroerende Goedern en Waarden in Spanje, 1872 50
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1731 1735 1739

kavel TRUE Inzet

 1731 Plantagien in de Colonien Rio Essequebo en Rio Demmerary 80

 1732 Netherlands - 36 x Bertels Oliefabrieken 30

 1733 Netherlands - 24 x Diamant-Mij. H. E. Slijper 20

 1734 Netherlands - 60 x DAF 25

 1735 Netherlands - 26 x Meelfabrieken der Ned. Bakkerijs 20

 1736 Netherlands - 32 x Amstelbrouwerij 20

 1737 Een lot met 6 aandelen van de NV ‘IJsselsteinsche Bouw-Maatschappij’ uitgegeven in 1934, toegevoegd bijna 50 aandelen NVBM 
(Verenigde Bedrijven Nederhorst - Nederhorst United) 20

 1738 Een Certificaat van fl. 20,= van de NV Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB uit 1971 20

 1739
Een interessant lot oude aandelen: Tonella I (nrs. 1 t/m 4), Tonella II (nrs. 1 t/m 4), Senco VII (nrs. 1 t/m 4), Senco IX (nrs. 1 t/m 4), 
Jochris (nrs. 1 t/m 4) (alle 1927-1928), Algiers (1931, nrs. 1 t/m 4) en De Eerste Amstelstad (1912, nrs. 1 t/m 16) - van alle aandelen 
in dit lot zijn dus de eerste exemplaren aanwezig

40

 1740
A mixed lot with 25 x Petroleum Royalty Mij, 15 x Obligaties gemeente Rotterdam 1928, 25 x Nieuw Afrikaanse Handels Ven-
notschap op (beroemde) namen, 50 x Naarden International, 50 obligaties gemeente Rotterdam 1919 + 1928 en 25 x Nederlandsche 
Tramwegmaatschappij - totally ca. 190 pieces

20

 1741 1 Photogen Bewijs van Aandeel A no. 196, rare ATP

1742 1745

 1742
A mixed lot of bonds and shares: 70 x Photogen, 9 x Nederlandse Antillen, 30 x Netherlands, 3 x Drachenquelle, 2 x Mijn-Compagnie 
‘Nederland’ and 30 x Petroleum Royalty Maatschappij - totally more than 140 pieces, nice starting collection 25

 1743 Documenten over effecten, waarbij Grootboek der Nationale Schuld en het transporteren van aandelen in de Nederlandse handels-
maatschappij 15

 1744 Prijscourant der Effecten, gedateerd 8 April 1802 10

 1745 Netherlands - 27 x Netherlands, some double 15
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1746

1747

1752

kavel TRUE Inzet

 1746 Netherlands - Dordrechtsche Roei-en Zeil-Vereeniging, 1902 and Koninklijke ... 1929 25

Lots world

 1747 A larger lot with appr. 60 modern pieces USA 35

 1748 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. ATP

 1749 A lot with old bonds and shares world including Petrus Regout ATP

 1750 Diverse aandelen, certificaten en Russische obligaties, waarbij Iwangorod-Dombrowa Eisenbahn Gesellschaft, alsmede enig divers10 10

 1751 Emprestito de la ville de Madrid, 1868 25

 1752 5 different Swedisch papers, SKF, Kreuger, + Toll (20 + 100 Kronen), Larson (100 + 500 Kronen) 35

1753 1754

1760

 1753 A lot with 11 oversized decorative ones 65

 1754
France - 20 different automobile shares - Citroen, Buire, Corse, L’Ur Baine, Meteor, Hurt, Camionage, Cottin-Desgouttes, SCAP, 
Margib, Schneider, Million-Guiet etc. 80

 1755 Germany - City of Cologne (Köln) 40
 1756 Asia - 19 x China, Russia, Japan, India 40
 1757 16 x South America 55
 1758 Chemins de Fer Ethiopiens, decorative 40
 1759 UK - The Vicing Whaling Co. Ltd., 2 different papers, 10 Shares and 100 Shares 25

 1760 USA/Netherlands - lot of 5 x Actie groot Honderd Dollars, Bank der Vereenigde Staaten van America, 1841 - 1843, all with coupons 90

 1761 Irak/Hussein, - 20 papers, 5 sets of 4 different ones 50
 1762 Euro Disneyland - Lot of 47 65
 1763 A lot with over 100 European bonds/shares 50
 1764 Puzzle of Standard Oil share ATP
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1765

1768

kavel TRUE Inzet

 1765 Spain - Barcelona Traction, light and power - ca. 200 papers, tight trim, right side coupons are fixed with adhensive tape bond 60

 1766 World - 450 Kilo Moto 70

 1767 Een lot met ca. 20 oude aandelen Nederland en wereld wo. Willem Borski en ‘NV Noorder Zwembad’ Groningen (nr. 009) 40

 1768
A large and varied lot with 3 Dutch colonial pieces (Mangoenan Djero, 1883), ca. 35 Russian pieces, ca. 12 pieces world, ca. 25 
pieces of the Netherlands etc. - totally ca. 75 pieces 100

1775

 1769 A mixed lot with appr. 400 pieces world including doublets 40

 1770 A lot with 70 x Nationale Textielmaatschappij, 30 x Receipts United States of Mexico, 50 x United States of Mexico (25 x 100 and 25 
x 500), 75 x Kilo Moto, 80 x Greece (3 different types) and 50 x Belgium - totally more than 350 pieces 30

 1771 A mixed lot with appr. 100 pieces world, many Greece 10

 1772 A mixed lot with appr. 100 pieces world, many Greece 10

 1773 A mixed lot with appr. 100 pieces world, many Greece 10

 1774 A lot with a few hundred pieces Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap, with interesting shareholders and some foreign stamps ATP

1777

Rusland

 1777
Russia - 4 different „Certificaat“:(1) Russische Fondsen in Bank-Asignation, 1000 Roebels, 1825 + (2 and 3) 1000 Roebels in Asig-
naten, 1825 en 1825 + (4) Russische Fondsen, 500 Roebels, 1821 90

 1778 Russia/China - Sate Loan of 1902, fort he realization of China’S contribution to Russia, 8 papers, 3 x 2000, 4 x 1000, 1 x 500 German 
Reichsmark, uncancelled 50

 1775
A mixed lot with old bonds and shares: 390 x Fronciere du Som INW SW Cheikh Fadl, 100 x Kilo Moto, 2 x German Gouvernement, 
2 x Land Bank of Egypt, 14 x Oostenrijk-Hongarije, 50 x world, 1 x Kreuger and Toll, 80 x Greek pieces, 9 x Poland, some pieces 
Belgium and 50 x Mexico - totally more than 700 pieces!

75

Mexico

 1776 18 x Mexico - incl. 10 x United States of Mexico 40
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1785
1786

 1786 USA - 14 x decorative large size bonds 90

 1787 USA - 37 x Railway shares, all picturing railway, some multiple 55

 1788 USA - 26 shares, all with vignets, some muliple 30

 1789 USA - 5 State Bonds, South Carolina - 1871, Louisiana - 1892, 500 $ and 1000 $, Louisiana -1914, 100 $ and 1000 $ 80

kavel TRUE Inzet

1790 1791

 1790 USA - State of Mississippi, Loan 1833 120

 1791 USA - 5 different Confederate Bonds, all with some coupons 150

 1792 USA - over 90 shares, incl. some lots 30

 1793 A lot with 8 pieces railroads USA including some better ATP

 1794 2 pieces Confederate States, $500 and $1000 ATP

1795

 1795 An interesting lot with 10 pieces Confederate States of $500 and $1000 (Chr. 125) 150

USA

 1779 Emprunt du Gouvernement de Honduras 1869, 300 Francs, 1869 ATP

 1780 Confederate States $500, Richmond 1863 ATP

 1781 A lot with 2 pieces Confederate States, both $1000 ATP

 1782 A lot with 2 pieces Confederate States, both $1000 ATP

 1783 2 x Confederate States (Chriswell 125) ATP

 1784 45 x Alcres Corp. , Gold Bond, all with American fiscal stamps 50

 1785 5 x different bonds of the Confederate States 140
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 1806
18kt geelgouden schakelarmband met het Chinese ‘dubbel geluk’ en pauw motieven, het veiligheidskettinkje voorzien van chinese 
geluksmuntjes - omtrek 16 cm 700

 1807 18kt geelgouden armband met gourmetschakel - omtrek 17 cm 800

 1808 18kt geelgouden filigrain broche in bloemvorm - lengte 33 mm 90

 1809 14kt witgouden brochette gezet met een achtkant geslepen diamant in kastzetting - lengte 52 mm 80

 1810 Broche, tevens als hanger te dragen, gezet met een camee met voorstelling van ´De drie Gratiën´ (18,5 gram) 125

 1802 14kt geelgouden broche, gezet met talloze roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - lengte 42 mm - 200

 1803 14kt geelgouden broche met veermotief, gezet met zaadparels en peervorm gefacetteerde glasgranaten - twee zaadparels en een 
granaat missen, lengte 4 cm 25

 1804 14kt roségouden armband met gourmetschakel, waaraan een 21kt Zuid-Afrikaanse pond, 1897 - slot defect, lengte 16 cm 350

 1805 18kt geelgouden armband in slangvorm - omtrek 16 cm 800

kavel TRUE Inzet

Gouden sieraden en voorwerpen

 1800 18kt geelgouden broche in bladvorm - lengte 45 mm 150

 1801 14kt geelgouden collier met popcornschakel en kwastjes - lengte 44 cm 175

1800

1801

1802 1805

1806 1809
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1811 1812

kavel TRUE Inzet

 1811 14kt roségouden collier, het middendeel gedecoreerd met acht briljant geslepen diamanten in witgouden pavézetting - lengte 42 cm 600

 1812 14kt geelgouden tricolour zonnecollier met gematteerde schakels, in origineel foudraal - lengte 43 cm 500

1813 1815

 1813
14kt witgouden negligéhanger met geelgouden achterzijde, de pampel gezet met een oudslijpsel briljant van circa 0.70 ct in chatonzet-
ting, verder gezet met vijf oudslijpsel briljant geslepen diamanten, allen in open kastzetting, circa 1920 - aan 14kt witgouden collier 
van latere datum, lengte 43 cm -

225

 1814 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, met daaraan een hanger met een ovaal cabochon geslepen opaal - lengte 46 cm 150

 1815 14kt geelgouden collier bestaande uit drie strengen met jasseronschakel, waaraan 14kt geelgouden filigrain kruishanger - lengte 58 cm 500

 1816 14kt geelgouden ring met bolmotief - ringmaat 54 mm 50

1817 1818

1819

 1817
14kt witgouden solitairring gezet met een briljant geslepen diamant, gewicht circa 0.35 ct - chips aan rondist, kwaliteit piqué, ring-
maat 57 mm - 150

 1818
18kt geelgouden ring gezet met een ovaal gefacetteerde saffier, geflankeerd door 12 briljant geslepen diamanten in chatonzetting - 
ringmaat 56 mm - 200

 1819 14kt tricolour trilogiering bestaande uit een witgouden, geelgouden en roségouden band - ringmaat circa 56 mm 125

 1820 14kt geelgouden slagring gezet met twee roosgeslepen diamanten in dichte zetting, daarbij; 14kt geelgouden memoriering met ge-
graveerd motief, bevatte van origine een haarwerkje - ringmaten 51 mm en 56 mm 50
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1821 1822 1823

kavel TRUE Inzet

 1821 14kt geelgouden ring gezet met een briljant geslepen diamant in chatonzetting - ringmaat 50 mm 80

 1822 14kt geelgouden ring gedecoreerd met twee slangen en een cultivéparel - ringmaat 56 mm - 125

 1823
14kt geelgouden ring, centraal gezet met een oudslijpsel briljant geslepen diamant in witgouden kastzetting, geflankeerd door 8 oud-
slijpsel briljant geslepen diamanten in pavézetting, gezamenlijk gewicht circa 0.80 ct - met inscriptie, ringmaat 50 mm - 250

 1824 14kt witgouden ring gezet met drie oudslijpsel briljant geslepen diamanten in kastzetting - ringmaat 52 mm 100

1825 1826 1827

 1825
14kt geelgouden ring gezet met ovaal gefacetteerde carneool, daarbij; 14kt geelgouden hanger gezet met rond gefacetteerde carneool 
- ringmaat 55 mm 80

 1826 14kt geelgouden ‘Toi et Moi’ ring gezet met twee hematiet bollen - ringmaat 54 mm - (brutogwicht 5,75 gram) 75

 1827 18kt geelgouden zegelring gezet met een ovalen carneool - ringmaat 60 mm - 200

1828 1831 1832

 1828 14kt witgouden ring met een rozet van achtkant geslepen diamanten in kastzetting - ringmaat 57 mm 75

 1829 14kt witgouden rozetring gezet met roosgeslepen diamanten in open zetting - ringmaat 56 mm - 150

 1830 14kt geelgouden ring in bloemvorm, centraal gezet met een cultivé parel omringd door achtkant geslepen diamanten in chatonzetting 
- ringmaat 56 mm - 150

 1831
14kt geelgouden rozetring gezet met een ovaal geslepen topaas van circa 5.5 ct, omringd door briljant geslepen diamanten in chaton-
zetting, gezamenlijk gewicht circa 0.30 ct - ringmaat 56 mm - 300

 1832 14kt bicolour gouden rijring gezet met briljant geslepen diamant in railzetting - ringmaat 57 mm - 175

 1833 18kt geelgouden broche, tevens als hanger te dragen, gezet met een schelpcamee voorstellende een meisje en profil met een duif, 
gesigneerd ‘Muro’ - lengte 55 mm 100
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1834 1837

kavel TRUE Inzet

 1834 14kt geelgouden brochette met filigrain, gezet met drie cultivé mabéparels - lengte 53 mm 75

 1835 Twee 14kt geelgouden broches, één met gevlochten motief, één gezet met een zirkonia 75

 1836 Twee antieke 14kt roségouden broches, één gezet met een zaadparel, één met gegraveerd motief 80

 1837 Lapis Lazuli waaiervormig snijwerk in 14kt geelgouden montuur met brochering - barst in lapis, lengte 50 mm 80

1838

1842

 1838 14kt geelgouden filigrain keelknopen, vermaakt tot broche - brochering ontbreekt, lengte 45 mm 125

 1839 14kt geelgouden brochette gezet met een briljant geslepen zirkonia, daarbij; 14kt geelgouden speld gezet met peervormig roos-
geslepen granaat 50

 1840 14kt geelgouden broche met cannetille en een ovaal roosgeslepen carneool - lengte 24 mm 60

 1841 14kt geelgouden broche gezet met een schelpcamee van een dame en profil - afmeting 45 x 34 mm - daarbij; onedele broche gezet 
met een zirkonia 75

 1842 14kt tricolour gouden broche met fantasiemotief - inscriptie op achterzijde, lengte 46 mm 50

 1843 14kt geelgouden veerbroche - lengte 60 mm 40

1844 1845

 1844 Bloedkoralen collier met tonnetjeskralen circa 8 mm aan 14kt geelgouden bolslot - lengte 44 cm, gewicht 50 gram - 175

 1845 Tweestrengs bloedkoralen armband aan 14kt geelgouden slot gezet met een cabochon geslepen bloedkoraal - lengte 21 cm - 75
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1846
1849

kavel TRUE Inzet

 1846 Twee paar bloedkoralen oorstekers: één gezet met een rozet van bloedkoralen en één met twee bloedkoraal kralen 50

 1847 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen bloedkoraal - ringmaat 59 mm - 40

 1848 Driestrengs bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden slot met een cabochon geslepen bloedkoraal - lengte 40 cm - 80

 1849 Bloedkoralen sautoir aan 14kt geelgouden bolslot - lengte 112 cm, gewicht 69 gram - 200

 1850 Bloedkoralen staafjessautoir aan 14kt geelgouden slot - lengte 111 cm, gewicht 50 gram - 100

1851 1852

 1851 Bloedkoralen collier aan onedel slot, kralen oplopend, diameter grootste kraal 15 mm - lengte 42 cm, gewicht 61 gram - 300

 1852 Bloedkoralen collier aan BWGG slot - lengte 40 cm, gewicht 32 gram - 75

 1853 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden slot, diameter kralen circa 6 mm - lengte 75 cm, gewicht 45 gram - 100

 1854 Bloedkoralen staafjessautoir aan 14kt geelgouden kapittelslot - lengte 106 cm, gewicht 44 gram - 80

 1855 Bloedkoralen collier aan 14kt gouden slot - originele bolslot nog aanwezig, lengte 54 cm, gewicht 33 gram - 150

1856

1857

 1856 18kt geelgouden oorclips gezet met achtkant geslepen saffier, smaragd en robijn en briljant geslepen diamant in chatonzetting 100

 1857 18kt geelgouden oorschroeven gedecoreerd met zwart emaille en gezet met zaadparels en amethist in chatonzetting 75

 1858 14kt geelgouden oorstekers gezet met rond geslepen glasgranaten - poussettes ontbreken - 35

 1859 14kt geelgouden oorclips met knoopmotief - diameter 1,5 cm 50
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1860 1862

kavel TRUE Inzet

 1860 14kt geelgouden oorclips gezet met cabochon geslepen tijgeroog - diameter 1,9 cm - 75

 1861 Paar 14kt gouden oorbellen met cultivéparel 30

 1862 18kt geelgouden oorstekers gezet met bloedkoralen rozen 150

 1863 14kt geelgouden oorstekers met schakelmotief 50

1864 1865 1871

 1864
Kavel bestaande uit een ring en een hanger gemaakt van akar bahar en gezet in 18kt geelgouden monturen - lengte hanger 4 cm, 
ringmaat 53 mm - 50

 1865 Onyx hanger in de vorm van een ‘mano fico’ handje met 18kt gouden montuur 25
 1866 14kt geelgouden hanger met ovaal geslepen rookkwarts, waarbij; 14kt geelgouden hanger met rozenkwarts 25
 1867 14kt geelgouden hanger gezet met een emeraude geslepen synthetische spinel - lengte 2,5 cm 45
 1868 BWGG roségouden hanger met twee glazen zijden, bevat een haarwerkje, negentiende eeuw -lengte 3,5 cm - 20
 1869 14kt geelgouden filigrain hanger met cannetille - lengte 3 cm 40
 1870 14kt geelgouden hanger gezet met een brilant geslepen diamant in chatonzetting, circa 0.25 ct 150

 1871
14kt roségouden stijve armband met uitgezaagde C voluten, centraal gezet met een roosgeslepen diamant in gesloten zetting, 19e 
eeuw - omtrek 17 cm - 225

 1872 Twee 14kt geelgouden antieke broches, één met gegraveerd cirkelmotief, één bewerkt met cannetille en een pampeltje aan de onder-
zijde 80

1873

1874

 1873
14kt geelgouden Belle Epoque brochette met witgouden voorzijde, waaraan een pampel, gezet met oudslijpsel briljant geslepen 
diamanten en twee parels, circa 1915 - één diamant los, nog wel aanwezig, afmeting 40 x 47 mm - 175

 1874
14kt geelgouden Belle Epoque hanger met zilveren voorzijde, gezet met twee ovaal gefacetteerde robijnen, acht oudslijpsel- en 21 
roosgeslepen diamanten in open zetting, circa 1900 - lengte 45 mm incl. oog - 200
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1875

1876

kavel TRUE Inzet

 1875
14kt geelgouden rijring gezet met vijf oudslijpsel briljant geslepen diamanten in chatonzetting en vier roosgeslepen diamanten in open 
zetting - twee roosdiamanten ontbreken, ringmaat 58 mm - 200

 1876 18kt geelgouden armband met gevlochten schakel - 30 mm breed, lengte 19,5 cm 1300

1877 1879

 1877 14kt geelgouden slavenarmband - omtrek 18 cm 175

 1878 14kt geelgouden armband met gevlochten schakel - lengte 19,5 cm 90

 1879 14kt geelgouden schakelarmband met daaraan 9 bedels - lengte 19 cm 250

1880 1881

 1880 18kt bicolour gouden schakelarmband met fantasieschakels, Italiaanse keuren - lengte 20 cm 375

 1881 14kt geelgouden collier met fantasieschakel - lengte 50,5 cm 130

 1882 14kt geelgouden armband met fantasieschakel - lengte 19 cm 75

 1883 14kt geelgouden armband met ankerschakel - lengte 19 cm 15

 1884 14kt geelgouden schakelarmband met daaraan vier munthangers: gouden tientje 1875, gouden tientje 1927, gouden vijfje 1912 en 
gold sovereign 1900 - lengte 19 cm 550
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1885

1886

kavel TRUE Inzet

 1885
14kt geelgouden driestrengs armband met dubbele jasseron schakel, het slot gegraveerd en gezet met drie cabochon geslepen bloed-
koralen - lengte 18 cm 150

 1886
14kt witgouden armband met honingraatschakels, gezet met 26 briljant geslepen diamanten, gezamenlijk gewicht circa 0.78 ct, in 
origineel foedraal - lengte 17,5 cm - 500

1887

1888

 1887 14kt geelgouden armband met gevlochten fantasieschakel - lengte 18,5 cm 225

 1888
14kt geelgouden bedelarmband met gourmetschakel waaraan 13 bedels, waaronder gouden tientje 1912, JFK penning 1968, Art Nou-
veau hanger gesigneerd Emile Vernier en kompas - medaillon in boekvorm onedel,  lengte 19 cm 800

1889 1893

 1889 18kt geelgouden collier met popcornschakel - lengte 85 cm 600

 1890 14kt geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 69 cm 125

 1891 18kt geelgouden collier met vossenstaartschakel - lengte 70 cm 150

 1892 14kt geelgouden collier met gedraaide schakel - lengte 74 cm 120

 1893 18kt geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 50 cm 850

 1894 18kt geelgouden collier met ankerschakel - lengte 60 cm 850
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1895 1896

kavel TRUE Inzet

 1895 18kt geelgouden collier met koordschakel - lengte 43 cm 450

 1896 14kt geelgouden broche met abstract motief - lengte 45 mm 100

 1897 14kt roségouden broche in maanvorm, gezet met briljant geslepen glasstenen in chatonzetting, daarbij; 14kt roségouden oorhangers, 
gezet met oud kussenslijspel geslepen glasstenen in chatonzetting 80

1898

1899

 1898 14kt geelgouden broche in de vorm van een zeepaardje, met een briljant geslepen diamant in kastzetting als oogje - lengte 50 mm 150

 1899
14k witgouden brochette met geelgouden brochering, gezet met een rozet van oudslijpsel briljant geslepen diamanten - lengte 48 mm 
- 80

 1900 14kt gouden bloembroche bezet met talloze roosgeslepen diamanten 225
 1901 Eerste gehalte zilveren speld met 14kt witgouden zetting, gezet met geslepen roosdiamant -lengte 5,3 cm- 25
 1902 14kt gouden pijlvormige broche gezet met zirkonia, circa 1900 20

 1903 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 140

 1904 14kt geelgouden broche met fantasiemotief - diameter 3,5 cm 60
 1905 14kt geelgouden brochette gezet met drie cultivéparels - lengte 4,7 cm 30

1906 1908

 1906 14kt geelgouden holle slavenarmband, 4,5 mm breed - omtrek 18 cm 100

 1907 18kt geelgouden slavenarmband - omtrek 18 cm 170

 1908 Vier 18kt geelgouden slavenarmbanden met verschillende motieven - omtrek 18 cm - 700

 1909 18kt geelgouden slavenarmband met wit- en roségouden bladdecoratie - omtrek 16,5 cm 300
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1910 1915

kavel TRUE Inzet

 1910 14kt geelgouden slavenarmband rondom gezet met roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - omtrek 18,5 cm - 200

 1911 14kt bicolour gouden schakelarmband met witgouden schakels en geelgouden slot, gezet met 4 ovaal geslepen blauwe topazen in 
geelgouden kastzetting - lengte 18 cm 425

 1912 14kt witgouden armband met gevlochten schakel - lengte 20 cm 520

 1913 18kt witgoudem armband met gevlochten motief, gezet met 5 briljant geslepen robijnen - lengte 18,5 cm - 450

 1914 18kt geelgouden gedraaide armband - omtrek 18 cm 300

 1915 18kt bicolour armband met honingraatschakel - lengte 18 cm 1600

1916 1917

 1916
14kt geelgouden broche in de vorm van een kris, het heft gezet met parelmoer en gezet met gefacetteerde rode, groene, blauwe en 
kleurloze stenen - lengte 70 mm - 250

 1917
19kt geelgouden broche in vlindervorm, gezet met zeven rond gefacetteerde robijnen en 30 oudslijpsel diamanten in open pavézetting, 
Portugese keuren - afmeting 18 x 30 mm - 200

 1918 14kt geelgouden brochette gezet met 13 roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - lengte 58 mm - 100

1919 1920

 1919
14kt witgouden takbroche, gezet met vier briljant geslepen diamanten in chatonzetting en 27 achtkant geslepen diamanten in chaton-
zetting, firma Johan Rozendaal, Utrecht, circa 1950 - afmeting 40 x 33 mm - 200

 1920 14kt geelgouden broche in takvorm, gezet met talloze roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - lengte 40 mm - 150
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1921 1923

kavel TRUE Inzet

 1921
14kt geelgouden broche in boeketvorm, gezet met vijf briljant geslepen diamanten in chatonzetting en acht achtkant geslepen diaman-
ten in witgouden pavézetting, gezamenlijk gewicht circa 1 ct. - lengte 50 mm - 650

 1922 14kt geelgouden hanger met gesneden bloedkoraal, daarbij; 14kt geelgouden hanger met gefacetteerde agaat kraal 60

 1923 18kt geelgouden hanger gezet met een bloedkoralen roos - lengte 7 cm 150

1924 1925

1929

 1924 14kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen bloedkoraal - ringmaat 53 mm - 75

 1925 BWGG geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen bloedkoraal - ringmaat 52 mm - 40

 1926 Bloedkoralen collier aan 14kt bolslot - deel slot ontbreekt - 75

 1927 Vierstrengs bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden slot met cabochon bloedkoraal - defect, lengte 46 cm - 100

 1928 Vierstrengs bloedkoralen choker aan 14kt geelgouden slot gezet met drie cabochon geslepen bloedkoralen - lengte 36 cm, brutoge-
wicht 27 gram - 100

 1929
Vierstrengs bloedkoralen choker aan 14kt roségouden slot bewerkt met millegrain en cannetille, 19e eeuw - defecten aan slot, lengte 
36 cm, gewicht 46 gram - 125

 1930 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden bolslot - lengte 47 cm - 100

1931 1932

 1931
Vierstrengs bloedkoralen armband aan 14kt geelgouden slot gezet met drie cabochon geslepen bloedkoralen - lengte 20.5 cm, gewicht 
36 gram - 100

 1932 Vierstrengs bloedkoralen armband aan 14kt geelgouden slot met een cabochon geslepen bloedkoraal - lengte 19 cm - 100
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1933

1937

kavel TRUE Inzet

 1933 Achtstrengs bloedkoralen armband aan 14kt geelgouden slot met een cabochon geslepen bloedkoraal - lengte 17 cm - 125

 1934 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden slot met een cabochon geslepen bloedkoraal - lengte 45 cm - 80
 1935 Bloedkoralen collier aan een 14kt gefaceteerd bolslot - lengte 83 cm - 100

 1936 14kt geelgouden oorstekers, beide gezet met een rond cabochon geslepen bloedkoraal - diameter 15 mm - daarbij; bloedkoralen col-
lier aan onedel slot - lengte 53 cm - 70

 1937 14kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen bloedkoraal - ringmaat 56 mm - 150

 1938 BWGG geelgouden broche met ovaal geslepen goudsteen, negentiende eeuw - lengte 4,4 cm- 20
 1939 14kt gouden broche met kegel, circa 1920 30
 1940 14kt gouden filigrain broche met cultivé parels 50
 1941 BWGG gouden brochette met kabeldecor, onyx, twee diamantjes en zoetwaterpareltjes -lengte 45 mm - 60

1942 1943

 1942 geelgouden brochette gezet met een oudslijpsel briljant circa 0.20 ct in zilveren zetting - lengte 47 mm - 100

 1943 Zilveren en gouden pijlbroche gezet met roosgeslepen diamanten en een cultivé parel 40

1944 1948

 1944 14kt geelgouden brochette gezet met twee cultivéparels en een briljant geslepen diamant in kastzetting - lengte 68 mm 75

 1945 14kt gouden schakelarmband 50

 1946 18kt gouden armband, voormalig Nederlands indië, 1e helft 20e eeuw 80

 1947 14kt geelgouden armband met gevlochten schakels en ronde gegraveerde plaquette - lengte 17.5 cm 150

 1948 14kt geelgouden holle slavenarmband, 9,5 mm breed - enkele deukjes, omtrek 18 cm 225

 1949 14kt geelgouden armband met gourmetschakel - 21 cm 500
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1950

1951

kavel TRUE Inzet

 1950 14kt geelgouden closed forever armband waaraan 12 bedels, waaronder gouden vijfje 1912 en gouden tientje 1875 - lengte 18 cm 750

 1951 14kt geelgouden armband met holle gourmetschakel - enkele deukjes in schakels, lengte 19,5 cm 175

 1952 14kt geelgouden schakelarmband waaraan drie munten en een penning: gouden tientje 1875, gouden tientje 1897, koperen 20 Francs 
1877 en JFK penning - lengte 19 cm 650

1953 1956

 1953 14kt geelgouden schakelarmband met grove schakels - één schakel defect, lengte 20 cm 350

 1954 14kt geelgouden Retro armband met centraal een gegraveerd witgouden motief, gezet met drie briljant geslepen diamanten in chaton-
zetting - lengte 17,5 cm 175

 1955 14kt geelgouden armband met gourmetschakel - lengte 21 cm 160

 1956 14kt bicolour Retro tankarmband met roségouden en geelgouden schakels, jaren veertig - lengte 17,5 cm 450

1957 1960

 1957 14kt geelgouden brede slavenarmband met gegraveerd decor, in origineel foedraal - breed 26 mm, omtrek 20 cm 650

 1958 14kt geelgouden broche gezet met een cultivé parel - lengte; 45 mm 75

 1959 14kt geelgouden broche gezet met een cabochon imitatie bloedkoraal, daarbij; 14kt geelgouden broche met cannetille en twee zaad-
pareltjes, onedele brochering, beide laat 19e eeuws 60

 1960
14kt geelgouden broche gezet met een ovaal gefacetteerde glasgranaat, daarbij; 14kt geelgouden hanger gezet met een synthetische 
saffier 50

 1961 14kt bicolour broche met fantasiemotief, gezet met een cultivéparel, daarbij; 14kt geelgouden ring 80

 1962 14kt geelgouden broche in krulmotief - lengte 45 mm 75
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1963

1966

kavel TRUE Inzet

 1963 Tijgernagel in 18kt geelgouden montuur met onedele brochering - lengte 4 cm 75

 1964 14kt geelgouden broche in veervorm - lengte 60 mm- 50

 1965 14kt geelgouden set bestaande uit een broche en oorhangers, gedecoreerd met cannetille 40

 1966 14kt geelgouden broche gezet met een schelpcamee voorstellend een dame en profil - afmeting 52 x 45 mm - 100

 1967 14kt geelgouden broche bewerkt met cannetille en gezet met parels - enkele parels missen, 19e eeuw - afmeting 30 x 25 mm - daarbij; 
14kt geelgouden broche gezet met parels 100

1968 1970
 1968 14kt geelgouden broche gemaakt van twee Shell schelpspeldjes, gezet met achtkant geslepen diamanten, daarbij; 14kt Shellspeldje 150

 1969 14kt roségouden broche gezet met een ovaal geslepen paarse glassteen - lengte 2,5 cm 25

 1970 14kt geelgouden broche gezet met een robijntje en zaadpareltjes, 19e eeuw - diameter 26 mm 70

 1971 14kt geelgouden speld gezet met een ovaal geslepen cabochon amethist - lengte 6 cm 50

 1972 18kt geelgouden broche in bloemvorm, gezet met een cultivé parel en drie achtkant geslepen robijnen in chatonzetting - diameter 38 
mm 100

1973 1978
 1973 14kt geelgouden broche in floraal motief, gezet met acht oudslijpsel briljant geslepen diamanten in open zetting - lengte 4,5 cm 100

 1974 14kt geelgouden broche met fantasiemotief - diameter 3,5 cm 30
 1975 14kt gouden pinbroche met synthetische spinel - lengte 63 mm.- 35
 1976 Kransvormige 14kt gouden broche met cultivéparels -diameter 25 mm 40
 1977 14kt gouden staafbroche met zoetwaterpareltjes, circa 1910 - lengte 56 mm., één pareltje ontbreekt - 25

 1978 14kt geelgouden broche, tevens als hanger te dragen, gezet met een schelpcamee voorstellende een dame en profil - lengte 25 mm - 25
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1979 1981

kavel TRUE Inzet

 1979
14kt geelgouden broche met blauwe guilloché emaille en een zilveren plaquette met daarin roosgeslepen diamanten, grootste diamant 
5 mm diameter - emaille met chips, lengte 30 mm - 75

 1980 14kt geelgouden broche gezet met Zeeuwse knoopjes - lengte 25 mm - 30

 1981 18kt geelgouden Retro broche gezet met een cultivé parel en achtkant geslepen robijnen - diameter 25 mm - 100

 1982 14kt bicolour gouden broche in roosvorm, de steel in geelgoud, de bloem in roségoud - lengte 35 mm 60

 1983 14kt geelgouden brochette met een rozet gezet met één markies en 12 achtkant geslepen saffieren en 8 achtkant geslepen diamanten 80

1984 1985

 1984
14kt roségouden brochette gezet met een roosgeslepen diamant in gesloten zetting, diameter 6,5 mm, en twee oudslijpsel briljant 
geslepen diamanten in chatonzetting - lengte 4 cm - 175

 1985 14kt geelgouden filigrain broche - lengte 4 cm 40

 1986 14kt geelgouden strikbroche, gezet met een cultivé parel - afmeting 35 x 35 mm 100

 1987 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, waaraan een 14kt gouden bedel met de letter ‘E’ - lengte 60 cm 40

 1988 14kt geelgouden brochette gezet met een rond gefacetteerde granaat, daarbij; 14kt speld bewerkt met filigrain en cannetille 60

1989 1991

 1989
14kt geelgouden filigrain gesp - lengte 55 mm -, daarbij: 14kt geelgouden filigrain gesp, omgebouwd tot broche - brochering ont-
breekt, lengte 40 mm 125

 1990 Twee 14kt geelgouden antieke ronde broches, één met gegraveerde voorzijde, één met filigrainwerk en gezet met een rond gefacet-
teerde granaat - diameter 12 mm 70

 1991 14kt geelgouden bootjesarmband, gezet met negen rond gefacetteerde granaten in filigrain zettingen - lengte 20 cm 150

 1992 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal gefacetteerde granaat - ringmaat 55 mm - 60
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1993 1995

kavel TRUE Inzet

 1993 Driestrengs glasgranaten collier aan 14kt geelgouden slot gezet met rond gefacetteerde glasgranaten - lengte 39 cm - 40

 1994 14kt geelgouden ronde broche met filigrain, centraal gezet met een rond gefacetteerde granaat, 19e eeuw - diameter 30 mm 60

 1995
14kt geelgouden ronde broche, bewerkt met filigrain en gezet met zaadparels en rond gefacetteerde granaten in chatonzetting - diam-
eter 30 mm 125

 1996 14kt geelgouden ring gezet met een rond gefacetteerde granaat - ringmaat 53 30

 1997 Set bestaande uit een ring en oorstekers, allen gezet met rond gefacetteerde granaten - ring vermaakt, ringmaat 59 mm, één oorsteker 
verbogen 40

1998 1999

 1998
BWGG antiek geelgouden bootjescollier met ruitvormige cannetille schakels, gezet met roosgeslepen granaat - twee schakels later 
bijgemaakt, enkele granaatjes missen, lengte 37 cm 200

 1999 Vierstrengs glasgranaten armband aan 14kt geelgouden slot, gezet met drie roosgeslepen glasgranaten - lengte 21 cm - 80

2000 2003

 2000 14kt geelgouden bootjescollier, gezet met 24 ovaal roosgeslepen granaten, in foedraal - lengte 42 cm 150

 2001 Twee 14kt geelgouden vintage broches 110

 2002 Zilveren broche met gouden achterzijde, gezet met diamantsnippers en zaadparels in chatonzetting - 48 mm diameter - 120

 2003
Zilveren broche met 14kt geelgouden achterzijde en brochering in de vorm van een bloemenmandje, gezet met diverse roosgeslepen 
diamanten in gesloten zetting, Gebroeders Rozendaal N.V. 1925 - 1972 - afmeting 30 x 48 mm - 120
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2004 2005

kavel TRUE Inzet

 2004
Twee 14kt geelgouden kapspelden in hartvorm, gezet met twee hartvormige cabochon geslepen opalen en diverse zaadparels in 
chatonzetting 250

 2005 14kt geelgouden haarclip, gezet met een rij roosgeslepen diamanten in gesloten zilveren zetting - lengte 40 mm - 60

 2006 Twee 14kt geelgouden hangers met een cultivé parel, daarbij; set oorstekers met een cluster van drie cultivé parels 50

2007 2010

 2007 Tweestrengs cultivé parelcollier aan 14kt witgouden slot gezet met een cultivé parel - lengte 55 cm - 80

 2008 Cultivé zoutwater parelcollier aan 14kt geelgouden slot gezet met een cultivé parel, gekallibreerde robijnen en achtkant geslepen 
diamanten in pavézetting - twee robijnen ontbreken, lengte 46 cm - 70

 2009 Cultivé parelcollier aan 14kt witgouden slot gezet met een cultivéparel en achtkant geslepen saffieren in chatonzetting, - lengte 90 cm 
- daarbij; imitatiekoraal collier aan 14kt geelgouden slot - lengte 70 cm - en cultivé parelcollier aan 2e gehalte zilveren slot - defect - 75

 2010 Cultivé barokparelcollier aan 14kt witgouden slot, gezet met een cultivéparel - lengte 46 cm - 60

 2011 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 42 cm 40

 2012 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 45,5 cm 60

 2013 14kt geelgouden collier met figaroschakel - lengte 46 cm- 60

2014 2015

 2014
18kt geelgouden omegacollier, het middenstuk gezet met centraal een briljant geslepen diamant in kastzetting, geflankeerd door tien 
briljant geslepen diamanten in pavézetting, gezamenlijk gewicht circa 2.15 ct - lengte 42 cm 600

 2015 20kt geelgouden ring met bladmotief, gezet met drie ovaal- en twee rondgeslepen smaragden - ringmaat 49 mm 50
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2016

2017

kavel TRUE Inzet

 2016 20kt geelgouden oorstekers in bladmotief, gezet met acht rond gefacetteerde smaragden 70

 2017 20kt geelgouden collier met bladmotief, gezet met 25 rond en ovaal gefacetteerde smaragden - lengte 43 cm 175

 2018 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 72 cm 175

 2019 14kt geelgouden omegacollier - lengte 43 cm 125

2020 2023

 2020 14kt geelgouden omegacollier - 5 mm breed, lengte 43,5 cm 350

 2021 14kt geelgouden hanger met het ‘Hoop, geloof en liefde’ symbool, aan een 14kt geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 51 
cm 75

 2022 14kt geelgouden medaillon met opgelegd krulmotief - lengte 4 cm 35

 2023 20kt geelgouden driedelige kebajespelt met bamboe motief - lengte 26 cm 150

 2024 Driestrengs imitatiekoralen armband aan 14kt geelgouden slot gezet met een cabochon geslepen imitatiekoraal, daarbij; losse streng 
imitatiekoraal - lengte 16,5 cm - 80

2025 2029

 2025 14kt bicolour gouden schakelarmband met fantasieschakels - lengte 16,5 cm - 180

 2026 14kt geelgouden schakelarmband met fantasieschakels en twee witgouden tussenstukken - lengte 15,5 cm 100

 2027 14kt geelgouden armband met gevlochten schakel - lengte 18,5 cm 225

 2028 14kt tricolour gouden armband met fantasieschakels - lengte 19 cm 90

 2029 14kt geelgouden armband met gevlochten fantasieschakel - lengte 19 cm 300

 2030 14kt geelgouden armband schakelarmband, waarbij enkele losse schakels - lengte 17 cm 375
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2031 2032

kavel TRUE Inzet

 2031 14kt tricolour gouden schakelarmband met gematteerde vierkante schakels - lengte 19 cm 525

 2032
14kt geelgouden closed forever armband met zeven bedels: drie medaillons, Churchill Penning, gouden vijfje 1912 en Israelische 
gouden munt 450

2033 2034

 2033
BWGG geelgouden slavenarmband gezet met elf ovaal gefacetteerde saffieren, 20 oudslijpsel briljant geslepen diamanten in chaton-
zetting en zes roosgeslepen diamanten in open zetting, circa 1900 - scharnier defect, omtrek 19 cm 300

 2034 14kt geelgouden armband met gevlochten schakel en ruitvormige applicaties - lengte 19,5 cm 200

 2035 Glasgranaten collier aan 14kt geelgouden slot - lengte 70 cm - 25

 2036 Gefaceteerd granaatcollier aan 14kt geelgouden slot - lengte 42 cm - 35

 2037 Vijfstrengs granaten armband aan 14kt gouden, met granaten bezet slot 100

 2038 Driestrengs granaten collier aan 14kt gouden en zilveren met granaatjes bezet slot - lengte snoeren drie maal 62 cm - 100

2039 2043

 2039 14kt geelgouden broche, gezet met gefacetteerde granaten en zaadpareltjes - diameter 20 mm 25

 2040 Granaten kralencollier met 14kt geelgouden sluiting - defect, lengte 50 cm - 15

 2041 Granaten collier aan 14kt gouden slot -gebruikssporen- 25

 2042 Twee 14kt geelgouden ringen en twee 14kt geelgouden hangers, allen gezet met gefacetteerde granaat 80

 2043 Twee paar oorhangers gezet met glasgranaat en één hanger met granaat 60

 2044 Vierstrengs glasgranaten collier aan 14kt geelgouden slot, 19e eeuw - lengte 35 cm - daarbij; glasgranaten collier aan 14kt geelgouden 
slot - lengte 52 cm - 100
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2045 2048

kavel TRUE Inzet

 2045 Vijfstrengs glasgranaten chocker aan 14kt geelgouden sluiting, gezet met een roosgeslepen glasgranaat, 19e eeuw - lengte 37 cm - 125
 2046 Vierstrengs glasgranaten armband gezet aan 14kt geelgouden slot, 19e eeuw - lengte 18 cm - 75
 2047 Granaten collier aan 14kt geelgouden slot - sleets, lengte 45 cm - 75

 2048
Tweestrengs granaten choker aan 14kt roségouden slot, gezet met een rond gefacetteerde granaat, daarbij; enkele losse kralen - lengte 
32 cm - 80

 2049 14kt witgouden hanger met een briljant geslepen diamant in chatonzetting, circa 0.15 ct, daarbij; losse oorsteker met roosgeslepen 
diamant 180

2050

2055
 2050 14kt geelgouden ovalen hanger met gegraveerd decor - lengte 45 mm inclusief oog 90
 2051 14kt geelgouden hanger met scharnier, waaraan een cultivé parel - lengte 3,5 cm 35
 2052 24kt gouden hanger in de vorm van een goudbaartje met inscriptie 30
 2053 18kt geelgouden hanger met rond geslepen blauwe synthetische spinel in chatonzetting - lengte inclusief oog 3 cm 25
 2054 14kt geelgouden hanger gezet met een ovaal cabochon geslepen opaal - lengte inclusief oog 5,3 cm - 100

 2055
14kt geelgouden hanger gedecoreerd met twee zaadparels, waaraan een pampel met een ovaal cabochon geslepen saffier - lengte 38 
mm incl. oog - 60

2056

2060

 2056 14kt geelgouden hanger gezet met een rechthoekig geslepen opaal - chip, lengte 32 mm incl. oog 40

 2057 18kt geelgouden broche, tevens als hanger te dragen - tinsoldeer, diameter 55 mm 250

 2058 14kt geelgouden hanger gezet met een briljant geslepen synthetische spinel - lengte 30 mm 25

 2059 18kt geelgouden hanger met een emaille wereldbol - diameter 20 mm - 25

 2060 18kt geelgouden koran hanger, gedecoreerd met emaille - afmeting 23 mm 125
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2061 2062

2065

kavel TRUE Inzet

 2061 18kt geelgouden hanger met het nationale embleem van Oman - diameter 4 mm 125

 2062 14kt geelgouden bedel met het Hebreeuwse Chai teken 20

 2063 18kt geelgouden hanger met het sterrenbeeld weegschaal - diameter 45 mm 180

 2064 14kt geelgouden filigrain hanger in de vorm van een pauw - lengte 55 mm 70

 2065 18kt geelhouden hanger gezet met een ovaal gefacetteerde gele synthetische saffier - lengte 3 cm incl. oog) 80

2066 2069

 2066 14kt geelgouden hanger, centraal gezet met een cultivé parel, omringd door zaadparels in chatonzetting - lengte 45 mm incl. oog 80

 2067 14kt geelgouden hanger gezet met een glasgranaat - lengte 48 mm incl oog 60

 2068 14kt geelgouden dasspeld gezet met een rozet van roosgeslepen diamanten in dichte zilveren zetting - lengte 6 cm 35

 2069 BWGG manchetknopen gezet met cabochon geslepen tijgeroog 25

 2070 14kt witgouden manchetknopen, gezet met twee achtkant geslepen diamanten - afmeting 21 x 12 mm 125

2071

 2071
Paar 14kt geelgouden manchetknopen gedecoreerd met lichtblauw peinture emaille en gezet met oudslijpsel briljant geslepen diaman-
ten, St. Petersburg 1908-1927 500
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2072

2076 2077

kavel TRUE Inzet

 2072
14kt geelgouden manchetknopen met schakelmotief, gezet met twee briljant geslepen diamanten in kastzetting, gezamenlijk gewicht 
0.16 ct 150

 2073 14kt geelgouden zegelring gezet met onyx zegel - steentje ontbreekt, ringmaat 69 mm - 75

 2074 14kt geelgouden manchetknopen met gegraveerd motief - afmeting 17 x 15 mm - 100

 2075 18kt geelgouden dasspeld gezet met een rond gefacetteerde synthetische spinel - lengte 43 mm 50

 2076 14kt geelgouden herenring gezet met lapis lazuli - ringmaat 67 mm 100

 2077 BWGGkt geelgouden zegelring gezet met een blauwe lagensteen met monogram ‘JSE’ - ringmaat 55 mm 100

2078 2081 2082

 2078 14kt geelgouden zegelring gezet met onyx plaquette - met inscriptie, ringmaat 64 mm - 40

 2079 14kt geelgouden manchetknopen 100

 2080 14kt geelgouden dasspeld gezet met een zeeuws knoopje - lengte 55 mm 25

 2081 14kt geelgouden zegelring gezet met een onyx plaquette  - ringmaat 62 mm 200

 2082 18kt geelgouden herenring gezet met een vierkant bol gefacetteerde synthetische robijn - ringmaat 67 mm 150

 2083 Paar 14kt geelgouden manchetknopen 100

2084

2089 2090

 2084 Paar 14kt geelgouden manchetknopen 90

 2085 14kt geelgouden horlogeketting met fantasieschakel - lengte 54 cm 100
 2086 14kt geelgouden solitairring gezet met een briljant geslepen diamant in chatonzetting - ringmaat 60 mm - 70
 2087 14kt geelgouden slagring gezet met roosgeslepen diamanten in dichte zetting - ringmaat 49 mm 45
 2088 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal geslepen synthetische spinel - ringmaat 59 mm 80

 2089 18kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen sterrobijn - ringmaat 54 mm - 100

 2090 18kt geelgouden Retroring gezet met gekalibreerde robijnen en achtkant geslepen diamanten in een platina zetting - ringmaat 54 mm - 250

 2091 14kt geelgouden solitairring gezet met een briljant geslepen diamant in chatonzetting - 60 mm 80

 2092 14kt geelgouden ring gezet met een cultivé parel geflankeerd door twee achtkant geslepen diamanten in kastzetting - ringmaat 56 mm 
- 70

 2093 14kt geelgouden ring gezet met een roosgeslepen diamant in zilveren gesloten zetting - ringmaat 51 mm 30
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2094 2095 2096

kavel TRUE Inzet

 2094 18kt roségouden Retro ring gezet met onyx en een oudslijpsel briljant geslepen diamant - ringmaat 55 mm - 250

 2095 14kt geelgouden fantasiering gezet met cabochon geslepen turkoois 80

 2096 14kt witgouden entouragering met briljant geslepen diamanten 250

 2097 18kt witgouden solitairring met een briljant geslepen diamant - ringmaat 53 mm - 100

 2098 14kt gouden ring met reliëfgewerkt decor 60

2099 2103 2105

 2099 14kt witgouden rijring met briljant geslepen diamantjes 120

 2100 Beneden Wettelijk Platina Gehalte ‘Toi e Moi’ ring gezet met oudslijpsel briljant geslepen diamanten 170

 2101 14kt geelgouden ring met bloemmotief - ringmaat 58 mm 50

 2102 twee 14kt geelgouden ringen, één gezet met een cultivé parel, één gezet met een doorboorde barok parel - ringmaten 55 en 56 65

 2103 18kt gouden solitair ring met briljant geslepen diamant, Chinese merken 350

 2104 Jade collier met 14kt gouden bolslot, L. ca. 80 cm 150

 2105 14kt witgouden ring met nefriet jade en 5 briljant geslepen diamanten in pavézetting, totaalgewicht 0.16 ct - ringmaat 56 mm 120

2106

2110

 2106 14kt geelgouden ring, gezet met een gesneden jade in lotusvorm - ringmaat 60 mm - 175

 2107 Drie jade hangers, twee met onedele monturen en één met 18kt geelgouden montuur 50

 2108 18kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen jade, geflankeerd door twee zirkonia - ringmaat 54 mm - 125

 2109 18kt geelgouden hanger gezet met een cabochon geslepen jade - lengte 24 mm 75

 2110 18kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen jade - ringmaat 52 mm 60
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2111 2112

kavel TRUE Inzet

 2111 14kt geelgouden broche, tevens als hanger te dragen, gezet met een jade snijstuk - afmeting 50 x 30 mm 150

 2112 14kt geelgouden broche gezet met een jade snijstuk - afmeting 38 x 20 mm 125

2113

 2113 18kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen rechthoekige jade - ringmaat 57 mm - 150

 2114 Jade hanger in boedhha vorm aan 18kt geelgouden zetting en oog - lengte 30 mm incl. oog - 60

2115

 2115 14kt geelgouden armband met slagmotief, gezet met 9 oudslijpsel diamanten in chatonzetting - omtrek 17 cm 1000

2116

 2116
18kt witgouden solitairring gezet met een oud-Europees geslepen briljant in chatonzetting, circa 2.10 ct, kleur circa J-K, helderheid 
circa SI - chipjes aan rondist, ringmaat 58 mm - 2200

2117

 2117
Platina Art Deco armband gezet met 80 oudslijpsel briljant geslepen diamanten, gezamenlijk gewicht circa 2 ct, en 77 ruitvormig 
geslepen onyx, Franse keuren, circa 1930 - drie onyx ontbreken, lengte 19 cm - 1500
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2118
kavel TRUE Inzet

 2118
14kt geelgouden negligécollier waaraan twee pampels met oudslijpsel briljant geslepen diamant, gewicht beide circa 0.91 ct, verder 
gezet met vijf oudslijpsel briljanten, gezamenlijk gewicht circa 2.65 ct, kwaliteit piqué - lengte 45 cm, lengte pampels 35 mm en 40 
mm -

1500

2119

 2119

BWGG gouden suite, bestaande uit een armband, broche en oorhangers, gedecoreerd met ovalen plaquettes met geëmailleerde 
voorstellingen van dames, omlijst door een floraal motief afgezet met zaadparels. Alle onderdelen bevatten onedele pampels, zijn 
gedecoreerd met motieven in zwart- en wit emaille en gezet met carré gefacetteerde turkoois. In origineel foedraal, mogelijk Zwitsers, 
circa 1860 - enkele pampels aan armband ontbreken -

1000

2120

 2120
14kt witgouden ring gezet met een Oud-Europees briljant geslepen diamant in chatonzetting, gewicht circa 1.3 ct, kleur circa H-I, 
kwaliteit circa I3, geflankeerd door zes briljant geslepen diamanten in pavézetting - ringmaat 58 mm - 1500

2121

 2121
Tweestrengs cultivé zoutwaterparelcollier aan 14kt geelgouden slot in bloemvorm met 1e gehalte zilveren voorzijde, gezet met één 
briljant geslepen diamant in chatonzetting, circa 0.72 ct, en talloze roosgeslepen diamanten in open zetting - lengte 40 cm, diameter 
slot 40 mm -

900

 2122 14kt geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 50 cm 75
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2125 2130

kavel TRUE Inzet

 2123 14kt geelgouden collier met koningsschakel - lengte 80 cm 850

 2124 14kt geelgouden collier met fantasieschakel - lengte 59 cm 125

 2125 14kt geelgouden collier gezet met een briljant geslepen diamant in kastzetting, circa 0.10 ct, in origineel foedraal - lengte 42 cm 400

 2126 18kt gouden schakelcollier met hanger met zirkonia - lengte 44 cm - 40

 2127 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, daarbij; losse 14kt gouden schakel - lengte 42 cm - ( 4,9 gram) 65

 2128 14kt geelgouden collier met deels bewerkte gevlochten schakel - lengte 45 cm 500

 2129 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, waaraan een hanger met barokparel - lengte 51 cm 50

 2130 14kt geelgouden collier met gevlochten schakels en pampeltjes - lengte 46 cm 320

2131 2132

 2131 14kt geelgouden omegacollier, 4 mm breed - lengte 45,5 cm 400

 2132 14kt geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 46 cm 390

 2133 14kt geelgouden ring gezet met vijf markies geslepen blauwe synthetische spinellen - ringmaat 53 mm - 80

2134 2135
2137

 2134
14kt geelgouden slagring, gezet met een hartgeslepen diamant van circa 0.50 ct, gekallibreerde robijnen en briljant geslepen diaman-
ten in pavézetting - ringmaat 57 mm - 180

 2135 14kt witgouden ring met briljant geslepen diamant in chatonzetting, circa 0.25 ct, piqué - ringmaat 56 mm - 100

 2136 14kt geelgouden ring met fantasieontwerp - ringmaat 56 mm 80

 2137
18kt witgouden prinsessenring gezet met briljant- en achtkant geslepen diamanten - scheen doorgeknipt - daarbij; 14kt geelgouden 
ring gezet met drie roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - scheen doorgeknipt - 125
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2138 2146 2147

kavel TRUE Inzet

 2138 14kt geelgouden ring met knoopmotief - ringmaat 51 mm 60

 2139 14kt geelgouden Retro ring gezet met twee rond gefacetteerde amethist, waarbij; 14kt geelgouden ajour ring met bloemmotief - ring-
maat 53 mm - 75

 2140 14kt geelgouden ring, gezet met een achtkant geslepen diamant in kastzetting, de scheen bewerkt met gegraveerd motief, circa 1920 
- ringmaat 53 mm - 30

 2141 14kt geelgouden slagring gezet met drie roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - ringmaat 57 mm - 60

 2142 14kt geelgouden ring gezet met een cultivé parel geflankeerd door twee Oud-Europees geslepen diamanten in kastzetting, de scheen 
aan de zijkanten gegraveerd - ringmaat 58 mm - 180

 2143 14kt geelgouden ring gezet met elf oudslijpsel diamanten in open zetting - ringmaat 52 mm - 50
 2144 14kt witgouden rozetring gezet met elf roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - ringmaat 56 mm - 60
 2145 14kt geelgouden slagring gezet met twee roosgeslepen diamanten in gesloten zilveren zetting - ringmaat 54 mm - 60

 2146 14kt geelgouden markiesring gezet met 12 roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - ringmaat 58 mm - 75

 2147 14kt roségouden ring gezet met een ovaal geslepen roosgeslepen diamant in gesloten zilveren zetting - ringmaat 59 mm - 120

2148 2150 2153

 2148 14kt geelgouden ring gezet met twee cabochon geslepen saffieren en twee achtkant geslepen diamanten - ringmaat 51 mm - 60

 2149 14kt geelgouden ring gezet met twee markies geslepen smaragden en een briljant geslepen diamant in chatonzetting - ringmaat 50 
mm- 60

 2150 14kt geelgouden zegelring gezet met een heliotroop plaquette - ringmaat 58 mm 100

 2151 14kt geelgouden solitairring gezet met een briljant geslepen diamant in witgouden chatonzetting, gewicht circa 0.11 ct - ringmaat 47 
mm - 75

 2152 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal gefacetteerde glasgranaat - ringmaat 52 mm 60

 2153 14kt geelgouden ring gezet met een cultivéparel en zes roosgeslepen diamanten in witgouden strikvormige zetting - ringmaat 54 mm - 60

2154 2155 2156

 2154 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal gefacetteerde granaat, omringd door zaadpareltjes - ringmaat 53 mm - 50

 2155
14kt geelgouden markiesring gezet met een blauw emaille plaquette, bezet met een zilveren montuur waarin diverse roosgeslepen 
diamanten, 18e eeuw - defecten aan montuur, diverse diamanten missen, ringmaat 62 mm - 200

 2156
18kt geelgouden rijring gezet met elf briljant geslepen diamanten in chatonzetting, gezamenlijk gewicht circa 0.55 ct - ringmaat 54 
mm - 250

 2157 14kt geelgouden solitairring gezet met een briljant geslepen zirkonia in chatonzetting - ringmaat 55 mm - 40
 2158 14k geelgouden ring gezet met een ovaal geslepen glasgranaat in kastzetting - ringmaat 58 mm 40

 2159 14kt geelgouden ring met rolexschakel motief, gezet met zes briljant geslepen diamanten, gezamenlijk gewicht circa 0.35 ct - ring-
maat 51 mm 175

 2160 14kt geelgouden bolhanger gezet met gekleurde cabochon geslepen steentjes - diverse stenen ontbreken, diameter 19 mm 125
 2161 14kt geelgouden boekvormige hanger met gegraveerde voorzijde, circa 1900 - afmeting 20 x 18 mm 50
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2162 2163 2166

kavel TRUE Inzet

 2162
14kt geelgouden hanger, gezet met een ovaal carneool snijwerk in bloemvorm, 19e eeuw - carneool beschadigd, hanger oude repara-
ties en beschadigingen - 50

 2163
18kt witgouden kruishanger, gezet met baguette en briljant geslepen diamanten in chatonzetting, gezamenlijk gewicht circa 1 ct - 
afmeting 34 x 26 mm 350

 2164 Twee 14kt geelgouden hangers, één in druppelvorm met gravures en sporen van rood- en zwart emaille, één het sterrenbeeld Vissen 100

 2165 18kt witgouden kruishanger gezet met 62 achtkant geslepen diamanten in pavézetting, gezamenlijk gewicht circa 0.60 ct - afmeting 
22 x 18 mm 100

 2166 Lapis Lazuli kruishanger met 14kt roségouden einden en oog - afmeting 37 x 30 mm - 50

2167 2170

2171

 2167 14kt geelgouden medaillon, gezet met een ovaal geslepen amethist en gedecoreerd met filigrain - afmeting 30 x 26 cm excl. oog 150

 2168 Drie hangers: één 18kt filigrain hanger in vlindervorm met een barokparel, één 14kt hanger in hoefvorm en één 14kt hanger met 
schelpcamee 45

 2169 14kt geelgouden medaillon met gegraveerde voorzijde - 35 mm diameter 150

 2170
BWGG roségouden hanger gezet met een rond gefacetteerde groene glassteen in chatonzetting en zaadpareltjes, circa 1900 - lengte 42 
mm incl. oog - 60

 2171
14kt geelgouden hanger in de vorm van een piano, gezet met diverse cabochon geslepen kleurstenen, de toetsen gemaakt van zaadpar-
eltjes - afmeting 25 x 20 mm - 200

2172

 2172 14kt witgouden oorstekers, gezet met 2 briljant geslepen diamanten in chatonzetting, totaalgewicht circa 0.80 ct 400

 2173 18kt geelgouden oorstekers gezet met cabochon geslepen sterrobijnen - pousettes ontbreken - 60

 2174 Paar 14kt gouden oorhangers 40
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2175 2176 2177

kavel TRUE Inzet

 2175 18kt geelgouden oorstekers in hartvorm, gedecoreerd met zaadpareltjes en smaragdkraaltjes 175

 2176 14kt geelgouden oorstekers gezet met rond gefacetteerde synthetische alexandriet in chatonzetting - diameter 18 mm 100

 2177
14kt geelgouden rozet oorstekers gezet met 18 briljant geslepen diamanten in kastzetting, gezamenlijk gewicht circa 0.8 ct - diameter 
10 mm - 125

 2178 18kt geelgouden rozet oorstekers gezet met 12 achtkant geslepen synthetische smaragden en 26 briljant geslepen diamanten in chaton-
zetting - diameter 10 mm - 150

 2179 14kt geelgouden oorstekers gezet met achtkant geslepen diamanten in witgouden zetting - 7 x 7 mm - 25

 2180 14kt witgouden markiesvormige oorstekers, gezet met achtkant geslepen diamanten in chatonzetting - afmeting 11 x 7 mm - 150

2181 2183 2184

 2181 18kt filigrain oorstekers in bloemmodel - één pousette ontbreekt 100

 2182 Twee paar 14kt geelgouden antieke oorstekers - pousettes ontbreken 75

 2183 14kt geelgouden oorstekers gezet met Zeeuwse knoopjes - diameter 10 mm 35

 2184 14kt geelgouden oorclips - diameter 14 mm 65

2185 2191

 2185
Twee paar 14kt geelgouden oorstekers: één paar driehoeken gezet met achtkant geslepen diamant en één in tulpvorm met drie rond 
gefacetteerde saffieren 50

 2186 14kt geelgouden oorhangers gezet met twee ovaal geslepen glasstenen - lengte 18 mm - 80
 2187 Paar 14kt geelgouden creolen, daarbij; paar 14kt geelgouden oorstekers met rolexschakelmotief 140
 2188 14kt geelgouden zonnecollier - lengte 42 cm 250

 2189 14kt witgouden collier met gourmet schakel, gezet met een hanger met briljant geslepen diamant in klauwzetting van circa 0.15 ct, 
kwaliteit circa F-G/VS-SI - lengte 38 cm 75

 2190 18kt geelgouden collier, gevlochten decor met bewerkte tussenstukken en gedecoreerd met ruit- en bloemmotieven 1000

 2191 14kt witgouden collier met robijntjes -l. 45 cm.- 600
 2192 14kt geelgouden collier met fantasieschakels - lengte 40 cm 175
 2193 18kt witgouden slangencollier, gezet met 8 briljant geslepen diamanten in chatonzetting en een cultivé parel - lengte 44 cm - 400
 2194 18kt geelgouden collier met bloemmotieven gezet met briljant geslepen glasstenen in chatonzetting - lengte 46 cm 125
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2195 2196

kavel TRUE Inzet

 2195
14kt geelgouden gevlochten Retro collier met tak appliqué, gezet met één briljant geslepen en drie achtkant geslepen diamanten - 
lengte 47,5 cm 1250

 2196 14kt geelgouden Retro oorclips in takmotief, gezet met briljant- en achtkant geslepen diamant - lengte 40 mm 300

 2197 18kt tricolour gouden collier met gourmetschakel - lengte 90 cm 1300

 2198 18kt geelgouden collier met S-schakel - lengte 40 cm 100

 2199 14kt geelgouden collier met gevlochten schakel, tweezijdig te dragen - lengte 44 cm 675

2200 2201

 2200
18kt geelgouden collier met gevlochten schakel, gezet met 21 achtkant- en briljant geslepen diamanten in chatonzetting, gezamenlijk 
gewicht circa 0.85 ct - lengte 45 cm 500

 2201 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, gezet met een achtkant geslepen diamant in pavézetting - lengte 40 cm 80

2202 2205

 2202 14kt geelgouden zonnecollier - lengte 44 cm 260

 2203 Cultivé crèmekleurig parelcollier, met 14kt gouden slot - lengte 45 cm - 25

 2204 Kralencollier bestaande uit lapiz lazuli, malachiet en cultivé parels, aan 14kt witgouden slot gezet met 4 rond geslepen synthetische 
saffieren - lengte 52 cm - 25

 2205
Cultivé parelcollier met 18kt geelgouden middenstuk, gezet met 34 briljant geslepen diamanten in open pavézetting, aan 18kt geel-
gouden bolslot - lengte 47 cm 250
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2206

2208

kavel TRUE Inzet

 2206 Parelcollier met 14kt gouden slotje in origineel etui, 1e helft 20e eeuw 25

 2207 Cultivé parelcollier aan 14kt geelgouden slot gezet met roosgeslepen diamant in gesloten zilveren zetting, firma J. Rozendaal, Utrecht 
- lengte 57 cm - 125

 2208 Aflopen cultivé parelcollier met 14kt witgouden slot gezet met vijf oudslijpsel diamant geslepen diamanten - lengte 51 cm - 75

2209

2212

2217

 2209 18kt geelgouden rijring gezet met drie roosgeslepen diamanten in open zetting - ringmaat 50 mm - 200

 2210 14kt geelgouden rijring gezet met briljant geslepen zirkonia - ringmaat 52 mm 25
 2211 14kt witgouden ring met briljant geslepen diamant in chatonzetting, circa 0.17 ct - ringmaat 53 mm 45

 2212
14kt geelgouden ring, gezet met een emeraude geslepen lichtblauwe glazen steen en twee briljant geslepen kleurloze glazen stenen in 
chatonzetting - maat 58 mm 100

 2213 14kt geelgouden slagring gezet een briljant geslepen diamant in chatonzetting, circa 0.25 ct - ringmaat 53 mm - 75

 2214 14kt geelgouden slagring gezet met twee rond geslepen saffieren en zes briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 53 
mm - 50

 2215 14kt witgouden ring gezet met een briljant geslepen diamant in incrusatiezetting - ringmaat 56 mm - 50
 2216 14kt geelgouden ring met drie roosgeslepen diamanten in gesloten zilveren zetting - ringmaat 53 mm 30

 2217 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen malachiet - ringmaat 58 mm 50

2218
2220 2221

 2218 14kt geelgouden rozetring gezet met een ovaal geslepen saffier omringd door acht briljant geslepen diamanten - ringmaat  57 mm 175

 2219 18kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen smaragd - ringmaat 50 mm 40

 2220 14kt geelgouden rijring, gezet met vier roosgeslepen diamanten in witgouden zetting - ringmaat 59 mm - 40

 2221 14kt geelgouden ring gezet met emeraude geslepen synthetische robijn - ringmaat 62 mm - 60



Friday, January 11, 2019 Gouden sieraden en voorwerpen

161

2222 2225 2226

kavel TRUE Inzet

 2222 14kt geelgouden ring gezet met een aventurijn snijstukje - afmeting 22 x 14 mm, ringmaat 59 mm - 75

 2223 14kt gouden ring met camee -ringmaat 55 mm - 35

 2224 14kt geelgouden ring gezet met een cultivé parel - 53 mm - 50

 2225 14kt gouden ring met blauwe steen, Nederlands Indië, 1e helft 20e eeuw 140

 2226 14kt gouden ring met cultivé parel 40

2227

2228

2229

 2227 20kt geelgouden opengewerkte ring gezet met een roosgeslepen diamant in open zetting - ringmaat 49 mm - 125

 2228 18kt geelgouden ring met cabochon geslepen turkoois - ringmaat 59 150

 2229
14kt geelgouden ringetje, Belle Epoque, gedecoreerd met zaadpareltjes, een rond gefacetteerde robijn en twee melktandjes - ringmaat 
55 mm - 30

 2230 14kt geelgouden rozetring gezet met een ovaal geslepen saffier en briljant geslepen diamant in chatonzetting - ringmaat 54 mm - 50

 2231 14kt geelgouden cocktailring gezet met een fantasieslijpsel glazen steen - ringmaat 60 mm 75

 2232 18kt geelgouden collier, gezet met zaadparels en een middenstuk gedecoreerd met gegraveerd motief waarin sporen van zwart 
emaille, Franse keuren - lengte 76 cm 75

2233 2234

 2233
14kt geelgouden Retro ‘tube de gaz’ buiscollier, jaren vijftig, het midden gezet met achtkant geslepen diamanten in incrustratiezetting 
- oude reparaties en soldeerplekken, lengte 43 cm 550

 2234 14kt geelgouden medaillon met gegraveerde decoraties, 19e eeuw - lengte 48 mm inc. oog 90

 2235 14kt geelgouden broche met filigrain en een roosgeslepen granaat, 19e eeuw - 18 mm diameter - 25
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2236

2238

2239

kavel TRUE Inzet

 2236
14kt geelgouden negligécollier, de twee pampels gezet met roosgeslepen diamant in open zetting, beide circa 5,5 x 5 mm  - lengte 45 
cm - 250

 2237 Armband van gevlochten haar met 14kt monturen en haak, 19e eeuw 60

 2238
18kt geelgouden Art Nouveau hanger in klavervorm met een afbeelding van een dame en profil, gezet met 2 roosgeslepen diamanten, 
circa 1900 - afmeting 25 x 25 mm - 200

 2239 14kt geelgouden filigrain keelknopen - diameter 22 mm 150

 2240 Zilveren en 14kt geelgouden broche gezet met roosgeslepen diamanten - brochering vernieuwd, 22 mm diameter 100

2241 2242

 2241
14kt geelgouden broche, centraal gezet met een roosgeslepen diamant circa 6 mm diameter, omringd door 21 roosgeslepen diamanten, 
allen in gesloten zetting - lengte 45 mm - 400

 2242
Zilveren broche in takvorm, met BWGG gouden achterzijde en brochering, gezet met talloze roosgeslepen diamanten in open zetting 
- lengte 43 mm - 140

2243 2247

 2243 14kt geelgouden slagbroche, gezet met diverse roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - lengte 47 mm - 60

 2244 14kt witgouden Art Deco brochette gezet met een achtkant geslepen diamant - lengte 55 mm - 40

 2245 14kt geelgouden speld gezet met roosgeslepen diamanten en saffieren, met daaraan een hanger in slagvorm gezet met roosgeslepen 
diamanten in gesloten zetting -één diamantje mist, afmeting 36 x 30 mm - 180

 2246 Een 14kt geelgouden broche in de vorm van een ‘W’, daarbij; een tweede gehalte zilveren identieke broche 25

 2247
14kt witgouden Retro broche, gezet met 25 rond gefacetteerde robijnen in chatonzetting en 35 achtkant geslepen diamanten in pavé-
zetting, circa 1950 - lengte 68 mm - 400
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2248 2249

kavel TRUE Inzet

 2248 14kt roségouden rozetbroche gezet met roosgeslepen diamanten in gesloten zetting, grootste roosdiamant 5 mm - 28 mm diameter - 230

 2249
1e gehalte zilveren rozetbroche met 14kt geelgouden achterzijde en brochering, gezet met 13 roosgeslepen diamanten in gesloten 
zetting - 23 mm diameter - 120

2250 2252

 2250 Hematiet collier aan een 14kt geelgouden slot, daarbij; 40 losse hematiet kralen - lengte collier 45 cm - 75

 2251 14kt geelgouden oorstekers met hematietkralen, onedele pousettes, daarbij; een hematiet ring - ringmaat 50 mm - 50

 2252 14kt geelgouden collier met gevlochten schakel en hartvormige pampels - lengte 43 cm 270

 2253 14kt gouden collier met gourmetschakel - lengte 44 cm 40

2254 2258

 2254 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel, waaraan een 14kt geelgouden hanger met een cultivé parel - lengte 50 cm 50

 2255 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel, waaraan een 14kt geelgouden hanger met briljant geslepen diamant in chatonzetting 
- lengte 40 cm 45

 2256 14kt geelgouden collier met ankerschakel - lengte 43 cm 45

 2257 Twee 14kt geelgouden colliers met bolletjes, één met figaro- en één met Venetiaanse schakel -- lengte 39 en 42 cm 80

 2258 14kt geelgouden collier met fantasieschakel - lengte 45 cm 100
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2259 2263

kavel TRUE Inzet

 2259 14kt geelgouden collier met valkenoog schakel - lengte 55 cm 225
 2260 14kt geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 41 cm 25
 2261 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 60 cm 150
 2262 14kt geelgouden collier met jasseronschakel - lengte 73,5 cm 325

 2263 18kt geelgouden slangencollier met knoopmotief waaraan twee pampels - lengte 40 cm 500
 2264 14kt geelgouden ring met briljant geslepen diamant in gladomzetting - maat 50 mm 30
 2265 14kt geelgouden slagring met briljant geslepen diamant in kastzetting - maat 51 mm 25
 2266 14kt geelgouden set bestaande uit oorstekers en slagring gezet met rond gefacetteerde robijn - maat 51 mm 40
 2267 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal geslepen amethist - ringmaat 64 mm 60

2268 2269 2271

 2268 14kt witgouden ring gezet met een cabochon geslepen chalcedoon - ringmaat 62 mm 100

 2269 14kt geelgouden ring gezet met een briljant geslepen diamant in klauwzetting, gewicht circa 0.45 ct - ringmaat 59 mm 200

 2270 14kt geelgouden solitarring gezet met een roosgeslepen diamant in gesloten zetting - ringmaat 59 mm - 30

 2271 14kt witgouden ring gezet met een cabochon geslepen grijze stersaffier - ringmaat 51 mm - 75

 2272 14kt geelgouden ring met roosgeslepen diamant in dichte zetting - ringmaat 55 mm - 50

 2273 14kt geelgouden ring gezet met drie zirkonia - ringmaat 56 mm 60

 2274 14kt witgouden ring met cultivéparel en twee briljant geslepen diamantjes - ringmaat 53 mm - 80

 2275 14kt geelgouden fantasiering - ringmaat 55 mm 40

 2276 18kt geelgouden rozetring gezet met een cultivéparel omringd door rond geslepen saffieren - ringmaat 15 75

2277

2279

 2277 14kt geelgouden ring gezet met een fijnbewerkte agaat camee voorstellend een dame en profil met een tulp - ringmaat 57 mm 70

 2278 14kt witgouden entouragering, gezet met 1 briljant geslepen en 8 achtkant geslepen diamanten in chatonzetting, totaalgewicht circa 
0.57 ct - ringmaat 54 mm 250

 2279 18kt witgouden alliancering, gezet met 24 briljant geslepen diamanten in chatonzetting, totaalgewicht circa 0.72 ct - ringmaat 54 mm 250

 2280 18kt bicolour ring gezet met centraal een briljant geslepen diamant in klauwzetting, omringd door 6 briljant geslepen diamanten in 
pavézetting en vier gekallibreerde saffieren - ringmaat 56 mm, oude reparatie aan scheen 150

 2281 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen streepagaat - ringmaat 56 mm 40
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2282 2283 2286

kavel TRUE Inzet

 2282 18kt geelgouden entouragering gezet met achtkant geslepen granaten in chatonzetting - ringmaat 58 mm 60

 2283
18kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen saffier, omringd door twee briljant geslepen diamanten in gladomzetting - 
ringmaat 54 mm 80

 2284 18kt geelgouden ring gezet met gekallibreerde saffieren, robijnen en smaragden en achtkant geslepen diamanten in pavézetting - 
ringmaat 54 mm 90

 2285 20kt geelgouden ring met meandermotief, gezet met zirkonia  - ringmaat 54 mm 50

 2286 18kt witgouden ring met 15 briljant geslepen diamanten in railzetting - met inscriptie, ringmaat 51 mm 120

2287 2288

 2287
Bloedkoralen collier aan 14kt gefaceteerd bolslot, kralen oplopend, grootste vijf kralen gefacetteerd, diameter grootste kraal 18 mm 
- lengte 90 cm, gewicht 96 gram - 400

 2288
Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden bolslot, kralen oplopend in grootte, grootste kraal diameter circa 11 mm - lengte 61 cm, 
gewicht 55 gram - 200

 2289 14kt geelgouden slotje met een cabochon bloedkoraal, met daaraan defect bloedkoralen snoertje, daarbij; twee snoeren bloedkoralen 
zonder slot, totaalgewicht 49 gram 75

2290 2292

 2290
Driestrengs bloedkoralen armband aan 14kt gouden slot, gedecoreerd met zwart emaille en gezet met cabochon geslepen bloedkoralen 
- lengte 19 cm - 125

 2291 Angel skin koraal collier aan 14kt geelgouden gefaceteerd bolslot - lengte 54.5 cm, gewicht 21 gram - 75

 2292 14kt geelgouden armband gezet met acht ovaal cabochon geslepen bloedkoralen - lengte 19 cm 150
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2293

2295

kavel TRUE Inzet

 2293 14kt geelgouden ring, gezet met een ovaal cabochon geslepen bloedkoraal - ringmaat 54 mm - 60

 2294 14kt geelgouden hanger gezet met een ovaal cabochon geslepen bloedkoraal - lengte 30 mm incl oog - 50

 2295 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden slot, kralen oplopen in grootte, grootste kraal 9 mm - lengte 62 cm, gewicht 29 gram - 50

 2296 Drie bloedkoralen colliertjes aan 14kt geelgouden sloten - defecten - 50

 2297 Bloedkoralen sautoir aan 14kt geelgouden bolslot, lengte 102 cm, daarbij; bloedkoralen collier aan onedel slot, lengte 59 cm 75

2298

2300

 2298
Bloedkoralen collier, kralen oplopend, grootste kraal 8 mm, met los 14kt geelgouden bolslot, lengte 66 cm gewicht 25 gram, daarbij; 
onedel paar oorstekers met cabochon geslepen bloedkoraal 75

 2299 14kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen bloedkoraal - ringmaat 58 mm - 100

 2300 14kt geelgouden oorclips gezet met cabochon geslepen bloedkoraal - diameter 17 mm 100

2301 2302

 2301
18kt geelgouden Art Nouveau hanger met de afbeelding van een heilige in plique-à-jour emaille, het kader gezet met zaadpareltjes, 
met inscriptie ‘5-2-1914’, Franse keuren - afmeting 23 x 24 mm - 150

 2302 14kt geelgouden hanger in sleutelvorm, gezet met diverse cabochon geslepen gekleurde stenen - lengte 37 mm incl. oog - 200
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2303

2305

kavel TRUE Inzet

 2303 14kt geelgouden hanger met witgouden voorzijde, gezet met drie achtkant geslepen diamanten, aan het einde een cultivé parel 50

 2304 14kt geelgouden negligéhanger gezet met twee roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - lengte 35 mm incl. oog - 40

 2305 14kt geelgouden hanger gezet met een emeraude geslepen rooktopaas - lengte 30 mm incl. oog 75

 2306 Noten hanger met 18kt geelgouden monturen, afbeelding van het sterrenbeeld Waterman en de intialen ‘MW’ 50

 2307 Ovalen onyx hanger met 14kt geelgouden monturen, de voorzijde gezet met een zilveren appliqué met roosgeslepen diamanten - 
afmeting 45 x 34 mm - 50

2308

2309

 2308
Zilveren hanger met 14kt geelgouden achterzijde, de voorzijde met blauw emaille en een zilveren appliqué in bloemvorm, gezet met 
roosgeslepen diamanten - afmeting 30 x 25 mm - 80

 2309 14kt geelgouden hanger met een ovaal cabochon geslepen aventurijn - lengte 50 mm incl. oog - 60

 2310 14kt geelgouden hanger gezet met een ovaal cabochon geslepen opaal van mooie kwaliteit - lengte 45 mm incl. oog - 150

2311
 2311 Twee BWGG antieke broches; één met onedele, één met 14kt gouden brochering 30
 2312 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden kapittelslot, daarbij: bloedkoralen armband aan 14kt kapittelslot - lengtes 58 cm en 27 cm - 75
 2313 14kt gouden reversspeld met daaraan een hanger met hoefijzer en paard, circa 1900 40

 2314 14kt geelgouden broche, tevens als hanger te dragen, met een schelpcamee voorstellend een dame en profil, daarbij; een los schelpca-
mee en een emeraude geslepen rookkwarts 50
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2315 2316

kavel TRUE Inzet

 2315 Twee 14kt geelgouden haarspelden gezet met twee rond cabochon geslepen opalen en zaadparels - lengte 9 cm - 125

 2316 14kt geelgouden broche gezet met een cabochon geslepen opaal en zaadparels, circa 1900 - lengte 45 mm - 125

2317 2318

 2317 14kt geelgouden oorhangers in bloemvorm, gezet met cabochon geslepen opalen en zaadparels, waaronder klein rond pampeltje 80

 2318 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 50 cm 100

 2319 14kt geelgouden collier met rechthoekige schakels - lengte 54.5 cm 150

 2320 14kt geelgouden S-collier - lengte 36,5 cm 80

 2321 14kt gouden collier met gourmetschakel - lengte 38 cm 40

 2322 Agaten kralencollier aan 14kt gefaceteerd bolslot, daarbij; glasgranaten collier aan 14kt slotje, defect 75

 2323 18kt gouden damescollier met parels. Italiaanse merken -60 cm lang- 40

2324 2325

 2324 14kt geelgouden collier met gevlochten schakels in V-vorm - lengte 43 cm 100

 2325 14kt geelgouden collier met ankerschakel, het middendeel gezet met gefacetteerde robijnen in chatonzetting - lengte 50 cm 200

 2326 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, waaraan een 14kt geelgouden hanger met een schelpcamée voorstellend een dame en 
profil - lengte 52 cm 75

 2327 14kt geelgouden collier met Venetiaansche schakel, afgewisseld door vier gevlochten schakels - lengte 81 cm 175

 2328 Vierstrengs granaten collier aan 14kt geelgouden slot, gezet met drie rond gefacetteerde granaten - lengte 39 cm - 200

 2329 14kt geelgouden rijring gezet met vier briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 54 mm - 125
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2330 2331 2332

kavel TRUE Inzet

 2330 14kt witgouden solitairring gezet met een briljant geslepen diamant in chatonzetting, gewicht circa 0.38 ct - ringmaat 56 mm - 200

 2331
14kt geelgouden rozetring gezet met een rond gefacetteerde saffier, omringd door 14 oudslijpsel briljant geslepen diamanten in 
chatonzetting - ringmaat 55 mm - 125

 2332 18kt geelgouden rozetring gezet met 9 roosgeslepen granaten in zilveren gesloten zetting - één granaat beschadigd, ringmaat 54 mm - 100

2333

2334 2336

 2333 14kt geelgouden cocktailring, gezet met 7 markies geslepen robijnen en baguette geslepen diamanten - ringmaat 53 mm 225

 2334 14kt geelgouden ring met fantasiemotief, Nobillia, Utrecht - ringmaat 67 mm 125

 2335 14kt geelgouden alliancering, gezet met achtkant geslepen robijnen, saffieren en smaragden en briljant geslepen diamanten in pavézet-
ting, gezamenlijk diamantgewicht circa 0.48 ct - ringmaat 53 mm - 150

 2336 14kt witgouden ring gezet met een peergeslepen amethist omringd door 26 briljant geslepen diamanten - ringmaat 55 mm - 175

 2337 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal gefacetteerde glasgranaat, daarbij; 14kt geelgouden ring gezet met drie roosgeslepen glas-
granaten in dichte zetting - ringmaat 54 mm - 75

2338

2340

 2338
14kt geelgouden broche, tevens als hanger te dragen, gezet met een schelpcamee afbeelding van Terpsichore, muze van de dans en 
poëzie - lengte 35 mm - 100

 2339 14kt witgouden ring gezet met een briljant geslepen diamant in kastzetting, gewicht circa 0.65 ct - ringmaat 59 mm - 200

 2340
18kt geelgouden ring in de vorm van een kroon, gezet met 8 achtkant geslepen smargden en een briljant geslepen diamant, uitgevoerd 
door Franklin Mint, met certificaat - ringmaat 60 mm 200

 2341 18kt multicolour fantasiering gezet met een briljant geslepen zirkona 100
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2342 2344 2347

kavel TRUE Inzet

 2342 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal gefacetteerde synthetische spinel in klauwzetting - ringmaat 54 mm 100

 2343 18kt bicolour gouden spiraalring met briljant geslepen diamanten in pavézetting - ringmaat 52 mm - 200

 2344 14kt geelgouden rozetring gezet met een ovaal gefacetteerde synthetische robijn, omringd door cultivé mabéparels - ringmaat 55 mm- 175

 2345 14kt geelgouden slagring gezet met een roosgeslepen diamant in gesloten zetting - ringmaat 56 mm - 150

 2346 18kt geelgouden panterring gezet met markies geslepen saffieren en briljant geslepen zirkonia - ringmaat 53 mm - 200

 2347 14kt witgouden slagring gezet met drie roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - ringmaat 57 mm - 150

2348 2349 2350

 2348 14kt geelgouden oorstekers met witgouden accent, model ‘Mella’ door Bjorn Weckstrom voor Lapponia, 1989 - pousettes ontbreken 80

 2349
18kt geelgouden ring van het merk Carato, Animal collectie, gezet met een hartgeslepen citrien omringd door briljant geslepen 
diamanten in chatonzetting en gedecoreerd met emaille in tijgermotief - ringmaat 53 mm - 350

 2350 18kt bicolour gouden ring van het merk Bvlgari, model B.ZERO1 - ringmaat 54 mm 400

2351

2352

 2351
18kt geelgouden collier met hartvormige pendant met daarin een losse briljant geslepen diamant in kastzetting, Chopard, Happy 
Diamonds collectie, in origineel foedraal - lengte 42 cm - 400

 2352
18kt geelgouden ring met hartvormige zetting gezet met briljant geslepen diamanten, waarin een losse briljant geslepen diamant in 
kastzetting, Chopard, Happy Diamonds collectie - ringmaat 54 mm - 250
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2353

2354 2355

kavel TRUE Inzet

 2353 18kt tricolour trinity ring, Cartier, in origineel foedraal - ringmaat circa 54 mm - 250

 2354 18kt witgouden ring van het merk Rhyton met ajour bewerkte voorzijde - ringmaat 55 mm 300

 2355 18kt roségouden ring van het merk Tirisi, collectie ‘Amsterdam’ met gladde band - ringmaat 57 mm 150

2356

 2356 18kt roségouden ring van het merk Tirisi, collectie ‘Amsterdam’, gezet met briljant geslepen blauwe topazen - ringmaat 57 mm 350

2357

 2357
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 1750

2358

 2358 18kt geelgouden collier van het merk Chiampesan, gezet met 53 briljant geslepen diamanten in open pavézetting - lengte 42 cm 1000
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2359

kavel TRUE Inzet

 2359
Platina broche in bladmotief met 14kt witgouden brochering, gezet met 112 briljant- en achtkant geslepen diamanten in chatonzetting, 
gewicht tussen circa 0.45 en 0.04 ct, gezamenlijk gewicht circa 6 ct - afmeting 55 mm x 35 mm 4000

2360

 2360
18kt geelgouden collier, gezet met 109 briljant geslepen diamanten in oplopend gewicht, gewicht varierend tussen circa 0.05 en 0.46 
ct, gezamenlijk gewicht circa 10.3 ct - lengte 43 cm - 15000

2361

 2361
14kt witgouden collier gezet met een ovaal geslepen robijn van circa 10 ct, kwaliteit opaak, omringd door 29 briljant geslepen dia-
manten in chatonzetting, gezamenlijk gewicht circa 1.75 ct - lengte 46 cm - 1500

2362

 2362
18kt witgouden clusterring gezet met een ovaal geslepen saffier van circa 3 ct. in chatonzetting, omringd door 16 markies geslepen en 
zes briljant geslepen diamanten in chatonzetting, gezamenlijk gewicht circa 2,4 caraat - ringmaat 54 mm 1000
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2363

kavel TRUE Inzet

 2363
14kt geelgouden stijve armband, gezet met rozetten van in totaal 49 briljant geslepen diamanten in chatonzetting, totaalgewicht circa 
4.8 ct - omtrek 17 cm 800

2364

 2364
18kt geelgouden collier met gourmetschakel, het middenstuk gezet een ovaal geslepen saffier, twee ovaal geslepen citrienen, drie 
cabochon geslepen saffieren en 117 briljant geslepen diamanten in open pavézetting - lengte 45 cm 1000

2365

 2365 18kt geelgouden stijve armband gezet met 33 briljant geslepen diamanten in chatonzetting, totaalgewicht circa 3 ct - omtrek 17 cm - 800

2366

 2366
18kt geelgouden fantasiebroche met open zetting, met daarbij drie verwisselbare edelstenen kralen: tijgeroog, hematiet en onyx - 
lengte 54 mm 325

 2367 18kt geelgouden cocktailring met open zetting met daarbij 5 verwisselbare edelstenen: sodaliet, tijgeroog, onyx, hematiet en aven-
turijn - ringmaat 56 mm 175

 2368 14kt geelgouden ring gezet met een cultivé parel, geflankeerd door twee briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 59 
mm - 150
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2369 2371 2373

kavel TRUE Inzet

 2369 14kt geelgouden solitairring gezet met een briljant geslepen diamant in witgouden kastzetting - ringmaat 56 mm - 125

 2370 14kt geelgouden ring, gezet met een emeraude geslepen rookkwarts, jaren 50 - met inscriptie, ringmaat 55 mm - 40

 2371
18kt witgouden rijring, de voorzijde en scheen gezet met 45 achtkant geslepen diamanten in pavézetting, totaalgewicht circa 0.45 ct - 
ringmaat 55 mm 200

 2372 14kt geelgouden rijring gezet met 27 achtkant geslepen diamanten in witgouden pavézetting - ringmaat 57 mm - 100

 2373
14kt geelgouden ring met gewoven motief, gezet met 49 achtkant geslepen diamanten in witgouden pavézetting, gezamenlijk gewicht 
circa 0.25 ct - ringmaat 53 mm - 200

2374 2376 2377

 2374
14kt geelgouden ring gezet met een ovaal geslepen saffier geflankeerd door 8 achtkant geslepen diamanten in pavézetting - ringmaat 
52 mm - 125

 2375 14kt geelgouden rozetring gezet met een cultivé parel omringd door achtkant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 53 mm - 150

 2376 14kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen mosagaat - ringmaat 57 mm - 80

 2377 20kt geelgouden markiesring gezet met drie briljant geslepen en 18 achtkant geslepen diamanten in pavézetting - ringmaat 56 mm 200

 2378 18kt geelgouden rijring gezet met tien cabochon geslepen turkoois en vijf zaadparels in chatonzetting - ringmaat 58 mm 100
 2379 14kt geelgouden ring gezet met een roosgeslepen diamant in gesloten zetting - ringmaat 61 mm - 50
 2380 14kt geelgouden ring gezet met een briljant geslepen zirkonia in hartvormige zetting - ringmaat 52 mm - 50

 2381 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal geslepen amethist en omringd door 19 achtkant geslepen diamanten in pavézetting - ring-
maat 67 mm 225

2382

2384

2386

 2382
18kt geelgouden ring, gezet met één ovaal- en zes tapered baguette geslepen saffieren en briljant geslepen diamanten in kastzetting - 
ringmaat 68 mm 175

 2383 18kt geelgouden trouwring met gegraveerd decor, Chester, 1830 - ringmaat 55 mm - 70

 2384
14kt geelgouden ring gezet met een ovaal gefacetteerde synthetische alexandriet, daarbij; 14kt gouden ring met markies cabochon 
geslepen onyx - ringmaat 53 mm - 225

 2385 14kt geelgouden rijring gezet met vier rond gefacetteerde saffieren en vier briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 62 
mm - 175

 2386
18kt witgouden ring gezet met centraal een briljant geslepen diamant, omringd door vier ovaal geslepen saffieren en drie markies-
geslepen diamanten in chatonzetting - één diamant mist, ringmaat 54 mm - 200

 2387 Kavel bestaande uit zes gouden ringen, allen gezet met een briljant geslepen zirkonia - ringmaat 52 mm 120

 2388 14kt witgouden rozetring, gezet met negen briljant geslepen diamanten in chatonzetting, gezamenlijk gewicht circa 0.30 ct - ringmaat 
52 mm - 250

 2389 14kt geelgouden ring gezet met roosgeslepen granaten en zaadpareltjes - ringmaat 52 mm - 60
 2390 14kt gouden zegelring met monogram EV 250
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2391

2393
kavel TRUE Inzet

 2391
14kt witgouden Retro ring gezet met zes briljant geslepen diamanten in chatonzetting omringd door elf achtkant geslepen diamanten 
in pavézetting - ringmaat 55 mm  - 225

 2392 14kt geelgouden armband met gourmetschakels - lengte 18,5 cm 170

 2393
14kt geelgouden slavenarmband gedecoreerd met vier carré geslepen diamanten witgouden zetting en 20 briljant geslepen diamanten 
in spanzetting, gezamenlijk gewicht circa 0.55 ct - omtrek 18 cm 500

 2394 14kt geelgouden armband met gourmetschakels - lengte 20 cm 140
 2395 14kt geelgouden armband met gourmetschakels - lengte 19 cm 250
 2396 14kt geelgouden armband met fantasieschakel - lengte 18.5 cm 150
 2397 14kt witgouden armband met gevlochten schakel - 15 mm breed, lengte 19 cm 400

2398

2400

 2398
14kt witgouden Art Deco armband gezet met drie oud slijpsel briljant geslepen diamanten in kastzetting, gezamenlijk gewicht circa 
0.55 ct, omringd door vier achtkant- en tien roosgeslepen diamanten in open zetting - lengte 17 cm - 400

 2399 14kt geelgouden armband met gevlochten schakel - lengte 21 cm 150

 2400
14kt roségouden bedelarmband met gourmetschakel waaraan 7 munten: Gouden Vijfje 1912, Gouden Tientje 1897, Gouden Tientje 
1875, naslag Gouden Rijder 1750, Gouden Tientje 1825 B, Gouden Tientje 1912, Gouden Dukaat van Utrecht 1759 - lengte 20 cm 1600

2401

2405 2406

 2401 14kt geelgouden armband met Rolexschakel - lengte 17,5 cm 175

 2402 14kt geelgouden schakelarmband met holle, gematteerde buitenzijde - omtrek 18 cm 225

 2403 14kt witgouden rijring gezet met 5 briljant geslepen diamenten in chatonzetting - ringmaat 55 mm - 100

 2404 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen mosagaat - ringmaat 55 mm - 60

 2405
14kt geelgouden rozetring gezet met een briljant geslepen diamant circa 0.66 ct., omringd door 8 achtkant geslepen diamanten in 
chatonzetting, gezamenlijk gewicht circa 0.82 ct - ringmaat 51 mm - 650

 2406 20kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen sterrobijn - ringmaat 50 mm - 125
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2408 2412 2413

kavel TRUE Inzet

 2407 18kt geelgouden ring, Art Deco, gezet met een achtkant geslepen diamant in witgouden zetting - twee diamanten ontbreken uit zet-
ting, ringmaat 53 mm - 25

 2408
14kt witgouden ring gezet met een cabochon geslepen stersaffier, geflankeerd door 4 achtkant geslepen diamanten in chatonzetting 
- één diamant chip, ringmaat 54 mm - 125

 2409 14kt witgouden solitairring gezet met een briljant geslepen diamant in chatonzetting, gewicht circa 0.37 ct - ringmaat 60 mm - 200

 2410 14kt geelgouden ring gezet met een briljant geslepen diamant in kastzetting, omringd door zes briljant geslepen diamanten in pavézet-
ting - ringmaat 57 mm 175

 2411 14kt geelgouden ring met gevlochten motief, gezet met drie achtkant geslepen diamanten - ringmaat 53 mm 50

 2412 20kt geelgouden slagring gezet met vijf markies geslepen smaragden - ringmaat 54 mm 75

 2413 18kt geelgouden ring gezet met een cabochon geslepen blauwe glassteen - ringmaat 60 mm 250

2414

2416

2420

 2414
14kt geelgouden markiesring gezet met 18 briljant geslepen diamanten in pavézetting, gezamenlijk gewicht circa 0.5 ct - ringmaat 53 
mm 125

 2415 18kt geelgouden ring met meandermotief - inscriptie, ringmaat 50 mm 75

 2416
18kt geelgouden cocktailring, gezet met tapered baguette geslepen saffieren, het midden gedecoreerd met een ovaal geslepen saffier 
omringd door 12 briljant geslepen diamanten - ringmaat 52 mm 150

 2417 14kt geelgouden ring gezet met drie ovaal cabochon geslepen aventurijn, daarbij; 14kt geelgouden oorstekers gezet met aventurijn 
- ringmaat 54 mm - 50

 2418 14kt geelgouden solitarring gezet met een roosgeslepen diamant in dichte zetting, daarbij; defect 14kt collier - ringmaat 55 mm 60

 2419 14kt geelgouden Art Deco ring gezet met een ovaal geslepen aquamarijn, de zetting gedecoreerd met zilveren accenten - ringmaat 53 
mm - 100

 2420 14kt bicolour ring gezet met een cabochongeslepen turkooiskleurige steen in opengewerkte zetting - ringmaat 57 mm - 75

2421 2422 2425

 2421
14kt witgouden Art Deco ring gezet met een carré geslepen smaragd, omringd door zes oudslijpsel briljant en tien achtkant geslepen 
diamant in pavézetting - ringmaat 57 mm, smaragd vertoont sporen van kleurbehandeling - 480

 2422
14kt witgouden Retro cocktailring gezet met drie cabochon geslepen robijnen en 23 briljant geslepen diamanten in chatonzetting - 
ringmaat 54 mm 350

 2423 14kt geelgouden zegelring gezet met een ovalen blauwe lagensteen - ringmaat 60 mm - 125
 2424 BWGG geelgouden zegelring met initalen ‘PS’ - defecten, ringmaat 59 mm 25

 2425 14kt geelgouden clusterring gezet met een cabochon geslepen opaal en vier cabochon geslepen turkoois - ringmaat 53 mm - 200

 2426 14kt gouden ring gezet met vier roosgeslepen diamanten in gesloten zilveren zetting - ringmaat 55 mm - 150
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2427 2428 2430

kavel TRUE Inzet

 2427 14kt geelgouden cocktailring gezet met een ovaalgeslepen groene glassteen - ringmaat 56 mm 100

 2428 20kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen turkoois in klauwzetting - ringmaat 59 mm 175

 2429 14kt geelgouden rozetring gezet met een cultivé parel omringd door roosgeslepen diamanten in gesloten zilveren zetting - ringmaat 56 
mm - 100

 2430
14kt geelgouden rozetring gezet met een briljant geslepen synthetische saffier, omringd door roosgeslepen diamanten in open zetting 
- ringmaat 54 mm - 150

 2431 14kt geelgouden solitairring gezet met een briljant geslepen diamant in witgouden chatonzetting, circa 0.17 ct - ringmaat 59 mm - 80

 2432 Twee 14kt geelgouden ringen: één gezet met een ovaal cabochon geslepen bloedkoraal en één gezet met een ovaal gefacetteerde 
granaat, beide circa 1940 - ringmaat 50 mm 70

 2433 14kt geelgouden zegelring gezet met heliotroop - defecten, ringmaat 63 mm 60

2434 2436 2438

 2434 14kt geelgouden rijring gezet met 14 briljant geslepen diamanten in railzetting - ringmaat 49 mm - 80

 2435
14kt geelgouden rijring gezet met centraal een briljant geslepen diamant in chatonzetting, geflankeerd door zes briljant geslepen 
diamanten in railzetting, gezamenlijk gewicht circa 0.24 ct - ringmaat 49 mm - daarbij; 14kt geelgouden retro ring met 4 achtkant 
geslepen briljanten - ringmaat 50 mm

75

 2436 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal gefacetteerde rooktopaas in chatonzetting - ringmaat 53 mm 75

 2437 14kt geelgouden ring gezet met een achtkant geslepen smaragd, geflankeerd door vier achtkant geslepen diamanten in chatonzetting 
- ringmaat 60 mm - daarbij; BWGG slagring gezet met twee cultivéparels - ringmaat 58 mm - 100

 2438 14kt geelgouden zegelring met carneool plaquette en de initialen ‘HFB’ - ringmaat 53 mm 70

 2439 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen hematiet - ringmaat 62 mm - 60

2440

2441

 2440 2e gehalte zilveren oorijzer met twee 14kt gouden stiften, geheel met drie bijbehorende kantwerk kapjes, in originele doos. 250

 2441 Klederdracht: twee kapspelden, één 14kt goud, één zilver met glazen stenen 40

 2442 Paar 14kt gouden oorhangers 20

 2443 14kt geelgouden kapspeld met cannetille en gezet met zaadparels, 19e eeuw - speld verbogen 80
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2444 2453

kavel TRUE Inzet

 2444 14kt gouden klederdracht broche met filigrain floraal decor, daarbij: zilveren klederdracht broche met glazen stenen 20

 2445 14kt geelgouden collier met koordschakel - lengte 72 cm 175

 2446 14kt geelgouden vossenstaartcollier - lengte 60 cm 100

 2447 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 39 cm 40

 2448 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 40 cm - (1,5 gram) 25

 2449 14kt geelgouden collier met figaroschakel - lengte 41 cm 25

 2450 14kt geelgouden collier met Venetiaansche schakel, waaraan 14kt geelgouden hanger gezet met een achtkant geslepen diamant in 
chatonzetting - lengte 42 cm 25

 2451 14kt geelgouden zonnecollier met gegraveerde bewerking - lengte 44 cm 350

 2452 14kt roségouden collier met platte gourmetschakel - lengte 43 cm 75

 2453 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden sluiting, kralen oplopend, grootste kralen circa 11 mm - lengte 46 cm, gewicht 60 gram - 300

2454

2457

 2454 14kt geelgouden ring met gezet met een fraai gesneden bloedkoraal in de vorm van een roos - maat 53 mm - 175

 2455 Bloedkoralen staafjecolliers aan 14kt geelgouden sluiting, gewicht circa 39 gram - lengte 50 cm - 35

 2456 14kt geelgouden ring met bloedkoraal - ringmaat 56 mm - 50

 2457 14kt geelgouden ring met cabochon bloedkoraal, met bijbehorende oorstekers 80

 2458 14kt geelgouden ring gezet met een ovaal cabochon geslepen bloedkoraal - ringmaat 61 mm 40

 2459 Bloedkoralen collier met deels 18kt geelgouden sluiting - lengte 80 cm - 150

 2460 Tweestrengs bloedkoralen collier aan met cabochon geslepen bloedkoraal bezet 14kt gouden slot -slot gebruikssporen- 80

 2461 Kettinkje en armbandje met bloedkoralen aan 14kt gouden slotje 50
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2462 2464

kavel TRUE Inzet

 2462 Vierstrengs bloedkoralen collier met 14kt geelgouden tussenstukken en slot - defect - 125

 2463 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden slot - lengte 115 cm - 50

 2464 Bloedkoralencollier aan 14kt geelgouden bolslot - 72 cm - 100

2465 2468

 2465 Vierstrengs bloedkoralen armband aan 14kt geelgouden slot, gezet met drie cabochon geslepen bloedkoralen - lengte 17 cm - 80

 2466 Bloedkoralen collier aan 14kt geelgouden slot gezet met twee cabochon geslepen bloedkoralen - lengte 90 cm - 50

 2467 14kt geelgouden oorstekers gezet met cabochon geslepen bloedkoralen, daarbij; 14kt geelgouden oorschroeven gezet met cabochon 
geslepen bloedkoralen 75

 2468 18kt geelgouden broche gezet met een ruwe amethist kristal - afmeting 40 x 35 mm 200

2469 2476

 2469 18kt geelgouden ring gezet met een ruwe amethist kristal - ringmaat 57 mm 150

 2470 18kt geelgouden filigrainhanger in lotusmotief, gezet met een cultivéparel - lengte 60 mm 200

 2471 20kt geelgouden medaillon, de achterzijde gegraveerd met afbeelding van een kolibri - diameter 19 mm 90

 2472 14kt witgouden hanger in de vorm van een sneeuwvlok, gezet met 39 briljant geslepen diamanten in chatonzetting - diameter 15 mm - 100

 2473 14kt geelgouden hanger gezet met een fantasieslijpsel synthetische spinel 25

 2474 14kt geelgouden kruishanger met cannetille decoratie - lengte 50 mm 40

 2475 14kt geelgouden gegraveerde medaillonhanger - lengte 30 mm 75

 2476 14kt geelgouden ovalen medaillon, gegraveerd met een baronnenkroon en de initialen ‘HH’ - lengte met oog 6 cm 325
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2477 2480

kavel TRUE Inzet

 2477
18kt geelgouden kruishanger gedecoreerd met blauw emaille, gezet met een carré geslepen saffier omringd door briljant geslepen dia-
manten in chatonzetting, de uiteinden gezet met cultivé parels, ontwerp Franklin Mint, onderdeel van de Igor Carl House of Faberge 
Collectie - afmeting 3,5 x 3 mm -

100

 2478 20kt geelgouden hanger, gezet met twee rond gefacetteerde synthetische alexandriet - lengte 45 mm incl oog 60

 2479 18kt witgouden hanger gezet met een rozet van briljant geslepen zirkonia - lengte 34 mm incl. oog 50

 2480 14kt geelgouden hanger in de vorm van een galloperend paard, een rond gefacetteerd robijntje gezet als oogje - lengte 45 mm 130

2481 2482

 2481 Lederen collier en bijbehorende armband met 14kt gouden monturen 50

 2482 14kt gouden stijve armband in de vorm van een gesp, met gravédecor - omtrek 17,5 cm- 320

2483 2486

 2483 14kt gouden slavenarmband - omtrek 18,5 cm - 200

 2484 14kt gouden armband 400

 2485 Vierstrengs bloedkoralen chocker aan 14kt roségouden slot bewerkt met millegrain en cannetille, 19e eeuw - defecten aan slot, lengte 
36 cm, brutogewicht 43 gram - 100

 2486 14kt gouden, opengewerkte broche met bladdecor en robijnkleurig steentje, Jugendstil - lengte 34 mm - 60

 2487 14kt bicolour gouden sieradenset: schakelcollier, -armband en paar oorstekers - lengte 40 cm en 19 cm 500

 2488 14kt gouden bedel in de vorm van een bokshandschoen en paar vergulde 1e gehalte zilveren oorhangers met paarse stenen 20

 2489 Twee 14kt gouden gladde ringen 120
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2490 2491 2492

kavel TRUE Inzet

 2490 14kt gouden ring met cabochon geslepen malachiet -chip aan malachiet, ringmaat 55 mm - 40

 2491 14kt gouden ring met een briljant geslepen zirkonia in handvormige zetting - ringmaat 51 mm - 50

 2492 14kt gouden ring met zirkonia in opengewerkte zetting - ringmaat 55 mm - 50

2493 2494 2495

 2493 14kt gouden rozetring met zaadpareltje en rond gefacetteerde robijntjes in chatonzetting - ringmaat 51 mm - 30

 2494 14kt gouden slagring met bladdecor en emaille -ringmaat 54 mm - 30

 2495 14kt gouden ring met cabochon geslepen bloedkoraal 30

2496 2497 2498

 2496 14kt geelgouden ring gezet met zirkonia - ringmaat 55 mm - 40

 2497 14kt witgouden rozetring met negen briljant geslepen diamanten in chatonzetting - ringmaat 52 mm - 300

 2498 18kt witgouden ring met briljant geslepen diamant - ringmaat 53 mm - 200

 2499 Diverse 14kt gouden sieraden: broche in ‘L’ vorm, zegelring en armbandje - defecten - 60

 2500 14kt geelgouden rijring gezet met drie briljant geslepen zirkonia, daarbij; 14kt geelgouden hanger gezet met briljant geslepen zirkonia 
- ringmaat 53 mm 25

 2501 14kt geelgouden kinderringetje met inscriptie, daarbij; losse 14kt geelgouden creool 25

 2502 14kt witgouden ring, gezet met briljant geslepen bergkristal, daarbij; 3e gehalte zilveren collier gezet met briljant geslepen bergkristal 
en 2e gehalte zilveren oorstekers gezet met briljant geslepen zirkonia 50

 2503 Vier 14kt geelgouden ringen: twee trouwringen, eenring gezet met zirkonia en één met bewerkte scheen - defecten 150

 2504 Zes 14kt gouden ringmonturen, allen defect, gezet met koraal en granaat 140

 2505 14kt geelgouden brede trouwring - met inscriptie, ringmaat 53 mm 85

 2506 14kt geelgouden fragmenten van ketting met Venetiaanse schakel, daarbij een geelgouden schuifje 15

 2507 Twee seperate 14kt gouden creolen met gravé motief 15
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2508 2517

kavel TRUE Inzet

 2508 Drie 18kt geelgouden kinderarmbanden, één gezet met zirkonia 150

 2509 Gouden ring met parel, twee gouden hangers, metalen priem met gouden montuur, gouden oorsteker en gouden armbandje met bloed-
koraal, diverse gehaltes 80

 2510 Twee 14kt geelgouden ringen, één met inscriptie, en een 14kt geelgouden hanger 120
 2511 Twee 14kt geelgouden trouwringen - ringmaat 56 en 61 120
 2512 Twee 14kt gouden trouwringen - ringmaten 58 en 62 mm 125
 2513 14kt geelgouden oorknopjes met geribbeld motief, daarbij; 14kt geelgouden trouwring - ringmaat 59 mm 45
 2514 Vijf 14kt geelgouden trouwringen, één defect 160
 2515 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, lengte 60 cm, daarbij; defect 14kt schakelcollier 170
 2516 Kavel diverse 14kt items - defecten- 435

 2517
Twee 14kt geelgouden ringen: één gezet met een markies geslepen synthetische spinel, scheen gebroken, één gezet met een emeraude 
gefacetteerde carneool - ringmaten 57 mm 60

 2518 14kt geelgouden collier met koningsschakel, waaraan de naam ‘Joke’ - lengte 45 cm 120

2519 2520

 2519 14kt geelgouden collier met Venetiaanse schakel - lengte 49 cm 120

 2520 14kt geelgouden hanger in zonnevorm, het midden gezet met de letter ‘W’ - diameter 40 mm 150

 2521 14kt geelgouden broche in cirkelmotief, diameter 32 mm,daarbij; 14kt geelgouden klapcreolen, 20 mm diameter 60

 2522 18kt geelgouden collier met gourmetschakel - lengte 54 cm -, daarbij; 14kt geelgouden CNV speldje 50

2523

 2523 Vier 14kt geelgouden CNV speldjes 35

 2524 14kt gouden ring met imitatiebriljantje -ringmaat 54 mm - 40

 2525 14kt gouden ring met imitatiebriljantje -ringmaat 54 mm - 30

 2526 14kt gouden hanger in de vorm van een rooster 60

 2527 Twee 14kt gouden CNV speldjes waarvan één met robijntje, daarbij: verguld zilveren CNV speldje 15

 2528 14kt geelgouden trouwring met twee briljant geslepen diamanten in chatonzetting - maat 68 mm, bevat inscriptie - (circa 4,5 gram) 40

 2529 14kt gouden hanger in de vorm van een kegel met inscriptie: “Kegelavond C.H.J. Damme, 13-2-20” 40

 2530 Twee 14kt geelgouden trouwringen - maat 55 mm en 61 mm 100

 2531 14kt gouden collier en hanger met blauwe steen 320

 2532 Paar 14kt gouden oorstekers en bijbehorende gouden hanger 25
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2533

2534
2540

kavel TRUE Inzet

 2533
14kt geelgouden hartvorming medaillon met inscriptie op de achterzijde, aan een 14kt geelgouden ketting met gourmetschakel - 
lengte 62 cm - 110

 2534 14kt geelgouden reversspeld met het cijfer 8, gezet met een briljant geslepen diamant in kastzetting 25

 2535 14kt geelgouden broche in de vorm van een veertje - lengte 4,2 cm - 15

 2536 14kt gouden collier met drie bedels 60

 2537 Twee 14kt gouden schakelarmbandjes 40

 2538 14kt geelgouden broche in de vorm van twee veertjes - lengte 50 mm 30

 2539 14kt geelgouden hoedenspeld - lengte 11 cm - 30

 2540 14kt geelgouden trouwring, daarbij; 14kt opengewerkte bolhanger 70

 2541 14kt geelgouden parelclip met veiligheidssluitinkje - afmeting 21 x 14 mm 25

 2542 Drie 14kt geelgouden CNV spelden, één gezet met een synthetische robijn 30

2543

2547

 2543
Set bestaande uit een 20kt geelgouden hanger en ring, beide gezet met een ovaal geslepen groene glassteen en briljant geslepen zirko-
nia’s - ringmaat 53 mm 200

 2544 14kt geelgouden filigrain gesp, daarbij; gouden collier met ankerschakel 50

 2545 14kt geelgouden collier met figaroschakel, lengte 55 cm, daarbij; 14kt geelgouden collier met gedraaide fantasieschakel - lengte 42 
cm 60

 2546 Kavel diverse gouden onderdelen, één gezet met granaat 60

 2547
14kt geelgouden collier met jasseronschakel waaraan een Gouden Tientje 1912 met gesoldeerd oog - lengte 52 cm - daarbij: 14kt 
geelgouden collier met gourmetschakel - zonder sluiting 200

 2548 Kavel diverse 14kt gouden items - defecten 500
 2549 Kavel diverse 14kt gouden items - defecten - 150

 2550 Kavel diverse gouden voorwerpen: 14kt armbandje - defect - twee 14kt geelgouden ringen, één gezet met hematiet en hanger gezet 
met een imitatie camee, daarbij; BWGG collier 125

 2551 Drie 14kt geelgouden items: ovalen hanger met gegraveerd decor, hanger met Hugenotenkruis en losse oorsteker 55
 2552 Twee 14kt gouden trouwringen, daarbij; enkele losse schakels 130
 2553 14kt gouden ring gezet met achterkant geslepen zirkonia in chatonzetting - ringmaat 51 mm - 50

 2554 Kavel diverse 14kt gouden voorwerpen: dasspeld, drie trouwringen, collier, trouwring vermaakt tot hanger, losse oorbel en twee 
boordknopen 300
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2555 2557
kavel TRUE Inzet

 2555 Drie 14kt geelgouden ringen met fantasiemotief  - ringmaat 55  mm 100
 2556 18kt geelgouden ring met fantasiemotief - ringmaat 60 cm - daarbij; BWGG ring gezet met zirkonia - ringmaat 56 mm 75
 2557 Vier 14kt geelgouden ringen, gezet met hematiet, synthetische spinel  en saffier - ringmaat 52 mm 150
 2558 Vier 14kt geelgouden hangers, waaronder een fietsje 125
 2559 Kavel diverse gouden voorwerpen: collier, armbandje, twee paar oorstekers en losse onderdelen 150
 2560 14kt geelgouden trouwring, daarbij; 14kt geelgouden dasspeld gezet met een paarse glassteentje en zaadpareltjes - ringmaat 59 mm 50
 2561 Twee 14kt gouden CNV speldjes 20
 2562 Paar 14kt geelgouden oorschroeven, gezet met cultivé parels, daarbij; paar 14kt geelgouden boordknopen 60
 2563 14kt geelgoud  CNV speldje, daarbij; onedel Rode Kruis speldje 15
 2564 14kt geelgouden bedel met zirkonia, 14kt geelgouden collier, defect, daarbij BWGG collier, defect 50

2565 2568
 2565 Een antieke BWGG bril, daarbij; een antieke hoornen bril, één glas ontbreekt 15
 2566 Drie BWGG armbanden met gourmet-, figaro- en Venetiaanse schakel 50
 2567 Twee BWGG colliers met koord schakel, daarbij; BWGG armband met koordschakel 150

 2568
BWGG vijf bandige ring gezet met synthetische robijn, van origine losse ringen maar nu gesoldeerd aan achterzijde, daarbij; onedele 
ring gezet met diverse gekleurde glasstenen 50

 2569 Kavel bestaande uit drie BWGG sieraden; een slotje gezet met granaat en zaadparels, een trouwring en een ring gezet met een ovaal 
bufftop geslepen citrien -ringmaten 55 en 51 mm - 40

 2570 BWGG ring met fantasiemotief - ringmaat 53 mm 80

2571 2572
 2571 BWGG broche met een voorstelling van Garuda 20

 2572 Bloedkoralen staafjescollier aan BWGG bolslot - lengte 103 cm 40

 2573 Drie BWGG ringen, gezet met tijgeroog, laguna-agaat en een rudraksha kraal - ringmaten 63 en 64 mm 40

 2574 BWGG entouragering gezet met marquise geslepen blauwe zirkonia en briljant geslepen kleurloze zirkonia in chatonzetting - maat 17 
mm - 40

 2575 Vier BWGG ringen gezet met hematiet, synthetische spinel, zirkonia en een schelpcamee - ringmaten 52, 54 en 55 - 75
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2576

2579

kavel TRUE Inzet

 2576 BWGG gouden ring in de vorm van een riem, de gesp met zirkonia’s in pavé-zetting 40

 2577 BWGG brochette gezet met een almandine granaat - lengte 60 mm - 25

 2578 Twee BWGG colliers met figaro en Venitiaanse schakel - lengte 43 en 56 cm - 60

 2579
BWGG geelgouden memoriering met gespje en gevlochten haarwerkje, inscriptie binnenzijde 1880 - beschadigingen, ringmaat 55 
mm - 75

2580

2581

 2580
BWGG geelgouden rozetring gezet met één brilant geslepen diamant in chatonzetting en 24 achtkant geslepen diamanten in pavézet-
ting, Londen 1964 - ringmaat 52 mm - 60

 2581 BWGG armband met gegraveerde schakels, 19e eeuw - lengte 19 cm 125

 2582 Twee BWGG antieke ringen, gezet met carneool en hematiet - ringmaten 59 en 52 mm - 15

 2583 BWGG ring gezet met rond gefacetteerde robijnen en saffieren - midensteen en één saffier ontbreken - ringmaat 53 mm - 30

 2584 Kavel bestaande uit diverse BWGG sieraden - defecten 75

2585 2586

 2585 18kt geelgouden hanger met een afbeelding van Paus Johannes XXIII - 20 mm diameter 70

 2586 Gouden tientje 1911 in 14kt geelgouden montuur 200

 2587 14kt geelgouden hanger met een gouden vijf gulden, 1912, aan geelgouden ketting met gourmetschakel -lengte 47 cm - 35

 2588 Gouden vijfje 1912 vermaakt tot hanger, aan een doublé collier 50

 2589 Gouden tientje 1933 160

 2590 Twee gouden dukaten en diverse munten waaronder van zilver 140

 2591 21.6 kt gouden penning 1948 ‘Theodor Herzl’ in 18kt geelgouden montuur 300

 2592 18kt geelgouden penning, Geboorte Willem-Alexander 1967, met gesoldeerd oog 150
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2593 2594

kavel TRUE Inzet

 2593 Gouden tientje 1897 in 14kt geelgouden hanger 175

 2594 Gouden tientje 1912 in 14kt gouden houder, daarbij; gouden vijfje 1912 in 14kt houder 200

2595 2600

 2595 Gouden vijfje 1912 aan BWGG schakelarmband 100

 2596 Gouden tientje 1913 in 14kt geelgouden montuur 175

 2597 Gouden vijfje, 1912 90

 2598 Gouden dukaat, 1986 70

 2599 Gouden tientje 1912, in 14kt geelgouden zetting met brochering 200

 2600 Gouden tientje 1925, in 14kt geelgouden montuur 200

2601 2604

 2601 Gouden souverein 1963 in 18kt geelgouden montuur 250

 2602 14kt geelgouden collier met gourmetschakel, waaraan een Liberty Dollar 1904 in 14kt gouden montuur lengte 72 cm 450

 2603 Een miniatuur ere-medaille Orde van Oranje Nassau, goud, 14 mm., daarbij: facet geslepen ovalen amethist en een broche ‘Burger 
Ziekenhuis’ 20

 2604 Gouden tientje 1887 in 14kt geelgouden montuur 150
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2605

2607

kavel TRUE Inzet

 2605 Groen fluweel belijmde sieradendoos met 14kt gouden appliqué Koninklijke Maatschappij de Schelde 25

 2606 18kt gouden Ronson aansteker met geruwde buitenzijde, werking niet getest 80

 2607 Boekvormig bruin ebonieten tondeldoosje met 14kt gouden klampjes en appliquées, tweede helft 19e eeuw -gebruikssporen- 50

 2608 Twee kunststof houders met gouden “nuggets”, daarbij: 14kt gouden polshorloge, Duits werk 40

 2609 Geslepen kristallen odeurflacon met 14kt gouden dop en voet in lederen foedraal, 19e eeuw -scheur in de dop- 50

2610

2612

 2610 Geslepen kristallen odeurflacon met 14kt gouden montuur en geslepen kristallen binnenstopje, circa 1900 80

 2611 14kt geelgouden schoengesp met gravures en eerste zilveren achterzijde - lengte 63 mm - 25

 2612 Parfumflacon met 14kt geelgouden gegraveerde dop - hoogte 9,5 cm - 70

 2613 Antiek bijbeltje met 14kt geelgouden slot 50

 2614 Parfumflacon met 14kt geelgouden gegraveerde dop, 19e eeuw - kurkje ontbreekt - 80

2615

 2615 Parfumflacon met 14kt geelgouden gegraveerde dop, in origineel foedraal 70

 2616 Parfumflacon met 14kt geelgouden gegraveerde dop 70

 2617 Antiek vulpotloodje met BWGG gouden monturen 30
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2618

2620

kavel TRUE Inzet

 2618
18kt geelgouden lipstickhouder met gewoven motief, Van Cleef & Arpels, gezet met cabochon geslepen turkoois - enkele missen - 
circa 1960s, met inscriptie - lengte 77 mm - 850

 2619 Twee platina instrumenten, functie onbekend - gewicht 51 gram - 550

 2620

Pijp in lederen foedraal, gestoken meerschuimen pijpenkop met zilveren monturen en deksel, Krakau, met decor van een tweekop-
pige adelaar en mythologische voorstelling, gesigneerd M. Boutrolle, Paris. Op het deksel een tiezijdig 18kt gouden plateau, waarop 
een zilveren rozet bezet met 32 roosgeslepen diamanten en acht bolsjewieken waarop een gouden figuurtje met panfluit, tussen acht 
pareltjes. Steel met zilveren en verguld beslag, inscriptie: ‘Velum Secundum Mentum’en ‘Lets smoke down your sorrow’ in een 18kt 
gouden montering en barnsteen mondstuk. Aan de steek een mogelijk later toegevoegde kwast met zilveren en gouden montering, 
bezet met pareltjes, roosgeslepen diamantjes en gouden kettinkjes, waaraan opnieuw pareltjes

800

Gouden horloges en merkhorloges (werking niet gegarandeerd)

 2621 14kt gouden dames polshorloge, Glycine, aan gevlochten 14kt gouden band -knopje ontbreekt- 200

2622

2624

 2622
18kt witgouden dames polshorloge, Delray, de kast gezet met 22 achtkant geslepen diamanten in chatonzetting - diameter 15 mm, 
lengte 16 cm 400

 2623 14kt geelgouden dames polshorloge, Eterna - lengte 17 cm - 150

 2624 18kt gouden dames polshorloge, Zenith, gezet met achtkant geslepen diamanten in pavézetting - diameter 18 mm, lengte 16 cm 300

2625 2631

 2625 18kt geelgouden dames polshorloge, Optima - kast 16 mm, lengte 15 cm 675

 2626 14kt geelgouden dames polshorloge, Tissot, aan zwart lederen bandje, daarbij; 18kt geelgouden bedel in de vorm van een lieveheers-
beestje 175

 2627 18kt geelgouden spanghorloge, Turler 250

 2628 14kt dames polshorloge, Prisma - lengte 17,5 cm - daarbij; 14kt damespolshorloge aan onedele band, defect 175

 2629 18 kt geelgouden dames zakhorloge in onedele polshouder. Circa 1910 200

 2630 14kt witgouden dames polshorloge, Bulova, aan nylon bandje - lengte 17 cm - 100

 2631 14kt geelgouden dames polshorloge, Pontiac - diameter 19 mm, lengte 15,5 cm 250

 2632 14kt geelgouden dames polshorloge, Pontiac, aan lederen band met onedele sluiting - afmeting kast 15 x 15 mm - 30
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2633

2635

kavel TRUE Inzet

 2633 14kt geelgouden dames polshorloge, Monté - diameter kast 17 mm 225

 2634 14kt gouden dames polshorloge, adres: Indus, 3e kwart 20e eeuw -bandje doublé- 30

 2635 18kt geelgouden Retro dames polshorloge, Eterna, aan onedele band - diameter kast 20 mm 150

2636

2639

 2636 Bicolour Rolex Oyster Perpetual Date - diameter 25 mm, beschadiging aan wijzerplaat, band sleets - 500

 2637 14kt geelgouden dames polshorloge, Roamer, aan onedele leren band - diameter 15 mm 25

 2638 14kt geelgouden dames polshorloge, Omega, aan onedele leren band - diameter 19 mm 60

 2639 14kt geelgouden dames polshorloge, Pontiac - afmeting 18 x 18 mm, lengte 18 cm 300

2640

2641

 2640 14kt witgouden dames polshorloge, Uniro - diameter 16 mm, lengte 17 cm 250

 2641 14kt geelgouden damespolshorloge, Stowa - afmeting 20 x 14 mm, lengte 17,5 cm 200
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2642

2643

kavel TRUE Inzet

 2642
Platina art deco dames polshorloge gezet met drie baguette geslepen saffieren en oudslijpsel briljant geslepen diamanten, de pusher 
gezet met een cabochon geslepen robijn, circa 1920, aan onedele nylon band - defecten, één diamant en één saffier mist, afmeting 20 
x 13 mm , lengte 18 cm

100

 2643 14kt geelgouden dames polshorloge, Prisma - diameter 15 mm, lengte 17 cm 225

 2644 18kt dames polshorloge aan onedele band 40

 2645 BWGG quartz damespolshorloge, Bouchard 75

2646

2647

 2646
Platina damespolshorloge gezet met 16 oudslijpsel briljant geslepen diamanten in chatonzetting, aan een lederen bandje met onedele 
sluiting, circa 1925 150

 2647
18kt witgouden dames polshorloge, Omega de Ville, kast gezet met briljant geslepen diamanten in chatonzetting - diameter 22 m, 
lengte 17,5 cm 1150

2648

2649

 2648
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 875

 2649
Doublé damespolshorloge, Must de Cartier, crèmekleurige wijzerplaat met Arabische cijferaanduiding, aan zwart lederen band met 
Cartier vouwsluiting, inclusief origineel foedraal en boekje - afmeting 28 x 20 mm - 600
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2650 2651

kavel TRUE Inzet

 2650 14kt geelgouden dames polshorloge, Prisma - diameter 10 mm , lengte 18 cm 200

 2651 18kt geelgouden dames polshorloge, Eterna, jaren zestig - lengte 17 cm 475

2652 2655

 2652 18kt geelgouden polshorloge, Felaris - lengte 20 cm 1300

 2653 18kt geelgouden dames polshorloge, Bulova, aan onedele band 75

 2654 14kt geelgouden damespolshorloge, Velona, aan onedele band - afmeting 14.5 x 14.5 mm 40

 2655 14kt geelgouden dames polshorloge, Tusal - afmeting 26 x 26 mm, lengte 15,5 cm 200

2656 2657

 2656 14kt gouden damespolshorloge met gouden band, lunet omgeven door 34 briljantgeslepen diamantjes, adres: Certina, Zwitserland 500

 2657 14kt geelgouden dames polshorloge, Zentra Ancre - afmeting 16 x 16 mm, lengte 17 cm 225

2658 2659

 2658 14kt geelgouden dames polshorloge, Pontiac - afmeting 15 x 15 mm, lengte 18,5 cm 300

 2659 18kt geelgouden Retro dames polshorloge, Bucherer, met bewerkte fantasieschakels - afmeting kast 17 x 17 mm, lengte 18 cm 600

2660

2661

 2660
18kt witgouden dames polshorloge, Ebel, gezet met 24 briljant geslepen diamanten in chatonzetting - afmeting kast 21 x 18 mm, 
lengte 17 cm 500

 2661 Conquest quartz dames polshorloge, Longines, witte wijzerplaat, in origineel foedraal met boekjes - diameter 28 mm - 150
 2662 Stalen polshorloge met blauwe wijzerplaat, Baume & Mercier, aan zwarte lederen band, DDE BR 14031/63 40

 2663 Doublé quartz damespolshorloge, Must de Cartier, met crèmekleurige wijzerplaat, aan bruine lederen band - gebruikerssporen, afmet-
ing 29 x 23 mm - 150

 2664 14kt geelgouden dames polshorloge aan onedele band, achterkant defect 50
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2665

kavel TRUE Inzet

 2665
Verguld 1e gehalte zilveren damespolshorloge aan bruine lederen band, Must de Cartier, Tank, nr. 87380, 5057001, met garantiebe-
wijs uit 2001 500

 2666 14kt geelgouden polshorloge, Chamont, aan zwart leder bandje - diameter 25 mm, lengte 20 cm 100
 2667 Doublé quartz herenpolshorloge, Junghans, aan bruine lederen band - diameter 38 mm - 25

2668

 2668 Heren polshorloge, Omega Seamaster Professional 2054.50.00, met doos en boekjes (werkend, nieuw glas, gebruikerssporen) 1350

2669

 2669
Doublé quartz herenpolshorloge, Meistersinger Calender, met zwarte wijzerplaat en arabische cijferaanduiding, aan zwart lederen 
band - diameter 43 mm - 150

 2670 14kt gouden heren polshorloge Prisma, aan gevlochten 14kt gouden band - werkend, reparatie aan de band bij de aanzet van de sluit-
ing-- 400



Friday, January 11, 2019 Gouden horloges en merkhorloges (werking niet gegarandeerd)

193

2671
2673

kavel TRUE Inzet

 2671
18kt gouden heren polshorloge, Actua Chronographe, Suisse, aan gedeeltelijk vergulde roestvrijstalen schakelband -krassen op het 
glas- 150

 2672 14kt gouden heren polshorloge Prisma, nr. 71068 18 15, aan onedele band -inscriptie op de achterzijde van de kast 1903 15/9 1953, 
werkend, glas bekrast- 60

 2673 18kt gouden heren polshorloge, automaat, Jaquet-Droz, Zwitserland 350

2674

2676

2677

 2674 18kt geelgouden heren polshorloge, Omega - diameter 38 mm, lengte 19 - 21,5 cm 1250

 2675 Heren polshorloge aan lederen band, in 14kt gouden kast, automaat, adres: Doxa, Zwitserland 350

 2676 18kt geelgouden vintage heren polshorloge, Jaeger LeCoultre, circa 1960, aan onedele band - 27 x 27 mm 250

 2677 Hydro Conquest Automatic heren polshorloge, Longines, met blauwe wijzerplaat en bezel, in origineel foedraal - 42 mm diameter - 300

 2678 Omega stalen vestzakhorloge - diameter 50 mm - 30

2679 2681

 2679 Foedraal voor herenvestzakhorloge, Patek, Philippe & Co. Genève, circa 1900 20

 2680 14kt geelgouden dames remontoir, Union Horlogère - diameter 28 mm 50

 2681 14kt geelgouden zakhorloge met crèmekleurige wijzerplaat en Arabische tijdsaanduiding, in origineel foedraal - diameter 45 mm - 100
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2682 2684 2687

kavel TRUE Inzet

 2682 18kt Gouden dames zakhorloge met sleutelopwinding, in cassette 120

 2683 BWGG zilveren zakhorloge, Union Horlogère, met witte wijzerplaat en arabische cijferaanduiding, blauwe wijzers en niello decoratie 
in aligatorleer patroon - niello sleets, barst in wijzerplaat, diameter 50 mm - 50

 2684
18kt geelgouden zakhorloge, International Watch Co, Schaffhausen, met crèmekleurige wijzerplaat en Arabische cijferaanduiding, in 
origineel foedraal - diameter 48 mm - 675

 2685 18kt geelgouden zakhorloge, A. Hohwü, met wit emaille wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding - 48 mm 200

 2686 14kt roségouden vestzakhorloge met witte wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding - barst in glas, 44 mm diameter 200

 2687 14kt gouden heren vestzakhorloge met Arabische cijferaanduiding, daarbij: 14kt gouden châtelaine en signet met goudsteen 655

 2688 14kt gouden vestzakhorloge Chronomètre met vergulde wijzerplaat en Arabische cijferaanduiding -werkend, sluit niet goed aan de 
voorzijde, gebruikssporen- 120

2689 2695

 2689 18kt geelgouden zakhorloge, Bucherer, in origineel etui - diameter 48 mm 500

 2690 14kt geelgouden dames vestzakhorloge - diameter 30 mm 80

 2691 14kt gouden vestzakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding -lichte gebruikssporen, lichte bescha-
diging aan de wijzerplaat-- 100

 2692 14kt gouden heren vestzakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat, Romeinse cijferaanduiding en gouden accenten -lichte 
gebruikssporen aan de achterzijde- 125

 2693 14kt gouden dames remontoir met witte geëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding, adres: Molé, Genève 100

 2694 14kt gouden vestzakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat, Romeinse cijferaanduiding en gravédecor op het deksel 150

 2695 14kt roségouden heren zakhorloge met Arabische cijferaanduiding in foedraal, adres: Jens Jacobusen, Hamburg, 1e kwart 20e eeuw 250

 2696 14kt gouden vestzakhorloge met gegraveerde achterplaat 150

 2697 14kt geelgouden vestzakhorloge met Arabische cijferaanduiding - 3 cm diameter 75

 2698 14kt geelgouden dames vestzakhorloge met gegraveerde kast - 3 cm diameter 150
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2699

kavel TRUE Inzet

 2699

18kt geelgouden zakhorloge in 18kt geelgouden kast. Uurwerk met spillegang, met snek. Wit emaille wijzerplaat met minutenboogjes, 
Romeinse uuraanduiding en Arabische minutenaanduiding en het signatuur ‘Uyterweer Rotterdam’. Het vuurvergulde uurwerk met 
waaiervormige pilaren, aan de bovenzijde ajour. Ajour stuiting voor de snek. Op de zilveren achterplatine een gedreven voorstelling 
van een putti mediterend voor een schedel op sokkel. Onder de niervormige opening de tekst: “MEMENTO MORI”. Daarachter 
het zichtbare gedeelte van de balans. Rond de signatuur “P. Uyterweer Rotterdam 561” een ajourgezaagd floraal ornament. De 18kt 
geelgouden buitenkast heeft een gladde afwerking en draagt het stadskeur van Amsterdam, het meesterteken van Henri la Pierre 
(1762- na 1812) en de jaarletter ‘C’ voor 1787, diameter 55 mm. Totaal brutogewicht 116 gram.   Pieter Uyterweer (1767 - 18?) was 
een telg uit de befaamde uurmakersfamilie Uyterweer en de zoon van horlogemaker Cornelis Uyterweer (1702 - 1782). Vader en zoon 
werkte vanaf het moment dat Pieter in de leer kon samen en bleven door de hoge leeftijd die Cornelis bereikte gedurende lange tijd 
samenwerken: dit uurwerk is hier op basis van het serienummer een voorbeeld van.

1500

2704

 2700 14kt gouden Zwitsers damesremontoir met witgeëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding 100

 2701 14kt roségouden damesremontoir met wit geëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding, achterzijde gegraveerd, met 
sporen van emaille, in origineel foedraal - scharnier achterzijde defect, diameter 30 mm 125

 2702 14kt geelgouden damesremontoir met crèmekleurige wijzerplaat met Romeinse cijferaanduiding , de achterzijde gegraveerd en voor-
zien van de initalen ‘GJT’, in origineel foedraal - diameter 26 mm 100

 2703 14kt geelgouden damesremontoir met wit emaille wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding, de wijzers gezet met kleine diamantsnip-
pers, in origineel foedraal - diameter 30 mm 100

 2704 14kt geelgouden vestzakhorloge, Longines - diameter 47 mm 400

 2705 14kt geelgouden vestzakhorloge met witte wijzerplaat en Arabische cijferaanduiding - diameter 48 mm 150
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2706

2713

kavel TRUE Inzet

 2706 14kt geelgouden zakhorloge, IWC, met witte wijzerplaat en Arabische cijferaanduiding - 48 mm diameter 500

 2707 14kt geelgouden damesremontoir met witte wijzerplaat en Romeinse tijdsaansduiding - diameter 28 mm 150

 2708 14kt geelgouden rementoir vestzakhorloge met witte wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding - 44 mm diameter 250

 2709 Vestzakhorloge in 14kt gouden kast, Ancre 150

 2710 14kt geelgouden zakhorloge, Maurice Wolf, met witte geëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding - beschadigingen aan 
wijzerplaat, diameter 48 mm 150

 2711 Kavel bestaande uit drie 14kt geelgouden dames vestzakhorloges - diameter 25, 26 en 28 mm - 120

 2712 18kt geelgouden vestzakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijfersaanduiding - diameter 32 mm 75

 2713 14kt geelgouden zakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat en Arabische cijfersaanduiding - 50 mm diameter 150

 2714 14kt geelgouden damesremontoir met witte geëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding - 28 mm diameter 50

 2715 14kt geelgouden zakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijfersaanduiding - diameter 46 mm - daarbij; doublé 
horlogeketting 150

 2716 Heren vestzakhorloge in 14kt gouden kast met foedraal 150

2717

2720

 2717
14kt gouden vestzakhorloge met afgeschuinde randen, rijkbewerkte wijzerplaat en gravering van een paard voor hooiwagen op de 
achterzijde, in foedraal, tweede helft 19e eeuw -loopt- 300

 2718 18kt gouden vestzakhorloge met witte geëmailleerde wijzerplaat en Romeinse cijferaanduiding in foedraal, circa 1900 100

 2719 14kt gouden damesremontoir met witgeëmailleerde wijzerplaat, Zwitsers werk, eind 19e eeuw 100

 2720 Herenhorloge in 14kt gouden kast, Omega Geneve 350

 2721 14kt geelgouden horlogeketting - lengte 42 cm - 125

 2722 14kt geelgouden horlogeketting met jasseronschakel - lengte 74 cm 225
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2723 2726

kavel TRUE Inzet

 2723 14kt geelgouden horlogeketting met bewerkte jasseronschakel - lengte 70 cm 225
 2724 Horlogeketting met 14kt geelgouden centraal deel, onedele sluiting en nylon tussenstukken - lengte 31 cm 50
 2725 14kt geelgouden horlogeketting met nylon tussenstukken - lengte 28 cm 75

 2726 14kt geelgouden horlogeketting, waaraan een medaillon - lengte 24 cm 350
 2727 14kt geelgouden horlogeketting met nylon tussenstukken - lengte 26 cm 50
 2728 14kt geelgouden horlogeketting - lengte 41 cm 225

Edelstenen en mineralen

 2729 Diverse kralen en cabochon geslepen mineralen, waaronder maansteen, tijgeroog, cultivéparels en jade 25

2730

2731

 2730 Twee vogelsculptuurtjes, een flamingo gemaakt van rozenkwarts en pyriet, een gans gemaakt van agaat en amethist 25

 2731
Ovalen heliotroop zegelsteen met het alliantiewapen van Jhr. Hendrik Willem Röell (1866 - 1937), tr. 1898 Dorothea Christina Mi-
nette Van Benthem  van der Bergh (1875 - 1956) 25

2732

 2732 Fijn gesneden schelpcamee met een voorstelling van Theseus die de stier van Kreta vangt - afmeting 50 x 37 mm - 150

 2733 Een plexiglas presentatieblokje met daarin een onedele facet geslepen steen, met een ingevoegd stickertje met de tekst ‘Hovenier 
Diamond - cert.no & E.G.I.no’ - ATP

 2734 Diverse geslepen formaten citrien, circa 75 ct, ametyhist, circa 100 ct en blauwe topaas, circa 60 ct 50

 2735 Diverse geslepen edelstenen: twee carneolen, een sterrobijn, citrien, synthetische spinel, synthetische alexandriet en zirkonia,  daarbij; 
een klompje goud 50

http://cert.no/
http://e.g.i.no/
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2736

2740

kavel TRUE Inzet

Zilveren sieraden en voorwerpen

Sieraden

 2736 Twee 2e gehalte zilveren signetten aan jasseronketting 25

 2737 Twee vergulde 1e gehalte zilveren hangers/houders , Moneda 10

 2738 2e gehalte zilveren sieradenset bestaande uit een collier, ring en oorstekers gezet met kralen van lapis lazuli -ringmaat 21, lengte 
collier 47 cm- 15

 2739 3e gehalte zilveren horlogeketting aan gevlochten strengen, met bewerkte tussenstukken, circa 1900 15

 2740 2e gehalte zilveren gesp met BWGG zilveren knopen bezet 60

 2741 Bloedkoralen ketting met eerste gehalte zilveren slot, gewicht circa 14 gram - lengte 48 cm - 25

 2742 Gestileerde druppelvormige 1e gehalte zilveren hanger, jaren ‘70 15

 2743 1e gehalte zilveren stijve armband, meesterteken: edelsmid Bob Maase, Zaltbommel, 1989 15

 2744 1e gehalte stijve armband, Wichonson, jaren ‘70 10

 2745 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 20

2746 2747

 2746 Bloedkoralen collier aan 1e gehalte zilveren slot bezet met zirkonia - lengte 68 cm, gewicht 12 gram - 50

 2747
Onyx medaillon, de voorzijde gezet met roosgeslepen diamant in zilveren zetting, de achterzijde met ruimte voor een portret - bro-
chering BWGG en reparaties, afmeting 47 x 37 mm - 80

 2748 1e gehalte zilveren broche gezet met een cabochon geslepen azuriet in Art Nouveau stijl -malachiet - afmeting 5,5 x 3,5 cm - 15

 2749 1e gehalte zilveren horlogeketting, met herdenkingsmunt en twee signetten, ketting Birmingham 1912 - lengte 35 cm - 30

 2750 Twee 2e zilveren colliers waarvan één met bloedkoraal ATP

 2751 Twee 2e gehalte zilveren kruishangers met cabochon geslepen bloedkoralen 20

 2752 Gedeeltelijk geëmailleerde 1e gehalte zilveren broche in de vorm van een sprinkhaan met een balletje tussen de poten, meesterteken B 
& W, Londen, 1968 -l. 6,5 cm.- 30
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2753

2759

kavel TRUE Inzet

 2753 2e gehalte zilveren oorijzer, Nederlandse klederdracht, 19e eeuw 40

 2754 2e gehalte zilveren ring met floraal piëtra dura decor - chipje aan de rand - 10

 2755 Drie 1e gehalte zilveren broches, daarbij; onedele hanger gezet met cabochon glasstenenen, onedel collier en broche ATP

 2756 1e gehalte zilveren broche gezet met een cabochon geslepen barnsteen in Art Nouveau stijl - afmeting 5 x 4 cm - 15

 2757 2e gehalte zilveren boekenslot en 2e gehalte zilveren schortengesp, 19e eeuw 25

 2758 Drie 2e gehalte zilveren gespen met Zeeuwse knopen, daarbij: een zilveren broche met filigrain en Zeeuwse knopen 30

 2759 1e gehalte zilveren gesp, Arts and Crafts, London, 1908, daarbij; zilveren gesp 30

 2760 2e gehalte zilveren horlogeketting met signetten, negentiende eeuws, daarbij; twee horlogekettingen, één met twee hangers in de vorm 
van een breinaaldhouder en één met signet en opwindsleutel 30

 2761 Cultivé zoetwater parelcollier aan 1e gehalte zilveren slot, in origineel foedraal - 42 cm - 30

 2762 Twee zilveren vergulde sieraden: slavenarmband en zonnecollier 20

2763
2767

 2763
1e gehalte zilveren set, bestaande uit een collier en armband met gevlochten schakels, deels verguld in geel en roségoud - lengte 42 en 
18 cm 40

 2764 Twee zilveren armbanden, een zilveren broche met synthetische saffier, zilveren hanger met imitatieparel, daarbij; imitatie parelcollier 
met onedel slot - 80 cm -, diverse gehaltes ATP

 2765 1e gehalte zilveren hanger met parelmoer - L. 7 cm - 10

 2766 1e gehalte zilveren collier met gourmetschakel waaraan drie hangers met amethist, aventurijn en streepagaat, een 1e gehalte zilveren 
collier met een rhodochrosiet hanger, en een rhodochrosiet collier met onedel slot, daarbij; los amethist kristal 25

 2767
1e gehalte zilveren hanger met daarin een Utrechtse Zilveren Rijder/Dukaton uit 1711, afkomstig uit het wrak De Liefde, aan 1e 
gehalte zilveren collier 150

 2768 2e gehalte zilveren knopen, hangertje en uiteinde van pijpenwroeter in de vorm van een paardje, 18e/19e eeuw -één knoop defect- 40
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2769 2777

kavel TRUE Inzet

 2769
Bloedkoralen collier, de kralen afgewisseld met zilveren ringetjes, aan tweede gehalte zilveren slot gezet met een cabochon geslepen 
bloedkoraal - lengte 47 cm, gewicht 24 gram - 75

 2770 1e gehalte zilveren broche, tevens als hanger te dragen, in de vorm van een ballerina, Birmingham 1949, daarbij; 2e gehalte zilveren 
hanger in de vorm van een muzieknoot 10

 2771 1e gehalte zilveren ring, gezet met een ovaal geslepen saffier - ringmaat 55 mm - 20
 2772 Zilveren gesparmband en drie paar zilveren manchetknopen, daarbij; twee onedele polshorloges 30
 2773 Vierstrengs 2e gehalte zilveren armband aan met bloedkoraal bezet slot en opengewerkte armband met bloedkoralen cabochons 40
 2774 1e gehalte zilveren staafvormige hanger met ovaal en drie bolletjes, jaren ‘70 30
 2775 2e gehalte zilveren gesp, 19e eeuw 35
 2776 Twee 2e gehalte zilveren gespen, 19e eeuw 50
 2777 Bloedkoralen collier aan verguld zilveren bolslot, kralen circa 9 mm - 68 gram, lengte 53 cm 250
 2778 1e gehalte zilveren collier gezet met talloze zirkonia’s in chatonzetting - lengte 44 cm - 25

2779

2780

 2779 Drie antieke zilveren sieraden, twee hangers en een ring, alle gezet met oudslijpsel of roosgeslepen diamant - ring doorgeknipt - 30

 2780
Twee 2e gehalte zilveren broches, Amsterdamse school, één gezet met een cabochon geslepen bloedkoraal en gesigneerd H v.d. Laan 
de Vries, Haarlem 1902 - 1952, één gezet met een cabochon geslepen aventurijn, ongesigneerd - lengte 52 en 56 mm - 40

 2781 Vierstrengs jade armband met 2e gehalte zilveren slot, gezet met een ovaal cabochon geslepen jade, daarbij; driestrengs granaten 
armband met zilveren slot 40

 2782 Tweestrengs cultivé roze parelcollier aan 1e gehalte zilveren slot gezet met markasiet - defect, lengte 42 cm - 30
 2783 2e gehalte zilveren gesp, meesterteken: Bernardus Roessingh, Zutphen, 1787-1811 20

2784

 2784 Zilveren armband gezet met 41 oudslijpsel diamanten in pavézetting - 2.2 mm breed, omtrek 18 cm - 300
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 2785
Zilveren broche met gouden achterzijde, gezet met diverse roosgeslepen diamanten in gesloten zetting, grootste roos 5.5 mm, gebro-
ken - lengte 47 mm - 80

 2786
Zilveren broche met 14kt roségouden brochering in takvorm, gezet met diverse roosgeslepen diamanten in gesloten zetting - lengte 48 
mm - 80

2787
2788

 2787
Vierstrengs 2e gehalte zilveren châtelaine met rijkbewerkt tussenstuk en twee signetten, onduidelijk meesterteken, Amsterdam, 18e 
eeuw 150

 2788 Vierstrengs 2e gehalte zilveren châtelaine met tussenstuk en twee signetten, meesterteken: J. Kooiman, Schoonhoven, 1837-1853 80

2789 2791

2793

 2789
1e gehalte zilveren hanger gezet met een ovaal cabochon geslepen rozenkwarts, Niels Erik From - lengte, 7 cm incl. oog - daarbij; 
hanger gezet met blauwe kwarts 30

 2790 1e gehalte zilveren spangarmband, David Andersen, daarbij; hamergeslagen zilveren spangarmband 60

 2791
2e gehalte zilveren hanger, Amsterdamse School, gezet met een rond cabochon geslepen carneool aan zilveren collier, Gebroeders 
Reggers, circa 1925 - lengte 40 cm, hanger 45 mm incl. oog - 50

 2792 Zilveren schakelarmband afwisselend gezet met ajour schakels en cabochon geslepen bloedkoralen, - lengte - 18 cm - daarbij; 2e 
gehalte zilveren kruishanger gezet met roosgeslepen glasgranaten 30

 2793
Tot broche vermaakt 2e gehalte zilveren broekstuk met decor van het Nederlandse wapen en de spreuk ‘Crescunt Concordia’, mees-
terteken: C. Wendels, Middelburg, 1828-1849, daarbij: vier bestekdelen 30

 2794 1e gehalte zilveren stijve klemarmband, Ti Sento 50

2795

 2795 2e gehalte zilveren filigrain armband, voorzien van ovalen lakwerk bloemdecoraties - lengte 17 cm - 50
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 2796
2e gehalte zilveren broche met gravédecor en groene cabochon geslepen steen, daarbij; ronde waaiervormige broche met cabochon 
geslepen rode steen en bladdecor 15

 2797 1e gehalte zilveren collier en ring, Bulgari, daarbij: twee zilveren penningen: 20 jaar Nederlandse troepen in Seedorf en Den Helder 
200 jaar havenstad 20

 2798 2e gehalte zilveren sieraden, jaren ‘60 en later 20
 2799 Twee 1e gehalte zilveren hangers/houders, Moneda 10

 2800 Kavel met diverse gehaltes zilveren sieraden waaronder kettingen, ringen en oorclips, deels afkomstig uit Indonesië, sommigen met 
defecten 40

 2801 2e gehalte zilveren gordel met twaalf medaillons, gedreven oud-Hollands decor, 1e helft 20e eeuw 40
 2802 1e gehalte zilveren collier, 2e gehalte zilveren armband en munthanger met een Maria Theresia Taler 25
 2803 12 zilveren armbanden met diverse motieven, diverse gehaltes ATP
 2804 Zilveren colliers en armbanden, daarbij: zeven vervalsingen van 19e eeuwse Spaanse munten, diverse gehaltes 80
 2805 Vier 2e gehalte zilveren breinaaldhouders aan zilveren kettingen 20
 2806 Vier zilveren sieraden: collier met zirkonia, armband, broche en medaillonhanger, diverse gehaltes 25
 2807 Vier 1e gehalte zilveren broches daarbij; een 1e gehalte zilveren armband, diverse gehaltes 30
 2808 Tien zilveren ringen, diverse gehaltes, gedecoreerd met diverse stenen en motieven - twee defect - 20
 2809 Negen zilveren colliers en zilveren armband, diverse gehaltes 20

2810

2815

 2810 Diverse zilveren sieraden, armbanden, hangers en broches, waaronder antiek, diverse gehaltes 30

 2811
Diverse zilveren sieraden: 1e gehalte zilveren spangarmband met touwmotief, een 2e gehalte zilveren polshorloge, Tusal, een 2e ge-
halte zilveren broche met Delftse plaquette, een 2e gehalte zilveren collier waaraan een 2e gehalte zilveren broche, tevens als hanger 
te dragen, met daarin een gulden 1980

20

 2812 Diverse antieke zilveren sieraden, waaronder amethist brochette in origineel foedraal, daarbij; granaten collier, diverse gehaltes 40

 2813 Kavel diverse zilveren sieraden, waaronder cultivé parelcollier Mikimoto in origineel foedraal aan zilveren slot 30

 2814 Vijf 1e en 2e gehalte zilveren armbanden 70

 2815 Drie verschillende 2e gehaltze zilveren armbanden, gedecoreerd met schedels - lengte 18 en 2x 21 cm - 25

 2816 Drie verschillende 2e gehalte zilveren schakelarmbanden, allen gezet met schedels - lengte 2x 22,5 en 24 cm 50

 2817 Drie 2e gehalte zilveren armbanden, de schakels bestaande uit schedels - lengte 21.5 en 22 cm - 25

 2818 1e gehalte zilveren collier, zilveren rozenkrans en zilveren horlogeketting 10

 2819 Kavel bestaande uit drie filigrain zilveren sieraden, één gezet met een ovaal gefacetteerde roze glassteen, één met ovaal cabochon 
geslepen witte kwarts 15
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 2820
Kavel diverse 2e gehalte zilveren sieraden, waaronder een hanger, broche, armband en collier, allen gezet met markasiet, een herin-
neringspenning Waterloo en een florale broche 30

 2821 Drie 1e en 2e gehalte zilveren ringen en een 1e gehalte zilveren spangarmband, allen met tribale motieven 25

 2822 Twee zilveren broches en een hanger, allen gezet met cabochon geslepen carneool, een zilveren brochette gezet met drie saffieren, 
daarbij; een broche met micro mozaiek 15

 2823 Diverse zilveren sieraden, waaronder een fraaie schelpcamee broche, een armband van bijbelsloten en drie cultivé parelcolliers 25
 2824 2e gehalte zilveren mobilisatiering, 1939, daarbij: replica broche met Duitse adelaar en hakenkruis -pin ontbreekt- 20
 2825 Vijf 1e en 2e gehalte zilveren armbanden, daarbij; 1e gehalte zilveren collier 35

 2826
2e gehalte zilveren broche in de vorm van een vlinder, gezet met synthetische alexandriet en twee synthetische robijnen als oogjes, 
Russische keurtekens - afmeting 30 x 33 mm -, daarbij; 2e gehalte zilveren oorhangers met ovaal gefacetteerde synthetische alexan-
drieten, Russische keuren

35

 2827 Kavel diverse sieraden, waaronder een collier, vier broches, twee hangers, een speld en een paar filigrain oorstekers 20

 2828 Diverse 1e en 2e gehalte sieraden:  twee broches met Zeeuwse Knoopjes, een breinaaldhouder vermaakt tot broche en een ajour 
broche 20

2829
 2829 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, daarbij: damespolshorloge Pontiac in onedele kast 15
 2830 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 40
 2831 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 35
 2832 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 35
 2833 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 35
 2834 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 35
 2835 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 35
 2836 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, rozenkwarts collier, etc. 30
 2837 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 30
 2838 Zilveren bijouterieën, diverse gehaltes 30
 2839 Zilveren bijouterieën, diverse gehaltes 25
 2840 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 30
 2841 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 30
 2842 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 30
 2843 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 30
 2844 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 25
 2845 Zilveren sieraden, etc. diverse gehaltes 35
 2846 Zilveren sieraden, etc., diverse gehaltes 35
 2847 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 30
 2848 Zilveren sieraden, etc. diverse gehaltes 35
 2849 Zilveren sieraden, etc. diverse gehaltes 35
 2850 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 30
 2851 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 30
 2852 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 30
 2853 Doosje met zilveren bijouterieën, diverse gehaltes, daarbij: 2 cultivé parelcolliers 25
 2854 Sieraad en bijouterieën 20
 2855 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 40
 2856 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 35
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 2857 Diverse sieraden, waaronder veel zilver 30
 2858 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 80
 2859 Kavel diverse bijouterieën, waaronder zilver, en horloges, waaronder Omega 90
 2860 Grote verzameling zilveren sieraden, diverse gehaltes 20
 2861 Houten kist met flinke hoeveelheid horloges en sieraden, waarbij zilver 100
 2862 Diverse gehaltes zilveren sieraden, veelal antiek, daarbij enkele onedele bijouterieën 40
 2863 Zilveren sieraden, veelal antiek, diverse gehaltes, daarbij: enkele onedele bijouterieën 40
 2864 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden 20
 2865 Sieraden, diverse gehaltes 20
 2866 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, daarbij; zilveren botermes 40
 2867 Diverse 1e en 2e gehalte sieraden, daarbij; enkele bijouterieën 25
 2868 Kavel bestaande uit diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden 20
 2869 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 50
 2870 Diverse zilveren sieraden, waaronder hanger met lapis lazuli 80
 2871 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, daarbij; doublé horloge ATP
 2872 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden ATP
 2873 Sieraden, bijouterieën, gordelhaak, etc., veel zilver 50
 2874 Zilveren sieraden en pillendoosje, diverse gehaltes 40
 2875 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, daarbij; enkele horloges 30
 2876 Filigrain zilveren sieraden, diverse gehaltes, etc. 40

Tasbeugels en beursjes

 2877 3e gehalte zilveren maliëntasje aan beugel met Jugendstil disteldecor, Duitsland, circa 1900 25

 2878 Twee 2e gehalte zilveren tasbeugels, tweede helft 19e eeuw 40

2879

2880

 2879 Tot fotolijst vermaakte 2e gehalte zilveren tasbeugel, 19e eeuw 30

 2880
Zwart fluwelen beursje met 2e gehalte zilveren beugel, eindigend in dolfijnen, meesterteken: J. Kapoen, Utrecht, 1837, bruin lederen 
beursje met 2e gehalte zilveren beugel, gravédecor, 1872 en 2e gehalte zilveren maliënbeursje, eerste kwart 20e eeuw 50
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 2881
2e gehalte zilveren tasbeugel met oud-Hollands decor, meesterteken: J.C. van der Ree, Schoonhoven, 1920, daarbij: kralenbeursje aan 
2e gehalte zilveren beugel met gravédecor, onduidelijk meesterteken, tweede helft 19e eeuw -beursje gebruikssporen- 30

 2882 Twee avondtasjes met zilveren beugels, daarbij; muntenportemoneetje met zilveren beugel, diverse gehaltes 30

2883 2884

 2883 Vier 2e gehalte zilveren tasbeugels, alle eerste helft negentiende eeuw 40

 2884 Drie 2e gehalte zilveren tasbeugels 20

2885

2886

 2885 Vier 2e gehalte zilveren tasbeugels, 20e eeuw 50

 2886 Vier kralenbeursjes met 2e gehalte zilveren beugels 30



Friday, January 11, 2019 Zilveren sieraden en voorwerpen

206

2887 2888

kavel TRUE Inzet

 2887 1e gehalte tasbeugel met de vier werelddelen, Zwolle, vierde kwart 18e eeuw 100

 2888 Vier zilveren portemoneetjes, diverse gehaltes 40

2889 2890

 2889 Kralenbeursje aan 2e gehalte zilveren beursbeugel met kabelrand, onduidelijk meesterteken, 1861 30

 2890 3e gehalte zilveren beursje 15

2891

2892

 2891 Kralenbeursje met 2e gehalte zilveren beugel, anno 1867 20

 2892 Kralentasje met2e gehalte zilveren beugel en beursbeugel, 19e eeuw 40
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 2893 2e gehalte zilveren tasbeugel, 1920, aan fluwelen tas - lengte tasbeugel 15.5 cm - 35

 2894 Geborduurde tas aan 3e gehalte zilveren tasbeugel 20

2895
2896

 2895 2e gehalte zilveren tasbeugel met gegraveerd papegaaiendecor, met inscripite ‘W.V.W. 1857’ - 195 gram - 50

 2896 2e gehalte zilveren beursbeugel met ramskoppen, gravédecor en binnenbeugel, meesterteken IDB, Louis Seize, eind 18e eeuw 40

2897

2898

 2897 Zwart stoffen tasje met 3e gehalte zilveren beugel, Duitsland, circa 1910 30

 2898 Paarse velours tasbeugel aan verzilverde beugel met geslepen floraal decor van bloemen, 19e eeuw 30
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 2899 Kralen beursje aan 2e gehalte zilveren beugel, Nederland, 1876 ATP

 2900 Kralenbeursje met 2e gehalte zilveren beugel, daarbij: theelepels, suikertang, odeurflacon met zilveren montuur, etc. ATP

2901

2902

 2901 3e gehalte zilveren maliënbeursje aan florale beugel met twee saffierkleurige cabochon geslepen steentjes, Duitsland, circa 1910 20

 2902 2e gehalte zilveren tasbeugel met oud-Hollands decor, circa 1930 30

2903

2906

 2903 1e gehalte zilveren tasbeugel in achttiende-eeuwse stijl met een voorstelling van de vier werelddelen, 1916 75

Flatware

 2904 Paar 2e gehalte zilveren botermesjes, Hollands glad, meesterteken: A. Kalberg, Den Bosch, 1908-1924 20
 2905 2e gehalte zilveren soepdienlepel, puntfilet, met initialen B.S., meester: A. van der Ven, ‘s Hertogenbosch 1824-1853 (221 gr.) 50

 2906
Twee 2e gehalte zilveren groentelepels, slacouvert, twee sauslepels en strooilepel, alle Haags Lofje, meester|: J.M. van Kempen en 
Zn, Voorschoten, diverse jaren rond 1920 100

 2907 2e gehalte zilveren mergboor, meester: A.F. van Kempen, jamlepeltje, kinderlepeltje en patéschep, Fa. J.M. van Kempen en Zn, allen 
rond 1920 en voorzien van initialen B.S. 25

 2908 Acht 2e gehalte zilveren apostel mokkalepels met getorste steel, daarbij: theelepel 20
 2909 Zes 2e gehalte zilveren theelepels, art deco, Benita van Suchtelen, Amsterdam/Eemnes 1935-1945 25
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 2910
Serie van twaalf 2e gehalte zilveren theelepeltjes met bijpassende theeduim en suikerschep in mahonie belijmd kistje, allen voorzien 
van gehamerde steel, meesterteken: H. Hooykaas, Den Haag, circa 1910 40

 2911 2e gehalte zilveren schoppenvormige pasteischep met getorste steel en parelrand, meesterteken: J.A.A. Gerritsen, Amsterdam 25

 2912 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren theelepeltjes met bijpassend theezeefje en dienlepeltje, deels gemerkt J.M. van Kempen en Zn, 
1944 25

 2913
Acht stuks 2e gehalte zilveren schepwerk met floraal gravé decor, waaronder roomlepeltjes, theelepeltjes en taartvorkjes, 19e en 20e 
eeuw 15

 2914 Serie van elf 2e gehalte zilveren (bloem-)theelepeltjes met bijpassend roomlepeltje en theelepeltje 15
 2915 Gelijkend paar 1e gehalte zilveren roomlepeltjes naar 17e eeuws voorbeeld 25

2916

2919

 2916
Vier stuks 2e gehalte zilveren dienbestek, alle met parelrand, waaronder pasteischep, meesterteken: J.M. van Kempen en Zn., 
Voorschoten 30

 2917 Divers zilveren schepwerk, servetringen, etc., diverse gehaltes 25
 2918 Serie van zes 2e gehalte zilveren bloemvorkjes met bijpassend roomlepeltje en suikerschepje 20
 2919 Lot divers 2e gehalte zilveren schepwerk, waaronder suiker- en theeschepjes, 19e en 20e eeuw 25
 2920 Serie van 12 2e gehalte zilveren deels gehamerde theelepeltjes, H. Hooykaas, Den Haag 15
 2921 Lot divers 1e, 2e en 3e gehalte zilveren schepwerk, waaronder strooilepeltje, meesterteken: Carel Begeer, 1911 15

2922

 2922
Serie van zes 2e gehalte zilveren theelepeltjes, serie van drie 2e gehalte zilveren theelepeltjes en bijpassende klontjestang, meester-
teken: W.H. Woortman, 1847, alle rondfilet 20

 2923 Lot divers 2e gehalte zilveren schepwerk en cakeprikkers, deels met Oud-Hollands decor 25
 2924 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren bloemlepeltjes in etui, mogelijk J.M. van Kempen en Zn. 15
 2925 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren theelepeltjes met getorste steel 20
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 2926
Serie van twaalf 2e gehalte zilveren theelepeltjes met getorste steel en gravé decor, daarbij: serie van zes 2e gehalte zilveren vorkjes 
met gravé decor 25

 2927 Serei van elf 2e gehalte zilveren taartvorkjes met parelrand, J.M. van Kempen en Zn. 20

 2928 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren theelepeljtes met gravé decor van meanderrand, meesterteken: P.C. Burghoorn, Schoonhoven, 19e 
eeuw 20

 2929 Serie van acht 2e gehalte zilveren theelepeltjes met waaiermotief 10

 2930
2e gehalte zilveren art deco couvert, renaissance stijl roomlepel, Djokja en filigrain schaaltje, beugel met parelrand, kaasschaaf, 
coctailprikkers 25

 2931 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren theelepeltjes met bijpassend suikerschepje en theeduim 15
 2932 Nieuwe Testament met 14kt gouden slotje en Nieuwe Testament met 2e gehalte zilveren slotje 25
 2933 1e gehalte zilveren vaas - hoogte 17,5 cm - 50

2934 2935

 2934 Zes 1e gehalte zilveren tafelcouverts en zes dessertcouverts, meesterteken: Helweg, diverse jaren 260

 2935
1e gehalte zilveren soepdienlepel, 2e gehalte zilveren aardappellepel en sauslepel, alle rondfilet, 1e gehalte zilveren groentelepel, dub-
belfilet, diverse meesters en jaren, 19e/20e eeuw, daarbij: 2e gehalte zilveren tafellepel, Haags lof 80

 2936 Vier 2e en 3e gehalte zilveren tafellepels, waaronder 18e eeuws 30
 2937 Twaalf 3e gehalte vergulde zilveren theelepeltjes met getorste steel, eindigend in een vrouwenhoofd, Duitsland, circa 1900 25
 2938 Diverse zilveren muntlepeltjes, muntarmband, twee broches en hanger 20
 2939 Vijf dessertmessen met stalen klingen en 2e gehalte zilveren handvatten 25

2940

 2940 2e gehalte zilveren strooilepeltje, meesterteken: Leendert Brouwer, ‘s Gravenhage, 1770 75

 2941 2e gehalte zilveren aspergetang, meesterteken: Fa. J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1894 50
 2942 Twee 2e gehalte zilveren juslepels, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1868 35
 2943 2e gehalte zilveren theeduim, suikerschep en vleesvorkje met streepagaat stelen, botermesje en theezeefje 25
 2944 1e gehalte zilveren slacouvert met houten heften 10
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 2945 2e gehalte zilveren theelepels, vingerdoekjesringen, kapotte blaker met glazen basement, etc. 40

 2946 Zilveren 2e gehalte zilveren tafelbestek, Haags Lof, 18 delen, Nederlands gekeurd 80

 2947 Grote verzameling zilveren schepwerk, waaronder servetringen, theelepels, botermesjes, etc., diverse gehaltes 40

 2948 Twee 2e gehalte zilveren dienlepels, Haags Lof, Nederlands gekeurd, 1917 en 1918 -27 cm lang- 30

2949 2953

 2949 1e gehalte zilveren tafelcouvert, filetrand, meesterteken: Wed. H. Helweg & zoon, Amsterdam, 1923 45

 2950 2e gehalte zilveren groentelepel, Hollands glad, meesterteken: J.M. van Kempen & zonen, 1917 25

 2951 Twee 1e gehalte zilveren groentelepels, Hollands glad,  winkeliersmerk Hoeker & Zoon , Daniël van Outvorst & Zoon, Amsterdam, 
1917 75

 2952 Twee 1e gehalte zilveren groentelepels, Hollands glad, meesterteken: Daniël van Outvorst & Zoon, Amsterdam, 1902 60

 2953
Serie van negen 1e gehalte zilveren dessertcouverts en vier lepels, filetrand, meesterteken: Daniël van Outvorst & Zoon, Amsterdam, 
1918 300

2954

2955

 2954 Serie van vijf 1e gehalte zilveren tafelcouverts, filetrand, meesterteken: Daniël van Outvorst & Zoon, Amsterdam, 1918 250

 2955
Serie van 13 1e gehalte zilveren tafelcouverts en 5 vorken, filetrand, meesterteken: Weduwe H. Helweg & Zoon, Amsterdam, anno 
1892 700

 2956 2e gehalte zilveren kruimelvanger, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, anno 1904 50

 2957 Paar 2e gehafte zilveren juslepels, dubbelfilet., meesterteken: C. Reeser, ‘s-Gravenhage, anno 1897 40



Friday, January 11, 2019 Zilveren sieraden en voorwerpen

212

2958
2961

kavel TRUE Inzet

 2958 Serie van tien 1e gehalte zilveren dessertlepels, filetrand, meesterteken: Weduwe H. Helweg & Zoon, Amsterdam, anno 1892 125

 2959 2e gehalte zilveren juslepel, Hollands gIad, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1918 15

 2960 Divers zilveren schepwerk, druivenschaar, naaldenkoker, etc. diverse gehaltes. ATP

 2961 Set van twaalf 2e gehalte zilveren theelepels met waaierdecor in glazen doosje, Nederland, 1e helft 20e eeuw 40

 2962 Paar 2e gehalte zilveren zuurvorkjes met gravédecor, meesterteken: P. Schuur Schoonhoven, 19e eeuw, daarbij: zes 2e gehalte zil-
veren theelepels met gedraaide steel, meesterteken: G. v.d. Bergh, Schoonhoven, 19e eeuw ATP

2963

2965

 2963
Twaalf 2e gehalte zilveren taartvorken, puntfilet, meesterteken: P. van Oostrom, Schoonhoven, 1926-1941, twaalf 2e gehalte zilveren 
theelepels, twee mokkalepeltjes met bloemsteel en tafellepel, Hollands glad, meesterteken: J. van Kleef, Den Haag, 1845 50

 2964 Vijf 2e gehalte zilveren theelepels met bloemsteel, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, circa 1930 ATP

 2965 Divers zilver, diverse gehaltes: theezeef, roomlepel, servetbanden, etc. 30

2966
2972

 2966 2e gehalte zilveren taartschep met floraal gravédecor in foedraal, J.v. Os v.d. Abeelen, Schoonhoven 1911 24 cm lang- 25

 2967 Serie van elf 2e gehalte zilveren bloemvorkjes 10
 2968 Serie van tien 2e gehalte zilveren apostellepeltjes 15
 2969 2e gehalte zilveren dienschep met agaten heft, 1878 20
 2970 2e gehalte zilveren dienlepel, J.H. van Kempen en Zonen, Voorschoten, 1858 - 1924, 1904 20
 2971 2e gehaltezilveren ajour bewerkte kroketschep, 1876 20

 2972 2e gehalte zilveren taartschep, gegraveerd en ajour bewerkt, 1872 20

 2973 2e gehalte zilveren gembercouvert, meesterteken: J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten, 1858 - 1924, 1860 20
 2974 Set van zes 2e gehalte zilveren theelepels, meesterteken: Koninklijk Gerritsen en van Kempen 10
 2975 Vijf differente 2e gehalte zilveren lepeltjes, daarbij; twee zilveren vorkjes ATP

 2976 2e gehalte zilveren set met zes taartvorkjes en zes theelepeltjes, in origineel foedraal met opschrift ‘Bestuur C.O. 1920 - 1931’ - 117 
gram - 25
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2977
2981

kavel TRUE Inzet

 2977 Twaalf zilveren mokkalepeltjes met floraal motief in origineel foedraal - gewicht 120 gram - 25

 2978 2e gehalte zilveren gembercouvert, Haags lof, in doos, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1897 20

 2979 2e gehalte zilveren servetbanden, olijflepels met gravédecor, asbakjes, etc. 40

 2980 1e gehalte zilveren komkommercouvert, Haags lof, 2013 25

 2981 Twaalf 1e gehalte zilveren theelepels, Haags lof, 2001 60

2982 2985

 2982 Zes 2e gehalte zilveren viscouverts, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1986 150

 2983 Zes 2e gehalte zilveren viscouverts, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Begeer, 2007 150

 2984 Zes 2e gehalte zilveren viscouverts, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 2002 150

 2985 Zes dessertmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof,meesterteken: van Kempen & Begeer, 2009 150

 2986 Zes dessertmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof,meesterteken: van Kempen & Begeer, diverse jaren 130

2987

2988

 2987 Zes dessertmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof,meesterteken: van Kempen & Begeer, 2010 150

 2988 Acht steakmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, diverse jaren 150

 2989 Zes tafelmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof,meesterteken: van Kempen & Begeer, 2008/2009 150

 2990 Zes steakmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, 2010 -lichte gebruikssporen- 130

 2991 Zes steakmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, 2010 -lichte gebruikssporen- 130

 2992 Zes fruitmesjes met 1e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, 2010 130
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 2993 Zes fruitmesjes met 1e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, 2010 130

 2994 Paar 2e gehalte zilveren vleesvorkjes, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, 1924 25

 2995 Acht tafelmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, diverse jaren 150

2996

2998

 2996 Zes 2e gehalte zilveren kreeftenvorken, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1937/1938 100

 2997 Zes 2e gehalte zilveren taartvorkjes, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, circa 1930 40

 2998 Zes dessertmessen met 1e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 2007 130

 2999 Vijf 2e gehalte zilveren kreeftenvorken, Haags lof, circa 1930 50

3000
3005

 3000 Twaalf 2e gehalte zilveren oestervorken, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, circa 1930 60

 3001 Zes 2e gehalte zilveren mokkalepels, Haags lof, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, circa 1930 30

 3002 Twaalf 2e gehalte zilveren mokkalepels, Haags lof, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, circa 1930 60

 3003 Zes 1e gehalte zilveren mokkalepels, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1968 30

 3004 Drie 2e gehalte zilveren sardinevorkjes, kaasschepje, botermesje en olijflepel, alle Haags lof, diverse meesters, circa 1930 40

 3005
Twee komkommerlepels met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, kleine 2e gehalte zilveren dienvork, roomlepel en 1e gehalte 
zilveren suikerschepje, alle Haags lof, diverse meesters 40

 3006 2e gehalte zilveren bestekdelen en sierkurk 30

 3007 2e gehalte zilveren spiegeleischep, Haags lof, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1925 30

 3008 2e gehalte zilveren spiegeleischep, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 1923 30
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 3009 2e gehalte zilveren spiegeleischep, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1929 30
 3010 2e gehalte zilveren pasteischep, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1917 20

 3011 2e gehalte zilveren petit-four schep met gegraveerde randen langs het blad, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 
1907 20

 3012 Vier 1e gehalte zilveren taartvorken en twee theelepels, Haags lof, daarbij: 2e gehalte zilveren strooilepel met gravédecor, meester: G. 
van Geelen, Schoonhoven, 1859 40

 3013 2e gehalte zilveren bowllepel, Haags lof, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1939 20

 3014 Twee 2e gehalte zilveren punchlepels, Haags lof, meesterteken J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1916 en C. Begeer, Utrecht, 
1920 40

 3015 Zes 2e gehalte zilveren cocktaillpels, Haags lof, meesterteken: G. Greup, Schoonhoven, 1911 en vijf 2e gehalte zilveren cock-
taillepels, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1911 50

 3016 Odeurflacon met 2e gehalte zilveren dop, naaldenkoker en zes diverse koffielepeltjes 30

3017

3020

 3017 Acht zilveren sierkurken, diverse gehaltes, 19e/20e eeuw 40

 3018

2e gehalte zilveren vorkje, filetrand, “Lex” en initialen H.J. v. H., meesterteken: Willem Hendrik Woortman, Amsterdam 1856, en 

2e gehalte zilveren kindercouvert, spatelsteel, “Rein” en  initialen H.J. v. H., meesterteken: Weduwe Hendrik Helweg, Amsterdam, 
1860

10

 3019 Serie van zes 2e gehalte zilveren koffielepeltjes, filetrand, meesterteken: Weduwe Adrianus Pz. Kuijlenburg, Schoonhoven, 1884 40

 3020 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren taartvorkjes, importteken 1893-1953 60

 3021 2e gehalte zilveren botermesje met parelrand, meesterteken: Weduwe Adrianus Pz. Kuijlenburg, 1901 20

3022

 3022 Serie van elf 2e gehalte zilveren koffielepeltjes met parelrand, meesterteken: J. M. van Kempen en Zonen, Voorschoten, 1896 50

 3023 Paar 2e gehalte zilveren vleesvorkjes, Hollands glad, meesterteken: A.M. Sustering & J. Schijfsma, Sneek, 1917 20

 3024 2e gehalte zilveren zuurvork, puntfilet, meesterteken: J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten, 1917 15
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3032
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 3025 Twee 2e gehalte zilveren strooilepels met gravédecor, midden 19e eeuw -reparaties aan één lepel- 20

 3026 Paar 2e gehalte zilveren vleesvorkjes, importteken 1893-1953 20
 3027 Paar 2e gehalte zilveren longdrinklepels met getorste steel, meesterteken: J. M. van Kempen en & Zonen, Voorschoten, 1918 10
 3028 2e gehalte zilveren jamlepel, suikerschep en twee koffielepeltjes 10
 3029 Zeven diverse 2e gehalte zilveren zoutschepjes, koffielepeltje en muntlepeltjes 30
 3030 2e gehalte zilveren jamlepel, Hollandse glad, 1947 15

 3031 2e gehafte zilveren lepel, metgravédecor, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1890, 1e gehalte zilveren lepel, 
Londen, 1729, en defecte 2e gehalte zilveren suikerschep, Zaanlandse zilversmederij, Amsterdam/Haarlem, 1916-1920 10

 3032
1e gehalte zilveren mosterdpotje, Birmingham, circa 1930 -binnenglas ontbreekt-, vaasje met twee oren, kannetje en 2e gehalte 
zilveren asbak 95

 3033 2e gehalte zilveren strooilepel, Haags lof en sauslepel met gravédecor, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1889 35
 3034 Twee 2e gehalte zilveren tafelvorken en -lepel, Amsterdam, 1795 -gebruikssporen- 70

 3035 Serie van negen 2e gehalte zilveren koffielepeltjes met getorste steel en gravé decor, 1916, daarbij: 2e gehalte zilveren suikerschepje 
en verzilverd theeduimpje 30

3036
3038

 3036
Kavel bestaande uit elf verschillende 2e gehalte zilveren bestekdelen, Haags lofje: vier vorken (verschillende formaten), vier lepels, 
twee dessertlepels, dessertvorkje en een groentelepel 140

 3037 2e gehalte zilveren mes en lepel en vijf vleesvorkjes 30

 3038 Vijf 2e gehalte zilveren tafelcouverts, Hollands glad en tafeltafellepel, meesterteken: Ed. H. Helweg, Amsterdam, 1861 100

3039 3044

 3039
Zes 2e gehalte zilveren dessertcouverts, Hollands glad, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 -sterke ge-
bruikssporen aan de vorken- 80

 3040 2e gehalte zilveren aardappellepel, Haags lof, meesterteken: Gebr. Huisman, Schoonhoven, 1962 30

 3041 Paar 2e gehalte zilveren groentelepels, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1961 60

 3042 2e gehalte zilveren sauslepel, Haags lof, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1960 25

 3043 Vier 1e gehalte zilveren mesheften en 3e gehalte zilveren dessertcouvert 30

 3044 Zes tafelmessen en zes dessertmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, 1961 250
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kavel TRUE Inzet

 3045 Zes 2e gehalte zilveren tafelcouverts en zes dessertcouverts, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1961 350
 3046 Twaalf 1e gehalte zilveren taartvorken, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1985 60
 3047 Twee zilveren suikertangen, eierdopje, theelepels, etc, diverse gehaltes ATP

 3048 2e gehalte zilveren strooilepel -defecten-, houder voor haaknaald, theelepels, theeduimpje, 3e gehalte zilveren naaldenkoker en twee 
handvatten voor naaischaartje, 19e/20e eeuw 20

 3049 2e gehalte zilveren theezeef met oud-Hollands decor, theezeef puntfilet, vleesvorkje puntfilet en oestervork 20
 3050 Twaalf 2e gehalte zilveren mokkalepeltjes, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1900 25

 3051 Twaalf 2e gehalte zilveren tafelcouverts, parelrand, diverse meesters en jaren 250

 3052 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 45

3053 3054
 3053 Twaalf 2e gehalte zilveren dessertcouverts, parelrand, meesterteken: Gebr. Huisman, Schoonhoven, circa 1955 300

 3054 Twaalf dessertmessen aan 2e gehalte zilveren heft, parelrand, meesterteken: Gebr. Huisman, Schoonhoven, 1955 180

 3055 Zeven fruitmesjes met 3e gehalte zilveren handvatten met parelranden, Duitsland 15

 3056 2e gehalte zilveren klontjestangen, suikerschep met oud-Hollands decor en kinderschuifje, ajour, daarbij: naaischaartje met zilveren 
handvatten 30

 3057 Drie series van zes 2e gehalte zilveren theelepels, parelrand 50

 3058 2e gehalte zilveren theelepels waaronder met Zeeuwse knoop 30

3059

 3059 14 2e gehalte zilveren dessertlepels en vijf dessertvorken, parelrand, diverse meesters en jaren 300
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 3060 Acht 2e gehalte zilveren theelepels in mahonie lepeldoosje, zes van Anthonie & Jacobus Johannes Driesen, Schoonhoven, 19e eeuw 25

 3061 Vijf 2e gehalte zilveren theelepels met filetrand, meester: S. Woortman, Amsterdam, 1827 -gegraveerd monogram aan de voorzijde 
van de steel W.D.V.- 10

 3062 2e gehalte zilveren soepdienlepel met gravédecor, meester: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1872 25
 3063 2e gehalte zilveren lepel met gravéwerk, Rusland, 1887 30
 3064 Twee 2e gehalte zilveren dessertvorken, parelrand, aan getorste steel, diverse meesters en jaren 15
 3065 Paar 2e gehalte zilveren sauslepels, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1893 40
 3066 Twaalf verguld zilveren 3e gehalte zilveren theelepels met een schelp aan het uiteinde van de steel, Duitsland, circa 1900 30
 3067 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels met gravédecor, meesterteken: Wed. H. van der Ree, Schoonhoven, 1875 -gebruikssporen- 25

 3068 Twaalf 2e gehalte zilveren mokkalepeltjes met gravédecor, onduidelijk meesterteken, tweede helft 19e eeuw, daarbij: 12 mokka-
lepeltjes met gravédecor, tweede helft 20e eeuw 35

 3069 2e gehalte zilveren zuurvorken, suikerschepje en suikerschep met gravédecor, 19e/20e eeuw 25
 3070 2e gehalte zilveren sauslepel, filetrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1896 10
 3071 2e gehalte zilveren pasteischep, parelrand, meesterteken: D. Outvorst, Amsterdam, 1896 25
 3072 2e gehalte zilveren dienvork en olijfvork, parelrand 25
 3073 2e gehalte zilveren vismes en visvork, parelrand -gegraveerd monogram- 20
 3074 Paar 2e gehalte zilveren vleesvorkjes, parelrand, meesterteken: J.M. van kempen, & Zonen, Voorschoten, 1888 20

3075

3080

 3075
Paar 2e gehalte zilveren sauslepels met parelrand aan getorste steel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1893 en 
1894 40

 3076 2e gehalte zilveren sauslepel, parelrand, aan getorste steel, onduidelijk meesterteken, 1888 15
 3077 Paar 2e gehalte zilveren zuurvorken, parelrand, meesterteken: A.J. Driesen, Utrecht, 1888 20
 3078 Dessertmes, tafelmes en botermesje, parelrand met zilveren handvatten, etc., diverse gehaltes 20
 3079 2e gehalte zilveren groentelepel, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 20
 3080 Paar 2e gehalte zilveren groentelepels, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, diverse jaren 60

3081

 3081
Vier 2e gehalte zilveren viscouverts, parelrand, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, diverse jaren, daarbij: vismes 
en viscouvert, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1922 120

 3082 3e gehalte zilveren dienlepel met beer aan het uiteinde van de steel, meesterteken JR in een schild, Duitsland, circa 1900 25
 3083 Paar 2e gehalte zilveren vleesdienvorken, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1915 50
 3084 2e gehalte zilveren slacouvert, parelrand, aan getorste steel, meesterteken: T. Uriot, Amsterdam, 1899 50
 3085 2e gehalte zilveren slacouvert, parelrand, aan getorste steel, meesterteken: J. Schijfsma, Sneek, 1903 50
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 3086 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- 50

 3087 Twee 2e gehalte zilveren aardappellepels, parelrand, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1929 en 1930 50

 3088
Drie 2e gehalte zilveren dienlepels met geschulpte zijde, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, diverse 
jaren 60

 3089 Zes tafelmessen aan 2e gehalte zilveren handvatten met gravédecor, midden 19e eeuw 10
 3090 2e gehalte zilveren vleesvork, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 20
 3091 Bestekdelen met zilveren handvatten, diverse gehaltes, kaasschaaf, visdiencouvert, messen, etc., 19e/20e eeuw 20
 3092 2e gehalte zilveren dienschep, parelrand, aan getorste steel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1902 25

3093

3094

 3093 2e gehalte zilveren sauslepel, parelrand, aan getorste steel, meesterteken: T. Uriot, Amsterdam, 1900 50

 3094 2e gehalte zilveren visschep, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, 1920 100

 3095 2e gehalte zilveren natfruitschep, parelrand, onduidelijk meesterteken, 1905 40

 3096 2e gehalte zilveren soepdienlepel, parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1895 50

Miniaturen

 3097 2e gehalte zilveren miniatuur: gashouder, 1954 BK GAS 1979 20

3098
3101

 3098 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: parapluverkoper, kaasdragers, tonnenmakers en smid 50

 3099 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: schommelaar, fietser, lantaarnopsteker en vrouw onder paraplu 50

 3100 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: twee knopstoelen en knopstoel met slapende poes 35

 3101 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: door twee paarden bespannen rijtuig met vrouw, sjees en koetsje 60

 3102 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: strijkbout en stoof 30

 3103 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: bakker en bakkersknecht met bakkerskar Ceres 30

 3104 2e gehalte zilveren miniatuur: marktkoopman met stoffen 15
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 3105 2e gehalte zilveren miniatuur: zeilboot met man aan het stuur, daarbij: 1e gehalte zilveren miniatuur op houten basement: vikingschip 40
 3106 2e gehalte zilveren miniatuur: schilder 20
 3107 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: spinnewielen - touwtjes zitten los - 20
 3108 1e gehalte zilveren miniatuur: oude telefoon, 2e gehalte zilveren sigarettendover: molentje en fragmenten van miniaturen 25
 3109 2e gehalte zilveren miniatuur: toilettafel met laatje en kantelspiegel 20
 3110 2e gehalte zilveren miniatuur: schommelstoel 15
 3111 2e gehalte zilveren miniatuur: hoekkast 15
 3112 2e gehalte zilveren miniatuur: biljartspel 15
 3113 2e gehalte zilveren miniatuur: vogelkooi op standaard 20
 3114 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kruiwagen en kinderwagen 30
 3115 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: door paarden bespannen sledes en koetsje 50

3116

3121

 3116 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: Romeinse strijdwagen, visser in bootje en buikorgeldraaier 50
 3117 1e gehalte zilveren miniatuur: “stehgeiger” 15
 3118 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: slak, reiger en teckel 50
 3119 Drie gehalte zilveren miniaturen: fazant en twee schildpadden 35
 3120 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: twee kaasdragers, melkende boer en waterput 60
 3121 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: schoenmaker, hengelaar, kuiper en handkar 50
 3122 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: draaiorgel en meisje op schommel 30
 3123 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: ijsverkoper, draaiorgel en straatventer 45
 3124 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: hondenkar en rijtuig 35
 3125 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: straatmuzikant, waterput, vélocipède  en ophaalbrug 65

3126
 3126 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: wip, schommel en hobbelpaard 45

 3127 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: schoenmaker, kuiper, ijsverkoper en handkar 60

 3128 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee rijtuigen 40
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 3129 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: scharensliep, schoenmaker en straatverkoper 40

 3130 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: straatverkoper, draaiorgel en ijsverkoper 45

 3131 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee rijtuigen 40

 3132 Drie 2e gehalte zilvern miniaturen: handkar, straatverkoper en kuiper 40

 3133 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: schoenmaker en straatverkoper 30

 3134 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: twee kuipers, straatverkoper en schoenmaker 40

 3135 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: draaiorgel, straatverkoper en paartje op parkbankje 45

 3136 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: scharensliep, schoenmaker en kuiper 40

 3137 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: duwslede en hengelaar in bootje 35

 3138 2e gehalte zilveren miniatuur: huifkar 40

 3139 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: kaasdragers, waterput en straatmuzikant 45

 3140 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: hengelaar in bootje, wip, kuiper en duwslede 50

 3141 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: strandstoel, schommel en kuiper 45

 3142 2e gehalte zilveren miniatuur: slede met rendier 35

 3143 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: huifkar en rijtuig 40

3144

3148

 3144 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: drie koetsen waaronder de gouden koets 90

 3145 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: twee rijtuigen en koets 60

 3146 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: handkar, straatverkoper, scharensliep en schoenmaker 60

 3147 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kakstoel en kinderwagen 40

 3148 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: twee rijtuigen, koets en gouden koets 125

 3149 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee sledes 45

 3150 2e gehalte zilveren miniatuur: rijtuig 30

 3151 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: hondenkar, kruiwagen en huifkar 45

 3152 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: platte kar, koets en rijtuig 45
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3153

3159

3162

kavel TRUE Inzet

 3153 2e gehalte zilveren miniatuur: driemaster, 1982 90
 3154 2e gehalte zilveren miniatuur: koets 35
 3155 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: koets en hondenkar 40
 3156 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: scharensliep, schoenmaker en straatverkoper 45
 3157 2e gehalte zilveren miniatuur: vierspan, 1984 80
 3158 2e gehalte zilveren miniatuur: vierspan, 1982 80

 3159 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: gouden koets, rijtuig en koets 110
 3160 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: waterput en ophaalbrug 30
 3161 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: scharensliep, handkar en straatverkoper 45

 3162 2e gehalte zilveren miniatuur: driemaster, 1985 90
 3163 2e gehalte zilveren miniatuur: rijtuig 35

3164

3170
 3164 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: hondenkar, huifkar en de gouden koets 110
 3165 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: huifkar, platte kar en hondenkar 45
 3166 2e gehalte zilveren miniatuur: kar met boomstammen 20
 3167 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: hondenkar, huifkar en koets 45
 3168 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: wip, kuiper en draaiorgel 45
 3169 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: gouden koets en koets 110

 3170 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: ophaalbrug, waterput en kaasdragers 45
 3171 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: twee handkarren en draaiorgel 45

3172

 3172 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: hondenkar, rijtuig en gouden koets 125

 3173 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: visverkoopster, kaasdragers en draaiorgel met publiek 45

 3174 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: ophaalbrug en lid van de schutterij 30
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3176 3178

kavel TRUE Inzet

 3175 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderwagen en schommel 30

 3176 2e gehalte zilveren miniatuur: rijtuig 35

 3177 2e gehalte zilveren miniatuur: zes-armige bolkroon - armpje afgebroken- 10

 3178 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: naaimachine, waterpomp en spinnewiel 45

 3179 2e gehalte zilveren miniatuur: kabinet 25

 3180 2e gehalte zilveren miniatuur: bierkar met tweespan 30

3181 3183

 3181 2e gehalte zilveren miniatuur: rijtuig 35

 3182 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: kandelaar, vogelkooi, spinnewiel en naaimachine 80

 3183 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: de gouden koets en slede in zwaanvorm 110

 3184 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: boer met koe en kaasdragers 30

 3185 2e gehalte zilveren miniatuur: draaiorgel 35

 3186 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee rijtuigen 45

 3187 2e gehalte zilveren miniatuur: vogelkooi 35

3188

3189

 3188 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: ijskar en ijsverkoper 35

 3189 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: de gouden koets en rijtuig 90

 3190 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: porseleinkastje 35
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3191 3194

kavel TRUE Inzet

 3191 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderwagen, wipwap, strandstoel en naaimachine 80

 3192 2e gehalte zilveren miniaturen: paardentram 45

 3193 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: ophaalbrug en kaasdragers 50

 3194 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: koekoeksklok en kaptafel 70

 3195 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee spinnewielen 45

 3196 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: spinnewiel, naaimachine en waterpomp 45

3197

3198

 3197 2e gehalte zilveren miniatuur: gouden koets 80

 3198 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kaptafel en salontafel met twee stoelen 70

 3199 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: strandstoel, kinderwagen en naaimachine 70

 3200 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: lid van de schutterij en klarinetblazer 30

3201
3202

 3201 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee pompen 40

 3202 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: messensliep en kruiwagen 40

 3203 2e gehalte zilveren miniatuur: biljartspel 35
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3204
3206

kavel TRUE Inzet

 3204 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kaasdragers 40

 3205 2e gehalte zilveren miniatuur: paard en wagen 45

 3206 Twee 2e gehalte miniaturen: gouden koets en open koets met paarden 80

 3207 2e gehalte zilveren miniatuur: schouw 35

 3208 Twee 2e zilveren miniaturen: waterput en melkende boer 40

3209 3218

 3209 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: leden van de schutterij 50
 3210 2e gehalte zilveren miniatuur: kandelaber 30
 3211 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: naaimachine en waterpomp 40
 3212 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: koekoeksklok en fotocamera 50
 3213 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee paardekarren 50
 3214 2e gehalte zilveren miniatuur: kaptafel met losse lade 40
 3215 2e gehalte zilveren miniatuur: visser 40
 3216 2e gehalte zilveren miniatuur: koekoeksklok 40
 3217 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: marktkoopman en lantaarn aansteker 45
 3218 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: kaptafel, vogelkooi en wandvitrine 70
 3219 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: wipwap, schommel en fietser 60

3220 3222

 3220 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: strandstoel, naaimachine, poppenkast en kinderstoel 70

 3221 2e gehalte zilveren miniatuur: gouden koets 75

 3222 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: vogelkooi, wandvitrine en koekoeksklok 75

 3223 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: visdraagster, lid van de schutterij en kaasdragers 45

 3224 2e gehalte zilveren miniatuur: fotocamera op statief 35
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3225

3228

kavel TRUE Inzet

 3225 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: gouden koets, koets en arrenslee 90

 3226 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: visser en hoefsmid 35

 3227 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: open koets met paard en karren met hond 45

 3228 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderwagen, vogelkooi en kruiwagen 60

 3229 2e gehalte zilveren miniatuur: kar en wagen 35

 3230 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: strandstoel en kinderwagen 45

 3231 2e gehalte zilveren miniatuur: arrenslee in zwanenvorm 60

3232
3238

 3232 2e gehalte zilveren miniatuur: open koets 50
 3233 2e gehalte zilveren miniatuur: bomschuit 35
 3234 2e gehalte zilveren miniatuur: fietser 30
 3235 Acht 2e gehalte zilveren miniaturen: horen, zien en zwijgen, teckel, poes, drie eendjes, daarbij; zilveren molenbedel en flessenbedel 60
 3236 2e gehalte zilveren miniatuur: driemaster, 1985 65
 3237 2e gehalte zilveren miniatuur: open kar met paard 30

 3238 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: visdraagster, lid van de schutterij, paraplu-verkoper en driemaster 50
 3239 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: vogelkooi en fotocamera 45
 3240 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: fietser, lid van de schutterij 35
 3241 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: visdraagster en lid van de schutterij 35
 3242 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: twee karren met paarden 40

3243

 3243 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: visdraagster, melkende boer en kaasdragers 50

 3244 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: paardenwagens 50

 3245 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: paardenkoetsen 50

 3246 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: twee paardenkarren en een hondenkar 60

 3247 2e gehalte zilveren miniatuur: huisje 15
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3248 3250

kavel TRUE Inzet

 3248 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: kaptafel, spinnewiel en vogelkooi 60

 3249 2e gehalte zilveren miniatuur: snotneus 15

 3250 2e gehalte zilveren miniatuur: jongen en meisje op bankje 15

 3251 2e gehalte zilveren minatuur: kinderschommel en wip 25
 3252 2e gehalte zilveren miniatuur: paraplu-verkoper 15
 3253 2e gehalte zilveren miniatuur: draaimolen 20

3254

3255
 3254 2e gehalte zilveren miniatuur: tafel met gegraveerd blad 15

 3255 2e gehalte zilveren miniatuur: Vredespaleis in Den Haag 40

 3256 2e gehalte zilveren miniatuur: bank 20
 3257 2e gehalte zilveren miniatuur: strijkijzer 20
 3258 2e gehalte zilveren miniatuur: haardstel 25
 3259 2e gehalte zilveren miniatuur: metselaars 15

3260
 3260 2e gehalte zilveren miniatuur: spoelkan, mogelijk 19e eeuw 40

 3261 2e gehalte zilveren miniatuur: vogelmand 15

 3262 2e gehalte zilveren miniatuur: hondenkar 15
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3263
3268

3269

kavel TRUE Inzet

 3263 2e gehalte zilveren miniatuur: sleerijders 15

 3264 2e gehalte zilveren miniatuur: tasbeugel 20

 3265 2e gehalte zilveren miniatuur: gouden koets 50

 3266 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: timmerman, kaasdragers en schilder 30

 3267 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: bokkenkar, schaatser, melkende boer en visser 35

 3268 2e gehalte zilveren miniatuur: schenkkan, met Amsterdams keur en pseudokeur Arnoldus van Geffen 60

 3269 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: concertje, draaiorgelman en kermisartiest 35

 3270 2e gehalte zilveren miniatuur: vogelkooi met papegaai 20

 3271 2e gehalte zilveren miniatuur: paar op een bankje 15

 3272 1e gehalte zilveren miniatuur: koe, Engeland, tweede helft 19e eeuw 30

 3273 Twee 1e gehalte zilveren miniaturen: boxer en leeuw 20

 3274 2e gehalte zilveren miniatuur: hobbelpaard met oud-Hollands decor op het basement, fantasiekeuren, circa 1900 20

 3275 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: koffiemolen, schommelstoel, blaker, strijkbout en vaas 40

3276

3282

 3276 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: boot, vogelkooi, fietser en mand van luchtballon 40

 3277 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: ronde tafel en vier stoelen met rode velours bekleding 50

 3278 2e gehalte zilveren miniatuur: visser 40

 3279 2e gehalte zilveren miniatuur: vrouw en man op bankje 15

 3280 2e gehalte zilveren miniatuur: vogelkooi op standaard 25

 3281 2e gehalte zilveren miniatuur: acrobaten met paard 20

 3282 Groot formaat miniatuur: postkoets bespannen door zes paarden -l. 32 cm.- 120
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3283

3287

3291

kavel TRUE Inzet

Divers

 3283
2e gehalte zilveren tabaksdoos met gegraveerd decor van jagers met hond bij een dorp, meesterteken: D.H. Greup, Schoonhoven, 
1844 -gebruikssporen, voorstelling afgesleten- 40

 3284 1e gehalte zilveren muntschaaltje met onedele penny, Birmingham, 1919, strooibusje, Sheffield, 1914 en 3e gehalte zilveren beker 
met gravédecor, Oostenrijk, circa 1910 15

 3285 2e gehalte zilveren gesp, armband en jasseronketting met breipenhouders 30
 3286 2e gehalte zilveren lodereindoosje, Amsterdam, 18e eeuw -3 cm hoog- 60

 3287 BWZG muntweegschaaltje met gravédecor, 18e/19e eeuw 40

 3288 2e  gehalte zilveren tabaksdoos, vermaakt tot lepeldoos met vier bolpootjes, meester H. Kuilenburg, Schoonhoven, 1830 - inscriptie 
aan de binnenzijde: ‘N.P. Jz. Sliedrecht’- 35

 3289 Djokja blotter met lotusdecor, circa 1930 20

 3290 Schelpvormig presenteerschaaltje met gegraveerde tekst: “Ter herinnering aan uw bestuursperiode 1954-1959 Sportvereniging 
Astento” 25

 3291 2e gehalte zilveren tafelbel met gravédecor aan bewerkte greep, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1858 100

 3292 Rijkbewerkte 1e gehalte zilveren melkkan op voet, meester: J. Grebe, Rotterdam, 1853 45

 3293 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 - 30

 3294 Twee 1e gehalte zilveren toastrekjes, Birmingham, 1973, daarbij: 2e gehalte zilveren dienbestek met benen heft, Rennefeld & Fran-
cois, Amsterdam 1849 en 1e gehalte zilveren handschoenknijper, Birmingham. 50

3295

3297

 3295 Vierarmige 2e gehalte zilveren kandelaar op gecontourneerde voet, Duitsland, 2e helft 20e eeuw -h. 17,5 cm.- 100

 3296 Groot formaat 2e gehalte zilveren blotter met florale rand, Duitsland, circa 1920 -8,5 x 15,5 cm.- 20

 3297
Hamergeslagen 12-zijdige 2e gehalte zilveren 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.- 130
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3298 3305

kavel TRUE Inzet

 3298 Gelobde 2e gehalte zilveren schaal op voet, Wilkens, Duitsland -h. 13 cm., diam. 28,5 cm.- 180

 3299 2e gehalte zilveren tafelkandelaartje, sierkurk, drie vingerdoekjesringen, pillendoosje, etc. 50

 3300 2e gehalte zilveren mosterdpothouder, twee theezeven en suikerschep 30

 3301 Twee 2e gehalte zilveren kaasduimen met parelrand en twee Djokja kaasduimen met pauwendecor 25

 3302 Twee Djokja onderzetters, asbak, Sumatraans schaaltje en twee bonbonschaaltjes 50

 3303 Tien 2e gehalte zilveren sierkurken, 19e/20e eeuw 50

 3304 Drie 2e gehalte zilveren vaasjes -gebruikssporen en inscripties- 30

 3305 2e gehalte zilveren koektommel op onderschotel met parelranden, onbekend meesterteken, 1971 250

3306

3307

3308

 3306 2e gehalte zilveren theepot op voet, meesterteken: Wilkens & Söhne, tweede helft 20e eeuw 125

 3307 2e gehalte zilveren tafelkandelaar met parelranden op ovale voet, meesterteken: Jan Buysen, Amsterdam, 1807-1809 h. 30 cm.- 300

 3308
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-

350

3309

 3309
Ronde kobaltblauwe glazen schaal in 2e gehalte zilveren houder met bladguirlandes, portretmedaillons en parelrand op gecanneleerde 
taps toelopende pootjes, Louis Seize-stijl, circa 1920 150
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3310
3314

kavel TRUE Inzet

 3310
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.- 200

 3311 1e gehalte zilveren flessenbak met gedraaide mahonie bodem 40
 3312 Paar 1e gehalte zilveren flessenbakken met gedraaide mahonie bodem 80
 3313 Drie hamergeslagen Djokja schaaltjes met repoussé lotusdecor, eerste helft 20e eeuw 50
 3314 Rond 2e gehalte zilveren blaadje met palmetrand, meester: J.M. van Kempen & Zonen, 1909 -diam. 26 cm.- 100

 3315 Ronde 2e gehalte zilveren dekseldoos, met plaats voor een penning, Koninklijke Schelde Maatschappij, op het deksel de attributen 
voor een te waterlating, meester: Gebroeders Seton, Schoonhoven, 1965 -diam. 7,7 cm.- 50

 3316 2e gehalte zilveren ménagère met bewerkte greep voor drie potjes op bewerkte pootjes, 1864 -potjes ontbreken- 30

 3317 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-- 60

 3318 3e gehalte zilveren beker met inscriptie: “Preis des A.G.C. Erinnerungspreis 1934” 20

3319

3321

 3319
Paar opengewerkte flessenbakken met parelrand in Louis Seize-stijl, Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1957 -inscriptie op de 
onderzijde- 100

 3320 Paar 2e gehalte zilveren anjervaasjes met inscriptie: “Limburgsche Tennis Heeren Single Kampioenschappen 1929” -h. 14,8 cm.- 20
 3321 Hoorn met niëllo BWZG monturen 40
 3322 Zilveren gesp met Chinese karaktertekens, China, 1e kwart 20e eeuw 50
 3323 Filigrain 2e zilveren visitekaartjeshouder, eerste helft 20e eeuw 60
 3324 2e gehalte zilveren flessenbak met gedraaide mahonie bodem, Londen, tweede helft 20e eeuw 40

3325 3330

 3325 2e gehalte zilveren zoutvat met twee oren en kobaltblauw glazen binnenbakje, circa 1800 50

 3326 Hamergeslagen Djokja visitekaartjesschaaltje met repoussé lotusdecor, eerste helft 20e eeuw 20
 3327 Langwerpig hamergeslagen Djokja schaalte met repoussé lotusdecor, eerste helft 20e eeuw 35
 3328 Langwerpig hamergeslagen Djokja schaaltje met repoussé lotusdecor, eerste helft 20e eeuw 35

 3329 Lange 2e gehalte zilveren horlogeketting met twee rijk bewerkte signetten en horlogesleutel -defectje aan schakel bij musketonsluit-
ing- 30

 3330 2e gehalte zilveren schrobbelaar aan ketting 80
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3333 3334 3337
3338

kavel TRUE Inzet

 3331 1e gehalte zilveren visitekaartjeshouder met initiaal H, Birimingham, 1910/11, daarbij: 1e gehalte zilveren poederdoosje met emaille 
deksel, Birmingham, 1916 - emaille beschadigd - 20

 3332 Twee zilveren sigarettendozen met geguillocheerd decor, Britse merken -17 x 9 x 5 cm en 8,7 x 8 x 3,6 cm- 60

 3333 2e gehalte zilveren kandelaar in Louis Quatorze-stijl, Scandinavische merken, 2e helft 20e eeuw -25 cm hoog- 80

 3334 Zilveren vaas op ingesnoerde geprofileerde voet en gedreven decor van acanthusbladeren -28 cm hoog- 100

 3335 Schelpvormige presenteerschaal op bolpootjes, Londen 1933 -L. 25 cm.- 80

 3336 Zilveren sigarendoos met geguillocheerd decor, Chester 1930 -17 x 9 x 4 cm, deuken- 40

 3337
1e gehalte zilveren olie- en azijnstel op klauwpootjes, onbekende Meester: F.A.B., gehalte- en departementkeuren Parijs 1819-1838 
-32,5 cm hoog- 800

 3338
Zilveren sigarettendoos, bewerkt met schaduw cloissoné emaille in florale motieven, binnenkant verguld. Getekend met het meester-
teken van Maria Samanova, Rusland 1899 - 1908 - afmeting 10 x 6 cm - 550

3339

3340

 3339 Geslepen kristallen karaf met 1e gehalte zilveren montuur en greep, eindigend in een druiventros, Duitsland, tweede helft 20e eeuw 40

 3340
2e gehalte zilveren verticaal geribde naaldenkoker, derde kwart 19e eeuw -l. 9 cm.-, getorste rijgnaald met oorlepeltje, meesterteken: 
mogelijk G. Knosses, Schoonhoven, 1835-1837 en rijgnaald, onduidelijk meesterteken, 19e eeuw 30

 3341 Bijbeltje in bruine lederen band met 2e gehalte zilveren klampen, meesterteken: A. Kooiman, Schoonhoven, 1853 - rug zit los, met 
familieregister Spijker-van Dam - 30
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3342 3346

3348

kavel TRUE Inzet

 3342
Paar 2e gehalte zilveren tafelkandelaars met afgeschuinde hoeken en balustervormige stam, adres F. de Leeuw -h. 22,5 cm. - bodem 
verzilverd metaal - 125

 3343 2e gehalte zilveren theezeef, lucifersdooshouder met oud-Hollands decor, twaalfzijdige bloemenvaas, twee servetbanden, vinger-
doekjesring en twee strooibusjes -gebruikssporen- 50

 3344 13 1e gehalte zilveren sierlepels in mahonie cassette: twaalf apostellepels en één lepel met Jezus aan het uiteinde van de steel, uitge-
geven door The Birmingham Mint, 1976 80

 3345 2e gehalte zilveren tafelvork, Haags lof -sterke gebruikssporen-, dessertvork, theezeef met wapen van Middelburg en lekbakje 30

 3346 Geslepen kristallen bierpul, diamantslijpsel, met 2e gehalte zilveren montuur en deksel, meester: C. Held, Amsterdam, 1856-1895 50

 3347 Geslepen kristallen bierpul, Russisch slijpsel, met 2e gehalte zilveren montuur en deksel, parelrand, onduidelijk meesterteken, circa 
1900 50

 3348
1e gehalte zilveren sigarendoos, bekleed met cederhout, midden 20e eeuw, op het deksel een 19e eeuwse, handingekleurde staal 
gravure van Amsterdam -3,5 x 22 x16 cm. 50

 3349 2e gehalte zilveren dekseldoosje met oud-Hollands- en rankendecor, meesterteken: C. Schoorl, Zaandijk, 1875-1914 -2,5 x 10 x 7,5- 30

3353
3355

 3350 2e gehalte zilveren balustervormig zeszijdig lepelvaasje met parelrand en decor van figuren en putti, 1906 30

 3351 1e gehalte zilveren dekseldoosje met handbeschilderde plaquette, naar de Madonna della Sedia van Rafaël -2,5 x 6,2 x 5,3cm. 30

 3352
Paar 1e gehalte zilveren zoutvaatjes op drie pootjes, Birmingham, 1904 en paar 3e gehalte zilveren zoutvaatjes met glazen binnen-
bakjes, Duitsland, circa 1920 - éen bakje beschadigd-, daarbij: geslepen kristallen flacon met 1e gehalte zilveren deksel, Birmingham, 
1946

30

 3353
2e gehalte zilveren sigarettendoos met gecontourneerde rand en gedreven decor van een naakte vrouw te paard op het deksel, Arnold 
Stockmann (1882-1963) -0,9 x 9,7 x 7 cm.- 80

 3354 3e gehalte zilveren sigarettendoos met decor van engeltjes in een met bloemen omgeven cartouche, Duitsland, circa 1920 -0,9 x 9,7 x 
7 cm.- 30

 3355 2e gehalte zilveren sigarettenkoker met geometrisch gouden decor op het deksel 30
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3356 3359

kavel TRUE Inzet

 3356
Zes 2e gehalte zilveren ijslepels met puntsteel en decor van lauwerkrans aan de achterzijde, meester: J.M. van Kempen & Zonen, 
Voorschoten, circa 1910 30

 3357 Zilveren theelepels, twee dessertlepels, mosterdlepeltje en zoutlepeltje, diverse gehaltes 60

 3358 Drie 2e gehalte zilveren bekertjes, lucifersdoosjehouder met decor van zeilschip en molen, daarbij: 1e gehalte zilveren tafelaansteker 
en 3e gehalte zilveren asbakje met oud-Hollands decor 40

 3359 2e gehalte niëllo zilveren voorloper van een benzineaansteker, circa 1920, daarbij: 3e gehalte zilveren zwavelstokjeshouder 20
 3360 Chinees 2e zilveren zoutvat met reliëfdecor van bloesems, gemerkt, circa 1900 -glas ontbreekt- 20

 3361 3e gehalte zilveren schaal met gecontourneerde rand en verzilverde geëmailleerde plaquette op de bodem: storm op het meer van 
Galilea, gemonogrammeerd JB -kleine beschadiging in het emaille- 50

3362
3365

 3362 2e gehalte zilveren tumbler met gegraveerd floraal decor, derde kwart 18e eeuw 40

 3363 2e gehalte zilveren naaldenkoker met gravédecor, achtzijdige, taps toelopend, Amsterdam 1795 50
 3364 Vij geslepen kristallen odeurflacons met zilveren monturen en doppen, diverse gehaltes - defecten - 30

 3365 Zilveren poederdoos met gravédecor, vijf theelepels, suikerschepje en geslepen kristallen flacon met zilveren dop, diverse gehaltes 30

 3366 Zilveren pepermuntdoosje met gecontourneerde rand en gravédecor, ovaal pillendoosje met vis en cabochon geslepen turkoois op het 
deksel, kistvormig- en mandvormig pillendoosje, diverse gehaltes 50

 3367 Vier 1e gehalte zilveren pillendoosjes met cloisonné - diverse decors - 25
 3368 Driedelig 1e gehalte zilveren kapstel, art deco, Birmingham, 1934/1935 40

3369

 3369
1e gehalte zilveren theebus met filetranden op vier bolpootjes en origineel sleuteltje, meesterteken: Jacobus Carrenhof, Amsterdam, 
1818 -h. 10 cm.- 300

 3370 Zilveren pillendoosje met gravédecor, servetring, vulpotlood, anjervaasje, drie miniatuur vogeltjes, etc., diverse gehaltes 50
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3371

3372

kavel TRUE Inzet

 3371 Baartje One Ounce Fine Silver, Credit Suisse 10

 3372 Twee 2e gehalte zilveren tafelkandelaars - hoogte 19 cm- 80

3373
3377

 3373 Paar 2e gehalte zilveren kemphanen, 1969 - één teen ontbreekt - 125

 3374 Djokja zilveren cocktailprikkerset 15

 3375 2e gehalte zilveren peper-en-zoutstel 10

 3376 1e gehalte zilveren peper-zout-mosterdstel, Birmingham 1875 50

 3377 Schildpad lepeldoosje met zes diverse 2e gehalte zilveren theelepels 25

 3378 Paar 2e gehalte zilveren tafelkandelaartjes, Nederlandse keuren - 6,5 cm hoog - 10

 3379 Zesdelig 3e gehalte zilveren kapstel - samengesteld - 15

3380

3381

 3380 Paar 2e gehalte zilveren arrensleeën met elanden, 1982 125

 3381 2e gehalte zilveren schaal, Duitsland -33,3 cm- 60

 3382 2e gehalte zilveren taartschep met gravédecor, Fa. J.M. van Kempen en Zn., Voorschoten, 1904 25

 3383 2e gehalte zilveren kandelaar, Duitse makelij, formaat kaars 4 cm - enkele deuken - 40

 3384 1e gehalte zilveren suikerpotje, Duitse makelij, met ebbenhouten knopje 40
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 3385 1e gehalte zilveren schaaltje - diameter 13,5 cm - 40

 3386 2e gehalte zilveren tabaksdoos, vermaakt tot lepeldoosje, met gravures 50

 3387 Vier 1e gehalte zilveren amandelschaaltjes 20

 3388 2e gehalte zilveren lodereindoosje, 19e eeuw 30

 3389 2e gehalte zilveren lodereindoosje, 1879 30

 3390 2e gehalte zilveren lodereindoosje 20

 3391 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje, 1860 - met inscriptie - 40

3392 3393

 3392 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje, 1856 - met inscriptie - 40

 3393 1e gehalte zilveren rammelaar met parelmoeren handvat, Birmingham 1902 25

 3394 Vier dekseldoosjes, waarvan één 1e gehalte zilver met agaat, twee 3e gehalte zilver en één onedel met agaat, daarbij; 3e gehalte 
luciferdoosje houder met agaat 40

 3395 2e gehalte zilveren asbak met Oud-Hollands motief, daarbij: 3e gehalte tondeldoosje met Oud-Hollands motief 20

 3396 Twee zilveren kamhouders, brievenzwaard, rijgnaaldhouder en handspiegeltje, diverse gehaltes 40

 3397 Vier 2e gehalte zilveren sierkurken - één kurk ontbreekt - 15

3398

 3398
Serie van zes 2e gehalte zilveren taartvorkjes met getorste steel en bokkenpootje, daarbij: serie van zes 2e gehalte zilveren theel-
epeltjes, meesterteken: zilverfabriek Hooykaas, Schoonhoven 15

 3399 Lot van circa 20 2e gehalte zilveren servet- en vingerdoek ringen, diverse gehaltes 50
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3400

3403
3407

kavel TRUE Inzet

 3400 1e gehalte zilveren vaasje gedragen door een putti, Duitse keuren - hoogte 13,5 cm - 40
 3401 1e gehalte zilveren kandelaar in Barokstijl - hoogte 29 cm - 50
 3402 Twee 2e gehalte zilveren anjervaasjes - hoogte 10,5 en 13 cm - 20

 3403 Drie differente 2e gehalte zilveren zoutvaten met blauwe binnenbak, twee ovaal en één rond 50
 3404 Drie 2e gehalte zilveren theezeefjes, daarbij: 3e gehalte zilveren tafelschuiver 30
 3405 2e gehalte zilveren theelicht 30
 3406 Twee 1e gehalte zilveren tondeldoosjes, één Birmingham, 1902 30

 3407 2e gehalte zilveren visdiencouvert met geribde handvatten, meesterteken: G.C. Reeser, Den Haag, 1912 130
 3408 Geslepen kristallen theebus met 2e gehalte zilveren montuur met gegraveerde meanderrand en dop, circa 1870 -dop zit vast- 40
 3409 Geslepen kristallen odeurflacon met 2e gehalte zilveren montuur, gravédecor en dop, tweede helft 19e eeuw 20
 3410 BWZG olielampje -dop ontbreekt- 10

3411

3415

 3411 2e gehalte zilveren koffiekan met houten hengsel en knopje, 1942 100

 3412 2e gehalte zilveren bekertje met gegraveerd monogram, meesterteken: J.M. van Kempen en Zonen, Voorschoten, 1877 40

 3413 1e gehalte zilveren beker, meesterteken: Koninklijk Van Kempen en Begeer, 1950 30

 3414 2e gehalte zilveren anjervaasje, daarbij: 3e gehalte zilveren anjervaasje en kristallen anjervaasje met  gehalte zilveren voet 60

 3415 2e gehalte zilveren suikerpot met houten hengel, meesterteken:  Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1948 60

3416

 3416 Vier houten watervogels met 1e gehalte zilveren accenten (snavels, staart) en glazen oogjes 15

 3417 2e gehalte zilveren vaasje met geciseleerd en gegraveerd decor, Zweeds, 1950 40
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3422
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 3418 Zilveren doosje in eivorm met gegraveerd motief, daarbij; zilveren eierdopje met parelrand aan voet, diverse gehaltes 20

 3419 1e gehalte zilveren kandelaar in Barokstijl met gevulde voet, Duitse keuren 30

 3420 2e gehalte zilveren tafelaansteker, daarbij: 3e gehalte zilveren borstelset 25

 3421 Twee 3e gehalte zilveren dierfiguren met glazen binnenbak 20

 3422 Set 3e gehalte zilveren tafelkandelaars 20

 3423 Drie 1e gehalte zilveren tafelkandelaars 30

 3424 2e gehalte zilveren ajour bonbonmandje met parelrand 30

3425

3428

 3425 1e gehalte zilveren amandelschaaltje, daarbij: zilveren zoutvaatje op drie bolbootjes met 1e gehalte zilveren lepeltje 30

 3426 Drie 2e gehalte zilveren schaaltjes waarvan twee opengewerkt en één met parelmotief 25

 3427 2e gehalte zilveren opengewerkt schaaltje met gegraveerd decor 30

 3428 Twee differente zilveren zoutvaatjes, één met glazen binnenbak daarbij; glazen amandelschaaltje met zilveren voet, diverse gehaltes 30

 3429 Zilveren schaal, daarbij: flessenbak met houten bodem en fotolijstje met plastic achterzijde, diverse gehaltes 25

 3430 Diverse BWZG zilveren items: kandelaar, beker en vaasje, daarbij; twee 1e gehalte zilveren gevulde kandelaars 40

 3431 2e gehalte zilveren suikerschaaltje met gegraveerd motief 30
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 3432 Twaalf 2e gehalte zilveren viscouverts, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 500

 3433
Twaalf 2e gehalte zilveren tafelcouverts, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1921 -gegraveerd 
monogram RS- 400

3434

3435

 3434
Twaalf 2e gehalte zilveren dessertcouverts, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1921 -gegraveerd 
monogram RS op de achterzijde- 400

 3435
Twaalf 2e gehalte zilveren oestervorken, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 -gegraveerd mono-
gram RS aan de achterzijde- 150

 3436 Twaalf 2e gehalte zilveren mokkalepeltjes, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, circa 1930 60

 3437 Paar 1e gehalte zilveren strooiers - H. 14 cm - 25

3438

 3438 1e gehalte zilveren roomstel 150

 3439 24-delig aardewerk kinderserviesje gemertk: Société Céramique, model: 2019, bestaande uit: drie terrines, aardappelschaal, sauskom, 
vleeschaaltje, zes dinerbordjes, zes soepbordjes en zes ontbijtbordjes 15
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 3440 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje, anno 1873 20

 3441 Odeurflacon met 2e gehalte zilveren dop, 19e eeuw 25

 3442 2e gehalte zilveren loddereindoosje, meesterteken: Willem Lobensteijn, Schoonhoven, 1878 40

 3443 2e gehalte zilveren filigrain gondeltje 20

 3444 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met gecontourneerde rand en gravédecor, onduidelijk meesterteken, 1861 -scharnier defect- 30

 3445 2e gehalte zilveren ajour dienschep met gravédecor aan zeszijdig, taps toelopend handvat, meesterteken: J.H. Schouten, Amsterdam, 
1849 40

 3446 2e gehalte zilveren gemberschep met gravédecor aan ivoren greep, meesterteken: J. van Steeden, Amsterdam, 1852 20

 3447 Twaalf 2e gehalte zilveren taartvorken en negen theelepels met bloemsteel, circa 1930 30

3448

3452

 3448 2e gehalte zilveren sauslepel. Haags lof, meesterteken J.M. van Kempen & Zonen. Voorschoten 1924 15

 3449 Hamergeslagen 2e gehalte zilveren schaaltje, Duitsland, midden 20e eeuw - scheurtje aan de rand ATP

 3450 Vierdelig 2e gehalte hors d’oeuvreset met opengewerkt ruitjesdecor aan het uiteinde van de gematteerde steel, meester H. Hooijkaas, 
Schoonhoven 1919 25

 3451 Zilveren zoutlepeltjes, mosterdlepeltjes, twee vingerhoeden, vaasjes, etc., diverse gehaltes 25

 3452 Cassette met set van twaalf 2e gehalte zilveren theelepels met getorste steel, Nederlands werk 40
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3453

3454

kavel TRUE Inzet

 3453
Acht-delig 1e gehalte zilveren bureauset waaronder inktpot, blocknotehouder en lakstempel, winkeliersmerk: Van Kempen, Begeer en 
Vos, het geheel in kistje met opschrift: ‘Herinnering aan voetballend Samerang 29-4-’35 250

 3454 2e gehalte zilveren servethouder met rankendecor op vier pootjes 20
 3455 Divers zilverwerk waaronder muntbroches, strooilepel en servetring, diverse gehaltes ATP
 3456 2e gehalte zilveren pillendoosje en naaldenkoker, beide met geribd decor, Nederlands, 19e eeuw ATP

3457

3458

 3457
2e gehalte zilveren vaas, met inscriptie “35-jarig jubileum W.F. van Heukelom en C.D. Heukelom - Peereboom Voller”, meesterteken: 
C. Schoorl & J.A. Daf, Amsterdam, 1928 150

 3458 2e gehalte zilveren ajour broodmand met parelrand, meesterteken: Antoon Jan Pichal , Rotterdam, 1917 - L. 32 cm - (554 gr) 350

3459

 3459 2e gehalte zilveren rechthoekige koektrommel afgezet met parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & zonen, Voorschoten, 1882 275
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3460
3463

kavel TRUE Inzet

 3460
2e gehalte zilveren ajour ovaal cabaret en parelrand en pootjes, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1916 - L. 
24,5 cm - 220

 3461 2e gehalte zilveren dienblaadje met ajour rand en parelrand, meesterteken: Gerardus Schoorl, Zaandijk/Amsterdam, ca. 1910 - L. 18 
cm - 50

 3462 2e gehalte zilveren ajour bonbonschuitje met parelrand, onduidelijk meesterteken, 1917 25

 3463 2e gehalte zilveren schuitvormig ajour bonbonschaaltje met parelrand, meesterteken: A. Presburg, Haarlem, 1947 40

3464

3465

 3464
2e gehalte zilveren theepotje met ajour rand, ivoren ringen en parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 
1886 200

 3465 2e gehalte zilveren blad met parelrand en opschrift: “Van de Assistenten van Bandar Klippa”, 1882 200

 3466 Divers zilveren voorwerpen, diverse gehaltes 70

3467

3468

 3467 Schuitvormige opengewerkte 2e gehalte zilveren broodmand met leeuwenmaskerons en ringen 150

 3468 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, daarbij: zes 1e gehalte zilveren letterschoteltjes met bloemdecor 60

 3469 Zilveren knoopjes, boekklampje, filigrain kledinghaakjes, diverse gehaltes, 19e/20e eeuw 20
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3473
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 3470 2e gehalte zilveren trommel met oud-Hollands decor, meesterteken: Gerard Schoorl, Zaandijk/Amsterdam/Haarlem, 1913 60

 3471 Ovale 2e gehalte zilveren fotolijst met kruisband/laurierdecor, meesterteken: van Kempen Begeer & Vos/Den Bosch/Utrecht, 1913 
-18 x 13,5 cm.- 75

 3472 2e gehalte zilveren ovale lepeldoos met oud-Hollands reliëfdecor, meesterteken: Gerardus Schoorl, Zaandijk/Amsterdam/Haarlem, 
1910 50

 3473

2e gehalte zilveren presenteerdoos met gegraveerde voorstelling van een mand op het midden van het deksel, in de linkerbovenhoek 
het wapen Röell, plaatje met gegraveerde inscriptie aan de binnenzijde van de doos: ‘Aan Jhr. H.W. Röell van Herbert Cremer, Emile 
Enthoven, Ad. Tameling, J. Steenbeek, E.H. de Vries, B.B.M. Rüpert, F. de Fremery, W.H.M. Schadee, Ir. G.C.M. Smits, Mr. H.J. 
Bool, Prof. Dr. W. Schüffner, E. Tweer, Prof. Dr. L.P. le Cosquino de Bussy, F.C. vd Arend, J.C. de Knokke van der Meulen, E.H. 
Bodel Bienfait, P.F.J. Everard ter gelegenheid van het 12 1/2 bestaan van de Deli-Tafel 1916-1929, meesterteken: Fa. Hoogteiling & 
Presburg, Haarlem, 1929 -6 x 21,5 x 13,5 cm.-

400

 3474 Paar 2e gehalte zilveren ajour flessenbakken met parelrand, meesterteken: Samuel Spijer, Amsterdam, 1913 60

 3475 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met gravédecor en gecountourneerde rand, onduidelijk meesterteken, 1856 30

 3476 Geslepen kristallen strooibus met 1e gehalte zilveren dop, Birmingham, 1960 25

3477

3479

 3477 Paar 3e gehalte zilveren tafelkandelaars met stam in de vorm van een zeewezen op geribde ronde voet -h. 15,5 cm.- 100

 3478 Geslepen kristallen asbak met 1e gehalte zilveren montuur, meesterteken: Wilhelm Th. Binder -inscriptie-, ajour 2e gehalte zilveren 
fotolijstje, tot fotolijstje vermaakte beursbeugel, suikerschepje en theelepel 20

 3479 40 diverse zilveren theelepels, deels geëmailleerd, diverse gehaltes 125

 3480 Paar 2e gehalte zilveren zoutbakjes met blauwglazen binnenbakjes 50

 3481 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje, 1822 50
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 3482 2e gehalte zilveren visschep, Haags lofje, 1914 100

 3483 2e gehalte zilveren gesp met Zeeuwse knopen 35

 3484 Twee 2e gehalte zilveren roomlepels 25

 3485 2e gehalte zilveren gembercouvert j.l. 1858 40

 3486 2e gehalte zilveren met agaten snuifdoosje, 1837, daarbij: twee agaten doosjes met vergulde monturen 100

3487 3488

 3487 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje 50

 3488 2e gehalte zilveren lodereindoosje, 1860 50

 3489 Drie 2e gehalte zilveren sauslepels, 19e eeuw 40

 3490 Ovaal 2e gehalte zilveren snuifdoosje, 1877 50

 3491 Driedelig naaigarnituur in cassette, met zilveren onderdelen 25

3492 3496

 3492 2e gehalte zilveren snuifdoos met engeldecor, 18e of 19e eeuw 120

 3493 2e gehalte zilveren snuifdoos, 1855 50

 3494 Divers klein zilveren schepwerk en muntlepeltjes, diverse gehaltes 40

 3495 3e gehalte zilveren maliënbeursje 20

 3496 2e gehalte zilveren lodereindooje, meesterteken: Carolus ten Ham, Amsterdam, 1787 100
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 3497 1e gehalte zilveren dienblad -38,5 x 26,5 cm- 300

3498

 3498
Zesdelig hamergeslagen 3e gehalte zilveren thee- koffieservies, bestaande uit: theepot, koffiepot, suikerpot en melkkan met palis-
sander grepen, en lepelvaasje op dienblad, vermoedelijk Duitsland, jaren ‘30, winkeliersteken: St. Eloy 1500

 3499 Kristallen pot met 1e gehalte zilveren dop, Duitse merken, 1e helft 20e eeuw -8 cm doorsnede- 10

3500

3501

 3500 1e gehalte zilveren thee- en koffiekan, Mexico, 2e helft 20e eeuw -1358 gr- 350

 3501
2e gehalte zilveren waterkan met gezwart houten greep op geprofileerde voet met parelrand, Wilhelm T. Binder, Schwäbisch Gmünd, 
1e helft 20e eeuw -26 cm hoog- (665 gr) 120

 3502 Kristallen parfumflacon met 1e gehalte zilveren dop - breuk aan punt, dop met gebreken 20
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3503

3505

kavel TRUE Inzet

 3503
Paar 1e gehalte zilveren bloemvazen met opengewerkte rand, meesterteken: Goldsmiths and Silversmiths Company, London, 1912 
- H. 20,5 cm - 200

 3504 Schuitvormige 2e gehalte zilveren jardinière met parelrand en loden binnenbak, meesterteken: Kempen, Begeer en Vos, 1921 - L. 18,5 
cm - 30

 3505 2e gehalte zilveren theepotje, meesterteken: J. M. van Kempen en Zonen, Voorschoten 1858 - 1924 150

3506

3510

 3506 2e gehalte zilveren (913/100) zilveren komfoor, Wenen 1880, daarbij; zilveren theelichthouder 100

 3507 Twee 2e gehalte zilveren zuurvorken,  1859 en 1876 - defecten - 10

 3508 Vier 2e gehalte zilveren lepels met betrekking tot het koningshuis, daarbij; twee tot lepels omgevormde guldens en één 800/1000 
zilveren herinneringslepel 40

 3509 Kavel zilver: alles met defecten ATP

 3510 2e gehalte zilveren ajour bonbonnière met parelrand, 1948 25

 3511 1e gehalte zilveren speldenkussen in de vorm van een biggetje, Chester, 1912 20

 3512 2e gehalte zilveren strooischep, achterzijde met initialen ‘J.J.S.B.’, 1842 15

 3513 2e gehalte zilveren sauslepel, 1893 15
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3514

3518

kavel TRUE Inzet

 3514
1e gehalte zilveren vermeil miskelk, cuppa met hamerslag decor en stam in de vorm van levensboom, op de voet drinkende herten in 
reliëf. Onderop inscriptie en datering ‘29, Gemerkt: J. v. Damme, 950/1000 en Nederlandse importkeuren -17 cm hoog- 150

 3515 2e gehalte zilveren taartschep, 1947, daarbij; 2e gehalte zilveren klontjestang, 1965 20
 3516 3e gehalte zilveren naaigarnituurtje in lederen etui, Franse merken -vingerhoedje ontbrekend- ATP

 3517 Lot divers 2e gehalte zilver, waaronder couvert, Haags Lofje, serie van zes koffielepeltjes, paar strooiertjes, suikerschepje, servetrin-
gen en schepwerk 25

 3518
Geslepen kristallen inktpot, diamantslijpsel, met 2e gehalte zilveren monturen op opengewerkt schuitvormig onderstel met palme-
tranden op vier pootjes, meesterteken: J.M. Kempen & Zonen, Voorschoten, 1911 100

3519

3522

 3519
1e gehalte zilveren trekpotje met palissander greep en knop, meesterteken: F.G. Bentveld, Amsterdam, 1812-1853, adres: Bonebakker 
en Zoon 100

 3520 Geribde 3e gehalte zilveren brillenkoker, Duitsland, circa 1900 40
 3521 2e gehalte zilveren kurkentrekker met greep in de vorm van een papegaai, Louis Quatorze-stijl 80

 3522 1e gehalte zilveren cabaret met gecontourneerde kabelrand en gegraveerde cartouche op drie pootjes, Londen, 1769 150

3523
 3523 Zilveren kurkentrekker in drie delen, Johannes S. Anderlee, Amsterdam, ca 1800 -8,5 cm- 150

 3524 Statenbijbeltje met 2e gehalte zilveren klampen, J.J. van den Berg Johz., Schoonhoven,  1834-1837 25

 3525 2e gehalte zilveren peperstrooier gedecoreerd met guirlandes en ramskoppen, met blauw glazen binnenbak - hoogte 9.5 cm - 25
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3527
3528

3532

kavel TRUE Inzet

 3526 1e gehalte zilveren roomkannetje met houten handvat, Duitse keuren - gewicht 97 gram - 25

 3527 2e gehalte zilveren toastrekje, Birmingham 1914 - gewicht 110 gram - 30

 3528 1e gehalte zilveren kelk met repoussé decoraties - hoogte 16,5 cm, gewicht 116 gram - 30

 3529 2e gehalte zilveren bekertje met inscriptie ‘G.M.L.’, 1936 - gewicht 70 gram - 15
 3530 1e gehalte zilveren schaal met gegraveerd randje - 15,5 cm diameter, gewicht 132 gram - 25
 3531 1e gehalte zilveren juwelenkistje, Birmingham 1909 30

 3532 Zilveren tabaksdoos, vermaakt tot lepeltjesdoos, met landelijke gravure en bolpootjes, 1881 - gewicht 200 gram - 40

 3533 2e gehalte zilveren mosterdpotje met guirlandes en parelrand, met blauw glazen binnenbakje en bijpassend mosterlepeltje - brutoge-
wicht 70 gram - 25

 3534 2e gehalte zilveren bekertje met oor en vergulde binnenzijde - gewicht 109 gram - 20
 3535 Twee 2e gehalte zilveren servethouders en een vingerdoekhouder, allen gedecoreerd met parelrandjes - totaal gewicht 66 gram - 15
 3536 Kristallen bonbonschaaltje met 2e gehalte zilveren ajour hengsel, 1939 - diameter 14 cm - 20

3537
3538

 3537 2e gehalte zilveren schaal met schelpmotieven, Portugal, 20e eeuw - gewicht 563 gram - 100

 3538 2e gehalte zilveren ajour dienblaadje, 1965 - afmeting 28 x 18 cm, gewicht 324 gram - 60

 3539 2e gehalte zilveren bekertje met parelrandje aan de voet, 1921 - hoogte 7 cm, gewicht 74 gram - 20

3540

3544

 3540 2e gehalte zilveren ajour flessenbak met parelrandje aan bovenkant - diameter 11 cm - 25

 3541 2e gehalte zilveren strooilepel met getorste steel met apostel, 1937 - lengte 16 cm - 15

 3542 1e gehalte ajour zilveren flessenbak - diameter 9 cm, gewicht 92 gram - 20

 3543 1e gehalte zilveren vork en lepel, voor- en achterzijde rijkbewerkt met gravures, Londen 1847 30

 3544 Paar 2e gehalte zilveren vleespennen met gravédecor, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, eind 19e eeuw 40

 3545 2e gehalte zilveren pijpenwroeter met zeilbootje aan het uiteinde van de steel, 19e eeuw 20

 3546 Paar 2e gehalte zilveren vleespennen met kapje in de vorm van een rozet en ring aan het uiteinde van de steel, tweede helft 19e eeuw 30
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3547
3552

kavel TRUE Inzet

 3547 1e gehalte zilveren onderzetter met opengewerkte rand, Tiffany & Co. Makers 100

 3548 2e gehalte zilveren visschep aan ivoren greep, meesterteken: H. Grevink, Nijmegen, 1844 -reparatie- 80

 3549 2e gehalte zilveren ménagère met twee geslepen kristallen strooibusjes en twee geslepen kristallen olie- en azijnflesjes, onbekend 
meesterteken, Amsterdam, 1807 -defecten- 100

 3550 2e gehalte zilveren soepdienlepel met kabelrand langs de bak en gravédecor op de steel, circa 1800 80

 3551 Tafelschuier met 2e gehalte zilveren kap, handvat en gravédecor, meesterteken: J.H. Schouten, Amsterdam, 1846-1869 - defecten - 20

 3552
Twaalf vergulde 2e gehalte zilveren koffielepels met bewerkt uiteinde in rozenhouten doos met intarsia, Frankrijk, tweede helft 19e 
eeuw 150

 3553 21 vergulde 2e gehalte zilveren theelepels, 1927 -slijtage aan het goud- 60

3554 3556

 3554 2e gehalte zilveren visschep met ajour rankendecor aan gestoken ivoren greep, 1837 100

 3555 2e gehalte zilveren dienlepel met filetranden, 1810 80

 3556
2e gehalte zilveren breinaaldenschede met decor van figuren, tweede helft 18e eeuw -gerepareerd-, boekklamp, 1799 en zilveren 
confiturenvorkje met ranken- en vogeldecor, 18e eeuw 60

 3557 Paar 1e gehalte zilveren kandelaars op ronde voet, Birmingham, 20e eeuw - inscriptie in rand - 80

 3558 2e gehalte zilveren ajour klontjestang met schelpvormige uiteindes, vermoedelijk Koninkrijk Holland, daarbij: klontjestang met 
filetrand, 1830 35

 3559 2e gehalte zilveren gembercouvert met natuurstenen handvatten, onduidelijk meesterteken, 1864 - één handvat gelijmd- 30

3560

3562

 3560 2e gehalte zilveren opengewerkte dienschep met bewerkt parelmoer heft, meesterteken: J. van Wijk, Amsterdam, 1844 60

 3561 Twee rijkbewerkte 1e gehalte zilveren dessertcouverts met bloemdecor -inscriptie- 50

 3562 Paar 2e gehalte zilveren tafelkandelaars met gecanneleerde stam op vierkant basement met guirlandes, 1999 -h. 20 cm.- 200
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3563 3565

kavel TRUE Inzet

 3563 2e gehalte zilveren theepot met bloemtak op het deksel op ronde voet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1867 125

 3564 Zes kleine 2e gehalte zilveren dessertlepels, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1968 50

 3565 Twaalf 1e gehalte zilveren theelepels, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1985 100

 3566 1e gehalte zilveren komkommercouvert, Haags lof, 2013 25

3567

3568

 3567 Zes 2e gehalte zilveren ijslepels, Haags lof, meesterteken J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1920 40

 3568 Twaalf 2e gehalte zilveren oestervorken, Haags lof, meesterteken Gerritsen & Zonen, Zeist, circa 1930 60

3569

 3569 Zes kleine 2e gehalte zilveren mokkalepels, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, circa 1930 30
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3573

3576

kavel TRUE Inzet

 3570 Twaalf 1e gehalte zilveren taartvorken, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1985 60

 3571 Twaalf 2e gehalte zilveren mokkalepels, Haags lof, 1992 60

 3572 Tien 2e gehalte zilveren dessertlepels, meesterteken: van Kempen & Begeer, 2007 80

 3573 Zes 2e gehalte zilveren viscouverts, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1968 150

 3574 Zes 2e gehalte zilveren kreeftenvorken, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, circa 1920 80

 3575 2e gehalte zilveren natfruitlepel, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1910 20

 3576 Zes tafelmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 2000 150

3577

3579

 3577 Zes steakmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, 2010 -lichte gebruikssporen- 130

 3578 Slacouvert met 2e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1968 40

 3579 Zes fruitmesjes met 1e gehalte zilveren handvatten, Haags lof, 2010 130

 3580 2e gehalte zilveren parfumbrander met verstuiver en bijpassend vulbekertje, meesterteken: J.A. van der Dussen, ‘s Gravenhage 1903-
1917 - H. 21 cm - 75

 3581 Acht 1e gehalte zilveren koffielepels, Haags lof, 2000 50

3582

3583

 3582 Zes 2e gehalte zilveren kreeftenvorken, Haags lof, meesterteken Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1928 100

 3583 Broodmes met 2e gehalte zilveren handvat, Haag lof, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1980 20

 3584 2e gehalte zilveren knopstoeltje, bankje en tafeltje 30

 3585 Divers 2e gehalte zilver, waaronder suikerschepje, klontjestang, naaldenkokers en miniatuur beeldje voorstellende Don Quichote 25

 3586 Drie 2e gehalte zilveren suikerschepjes met agaten steeltjes, 19e eeuw 10

 3587 Lot divers 2e gehalte zilveren en Djokja schepwerk, waaronder incomplete series koffielepeltjes, theezeefje en cakevork 30

 3588 2e gehalte zilveren driearmige tafelkandelaar op ovale voet met parelrand, Duitsland, tweede helft 20e eeuw -h. 17,8 cm.- 40
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3589

3591

kavel TRUE Inzet

 3589 Paar 1e gehalte zilveren tafelkandelaars met getorste stam op ronde voet met kabelrand, Duitsland -h. 18 cm.- 100

 3590 1e gehalte zilveren pennenbakje met ajour rand en twee handvatten op vier bolpootjes, Tiffany & Co. -l. 20,3 cm.- 50

 3591 Twaalf 3e gehalte zilveren aspergehouders, Wilkens & Söhne, eerste helft 20e eeuw 200

3592
3593

 3592 Zes 3e gehalte zilveren slakkentangen 125

 3593 1e gehalte zilveren sauskom met bewerkte randen en grepen op onderschotel, circa 1900, Louis Quinze-stijl -9,5 x 26 x 18,5- 200

 3594 2e gehalte zilveren dienblad met gecontourneerde rand - L. 31 cm - (gew. 220 gr.) 50

 3595 Djokja schaal met florale motieven, jaren ‘30 - L. 48 cm - 30

3596

3599

 3596 Drie geslepen kristallen odeurflacons met 2e gehalte zilveren monturen en doppen, 19e eeuw 40

 3597 3e gehalte zilveren taartschep en zes taartvorkjes 20

 3598 Drie-delig 2e gehalte zilveren rooomstelletje versierd met rococo-motieven, daarbij: suikerschepje 30

 3599 Zes 2e gehalte zilveren viscouverts, Haags lofje 200
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3603

3604
kavel TRUE Inzet

 3600 2e gehalte zilveren porte-montre in de vorm van een lantaarn, meesterteken: Seghers en Weenen, Arnhem - H. 14 cm - 25
 3601 Divers 2e gehalte zilver, waaronder bloemvaasje, hanger met micro mozaïek in zilveren montuur en zoutschepjes 20
 3602 2e gehalte zilveren kandelaar versierd met rococo motieven en voorzien van uitneembare bobèche, Duitsland - H. 17,5 cm - 15

 3603
Blauwglazen presenteerschaaltje in 2e gehalte zilveren montuur, versierd met bloemguirlandes, daarbij: 2e gehalte zilveren ajour 
presenteerschaaltje versierd met bloemenmanden, guirlandes en strikmotieven, centraal drie putti - chip aan glas - 30

 3604
Drie geslepen kristallen en 2e gehalte zilveren presenteerschaaltjes, waaronder zoutvaatje, in de vorm van zwanen met uitklapbare 
vleugels 60

 3605 3e gehalte zilveren rozenkrans 30

3606

3608

 3606 2e gehalte zilveren taartschep, daarbij; kaasschaaf met zilveren heft 40

 3607 14-delig 2e gehalte zilveren theegarnituur, dubbelfilet, in wortelnoten cassette 140

 3608 2e gehalte zilveren opengewerkt wolmandje, Duitsland, 19e eeuw 30

3609

3613

 3609 Geslepen kristallen odeurflacon met 2e gehalte zilveren monturen, 19e eeuw 30
 3610 Negen 2e gehalte zilveren tafelcouverts, Haags lofje meesterteken: Gerritsen & van Kempen, 1950 300
 3611 Vijf 2e gehalte zilveren dessertcouverts, Haags lofje, 1927 150
 3612 Vier 2e gehalte zilveren dessertcouverts, Haags lofje, 1936 120

 3613 3e gehalte zilveren lepel stadskeur Regensburg (D), m.t. PS, 1785 25
 3614 Lot divers 2e gehalte zilveren schepwerk en vorkjes 30
 3615 Driedelig trancheercouvert met gegraveerde 2e gehalte zilveren heften in cassette, 19e eeuw 90
 3616 Trancheercouvert met 2e gehalte zilveren heften, j.l. 1827 75
 3617 2e gehalte zilveren soeplepel met gravédecor, 1852 65
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3619

3620

kavel TRUE Inzet

 3618 2e gehalte zilveren sla diencouvert, 1876 en groentelepel 1861, beide met gravédecor 70

 3619 Paar 1e gehalte zilveren groentelepels, 1928 90

 3620 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels in esdoornhouten cassette, 19e eeuw 80

3621

3623

 3621 14 delig 2e gehalte zilveren theegarnituur in wortelnoten cassette 120

 3622 2e gehalte zilveren anjervaasje en eierdop 15

 3623 Paar 2e gehalte zilveren tafelkandelaars 20

 3624 Eén 1e gehalte en twee 2e gehalte zilveren sierlepels, daarbij; zilveren theezeefje 20

 3625 Sculptuurtje van een fuut met 1e gehalte zilveren snavel ATP

3626

 3626 2e gehalte zilveren bonbonnière - gewicht 82 gram 20
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3629

3630

kavel TRUE Inzet

 3627 Zes 2e gehalte zilveren vorkjes, daarbij: twee vismesjes 25
 3628 Vier 2e gehalte zilveren suikerschepjes en 2e gehalte zilveren suikertang 20

 3629
2e gehalte zilveren flessenbak met ajour bewerkt motief, zonder binnenbak, luciferdoosjehouder, schaal en aardewerken bakje met 
zilveren montuur, diverse gehaltes 40

 3630 2e gehalte zilveren tabaksdoos - afmeting - 12,5  x 4 cm - 15
 3631 2e gehalte zilveren komfoor met opengewerkt rooster 40

3632

3636 3639

 3632 2e gehalte zilveren theepot met palissander greep en knop, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1960 100

 3633 1e gehalte zilveren beker in Hollandse renaissance-stijl met gedreven vogel- en rankendecor, fantasiekeuren, meesterteken: P. van der 
Beek, Workum/Franeker/Den Haag, 1903 30

 3634 1e gehalte zilveren beker met geprofileerde rand, 2006 35
 3635 1e gehalte zilveren beker met geprofileerde rand op voet met parelrand, meesterteken: van Kempen en Begeer, 1980 35

 3636 2e gehalte zilveren beker met geprofileerde rand op voet met parelrand 35

 3637 2e gehalte zilveren beker met geprofileerde rand op voet met parelrand 35
 3638 2e gehalte zilveren beker met decor van cartouches, omgeven door bloemen, onduidelijk meesterteken, 1902 30

 3639 Acht 2e gehalte zilveren gratenschaaltjes om aan een bord te bevestigen, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1949 150

 3640 1e gehalte zilveren tafelkandelaar met geprofileerde, afgeschuinde hoeken 20
 3641 Zes 2e gehalte zilveren messenleggers, eerste kwart 20e eeuw 30
 3642 Drie 1e gehalte zilveren ajour bakjes met parelrand, meesterteken: D. Aubert, Den Haag, 1999 30

3643

 3643
2e gehalte zilveren aspergeschep met opengezaagd blad en floraal Jugendstil decor aan getorste steel, Haags lof, meesterteken: J. Ger-
ritsen, Amsterdam, 1907 60

 3644 2e gehalte zilveren aspergeschep, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1918 60

 3645 2e gehalte zilveren aspergeschep met opengewerkt blad en palmetrand, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 
1929 60
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3647

3648

kavel TRUE Inzet

 3646 2e gehalte zilveren visschep met gegraveerd decor van vis en waterlelies op het blad, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kem-
pen, Zeist, 1919 60

 3647 3e gehalte zilveren dienschep met gegraveerd decor aan groene greep, tweede helft 19e eeuw 30

 3648 2e gehalte zilveren visschep met ajour blad, Haags lof, meesterteken: van Kempen en Begeer, 1977 50

 3649 2e gehalte zilveren visschep met ajour blad en gegraveerd decor van vis en waterplanten, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen 
& Zonen, Voorschoten, 1901 80

3650

3652

 3650
2e gehalte zilveren taartschep met gegraveerd floraal Jugendstil decor, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, 
Voorschoten, 1900 30

 3651 2e gehalte zilveren taartschep, het ajour blad eindigend in een punt, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1931 30

 3652 2e gehalte zilveren mergboor, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1918 40

3653

3659

 3653 2e gehalte zilveren mergboor, Amsterdam, 1778 60

 3654 3e gehalte zilveren strooibusje in de vorm van een Volendammer man, circa 1900 40

 3655 2e gehalte zilveren strooilepel met floraal gravédecor, onduidelijk meesterteken, 1809 30

 3656 Kaassnijder met 1e gehalte zilveren handvat 20

 3657 Drie opengewerkte 1e gehalte zilveren bonbonbakjes met golvende rand 30

 3658 Vleesvork aan 2e gehalte zilveren pistoolheft, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, eerste kwart 20e eeuw 20

 3659 2e gehalte zilveren ajour bonbonmandje met parelrand, meesterteken: mogelijk A. Presburg, Haarlem, 1967 35

 3660 Tien 1e gehalte zilveren olijfprikkers met dieren aan het uiteinde van de getorste steel 25

 3661 Twee 1e gehalte zilveren kandelaren voor waxinelichten, Duitsland 40

 3662 2e gehalte zilveren sierlepel, Vredespaleis, Den Haag, met Nederlands wapen, koningskroon en zeilschip aan het uiteinde van de steel, 
meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1913 20
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3663 3665

kavel TRUE Inzet

 3663 2e gehalte zilveren brijlepel, meesterteken: Huibert Alkers, Amsterdam, 1798 200

 3664 Paar 1e gehalte zilveren strooibusjes, voor peper en zout, en mosterdpotje, op ronde voet, Sheffield, 1936 30

 3665
2e gehalte zilveren tabaksdoos met kabelranden, bewerkte hoekstukken en gravédecor van twee dorpjes op het deksel, meesterteken: 
S. Reitsma, Sneek, 1869 -gebruikssporen, band voor sigaren aan de binnenzijde toegevoegd- 60

 3666 Notitieblokhouder met 2e gehalte zilveren klep, oud-Hollands decor, meesterteken: B.W. van Eldik, Zutphen, 1928, daarbij: room-
lepel met oud-Hollands decor 30

 3667 Geslepen kristallen odeurflesje met zilveren montuur, dop, plaatje en voet, tweede helft 19e eeuw -gebruikssporen-, daarbij: twee 2e 
gehalte zilveren maliënbeursjes, eerste kwart 20e eeuw 35

3668

3669

 3668 Lot divers 2e gehalte zilveren monturen, hengsels en onderdelen (ca. 350 gram) 100

 3669 Spiegel in 3e gehalte zilveren lijst met mahonie achterplaat en standaard, Duitse merken -44 cm hoog- 150

 3670 1e gehalte zilveren kapstel, vier-delig, Duitse merken 40

 3671 2e gehalte zilveren lodereindoosje met gegraveerd decor, met inscriptie ‘G.H. 1872’ 30

3672

3673

 3672 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met gecontourneerde rand en gravédecor, onduidelijk meesterteken, 1857 30

 3673 Filigrain zilveren sigarettenkoker, eerste helft 20e eeuw 50

 3674 2e gehalte zilveren herdenkingslepeltje Londen-Melbourne race, KLM - UIVER, -20/24 oct. 1934 en 2e gehalte zilveren herdenking-
slepeltje ‘De roem van ons vaderland’, KLM - PELIKAAN 30



Friday, January 11, 2019 Zilveren sieraden en voorwerpen

258

3675

3677

kavel TRUE Inzet

 3675
2e gehalte zilveren taartschep met gravédecor en getorste steel aan getorste knop, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, 
Voorschoten, 1895 60

 3676 Lot divers 2e gehalte zilveren schepwerk, servetringen en pillendoosje 25

 3677 Palissander wandelstok met zilveren greep, zwachtelwerkmotieven, circa 1900 - L. 81 cm - 40
 3678 Kavel bestaande uit 42 diverse glazen en kristallen glaasjes op kristallen voet, waaronder met olijfslijpsel 50
 3679 2e gehalte zilveren bonbonmandje met ajour rankendecor en twee handvatten, onduidelijk meesterteken, 1889 45
 3680 2e gehalte zilveren ajour bonbonmandje met parelrand op geprofileerde voet, meesterteken: G. Reijnen, Schoonhoven, Rijswijk, 1924 35
 3681 1e gehalte zilveren balustervormige strooibus op voet, Chester, 1925 -h. 19,5 cm.- 80

3682

3684

 3682 Paar 1e gehalte zilveren sauskommen met oor op drie pootjes, Sheffield, 1923 140

 3683 2e gehalte zilveren kinderbeker met geprofileerde rand en voet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1920 30

 3684 1e gehalte zilveren heetwaterkannetje met deksel en handvat, Birmingham, 1922 60

 3685 3e gehalte zilveren getordeerde strooibus, onduidelijk meesterteken, circa 1900 75

 3686 1e gehalte zilveren pennenbakje met kabelrand, Birmingham, 1911 25

3687

3690

 3687 1e gehalte zilveren vaas 315

 3688 2e gehalte zilveren ajourgezaagde taartschep, meesterteken: G. La Court & D. Offenberg, Haarlem, 1947 25

 3689 24 zilveren vingerhoeden, diverse gehaltes 60

 3690
2e gehalte zilveren dekseldoos met geprofileerde randen, rankendecor en decor van de nachtwacht op het deksel, meesterteken: Zaan-
landsche Zilversmederij, Haarlem, Amsterdam, circa 1930 -14,5 x 7 cm.- 80

 3691 2e gehalte zilveren strooilepel aan steel met gravédecor, eindigend in een punt, onduidelijk meesterteken, 1816 20
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3692

3695

kavel TRUE Inzet

 3692 3e gehalte zilveren pasteischep met Louis Seize-decor, circa 1900 50

 3693 2e gehalte zilveren visschep, met gegraveerd visdecor, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist, 1920 45

 3694 2e gehalte zilveren beker, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1999 -inscriptie ‘Tom’- 40

 3695 3e gehalte zilveren suikerpot en melkkannetje met parelrand op voet 85

3696

3701

 3696 Vijf zilveren zoutvaatjes, diverse gehaltes 115

 3697 2e gehalte zilveren zoutvat op drie puntfilet pootjes, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist 20
 3698 Twee 2e gehalte zilveren sierkurken 20
 3699 Elf ovale 1e gehalte zilveren bonbonschaaltjes met geprofileerde rand 85
 3700 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met gravédecor, meesterteken: P. Kuijlenburg, Schoonhoven, 1850 15

 3701 2e gehalte zilveren kom op voet met gedreven floraal decor, fantasiekeuren, Friesland, circa 1900 55

 3702 Drie 2e gehalte zilveren gespen met rijkbewerkt geslepen decor, 19e/20e eeuw 65
 3703 BWZG dekseldoosje met floraal decor, oost-Azië, circa 1930 80

3704

3706

 3704 1e gehalte zilveren, rijk gedecoreerde visitekaartjeskoker, Birmingham, 1900 30

 3705 Zilveren zoutvaatje op voet met rankendecor, strooibusje, Sheffield, 1902, houder voor mosterdpotje, Birmingham, circa 1900 en 
zoutvaatje, Chester, 1902 60

 3706 2e gehalte zilveren rammelaar met bewerkte randen en belletjes, eerste helft 19e eeuw -drie belletjes ontbreken, gebruikssporen- 30



Friday, January 11, 2019 Zilveren sieraden en voorwerpen

260

3707

3708

kavel TRUE Inzet

 3707 Chinees 1e gehalte zilveren strooibusje met bamboedecor, eerste helft 20e eeuw 20

 3708 Twee 2e gehalte zilveren bekertjes van de Zweedse voetbalclub Atvidabergs 55

 3709 Vijf 1e gehalte zilveren tondeldoosjes, Engeland, 19e/20e eeuw 45

 3710 1e (999/1000) gehalte zilveren Irish Coffeelepel, Haags lof, meesterteken: Gerritsen & Zonen, Zeist 20

 3711 2e gehalte zilveren taartschep aan bewerkte steel, meesterteken: C. Begeer, Utrecht, 1917 35

 3712 2e gehalte zilveren taartschep, het opengezaagde blad eindigend in een punt, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1925 35

 3713 2e gehalte zilveren sierlepel met Mercurius, grijsaard en getorste steel, fantasiekeuren, circa 1900 25

 3714 2e gehalte zilveren sierlepel met gravédecor aan getorste steel en schilddragende leeuw, met pseudokeuren 20

3715

3716

 3715 2e gehalte zilveren sierlepel aan bewerkte steel, eindigend in een vrucht, inscriptie ‘1731’ 20

 3716 2e gehalte zilveren strooilepel, circa 1800 20

 3717 1e gehalte zilveren sigarettenkoker aan ketting, Birmingham, circa 1910 30

 3718 2e gehalte zilveren naairing, spoeltje, 1e gehalte zilveren strooibusje, 3e gehalte zilveren schaaltje, Oostenrijk, circa 1900, daarbij; 
Djokja kaasduim 40

3719

 3719
1e gehalte zilveren cabaret met kabelrand en adellijk alliantiewapen op drie bolpootjes, meesterteken: P.M. de Meijer, Den Haag, 
1869 -diam. 28,5 cm.- 330
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3720

3723

kavel TRUE Inzet

 3720 2e gehalte zilveren priem met bewerkte banden en geribde knop, midden 19e eeuw 10

 3721 Drie achtzijdige naaldenkokers met gravédecor, midden 19e eeuw 30

 3722 Twee taps toelopende 2e gehalte zilveren naaldenkokers, waarvan één met decor van figuren en één met gravédecor, beide circa 1800 
-gebruikssporen- 40

 3723 2e gehalte zilveren achtzijdig zoutvat met resten van vergulding aan de binnenzijde, op voet, onduidelijk meesterteken, circa 1930 35

 3724 2e gehalte zilveren kokervormig tondeldoosje aan ketting, meesterteken: B. Wielzema, Suurhuisterveen, 1843-1891, 19e eeuw -ge-
bruikssporen 20

3725
3728

 3725
2e gehalte zilveren tabaksdoos, vermaakt tot lepeldoos met hengsel en vier klauwpootjes, gegraveerd decor van een boer met run-
deren, derde kwart 19e eeuw 80

 3726 Twee bijbeltjes met 2e gehalte zilveren sloten en gravédecor, afkomstig uit de familie Kristen 50
 3727 Doosje met twaalf 2e gehalte zilveren tafelnummers, sieraden en bijouterieën 50

 3728 Twaalf zilveren theelepels in origineel foedraal, Cornelis Schoorl, Amsterdam 50

3729

3732

 3729 Zilveren sigarendoos, tondeldoosje en pijpenwroeter, diverse gehaltes 50

 3730 Djokja briefopener - L. 14,5 cm - 15

 3731 25 zilveren lepeltjes, diverse gehaltes, één defect, daarbij; een suikerschepje, diverse items sloopzilver 50

 3732 Twee 2e gehalte zilveren dienlepels, Haags lof, meesterteken: van Kempen & Begeer 40

 3733 Twee 2e gehalte zilveren sauslepels, Haags lof 25
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3734

3737

kavel TRUE Inzet

 3734 Twaalf 1e gehalte zilveren borden met geschulpte rand, in foedraal - totaalgewicht 6230 gram - 1250

 3735 Tien 2e gehalte zilveren theelepeltjes, twee suikerschepjes, tondeldoosje en lepelvaasje 30
 3736 Tien 2e gehalte zilveren theelepeltjes in origineel foedraal 15

 3737 2e gehalte zilveren ajour broodmand met decor van vogels en bloemen, onduidelijk meesterteken, 1931 225

 3738 Twee kristallen odeurflacons met 2e gehalte zilveren dopppen, 19e/20e eeuw 25

 3739 Zilveren poederdoos met guillochédecor, sigarettenkoker, champagneklopper, confiturevorkje, suikertang en kamhouder, diverse 
gehaltes 60

3740

3743
 3740 Gematteerd 2e gehalte zilveren gembercouvert met gravédecor, meesterteken: A. Kuijlenburg, Schoonhoven, 1861 40

 3741 Twee 2e gehalte zilveren sierlepels, meesterteken: Zaanlandsche Zilversmederij, Haarlem, Amsterdam, 1920 60
 3742 2e gehalte zilveren strooilepel aan gebogen steel, oud-Hollands decor in de bak, circa 1920 20

 3743 Twee zilveren vaasjes en kamhouder, diverse gehaltes 30

 3744 Vierdelig 2e gehalte zilveren kapstel 40
 3745 3e gehalte zilveren maliënbeursje aan beugel met bloemdecor, Duitsland, circa 1910 20

3746
 3746 Verzameling van acht diverse briefopeners waaronder zilver ATP

 3747 Zilveren mesheften, dessertvork, dessertlepel,twee theelepels, sierkurk met kat, siervork, sierlepel de gouden koets, siervork, diverse 
gehaltes -breuk- en asbakje met oud-Hollands decor 60

 3748 1e gehalte zilveren jat aan jasseronketting 50

 3749 Doos met circa 50 paar stoffen handschoenen. Ideaal om uw zilver te poetsen! 10
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 3762 Sovereign 1889 M (KM10, S.3867A, Fr.20) - Obv: Jubilee bust left / Rev: St. George slaying the dragon - Gold - a.VF 180

 3763 Doosje munten/penningen divers wo. Euro’s Monaco en Penningen van de Chinese ‘dierenriem’ 10

 3764 Mexico 20 Pesos 1959 - Estados Unidos Mexicanos / Veinte Pesos (KM 478) - zeer fraai 400

 3765 Nederland - 10 Gulden 1897 - Goud - PR/UNC 150

 3766
Mexico - 10 Pesos 1959 + 5 Pesos 1918 + 2.5 Pesos 1945 + 2 Pesos 1920 + 1 Peso 1885 (2 stuks) - tevens penninkje ‘Political leaders 
in the World, Kennedy’ 300

 3767 Twee Zilveren Tientjes 1970 en 1973, zes Zilveren 50-Gulden munten 1982, 1984, 1987, 1989, 1990, 1991, daarbij; Zilveren 100 
Schilling Oostenrijk 40

kavel TRUE Inzet

Munten, penningen, goud, zilver en divers

 3750 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 15

 3751 Zeer grote verzameling ansichtkaarten waaronder erotisch ATP

 3752 14kt geelgouden horlogeketting - lengte 44 cm - (gewicht 13,5 gram) 180

 3753 Munten, Nederland, Nederlands-Indië, grotendeels zilver 50

 3754 Een lot met een 20-tal oude bankbiljetten wo. Infla Duitsland maar ook een Nederlands biljet van 25 Gulden ‘Salomo’, en een naslag 
zilveren Thaler Maria Theresia tot hanger vermaakt 25

 3755 Gouden penning prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven, Koninklijke Begeer, Voorschoten, daarbij: muntgeld, waaronder zilver 80

 3756 Collectie diverse munten en penningen, waaronder 175 jaar AZU 80

 3757 Bronzen Orpheus medaille, ontwerp uit 1893 van Lucien Coudray (1864-1932), uitvoering: Parijse Munt, 1983 20

 3758 Muntgeld 20

 3759 Gulden 1824, zeer fraai 100

 3760 Juliana album met munten waaronder veel zilver, daarbij: 10- en 50 gulden munten, drie muntbiljetten, zilverbon, etc. 70

 3761
100 Dollars 1977 - Silver Jubilee (KM119, Fr.8) - Obv: Young bust right / Rev: Provincial flowers - Gold - Proof in orig. box with 
COA 360

3752

3759

3761

3762 3764

3766

http://a.vf/
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3768

3772

3781

kavel TRUE Inzet

 3768 Drie Gouden Dukaten 1994, 1995, 1996 200

 3769 Kavel diverse Poolse munten, daarbij; diverse bankbiljetten ATP

 3770 Een doosje met vnl. antieke bronzen muntjes (ruim 90 stuks), vnl. Romeins uit de 4e eeuw AD, ongereinigd, gevonden met de metaal-
detector ATP

 3771 Grote collectie papiergeld en munten, NL, wereld 80

 3772 Een Gouden Tientje 1875, kwaliteit zeer fraai / prachtig 140

 3773 Lot van ca. 10 penningen w.o. ‘75-jarig bestaan van de H.IJ.S.M.’ 1914 door Wienecke, ‘60-jarig bestaan Luchtvaartafdeeling Kon. 
Luchtmacht’ 1973 en ‘70-jarig bestaan Stokkink’s Boekbinderij’ 1950 door G. Brinkgreve/’s Rijks Munt 30

 3774 Lot bankbiljetten wereld, waarbij Nederland, Duitsland en China ATP
 3775 Doosje met munten wereld wb. iets Nederland, tevens moderne vervalsingen van Thaise munten en een stapeltje papiergeld 25
 3776 Bakje gevuld met diverse bankbiljetten, waarbij zilverbonnen, inflatiegeld en Notgeld, tevens wat penningenm waarbij zilver ATP

 3777 Geldkistje met stuivers, blikken spaarpot in de vorm van een brandkast met centen en sigarendoos met muntgeld in hoesjes, diverse 
landen 20

 3778 14kt gouden penning 50-jarig huwelijk prinses Juliana en prins Bernhard, 1987, -6,54 gram- 80
 3779 Map diverese centen en papiergeld, Wereld ATP
 3780 Lotje diverse munten wb. zilveren tientje, enkele Duitse Marken en penning ATP

 3781 Gouden Herdenkpenning huwelijk H.K.H. Beatrix en Claus von Amsberg 1966 225

3782 3796 3798

 3782 Gouden Tien Dollar, 1895 300

 3783 Lotje diverse bankbiljetten, waarbij Rusland 10

 3784 Lotje munten, penningen, bankbiljetten en divers, leuk om uit te zoeken 10

 3785 Lot munten en bankbiljetten 10

 3786 Een doos gevuld met 9 luxe houten cassettes voor het opbergen van munten of penningen ATP

 3787 Kleine verzameling met betrekking to Wereldjamboree 1937 toebehorende aan Generaal Majoor Behrens, bestaande uit twee pen-
ningen in doosje van uitgifte en twee boeken. Toegevoegd enige speldjes en wat wandelsportmedailles 10

 3788 Flinke koop koperen centen, diverse jaren ca. 1960/70 in FDC 15

 3789 Een lotje met munten divers: Rusland 20 Kopeken 1776, een Engelse Model Crown (pattern, H. Hyams) en een paar manchetknopen 
gemaakt van 1/10 en 1/4 Gulden Ned. Indië 1941 40

 3790 Zilveren Gedenkpenning grenswijziging provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen, 1923 - diameter 80 mm - (gewicht 166.5 gram) 40

 3791 Zilveren munten, 50-guldenstukken, rijksdaalder, etc. 250

 3792 Lot met 3 Belgische eretekens, in vnl. origineel doosje 25

 3793 ABN kasbiljet 1983 aan toonder, éénduizend gulden 35

 3794 24K Gold Banknote Collection Netherlands-Guladen (1966-1973 ATP

 3795 Crown 1822 in broche, met emaille op keerzijde 20

 3796 Vijfstrengs 2e gehalte zilveren châtelaine met tussenstuk, horlogesleutel en twee signetten, midden 19e eeuw 80

 3797 Kavel diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden ATP

 3798 Twee 2e gehalte zilveren tafelvorken, waaronder Schoonhoven, circa 1800 40

 3799 1e gehalte zilveren ketting bestaande uit gekoppelde staafjes met diagonaal lijnendecor 40
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3800 3805

kavel TRUE Inzet

 3800
Naaischaartje met 2e gehalte zilveren handvatten, eerste helft 19e eeuw, zilveren vingerhoeden, diverse gehaltes, cloisonné vingerhoe-
den, garenwinders, zakmesjes, centimeters, etc., 19e/20e eeuw 80

 3801 2e gehalte zilveren vork aan gestoken benen handvat met de figuren Justitia, hoop, geloof en caritas, 17e/18e eeuw 150
 3802 Verzameling zilveren en verzilverde voorwerpen ATP
 3803 Twee dakloodjes 10
 3804 Parelcollier met 2e gehalte zilveren slot, daarbij: bloedkoralen staafjescollier ATP

 3805
14kt gouden damesring met parels, twee agaten colliers, zilveren pijpenwroeter, chinees muntgeld, 17e/18e eeuw en divers zilveren 
schepwerk 60

 3806 Diverse zilveren en verzilverde sieraden, theezeefje, etc. ATP

 3807 Zilveren lijstje met daarin een op ivoor geschilderd miniatuurportret van een heer, eind 18e eeuw, lijstje van latere datum - ivoor 
gebarsten, diameter 6 cm - 30

3808

 3808 Zeeuws paardenmes met 2e gehalte zilveren manchet in lederen schede, ca 1900 100
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 4008
Rusland, WOII, deco Tokarev TT33 pistool, frame en slede nummergelijk gemarkeerd ‘655’, gedateerd 1945, geen blauwing meer 
aanwezig, met enige roest. Kan nog opspannen en droogvuren, met Europees certificaat 250

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

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

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

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

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

600

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

600

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

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

kavel TRUE Inzet

Militaria en diversen

Geweren en pistolen WWM-vrij / Rifles and pistols

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

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

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

4000

4001

4003

4005

4006

4008 4010
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4012

kavel TRUE Inzet

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

4013

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

4014

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

4015

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

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

4019

kavel TRUE Inzet

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

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

4024 4027

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

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

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

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

4028

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

420

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

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

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

Blanke wapens / Swords, daggers etc.

Nederland / Netherlands

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

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

kavel TRUE Inzet

 4029

Eresabel M1898 voor officieren van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. 
Uitgereikt op 14 mei 1928 op het  Waterlooplein te Weltevreden, Batavia aan de inmiddels tot Majoor bevorderde officier H. Behrens 
R.M.W.O, voor betoonde dapperheid in Atjeh en Onderhoorigheden, 2e Halfjaar 1926 

Henri Behrens, Geboren Batavia, 26 mei 1882, overleden ‘s Gravenhage 14 januari 1961 
Koninklijk Besluit 5 februari 1914, no.33 MWO 4 : als eerste Luitenant, marechaussee compagnie van het 14e Bataljon Infanterie. 
Voor Atjeh - gedurende het jaar 1912; bij meerdere gelegenheden.  
Koninklijk Besluit 25 april 1927 no.104 voor Atjeh en Onderhoorigheden gedurende het tweede halfjaar 1926 en wel voornamelijk op 
19 Juni en 1 Juli 1926.  Kapitein (sedert tot Majoor bevorderd) H. Behrens begiftigd met Eresabel.  
1924: Luchtvaart Afdeling Generale staf.  
Ridder Militaire Willems Orde der 4e klasse  
Drager Eresabel  
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw  
Officier in de Orde van oranje Nassau  
Oud lid Kapittel M.W.O.  
Erelid der Vereniging Officieren Ridders M.W.O.  
Gewestelijk Militair Commandant van Atjeh en Onderhorigheden  
S.O.K. Inspecteur van het Wapen der Infanterie 

Beschrijving van het Eresabel van Henri Behrens 
Gevest: van gegoten en nageciseleerd zilver, de witte ivoren greep met acht ribben waarvan de groeven zijn ingelegd met verzilverd 
koperdraad omwoeld met fijn zilverdraad. 
De greepkap eindigend in een leeuwenkop met open muil, bovenop de kop een moer in de vorm van een koningskroon. Het rug-
gestuk voorzien van reliefversieringen. De gevestkorf nagenoeg symmetrisch en aan de binnenkant glad. De gehele korf voorzien 
van ajourgewerkte versieringen aan de buitenzijde in reliëf. Korf voorzien van belastingteken ‘J’ (belastingteken voor in Nederland 
gemaakte voorwerpen beneden wettelijk gehalte, 1906-1953). 
Kling: Licht gebogen, wigvormig van doorsnede, van schouder tot punt geheel gesmeed in de zgn. Grosse-Rosen-Damast stijl. Ruim 
de helft van de kling is bedekt met een paneel waarin zich versieringen en teksten bevinden. Dit paneel heeft vuurvergulde randen 
en de versieringen en teksten zijn in hoogreliëf uitgevoerd en vuurverguld. Tekst buitenzijde: KONINGIN WILHELMINA, voor 
betoonde dapperheid. Tekst binnenzijde: ‘Atjeh en Onderhoorigheden, 2e Halfjaar 1926, Kapitein der Infanterie H. Behrens 
Schede: van vernikkeld staal voorzien van zilveren beslag 
Kist:  eikenhouten van binnen met blauw fluweel beklede kist, lichte gebruikssporen aan voorzijde. Deksel voorzien van metalen plaat 
met inscriptie ‘Atjeh en Onderhoorigheden, 2e Halfjaar 1926’ en vier metalen kronen op de hoeken van het deksel. 

De 106e en daarmee laatst toegekende eresabel, zeer fraai geheel van de grootste zeldzaamheid, slechts zeer zelden aangeboden. 

Bronnen: 
Armamentaria nr 20 J.P. Puype 
Website Museum Bronbeek

25000



Saturday January 12, 2019 Militaria en diversen

271

4030

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

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

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

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

4034

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

 4035 Schede voor wandelsabel M1912, lengte circa 88 cm 10

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

4037
4039

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

 4038 Lot van vijf stuks sabelkwasten 30

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

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

4041
4043

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

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

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

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

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

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

4047 4048

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

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

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

4050
4051

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

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

kavel TRUE Inzet
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4053 4054

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

175

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

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

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

4058

4059

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

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

4060

4061

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

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

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

4068
4069

Engeland / United Kingdom

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

350

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

kavel TRUE Inzet

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

4052
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4071

4073

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

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

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

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

4076
4077

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

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

Frankrijk / France

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

4079

4081

USA

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

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

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

4082
4087

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

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

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

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

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

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

Bajonetten en divers / Bayonets and miscellaneous
Nederland / Netherlands

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

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

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

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

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

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

4102
4103

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

60

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

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

40

4105
4109

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

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

40

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

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

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

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

kavel TRUE Inzet
Engeland / United Kingdom

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

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

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

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

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

Frankrijk / France

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

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

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

World

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

4125 4129

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wereld / World

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

kavel TRUE Inzet

Tot en met WOI / Until WW I

Nederland / Netherlands

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

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

4149

4151

4155

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

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

 4151 Kinderkostuumpje Zouave, enige motgaatjes, fraai stuk 25

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

 4155 Wollen broek, gele bies, Jagers 30

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

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

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

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

kavel TRUE Inzet

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

 4162 Hoed Garde Civique, enigszins gedeukt 70

4163

4167

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

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

 4165 Sjako kleine tenue, geen binnenwerk aanwezig 40

 4166 Sjako kleine tenue, geen binnenwerk aanwezig 40

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

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

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

4170

4171

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

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

4173

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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

4176 4178

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

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

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

4179

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

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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

4195

 4195 Vest politie Antwerpen, circa 1895, enige slijtage 75

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

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

4198

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

4218

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

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

Frankrijk / France

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

 4219 Steek in doos, slijtage doch fraai geheel 30

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

4221

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

 4222 Geschutskijker, gemarkeerd E. Krauss, Paris 25

4223

Engeland / United Kingdom

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

kavel TRUE Inzet

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



Saturday January 12, 2019 Militaria en diversen

281

4224

4227

kavel TRUE Inzet

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

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

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

Duitsland / Germany

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

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

4229

4232

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

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

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

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

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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

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

4238

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



Saturday January 12, 2019 Militaria en diversen

283

4239

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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

4243

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

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

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

4246

4248

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

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

 4248 Helmplaat Garde Grenadier Pruissen voor oud model pickelhaube, zeldzaam stuk 50
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4249

kavel TRUE Inzet

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

4250

4251

4253

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

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

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

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

4259

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

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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

4264

4266

4268

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

USA

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

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

 4267 Lot knopen, diverse soorten en maten 10

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

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

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

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

World

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

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

4277

4279

kavel TRUE Inzet

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

Interbellum

Nederland / Netherlands

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

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

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

België / Belgium

 4278 Steek overheidsfunctionaris 30

 4279 Steek, hoofdcommissaris Luik, in nette staat 50

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

4281 4284

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

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

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

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

4287

kavel TRUE Inzet

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

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

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

4288
4294

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

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

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

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

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

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

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

kavel TRUE Inzet

WOII / WW II

Nederland / Netherlands

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

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

 4305 Kepie manschappen Artillerie, in zeer fraaie staat 50

4306
4307

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

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

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

4310

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

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

 4313 M34 helm, geproduceerd voor het Roemeense leger, kinbandje gebroken , binnenzijde voorzien van correct Roemeens stempel, 
helmplaat verwijderd 25
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4314

4319 4321

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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

 4318 Atilla Cavalerie, in redelijke staat 25

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

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

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

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

 4323 Ceremonieel tenue Kapitein, bijgevoegd Atilla Rode Huzaren 30

4324 4325 4330

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

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

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

40

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

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

225

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

 4332 Set herinneringsboekensteunen, ‘Den Vaderlant Chetrouwe 10-14- mei ‘40, 8-R I, Grebbe’ 10
 4333 Bakje diverse taillehaken, voor 1940 10
 4334 Set van 18 stuks mouwleeuwen (Nederland), zoals gebruikt in het Nederlandse leger vanaf 1944 50
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4335
4341

kavel TRUE Inzet

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

 4336 Doosje met vijf sets rangonderscheidingstekens 20

 4337 Doosje met vijf sets rangonderscheidingstekens 20

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

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

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

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

100

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

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

4344

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

30

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

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

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

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

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

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

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

 4352 Lot bestaande uit een beschadigde NSB langspeelplaat ‘Zoo zingt de NSB, Voorwaarts, stormsoldaat’ en een Winterhulp collectebus 20
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4353

kavel TRUE Inzet

 4353
Vaandeltje NSB (circa 57x15,5 cm), met diverse speldjes, waarbij tweemaal ‘Hou en Trou, 5 jaar’, diverse Winterhulp, Landdag en 
meer. Vaandel heeft wat schade, niettemin zeer fraai geheel 100

4354

4356
4359

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

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

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

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

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

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

4361

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

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

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

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

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

20

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

4370
4382

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

 4371 Drie sets beenkappen, waarbij mogelijk latere aanmaak 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4386 Reproductie ponthus kepie Hoofdcommissaris, hoogwaardige repro door Seymour 50

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

4388

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

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

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

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

 4392 Volledig pak met circa 200 stuks Winterhulp lucifersdoosjes, 20 lucifers per pakje aanwezig, totaal circa 4000 lucifers, gericht aan 
‘Monsieur le Président du Comité Secours D’Hiver’ 40

Frankrijk / France

 4393 M31 Adrian helm, binnenwerk naoorlogs en helmplaat vervangen 10
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 4394
M1945 tankhelm (Jeanne d’Arc helm), keurig aan binnenzijde ‘Franck 1950’ gestempeld, naoorlogs doorgebruikt, binnenwerk in 
nette staat 40

Engeland / United Kingdom

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

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

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

 4398 Pixie suit hood camouflage 25

4399

4403

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4412

Engeland/Nederland, nalatenschap van een Nederlandse Eerste Luitenant bij de Britse 7th Armoured Division (Dessert Rats), 11th 
Hussars. 

Bestaande uit battledress jas, broek, zwarte tankbaret en Spang bestaande uit ‘1939-1945 Star, France en Germany Star en War Medal 
met Oak Leaf’ (Mentioned in Dispatches)

Battledress blouse 1939 pattern, gedateerd 1944, War Department gestempeld, met embleem ‘Nederland en ‘Dessert Rats’ en twee 
sterren voor 1e Luitenant, broek mist knopen doch ook War Department gemarkeerd. 

Baret met makersmarkering ‘Beret Industries LTD’, maat 7 1/8, gedateerd 1943.

Geheel in nette staat, zeer fraaie set, behoeft bezichtiging

200

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

4414

4418

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4425

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

4426

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

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

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

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

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

 4431 Throat microphone, in originele verpakking 20

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

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

4434
4441

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

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

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

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

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

 4439 Kavel bestaande uit drie holsters, in verschillende condities 25

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

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

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

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

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

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

4460

4471

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

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

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

4489

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

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

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

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

Australië / Australia

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

4498

 4498 Fly swatter, Defence Department 1944 gemarkeerd, curieus 15
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Canada

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

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

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

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

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

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

 4505 Lot van drie khaki drill trousers 30

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

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

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

 4509 Doosje knopen, diverse onderdelen 20

4510 4512

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

USA

 4511 Lot bestaande uit vier schuitjes en eenmaal tanker wintercap 15

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

http://w.o.ii/
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 4513
M1 helm, front scene, met binnenhelm ‘Westinghouse’, buitenhelm voorzien van wintercamo, laat model kinriempjes, geheel dient 
bekeken te worden 100

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

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

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

4517

4519

4520

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4530 82nd Airborne pin, naoorlogse aanmaak, in goede staat 5
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 4531 Lot van twee PG-67 pigeon message carriers, duiven vervoerden berichten in deze containers, zeldzaam 25
 4532 Driemaal Signal Corps T-17D microphone 10
 4533 Paar US shoepacks 10
 4534 TL 214 BG-121 USAAF Message Streamer Light Parachute Pack Bag 25
 4535 Collapsible water bucket, gemarkeerd ‘John B. Rogers, Producing Co., 1943’ 15
 4536 Muzzle Cover, No. 49, MKI, gedateerd 1944 10
 4537 USAAF M1 Flak Vest en M3 Flak Apron, bestaande uit tweemaal achterzijde en eenmaal kruisbeschermer 25

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

4540

4543

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

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

4547

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

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

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

 4550 Kavel bestaande uit set M1938 leggings, gedateerd 1944, in mint staat, set schouderbeschermers gedateerd 1945 en naoorlogse radio-
tas, dient gezien te worden 30
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kavel TRUE Inzet
Duitsland / Germany

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

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

4553 4556

 4553 Marine-Hitlerjugend Schirmmutze, in nette conditie 80

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

 4555 Wintermuts, geen markeringen aanwezig en met wat motgaten 20

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

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

40

 4558 Lot bestaande uit Gladiator Luftschutz helm en gedenazificeerde Feuerschutzhelm 40

4559

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

350

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

4563

kavel TRUE Inzet

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

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

4564

4569

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

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

 4566 Lot van circa 15 kokardes, Afrika Korps 20

 4567 Stormriem voor Schirmmutze, los lastig te vinden 10

 4568 Petadelaar 10

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

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

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

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

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

4574

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

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

kavel TRUE Inzet

4575

4570

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

4580

4585

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

 4581 Set schouderstukken groene wapenkleur, toegevoegd tweede set 30

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

 4583 Zeltbahn Italiaans M1929 2e model 20

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

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

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

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

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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



Saturday January 12, 2019 Militaria en diversen

306

4588

4589

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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

4592

4594

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

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

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

250

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

4596
4597

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

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

150
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4598

4599

kavel TRUE Inzet

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

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

4600

4601

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

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

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

100

4603
4604

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

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

kavel TRUE Inzet

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

500

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

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

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

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

4610

4611

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

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

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

4613

4614

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

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

4618

kavel TRUE Inzet

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

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

 4617 Armband Kyffhäuserbund, met wat motgaten 15

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

4619

4622

4623

 4619 NSDAP Parteibeitrag zegels, diverse waardes, gedateerd 1944 10

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

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

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

 4623 Kopie Maarschalksstaf 50

 4624 Lotje reproducties, waarbij twee mouwbanden SS 5

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

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

 4627 Kavel reproductiezaken, waarbij EK2 en Sturmabzeichen 100 Tage 5

 4628 Bakje met reproductie emblemen, onderscheidingen en meer 10

 4629 Bakje met reproductie emblemen, onderscheidingen en meer 10

 4630 Bakje met reproductie emblemen, onderscheidingen en meer 10
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4631

4632

kavel TRUE Inzet

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

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

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

 4634 Rucksack, groene uitvoering, gedateerd 1942 25

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

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

4637

4646

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

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

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

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

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

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

4654
kavel TRUE Inzet

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

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

4658

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

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

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

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

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

4665

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

 4666 Bakje divers Duits WOII, waarbij speldjes, rangen, kokardes en Mutzenkranz voor Schirmmutze, leuk om uit te zoeken 30
 4667 Klein lotje bestaande uit voornamelijk emblemen en medailles , waarbij NSB en Hitlerjugend 20



Saturday January 12, 2019 Militaria en diversen

312

4673
4675

kavel TRUE Inzet

 4668 Kavel diverse Duits WOII, bestaande uit gasmaskerbus, lege schoonmaakset K98, eenmaal veldfles in nette staat en tweemaal twi-
jfelachtig, koppelslot Luftwaffe in bodemvondststaat 30

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

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

World
 4672 Italië, fascisten autoschild, mogelijk latere aanmaak 25

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

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

Nederlands-Indië / Dutch Indies

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

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

4677

4684

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

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

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

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

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

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

 4685 KNIL, circa 1946, lot van zeven onafgeknipte emblemen Palmboom divisie, curieus 10
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4686

4694

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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

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

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

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

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

 4697

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

25

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

4699

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

 4700 WOI, kleine collectie documenten met betrekking tot rantsoenen 10

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

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

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

 4704 WOII, ruim 25 exemplaren van ‘De Wacht’, in gelezen staat 10
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4706 4707

4709

kavel TRUE Inzet

 4705 WOII, vier jaargangen ‘Mavors, Maandschrift voor Officieren en Reserve-officieren van alle wapens en diensten’, jaren 1932, 1934, 
1935 en 1936, voorin de boeken naoorlogs stempel 20

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

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

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

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

4710 4713

4717

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

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

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

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

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

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

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

15

 4717

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

200

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

20

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

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

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

25

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

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

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

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

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

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

20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30

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

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

 4740 WOII, lot boekjes en literatuur 5

4741

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

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

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

5

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

200

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

Duitsland / Germany

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

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

4757

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

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

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

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

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

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

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

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

20

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

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

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

4769 4770

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

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

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

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

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

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

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

30

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

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

25
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 4778
WOII, boeken ‘Uniforms, Organization and History of the Waffen-SS, volume 1-4’. Toegevoegd boek ‘Belt Buckles & Brocades of 
the Third Reich’ door John R. Angolia 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4791
4794

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

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

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

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

75

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

Frankrijk / France

 4796 Album met circa 80 ansichten omgeving Napoleon 20

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

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

300

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

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

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

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

70

 4803

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

150

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

70

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

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

20

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

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

4810
4812

World

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

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

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

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

 4820 Naoorlogs, pul Opleidingscentrum Aan- en Afvoertroepen, gemarkeerd ‘OO (onderofficieren) Mess de Bakermat, KWII Kaz. Til-
burg’, in keurige staat 5
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 4821 Flinke collectie herinneringsborden en ander overheidsporselein 15
Frankrijk / France

 4822 Pré WOI, twee wandbordjes Frans leger 20

Knopen / Buttons

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

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

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

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

4828

4830 4832

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

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

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

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

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

4833
4835

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

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

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

 4836 Frankrijk, circa 1815-1850, diverse ankerknopen, circa 38 stuks 20
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 4837 Engeland/Canada, pré 1940, circa 130 diverse knopen, leuk uitzoeklot 20

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

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

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

Onderscheidingen en Medailles / Decorations

Nederland / Netherlands

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

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

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

 4844 ExpeditieKruis, met orgineel doosje 10

4845

4846

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

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

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

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

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

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

4851

4854

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

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

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

 4854

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

250

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

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

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

4858

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

kavel TRUE Inzet

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

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

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

4862
4873

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

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

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

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

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

4881

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

4882

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

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

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

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

Duitsland / Germany

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

kavel TRUE Inzet
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4885

kavel TRUE Inzet

 4885

WOII, Blutorden type 1, uitgereikt aan deelnemers aan de Putsch van 9 November 1923, nummer 1051, op naam van Georg Dürr, 
teruggetrokken (‘Entzogen’) op 11 November 1938. 
Voorzijde gemarkeerd ‘9. Nov. München 1923–1933’, keerzijde gemarkeerd ‘UND IHR HABT DOCH GESIEGT, 1051, 990 J. Fuess 
München‘.

Speld aan lintje vastgemaakt, gemarkeerd ‘W. Winkler Furth I/B’, ringetje aan lint dichtgeknepen. Geheel heeft wat sporen van ouder-
dom, doch zeer zeldzaam

WWII, Blutorden type 1, awarded to participants in the putsch of November 9th 1923, numbered 1051, named to Georg Dürr, revoked 
(‘Entzogen’) on 11 November 1938.

Obverse marked ‘9. Nov. München 1923–1933’, reverse marked ‘UND IHR HABT DOCH GESIEGT, 1051, 990 J. Fuess München‘.

Button attached to ribbon, marked ‘W. Winkler Furth I/B’, split ribbon ring closed.

Some minor damage, very rare award

3000

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

4887

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

4891

kavel TRUE Inzet

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

 4889 WOII, Mutterkreuz in Silber, in originele doos 25

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

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

4892
4893

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

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

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

4897

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

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

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

4902
kavel TRUE Inzet

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

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

 4902

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

200

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

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

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

4906

4911

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

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

Frankrijk / France

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

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

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

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



Saturday January 12, 2019 Militaria en diversen

328

4917

4920

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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

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

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

4924 4928

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

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

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

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

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

4930
4931

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

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

kavel TRUE Inzet

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

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

 4934 Venezuela, Order of the Liberator, Commander cross 40

 4935 Venezuela, zilveren borstster Andres Bello 50

 4936 Lot van zes medailles UN, Navo en WEU 15

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

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

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

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

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

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

4943 4944

 4943 Lot van 10 diverse medailles en onderscheidingen 35

Penningen / Medals

Nederland / Netherlands

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

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

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

kavel TRUE Inzet

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

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

4949

4962

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

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

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

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

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

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

Emblemen en insignes / Badges and insignia

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

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

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



Saturday January 12, 2019 Militaria en diversen

331

4963

4968

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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

 4967 Naoorlogs, doosje baretemblemen en schouderemblemen 5

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

4969

4970

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

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

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

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

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

4974

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

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

4980

kavel TRUE Inzet

België / Belgium

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

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

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

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

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

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

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

Engeland / United Kingdom

 4983 WOI, Mine Clearance Service Badge 20

4984

4987

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

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

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

USA

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

kavel TRUE Inzet

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

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

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

Uniformen / Uniforms

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

4994 5000

5002

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

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

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

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

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

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

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

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

 5002 Nederland, naoorlogs, dolman muzikant Korps Rijdende Artillerie 50

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

kavel TRUE Inzet

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

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

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

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

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

5009

5010

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

Diversen / Miscellaneous

Nederland / Netherlands

 5010 Groene kepie, Studentenweerbaarheid of iets dergelijks 25
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5011

5014

kavel TRUE Inzet

 5011 Naoorlogs, politiehelm Amsterdam, met enige naoorlogse markeringen 25

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

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

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

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

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

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

 5018 Naoorlogs, beeldje Korps Mariniers, toegevoegd een vaantje 5

 5019 Naoorlogs, Rijkspolitie helmplaat gedragen door Ere-escorte 15

 5020 Petband voor officier Koninklijke Marine, tevens twee schoudereffecten 5

5021

5024

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

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

 5023 Sjabrak Rijkspolitie 25

 5024 Naoorlogs, Giberne riem officieren Marechaussee 80

 5025 Naoorlogs, Nederlandse hoes voor scherfvrij vest, Belgische camouflage, echter Nederlands gebruikt bij Bijzondere BijstandsEenheid 
(BBE), NATO stock number met Nederlandse code, curieus stuk! 20
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5026

5027

kavel TRUE Inzet

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

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

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

5029

5031

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

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

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

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

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

5035
5037

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

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

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

5041

kavel TRUE Inzet

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

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

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

België / Belgium

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

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

5043

5051

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

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

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

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

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

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

kavel TRUE Inzet

USA

 5057 Naoorlogs, US M15 tripod in M42A1 case 40

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

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

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

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

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

5063

5071

World

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

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

 5065 Lot van twee sets muzikanten zwaluwnesten, een koppelschoen en een sabelketting 15

 5066 Lot bestaande uit een set haksporen en een kraaienpoot 5

 5067
Rusland, Koude Oorlog, zeer uitgebreid lot toebehoren ten behoeve van het M46 130mm veldkanon, bestaande uit drie kisten met 
accu’s/apparatuur, statief met afstandsmeter, 2e statief, plotboard met toebehoren en literatuur in koffer. Werking niet getest, doch 
interessant geheel VERZENDING NIET MOGELIJK

5

 5068 Backplate assembly, met drie zuurstofflessen, curieus stuk, wordt niet verzonden 5

Lots en verzamelingen / Larger lots and collections

Nederland / Netherlands

 5069 Naoorlogs, bananendoos met circa 10 diverse hoofddeksels, waarbij KMAR en scheepvaart, leuk om uit te zoeken 5

 5070 Naoorlogs, lot bestaande uit 10 diverse civiele petten, waaronder Politie, PTT en meer 10

 5071 Naoorlogs, lot van circa 9 petten, waarbij Marine, Mariniers en Landmacht 10

 5072 Naoorlogs, groot lot diverse vangsnoeren, waarbij KMAR 5

 5073 Naoorlogs, lot divers, waarbij webbing, kaartentas, plunjezak en meer 5
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5074

5076

kavel TRUE Inzet

 5074
Zeer groot lot militaria, bestaande uit diverse uniformen, waarbij Servicedress GNK, Art. en Korps Mariniers, hoofddeksel, diverse 
onderscheidingstekenen en meer, dient gezien te worden 25

 5075 Naoorlogs, lot bestaande uit tankoverall/slaapzak, gedeelte slaapzak en binnenvoering uniformjas 5

 5076
Naoorlogs, flink lot diverse zaken politie, voornamelijk Rijkspolitie, waarbij emblemen, rangen, knopen, schildjes, instructieboekjes, 
2 sets beenkappen en meer 20

 5077 Vooroorlogs, groot lot lederwerk, waarbij sabeldragers, riemen en meer, met gebreken, leuk restauratiemateriaal 10
 5078 Lot van vier canvas kaartentassen 10

België / Belgium
 5079 WOII, lot met onder meer beenkappen en gasmasker in bus 10

5080

5085

 5080 Naoorlogs, bananendoos gevuld met negen diverse petten en helmen 20
 5081 Naoorlogs, bananendoos gevuld met vijf diverse helmen 10
 5082 Naoorlogs, lot van vijf helmen, waarbij Ordehandhaving 10
 5083 Naoorlogs, lot van vier helmen, waarbij Motorpolitie 10
 5084 Lot van drie politie motorhelmen, waarbij met vizier, binnenwerken korrelig 10

 5085 Circa 1970, kleine verzameling bestaande uit vijf kepies gemeentepolitie, waarbij Adjunct-Commissaris 50
 5086 Naoorlogs, lot van vijf diverse helmen 10
 5087 Naoorlogs, verhuisdoos gevuld met allerhande politie hoofddeksels, leuk om uit te zoeken 20
 5088 Naoorlogs, lot van drie politiehelmen gemeentepolitie, waarbij Kontig 25

5089

5094
 5089 (Na)oorlogs, drie politiehelmen, waarbij Schoten, nette binnenwerken, toegevoegd een Adrian helm zonder binnenwerk 40

 5090 Lot van zes reflectoren en lichten, diverse uitvoeringen en periodes 5

 5091 Doos diverse lampen en fotocamera’s 5

 5092 Doos gevuld met verschillende plankjes waarop gemonteerd knopen en borsthangers van de Belgische Veldwachterij 20

 5093 Circa 1970, flink lot graden en kentekens Gemeentepolitie, waarbij twee borsthangers Politie Oostende 25

 5094 Doosje met circa 24 Dienstplaatjes Belgische Politie, van oud tot nieuw, waarbij zeer fraaie emaille exemplaren 50
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5103

5104

kavel TRUE Inzet
 5095 Naoorlogs, doos lederwerk politie, waarbij holsters en koppelriemen 10

 5096 Naoorlogs, lot van drie schilden Belgische oproerpolitie, tweemaal met hoes, toegevoegd foto van schild in gebruik tijdens oefening, 
wordt niet verzonden 15

 5097 Naoorlogs, drie verschillende schilden oproerpolitie, met enige gebruiksschade, wordt niet verzonden 15
 5098 Vanaf circa 1900, groot lot voornamelijk ingelijste foto’s, circa tien foto’s in zeven lijsten, waarbij zeer oude, wordt niet verzonden 5
 5099 Kavel bestaande uit 10 portretten en andere ingelijste zaken, waarvan 8 in kader, wordt niet verzonden 10

 5100 Naoorlogs, lot van vijf grote ingelijste (ingekleurde) fotoprints, voorstellende diverse commissarissen en trouwfoto, wordt niet ver-
zonden 5

Duitsland / Germany
 5101 Naoorlogs, lot van circa 9 hoofddeksels, waarbij veel petten, voornamelijk DDR 5

Engeland / United Kingdom
 5102 Lot bestaande uit vier helmen, voornamelijk Britse makelij, waarbij tropenhelm en tweemaal MKII, in diverse condities 15

 5103
Naoorlogs, grote kist met regimentsknopen Kings Crown en Queens Crown, leuk om uit te zoeken, circa 15 kilo (circa 3000-4000 
stuks) 50

Russia
 5104 Lot van 10 petten, waarbij zesmaal Sovjet-Unie, tevens DDR en BRD 10

USA
 5105 Naoorlogs, lot van drie helmen 5

World
 5106 Lot van circa 23 diverse schuitjes 10
 5107 Lot bestaande uit circa 15 diverse petten, leuk om uit te zoeken 10
 5108 Kavel bestaande uit vijf brandweer/civiele helmen, diverse landen en periodes 10
 5109 Kavel bestaande uit vijf brandweer/civiele helmen, diverse landen en periodes 10
 5110 Lot van zes diverse helmen, waarbij Adrian helm en Nederlandse M34 25
 5111 Lot van zes diverse helmen, waarbij Nederlandse door PTT doorgebruikte M27 helm 25
 5112 Lot van vijf helmen, diverse landen en periodes, enige binnenwerken missend, interessant om uit te zoeken 15
 5113 Naoorlogs, lot bestaande uit vier helmen, waarbij Nederlands en West-Duits 15

 5114 Naoorlogs Lot bestaande uit twee doorgebruikte helmen, namelijk Nederlandse M27 helm en Britse MKIII helm, tevens brandweer-
helm 10

 5115 Kavel bestaande uit twee helmen, waarbij naoorlogse MKII helm, Engelse klaroen en een NATO plaquette 5

5116 5127

 5116
Lot bestaande uit een U.S. M8 gevechtsmes, gemarkeerd ‘B.M. CO.’, twee knevelkettingen waarbij eenmaal gemarkeerd ‘1941’, 
uitgave van ‘Voor Volk en Vaderland’ en een (loopgraaf)knuppel 30

 5117 Eind 19 eeuw, lot bestaande uit circa 21 diverse sabeldragers, diverse markeringen en jaartallen zichtbaar, diverse reparaties en latere 
aanpassingen 25

 5118 Flink lot, waarbij gasmasker, spijkerbajonet en tankhelm, leuk om uit te zoeken 10
 5119 Grote doos gevuld met allerhande militaire zaken 20
 5120 Lot diverse militaria, waarbij enkele lederen tasjes USA WOII, gestempeld ‘US J.Q.M.D. 1940, E.N.S.’ 5
 5121 Grote doos diverse militaria, gevuld met zowel oorlogs als naoorlogs, uitzoeken 10
 5122 Bananendoos gevuld met ruim 50 diverse holsters, veel verschillende soorten, tevens wat toebehoren 25

 5123 Flink lot diverse zaken, waarbij Nederlands Vredestein gasmasker in tas, Brits zakmes gedateerd 1946, kijker voor Sherman tank 
gedateerd 1943 en armband Volkspolizei, leuk om uit te zoeken 20

 5124 Doos diverse militaria, waarbij WOII Nederlands gasmasker in Belgische bus, antieke handboeien en diverse afgeschoten hulzen op 
band 15

 5125 Groot kavel bestaande uit diverse kledingstukken, onderscheidingstekens en meer, leuk uitzoeklot 10
 5126 Lot bestaande uit pet luchtmacht Sovjet-Unie, pet Hoofdofficier KLU en kepie Zwitserse grenswacht 10
 5127 Lot van circa 11 zaklampen, diverse landen en periodes, waarbij WOII, werking niet getest 25

 5128 WOII en later, munitiekist gevuld met diverse militaria, waarbij uitrustingsstukken, emblemen en diverse andere zaken, van WOII tot 
modern, Nederlands, Brits, USA, dient bekeken te worden 20
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5135
kavel TRUE Inzet

 5129 Modelbouw, schaal 1:72, circa 26 stuks ongebouwde gevechtsvliegtuigen RAF (pre) WOII, diverse merken, voor zover zichtbaar alles 
compleet 20

 5130 Modelbouw, schaal 1:72, circa 16 stuks ongebouwde gevechtsvliegtuigen US WOII, diverse merken, voor zover zichtbaar alles 
compleet 10

 5131 Modelbouw, schaal 1:72, circa 13 stuks ongebouwde civiele vliegtuigen, zowel vooroorlogs als later, diverse merken, voor zover 
zichtbaar alles compleet 5

 5132 Modelbouw, schaal 1:72, circa 20 stuks ongebouwde naoorlogse gevechtsvliegtuigen, diverse merken, voor zover zichtbaar alles 
compleet 15

 5133 Modelbouw, schaal 1:72, circa 8 stuks ongebouwde gevechtshelicopters, diverse landen en periodes, diverse merken, voor zover 
zichtbaar alles compleet 5

 5134 Modelbouw, schaal 1:72, circa 6 stuks ongebouwde gevechtsvliegtuigen WOII, vijfmaal Italië, waarbij diverse bommenwerpers, 
eenmaal Japan, diverse merken, voor zover zichtbaar alles compleet 15

 5135
Modelbouw, schaal 1:72, circa 11 stuks ongebouwde gevechtsvliegtuigen Luftwaffe WOII, waarbij grotere toestellen, diverse merken, 
voor zover zichtbaar alles compleet 20

 5136 Modelbouw, diverse schalen, voornamelijk Duitsland WOII, veel gevechtsschepen en vliegtuigen, diverse merken, voor zover 
zichtbaar alles compleet 25

 5137 Modelbouw, diverse schalen, lot van circa 12 stuks ongebouwde Geallieerde  vliegtuigen, voornamelijk gevechtsvliegtuigen doch ook 
wat civiel, waarbij enkele dubbele, voor zover zichtbaar alles compleet 15

 5138 Enorm lot met papieren bouwmodellen, landmacht, luchtmacht en marine. Zowel Nederlandse modellen als wereld, diverse formaten, 
dient bekeken te worden, wordt niet verzonden 5
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