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Woensdag 7 en donderdag 8 oktober 2020
Wednesday October 7 and Thursday October 8, 2020

Kunst & Curiosa
Art & Collectibles

Vrijdag 9 oktober 2020
Friday October 9, 2020

Goud & Zilver
Gold & Silver

Zaterdag 10 oktober 2020
Saturday October 10, 2020

Militaria



Aankomende veilingen in IJsselstein

Munten, bankbiljetten, penningen en onderscheidingen
Veilingdata: 17 t/m 21 november 2020
Inzenden gesloten

Kunst & curiosa, goud, zilver & sieraden en militaria
Veilingdata: 13 t/m 16 januari 2021
Inzenden mogelijk tot 13 november 2020

Postzegels en ansichtkaarten
Veilingdata: 19 en 20 februari 2021
Inzenden mogelijk tot 11 december 2020

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

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

Upcoming auctions IJsselstein

Coins, papermoney, and medals
Auction dates: November 17 to 21, 2020
Consignment closed

Art & Collectibles, gold, silver & jewelry and militaria
Auction dates: January 13 to 16, 2021
Consignments will be accepted until November 13, 2020

Stamps and postcards
Auction dates: February 19 and 20, 2021
Consignments will be accepted until December 11, 2020

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

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

Kavels voorzijde: 1554    
  2497
  3330
   
Kavels achterlzijde: 4066
  1323

 
  
    

 

Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
The Netherlands
Tel. +31 (0)30-6063944
Fax +31 (0)30-3100190
Email: haeurope@ha.com
www.ha-europe.com
www.ha.com (overige veilingen)

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

Openingstijden kantoor:
Maandag  09.00-17.00
Dinsdag  09.00-17.00
Woensdag 09.00-17.00
Donderdag 09.00-17.00
Vrijdag  09.00-17.00
Zaterdag  Gesloten
Zondag  Gesloten

Erkend registertaxateur

Lid NVMH

Lid KNGMP

Lid NVPH

Lid IFSDA

Lid IBNSIBNS

Lid PTS

O�cial Submission Center for:
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Beste verzamelaar en liefhebber,

In uw handen heeft u de nieuwe veilingcatalogus voor Kunst & Curiosa, Goud, Zilver & Sieraden en Militaria. 
Deze veiling vindt plaats van 7 t/m 10 oktober aanstaande. Voor de kavels Kunst en Curiosa hebben we wederom 
twee dagen ingeruimd, te weten woensdag 7 en donderdag 8 oktober. Vrijdag 9 oktober is gereserveerd voor 
de gouden en zilveren sieraden en voorwerpen en zaterdag 10 oktober gaan de militaria onder de hamer.

Deze veiling bevat ruim 4100 kavels, waaronder diverse goede schilderijen, mooie juwelen, diverse interessante 
verzamelobjecten, veel militaria etc. Wat dacht u van twee carte-visite insteekalbums uit het voormalige bezit 
van Georg Victor, vorst van Waldeck en Pyrmont (1831-1893), afkomstig uit de privé-collectie van koningin 
Emma? Of van een designfauteuil CH28 van de hand van Carl Hansen & Sön? Of ziet u liever een lot met 
diverse items van de ‘D-2 Spacelab Mission’, een missie met het ruimteveer Colombia in april-mei 1993? Laat 
u verrassen met deze catalogus en kijkt u goed op welke dag uw kavels geveild worden om niks te missen!

Inkijken en veilen doen we OP AFSPRAAK, zodat we overzicht houden op de aantallen bezoekers. Het aantal 
kijkdagen hebben we verruimd, om iedereen de mogelijkheid te geven om goed te kijken. We starten al op 
donderdag 24 september en eindigen op dinsdag 6 oktober. Let erop dat tijdens de veilingdagen zelf NIET 
gekeken kan worden, we hebben dan de ruimte nodig om met gepaste afstand te veilen. Tevens hebben 
we een aantal avonden ingepast, zie hiervoor het schema op de volgende pagina’s. Daarnaast hopen we 
dat u zich houdt aan de 1,5 meter afstand, alleen dan kunnen en mogen we de inkijkdagen en de veiling 
organiseren. Helaas kunnen we tijdens de veilingdagen geen lunch serveren, simpelweg omdat we dan geen 
afstand kunnen garanderen. We hopen hierbij op uw begrip.

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

Met vriendelijke groet,

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

TIP
In deze catalogus staan een aantal kavels afgebeeld.

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

From Wednesday October 7th to Saturday October 10th we will hold our bi-annual auction at our auction 
location in IJsselstein. Again we offer a wide range and interesting selection of art and collectibles from all 
over the world. If you are interested, we are happy to invite you to visit one of the days available for viewing 
but more so to visit us during the auction day itself, so you can experience firsthand what the auction is all 
about. Our location is located in the centre of the Netherlands at only a 15 minutes drive from the vibrant city 
of Utrecht. If you are unable to visit us for the auction we are happy to welcome you as an internet bidder for 
both bidding in advance and live bidding at www.ha-europe.com. Please note that with equal bids we are 
obliged to use ‘first come, first serve’.

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

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

Mededeling

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

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

Schilderijen, aquarellen, pastels etc. 1-135

Frans Hollaardt (1916-1993) 136-217

Etsen, gravures, zeefdrukken etc. 218-265

Grammofoons en fonografen 266-271

Archeologie en vondsten 272-284

Aziatica / Asian art and objects 285-449

Chinees snijwerk 450-535

Krissen en diversen 536-557

Ethnografie 558-566

Lakstempels / Seals / Sceaux 567-574

Munten, penningen, goud, zilver etc. 575-608

Mineralen en fossielen 609-616

Pennen 617-650

Porselein, aardewerk en divers 651-760

Oude tegeltjes 761-787

Glaswerk 788-946

Klokken en divers 947-979

Pijpen en rookwaren 980-1103

Curiosa 1104-1360

Blik, blikken en toebehoren 1361-1422

Muziekinstrumenten en divers 1423-1425

Fotocamera’s, projectoren en 
toebehoren

1426-1428

Tapijten, textiel, kleding etc. 1429-1435

Verzilverde en vergulde voorwerpen 1436-1455

Tin, koper, brons en divers 1456-1496

Gewichten, maatbekers en weeg-
schaaltjes

1497-1503

Bustes en beelden 1504-1522

Ansichtkaarten, foto’s en divers 1553-1581

Boeken / Documenten / Prenten 1582v-1645

Olympische Spelen en 
sportmemorabilia

1683

Strips en diversen 1684-1688

Posters, affiches, aankondigingen en 
photography

1689-1693

Postzegels en benodigdheden 1694-1702

Telefoonkaarten, sigarenbandjes en 
divers

1703-1710

Modelbouw 1711-1763

Speelgoed en spellen 1764-1777

Meubilair, spiegels, lampen etc. 1778-1815

Oude aandelen 1816-1870

Goud, Zilver & Sieraden

Gouden sieraden en voorwerpen 2000-2439

Diamanten / Loose diamonds 2440-2459

Gouden horloges, merkhorloges etc. 2460-2573

Diverse sieraden 2574-2629

Zilveren sieraden en voorwerpen 2630-3159

Militaria

Geweren en pistolen 3300-3442

Blanke wapens 3443-3517

Bajonetten en divers 3518-3538

Tot en met WOI 3539-3615

Interbellum en WOII 3616-3751

Nederlands-Indië 3752-3786

Hulzen / Cartridge cases 3787

Boeken, documenten etc. 3788-4058

Aardewerk en keramiek 4059-4061

Knopen 4062-4065

Ondersch., medailles, penningen 4066-4258

Emblemen en insignes 4259-4342

Uniformen 4343-4350

Diversen en lots 4351-4407

Inhoud

Voorwoord / Introduction         P. 3

Inhoud en kavels / Contents         P. 5

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

Medewerkers en route / Staff and route        P. 7

HAE Online      P. 8

Algemene verkoopvoorwaarden         P. 9

Extract of the conditions of sale        P. 10

Kavels / Lots           P. 11
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Kijkdagen

Donderdag 24 september  10.00 - 17.00  alle kavels
Vrijdag 25 september  10.00 - 21.00  alle kavels
Zaterdag 26 september  10.00 - 17.00  alle kavels
Maandag 28 september  10.00 - 17.00  alle kavels
Dinsdag 29 september  10.00 - 17.00  alle kavels
Woensdag 30 september  10.00 - 21.00  alle kavels 
Donderdag 1 oktober  10.00 - 17.00  alle kavels
Vrijdag 2 oktober   10.00 - 17.00  alle kavels
Zaterdag 3 oktober  10.00 - 17.00  alle kavels
Zondag 4 oktober  11.00 - 17.00  alle kavels 
maandag 5 oktober   10.00 - 21.00  alle kavels
dinsdag 6 oktober  10.00 - 17.00  alle kavels

Veilingdata

Woensdag 7 oktober Kunst & Curiosa (1-946)   aanvang 12.30  
        

Donderdag 8 oktober Kunst & Curiosa (947-1870)  aanvang 12.30  
        

Vrijdag 9 oktober  Goud, Zilver & Sieraden (2000-3159) aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Zaterdag 10 oktober Militaria (3300-4407)   aanvang 10.00  
        (lunchpauze ca. 12.30-13.00)

Live online meebieden mogelijk op alle kavels 

Uiterlijke inzending schriftelijke biedingen

Woensdag 7 oktober voor 10.30 uur dienen biedingen binnen te zijn voor curiosa kavels 1 t/m 946.
Donderdag 8 oktober voor 10.30 uur dienen biedingen binnen te zijn voor curiosa kavels 947 t/m 1870.
Donderdag 8 oktober voor 18.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor de goud en zilver kavels.
zaterdag 10 oktober voor 08.00 uur dienen biedingen binnen te zijn voor de militaria kavels.

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

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

Huib Pelzer Directie en verkaveling huibp@ha.com

Deborah Meijer Administratie dmeijer@ha.com

Leoni Katan Administratie en catalogus leonik@ha.com

Marita Azpilcueta Administratie maritaa@ha.com

Jeroen den Hertog Administratie en verkaveling jeroend@ha.com

Sonja Koster Administratie sonjak@ha.com

Theersa de Bruin Fotografie

Ries Bergman Fotografie

Carol Eybergen Verkaveling carole@ha.com

Peter van der Waal Verkaveling peterv@ha.com

Nienke Offringa Verkaveling nienkeo@ha.com

Joyce Drijver Verkaveling

Marcel Frissen Verkaveling en logistiek marcelf@ha.com

Medewerkers



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

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

Vooraf bieden
Vooraf uw biedingen doorgeven (ook wel schriftelijk bieden genoemd) kunt u het beste doen via www.ha-
europe.com. Het systeem werkt snel en degelijk en inmiddels is bewezen dat het aantal fouten lager ligt 
dan bij de bekende handgeschreven biedbriefjes. Bijkomend voordeel is dat u direct terugkoppeling krijgt 
en eventueel uw bod nog kunt verhogen. Daarnaast worden uw biedingen direct verwerkt. Dit kan tot 2 
werkdagen tijdvoordeel opleveren. Belangrijk indien er gelijke biedingen worden uitgebracht!

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

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

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

Bidding in advance
In stead of written bids, please use ha-europe.com to place your bids in advance. The system is fast and 
flawless and it has now been proven that the number of errors is lower than with the known handwritten 
bidlists. Another advantage is that you get instant feedback and the possibility to raise your bids if necessary. 
In addition, your bids are processed immediately. This can give an advantage up to 2 business days. 
Important if equal bids are placed!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 14 diversen 
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der 
bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid 
van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer 
bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden 
tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen 
overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud 
en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend 
gebleken bepaling(en) benaderen. 
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
14.3 Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of 
verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de 
koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een 
koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden 
uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter 
van de woonplaats of plaats van vestiging van de veilinghouder, 
tenzij uit de wet anders voortvloeit behoudens het recht van 
de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de 
bevoegde rechter van de woonplaats van de koper. 
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 10 Ernest Dezentjé (1885-1972), Indonesisch landschap met vulkaan, olieverf op doek, gesigneerd - 58 x 88 cm - 600

 4
Hollandse School: Salomonsoordeel, olieverf op doek, veel later gesigneerd G. Laraisse, 17e/18e eeuw -73 x 94 cm, craquelé, licht 
verfverlies, retouches- 200

 5 Jan Bévort (1917-1996), opvliegende eenden boven plas, olieverf op doek, gesigneerd -60 x 50 cm- 125
 6 Basar (1901-1990), gezicht op een Indonesische stad, olieverf op doek, gesigneerd - 55 x 110 cm - 125
 7 Indonesische School: landschap met tempel, olieverf op doek, gesigneerd T. Siaotjin en gedateerd ‘65 - 38 x 104 cm - 40
 8 Gabriel Ferrand (1887-1984), vulkaankrater, olieverf op paneel, gesigneerd - 60 x 45 cm - 100
 9 Ernest Dezentjé (1885-1972), flamboyant boom, olieverf op doek, gesigneerd - 53 x 77 cm - 250

kavel TRUE Inzet

Schilderijen, aquarellen, pastels etc.

 1
L. W. van Duivenbooden (1836-), bomschuiten op het strand van Scheveningen met rechts de vuurtoren en op de achtergrond de 
koepel van Seinpostduin, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1903 -38 x 78 cm- 40

 2
West Europese School, portret van een op stoel gezeten man, met zwarte geknoopte das, diamanten dasspeld en vadermoordenaars, 
halffiguur, naar links, aanziend, circa 1840 -lichte defecten-76 x 59 cm- 100

 3 Willy Sluiter (1873-1949), oude man met hond bij boerderij, geschilderd tijdens zijn verblijf in Heeze, olieverf op paneel, gesigneerd 
-78 x 55 cm, lichte defecten, paneel gespleten- à.t.p.

1

2

4

8

10
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11

12

kavel TRUE Inzet
 11 Hasim (1921-1982), figuur bij tempelpoort, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘74 - 53 x 44 cm - 100

 12
Carel Lodewijk II Dake (1886-1946), gezicht op een kampong met een vulkaan op de achtergrond, olieverf op paneel, gesigneerd - 38 
x 51 cm - 200

 13 Indonesische School: danseres, olieverf op doek - 84 x 48 cm - 30
 14 Hasim (1916-2002), Indonesische vrouw bij tempelpoort, olieverf op doek, gesigneerd - 67 x 45 cm - 75
 15 Diany Asmina Sinung (1959), portret van een Indonesische schone, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd ‘95 - 57 x 47 cm - 50
 16 Basar (1901-1990), afgemeerde zeilschepen voor de kust, olieverf op doek, gesigneerd - 70 x 100 cm - 150

17 20
 17 Soekardji (1880-1950), Indonesisch landschap met figuren, olieverf op doek, gesigneerd - 71 x 112 cm - 150
 18 Basar (1901-1990), figuren op een sawa, olieverf op doek, gesigneerd - 45 x 60 cm - 40
 19 Sudjono Abdullah (1911-1991), figuren bij een tempelpoort, olieverf op board, gesigneerd - 50 x 68 cm, beschadiging aan doek - 25
 20 Soekardji (1880-1950), Indonesisch landschap met rivier, olieverf op doek, gesigneerd - 70 x 110 cm, beschadigd - 150
 21 Basar (1901-1990), Indonesische visser, olieverf op doek, gesigneerd - 43 x 57 cm - 25
 22 Indonesische School: landschap met rivier, olieverf op doek, gesigneerd D. Saleh - 67 x 97 cm - 40

23 27
 23 Indonesische School: gezicht op een Indonesische stad bij nacht, olieverf op doek, gesigneerd D. Saleh - 66 x 98 cm - 150

 24 Indonesische School: drie Indonesische landschappen met figuren, olieverf op board, onduidelijk gesigneerd en gedateerd Bali ‘01 
- 22 x 18 cm - 25

 25 Basar (1901-1990), Indonesisch rivierlandschap met figuren, olieverf op doek, gesigneerd - 60 x 145 cm, doek beschadigd - 100
 26 Willem Cornelis RIP (1856-1922), melktijd, olieverf op paneel, gesigneerd - 23 x 28 cm - 125
 27 Albert Jurardus van Prooijen (1834-1898), platbodems voor de kust, olieverf op paneel, gesigneerd - 20 x 30 cm, scheur in paneel - 50
 28 Franse School: pendant, landschap en landschap bij maanlicht, olieverf op doek, gesigneerd C. Dumonchaux - 20 x 40 cm - 10
 29 Aris Knikker (1887-1962), twee hengelaars in een roeiboot, olieverf op paneel, gesigneerd - 23 x 30 cm - 80
 30 Willem G. F. Jansen (1871-1949), figuren bij een boerderij aan de waterkant, olieverf op doek, gesigneerd - 30 x 40 - 80
 31 Hollandse School: plassenlandschap met afgemeerde punter, olieverf op doek - 40 x 50 cm - 10
 32 Herman Openneer (1935), zeegezicht, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1966 - 40 x 80 cm - 25
 33 Jan J. Albers (1915-1994), stadsgezicht met figuren, olieverf op doek, gesigneerd - 40 x 50 cm - 40
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35

40

kavel TRUE Inzet

 34 Hollandse School: zeilschepen op woelige zee, olieverf op doek - 40 x 50 cm - 10

 35 Andy Skaff (1945), ‘Winter Rainbow’, gezicht op Truckee river, olieverf op doek, gesigneerd - 50 x 60 cm - 25

 36 Russische School: landschap met bomen, olieverf op board - 28 x 38 cm - 10

 37 Hollandse School, ‘Winter aan de Waal’, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd verso , Karin(m) Coinot, Lijtweg 16, Bergen - 70 x 
100 cm - 50

 38 Hendrik Petrus Berlage (1856-1934), wassende vrouw bij een boerderij aan de waterkant, olieverf op board, gesigneerd - 35 x 52 cm - 75

 39 Hollandse School: veemarkt, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd - 46 x 96 cm - 100

 40 Jurrien Marius Beek (1879-1965), schepen in de Rotterdamse haven, olieverf op doek, gesigneerd - 40 x 60 cm - 40

 41 Hollandse School: volgetuigde drie-master, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd - 60 x 90 cm - 25

42 44

45

 42 Hollandse School: fruitstilleven met druiven, olieverf op doek - 90 x 60 cm - 25

 43 Hans van Voorthuijsen (1896-1969), stilleven met fruit, olieverf op doek, toegevoegd signatuur Henriette van Hove - gesigneerd 55 x 
87 cm - 40

 44
Johannes Eerdmans (1950), stillven met sneeuwbessen en viooltjes in geëmailleerde beker, olieverf op paneel, gesigneerd - 18 x 24 
cm - 50

 45 Gerard Delfgauw (1882-1947), schelpenvissers aan het strand, olieverf op doek, gesigneerd -38 x 48,5 cm- 100
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46

47

kavel TRUE Inzet

 46
Borgert Carolus van Ettinger (1916-1991), ‘Voormalig Hofje “Bloedpoort” Keizersstraat Scheveningen’, olieverf op triplex, gesign-
eerd en gedateerd April 1986, met handgeschreven etiket van de schilder op de achterzijde -44 x 34 cm- 40

 47 Henk Dekker (1897-1974), Scheveningers bij havenhoofd met vissersboten op de achtergrond, olieverf op doek, gesigneerd -49 x 69- 100

48
49

 48

Henk Dekker (1897-1974), ‘SCH 189 Gestrande logger’: op 7 oktober 1931 is de SCH 189, genaamd ‘Jacob’ uit 1912, door de Gebr. 
Van der Meer te Vlaardingen, door samenloop van omstandigheden gestrand, de zeilen waren kapot gewaaid en de bliksem was in 
de achtermast geslagen, waardoor ook de radio onklaar geraakt was. Toen de logger onder de wal verdaagde, bleken er ook moeili-
jkheden met de motor te zijn, waardoor de logger bij Ter Heijde op het strand terecht kwam, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 
‘31, in dorso: ‘Sch 189 Gestrande logger Ter-Heide, October 31 Henk Dekker’ -59 x 99 cm-

200

 49
Raoul Hynckes (1893-1973), begrafenis te Gulpen, olieverf op triplex, in Heijdenrijk lijst, gesigneerd -28 x 39 cm, herkomst: E.J. van 
Wisselingh, Rokin 78-80, Amsterdam- 1000

 50 Willem de Kok (1883-1959), de oogst, olieverf op doek, gesigneerd -24 x 29 cm- 20

 51 Léon Schulman (1851-1943), ‘Geldersch landschap. Omstreken van Arnhem, door ondergetekende Amersfoort 1937 L. Schulman’, 
olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1937 -38,5 x 59 cm- 50

 52 Indonesische School: figuren in een tuin voor een paviljoen, olieverf op doek, tweede helft 20e eeuw -48 x 87 cm- 40

 53 Balinese School: Balinese schone met ontbloot bovenlichaam, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd -88 x 68 cm- 40

 54 Indonesische School: hut naast flamboyant aan het water, olieverf op doek, tweede helft 20e eeuw, onduidelijk gesigneerd -48 x 84 
cm- à.t.p.
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55 59

63

kavel TRUE Inzet

 55
Indonesische School: half gezeten vrouwelijk naakt, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd -118 x 88 cm, kleine restauraties en 
beschadigingen- 50

 56 Walter Castle Keith (1863-1967), boerenkar op een herfstig bospad in de omgeving van Heeze, olieverf op paneel, gesigneerd en 
gedateerd ‘06, geschilderd in de periode dat hij lid uit maakte van de schilderskolonie in Heeze -62,5 x 66 cm, defecten- à.t.p.

 57 Louis Bron (1884-1959), zeilboot op plas, olieverf op doek, gesigneerd -25 x 35,4 cm- 40

 58
Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909), ‘Bomenstudie’, olieverf op schilderskarton, niet gesigneerd -31 x 19,2, opschrift achterzijde 
‘Bomenstudie mevr. S. Mesdag van Houten’,herkomst: voormalige, inmiddels overleden medewerker Panorama Mesdag, aan hem 
geschonken jaren ‘40, 20e eeuw

40

 59
Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909) en haar nicht (nièce) Barbara Elisabeth van Houten (1862-1950), ‘vissersvrouw’, oliev-
erf op board, niet gesigneerd -35 x 21,6 cm, herkomst: voormalige, inmiddels overleden medewerker Panorama Mesdag, aan hem 
geschonken jaren ‘40, 20e eeuw-

40

 60 Barbara Elisabeth van Houten (1862-1950), bloemen in vaas, olieverf op doek, -61,2 x 27 cm, herkomst: voormalige, inmiddels 
overleden medewerker Panorama Mesdag, aan hem geschonken jaren ‘40, 20e eeuw- à.t.p.

 61 Hollandse School: gezicht op het Kolkje te Amsterdam, olieverf op paneel, gesigneerd v. Delft - 16 x 12 cm - 10
 62 Hollandse School: bedrijvigheid in haven, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd - 50 x 70 cm - 30

 63 Rob de Haan (1943), gezicht op de Stille Plas te Loosdrecht, olieverf op doek, gesigneerd - 80 x 100 cm - 250

 64 Rob de Haan (1943), bloesemboom, olieverf op doek, gesigneerd - 60 x 50 cm - 50

65

67

 65 Cornelis Spoor (1867-1928), kinderportret, olieverf op doek, gesigneerd -36,5 x 29 cm, defecten- 40

 66 Hendrik Weegewijs (1875-1964), heidelandschap met vrouw en boederijtje, olieverf op doek, gesigneerd -39 x 58 cm, minuscuul 
gaatje- 30

 67 Arie Wassenburg (1896-1970), gezicht op de Oostpoort te Delft, olieverf op doek, gesigneerd - 46 x 60 cm - 100

 68 Hollandse School: bedrijvigheid op de Maas bij Rotterdam, olieverf op schilderkarton, gesigneerd J. Warmels -50 x 70 cm- à.t.p.

 69 Bernard Antoine van Beek (1875-1941), duinlandschap, olieverf op doek, gesigneerd - 50 x 75 cm - 100
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 70 Onbekend, figuren op een terras, olieverf op board, onduidelijk gesigneerd - 17 x 23 cm - 75
 71 Henri van Daalhoff (1867-1953), ‘Boccarina Muziek’, olieverf op paneel, onduidelijk gesigneerd - 16 x 21 cm - 50

72 75 77
 72 Ype Heerke Wenning (1879-1959), figuren in een straatje te Oudewater, olieverf op doek, gesigneerd - 60 x 50 cm - 125
 73 Hollandse School: vissersschuiten op het strand, olieverf op paneel, onduidelijk gesigneerd - 19 x 50 cm - 20
 74 Onbekend, ‘Boom’, olieverf op doek - 70 x 50 cm - 25
 75 Rob de Haan (1943), hortensia in pot, olieverf op doek, gesigneerd - 60 x 50 cm - 50

 76 Henri Kley (1903-1977), vermoedelijk de kust van Bretagne, olieverf op doek, niet gesigneerd, stempel op de achterzijde van het 
spieraam: ‘ Henri Kley Loenen Veluwe Dalenk 25’ -38 x 59 cm- 40

 77 Hollandse School: pijprokende man, olieverf op paneel, 17e eeuw -17 x15 cm- 200
 78 Toon Verplak (1901-1966), wit bruggetje op de dijk bij Kortenhoef, olieverf op doek, gesigneerd - 40 x 80 cm, drie kleine gaatjes - 40

79
80

 79 Europese School, jachtruiters en honden bij kasteel, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd - 60 x 70 cm - 75
 80 Gabriël Gressie (1959), stilleven, olieverf op paneel, gesigneerd -7 x 9,2 cm- 40
 81 Indonesische School: ‘Terang bulan’ (Maneschijn), olieverf op doek -58,5 x 88- 40
 82 Indonesische School: gezicht op de Garut bij zonsondergang, olieverf op doek, gesigneerd J, Magra -56 x 84 cm- 80

 83 Gijsbertus Sijthoff (1867-1949), vuurpokende dienstmeid bij open haard in keuken, olieverf op doek, gesigneerd -50 x 40 cm, 
defecten- 80
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 84 Indonesische School: Indonesische danseres, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd -45 x 35 cm, lichte defecten- 40

 85 Indonesische School: Balinese schone met ontbloot bovenlijf, olieverf op doek, onduidelijk gesigneerd -64 x 42, lichte defecten- 20

 86 Vervallen / withdrawn, no lot 0

 87 Leon Schulman (1851-1943), ‘Zomerlandschap, omstreken van ‘s Graveland, Hilversum 1897’, olieverf op paneel, gesigneerd -27 x 
18,5 cm- 200

 88 Paul Arntzenius (1883-1965), stilleven met vissenkop en groene glazen pot, olieverf op doek, gesigneerd -45 x 59 cm- 150

 89
Hollandse School: winterlandschap met schaatsende figuren rond een kasteel, marouflé, onduidelijk gesigneerd en gedateerd 1873 
- 35 x 52 cm - 100

 90 Louis Bron (1884-1959), vissersboten aan de kust, marouflé, gesigneerd -23,8 x 38,5 cm, licht slijtspoortje- 40

 91

Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909) en haar nicht (nièce) Barbara Elisabeth van Houten (1862-1950), ‘41 studie van hek en won-
ing’, marouflé, niet gesigneerd -21,8 x 34,5 cm, opschrift achterzijde in het handschrift van Barbara van Houten: ‘41 studie van hek 
en woning S. Mesdag van Houten B E van Houten’, herkomst: voormalige, inmiddels overleden medewerker Panorama Mesdag, aan 
hem geschonken jaren ‘40, 20e eeuw-

80

92
93

 92

Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909) en haar nicht (nièce) Barbara Elisabeth van Houten (1862-1950), ‘Studie landschap’, marou-
flé, niet gesigneerd -23,7 x 25,2 cm, opschrift achterzijde in het handschrift van Barbara van Houten: ‘Studie S. Mesdag-van Houten 
BE van Houten Ter herinnering aan 27 September 1943 toen de honderdduizendste bezoeker dat jaar het Panorama Mesdag bezocht 
BE van Houten’, herkomst: voormalige, inmiddels overleden medewerker Panorama Mesdag, aan hem geschonken jaren ‘40, 20e 
eeuw-

40

 93 Paul Arntzenius (1883-1965), zandafgraving in de duinen met stoomlocomotief op smalspoor, marouflé, gesigneerd -21,3 x 32,3 cm- 80

 94 Hollandse School: volgetuigde platbodem, marouflé, gesigneerd W.A. Breedveld -30 x 24 cm - à.t.p.
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 95 Wang Meifang (1949), portret van een chinees meisje, gemengde techniek - 39 x 35 cm - 250

 96 Wang Meifang (1949), portret, en profil van een chinees meisje, gemengde techniek - 37 x 34 cm - 250

97 98

 97 David Langevin (Canada, 1959), ‘River bank’, olieverf of acryl op doek, gesigneerd - 61 x 76 cm - 80
 98 Onbekend, ‘Het Gala’, gemengde techniek op doek, gesigneerd Dedy? en gedateerd 2001 - 30 x 40 cm - 30

 99 Porseleinen bord met polychroom gedrukte voorstelling van een vogel, gesigneerd op achterzijde, diam. 30cm. Hierbij gesigneerd 
boek uitgegeven ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Corneille (1922-2010) 50

 100 Twee schilderijen: bloemstillevens met geraniums, onduidelijk gesigneerd -60 x 47 en 54 x 39 cm- 40
 101 Twee schilderijen: spelende kinderen, onduidelijk gesigneerd -59 x 49 en 49 x 59 cm- 40

 102 Hollandse School: rustend vee met stier, olieverf op paneel, gesigneerd P. deVos, hierbij: landschap, olieverf op paneel - 28 x 38 en 12 
x 18 cm - 25

103

 103
Theodoor Soeterik (1810-1883), twee pendantschilderijen: winterlandschappen, olieverf op doek, gesigneerd -54 x 73 cm, sterk 
vergeeld- 500

 104 Vervallen / withdrawn, no lot 0

 105 Marie Becht (1881-1953), bloemen in vaas op tafel, olieverf op doek, gesigneerd -23 x 16,5 cm-, daarbij: Jan van Oort 1867-1938 
mediterraans doorkijkje, olieverf op schilderskarton, gesigneerd -23 x 17 cm- à.t.p.

 106
Drie schilderijtjes: Hollandse School: kippetjes in stal, olieverf, gemonogrammeerd W.L. -9 x 12,3 cm-, romantisch stadsgezichtje, 
olieverf op paneel -beschadigd, 28,5 x 23,3 cm- en vrouw met juk in dorp, olieverf op paneel, gesigneerd E. Marck -21 x 14,7 cm-, 
daarbij: berglandschap met figuren, gouache -20,5 x 28 cm-

40

 107 Schilderijtjes van Italië, ets van Breda, werkje van Jeanne Hebbelynck (1891-1951), etc. à.t.p.

 108 Indonesische School: vijf landschappen en bloemstilleven, Tanboenhok, R. Budhiman, Telaga Warna, etc. -grootste schilderij: 70 x 
48,5 cm- à.t.p.

 109 Tien wanddecoraties, schilderijen, pastels, foto, plaat, etc., Ariana van Kempen, H. Vermeeren, Tayoko, etc. à.t.p.
 110 Hollandse School: Den Helder, aquarel 10
 111 Bernhard Höppe (1841-1921), weide- en plassenlandschap met knotwilgen, aquarel, gesigneerd -26 x 36 cm- 30
 112 Gerardus Johannes Roermeester (1844-1936), grazend vee op een dijkje, aquarel, gesigneerd - 14 x 22 cm - 10
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 113 Willem Hendrik Eickelberg (1845-1920), winters boslandschap met sprokkelaars, aquarel - 47 x 28 cm - 40
 114 Dirk van Lokhorst (1818-1893), rustende schapen bij een stal, aquarel, gesigneerd en gedateerd 1887 - 36 x 51 cm - 40
 115 Johannes Martinus Bach (1966-1943), pluimvee op boerenerf, aquarel, gesigneerd -27 x 36,6 cm- à.t.p.

 116 Hollandse School: vissersboten op zee bij het strand van Scheveningen, aquarel, gesigneerd N.J. Beekman -21,5 x 32,5 cm- en de 
motorlogger SCH 181 uit 1914, ‘Clara en Johanna’, Verre Visserij Mij., pastel, onduidelijk gesigneerd -48,5 x 63,5 cm- à.t.p.

 117 Hollandse School: afgemeerd passagiersschip, aquarel, gesigneerd Lantau (mogelijk de haven van Lantau) en gedateerd ‘06 - 27 x 23 
cm - à.t.p.

 118 Bernard Schregel (1870-1956), gezicht op het oude veerhuis, aquarel, gesigneerd - 35 x 60 cm- à.t.p.

 119
Barbara Elisabeth van Houten (1862-1950), bloemstilleven met pioenrozen, aquarel, gesigneerd en gedateerd 1910 -50,5 x 40 cm, 
herkomst: voormalige, inmiddels overleden medewerker Panorama Mesdag, aan hem geschonken jaren ‘40, 20e eeuw- à.t.p.

 120 Franse School: Mont Martre te Parijs, aquarel, onduidelijk gesigneerd, derde kwart 20e eeuw -48,5 x 33 cm- 20

 121 Franse School: drie caricaturen: vrouw met hondje, rokende vrouw met broekrok en elegante vrouw met hond, aquarel, gesigneerd 
Plum en gedateerd ‘11 -49,5 x 20 cm- 20

 122 Indonesische School: landschap en drie aquarellen, gesigneerd Kandi - 24 x 32 en 18 x 27 cm - 10
 123 Adri Pieck (1894-1982), ‘Aprildag in de kloosterhof’, pastel, gesigneerd -28,5 x 21,5 cm- 40

 124 Harry van Kleef (1938), liggend naakt, twee portretten, pastel, gesigneerd en gedateerd 17 okt. 2000 en 21 sept. 2003 - 64 x 48 en 48 
x 64 cm - 40

125

128

135
 125 Johan Rudolf Bonnet (1895-1978), ‘Anmara’, pastel gesigneerd en gedateerd 1976 80
 126 Henri Kley (1903-1977), stuifduinen met dennebomen, pastel, gesigneerd -31 x 56 cm- à.t.p.
 127 Jan van Ham (1892-1989), gezicht op een boerenerf, pastel, gesigneerd - 24 x 34 cm - 25

 128

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

500

 129 Gretha Pieck (1898-1920), polderlandschap met knotwilgen, pentekening, gesigneerd - 24 x 32 cm - 25
 130 Hollandse School: aangemeerde botters, tekening, onduidelijk gesigneerd, eerste helft 20e eeuw -22 x 28 cm- à.t.p.
 131 André Verhorst (1889-1977), heidelandschap, potloodtekening, gesigneerd en gedateerd ‘68 -34 x 51,5 cm- 10
 132 Hollandse School: gezicht op de Waterpoort te Sneek, krijttekening, onduidelijk gesigneerd - 34 x 53 cm - 40

 133 Charlie Roberts (1984), ontwerptekening voor een niet uitgevoerd beeld voor de buitententoonstelling te Sonsbeek 2008 - 29,5 x 20 
cm - 25

 134 Franse School: ‘Madame la Marquise de Foudras’, pentekening, gesigneerd Felix Vigneaux en gedateerd 31 Juillet 1870 -ca. 22 x 
16,5 cm- à.t.p.

 135
Ad Arma, pseudoniem voor Ad Meerman (1954), ‘Mom’s Mystery’, gemengde techniek, unicum, gesigneerd -153 x 50 cm, met lijst 
190 x 86 cm, passe-partout door vocht aangetast aan de onderkant- à.t.p.
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Frans Hollaardt (1916-1993)

 136 Frans Hollaardt (1916-1993), ‘Sportvissers Scheveningen, olieverf op board, gesigneerd - 49 x 58 cm - 50

 137 Frans Hollaardt (1916-1993), stilleven met fruit, olieverf op doek, gesigneerd - 44 x 68 cm - 50

 138 Frans Hollaardt (1916-1993), stadsgezicht, olieverf op paneel, gesigneerd - 38 x 50 cm - 50

139 141

 139 Frans Hollaardt (1916-1993), ‘Westland’, olieverf op paneel, gesigneerd - 34 x 43 cm - 75

 140 Frans Hollaardt (1916-1993), bloemstilleven, olieverf op doek, gesigneerd -71 x 52 cm - 100

 141 Frans Hollaardt (1916-1993), stadstuin, olieverf op board, gesigneerd - 39 x 45 cm - 30

142
145

 142 Frans Hollaardt (1916-1993), huizenblokken, olieverf op paneel, gesigneerd  - 40 x 50 cm - 30

 143 Frans Hollaardt (1916-1993), stadsparkje, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 23 x 30 cm - 25

 144 Frans Hollaardt (1916-1993), boslandschap, olieverf op paneel, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 37 x 48 cm - 25

 145 Frans Hollaardt (1916-1993), “Gasfabrieken”, gemengde techniek, gesigneerd - 50 x 64 cm - 75
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 146 Frans Hollaardt (1916-1993), drie figuren in Noord-Afrikaans straatje, olieverf op doek, gesigneerd - 39 x 49cm - 50
 147 Frans Hollaardt (1916-1993), stadspark, mogelijk Den Haag, olieverf op board, gesigneerd - 37 x 46cm - 20
 148 Frans Hollaardt (1916-1993), twee makrelen, gemengde techniek, gesigneerd - 31 x 41 cm - 25
 149 Frans Hollaardt (1916-1993), twee makrelen, Oost-Indische inkt, gesigneerd en gedateerd 1958 - 34 x 45 cm - 50
 150 Frans Hollaardt (1916-1993), zittende vrouw in groene jurk, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 65 x 42 cm - 100
 151 Frans Hollaardt (1916-1993), moeder en kind, aquarel, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 40 x 33 cm - 150
 152 Frans Hollaardt (1916-1993), droogdok, aquarel, gemonogrammeerd - 37 x 49 cm - 25
 153 Frans Hollaardt (1916-1993), ridderduel, aquarel, gemonogrammeerd - 49 x 55 cm - 150

154

155

 154
Frans Hollaardt (1916-1993), zeehondenshow Circus Strassburger, aquarel, gesigneerd - 32 x 45 cm -, daarbij: drie musicerende 
circusclowns -37 x 50 cm. 50

 155 Frans Hollaardt (1916-1993), havengezicht, aquarel, gesigneerd - 36 x 45 cm - 50
 156 Frans Hollaardt (1916-1993), bloemstilleven, aquarel, gemonogrammeerd - 46 x 35 cm - 25
 157 Frans Hollaardt (1916-1993), scheepswerf, aquarel, gesigneerd - 37 x 55 cm - 30
 158 Frans Hollaardt (1916-1993), vissers in de haven van Scheveningen, aquarel, gesigneerd - 35 x 45 cm - 25

159
 159 Frans Hollaardt (1916-1993), fruitoogst, aquarel, gesigneerd -26 x 21 cm - 20
 160 Frans Hollaardt (1916-1993), figuren op het strand, aquarel, gemonogrammeerd - 22 x 27 cm - 10
 161 Frans Hollaardt (1916-1993), figuren op de vlucht, aquarel, gemonogrammeerd - 35 x 45 cm - 10
 162 Frans Hollaardt (1916-1993), drie studies van figuren, aquarel, gemonogrammeerd - 23 x 30 cm - 10
 163 Frans Hollaardt (1916-1993), polderlandschap met molen, aquarel, gesigneerd, 1945 - 17 x 26cm - à.t.p.
 164 Frans Hollaardt (1916-1993), ‘Zeerovers’ strandgezicht, aquarel, gesigneerd - 54 x 67cm - 20
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 165 Frans Hollaardt (1916-1993), ‘Scheveningen’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 36 x 49 cm - 75

 166 Frans Hollaardt (1916-1993), boten voor de kust bij Scheveningen, gouache, gesigneerd - 35 x 45 cm - 50

167 168

 167 Frans Hollaardt (1916-1993), station te Rotterdam, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 36 x 49 cm - 50

 168 Frans Hollaardt (1916-1993), straaljager, gouache, gesigneerd - 37 x 49 cm - 30

 169 Frans Hollaardt (1916-1993), haven van Rotterdam met hijskranen, gouache, gesigneerd - 37 x 49 cm - 100

 170 Frans Hollaardt (1916-1993), haven van Scheveningen met vissersboot, gouache, gesigneerd - 36 x 49 cm - 75

171 177

 171 Frans Hollaardt (1916-1993), ‘Emplacement’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 36 x 49 cm - 30

 172 Frans Hollaardt (1916-1993), bouwvakkers, gouache, gesigneerd - 36 x 49 cm - 25
 173 Frans Hollaardt (1916-1993), ‘Epe’, gouache, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 38 x 48 cm - 30
 174 Frans Hollaardt (1916-1993), botenloods, gouache, gemonogrammeerd - 36 x 48 cm - 40
 175 Frans Hollaardt (1916-1993), scheepswerf, gouache, gesigneerd - 36 x 50 cm - 50
 176 Frans Hollaardt (1916-1993), bouwplaats met vrachtauto, gouache, gesigneerd - 37 x 49 cm - 25

 177 Frans Hollaardt (1916-1993), stationsgezicht, gouache, gesigneerd en onduidelijk getiteld - 55 x 68 cm - 30
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 178 Frans Hollaardt (1916-1993), ‘Plaswijck’ (Rotterdfam), gemengde techniek op board, gesigneerd - 33 x 44 cm - 50
 179 Frans Hollaardt (1916-1993), huizenblok, gemengde techniek op board, gesigneerd en gedateerd ‘55 - 49 x 63 cm - 40
 180 Frans Hollaardt (1916-1993), ‘Epe’, gemengde techiek op board, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 36 x 48 cm - 25
 181 Frans Hollaardt (1916-1993), ‘Stad’, gemengde techniek, gesigneerd - 44 x 62 cm - 50
 182 Frans Hollaardt (1916-1993), ‘Opbouw’, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd ‘55 - 41 x 54 cm - 75
 183 Frans Hollaardt (1916-1993), nettenboetsters te Scheveningen, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd ‘55 - 41 x 60 cm - 125
 184 Frans Hollaardt (1916-1993), stadgezicht, gemengde techniek, gesigneerd - 37 x 49 cm - 25

185

192
 185 Frans Hollaardt (1916-1993), terrasje, gemengde techniek, gemonogrammeerd  -36 x 48 cm - 100
 186 Frans Hollaardt (1916-1993), ‘Affiches’ (winkelstraat Rotterdam), gemengde techniek, gesigneerd -36 x 48 cm - 40
 187 Frans Hollaardt (1916-1993), vrouw in stoel, gemengde techniek, gesigneerd en gedateerd ‘56 - 48 x 32 cm - 30
 188 Frans Hollaardt (1916-1993), industrie, gemengde techniek, gesigneerd - 42 x 56 cm - 50

 189 Frans Hollaardt (1916-1993), caféscène en figuren met hond, gemengde techniek, gesigneerd en gemonogrammeerd - 23 x 28 en 22 x 
28 cm - 50

 190 Frans Hollaardt (1916-1993), hoofden, gemengde techniek, gemonogrammeerd - 24 x 27 cm - 25
 191 Frans Hollaardt (1916-1993), zittend naakt ‘Bertha’, collage, gesigneerd - 49 x 36 cm - 30
 192 Frans Hollaardt (1916-1993), vrouw in stoel, collage, gemonogrammeerd - 48 x 40 cm - 75

 193 Frans Hollaardt (1916-1993), stadsgezicht met figuren en drie mannen aan een tafel, Oost-Indische inkt, gesigneerd en één gedateerd 
‘56 - 32 x 47 en 23 x 30 cm - 25

 194 Frans Hollaardt (1916-1993), wandelende kinderen met juf en vrouw met bord vis, pentekeningen - grootste 32 x 24cm - 30
 195 Frans Hollaardt (1916-1993), moderne compositie en compositie, gesigneerd - grootste 60 x 74cm 35
 196 Frans Hollaardt (1916-1993), moeder en kind en vrouwenportret, drie pentekeningen - grootste 23 x 25cm - 40
 197 Frans Hollaardt (1916-1993), gezicht op station Rotterdam en andere, Oostindische-inkt-tekeningen, gesigneerd - grootste 50 x 65 - 40
 198 Frans Hollaardt (1916-1993), vier aquarellen, bouwplaatsen en rangeersterrein, gesigneerd en gemonogrammeerd  -37 x 48 cm - 25
 199 Frans Hollaardt (1916-1993), vijf boslandschappen, aquarel en olieverf, gesigneerd - grootste 55 x 68cm - 30
 200 Frans Hollaardt (1916-1993), lot van vier stadsgezichten, gouache, gesigneerd - grootste 48 x 63cm - 20
 201 Frans Hollaardt (1916-1993), lot van vier moderne composities, gouache, gesigneerd - grootste 37 x 50cm - 10
 202 Frans Hollaardt (1916-1993), dierenstudies, voornamelijk hanen, vijf gouaches, gesigneerd - grootste 33 x 44cm - 30
 203 Frans Hollaardt (1916-1993), lot van vijf moderne composities, gouache, gesigneerd - grootste 38 x 50cm - 20
 204 Frans Hollaardt (1916-1993), lot van acht werken waaronder vissen en planten, gouache en olieverf, gesigneerd - grootste 50 x 65cm - 30
 205 Frans Hollaardt (1916-1993), lot van twaalf moderne composities, gouache, gesigneerd - grootste 37 x 50cm - 30
 206 Frans Hollaardt (1916-1993), clown, twee gemengde technieken, gesigneerd - 19 x 12 en 17 x 18 cm - 20

 207 Frans Hollaardt (1916-1993), lot van zes werken waaronder een houtskool tekening van stadsgezicht Rotterdam?, aquarel en penteke-
ningen - grootste 49 x 63cm - 30

 208 Frans Hollaardt (1916-1993), moderne compositie, acht composities in gemenge technieken, gesigneerd - grootste 49 x 65cm - 10

 209 Frans Hollaardt (1916-1993), moderne compositie en 10 diverse werken, voornamelijk bloemstillevens, aquarel, deels gesigneerd 
- grootste 50 x 65cm - 20

 210 Frans Hollaardt (1916-1993), voorstudies voornamelijk personen, tien pentekeningen, niet gesigneerd - grootste 33 x 50cm - 20
 211 Frans Hollaardt (1916-1993), voorstudies voornamelijk personen, tien pentekeningen waarvan één gesigneerd - grootste 46 x 35cm - 20
 212 Frans Hollaardt (1916-1993), voorstudies, voornamelijk personen, elf pentekeningen - grootste 37 x 50cm - 20
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 213 Frans Hollaardt (1916-1993), 15 diverse studietekeningen, pen- en inkttekeningen - diverse afmetingen - 25
 214 Frans Hollaardt (1916-1993), 15 diverse studietekeningen, pen- en inkttekeningen - diverse afmetingen - 25
 215 Frans Hollaardt (1916-1993), 15 diverse studietekeningen, pen- en inkttekeningen - diverse afmetingen - 25
 216 Frans Hollaardt (1916-1993), 15 diverse studietekeningen, pen- en inkttekeningen - diverse afmetingen - 25
 217 Frans Hollaardt (1916-1993), 15 diverse studietekeningen, pen- en inkttekeningen - diverse afmetingen - 25

Etsen, gravures, zeefdrukken, lithografieën etc

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

 219 Adri Pieck (1894-1982), ‘De Oude Maaier’, Maartensdijk, houtsnede, gesigneerd - 24 x 33 cm - 25
 220 Gerard Wiegman (1875-1964), man en vrouw in een café, houtsnede, gesigneerd - 34 x 44 cm - 20

 221 Handingekleurde staalgravure in vergulde neo-empire lijst: Romaine au Bain, naar Joseph Eques, 1812, Devlamynck, 1819 -defecten 
gravure, ingelijst door Giovanni Baccani, Casa Fondata Nel 1903, Villa della Vigna Nuova 75, Firenze- 20

 222 Gert Lataster (1920-2012), abstracte voorstelling, zeefdruk, 4/25, gesigneerd 40
 223 Micha Klein (1964), ‘Get the Goodies’, kleurendruk 129/150, gesigneerd verso - 36 x 45 cm - 100

224

232 233

 224 Gerard Wiegman (1875-1964), gitarist, kleuren linosnede, gesigneerd - 34 x 45 cm - 30

 225 Engelse School: ‘Gipsys Stealing a Child’, handgekleurde gravure, F. Green, 1801 - 43 x 55 cm - à.t.p.
 226 Herman Frederik Bieling (1887-1964), ‘Het Woud’, houtsnede, gemonogrammeerd - 19 x 26 cm - à.t.p.
 227 Bob Brobbel (1907-1971), ‘Katwijk aan Zee’, door de kunstenaar met aquarel gehoogde lithografie, gesigneerd -14 x 31 cm- à.t.p.

 228 Hollandse School: ‘Imperial Continental Gas-Association, Gasfabriek Haarlemmerweg Amsterdam, Gebouwd 1883-1885, handing-
ekleurde fotolitho, Wegner & Mottu, Amsterdam -40 x 80 cm- à.t.p.

 229 Gravure: portret van Napoleon Le Grand, naar M. David - 75 x 57 cm, beschadigd - à.t.p.
 230 Albert Dorfinant (1881-1976),  ‘l’Alsacienne, teint tous tissues’, 1922 gedrukt door J. E. Goossens. - 160 x 120, geplakt op linnen - 50
 231 Camille Bouchet (1799-1890), ‘Cognac Jacquet’, gedrukt door G.R. Martel - 149 x 109 cm, geplakt op linnen  - 50

 232 Vincent Lorante-Heilbronn (1874-1912), ‘Orezza’, gedrukt door G. Lamberger - 156 x 111 cm, geplakt op linnen - 50

 233 Fred Neukomm (1905-1988), ‘Spelndid Habana’, gedrukt door Kummerly & Frey, Berne - 127 x 90 cm - 25
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 234 Reclame litho, Hageevox luidspreker, circa 1930 - 53 x 38 cm - 20

 235 Reclame litho, Fongers Rijwielen, anno 1898  -33 x 23 cm - 10

 236
Poster, ‘Nooit Zuurstof’, ontwerp: Willem  Papenhuyzen, uitgegeven door Het Veiligheidsmuseum, Amsterdam, circa 1925 - 63 x 48 
cm - 25

 237

Handingekleurde staalgravure in mahonie lijst: ‘Chasseur Egaré’, naar Carlo Vernet & Debucourt -met lijst 55 x 61,5 cm, lichte 
defecten aan lijst-, daarbij: Handingekleurde prent in vergulde lijst met zwart passe-partout en gouden bies: erotische voorstelling van 
een man die door door het raam een slaapvertrek van een vrouw in nachthemd met ontblote borsten binnen klimt, naar een schilderij 
uit 1767 van Baudouin -met lijst 52,2 x 42 cm-

20

 238 Handingekleurde staalgravure uit La Mode Illustrée, circa 1870 -met lijst 55,7 x 45,2 cm, lichte defecten aan lijst- en twee ingelijste 
kopergravures van peulvruchten, Scattaglia dir. -met lijst 40 x 32 cm, stokvlekken- à.t.p.

 239 Paul Gofferjé (1955), glasnegatief, ‘P.S. offer te reality, gesigneerd en gedateerd ‘98 - 52 x 42 cm - 200

240

241

243

 240
‘The Queen of Sheba, naar Erté (Romain de Tirtoff)
 
1892-1990, zeefdruk op glas, beperkte oplage - 80 x 60 cm -

50

 241

Twee ingelijste lithografieën in één lijst: ‘Der Männliche Jaguar, Der mänliche Leopard, Die gestreifte Tigerin en Der gestreifte Tiger’ 
midden 19e eeuw, daarbij: twee handingekleurde kopergravures van katachtigen, Histoire Naturelle, Antonio Baratti, beide ingelijst 
door Giovanni Baccani, Casa Fondata Nel 1903, Villa della Vigna Nuova 75, Firenze -49,5 x 41,5, stokvlekjes, lichte defecten aan één 
litho, vlekjes in de kopergravure-

40

 242 Twee kopergravures in één lijst: Leopard en Panther, G. Kearsley, Fleetstreet, 1800, Heath Sculp -met lijst: 55 x 41,5 cm, vlekjes- 20

 243 Jozef Israels (1824-1911), oude man, ets, gemonogrameerd in de plaat en gesigneerd - 23,5 x 17 cm - 20
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 244 Lucebert (1924-1994), compositie met vrouw en stier, ets 29/75, gesigneerd - 25 x 40 cm - 50
 245 Louttre, B(issière) (1926-2012), ‘Saint Emilion’ en compositie met bloemenvaas, kleurenhoutdruk, gesigneerd - 48 x 48 cm - 30
 246 Jan Balet (1913-2009), strandscène, litho 186/200, gesigneerd - 22 x 30 cm - 15

 247 Hollandse School: gezicht op de domtoren te Utrecht vanaf het dak van de domkerk, voor de restauratie van 1901, ets, vierde kwart 
19e eeuw -met lijst 81 x 62 cm, geschept papier, vergeeld- 30

 248
Co Westerik (1924-2018), moeder met twee kinderen, litho, 108/200, gesigneerd en gedateerd 1988 -18 x 20 cm-, daarbij: Hollandse 
School: No 17, ‘Twee vogels’, gemengde techniek, gesigneerd Willem Teeling, Sandtmannlaan 4, Naarden -24 x 30 cm- 40

 249 Twee ingelijste lithografieën naar religieuze middeleuwse voorstellingen, circa 1900 -37 x 34 en 41,5 x 31 cm- 150

250
252

 250 Twee ingelijste silhouetportretjes, man en twee vrouwen, circa 1800, lijstjes van latere datum 30
 251 Jan Christian Poortenaar (1886-1958), Borobudur, twee etsen, gesigneerd en genummerd - 19 x 13 en 15 x 20 cm - 25

 252
Twee ingelijste, hand ingekleurde opticaprenten van Londen: ‘Aspectus Hortoru Domini Hamillon versus pontem Tamesis propre 
Londinum’ en Prospectus Superbi Aedifitii Salientium aquarum in Hortis Regis Danorum’, 18e eeuw -lichte onregelmatigheden, 
stokvlekjes, etc.-

20

 253 Paar ingelijste kopergravures: Godard van Reede, graaf van Athlone en Willem Bentinck, graaf van Portland, naar Aart Schouman en 
Simon de Bois, J. Houbraken, 18e eeuw -met lijst 40,3 x 31 cm- 20

 254 Ets, bosarbeiders en litho, ‘Dwerg’ - 14 x 28 en 40 x 31 cm - 10

 255 Romeyn de Hooghe (1645-1708) twee episodes uit de moord op de gebroeders De Witt, ets, gedateerd 1672 -twee maal ca. 20,7 x 
16,4, lichte defecten- à.t.p.

 256 Drie wanddecoraties: strandgezicht en twee moderne composities à.t.p.

257
 257 Serie van drie handingekleurde Franse modeprenten, circa 1870-1890 -met lijst 47,5 x 41 cm- à.t.p.

 258 Hollandse School: melkende boer, aquarel, onduidelijk gesigneerd, Hollandse School: boslandschap, sepia, onduidelijk gesigneerd en 
aquarel, stierenvechter, gesigneerd Cortez 10

 259 Schoolplaat uitgegeven door de A.N.W.B., gesigneerd Bernard van Vlijmen (1895-1972/77) en gedateerd 1924, daarbij: twee school-
platen met betrekking tot de post - 65 x 100 cm - à.t.p.

 260 Italiaanse School: drie ontwerpen van haardombouwen, druk, gesigneerd Cardelli, circa 1800 -formaat grootste prent 40,5 x 45 cm- 30

 261 Twee schilderijtjes van plassenlandschappen -formaat grootste schilderijtje 17 x 22,5 cm-, ingekleurde lithografie van Rotterdam, 
staalgravure van Rotterdam en ets van de Hofvijver te Den Haag 20

 262 Vijf reproductie foto’s van de stad Utrecht rond het jaar 1900 - ca. 25 x 30 cm - 10

 263 Aquarellen, gravures, etc.: Stephanus Greeve (1760-na 1815), knecht op koe, gesigneerd en gedateerd 18 8/2 11 -11,6 x 17,5 cm-, 
album amicorum tekening van een stadsplein, gesigneerd C.A.M. van der Sande, etc. 10

 264 Vijf ingelijste bladen met handgeschreven gebeden in het Arabisch, eerste helft 20e eeuw -met lijst 65,5 x 12 cm- à.t.p.
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 265 Circa 45 gravures, diverse onderwerpen en perioden 15

Grammofoons en fonografen / Gramophones and phonographs
 266 Bakelieten grammofoon in koffer, Perpetuum Ebner, ca. 1957 à.t.p.
 267 Unitone koffergrammofoon, circa 1910 - matige staat - 10

 268 Circa 26 albums met 78-toeren platen, complete werken , Johannes Brahms, Deutsches Requim, Ludwig van Beethoven, 9e symfonie, 
Giaccomo Puccini, La Bohème, etc., daarbij: albumpje met singles, etc. à.t.p.

 269 Mini lp’s, waaronder veel klassiek, jaren ‘50 en ‘60 à.t.p.

 270
Grote verzameling van meer dan 200 lp’s, Rolling Stones (6x), The Fixx (3x), Eric Clapton (4x), Saxon (2x), Camel (7x), Duran 
Duran (7x), Barclay James Harvest (5x), Italo Boot Mix (4x), Howard Jones (3x), Scorpions (6x), Huma League (3x), John Travolta 
(3x), Rainbow (2x), Motorhead (4x), Golden Earring (6x), Depeche Mode (30x), Hard Rock Metal (150x), etc.

80

 271 Drie matrijzen voor grammofoonplaten, waaronder Thijs van Leer, Introspection à.t.p.

Archeologie en vondsten
 272 Vervallen / Withdrawn 0
 273 Vervallen / Withdrawn 0

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

 275 Twee turkoois geglazuurd aardewerk olielampjes, Iran, Seljuk periode - H. 7 en 10 cm, één gerestaureerd - 40
 276 Albasten en spekstenen olielamp, één naar Afghaans voorbeeld - L. 12 en 17 cm - 25
 277 Drie deels schelpvormige aardewerk olielampen, Midden Oosten, ca. 1000 v. Chr.  - Diam. 12,13,17 cm - 30
 278 Drie terracotta olielampjes, vindplaats Griekenland en Klein-Azië, 100 v. Chr. tot 300 n. Chr. 30
 279 Zes diverse geglazuurde aardewerk olielampjes, Nederland, 17e en 18e eeuw - diverse beschadigingen en restauraties - 25

 280 Zes aardewerk olielampjes, Raeren/Frechen, 16e eeuw, drie vetpotjes, 18e eeuw, Keuls aardewerk dubbele olielamp, 19e eeuw en 
tukoois geglazuurd olielampje, mogelijk Perzië 25

 281 Vijf diverse aardewerk en terracotta olielampjes, een stenen mal voor een olielamp, voornamelijk Romeins en een museumreplica 
- diverse beschadigingen - 30

 282 Vier Koptische bronzen olielampjes, Egypte, circa 100 n. Chr.  - L.  5 t/m 12 cm, één beschadigd - 30
 283 Aardewerk amphoor, Perzië, stenen hoofdje van een priester en een stenen vaasje uit het Dode Zeegebied 25

284

286

287

 284 Vier aardewerk olielampjes, waaronder Byzantijns 40

Aziatica / Asian art and objects

 285 Yixing theepotje met bamboedecor en zegelmerk, 20e eeuw 20

 286
Pompoenvormig Yixing theepotje met greepje in de vorm van een liggend Fo-hondje, voorzien van uitneembaar zeefje, Zish Yixing 
gemerkt, onduidelijk zegelmerk in de deksel - H. 10 cm, deksel gelijmd - 50

 287 Tibetaanse bronzen Vajra bel (Ghanta), met decor van kleine Boeddhahoofdjes -h. 24 cm- 40
 288 Chinees porseleinen steelvaas met trompetvormige hals, blauw-wit landschapsdecor, dubbel cirkel merk, 20e eeuw -H. 27 cm- 20
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 289 Chinees porseleinen Meijping vaas met polychroom floraal decor, Qianlong gemerkt, 20e eeuw - H. 20 cm - 40

 290 Gepatineerde bronzen waterbuffel met Chinese karakters, Qianlong gemerkt, 20e eeuw - L. 42 cm - 150

 291 Chinees porseleinen plaquette met voorstelling van figuren in een landschapstuin, 20e eeuw - 30 x 20 cm - 125

 292 Marmeren en nefriet snijwerk van een drakenboot waarop een keizerin, China, jaren ‘70 - L. 45 cm - 200

 293 Paar kapitale nefriet snijwerken van pauwen zittend op een tak, China, jaren ‘70 - H. 63 cm, lichte beschadigingen - 400

294 295 296

 294 Bronzen sculptuur van Generaal Guan Yu (160 - 219), 20 eeuw - H. 48 cm - 150

 295 Ivoren sculptuurtje van  Shou Lao, de Chinese God van de levensduur, met een staf en een perzik, circa 1920 - H. 14 cm - 200

 296 Ivoren dekseldoos met snijwerk van chrysanten op de deksel en gesigneerd, Japan, circa 1920 - Diam. 11 cm - 200

 297 Tweedeurs zwartlak juwelenkistje, verguld decor van vogels en bloemen en messing beslag, Japan, circa 1900 40

 298 Tibetaanse gebedsrol, tweede helft 20e eeuw à.t.p.

 299 Paar porseleinen beeldjes van liggende figuren, China, 2e helft 20e eeuw - L. 23 cm - 25

 300 Chinees porseleinen kom met decor van fiuguren en pagodes in landschap, Chenghua gemerkt, Transition-periode, circa 1640 - Diam. 
21 cm,  haarlijn - 125

 301 Twee Chinees porseleinen kommen met decor van vissers en figuren in landschap, één gemerkt Chenghua, beide Transition-periode, 
circa 1640 - Diam. 22 cm, haarlijnen en chip - 200
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 302 Chinees porseleinen vaas met decor van vogels in landschap, Wanli-periode, 1573-1620 - H. 19,5 cm, haarlijnen - 75

 303 Famille rose roombordje en Qianlong schotel met bloesem en tabaksblad decor - Diam. 19 en 27 cm  - 25

 304 Nest van twee Imari kommen met geschulpte rand, Imari bord en paar polychroom gedecoreerde kommen, Zuid-Oost Azië, 20e eeuw 
- haarlijn en chip - 10

 305
Chinees porseleinen kom met decor van een hert en kraanvogel in landschap, centraal twee periziken, Wanli-periode, 16e eeuw - 
Diam. 22 cm, met rozenhouten basement - 300

 306 Bronzen sculptuur van een tijger, Japan, Meiji periode, circa 1900 - L. 50 cm - 150

307

308 310

 307 Bronzen sculptuur van een tijger met glazen ogen, Japan, Meiji-periode, circa 1900, gesigneerd - L. 37 cm - 150

 308 Bronzen sculptuur voorstellende Hotei, gesigneerd, Japan, aangekocht Indonesië, circa 1910 - H. 28 cm - 75

 309 Bronzen octagonaal wierookvat met reliëfdecor, gemerkt: Xuande, aangekocht Indonesië, circa 1910 - Diam. 15 cm - 25

 310 Polychrome Chinees porseleinen zittende Boeddha, gemerkt met twee zegelmerken in reliëf, 20e eeuw -H ca. 24,5 cm- à.t.p.

 311 Opengewerkte achtzijdige verzilverde dekseldoos met decor van vogels en planten, China, eerste helft 20e eeuw -H 7 cm- à.t.p.

 312 Balustervormig Satsuma vaasje met vol decor van vlinders, gesigneerd (H. ca. 7 cm- 20
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 313
Okimono op rond basement van een schilder van waaiers temidden van attributen en waaiers, Japan, Meiji periode, gesigneerd -Diam 
10 cm, H ca. 10 cm- 150

 314
Chinees porseleinen famille rose kom met decor van figuren aan de buitenzijde, reliëf-fries aan de binnenzijde met floraal decor en 
decor van een koopman op de bodem, op gestoken rozenhouten basement, 19e/20e eeuw -Diam kom 18 cm, H 9 cm, minimale fritting 
aan de rand-

50

 315 Japans porseleinen Imari kom met landschapsdecor op de bodem, 20e eeuw -Diam 18,2, H 6 cm- 40

 316 Japans gestoken rozenhouten beeldje van een trainer van apen, Meiji periode, gesigneerd -barst, één stokje ontbreekt, één stokje 
afgebroken -H. ca. 14 cm- 40

 317 Twee Chinese glazen snuifflesjes met achterglasschilderingen, erotische voorstellingen, 20e eeuw 40

318

325

 318 Gestoken walnoot met decor van figuren, China, circa 1900 40
 319 Turkooiskleurige cloisonné dekseldoos met decor van ranken en chrysanthen op vier bolpootjes -11 x 13,5 x 23 cm- 60
 320 Turkooiskleurig cloisonné dekseldoosje met decor van bloemen, waaronder bloesems -3,5 x 8 x 9,5 cm- 20

 321 Twee Chinese roodbruine cloissonné vaasjes, één met drakendecor en één met vogel- en bloesemdecor -H. hoogste vaasje ca. 15,5 
cm- 30

 322 Drie Chinese groene cloisonné vaasjes met bloemdecor -H. grootste vaasje 18,5 cm- 30
 323 Chinese turkooiskleurige schotel met groene rand en chrysanthendecor -Diam. 31 cm- 40
 324 Chinese turkooiskleurige dekselschaal met groene rand en decor van vogels en bloesems -H. ca. 10, Diam. ca. 19 cm- 40

 325
Drie Chinese turkooiskleurige cloisonné vaasjes met chrysanthen- en bloesemdecor op gestoken vruchtenhouten basement -H. met 
basement 9,8 cm- 30

 326 Chinese rechthoekige turkooiskleurige cloisonné theebus met afgeschuinde hoeken en decor van vlinders en een haan -8 x 4,3 x 8,1 
cm- 15

 327 Paar Chinese zwarte cloisonné vaasjes met decor van bloesems, asbakje met chrysanthendecor en turkooiskleurige lucifersdoosje-
shouder met bloemdecor 30

 328 Paar Chinese cloisonné vaasjes met polychroom bloesem- en chrysanthendecor -H. ca. 10,4 cm- 30
 329 Chinees roodbruin balustervormig dekselpotje en vaasje met floraal decor -H. dekselpotje ca. 11 cm- 20
 330 Paar Chinese turkooiskleurige cloisonné vaasjes met floraal decor H. ca. 10,5 cm- 20
 331 Twee bronzen wierookbranders in de vorm van een kwartel, China, 19e eeuw - basement en pootjes missend - L. 14 cm - 20
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 332 Paar Chinese schilderingen: portret van een jonge vrouw en twee fluitspelende vrouwen, tweede helft 20e eeuw 50

 333
Serie van 24 Chinese gouaches op rijstpapier voorzien van begeleidende brief met uitleg over de voorstellingen, gedateerd Djokja-
karta, 8 juni 1881 - circa 14 x 10 cm - 150

 334 Gevlochten reiskist versierd met lakwerk, China/Indonesië, circa 1920 - H. 70, Diam 43 cm - 50

 335 Kapitale Imari vissenkom met diverse decoren in vakverdeling, de binnnenzijde versierd met vlinders, Japan, circa 1900 - H. 25, 
Diam. 50 cm. 100

 336 Gestoken houten, gedeeltelijk vergulde en met spiegelglas ingelegde op zijn zij liggende Boeddha, Birma, tweede helft 20e eeuw -L. 
ca. 57 cm- 40

337

343

 337
Driedelig Chinees porseleinen kaststel met famille rose decor van krijgers, bestaande uit: balustervormige dekselvaas en twee beker-
vormige vazen, 19e eeuw -H. hoogste vaas 26 cm, chip rand dekselvaas, deksel gelijmd, glazuurchipjes één van de bekervazen- 40

 338 Divers Chinees en Japans porselein, vaasjes, gemberpotten, etc. à.t.p.

 339
Vier Chinees porseleinen schoteltjes en drie kommetjes met Lowestoft decor van bloemen -drie schoteltjes chipje aan de rand, één 
met haarscheurtje, twee kommetjes met chipjes-, schoteltje met blauw-wit decor van ruiters -diam. 13,5 cm, chipje binnenkant 
standring-, etc.

20

 340 Chinees gestoken benen schaakspel, 19e eeuw -H grootste stuk 11 cm, één pion ontbreekt, defecten- 40
 341 Drie Chinese Imari schoteltjes en zes kommetjes, Qianlong, eind 18e eeuw -drie grootste kommetjes en één schoteltje beschadigd- à.t.p.
 342 Paar Kutani puntvaasjes, Chinese keramiek figuurtjes, messing Minangkabau huisjes, Javaans koperen schaal, etc. 20
 343 Chinees porseleinen bedekte vaas met decor van zotjes en hofdame in landschapstuin, op rozenhouten voet, 19e eeuw - 26 cm - 200

 344 Imari gembervaasje met opengewerkt rozenhouten deksel en basementje, 19 eeuw - 21 cm - , daarbij: bronzen vaas met decor van 
wajang figuren - Diam. 21 cm - 15

 345 Drie Chinees porseleinen kommetjes en schoteltjes, waaronder met krabben decor, daarbij: vijf diverse Chinees porseleinen schotel-
tjes, alle 18e eeuw - diverse haarlijnen en chips - 30

346

 346 Serie van drie Chinees porseleinen bordjes met vakverdeling, laat 18e eeuw - Diam. 21 cm, twee chips - 20

 347 Japans porseleinen schotel met decor van een karper, circa 1920, Chinees porseleinen bedekte kom, bolvaasje, bord met chinoiserie 
decor en Lowestoft theepotje, 18e/19e eeuw 25

 348 Chinees porseleinen bolvaas met polychroom decor van krijgsheren te paard, circa 1900, gestoken houten postzegelhouder, Bali, 
messing tazza en schaaltje 10

 349 Golok in houten schede, de greep in de vorm van een vogelklauw, Java en een dolk in lederen schede, de hoornen greep in de vorm 
van een aapje à.t.p.

 350 Twee Chinees porseleinen borden met floraal decor, Qianlong en een Chinees Imari kommetje met schoteltje, 18e eeuw - randschilfer 
- 20

 351 Chinees porseleinen bord met vakverdeling en peterselie decor, daarbij: serie van zeven schoteltjes met peterseliedecor, alle Kangxi 
gemerkt en periode 40

 352 Twee benen snijstukjes, glazen schaaltje, beeldje, etc. -lichte defecten- à.t.p.
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 353 IJzeren lanspunt, Bali - L. 37 cm - 50

 354 Balinees houten beeld: man met haan voor hanengevecht en kris op zijn rug -lichte defecten, H 24 cm- à.t.p.

 355 Chinese roodbruine en blauwe geëmailleerde vazen met cartouches waarin decor van een vrouw in tuin -H. 21 cm- 80

 356 Chinese blauwe dekselpot en vaas met bloemdecor -H. vaas 18 cm- 20

 357 Chinees blauw cloisonné schaaltje en drie vaasjes met floraal decor -H. grootste vaasje 16 cm- 40

 358 Zeven Chinese cloisonné vaasjes in diverse kleuren met diverse decors -H. grootste vaasje 11 cm- 30

 359 Drie Chinese cloisonné vaasjes in diverse kleuren met diverse decors -H. grootste vaasje 13 cm- 20

 360 Chinese witte cloisonné schotel met polychroom drakendecor -Diam. 23,1 cm- 20

361 362

 361 Paar Chinese kalebasvormige cloisonné vaasjes met kostbaarheden decor -H. 17 cm- 30

 362 Paar Chinese gedeeltelijk vergulde balustervormige Chinese cloisonné vazen met cartouches en floraal decor -H. 21 cm- 40

 363 Chinese cloisonné vaas met polychroom bloem- en vogeldecor -H. ca. 31 cm- 30

 364 Paar taps toelopende zeszijdige Chinese zwarte cloisonné vazen met polychroom chrysanthen- en vogeldecor -H. 25,5 cm- 40

 365 Paar Chinese cloisonné vazen met polychroom vogel op bloesemtakdecor en grepen in de vorm van olifantenkoppen met ringen -H. 
23 cm- 30

 366 Chinese cloisonné kom, twee kommetjes en schaaltje met polychrome florale decors -Diam. schaaltje 17 cm- 30
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 367 Paar Chinese ronde cloisonné vaasjes met polychroom floraal decor op ronde voet -H. 20,3 cm- 35

 368 Zeven Chinese witte cloisonné vaasjes en drie dekseldoosjes met diverse polychrome decors -H. grootste vaasje ca. 15,5 cm- 35

 369 Twee Chinese witte cloisonné vazen met polychroom floraal en drakendecor -H. grootste vaas 23 cm- 20

 370 Paar Chinese cloisonné vaasjes met polychroom vogeldecor -H. 16 cm- 30

 371 Paar Chinese balustervormige blauwe cloisonné dekselpotjes met bloemdecor -H. ca. 16 cm- 20

 372 Paar Chinese cloisonné vaasjes met polychroom drakenkopdecor -H. ca. 15,8 cm- 30

373
381 386

 373 Paar Chinese kalebasvormige vaasjes met polychroom chrysanthendecor -H. ca. 16 cm- 30
 374 Chinese cloisonné vaas met polychroom chrysanthen- en vlinderdecor -H. 25,5 cm- 20
 375 Chinese cloisonné vaas met polychroom decor van maskers en buffelkoppen -H. ca. 21 cm- 20
 376 Paar Chinese cloisonné vaasjes, één met drakendecor en één met cartouches met kraanvogels -H. ca. 16 cm- 30
 377 Zeven Chinese cloisonné vaasjes, asbak, drie eieren en twee dekselpotjes met diverse polychrome decors 50
 378 Zeven Chinese cloisonné vazen met diverse polychrome decors -H. grootste vaas ca. 23,5 cm- 60
 379 Chinese bruine rode en blauwe cloisonné vaas met polychroom floraal decor -H. ca. 21 cm- 30
 380 Paar balustervormige Chinese cloisonné vazen met verdikte hals en polychroom chrysanthen- en vogeldecor -H. ca. 26 cm- 40
 381 Chinese cloisonné vaas met wolkjes- en polychroom drakendecor -H. ca. 25,5 cm- 20
 382 Chinese cloisonné vaas met polychroom floraal decor -H. ca. 21 cm- 15
 383 Drie Chinese witte cloisonné vazen en gemberpot met wolkjesdecor en polychroom floraal en vogeldecor -H. grootste vaas 25,5 cm- 40
 384 Vijf Chinese cloisonné vazen en schaal met wolkjes- en polychroom bloesem-, bloem- en vogeldecor -H. grootste vaas 26 cm. 80
 385 Zes Chinese cloisonnévazen met polychroom bloem- en vogeldecor -H. grootste vaas 26 cm- 80
 386 Paar Chinese cloisonné vazen met polychroom chrysanthendecor op gestoken houten basementen, in originele doos -H. ca. 26 cm- 40
 387 Drie Chineze bruine cloisonné vazen met polychroom floraal decor -H. grootste vaas ca. 26 cm- 40
 388 Paar Chinese groene cloisonné vaasjes met polychroom bloesemdecor -H. 16 cm- 20
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 389 Chinese cloisonné vaas met polychroom bloem- en vlinderdecor -H. 21 cm- 20
 390 Chinese cloisonné vaas met polychroom bloemenmanddecor -H. ca. 26,5 cm- 20

 391 Chinese witte cloisonné vaas met wolkjes- en blauw drakendecor, blauwe vaas met wolkjes- en polychroom drakendecor en bruinrode 
vaas met wolkjes- en polychroom drakendecor -H. grootste vaas 31,3 cm- 50

 392 Paar Chinese zwarte cloisonné dekselpotten met meander- en polychroom chrysanthendecor -H. ca. 18 cm- 30
 393 Vier Chinese bruine cloisonné vazen en dekselpot met polychroom floraal decor -H. grootste vaas ca. 26 cm- 60
 394 Palissander beeld voorstellende Garuda en Shiva zittend op Naga, Bali - H. 43 cm - 50
 395 Zes Chinese cloisonné vaasjes en drie dekselpotjes met polychroom bloemdecor -H. grootste vaas -H. 21 cm- 50
 396 Zes Chinese cloisonné dekselpotjes met polychroom floraal decor -Diam. grootste dekselpotje 13 cm- 50
 397 Palissander snijwerk voorstellende Hanuman in gevecht met Naga, Bali - H. 51 cm - 50
 398 Hardhouten snijwerk voorstellende Quanyin staand op draak met glazen ogen en benen tanden, Bali - 47 cm - 40
 399 Hardhouten snijwerk voorstellende een Chinese generaal, Bali - H. 45 cm - 30
 400 Vijf Chinese zwarte cloisonné vazen en dekselpot met wolkjes- en polychroom bloem- en drakendecor -H. grootste vaas 24 cm- 60
 401 Chinese bruinrode kalebasvormige cloisonné vaas met polychroom bloemdecor -H. 21 cm- 20
 402 Twee chinese roodbruine en groene cloisonné vaasjes met polychroom chrysanthendecor -H. ca. 13,6 cm- 40
 403 Zes Chinese cloisonné vaasjes en dekselpotje met polychroom floraal- en drakendecor 80
 404 Chinees wit cloisonné vaasje met polychroom floraal decor -H. 21 cm- 20

 405 Chinees groen cloisonné vaasje met polychroom bloesemdecor, ei en geëmailleerd theebusje met polychroom decor van vrouwen in 
een tuin 20

 406 Zeven Chinese cloisonné vaasjes en drie dekselpotjes met polychroom floraal en drakendecor -H. grootste vaasje 8,4 cm- 40
 407 Zes Chinese cloisonné dekseldoosjes met polychroom floraal en drakendecor in doos 40

 408 Vijf Chinees eierschaal porseleinen vaasjes met polychrome landschapsdecors, gemerkt, in doos, daarbij: vier natuurstenen Jian Shen 
ballen in doos 20

 409 Vijf Chinese cloisonné vaasjes en twee dekseldoosjes met floraal en vogeldecor op gestoken houten onderzettertjes 20
 410 Agaten snijstuk  op gestoken houten basement: Boeddha met biddende vrouw - H. 12,5 cm 30
 411 Gestoken houten fries: goden en godinnen, India, tweede helft 20e eeuw -19 x 90 cm- à.t.p.
 412 Jadeiet snijwerk van een staande vrouw met bloesemtak - H. 26 cm - 25

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

 414 Chinees en Japans porselein, oosterse beeldjes. etc. à.t.p.
 415 Gestoken bamboe penselenhouder met bamboedecor, lakvaasje, Yixing theepotje in doos, etc. 20
 416 Chinese porseleinen parapuhouder/vaas met blauw-wit floraal en vogeldecor -H. , tweede helft 20e eeuw -H. 47 cm- à.t.p.
 417 Yixing theeset in doos, bestaande uit: theepot, melkkan en zes kommetjes, gemerkt à.t.p.
 418 Vervallen / Withdrawn, no lot 0

419
 419 Pitriet omwonden flacon met benen montuur en dop, China, circa 1900 30
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 420 Acht miniatuur boompjes vervaardigd uit kralen en andere materialen, op diverse basementen - H. grootste boompje 28 cm - à.t.p.
 421 Divers Chinees porselein met blauw-wit decor, kommen en schotels, vazen, kandelaars, etc., 19e/20e eeuw -defecten- 40
 422 Chinees en Japans porselein, 19e eeuwse gemberpot met blauw-wit floraal decor, Kutani tuitflesje, kommetjes, etc. à.t.p.

 423 Twee Chinese, gedeeltelijk vergulde zwartlak basementen/tafels met polychroom decor van bloemen en vogels -13 x 54,5 x 108 cm, 
gebruikssporen- Wordt niet verzonden à.t.p.

 424 Bronzen Boeddha op lotustroon, vroeg 20e eeuw - H. 13 cm - 30
 425 Chinees spekstenen snijstuk: zittende hoogwaardigheidsbekleder -H. 20 cm-, eerste helft 20e eeuw 20
 426 Gestoken hardhouten buste voorstellende Dewi Sri, Bali, midden 20e eeuw - H. 41 cm - 25
 427 Twee hardhouten sculpturen voorstellende Balinese danseressen, Bali, midden 20e eeuw - H. 30 en 35 cm - 25

 428 Zeven Chinees porseleinen borden en schotel, negen schoteltjes en zes kommetjes, Qianlong periode - diverse beschadigingen en 
restauraties - 30

 429 Chinees porseleinen bordje met decor van ‘Zotjes’ in cartouches en een schoteltje met reliëf en floraal decor, Kangxi periode - Diam. 
21,5 en 16,5 cm, schotel met haarlijn - 25

 430 Vijf Chinese gemberpotten en een Japans porseleinen bord met decor van paradijsvogel in landschap, 19e eeuw en later - diverse 
beschadigingen - 20

 431 Tokoname aardewerk vaas met decor van een draak in de wolken, Japan, midden 20e eeuw - H. 20,5 cm - 25

 432 Twee Chinees porseleinen kwispedoors, één gemerkt Kangxi, Imari miniatuur sprenkelaar en een Japanlak kistje - één kwispedoor 
gerestaureerd, één met haarlijn - 25

 433 Drie steengoed beeldjes, waaronder een vruchtbaarheidsbeeld, India en een metalen tempelbel, Tibet 25
 434 Drie gestoken palissander handen van Boeddha -H. grootste hand 29 cm- à.t.p.
 435 Imari schotel, drie Kutani borden en schotel, trompetvaasje en miniatuur dekselpotje - vaasje en dekselpotje beschadigd - 20
 436 Drie Chinees porseleinen schotels met blauw-wit floraal decor, Qianlong -Diam. grootste schotel 29 cm., diverse kwaliteiten- 40
 437 Japans gestoken benen greep voor mes met decor van een man, voor mes, gestoken stukken been, parelmoer, etc., circa 1900 à.t.p.

438

 438
Japanse prent, met waterverf en gouache gehoogd: vogels op een tak, -20 x 26,5 cm- en Chinese prent: vrouwen op een veranda -34,5 
x 22,5 cm- à.t.p.

 439 Gestoken ivoren okimono: man met kind op de rug, circa 1900 -H. ca. 13 cm, lichte defecten- 100
 440 Chinees en Japans porselein: gemberpotten, serviesgedeelte met vol polychroom bloemdecor, etc., 20e eeuw 20
 441 Chinese School: vissen, aquarel, gesigneerd -60 x 43- 40
 442 Drie Japanse erotische prenten -grootste prent 11,2 x 17,2 cm- 60
 443 Balinese School: drie miniaturen met afbeeldingen met figuren, gouache -grootste miniatuur 11 x 15,5 cm- 20
 444 Chinese en Japanse prenten en aquarellen, 20e eeuw à.t.p.
 445 Circa acht erotische prenten, herkomst: Robert van Gulik (1910-1967), schrijver en diplomaat à.t.p.
 446 Chinees en Japans porselein, vazen, gemberpot, etc., 19e/20e eeuw -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 447 Balinees masker, lepelrek, kleine buste van een Balinese bruidegom, en slagwapen, daarbij: twee Afrikaanse bronzen beeldjes van 
mannen 20

 448 Theetegel -gebruikssporen- à.t.p.
 449 Satsuma lampvoet in de vorm van een olifant met pagode op zijn rug, op houten basement, eerste kwart 20e eeuw -h. 42,5 cm- à.t.p.
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Aziatisch snijwerk / Asian carving
 450 A wooden skull, with teeth (height 97 mm.) 25
 451 A nephrite-jade carved fruit tree, with Chinese peaches (immortality) (height c. 170 mm.) 20
 452 A soapstone, cabochon-like, with an incuse carved sitting statuette of a wise Chinese, ‘kitchen god’ (height c. 90 mm.) 10
 453 A piece of carved soapstone: ‘acrobatic monkeys’ (height c. 72 mm.) à.t.p.
 454 A carved Buddha form calcite, ‘prosperity’ (height c. 75 mm.) 10
 455 An attractive red coral carving as Chinese art, Lao Tse (height c. 125 mm.) 20
 456 A nice piece of red coral, smoothened (c. 110 mm.) 25
 457 A carved tray from serpentine, with the head of a hippopotamus in the middle, black-green (length c. 153 mm.) 25
 458 A small carving from Kenia, brownish soapstone (Kisi stone), ‘mother and child’, polished (height c. 123 mm.) à.t.p.
 459 A nice carving of smoky rutile quartz, ‘monkey with peach of immortality’ (height c. 95 mm.) 135
 460 A carving of a monkey, soapstone (height c. 105 mm.) 10
 461 A beautiful carved Hippopotamus from serpentine (length c. 130 mm.) 25
 462 An attractive carved Hippopotamus, lying with his jaws wide open, green verdite (length c. 140 mm.) 45
 463 A carved statuette of a Buddha (height c. 55 mm.), on basement 15
 464 A green verdite carved turtle, signed, moving slowly (length c. 165 mm., height c. 93 mm.) 25
 465 A group of drie happy penguins (the largest c. 62 mm.), carved moose horn, on wooden basement 20
 466 A nice carving of a fish, carnelian-agate (height c. 110 mm.) 45
 467 A polished piece of malachite, with a small clock (c. 85 x 45 mm.) 30
 468 A nicely carved cat, lapis lazuli, sitting in a satisfied way (height c. 70 mm.) 20
 469 A carved statuette of 2 owls sitting, deer horn (height c. 80 mm., added wooden basement) 35
 470 A human-shaped skull, carved form horn of the Megaloceras (height c. 55 mm.) 45
 471 A human-shaped skull, carved horn of the ‘Irish Elk’, appr. 50.000 years of age (height c. 55 mm.) 45

472

473
 472 A carved lying Buddha, made of moose horn (length c. 74 mm.) 35
 473 Moose horn - a human shaped skull, jaws open (height c. 55 mm.) 50
 474 A double-harted carved and polished piece of obsidian (vulcanic glas, length c. 105 mm.) 45
 475 A nicely carved piece of rainbow obsidian, vulcanic glas, Mexico (lenghth c. 83 mm.) 20
 476 A nicely carved piece of rainbow obsidian, 8-rayed star shaped, vulcanic glas, Mexico (lenghth c. 76 mm.) 25
 477 A pair of Koala bears, carved of white-brown calcite (height c. 53 mm.) 25
 478 A beautiful carved statuette of an acrobatic skeleton, deer horn (heigth c. 50 mm.) 35

 479 The Fossil baleen-type whale bone Herpetocetus sp is about 40 million years old. Holland is famous for Ice age fossils from the North 
Sea but Herpetocetus is still a mystery. A human-shaped skull (height c. 60 mm.) 60

 480 Herpetocetus - A human-shaped skull (height c. 41 mm.) 45
 481 Herpetocetus - A human-shaped skull (height c. 105 mm.) 300
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 482 A nicely carved apocalyptic horse, deer horn (height 75 mm., on wooden basement) 35
 483 A very detailed carving of Ganesha, moose horn (height c. 75 mm., on wooden basement) 75
 484 A carved elephant of malachite, Katanga Zaire, trumpetting (height c. 52 mm.) 60
 485 A carved crocodile of malachite, Katanga Zaire (height c. 103 mm.) 35
 486 A carved cat of malachite, Katanga Zaire, sitting (height c. 70 mm.) 25
 487 A carved statuette of an owl, malachite, Katanga Zaire (height c. 58 mm.) 25
 488 A majestic carving of a lion, malachite, Katanga Zaire (length c. 78 mm.) 35
 489 A carved squirrel, of malachite, Katanga Zaire, nibbling his lunch (height c. 63 mm.) 35
 490 A carved dog, waiting to play, malachite, Katanga Zaire (length c. 45 mm.) 15
 491 A carved owl, malachite, Katanga Zaire (height c. 32 mm.) 10
 492 A carved snail, malachite, Katanga Zaire, carrying his home (length c. 66 mm.) 20
 493 A sitting cat, carved of malachite, Katanga Zaire (height c. 46 mm.) 20
 494 A carved fish, malachite, Katanga Zaire, in swimming pose (length c. 54 mm.) 15
 495 An owl, carved of malachite, Katanga Zaire (height c. 38 mm.) 10
 496 A nicely carved and polished piece of carnelian stone, Madagaskar, height c. 95 mm. 35
 497 A nice piece of labradoriet, polished (height c. 88 mm.) 30

498
505

513 514
 498 A wise owl, standing on one foot, holding feather in second foot, carved of deer horn (height c. 65 mm., on wooden basement) 40
 499 A carved piece of fossil coral in the shape of a fox, from the Mioceen era, appr. 15 million years old (length c. 50 mm.) 20
 500 A nicely carved squirrel eating his banana, made of fossil walrus (height c. 32 mm.) 45
 501 Ghanesha, a detailed carved statuette of deer horn (height c. 51 mm.) 55
 502 Ghanesha, a detailed carved statuette, made of fossil walrus (height c. 35 mm.) 65
 503 A carved totem, flat design, from a mammoth, northwest coast Canada (length c. 67 mm.) 40
 504 A carved owl, of deer horn, wings high (height c. 48 mm.) 25
 505 A square piece of mammoth horn (c. 34x37 mm.), beautifully carved, in the shape of forest spirits (one tiny rough spot) 25
 506 A carved statuette of a Japanese temple guard (Kirin), made of bone (height c. 65 mm.) 25
 507 A carved wild cat, made of deer horn (length c. 58 mm.) 40
 508 A carved friendly dog, made of deer horn (length c. 48 mm.) 30
 509 An angelfish, carved from a Tagua nut, swimming through coral (height c. 55 mm.) 20
 510 A helmeted skull, on a basement, carved of deer horn (height c. 31 mm.) 15
 511 A beautiful and detailed carved Kwan Yin, made of deer horn (height c. 77 mm.) 20
 512 A dog, carved of deer horn (length c. 66 mm.), on a wooden basement 30
 513 A statuette of a praying Maria, carved of deer horn (height c. 55 mm.), on a wooden basement 35
 514 A parrot, masterly carved of a Tagua nut (height c. 46 mm.) 20
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 515 A frog, enjoying the sun on a leaflet, carved deer horn (length c. 43 mm.) 20

 516 A mother delphin and her baby, swimming above coral, carved of a Tagua nut (height c. 44 mm.) 25
 517 A mouse, carved of a Tagua nut (height c. 40 mm.) 20
 518 A carved frog, on a leaf, bone (length c. 36 mm.) 15
 519 A wolf, waiting for action, carved, Tagua nut (height c. 40 mm.) 15
 520 A nice piece of carving, two cats, they caught your attention, carved mammoth (Taymir, Siberia, 20.000 years of age) 120

 521 A horse reclining to left, carved deer horn, length c. 70 mm., on a wooden basement 40

 522 A silver belt buckle, silver with labradorite (length c. 65 mm) 200
 523 A pendant, Buddha, for luck (c. 40 mm. height, with loop) à.t.p.
 524 A nice carving of a mermaid (height c. 86 mm.), mammoth, framed, as a pendant, also attached mother of pearl 135
 525 A carved piece of mammoth, a Buddha, framed as a pendant and with 3 facet polished tourmalines 120

526 528 531

 526 A carved Buddha of mammoth bone (height c. 50 mm.), framed as a pendant, with 3 small rock crystals and 5 polished pieces of topaz 100

 527 A carved dragon (length c. 68 mm.), mammoth, framed as a pendant, with a polished peridoot and a watermelon tourmaline 180

 528
A nice carving of mammoth (c. 54 mm.), a flower fairy, framed as a pendant, with also a piece of cobalto calcite (total height without 
loop 88 mm.) 140

 529

Horn is one of the earliest materials used by mankind for amulets and talismans, weapons and tools. It quickly acquired magical 
associations and became essential for ceremonies and rites of all kinds. Horn is still believed to be lucky and to possess great powers 
today. One of these is to imbue the bearer with the qualities of the animal represented as well as the animal it came from. - A happy 
Orangutan, stretching right arm, elk horn, on wooden basement (height without basement c. 130 mm.)

60

 530 A beautiful carved walking bear family, 3 bears following the leader, moose Horn, on wooden basement (length c. 170 mm, height c. 
50 mm.) 100

 531 A stunning carved Mermaid with a seahorse at her side. Watch her fishy skin, real craftmanship! Walrus bone (height c. 150 mm.) 300

 532 A nicely carved rat, her legs resting on her own tail, tagua nut (length c. 38 mm.) 20

 533 Dog Netsuke style, cut from a Tagua nut (length c. 41 mm.) 20

 534 An outstretched tortoise, carved in elk horn (height c. 46 mm.) 30
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 535 Chinees goudstenen snijstuk: zittende vrouw bij panther -H. met basement circa 14,5 cm- 50

Krissen en diversen / Kerissen

 536 Golok - 26cm - 10

 537
Golok in aan de bovenzijde gestoken houten schede, het hoornen handvat gedecoreerd met een bewerkte 18kt gouden band, de schede 
gedecoreerd met afwisselend BWZG en verguld BWZG banden, Sumatra, 19e/20e eeuw -L. 58,5 cm, gebruikssporen- 100

538 541

 538
Golok in aan bovenzijde gestoken houten schede, het begin van het stalen lemmet gedecoreerd, een gestoken hoornen handvat, onder 
de gestoken houten bovenzijde van de schede, voorzien van vergulde BWZG banden,  een rijk bewerkte 14kt gouden band, Sumatra, 
19e/20e eeuw -L. 67,5 cm, een deel van het handvat is afgebroken-

75

 539 Keris Majapahit/Sajen, negen-luks, - L. 38 cm - 100
 540 Antieke keris Buda, 14e eeuw - L. 26.5 cm - 100
 541 Keris, Sumatra, met naga en ivoren greep, 19e eeuw - L. 42 cm - 50
 542 Keris, negen-luks, met adeg sapu pamor, Oost-Java - L. 40 cm - 50
 543 Keris, negen-luks, met adeg sapu pamor, Oost-Java - L. 39 cm - 50
 544 Vroege Keris Buda met Djokja greep - L. 31 cm - 50
 545 Keris, vijf-luks, met fraai pamor - L. 43 cm - 50

546
548

 546 Keris, 11-luks, met naga - L. 44 cm - 30

 547 Djokja keris met messing overschede en een peniskoker gemaakt van een kalebas, West-Papoea 25

 548 Keris met een Buta Nawasari greep in gestoken houten schede, de kling versierd met vergulde naga - L. 66 cm - 50
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 549 Pedang in messing overschede en vergulde naga, Java - L. 66 cm - 25
 550 Twee antieke kerissen Buda - L. 21 cm - 40
 551 Twee kerissen zonder monturen, waaronder 7-luks 30
 552 Twee kerissen met naga zonder monturen, waaronder 17-luks 30
 553 Drie kerissen zonder monturen met diverse pamor 40
 554 Drie kerissen zonder monturen met diverse pamor 40
 555 Drie kerissen zonder monturen, 7,9,en 13-luks 30
 556 Drie kerissen zonder monturen met fraai pamor 30
 557 Vier antieke kerissen zonder monturen en diverse onderdelen 25

Ethnografie
 558 Vijf speren, Australië en Congo 50
 559 Beschilderd houten schild versierd met geometrisch snijwerk, Sepik, Papoea-Nieuw Guinea - L. 195 cm - 50
 560 Drie diverse speren en een houten roeispaan, Congo en Papoea- Nieuw Guinea 20
 561 Uitgebreid lot diverse speren, pijlen en bogen, Papoea-Nieuw Guinea, 20e eeuw 25

562 567 572
 562 Afrikaanse kralenkunst, tasje, koker, etc. à.t.p.
 563 Mahoniehouten buste van president en koning van Haiti, Henrik I (1807–1820) - H. 27 cm - à.t.p.
 564 Opengewerkte metalen ceintuur in Ottomaanse stijl - L. 78 cm - 25
 565 Kauri houten snijwerk van een ‘Teko’ krijger met parelmoer ingelegde ogen, Nieuw-Zeeland - H. 52 cm - à.t.p.
 566 Drie gestoken houten Afrikaanse beelden, daarbij: gestoken houten schild, mogelijk Polynesië - H. tussen 80 en 130 cm - 25

Lakstempels / Seals / Sceaux / Petschafte
 567 Ovaal bronzen zegelstempel: Jezus, H. Hart, circa 1800 -latere gravering aan de achterzijde: ‘A. Bosquet’ -4,3 x 3,2 cm- 20

 568 Messing lakstempel aan vruchtenhouten greep met familiewapen: op goud een adelaar met gespreide vleugels, helmteken kop van een 
adelaar, vergezeld van de letters PA 50

 569 Messing lakstempel met familiewapen aan vruchtenhouten greep: op rood drie vleugels, 2,1, twee omziende griffioenen als schild-
drager, helmteken bekroond hoofd (?) tussen een vlucht 50

 570
Verzilverd lakstempel met familiewapen en greep in de vorm van een buste van Helmuth von Moltke, eerste kwart 20e eeuw, daarbij: 
tinnen lakstempel met familiewapen en vruchtenhouten greep in de de vorm van een Egyptisch hoofd uit de oudheid, circa 1800: 
ruitvormig wapenschild, gedragen door een strik, rustend op twee lauwertakken: op zilver drie mandflessen 2,1,

80

 571 Messing lakstempel ‘MB’, aan composiet greep met buste van Beethoven, messing stempel met greep in de vorm van het Münchener 
Kindl, beide circa 1900 en messing stempel aan kunsstof greep, circa 1930 50

 572
Stalen lakstempel met baronnenkroon en springend ree als helmteken, aan ebonieten greep met decor van kariatiden, circa 1870 -H 
11,3 cm- 70

 573 3e gehalte zilveren lakstempel ‘Maud’ en lakstempel ‘EE’, eerste kwart 20e eeuw 50
 574 Drie messing lakstempels, circa 1900, ‘MY’of ‘YM’, ‘LK’ en ‘F’ 60

Munten, penningen en divers
 575 Gouden Vijfje 1912 in 14k mounting en een gouden Euro penning 125
 576 Gouden Tientje 1877, in 18k gouden montuur 300
 577 Gouden tientje, 1912 175
 578 Gouden tientje Beatrix 1980-90, 18kt 125
 579 Twee gouden tientjes, 1876 en 1912 400
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 580 Twee gouden tientjes, 1897 en 1925 350
 581 Gouden Rial in 14kt gouden montuur 200
 582 Zilveren scheepjesschelling, West-Friesland, 1678 20
 583 Munten, Nederland en wereld, waaronder zilver, Rode Kruis plaquette, etc. 20
 584 Zilveren rijksdaalder, vijf guldens, tien gulden munt, half dollar, etc., in porseleinen doosje 20
 585 Blik met Belgische en Nederlandse munten, tevens divers, uitzoeken à.t.p.
 586 Doosje zilveren munten Nederland waaronder vooroorlogse rijksdaalders en Juliana zilver 55

 587 Klein kavel bestaande uit leeg Kabe album ‘Nederland en Overzeese Rijksdelen’, blikje centen, bankbiljet, aandeel en een UNC 
Dominicaanse Republiek 1984 à.t.p.

 588 Bakje diverse munten, penningen en toebehoren à.t.p.
 589 Nederlandse munten waaronder veel zilveren rijksdaalders en tien gulden munten 100
 590 Een lotje met 6 Rijksdaalders ca. 1930, 3 x 1/2 Gulden 1927-1930, 16 x vierkante Stuiver jaren ‘20/’30 en Marshall zilveren Tientje à.t.p.
 591 Zilveren Juliana muntset en diversen waaronder 10 en 50 gulden muntstukken 100
 592 Muntgeld, waaronder wat zilver en bronzen parochiepenning St. Joannes de Deo, Pijnacker à.t.p.

 593
A wooden presentation box with 6 Roman Sestertii (Marcus Aurelius, Hadrianus, Ant. Pius, Severus Alexander etc.), 1 Roman small 
Folles 4th century and a Byzantine Follis - totally 8 coins in worn conditions (VG), added an old Dutch document (19th century) and 
3 modern bonds and shares

10

 594 Lot munt- en briefgeld, Europa 10
 595 Acht diverse munten waaronder 5 Mark, Schiller, 1955 50

 596 Zilveren penning in fraai doosje Vaticaan 1966/1967 met afbeelding Paulus VI ter ere van de Verenigde Naties - toegevoegd: prijspen-
ning van het Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes te Amsterdam met randinscriptie ‘december 1944’ 10

 597 Zilveren penning in foedraal: Izaak Enschede, Conditor Officinae Typographicae Harlemensis, Izaak Enschede met boek aan tafel 
gezeten, keerzijde: naam van de jubilaris, J. Sweres 31-12-1977, Koninklijke Begeer -diam. 6 cm- à.t.p.

 598 Twee 1e (999/1000) gehalte zilveren penningen in doosje: 14e Elfstedentocht 26 februari 1986, uitgever Rabobank Leeuwarden 
-Diam. 35 mm, gewicht 18 gram- 40

 599 Zes penningen, ‘Voor trouwe dienst’, etc. à.t.p.

 600 Houten cassette met twaalf penningen waaronder zilver: ‘Verovering der Oceanen’, ‘De eerste Europa-drukken in kleur’, etc., uitgave: 
Benelux Muntkantoor Goede à.t.p.

601

 601
Doosje met ca. 6 prijzen van schietverenigingen, vnl. fraai versierde schildjes, w.o. Haarsteeg 1923, Hintham 1915, Nieuwkuijk 1921 
en Oisterwijk 1917, lichte defecten 15

 602 Doosje met ca. 6 prijzen van schietverenigingen, vnl. fraai versierde schildjes, w.o. Woensel 1914, Vlijmen 1920, Den Bosch 1914, 
Tilburg 1917 en Moergestel 1917, lichte defecten 15

 603 Kavel bestaande uit drie ANWB emblemen en penningen, waarbij dames lidmaatschapsinsigne met schildje 1916 10
 604 14kt gouden miniatuur eremedaille Orde van Oranje-Nassau aan lintje 15

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

 606 Bankbiljet: 500 lire, decr. Min. 11 Giugno 1940-Anno XVIII-E 27 Giugno 1919 -gebruikte staat- à.t.p.
 607 Drie leder omwonden messing munthouders -L. grootste munthouder 8,2 cm, defecten- 20
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 608 2e gehalte zilveren munthouder voor gouden tientjes met gedecoreerde banden -H. 3 cm- 40

Mineralen en fossielen

 609
Een rechthoekige leistenen matrix (ca. 87x130 mm.) met daarin de afdrukken van 2 ammonieten (40 en 25 cm., Dactylioceras, waar-
schijnlijk Duitsland), ca. 180 miljoen jaar oud à.t.p.

 610 A matrix (length c. 180mm.) with a nice large outstretched trilobite: Drotops Megalomanicus, Devonian period, 380 million years of 
age, Alnit Morocco (length c. 140 mm.) 100

 611 A larger piece of tourmilated quartz with a nice group of needles of black tourmaline, Brazil (length ca. 200 mm., weight c. 1.4 kilo) 25
 612 A polished piece of purple lepidolite (height c. 126 mm.) 35

 613
Diverse stenen en mineralen: houtkleurig opaal, kwartsstukjes, fluoriet, fuchsiet, Veracruz-amethist, matrix met een stukje kwarts 
‘Herkimer-diamant’, stukje vanadiniet, diverse pyrietjes, groot blok met malachiet en azuriet (Ahouli mijn, Marokko), etc.etc. - totaal 
meer dan 50 stuks

50

614
617

 614 Mineralen, waaronder bergkristal en hematiet 20

 615 Een lot met diverse stenen, mineralen en wat fossielen: een woestijnroos, wat calcietkristallen, enkele kleine geodes, enkele gesneden 
figuurtjes, een stuk ammoniet etc. - start van een mooie collectie? à.t.p.

 616 25 stukjes mineraal in ronde doorzichte doosjes, het geheel van namen voorzien in een display-doos, robijn, saffier, smaragd, aqua-
marijn, opaal, etc. à.t.p.

Pennen/ Pens

 617
Mont Blanc Limited Edition, Catherine The Great, 1997, nr. 1601 / 4810, fountain pen with 18ct gold medium nib, with original cas-
ing and warranty, minor signs of use 500

618 619

 618
Mont Blanc Limited Edition, Peter the Great, 1997, nr. 1601 / 4810, fountain pen with 18ct gold medium nib, with original casing and 
warranty, minor signs of use 500

 619
Mont Blanc Limited Edition, Friedrich II, 1999, nr. 3286 / 4810, fountain pen with 18ct gold medium nib, with original casing and 
warranty, minor signs of use 500
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 620
Mont Blanc Limited Edition, Alexander The Great, 1998, nr. 3295 / 4810, fountain pen with 18ct gold medium nib, with original cas-
ing and warranty, minor signs of use 500

 621
Parker Pen Limited Edition Set, Parker Snake, no. 761, Parker Limited Edition Silver Snake Fountain Pen, no. 761, with 18ct gold 
medium nib, in  original casing and box, outer card board box missing 100

 622 Giant pen, made in Japan, circa 1960s, barrel 24 mm wide, in original box 25

623

624

 623
9k (BWGG) yellow gold Presidential fountain pen and ballpoint pen set, decorated with fine barley engine-turned pattern, cartouches 
not inscribed, fountain pen queeze-filler with integral nib, hallmarked ‘R’ for 1972, ballpoint pen hallmarked ‘D’ for 1978 300

 624
Mabie Todd & Bard eyedropper fountain pen with gold filled floral pattern overlay and 14k gold nib, inscribed ‘THE SWAN PEN - 
PAT, FEB.8 81. FEB.21.82. MAR 6. 88 - MABIE,TODD & BARD NEW YORK, cartouche not inscribed 150

625 626

 625
Waterman’s Ideal 9k (BWGG) gold safety barley fountain pen with 14k gold nib, hallmarked for London, 1915, cartouche not 
inscribed 200

 626
Waterman’s Ideal 554 LEC 14k gold lever filler fountain pen with striped ‘Sheraton’ design and 14k gold nib, cartouche inscribed 
with bold initials ‘DP’, circa 1920s, signs of use 200

627 628

 627
Waterman’s Ideal eyedropper fountain pen, with black rubber cap and gold filled Golph pattern overlay on the barrel, 14k gold no. 4 
nib, cartouche not inscribed, circa 1910s 150

 628
Waterman’s Ideal #42 18k gold safety eyedropper fountain pen with two-tone gold filled barber pole spiral panels and a repousse rose 
on the crown, circa 1920s 200

629

630

 629
Montblanc #244 piston filler fountain pen, green marbled transparent celluloid and plated gold clip and trim, 14k gold #4 nib, circa 
1940s 150

 630
Two Montblanc button filler Simplo fountain pens, coral red celluloid barrels and caps, including original box for the Danish market, 
circa 1930s 200

631 632

 631 Parker Duofold Deluxe Streamline Senior button filler fountain pen, with beige and green marbled celluloid barrel and cap 100
 632 Parker Lucky Curve Jack Knife #26 eyedropper fountain pen, bandless black hard rubber, #12 gold nib, 15.5 cm length, circa 1910s 100
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 633
Parker Pen Limited Edition Set, Parker Snake, no. 510, Parker Limited Edition Silver Snake Fountain Pen, no. 761, with 18ct gold 
medium nib, in  original casing and box including outer card board box 125

 634 Parker Pen Limited Edition Set, Parker Snake, no. 1708, Parker Limited Edition Silver Snake Fountain Pen, no. 761, with 18ct gold 
medium nib, in  original casing and box, box and outer card board box show damages 80

 635 Box for the Parker Pen Limited Edition Set, Parker Snake, the gold edition, no pen included! à.t.p.

 636
18k yellow gold ballpoint pen, Theo Fabergé, Limited Edition no. 61, inscribed ‘Theo Fabergé’ and set with round-cut rubies, sap-
phires and diamonds, hallmarked for London, 1992 400

637 638

 637 John Holland eyedropper fountain pen, with gold filled filigree pattern on the barrel, inscribed ‘John Holland’, circa early 1900s 100

 638
Roy Conklin crescent moon filler 3NL fountain pen, decorated with wave-like pattern on cap and barrel, inscribed ‘Conklin’s Self 
Filling Pen, Non-Leakable - TOLEDO, Ohio, U.S.A. - Pat McM.17.91.OCT.29.01.DEC.L03’, circa 1910s 80

639
640

 639 Waterman’s ideal plunger-filler fountain pen with extra thick barrel, with 14k gold nib 60

 640 Waterford Lismore fountain pen, platinum plated cap and barrel, with 18 karat bi-color gold M nib 60

 641 Waterman pennenset, bestaande uit een vulpen en ballpoint, met lederen etui in doos, Cadeau gegeven door Het Nederlandse Munt-
museum à.t.p.

 642 Doublé vulpen met 14kt gouden pen punt, Waterman, in originele doos -defecten, inscriptie- à.t.p.
 643 Gematteerde chroomkleurige pennenset met vergulde accenten, bestaande uit: ballpoint en vulpen, Parker à.t.p.
 644 Vintage Mont Blanc vulpen, model Noblesse - gebruikerssporen - 40

 645 Sheaffer Targa 1005 gold electroplated vulpen met 14 karaats gouden pen punt in originele doos, daarbij: gedeeltelijk gegalvaniseerde 
zilveren vulpen met iridium pen punt 40

646

 646 Two Parker Lucky Curve eyedropper fountain pens, both decorated with gold filled filigree, ca 1914 - 11 & 13.5 cm - 250
 647 Doublé ballpoint Dupont, in doos, vulpen Waterman en 3e gehalte zilveren vulpotlood Long 60
 648 Drie pennen in lederen etui, twee Parker en een Montblanc, allen met initialen aan de zijkant 40
 649 Vulpennen, waaronder Pelikan, Montblanc Meisterstück, daarbij: vulpotloden, etc. à.t.p.
 650 Collectie vulpennen en ballpoints, Parker, Patty Harpenau pen, daarbij: Super Smoker, the alternative cigarette, etc. 10

Porselein, aardewerk en divers

 651 Kubusvormige keramiek vaas, uitvoering: Mobach, jaren ‘80 - alle zijden 22 cm - à.t.p.
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 652
Gelobde aardewerk vaas, voorzien van decor “Unique Metallique”, schilder: Jan van Schaik 1946-’50, uitvoering: Plateelbakkerij 
Zuid-Holland, Gouda - H. 41 cm, vaas gerestaureerd 40

 653 Keramiek “paddenstoel”buitenlamp met afneembare, deels opengewerkte kap, uitvoering: Mobach, jaren ‘60/’70, gestempeld - H. 60 
cm, moet elektrisch vermaakt worden - 25

 654 Porseleinen sculptuur van een dansend paar, gemerkt met gekroonde N, vermoedelijk Duitsland, jaren ‘30 - H. 15 cm - 20
 655 Aardewerk vaas met lineair decor, Divaldo Para, Brasil à.t.p.

 656 Polychroom porseleinen tafelstuk: door putti getorste schaal op basement, gevuld met kunstfruit, Duitsland, midden 20e eeuw -19,5 x 
30,5 x 24,5 cm- à.t.p.

 657 Porseleinen beeld voorstellende een man en vrouw bij een spiegel, in 18e eeuwse stijl, 20e eeuw - H. 32 cm - 25
 658 Porseleinen beeld voorstellende een liefkozend paar in 18e eeuwse kledij, gemerkt: Sitzendorf - H. 32 cm - 25
 659 Porseleinen beeld voorstellende figuren op en rond een geit, gemerkt: Capodimonte - L. 40 cm, arm gelijmd - 25

 660
Polychroom biscuitporseleinen beeld op mahoniehouten basement: ‘Caccia alla Volpe’, Collezione Porcellane Principe, Ediz. Limitata 
N. 207/500 -circa 44-56 x 38 cm, defecten- wordt niet verzonden- 40

 661 Porseleinen kop-en-schotel met beschilderd floraal decor, gehoogd met goudbeschilderding, mogelijk Wenen, 19e eeuw à.t.p.

 662 Beschilderd aardewerk bord met decor van vissersvrouw in de duinen, naar David Adolf Constant Artz (1837-1890), gemerkt: De 
Porceleyne Fles, Delft - Diam. 24 cm - 20

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

664 669
670

 664
Groot formaat porseleinen bedekte bolle siervaas met vrouwelijk naakt en maritieme voorstelling, gemerkt: Sèvres, voorstelling naar 
Jean Gabriel Daragnès, gedateerd 1933 -H. 44 cm- 300

 665 Polychroom porseleinen beeld voorstellende twee nonnen, gemerkt: Lladro, jaren ‘60/’70 - H. 34,5 cm - 25
 666 Porseleinen vaas met decor ‘Le Jardin du Versace’, uitvoering Rosenthal - H. 18,5 cm - 40

 667 Polychroom plateel bord: ‘Bürgerliches Bräuhaus in Pilsen, Pilsener Urquell, gevestigd 1842, Importeur voor Nederland G.W. Jans-
sen, Gelria, Arnhem’, eerste kwart 20e eeuw -Diam. 41 cm, gelijmd- à.t.p.

 668 Polychroom biscuitporseleinen beeld van een Indiaan met schedel te paard: ‘Prayer to the Healing Spirit’, Buck McCain, door Frank-
lin Mint -H 37,5 cm- à.t.p.

 669 Orange butterfly lustre vase, designed by ‘Daisy’ Makeig-Jones (1881–1945), nr. Z4825, Wedgwood, ca. 1920 -H. 10,5 cm- 80
 670 Vase with lid, Fairyland Lustre, Firbolgs Pattern, Wedgwood -H. ca. 8,5 cm- 100

 671 Gedeeltelijk verguld porseleinen vaasje op voet met geschilderd polychroom decor van zeilboten op zee, gesigneerd mogelijk J.E. 
Dean (K. Denn?), Minton à.t.p.

 672 Ingelijste polychrome tegel: ‘Der Bester Spielfilm 1986’ Nova Regio Noord Brabant (NB ‘80) -19,4 x 17,5 cm- à.t.p.
 673 Delfts wit aardewerk kan, gemerkt RK, 18e/19e eeuw 80

 674 Groot polychroom biscuitporseleinen beeld: ‘Venere alla Toilette’, gesigneerd Joseph Barbetta, Collectie Flavia, Capo di Monte -ca. 
36 x 21 x 37 cm- 80
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 675 Polychroom biscuitporseleinen beeld van een jong minnend paar in 18e eeuwse kleding, gesigneerd Joseph Barbetta, Collectie Flavia, 
Capo di Monte -H. ca.  37 cm- 50

 676 Delfts blauw wandbord met geschilderd blauw-wit decor naar de Luitspeler van Frans Hals, Oud Delft, midden 20e eeuw -Diam 38 
cm- 50

 677
Langwerpige gedeeltelijk vergulde kobaltblauwe porseleinen coupe met cartouche waarin een pastorale voorstelling, , bronzen en 
messing ornamenten op vierkant basement, in de stijl van Sèvres -H 35,5, breedte ca, 42 cm- 30

 678 Polychroom porseleinen beeld van een vechtende uil en slang, ‘The Eagle Owl’, Franklin Mint -H 32,5 cm- 20

 679
Groot polychroom beeld op houten basement: jongen die een kar met kinderen trekt, gesigneerd B. Merli, Capodimonte -H. 23 cm., L. 
36 cm.-, daarbij: polychroom kunststof beeld op houten basement: meisje en jongen met schaaltjes aardbeien, gesigneerd G. Armani 
-H. 20 cm-

à.t.p.

 680 Pendule in plateel kast, dcecor: Clinge, uitvoering: Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda, circa 1925 - H. 38 cm, schilfers aan voet - 50
 681 Plateel inktpot, uitvoering: Arnhemse Fayencefabriek, circa 1920 - Diam. 18 cm - 10

 682 Porseleinen vaas met blauw lusterglazuur, Kunstaardewerkfabriek St. Lukas, Utrecht/Maarssen, 1909-1934  -H. 22 cm, lichte 
gebruikssporen- 50

683 686 688

 683
Aardewerk vaas met decor ‘Unique Metalique’, uitvoering: Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda, midden 20e eeuw - H. 28 cm, twee 
chips aan voet - 20

 684 Porseleinen houders voor zwavelstokjes, 19e/20e eeuw 20
 685 Paar porseleinen vazen met beschilderd decor van liefkozend paar op blauw fond en voorzien van messing beslag - H. 57 cm - 25

 686
Twee aardewerk kastvazen met blauw-wit landschapsdecor in Louis Quinze-stijl, Tichelaar, Makkum -H. 37 cm, kleine glazuurchips, 
één deksel gelijmd- 20

 687 Plateel cachepot met abstract polychroom bloemdecor, Arnhemsche Fayencefabriek -diam. 24 cm., H. 19 cm, glazuurbeschadiging 
aan de buitenrand-, daarbij: wandschotel  met polychroom bloemdecor, Plateelfabriek Zuid-Holland, Gouda -diam. 23,5 cm- à.t.p.

 688
Porseleinen ‘punchbowl’ met decor van benevelde figuren in cartouches, de grepen in de vorm van acanthusbladeren, de knop in 
de vorm van een aardbei, het geheel op een onderschotel, gemerkt: Meissen, 2e keus, 19e eeuw - H. 22 cm., bakfout en chip in de 
onderschotel, breuk in de knop -

300

 689 Delfts aardewerk dienblad met tinnen montuur en een Delfts aardewerk koetje, De Porceleyne Fles, Delft - L. 31 en H. 10 cm - 20

 690 Polychroom porseleinen beeld: zittende apotheker met vijzel, Lladro 1973-1985 -H 32 cm., één apothekerspot ontbreekt, daarbij: 
polychroom porseleinen hondje, Nao -H 4,5 cm- à.t.p.

 691 Twee balustervormige aardewerk vazen op voet met blauw-wit floraal decor, de Porceleyne Fles, Delft -H. 20 cm, één vaas gelijmd- à.t.p.
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 692
Two small lustre bowls, with dragons and birds, designed by Daisy Makeig-Jones, Nr. Z4831 and Z5088, Wedgwood, ca. 1920 -Diam. 
7, H. 4,5 cm- 80

 693 Ronde oudrose aardewerk vaas, ontwerp Henri van Lerven, uitvoering de RAM, Arnhem, circa 1928 -H circa 14 cm, daarbij: wit 
aardewerk dekselbakje met oudrose vissendecor, Hans Wagner, Utrecht, 1949-1972 -H ca. 7,5 cm- à.t.p.

 694 Paar groot formaat kobaltblauwe siervazen met pastoraal decor in cartouche en bronzen monturen op rijk bewerkt bronzen basement, 
Louis Seize-stijl, tweede helft 20e eeuw -H. ca. 67 cm- 40

 695 Paar polychrome biscuitporseleinen beelden op verguld rond basement: jonge man en vrouw met kind en mandjes met fruit en bloe-
men -H. grootste beeld 36,5 cm-, daarbij: polychroom porseleinen beeld met kanten jurk: zittende ballerina -H. ca. 19 cm, defecten- à.t.p.

 696 Paar plateel schenkkannetjes en vaas, uitvoering: Plateelfabriek Gouda, Holland, circa 1925 - H. 24 en 26 cm - 25
 697 Geglazuurd aardewerk schotel en polychroom gedecoreerd bord, Noord-Afrika, 1e helft 20e eeuw - Diam. 39 en 28 cm - 20

 698 Plateel jardinière Rembrandt, paar vaasjes met oren Princess, tabakspot en asbak Corona, etc. alles Plateelbakkerij Zuid-Holland, 
Gouda -diverse kwaliteiten- 50

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

 700 Drie keramiek vaasjes, ontwerpers: Joke Stroes en Piet Knepper, uitvoering: Mobach, jaren ‘70/’80 - H. 7, 10 en 20 cm - à.t.p.
 701 Drie Delfts aardewerk bordjes met chinoiserie decor, gemerkt: De Porceleyne Fles, Delft - Diam. 23 cm - 15
 702 Drie-delig polychroom gedecoreerd kaststel, gemerkt: De Porceleyne Fles, Delft - H. 32 cm - 30
 703 Twee plateel kandelaars en blaker, daarbij: composiet beeldje van een spiegel dragende vrouw, jugendstil 20

 704 Aardewerk gemberpotje met polychroom floraal decor, Rozenburg -gebruikssporen-H. 10.5 cm-, vaasje met abstract polychroom 
decor -H. 11,8 cm- en Willem Coenraad Brouwer (1877-1933) bruine aardewerk vaas -H. 25,4 cm, barst- à.t.p.

705
716

 705
Drie polychroom porseleinen beeldjes: bloemverkoper en bloemverkoopster in 18e eeuwse kleding, Passau -h. ca. 11,5 cm.-, dansend 
paar in Biedermeier kleding, Scheibe Alsbach -h. ca. 21 cm.- en dekseldoosje met jongen en poesje op het deksel -h. ca. 12 cm.-, alle 
eerste helft 20e eeuw -lichte defecten-

à.t.p.

 706 Vier porseleinen beeldjes voorstellende figuren in 18e eeuwse kledij, alle gemerkt: Sitzendorf - H. 15 t/m 19 cm, chipjes - 25

 707 Porseleinen beeldje voorstellende de Bremer Stadsmuzikanten, gemerkt: Hutschenreuter, daarbij: drie porseleinen putti - H. 20 en 12 
cm, putti beschadigd - 25

 708 Vier Delfts aardewerk vazen, 18e eeuw - H. 16 t/m 19 cm, alle met defecten - 25
 709 Serie van vier porseleinen kop en schotels met met handbeschilderd decor van blauwe regen, Frankrijk, circa 1890 10

 710 Delfts aardewerk wandbord, herdenkingbord Wilhelmina met verzilverd hengsel, tinnen klepkan en maatbeker met eikmerken, poly-
chroom gedecoreerd gipsen kerststal beeld van Jozef en Maria met Kind en twee herdertegeltjes, 18e eeuw 10

 711 Twee Delfts aardewerk borden en twee schotels, 18e eeuw en twee borden, De Porceleyne Fles - diverse kwaliteiten - 10
 712 Biscuitporseleinen beeldjes, Chinees porseleinen gemberpotten, etc. -defecten- 20

 713 Vijf diverse pijpen, waaronder meerschuim en wortelnoot, één versierd met snijwerk van mannenhoofd met glazen oogjes, 19e en 20e 
eeuw 50

 714 Vervallen / Withdrawn, no lot 0

 715 Polychroom porseleinen koffieserviesgedeelte en drie schotels, ‘Ming Rose’, Coalport, daarbij: gedeeltelijk verguld porseleinen 
dienblad met polychroom bloemdecor op vier pootjes, midden 19e eeuw -48 x 33 cm- 20

 716 Drie plateel vazen, karaf met stop en dienblad, uitvoering: Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda,- één vaas gerestaureerd - 25
 717 Zes porseleinen kop-en-schotels, ‘Grüner Drache’, Meissen -Diam 8,2 cm- 100
 718 Vijf aardewerk bierpullen met figuren, kanon en Duits keizerlijk wapen op het deksel, daarbij: replika van een regimentsbierpul à.t.p.

 719 Drie polychrome Hummel beeldjes: meisje met mand en brief (13/0), meisje en jongen onder paraplu (71) en zittend meisje met boek 
(418), Goebel, derde kwart 20e eeuw 30
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 720
Drie polychrome aardewerk Hummel beeldjes: jongen met vogel in appelboom (142/I), meisje op hek (112/1) en meisje in bloesem-
boom (141/1), Goebel, vierde kwart 20e eeuw 15

 721 Vervallen / Withdrawn, no lot 0
 722 Twee polychrome aardewerk Hummel beeldjes: jongen op reis en jonge schoorsteenveger, Goebel, vierde kwart 20e eeuw 20

 723 Zeven polychrome aardewerk Hummel beeldjes: meisje met mand (479), meisje met biggetje (2052), meisje met pop (2103/A, meisje 
met gieter (729), jongen met spade (727), meisje met bloemen (793) en jongen met boek (2087/B),Goebel, derde kwart 20e eeuw 35

 724 Drie polychrome porseleinen Hummel beeldjes: nr. 129, dirigent, nr. 58/0, jongen met konijnen en nr. 97, jongen met trompet, Goebel 
-beschadigd- à.t.p.

 725 Polychroom porseleinen auerhoen, gemerkt: ENS - H. 38 cm. defect - 20
 726 Paar polychroom porseleinen siervogels, gemerkt: ENS - L. 32 cm - 25
 727 Polychroom porseleinen siervogel, gemerkt: Hutschenreuter - L. 40 cm - 25
 728 Polychroom porseleinen papegaai, gemerkt: ENS - H. 38 cm - 25
 729 Polychroom porseleinen hoen, gemerkt: Royal Dux - L. 19 cm - 20
 730 Porseleinen beeld voorstellend twee opvliegende eenden, gemerkt: Goebel - H. 27 cm - 20
 731 Polychroom porseleinen paradijsvogel, gemerkt: ENS - H. 30 cm - 25
 732 Negen biscuitporseleinen beeldjes, waaronder hertjes en ijsvogel, voornamelijk gemerkt: Goebel - ijsvogeltjes defect - 25
 733 Vier biscuitporseleinen beelden, waaronder bonte specht, alle gemerkt: Goebel - H. 18 t/m 23 cm - 30
 734 Vier diverse keramiek beelden, alle gemerkt: Capodimonte en deels gesigneerd G. Armani - H. 36 t/m 40 cm - à.t.p.
 735 Vier keramiek beelden, alle gemerkt: Capodimonte en deels gesigneerd G. Armani - H. 21 t/m 32 cm - à.t.p.
 736 Zeven keramiek beelden, deels gemerkt: Capodimonte - defecten - à.t.p.
 737 Vier keramiek beelden, waaronder specht en paard, deels gemerkt: Capodimonte - 28 t/m 38 cm, defecten - à.t.p.

 738
Vijf polychroom porseleinen Hummelbeeldjes in originele verpakking, Millennium Collectie, Goebel: Schau, da ist Afrika, id. Asien, 
id. Europa, id. Australien, id. Amerika en Globe, nrs. 1505, 1506, 1503, 1507, 1504 en 14481 40

 739
Zes polychroom porseleinen Hummel beeldjes in originele verpakking, Goebel: Meister Wichtig, nr. 875, Parademarsch, nr. 1299, 
Merk’ Dir’s ! Halt !, nr. 1569, Oh, bist du schwer, nr. 1751, Flieg’nicht weg, nr. 1673, en Aus der Bahn, daarbij: Relief Teller ‘Für’s 
Vaterle’

30

 740 Negen diverse biscuit- en porseleinen beelden, waaronder een koets - diverse beschadigingen - à.t.p.

741

743

 741 Circa negen polychrome porseleinen beeldjes van figuren met kanten kragen, jurkranden, etc. -defecten- à.t.p.
 742 Lot divers keramiek en porselein, waaronder miniatuur huisjes, deels gemerkt: Goebel en Limoges - diverse beschadigingen - 25
 743 Cachepot, plaquette, koetje, schoentjes, vaasjes, etc., alle De Porseleyne Fles, Delft -een enkele beschadiging- 40

 744 Delfts blauwe vaasjes, lepelvaasjes, tegels, tafelasbak, 2e gehalte zilveren theezeef op Delfts blauw lekbakje met 2e gehalte zilveren 
montuur, etc. à.t.p.

 745 Porseleinen taartstel, kop-en-schotels, etc., Fürstenberg, Minton, etc., daarbij: aardewerk serviesgedeelte met vergulde accenten, circa 
1900 à.t.p.

 746 Aardewerk serviesgedeelte met polychroom bloemdecor, ‘Mayfair’, taartbordjes, borden, etc. Bridgwood, Engeland -defecten-, daar-
bij: Kanton bordje met floraal decor à.t.p.

747
 747 Aardewerk serviesgedeelte, decor druivenblad, Mosa Plateel, Maastricht, circa 1930 à.t.p.
 748 Uitgebreid aardewerk serviesgedeelte, Edme, Wedgwood, daarbij: vazen, etc. 80
 749 Vervallen / Withdrawn, no lot 0
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 750 Uitgebreid lot porselein en aardewerk voornamelijk met fruitdecor à.t.p.
 751 15 diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25

 752 Circa 17 polychrome porseleinen beeldjes van vrouwen met kanten kragen, jurkranden, etc., Scheibe-Alsbach, Rudolstadt, etc. 
-defecten- à.t.p.

 753 Circa 17 polychrome porseleinen beeldjes van vrouwen met kanten kragen, jurkranden, etc., Dresden, etc. -defecten- à.t.p.

 754 Uitgebreid lot aardewerk en porselein, waaronder cachepots, Villeroy & Boch, polychroom gedecoreerde fruitschaal en bordje, Oud 
Delft, knobbelvaas, paar Duitse bierpullen en divers Limoges 20

 755
Circa 20 porseleinen kop-en-schotels met polychrome voorstellingen van militairen, ‘Kriegserinnerung’, etc., gedeeltelijk van namen 
voorzien, Duitsland, circa 1900 30

 756 Circa 25 vogelbeeldjes, merendeel porselein, The Chancery Collection, Goebel, Kaiser, etc. -H. grootste beeldje 14,5 cm, een enkel 
defect- à.t.p.

 757 Circa 26 polychrome porseleinen beeldjes van vrouwen met kanten kragen, jurkranden, etc., Dresden, etc. -defecten- à.t.p.
 758 28-dig porseleinen serviesgedeelte met floraal decor, waaronder dek- en dienschalen, gemerkt: Thomas, Bavari, jaren ‘30 à.t.p.

 759
46-delen steengoed servies, waaronder schalen, borden, ontbijtborden, kommen en bekers, gemerkt: Virebent, Puy L’Éveque, Frank-
rijk, jaren ‘60/70 à.t.p.

 760 Grote verzameling  van circa 65 aardewerk bierpullen, bijna alle met tinnen monturen en deksels, jachtvoorstellingen, historische 
voorstellingen, replika’s regimentsbierpullen, etc. à.t.p.

761

762

763

Oude tegeltjes

 761 Zespas mangaankleurig tegeltableau met decor van een koeiendrijver bij boom in landschap, circa 1800 -52 x 39 cm, defecten- 75

 762
Ingelijst twaalfpas polychroom tegeltableau in Louis Seize-stijl: echtpaar in Friese sjees, vermoedelijk Tichelaar, Makkum, eerste 
helft 20e eeuw -37,5 x 51 cm- 100

 763
30-pas tegeltableau met mangaankleurige voorstelling van een bloemenvaas met insekten, de hoeken versierd met rozetten, circa 1800 
- 80 x 66 cm, randschilfers - 400
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 764
Paar 20-pas tegeltableau’s voorstellende zuilen waaromheen bloemranken en vogels, 18e eeuw, omgeving Schiedam - diverse bescha-
digingen en ontbrekende stukken - 300

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

 766 Drie Delfts aardewerk tegels met voorstelling van krijgslieden en drie tegels met voorstelling van ruiters, tweede helft 17e eeuw en 
later - diverse randschilfers en restauraties - 50

 767 Vier polychroom gedecoreerde Delfts aadewerk tegels met voorstelling van tulpen, pauw en haan, 1e helft 17e eeuw - alle gerestau-
reerd en gemonteerd op paneel - 75

 768 Vier Delfts aardewerk landschapstegels en vier tegels met voorstelling van herders, 2e helft 17e en 18e eeuw - alle gemonteerd op 
paneel - 50

 769 Vier polychroom gedecoreerde Delfts aardewerk ornamenttegeltjes, vroeg 17e eeuw - diverse chips en hoekje missend - 25

 770 Vier Delfts aardewerk tegels met voorstelling van krijgslieden, spuwer en doedelzakspeler met Wanli rand, vroeg 17e eeuw - gemon-
teerd op paneel - 75

 771 Vier aardewerk vloertegels met decor van een staande leeuw in slibtechniek, vroeg 17e eeuw - gemonteerd op paneel - 50

 772
Vijf polychroom gedecoreerde Delfts aardewerk tegeltjes met voorstelling van vogels, haan en tulp, eerste helft 17e eeuw - alle met 
defecten - 25

 773 Vijf polychroom gedecoreerde Delfts aardewerk tegeltjes, waaronder drietulptegel, kwadraattegel en oramenttegel, eerste helft 17e 
eeuw - diverse schilfers en hoekjes missend - 75

 774 Zes Delfts aardewerk diertegeltjes, waaronder een olifant, kameel en zwijn, midden 17e eeuw - alle gemonteerd op paneel, diverse 
chips - 75

775
780

 775 Zes Delfts aardewerk polychroom gedecoreerde bloemtegeltjes, 1e helft 17e eeuw - enkele hoekrestauraties en chips - 50
 776 Zes Delfts aardewerk tegeltjes met voorstelling van krijgslieden, 17e eeuw - diverse randschilfers en restauraties - 50
 777 Zes Delfts aardewerk scheepjestegels, 17e eeuw en 19e eeuw - diverse schilfers, restauraties - 30

 778 Zeven diverse Delfts aardewerk tegeltjes met voorstelling van figuren, Amor, haas en paard, daarbij: acht Delfts aardewerk landschap-
stegeltjes, 17e en 18e eeuw - diverse schilfers - 100

 779 Acht Delfts aardewerk tegeltjes met voorstelling van herders, tweede helft 17e en 18e eeuw - diverse randschilfers en restauraties - 50

 780
Tien polychroom gedecoreerde Delfts aardewerk tegeltjes met decor van vogels en pluimvee, eerste helft 17e eeuw - diverse breuken 
en beschadigingen - 150

781

 781 Tien Delfts aardewerk drietulp tegels in accolades, eerste helft 17e eeuw - diverse randschilfers - 125
 782 Tien Delfts aardewerk tegeltjes met mangaan drietulpen decor, 18e eeuw - diverse schilfers - 25
 783 Circa elf oude tegeltjes waaronder een plychrome tulpentegel uit de 17e eeuw -diverse kwaliteiten- 40
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 784
16 Delfts aardewerk tegeltjes met voornamelijk voorstellingen van kinderspellen, waaronder vliegeraars, één tegel voorstellende een 
aapje met spiegel, tweede helft 17e eeuw en later - alle gemonteerd op paneel diverse chips - 250

 785 19 diverse Delfts aardewerk  mangaan tegeltjes waaronder landschaps- en oramenttegels, 18e en 19e eeuw - diverse beschadigingen 
en restauraties - 50

 786 Tegels en plavuizen, 18e/20e eeuw -defecten- à.t.p.

 787 Lot van 21 aardewerk tegels, waaronder polychroom gedecoreerde tulpentegels, 17e t/m 20e eeuw - diverse beschadigingen - 50

Glaswerk

Swarovski

 788 Swarovski: Jachtluipaard zittend met certificaat in originele verpakking 15

 789 Swarovski: vredesduif, blauw gekleurd kristal waarop een aantal continenten van helder kristal zijn geplaatst. Op de aardbol staat een 
vredesduif in helder kristal met een metalen lauwertakje in zijn bek. Met doos zonder certificaat 20

 790
Swarovski: ijsvogels, onderdeel van de Swarovski Crystal Paradise serie die behoort tot de categorie ‘’Tropische Vogels Groot’’,  
gemaakt van kristal in de kleur Blue Turqoise en Aquamarine Sun, bevestigd aan een metalen standaard, zonder certificaat en zonder 
doos

250

 791 Swarovski zilverreiger, H 140 mm, zonder doos en certificaat 30

 792 Swarovski: zwaan groot en middel, zonder doos en certificaat 30

 793 Swarovski: steenbok, de steenbok body is gemaakt van helder kristal, met zwarte ogen. De hoorns en de basis bestaan uit mat kristal. 
Zonder doos en certificaat 30

 794 Meerkleurige beeld voorstellende een kat, Murano - H. 28 cm - 25

 795 Swarovski: Amerikaase zeearend, uitgevoerd in helder kristal. Hij heeft een gele snavel en zwarte ogen. Met certificaat in originele 
verpakking 30

 796 Swarovski: eenhoorn jaarlijkse editie 1996 klein stukje van de manen van onder eraf. Zit er wel bij, in originele verpakking à.t.p.

 797 Swarovski: draak 1997 verpakking beschadigd 15

 798 Swarovski: Colombine, jaarlijkse editie uit 2000, ‘’Colombine’’ is het tweede jaarstuk dat behoort tot de trilogie ‘’Maskerade’’.  In 
originele verpakking 20

 799 Swarovski: ijsvogels zonder doos en certificaat 20

 800 Swarovski: Jubileum eekhoorn, broche druiven, schip Santa Barbara mast eraf zit er wel bij -vlinders zonder voelsprieten, tropische 
visjes en luipaard zonder straart- 15

 801 Swarovski: vogelbadje zonder doos en certificaat 15

 802 Swarovski: de verzamelaar. Jubileumuitgifte 2007. Op de bloem staan de initialen van de designer en het jaar van de introductie 2007. 
Zonder doos en certificaat 15

 803 Swarovski: kolibri, de basis is mat en de kolibrie en de twee bloemen zijn helder. Zonder doos en certificaat 10

 804 Swarovski: leeuw SCS jaarlijkse editie 1995 met certificaat in beschadigde originele verpakking 20

 805 Swarovski, Robben moeder en kind 1991met certificaat in originele verpakking 20

 806 Swarovski: koedoe jaarlijkse editie 1994 met certificaat in originele verpakking 30

 807 Swarovski: walvissen SCS jaarlijkse editie 1992 met certificaat in originele verpakking 35
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 808 Swarovski: zeearend met gele snavel en zwarte ogen met certificaat in originele verpakking 25
 809 Swarovski: Isadora SCS jaarlijkse editie 2002met certificaat in beschadigde originele verpakking 25
 810 Swarovski: rode rozen jubileumvaas zonder spiegel met certificaat in originele verpakking 20
 811 Swarovski: dolfijnen SCS jaarlijkse editie 1990 met certificaat in originele verpakking 50
 812 Swarovski: Anna SCS jaarlijkse editie 2004 met certificaat in originele verpakking 30
 813 Swarovski: Santa Maria met certificaat in originele verpakking 20
 814 Swarovski: Antonio SCS jaarlijkse editie 2003 met certificaat in originele verpakking 30
 815 Swarovski: maxi bloemschikking met certificaat in originele verpakking 50
 816 Swarovski: Arabisch volbloed met certificaat in originele verpakking 20
 817 Swarovski: jaarlijkse uitgave 2007 Community heldere uitgave met certificaat in originele verpakking 60
 818 Swarovski: jaarlijkse uitgave Eternity heldere uitgave met certificaat in originele verpakking 40
 819 Swarovski: jaarlijkse uitgave 2005 Harmony heldere uitgave met certificaat in originele verpakking 30

820 822

824

 820 Swarovski: crystal planet 2000 met certificaat in originele verpakking 20
 821 Swarovski: harlekijn jaarlijkse editie 2001 met certificaat 20
 822 Swarovski: Colombine jaarlijkse editie 2000 met certificaat in originele verpakking 20
 823 Swarovski: Pierrot jaarlijkse editie 1999 met certificaat in originele verpakking 25
 824 Swarovski: draak jaarlijkse editie 1997 met certificaat in beschadigde originele verpakking 15
 825 Swarovski: Pegasus jaarlijkse editie 1998 met certificaat in orginele verpakking 20
 826 Swarovski: adelaar met grote facet geslepen vlakken met certificaat in originele verpakking 60

827
 827 Swarovski: Santa Maria met certificaat in originele verpakking 20
 828 Swarovski: Antonio SCS jaarlijkse editie 2004 met certificaat in originele verpakking 30
 829 Swarovski: walvissen SCS jaarlijkse editie 1992 met certificaat in originele verpakking 35
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 830 Swarovski: robben moeder en kind 1991 in originele verpakking 20
 831 Swarovski: olifant SCS jaarlijkse editie 1993 met certificaat in originele verpakking 80
 832 Swarovski: Colombine jaarlijke editie 2000 met certificaat in originele verpakking 20
 833 Swarovski: harlekijn jaarlijkse editie 2001 met certificaat in originele verpakking 20
 834 Swarovski: draak jaarlijkse editie 1997 met certificaat in originele verpakking 15
 835 Swarovski: Anna SCS jaarlijkse editie 2004 met certificaat in originele verpakking 30
 836 Swarovski: Pegasus jaarlijkse editie 1998 met certificaat in originele verpakking 20
 837 Swarovski: eenhoorn jaarlijkse editie 1996 met certificaat in originele verpakking 20
 838 Swarovski: baby giraffe uitgevoerd in helder kristal met certificaat in originele verpakking 30
 839 Swarovski: dolfijnen SCS jaarlijkse editie 1990 met certificaat in originele verpakking 50

 840
Swarovski: dwergpapegaaien, tak van gematteerd kristal, de snavels zijn oranje en de ogen zwart met certificaat in originele verpak-
king 20

 841 Swarovski: Isadora SCS jaarlijkse editie 2002 met certificaat in beschadigde originele verpakking 25
 842 Swarovski: Pierrot jaarlijkse editie 1999 met certificaat in originele verpakking 25
 843 Swarovski: dombo met blauwe ogen in originele verpakking 30
 844 Swarovski: toekan met certificaat in originele verpakking 20
 845 Swarovski: slang met certificaat in originele verpakking 15
 846 Swarovski: jubileumtaartje, slak matte hals en leeuwenjong met certificaat in originele verpakking 30

 847 Swarovski: SCS - jaarlijkse Editie 1994 - Koedoe, tweede jaarstuk dat hoort bij de trilogie ‘Inspiratie Afrika’ van helder kristal, 
gematteerde gedraaide horens, met certificaat in originele verpakking 40

 848 Swarovski: leeuw in helder kristal, puntje van de staart is gematteerd, met certificaat in originele verpakking 20
 849 Swarovski: Yin Yang kaarsenhouder -defectje aan de bovenkant van het zwarte gedeelte- 25

850 858

859

 850
Swarovski: kandelaar Aladin, facet geslepen piramidevorm waarvan de voet van helder kristal en de top in blauw gekleurd, bovenop 
zit een spiraalvormige metalen beugel met aan één uiteinde een kaarsenhouder. 25

 851 Swarovski: kandelaar met zwart de bol boven is rond, het midden is zwart en de onderkant in piramidevorm 30
 852 Swarovski: kandelaar 102 met pin en kandelaar rainbow rood 40
 853 Swarovski: schelp groot, met parel en certificaat in originele verpakking 40
 854 Swarovski: tortelduiven, jaarlijkse editie 1989 in originele verpakking 70
 855 Swarovski: Walvissen 1992 zonder certificaat, met certificaat in originele verpakking 25

 856 Swarovski: SCS - Jaarlijkse Editie 1990 - Dolfijnen moeder en kind van helder kristal en zwemmen op de top van een golf, met 
certificaat in originele verpakking 75

 857 Swarovski: Robben, deze jaarlijkse editie uit 1991, ‘’Robben’’ is het tweede jaarstuk dat behoort tot de trilogie ‘’Moeder en Kind’’.  
Met certificaat in originele verpakking 50

 858 Swarovski: SCS - Jaarlijkse Editie 1988 - spechten met certificaat in originele verpakking 150
 859 Swarovski: leeuw 1995 in helder kristal met certificaat 15

 860 Swarovski: hart helder en rood met hart rood 9 kleine tulpjes met standaardbloem geel en blowm rood mist 2 blaadjes leden geschenk 
1995 zwaan klein met tulpen houder voor grote tulp met tulprood en tulp blauw in originele verpakking 20

 861 Swarovski: zwaan groot en vogel nest met certificaat in originele verpakking 20
 862 Swarovski: vlinder groot en jubileumtaartje met certificaat in originele verpakking 20
 863 Swarovski: eekhoorntje zonder noot en uil op matte tak met certificaat in originele verpakking 25
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 864 Swarovski: pincetvis, tropische visjes -één visje los-, met certificaat in originele verpakking 20
 865 Swarovski: kolibri en twee bloemen, helder met certificaat in originele verpakking 15

 866
Swarovski: uil groot, uil mini, leden geschenk 2002 mini tulpen met certificaat in originele verpakking, toegevoegd kristallen roos 
met tinnen blaadjes en steel 20

 867 Swarovski: neushoorn groot, de staart en hoorn zijn van mat kristal, hertenjong, gematteerde slak op blad en ledengeschenk 1998, hart 
rood met certificaat in originele verpakking 25

 868 Swarovski: olifant baby, vos groot en aligator met certificaat in originele verpakking 25

 869 Swarovski: komeet kandelaar, Solaris kandelaar -lichte beschadiging-, groene kandelaar uit de set Trio van A. Putman, en presse-
papier 20

 870 Swarovski: complete set tulpen ledengeschenk rood, blauw en geel, zeester, pinguin mini met certificaat in originele verpakking 10
 871 Swarovski: bever zittend, beagle spelend, pelikaan en zeeleeuw baby met certificaat in originele verpakking 20

 872 Swarovski: bevermoeder, krab mini, eekhoorntje met noot en vosje mini zonder certificaat, de rest van de dieren met certificaat, in 
originele verpakking 25

 873 Swarovski: pinguin groot zonder certificaat in originele verpakking, zeehond met certificaat en walrus zonder certificaat alle in origi-
nele verpakking 30

 874 Swarovski: hommel in helder kristal, uil klein, muis middel, Jan Klaassen en egel klein met certificaat in originele verpakking 35
 875 Swarovski: hoornslak, ijsbeer, papegaai snavel en stam zijn van gematterd kristal, patrijs en ledengeschenk 1997, hart blauw 50
 876 Swarovski: moeder gans, gansje Tom, gansje Dick en gansje Harry met certificaat in originele verpakking 15

 877 Swarovski: jubileum eekhoorn, haan met gematteerde kam, kip met gematteerde kam, kuikens en schildpad klein, met certificaat in 
originele verpakking 30

 878 Swarovski: waterjuffer, veldmuizen, zwaantje, bever liggend en vos zittend, mini met certificaat in originele verpakking 20
 879 Swarovski: kangeroe met jong, varken middel, varken mini en uil op matte tak met certificaat in originele verpakking 35

 880 Swarovski: ledengeschenk 1995, zwaan klein, steentjes; Pluto zwarte neus en ogen; toekan helder met matte stam; schildpad groot, 
IJsvogel helder met blauwe ogen en eend groot met certificaat in originele verpakking 60

 881 Swarovski: egel groot, uil groot, haan met matte kam en bloem groen met certificaat in originele verpakking 30
 882 Swarovski: uil middel, schelp met parel groot, schelpje van de schelpenset, muis middel zonder doos en zonder certificaat 50

 883 Swarovski: poes met flexibele staart, muis groot zonder staart, teckel mini, kandelaar 131, zonder doos certificaat. Toegevoegd presse-
papier 15

 884 Swarovski: hart, helder ledengeschenk, margriet rood geel en groen, jubileum zwaan, tekkel met pootje los, kikker baby en schelpje 
met parel, met certificaat in originele verpakking 30

 885 Swarovski: duif, kater, schildpad baby’s, goudvis, Moby Dick met certificaat in originele verpakking 30
 886 Swarovski: egel groot zonder snorharen, neptunisslak, kikker, nijlpaard groot en presse-papier met certificaat in originele verpakking 30

Divers

 887 Dikwandige glazen schaal met rode en blauwe kleurslingers, gesigneerd Max Verboeket (1922-2005) - L. 50 cm - à.t.p.

 888
Glazen vaasje en karaf met emaille-verf Amsterdamse School decoratie, ontwerp en uitvoering A.J.van Kooten (1894 - 1951) ca.1930 
-aanslag, vaasje beschadigd aan de bovenrand -H. resp. 15 en 24 cm- à.t.p.

 889 Meerkleurige glazen uil, Murano - H. 30 cm - 25
 890 Meerkleurige glazen beeld voorstellend een kaketoe, Murano - 28 cm - 25
 891 Meerkleurige glazen beeld voorstellende een uil, Murano - H. 21 cm - 25
 892 Meerkleurige glazen beeld voorstellende een kat, Murano - H. 15 cm - 25

 893 Meerkleurige glazen appelboom met loshangende appels en een geslepen glazen beeld voorstellende een druiventros, Swarovski-stijl 
- H. L. 19 en 23 cm - 25

 894 Witgeaderde glazen vaas op voet, ‘Schaumglas’, Loetz -H 10,5 cm- à.t.p.
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 895 Pâte de verre sculptuur voorstellende een engel met bronzen duif in de hand, gemerkt: Daum, France - L. 21 cm - 150

 896 Pâte de verre schaaltje met narcissen decor, gesigneerd Daum France - Diam. 13 cm - 50

 897 Pâte de verre schaaltje met orchidee decor, gesigneerd Daum France - Diam. 22 cm - 75

 898 Glazen beeld voorstellende een staand figuur uit de serie Catwalk, gesigneerd Kjell Engman voor Kosta Boda, jaren ‘90 - H. 24 cm - 25

899 903 910

 899 Deels beschilderde glazen vaas, gesigneerd Ulrica Hydman-Vallien voor Kosta Boda - H. 26,5 cm - 30

 900 Dikwandige glazen kom met ingesloten blauwe slinger en luchtbellen, mogelijk Kosta Boda - Diam. 17 cm - 20

 901 Dikwandige blankglazen vaas met ingesloten rode en witte kleurpoeders, gesigneerd  Ludvig Löfgren voor Kosta Boda, Artist’s 
Choice Collection - H. 28 cm - 30

 902 Dikwandige glazen karaf met stolp en ingesloten kleurpoeders en goudvlokken, crystal collection, Innsbruck, onduidelijk gesigneerd 
- H. 44 cm - 40

 903 Beschilderde glazen vaas uit de serie ‘Open Mind’, gesigneerd Ulrica Hydman-Vallien voor Kosta Boda - H. 19,5 cm - 30

 904 Paarsglazen “Wilhelmina” beker, ontwerp A.D. Copier 1923, uitvoering Glasfabriek Leerdam - H. 11,5 cm - 15
 905 Plafondlamp met groene persglazen kap en bakelieten montuur, Leerdam, circa 1920 10
 906 Chromen penkandelaar op glazen basement met rode kern, gesigneerd Venini en gedateerd 2001 H 14,3 cm- à.t.p.
 907 Buikvormige glazen vaas met omgeslagen rand en blauw-wit dradendecor, mogelijk Venetië, tweede kwart 20e eeuw -H. ca. 15,8 cm- à.t.p.

 908
Groene glazen karaf met emailverf beschilderd decor van een ridder te paard, vier groene bekervormige glazen met emailverf 
beschilderd decor van een familiewapen, eind 19e eeuw, blauw-witte opaline hengselschaal, derde kwart 19e eeuw en groene glazen 
cognacglasvormige vaas

à.t.p.

 909 Odeurflacon in originele doos, Le parfum, Lalique à.t.p.

 910 Glazen sneeuwbol op rond zwart basement, Chanel No 5, werkt op batterij -H. ca. 18 cm- 100
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 911 Glazen sneeuwbol op rond rood basement, Chanel No 5, werkt op batterij -H. ca. 18 cm- 100
 912 Vervallen / Withdrawn, no lot 0
 913 Glazen sneeuwbol op rond rood basement, Chanel No 5, werkt op batterij -H. ca. 18 cm- 100
 914 Glazen sneeuwbol op rond wit kunststof basement, in doos, Chanel No 5 -H. doos ca. 15 cm- 90
 915 Glazen sneeuwbol op rond wit kunststof basement, in doos, Chanel No 5 -H. doos ca. 15 cm- 90
 916 Glazen sneeuwbol op rond zwart kunststof basement, in doos, Chanel -H. doos ca. 15 cm- 90
 917 Glazen sneeuwbol op rond wit kunststof basement, in doos, Chanel No 5 -H. doos ca. 15 cm- 90
 918 Glazen sneeuwbol met kerstboom en -cadeautjes, op rond zwart kunststof basement, in doos, Chanel No 5 -H. doos ca. 15 cm- 90
 919 Glazen sneeuwbol op rond bronskleurig kunststof basement, in doos, Chanel No 5 -H. doos ca. 15 cm- 90
 920 Glazen sneeuwbol met edelhert en hertenjong, op rond wit kunststof basement, in doos, Chanel -H. doos ca. 15 cm- 90

 921 Glazen sneeuwbol met kerstboom en -cadeautjes op rond bronskleurig kunststof basement, in doos, Chanel No 5 -H. doos ca. 18,5 
cm- 100

 922 Geslepen kristallen tazza , 19e eeuw en een groen- en melkglazen schaaltje, jaren ‘50 - H. 19 en 16 cm, chip aan voet - à.t.p.
 923 Twee meerkleurige glazen beelden voorstellend uilen, Murano - H. 23 en 31 cm, 1 oortje afgebroken - 25
 924 Meerkleurige glazen sierkaraf en miniatuur karafje, ontwerp Kjell Engmann, uitvoering Kosta Boda, gesigneerd - H. 11 en 26,5 cm - 40

925

926

 925
Meerkleurig glazen sculptuur van kop en schotel en schenkkan, ontwerp Kjell Engmann, uitvoering Kosta Boda, beide gesigneerd 
- H. 14 en 18 cm - 40

 926
Twee deels beschilderde glazen vaasjes, waaronder één uit de serie ‘Open Minds’, beiden gesigneerd Ulrica Hydman-Vallien voor 
Kosta Boda - H. 10 cm - 30

 927 Dikwandige blank- en blauwglazen schaal en een blankglazen kandelaar met ingesloten oranje slingers, beide gemerkt Kosta Boda 
- Diam. 22,5 en 15 cm, krasje in schaal - 25

928

 928
Gedeeltelijk witglazen vaasje met verguld decor, Unikat, Asja, Oostenrijk -H 13 cm- en polychroom glazen vaasje in de stijl van 
Loetz met opgelegde bloemetjes in reliëf H 14 cm- 20

 929 Paar iriserende glazen vaasjes met 1e gehalte zilveren rand, Engeland, circa 1900 - H. 14,5 cm - 25
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 930 Drie meerkleurige glazen beelden voorstellende papegaaien en toekan, Swarovski-stijl - h. 16,17 en 20 cm, defecten - 25

 931 Persglazen olifantje, Sèvres Crystal, glazen ijsbeer, Hadeland, persglazen olifant, presse-papier, Isle of Wight en glazen schenkkan-
netje met nikkelen montuur, Pallme-König -stijl 15

 932 Paar geslepen kristallen karaffen, tazza, schuitvormige schaal met ruitslijpsel, gedeeltelijk roomstel en lepelvaasje à.t.p.
 933 Kristallen dierfiguurtjes, clown, etc., waaronder Villeroy & Boch en Swarovski 20

 934 Vier meerkleurige glazen beelden voorstellende vissen tussen waterplanten, deels gemerkt: Giolelli Murano, Angelo Constantini - 
grootste H. 24  - 25

 935 Vijf meerkleurige glazen beelden voorstellende vissen tussen waterplanten, deels gemerkt: Giolelli Murano, Amgelo Constantini - 
grootste H. 29 cm - 25

 936 Robijnrood glasserviesgedeelte en glaasjes met verguld decor van putti, Duitsland, derde kwart 19e eeuw -defecten- 40
 937 Vijf deels beschilderde meerkleurige sierglazen met bloemkelkvormige cuppa, Glasbläserei Krauspe, Duitsland - H. 13 en 27 cm - 10

 938 Ueberfang glas: robijnrode vaas met decor van reigers en opgaande zon, bokaal, karaf, mosterdpotje en wit-robijnrode bokaal, 
19e/20e eeuw 30

 939 Geslepen kristallen glazen, karaf, etc. à.t.p.
 940 Lot diverse glazen en kristallen beeldjes, Swarovski stijl - diverse beschadigingen - 25
 941 Geslepen kristallen glasserviesgedeelte, glazen, glaasjes, etc. à.t.p.

 942 Paar geslepen kristallen tafelkandelaars met messing tussenstukken -H 29 cm-, zoutvaatjes, kandelaars, geslepen kristallen schaaltje 
met 2e gehalte zilveren beugel, etc. -defecten- à.t.p.

 943 Geslepen kristal waaronder veel ruit-waaierkristal, kaasstolpen, schaaltjes, onderzetters, etc. 20
 944 Elf diverse glazen parfumflesjes, deels met floraal etswerk en goudbeschildering en vlamvormige stopjes - H. 8 t/m 11 cm - 25
 945 Opaalglazen vazen, Venetiaans glaswerk, etc., 19e/20e eeuw à.t.p.

 946 16-delig glasserviesgedeelte met acht Annagroene rijnwijnglazen, vermoedelijk Maastricht, jaren ‘20, daarbij: circa 30 stuks glas-
werk, deels met waaier- en ruitslijpsel à.t.p.
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 968
Replica van een Franse Directoire officiersklok met geëmailleerde wijzerplaat en Arabische cijferaanduiding, adres: G. Bernaud, 
Marseille, eerste kwart 20e eeuw -H. ca. 22 cm, geschilderde ornamenten wijzerplaat op sommige plekken sleets- 150

 969 Grote gestoken houten koekoeksklok -L. ca. 70 cm., -geweien niet van hout- 60

 970 Comtoiseklok met geëmailleerde wijzerplaat, Romeinse urenaanduiding en Arabische dagaanduiding daarbij: smeedijzeren wand-
houder 40

kavel TRUE Inzet

Klokken en divers (werking niet gegarandeerd)

 947
Messing skeletklok met wit geschilderde cijferring en messing Romeinse cijferaanduiding, onder glazen stolp op gezwart houten 
basement -H. klok ca. 27 cm-, Barst in stolp 80

 948 Rijkbewerkte bronzen pendule met decor van het bovenlichaam van een zeemeermin, schilddragende leeuwen en torentje, messing 
wijzerplaat en porseleinen cijferplaatjes, circa 1880 -H. 54 cm- 125

 949 Messing replica lataarnklok met adres: Thomas Moore, Ipswich - H. 38 cm, 1 gewicht - 50
 950 Scheepsklok in messing kast met secondeaanduiding, adres: Smith, Empire - Diam. 19 cm - 30
 951 Stationsklok met geschilderde wijzerplaat in mahonie kast, adres: Ansonia Clock Company, jaren ‘20 - Diam. 40 cm - 30

 952
Albasten kolompendule met verzilverde wijzerplaat en tekst: ‘Defficeux à Rennes’, voorzien van harpslinger, circa 1840 - H. 45 cm, 
scheur en stukje missend in fries - 150

 953 Gestoken houten koekoeksklok met mechaniek van dansende paren en hertendecor (gewei kunststof), circa 1960 20
 954 Vergulde composiet beeldpendule met vrouw en vruchtenmand circa 1880 - lichte defecten à.t.p.

 955 Mahonie en vergulde composiet beeldpendule met allegorische voorstelling van de scheepvaart, 19e eeuw en later - samengesteld - H. 
41 cm. - à.t.p.

 956 Regulateur in mahonie kast. Commodoor Regulator à.t.p.
 957 Rijkbewerkte messing tafelklok met geëmailleerde wijzerplaat en Arabische cijferaanduiding- H. ca. 57 cm., glas deurtje missend à.t.p.

 958 Caféklok in gestoken eiken kast, adres: Mon Wurtel, Passage Vivienne 58, Paris, circa 1900 -diam. 35 cm, glazen wijzerplaat gebro-
ken- à.t.p.

 959 Appelklok met deels beschilderde wijzerplaat met voorstelling van Schloss Hohenheim, laat 19e eeuw - L. 38 cm - à.t.p.
 960 Gedeeltelijk verchroomde gietijzeren klok, Nedklok, NUFA -gebruikssporen, secondewijzer gedeeltelijk afgebroken- à.t.p.
 961 Franse comtoiseklok met beschilderde wijzerplaat en slinger met mechaniek, adres: Mezaise, Cagnes 25
 962 Schoolklok in gebeitst houten kast, adres: G. Kelly, Leeds - Diam.41 cm - 25
 963 Verguld composiet beeldpendule op albasten basement, 2e helft 19e eeuw - H. 28 cm - 40

 964 Messing kolompendule met draaislinger, porseleinen wijzerplaat, Arabische cijferaanduiding en bloemguirlandes onder stolp, Kien-
zle, Duitsland, derde kwart 20e eeuw -H. met stolp ca. 42 cm- 20

 965 Replica friese stoelklok met zon-en-maanaanduiding en versierd met loden ornamenten, 20e eeuw - L. 50 cm - 15
 966 Regulateur in eiken kast met verzilverde wijzerplaat, circa 1910 - L. 84 cm - à.t.p.

 967 Vergulde composiet en albasten beeldpendule met oogstende vrouw, circa 1860, onder glazen stolp op zwartlak houten basement -H. 
pendule ca. 31 cm-defecten, stolp niet passend- à.t.p.

947 950 952

968
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 971 Twee messing reisklokjes, Frankrijk -uurwerk loopt-, eerste kwart 20e eeuw, daarbij: Makkum kom en bruine lederen sigarenkoker 30

 972
Drie-delig marmeren kolompendule met verguld bronzen ornamenten, de  wijzerplaat versierd met bloemguirlandes, Louis Seize-stijl, 
circa 1900 - H. 45 cm, nieuwe vergulding - 100

 973 Elektrische wand- en schoorsteenklokjes, daarbij: barometer, derde kwart 20e eeuw -defecten- à.t.p.

 974 Goudkleurige metalen Quartz tafelklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer, Cosmograph, in doos 
-h. 27,5 cm- 80

 975 Roodgoudkleurige metalen Quartz tafelklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer, Cosmograph, in 
doos -h. 27,5 cm- 80

 976
Chroomkleurig metalen Quartz tafelklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer, Cosmograph, in doos 
-h. 27,5 cm- 80

 977 Chroomkleurige Quartz wandklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Date, GMT-Master II, met rood-zwarte-chroomkleurige 
cijferrand, in doos -Diam. 33,7 cm- 80

 978 Goudkleurige metalen Quartz wandklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Date GMT-Master II, met goud-zwarte cijferrand, 
in doos -Diam. 33,7 cm- 80

979 980

 979
Chroomkleurige Quartz wandklok in de vorm van een Rolex Oyster Perpetual Date, GMT-Master II, met rood-zwarte-chroomkleurige 
cijferrand, in doos -Diam. 33,7 cm- 80

Pijpen en rookwaren

 980 Groot formaat faux meerschuimen pijp met hoofd van een Ottomaan met tulband, 20e eeuw -L. 62 cm- 30

 981
Pijp met polychrome porseleinen pijpenkop met geschilderd familiewapen von Behr: tweedelig, boven een beer, onder ruiten, 
helmteken een beer, aan lange houten steel met mondstuk, tekst aan de achterzijde ‘H. von Behr s/m B. von Wissel’ -L. 29 cm, 
gebruikssporen-

40
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 982
Pijp met bruine meerschuimen pijpenkop, 3e gehalte zilveren monturen en deksel, aan met paardenhaar omvlochten steel met hoornen 
delen, meesterteken ‘IC.’, Duitsland, derde kwart 19e eeuw -L. ca. 42 cm., defecten- 30

 983 Pijp met meerschuimen pijpenkop, 3e gehalte zilveren monturen en deksel, aan met paardenhaar omwonden steel, hoornen tussen-
stukken en mondstuk, Duitsland, tweede helft 19e eeuw -L. ca. 55 cm, gebruikssporen- 30

 984 Pijp met meerschuimen pijpenkop, 3e gehalte zilveren montuur met parel- en kabelranden, aan houten steel met hoornen mondstuk, 
tweede helft 19e eeuw -L. ca. 23 cm., gebruikssporen- 30

 985 Pijp met meerschuimen pijpenkop en 3e gehalte zilveren monturen, gedeeltelijk opengewerkt deksel, aan met paardenhaar omwonden 
steel en hoornen mondstuk, onduidelijk meesterteken, Duitsland, midden 19e eeuw l. ca. 48 cm, gebruikssporen- 30

 986 Pijp met meerschuimen pijpenkop en verzilverd montuur aan met paardenhaar omwonden steel, bewerkt hoornen tussenstuk en 
mondstuk, Duitsland, tweede helft 19e eeuw -L. ca. 51 cm, gebruikssporen- 20

 987 Pijp met gestoken meerschuimen pijpenkop, messing montuur en deksel, decor van een hond bij een huis, aan houten steel met hoo-
rnen mondstuk, gemerkt ‘XL’, Duitsland, tweede helft 19e eeuw -L. ca. 34 cm- 20

 988 Pijp met meerschuimen pijpenkop en verzilverde monturen en deksel, aan met paardenhaar omwonden steel, gestoken hoornen tus-
senstukken en mondstuk, Duitsland, tweede helft 19e eeuw -L. ca. 56 cm, gebruikssporen- 30

 989
Pijp met meerschuimen pijpenkop, 3e gehalte zilveren montuur en deksel, lijnendecor, aan hoornen steel en mondstuk, Duitsland, 
tweede helft 19e eeuw -L. 51 cm- 30

 990 Pijp met meerschuimen pijpenkop, 3e gehalte zilveren montuur en deksel, aan met paardenhaar omwonden steel, gestoken hoornen 
tussenstukken, Duitsland, tweede helft 19e eeuw - L. 49 cm., gebruikssporen, mondstuk ontbreekt- 30

 991 Meerschuimen pijp met 1e gehalte zilveren montuur aan hoornen mondstuk, mogelijk Engeland, circa 1900 20

 992 Pijp met meerschuimen pijpenkop, 3e gehalte zilveren monturen en deksel, aan zwartlak houten steel met hoornen mondstuk, Duits-
land, tweede helft 19e eeuw -L. ca. 50 cm., gebruikssporen- 30

993

995

 993
Pijp met gestoken meerschuimen pijpenkop, 3e gehalte zilveren monturen en deksel, gemerkt Schubert, aan hoornen steel met 
zilveren monturen en meerschuimen mondstuk, Duitsland, midden 19e eeuw -L. ca. 34 cm., gebruikssporen- 30

 994 Pijp met meerschuimen pijpenkop, 3e gehalte zilveren monturen en deksel, aan houten steel met hoornen mondstuk, Duitsland, 
tweede helft 19e eeuw -`L. ca. 25 cm., gebruikssporen- 30

 995 Kapitale rijk gestoken pijp met decor van herten aan houten en hoornen steel, Duitsland, 19e eeuw - L. 58 cm - 30



Thursday October 8, 2020 Pijpen en rookwaren

63

996 1009
kavel TRUE Inzet

 996 Meerschuim pijp met decor van gotische kerkramen en 3e gehalte zilveren montuur, Duitsland, circa 1825 30

 997 Houten en meerschuimen pijp met deels 3e gehalte zilveren monturen aan houten en hoornen stelen, Duitsland, 19e eeuw - diverse 
kwaliteiten - 30

 998 Twee biscuit pijpenkoppen voorstellende vrouwenhoofden, Jugendstil, circa 1900 25

 999 Kapitale porseleinen pijp versierd met afbeelding van jonge vrouw kijkend in een spiegel, Duitsland, midden 19 eeuw - pijpenkop 20 
cm - 50

 1000 Twee meerschuimen pijpen met jachtscène en 3e gehalte zilveren monturen aan deels hoornen steel, Duitsland, midden 19e eeuw 50
 1001 Twee meerschuim pijpen aan houten en hoornen steel, één versierd met snijwerk van een paartje, Duitsland, 19e eeuw 25
 1002 Twee meerschuim pijpen, één met decor van een vos, beide met 3e gehalte zilveren monturen, Duitsland, 19e eeuw - één beschadigd - 30
 1003 Twee meerschuim pijpen, één met decor van gekroonde initialen, beide met 3e gehalte zilveren monturen, Duitsland, 19e eeuw 30
 1004 Twee meerschuim pijpen met 3e gehalte zilveren monturen aan deels hoornen stelen, Duitsland, 19e eeuw 30
 1005 Twee meerschuimen pijpen met 3e gehalte zilveren monturen aan houten en hoornen stelen, Duitsland, 19e eeuw 40

 1006 Vruchtenhouten pijpenstandaard met gedraaide onderdelen -H. 64 cm-, mahonie pijpenstandaard met messing binnenbak, derde kwart 
19e eeuw, en eiken pijpenrek voor aan de muur -diverse kwaliteiten- 20

 1007 Drie meerschuimen pijpen met 3e gehalte zilveren monturen aan houten en hoornen stelen, Duitsland, 19e eeuw 50
 1008 Vier meerschuim pijpen met 3e gehalte zilveren monturen aan deels houten en hoornen stelen, Duitsland, 19e eeuw 50

 1009
Vier meerschuim pijpen met decor van springende hondjes en paarden en één met decor van een vogelklauw, Duitsland, 19e eeuw 
- defecten - 40

 1010 Vier houten pijpen, deels met snijwerk en zilveren monturen en een meerschuimen pijp met snijwerk van een paard, 19e eeuw - de-
fecten - 30

 1011 Vier kapitale gestoken (wortel-) houten pijpen met snijwerk van herten, één gedateerd 1925, Duitsland, begin 20e eeuw - diverse 
kwaliteiten - 25

 1012 Vier kapitale gestoken (wortel-) houten pijpen met snijwerk van herten, één gedateerd 1925, Duitsland, voornamelijk 19e eeuw - 
diverse kwaliteiten - 25

 1013 Vier kapitale gestoken (wortel) houten pijpen met snijwerk van herten, één Japans exemplaar in de vorm van een draak, 19e en 20e 
eeuw eeuw - diverse kwaliteiten - 25

 1014 Vier kapitale gestoken houten pijpen, één met snijwerk van klimmende aapjes, Duitsland, 19e en 20e eeuw - defecten - 30

 1015 Zes porseleinen pijpenkoppen met voorstelling van portretten, waaronder Leopold van Beieren (1846-1930), 19e eeuw - diverse 
kwaliteiten - 25

 1016 Zes meerschuim pijpen, deels met reliëfvoorstellingen en verzilverde monturen, Duitsland/Hongarije, 19e eeuw - diverse beschadig-
ingen - 25

 1017 Eikenhouten rokerskastje met zes gipsen pijpen, eerste helft 20e eeuw à.t.p.
 1018 Zeven lange houten stelen van pijpen, 19e/20e eeuw à.t.p.

 1019 Zeven metalen pijpenstandaards for groot formaat pijpen, op diverse basementen waaronder zwart marmer -H. grootste standaard 157 
cm-, daarbij: pijpenstandaard op verguld metalen basement in Louis Seize-stijl -H. 115 cm- à.t.p.

1020
 1020 Tien diverse meerschuim pijpen met diverse voorstelling en vier foedralen, één voorzien van gouden montuurtje - defecten - 25
 1021 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1022 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1023 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1024 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
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 1025 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1026 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1027 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1028 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1029 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1030 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1031 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1032 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1033 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1034 Lot van tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1035 Tien porseleinen pijpenkoppen met voorstelling van herberginterieuren en portretten, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1036 Tien porseleinen pijpenkoppen met voorstelling van herberginterieuren, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1037 Tien porseleinen pijpenkoppen met voorstelling van vrouwenportretten, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1038 Tien porseleinen pijpenkoppen met voorstelling van mannen portretten, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1039 Tien porseleinen pijpenkoppen met voorstelling van de jacht, paarden en vrouwelijk naakt, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1040 Tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1041 Tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1042 Tien porseleinen pijpenkoppen met betrekking tot de jacht, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30

1043 1053

 1043
Pijpen met gestoken houten pijpenkoppen, veelal decor van herten, daarbij: hertshoornen gewei-deeltjes, etc. en pijpenrekje met 
pijpen 50

 1044 Lot diverse pijpen met voornamelijk voorstellingen van dieren, 19e en 20e eeuw 25
 1045 Tien diverse porseleinen pijpen met jachtscènes, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1046 Tien diverse porseleinen pijpen met jachtscènes, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1047 Tien diverse porseleinen pijpen met jachtscènes, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1048 10 diverse porseleinen pijpen met diverse voorstellingen aan houten en hoornen stelen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 40

 1049 Tien diverse porseleinen pijpen met diverse decoren, waaronder portret, landschappen en jachtscènes aan houten en hoornen stelen, 
Duitsland, 19e eeuw - diverse kwalitewiten - 30

 1050 Tien diverse porseleinen pijpen met voornamelijk jachtscènes, Duitsland, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1051 Tien diverse porseleinen pijpen met diverse decoren aan houten en hoornen stelen, Duitsland, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 25
 1052 Tien diverse porseleinen pijpen met diverse decors, waaronder verjaardagspijp, Duitsland, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1053 Tien diverse porseleinen pijpen met voornamelijk florale reliëfdecors en verjaardagspijp, Duitsland, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 40
 1054 Tien diverse porseleinen pijpen met voornamelijk floraal reliëfdecor, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1055 10 diverse porseleinen pijpen met topografische voorstellingen, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 10
 1056 Tien diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 20
 1057 Tien diverse porseleinen pijpen, voornamelijk met jachttaferelen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 20
 1058 Tien diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 20
 1059 Tien diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 20

 1060 Tien diverse houten pijpen, deels versierd met snijwerk, één in de vorm van een mannenhoofd met glazen ogen, 19e en 20e eeuw - 
diverse kwaliteiten - 30

 1061 Tien diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 20
 1062 Tien diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten 20
 1063 Tien diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten 20
 1064 Tien diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten 20
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 1065 Tien diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten 20
 1066 12 porseleinen pijpenkoppen met voorstelling van liefkozende paartjes, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1067 Twaalf porseleinen pijpenkoppen met voorstelling van paarden, 19e eeuw - diverse kwaliteiten - 30

 1068 Twaalf diverse porseleinen pijpen met decor van personen, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 30

 1069 Twaalf diverse pijpen, waaronder meerschuim met 3e gehalte zilveren montuur, porseleinen en glazen exemplaar, vroeg 19e t/m 20e 
eeuw - diverse kwaliteiten 30

 1070 Twaalf diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten 20
 1071 15 diverse pijpen, waaronder meerschuim, met voorstelling van mannenhoofden, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1072 15 diverse porseleinen pijpen met diverse decors, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1073 15 diverse porseleinen pijpen met diverse decors, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1074 15 diverse porseleinen pijpen met diverse decors, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1075 15 diverse porseleinen pijpen met voornamelijk jachttaferelen, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25
 1076 15 diverse porseleinen pijpen met voornamelijk jachttaferelen, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25
 1077 15 diverse porseleinen pijpen met voornamelijk jachttaferelen, Duitsland, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25
 1078 15 diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25
 1079 15 diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25
 1080 15 diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25
 1081 15 diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25
 1082 15 diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25
 1083 15 diverse porseleinen pijpen voornamelijk met jachttaferelen 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25
 1084 15 houten pijpen, deels met snijwerk, voornamelijk Oost-Europa - diverse kwaliteiten - 25
 1085 Uitgebreid lot diverse pijpen en onderdelen 25
 1086 20 porseleinen pijpenkoppen met topografische voorstellingen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 30
 1087 20 diverse porseleinen pijpen en pijpenkoppen met diverse voorstellingen, Duitsland, 19e en 20e eeuwe - diverse kwaliteiten - 50
 1088 20 diverse houten pijpen, waaronder met snijwerk van een Bacchushoofd, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 20
 1089 20 houten pijpen, voornamelijk Oost-Europa - diverse kwaliteiten - 10
 1090 20 diverse pijpen en onderdelen, diverse materialen, 19e en 20e eeuw - defecten - 20
 1091 20  pijpen, diverse materialen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 10
 1092 20  pijpen, diverse materialen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 10
 1093 25 diverse houten pijpen, deels met snijwerk versierd, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 25
 1094 Circa 30 houten pijpen, waaronder bruyere pijpen en twee pijpenrekken 25
 1095 Circa 30 porseleinen pijpenkoppen, grotendeels met metalen monturen en polychrome decors, waaronder veel jacht, 20e eeuw à.t.p.

 1096 Gevarieerde verzameling van circa 40 lange pijpen met porseleinen pijpenkoppen, diverse transferdecors, diverse stelen, hout, hoorn, 
etc., Duitsland, 20e eeuw 50

 1097 Uitgebreid lot van circa 50 houten pijpen, voornamelijk 20e eeuw 50
 1098 Gevarieerde verzameling van circa 50 pijpen, 20e eeuw 50
 1099 Porseleinen zwavelstokjeshouders, 19e eeuw à.t.p.

 1100
Circa 50 biscuitporseleinen pijpjes en pijpenkoppen, hoofden van politici, koningen, bekendheden, etc., Cambier Paris, etc., 19e/20e 
eeuw -diverse kwaliteiten- 40

 1101 Collectie van circa 60 pijpenkoppen, diverse onderdelen en vier glazen pijpen - defecten - 50
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 1102 Onderdelen van pijpen, waaronder veel pijpenkoppen, daarbij: houten pijpenrekjes 20

 1103 Tien diverse porseleinen pijpen met diverse voorstellingen aan houten en hoornen stelen, 19e en 20e eeuw - diverse kwaliteiten - 40

Curiosa

 1104 Verzameling bankspaarpotten, blik, plastic, etc., Rijkspostspaarbank, Rabobank, Dresdener Bank, Friesland Bank, Bank-Associatie 
SpaarfondsSpaarbank voor de stad Amsterdam, etc. à.t.p.

 1105 Groot formaat aardewerk crucifix met corpus, Terraco, wijwaterbkjes, verzilverde relikwiehouder -defecten-, etc. à.t.p.

 1106 Cartier sjaal 100

 1107 Verzameling medische instrumenten: scharen, tangen, verlostang, etc. à.t.p.

 1108 Zwartlak blad met polychroom drakendecor, Japan, twee wandappliques, twee ingelijste staalgravures, modeprenten uit ‘de Bazaar’, 
polychroom porseleinen beeldje van een jongetje, 19e eeuw, en messing deurklopper à.t.p.

 1109 Gestoken houten leeuw, terracotta ganesha, hoornen dekseldoos, bronzen pot, etc. à.t.p.

1110

1111

1112

 1110 Grenen schijvenspeeldoos met één schijf, de Tyrolienne uit Wilhelm Tell, circa 1900 -defecten, 10 x 13 x 16 cm- 30

 1111
Drie-delige gipsen architraaf met maskeron en florale motieven, afkomstig uit een grachtenpand te Leiden  - B. 107 cm -, kan niet 
verzonden worden à.t.p.

 1112 Designfauteuil CH28, ontwerp: Carl Hansen & Sön, uitvoering: Hans Wegner, jaren ‘50, uitvoering jaren ‘60, zeldzaam 1000

 1113 Palissander cilinderspeeldoos met vruchtenhouten intarsia van vogel, midden 19e eeuw -mechaniek werkt, defecten-16 x 23 x 54 cm- 200

 1114 Lotje met acht servetringen, notenkraker, taartschep, etc. à.t.p.

 1115 Schildpad lepeldoosje met benen strippen op vier benen bolpootjes, tweede helft 19e eeuw, daarbij schildpad dekseldoosje, circa 1900 
-defecten- 30

 1116 Bakelieten doosje Geha, zilveren servetbanden, zakmesjes, etc. 30
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 1117
Gedeeltelijk verguld gestoken houten jacht wanddecoratie met wild zwijn, jachthoorn en geweer, tweede helft 20e eeuw -41 x 118 
cm- 40

 1118 Vingerhoeden en sigarettendovers, waaronder veel zilver 40

 1119 Zilveren houders voor bakjes, miniaturen in de vorm van sombreros, bijtring, geslepen kristallen peper-, zout- en mosterdstel in 2e 
gehalte zilveren houder -dekseltje ontbreekt, etc., daarbij: wat verzilverd 60

 1120 Vier scheepjes in glazen flessen à.t.p.
 1121 Glazen presse-papiers, passerdoos, benen dominospel, pillendoosjes, etc. 30
 1122 Divers koper en glas, waaronder veel karaffen, etc. à.t.p.
 1123 Aziatische miniaturen, waaronder BWGZ 20
 1124 Miniaturen, waaronder zilver à.t.p.
 1125 Miniaturen waaronder zilver 20
 1126 Sigarenbandjes, wijwaterbakjes, bidprentjes, etc. à.t.p.
 1127 Negen diverse sculpturen vervaardigd uit diverse mineralen - H. 7 t/m 20 cm, beschadigingen - 25
 1128 Drie miniatuur boompjes vervaardigd uit kralen op celadon basement - H. ca. 30 cm - 30
 1129 Zeven diverse miniatuur boompjes vervaardigd uit kralen - H. 20 t/m 50 cm - 25
 1130 Diverse houtsnijwerken en messing jachthoorn à.t.p.

1131

1143

 1131
Notenhouten sculptuur voorstellende St. Joris en de Draak, polychroom beeld voorstellende Maria met Kind, beiden onder stolp, en 
een notenhouten snijwerk voorstellende Maria met Kind 20

 1132 Lot divers waaronder biscuitporseleinen beeldjes en porseleinen dekselpotten in de vorm van een hoofd - beschadigingen - 25
 1133 Paar porseleinen schoteltjes met beschilderd jachttafereel en voorzien van latoenkoperen rand, daarbij: composiet en glazen olielamp 20

 1134 Koperen en messing studentenlamp versierd met florale motieven, voorzien van veermechaniek en melk- en groenglazen kap, gemerkt 
‘Niam’, Frankrijk, circa 1920, - H. circa 50cm - à.t.p.

 1135 Twee gestoken parelmoeren schelpen: Lam Gods, midden 19e eeuw en geboorte van Christus met Jozef, Maria en twee herders, circa 
1900 -8,5 x 6 en 12 x 11 cm- 30

 1136 Parelmoer ei, messing asbakje, wekkertje Emes, -defect- verzilverde penning ‘Semoga Ridho Allah Menyertai Selalu (May God Bless 
You), etc. à.t.p.

 1137
Latoenkoperen replica reliëfplaatje met opschrift: N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN ‘Het is verboden in den wagen en op 
de balkons te spuwen en in den wagen te rooken of aldaar eene brandende sigaar, cigarette of pijp mede te brengen’, dezelfde tekst in 
het Engels, september 1907

à.t.p.

 1138 Lot divers, waaronder mes met gestoken heft, 19e eeuw, snijwerk van een rat, mogelijk tagua noot, fotolijstje met strikmotief, bronzen 
beeldje voorstellende een clown, 1e gehalte zilveren hanger in de vorm van een meisje, etc. 10

 1139 Twee glazen vazen, komfoor, twee koperen keteltjes, stempel, etc. 20
 1140 Paar composiet reliëf jachtplaquettes op schildvormige houten onderplaten, circa 1890 -L. ca. 50 cm- à.t.p.
 1141 Schelp-lamp, tegels, bandvormige asbak Good year, etc. à.t.p.
 1142 Siervazen, Murano glas, opaline karaf op onderschotel, etc. à.t.p.

 1143
Adalbert Suchy (1783-1849), portretminiatuur op ivoor voorstellende een jonge vrouw in roze jurk, borsstuk, circa 1820, gesigneerd 
- 7 x 6 cm, barstje aan de rand in het ivoor- 200

 1144 Porseleinen blaadje met nikkelen rand, verzilverde sigarenkoker, Delfts blauw schaaltje met verzilverd handvat, etc. à.t.p.
 1145 Geslepen kristallen sieradendoosje, waaiers, bronzen bel, Chinees porseleinen odeurflesje, etc. 40
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 1146 Drie diverse fotoalbums, lederen tasje, koperen ketel, diverse litho’s Station Utrecht, optica prent Egypte en gravure stadhuis Gouda 20

 1147 Twee diverse olielampen met glazen kappen, waaronder één met aardewerk voet, circa 1900 - H. 65 cm, windlicht missend één kap 
beschadigd - 20

 1148 Notenhouten lepeldoosje, bronzen crucifix en robijnrode glazen olielampje met gravé decor, 19e eeuw 25

 1149 Twee Indiase schalen met gedreven decor van dieren, circa 1930 -diam. grootste schaal ca. 25 cm, daarbij: Sumatraans schaaltje met 
gedreven decor van bloemen 30

 1150 Verzameling knopen, grotendeels eerste helft 20e eeuw à.t.p.

 1151 Mitella Rode Kruis, Groot-Britannië, curieus, periode circa WOI à.t.p.
 1152 KLM vliegtuiggordel en life preserver en wat andere luchtvaart memorabilia à.t.p.
 1153 Flink lot met betrekking tot luchtvaart, waaronder souvenirs en toilettasjes, diverse maatschappijen, waarbij KLM à.t.p.
 1154 Krat varia, gevuld met diverse antieke zaken, waarbij ‘Bezet/Vrij’ toiletplaatje, carbidbrander, antieke fittingen en meer, uitzoeken à.t.p.

1155
1157

 1155 Monoculaire kijker in messing behuizing, gemerkt: Stanley London -maximum L. 84 cm - 25

 1156 Drie kluwenbolhouders, tartanware, verzilverd en bakeliet, daarbij: twee vruchtenhouten kluwenwinders met tafelklem, 19e/20e eeuw 40

 1157 Bronzen kanon met toebehoren op houten affuit -L. ca. 17 cm-  (Collection Jowap) 40

 1158 Zinken zitbad met resten van beschildering, circa 1900 - H. 60 cm - 20

1159

 1159 Verchroomde dashboard klok, Westclox, La Salle Illinois, jaren ‘60 10
 1160 Mahonie voetenstoof met testje en marmeren voetenrust, 19e eeuw, lepeldoosje, messing balans en houten kanonnetje 10
 1161 Blank eiken rijtuigkrik, circa 1900 - L. 200 cm - 10

 1162 Drie eiken en vruchtenhouten plaquettes: man en vrouw op ram, kegelende mannen en religieuze renaissance voorstelling, 19e/20e 
eeuw, daarbij: twee terracotta replica’s van middeleeuwse tegels met decor van fabeldieren à.t.p.

 1163 Groot formaat messing godslamp, terracotta madonna plaquette, eiken gewichtenblok met gewichten, polychroom geglazuurde 
crucifix, etc. à.t.p.
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 1164 Blauwe golftas met clubs, Equipe à.t.p.

 1165
2e gehalte zilveren maliënbeursje, verzilverde poederdoos, cliché voor het drukken van ex libri van W. Both -9,8 x 5,2 cm- en bronzen 
penning ‘Bernhard Prins der Nederlanden’ in etui, ontwerp Toon Dupuis, 1936, inscriptie achterzijde ‘TBC vlucht 1955’ -Diam. 60 
mm

à.t.p.

 1166 Sierkurken en servetringen, waaronder zilver, nagelvijl met 1e gehalte zilveren greep en verzilverde replica herdenkingslepel VOC 30
 1167 Zes antieke meetstokken, 19e eeuw 30

 1168 Russisch lakwerk doosje met voorstelling van man met beer, gesigneerd -3,5 x 5 x 9,5 cm-, lakwerk ei met decor van madonna en 
kind -H 11 cm- en twee polychrome houten figuurtjes 20

 1169 Chinese bronskleurige vaas met drakendecor, Chinese porseleinen schoteltjes, verzilverde kandelaar, etc. à.t.p.

 1170
Zes odeurflacons, twee maal Wedgwood Jasperware met 1e gehalte zilveren montuur en dop, parelmoer, geslepen kristal met 2e 
gehalte zilveren montuur en dop, etc. 50

 1171 Circa 27 geëmailleerde vingerhoeden 20
 1172 Circa 52 vingerhoeden, diverse metalen 30
 1173 Circa 450 vingerhoeden, overgrote deel porselein à.t.p.
 1174 Oude kruithoorn, Noord-Afrika - L. 20 cm - 10

1175

1183

 1175
Twee polychrome gipsen beelden: H. Theresia en H. Hart, eerste helft 20e eeuw, daarbij: messing crucifix met corpus op basement, 
eerste helft 19e eeuw 30

 1176 Chineese gemberpot, bronzen vijzel, scheepje in fles, telefoons, etc. 20

 1177 Oude Franse notariële actes, metalen Sterovita autoplaatjes, foto’s, waaronder vrouwen in klederdracht, circa 1900, glasnegatieven, 
lege ansichtkaartenalbums, etc. 40

 1178 Oude voltmeter, doublé herenzakhorloge, pauselijke onderscheiding, verzilverde messenleggers, etc. 40
 1179 Vier koetslantaarns à.t.p.
 1180 43 tinnen dierfiguurtjes à.t.p.
 1181 2e gehalte zilveren lucifershouder en sigarettendoos met oud-Hollands decor, sierkurk op houten basement, odeurflacons, etc. 30
 1182 Metalen hartvormig doosje met daarin een foto van de Militaire School Batavia à.t.p.
 1183 Houten puzzelspelltje en vier ansichtkaarten, waaronder stadhuis te Sneek à.t.p.
 1184 Twee hoge hoeden met paardenhaar in doos en paar zwarte handschoenen, circa 1920 à.t.p.
 1185 Paar 2e gehalte zilveren mutsspelden met geslepen glas, verzilverde gordelhaak en gestoken vruchtenhouten naaldenkoker, circa 1900 30
 1186 Eiken gestoken houten doos in de vorm van een album, ‘Postzegels van Nederland’ -6 x 36,8 x 30 cm- à.t.p.

 1187 Vruchtenhouten, uit elkaar schroefbare wandelstok met messing greep in de vorm van een paardenhoofd, palissander wandelstok met 
bolvormige greep en zwartlak wandelstok met metalen greep, alle 20e eeuw 20

 1188 Aardewerk bierpul met tinnen montuur en deksel, ‘125 Jahre M.G.V. Höhr .V.’ -H. 39 cm-,  bierpul ‘Im Wald und auf der Heide’ en 
drie aardewerk bierpullen met speeldoos, tinnen montuur en deksel 20
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 1189 Negen polychrome porseleinen en kunsstof beelden/beeldjes van uilen -defecten, H. grootste beeld 36 cm- 20
 1190 Gestoken Indonesische dekseldoos, Balinees masker, verzilverd roomstel, porseleinen sardinedoos, etc. à.t.p.

 1191 Twee messing, met linnen beklede, boekvormige spaarpotjes, uitgegeven door de Nederlandsche Middenstands Spaarbank -2,3 x 8 x 
11,5 cm, gebruikssporen, zonder sleutel- 20

 1192
Paroissien Romain in imitatie-ivoren band, messing bankbiljettenhouder, gehaakt beursje met twee stalen banden en messing stempel 
met oud-Hollands decor 20

 1193
Messing patrijspoort met olieverf schildering van de motorlogger SCH95, Bonefaas, reder v/h Frank Vrolijk op het strand bij Scheve-
ningen -Diam. 30 cm, dagmaat-, daarbij: zespas tegeltableau met blauw-wit schildering van de houten zeillogger A. E. Maas, reder M. 
v/d Toorn den Dulk, 1914/1915 -21 x 31,5, dagmaat

40

 1194 19e eeuwse lampvoet, messing bestekemmer, weefspoel, gedraaide houten kandelaar, messing rechaud, circa 1850, etc. à.t.p.

1195
1199

 1195
Schildpad beursje, van binnen met rood fluweel bekleed, met stalen binnenbeugeltje, verzilverd inlegwerk en knopje aan de buitenzi-
jde, tweede helft 19e eeuw 30

 1196 Circa 25 stormlantaarns en olielampen, diverse formaten à.t.p.
 1197 Kandelaars en kaarsenhouders, 19e/20e eeuw 40
 1198 Olielampjes en kandelaars, diverse materialen, 19e/20e eeuw à.t.p.

 1199
Reclamemateriaal kachels: geëmailleerde gietijzeren asbakken, porseleinen asbakken, daarbij: kachelglans, tegeltjes 75 jaar Ge-
meentelijk Gasbedrijf, 1950, etc. 40

 1200 Circa 17 geëmailleerde gietijzeren miniatuurkacheltjes, uitgegeven als reclamemateriaal, eerste helft 20e eeuw 40
 1201 Miniaturen van kachels, geëmailleerd, porselein, etc. 40
 1202 Miniaturen van kachels, diverse materialen, etc. 40
 1203 Miniaturen van kachels, waaronder veel gietijzer 40
 1204 Gietijzeren miniaturen van kachels, haardombouwen, etc. 40
 1205 Olielampen, etc., diverse materialen, 19e/20e eeuw 20
 1206 Carbidlampen, dynamo’s, etc. 20

1207

 1207 Vier smeedijzeren steekblakers, 18e/19e eeuw -lengte grootste blaker ca. 31,5 cm- 20
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 1208 Geprofileerde bronzen tafelkandelaar op vierkante voet, Spanje, 18e eeuw H. ca. 13 cm- 20

 1209 Bronzen olielampje met Egyptische motieven, twee lontenhouders, snuiter, etc. Engeland, 19e eeuw 40

 1210 Drie smeedijzeren spiraalkandelaars met opduwer op houten klos, 18e/19e eeuw à.t.p.

 1211 Gietijzeren blaker met floraal decor voor een waslont, E.G. Zimmermann, Hanau, midden 19e eeuw -H. ca. 8 cm- 20

 1212 Zaklantaarns, geëmailleerd spirituskannetje, snuiter, lampenglazen, messing lucifershouder, etc. 30

 1213 Optisch instrument op gezwart houten basement,adres: Carl Müller, Optiker, Krystallhof, Pilgramgasse, 16, Wien - 24 x 12 x 19 cm- 20

 1214 Gestoken houten bureauset, bestaande uit: schrijfblad, blotter, kalenderhouder en briefopener, met decor van uilen, tulpen, etc., circa 
1900 40

 1215 Gestoken vruchtenhouten doosje met inlegwerk, gemonogrammeerd AR, Hoorn, circa 1930 40

 1216 Groot formaat beker ‘Med Gud For Danmark, 1969-1899’, Royal Copenhagen, met schelpen belijmd kistje, geëmailleerde tulband-
vormen, Makkum aardewerk, etc. à.t.p.

1217

1220

 1217 Twaalf geëmailleerde straatnaamborden 60

 1218 Diverse penningen en medailles, een paar losse edelstenen, benen pijpenwroeter, en enkele zilveren sieraden in doosje 10

 1219 Twee hoornen signaalhoorns met messing monturen, 19e eeuw -L. grootste hoorn 22 cm- (Collection Jowap) 30

 1220 Berliner Eisen inktstel met floraal decor, midden 19e eeuw -11,5 x 18 x 23 cm, lichte corrosie, glazen inktpotjes ontbreken- à.t.p.
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 1221
Metalen met papier beplakte replica van een 17e eeuwse globe op houten basement met gedraaide poten -H. ca. 40 cm, lichte 
defecten- à.t.p.

 1222 Polychroom biscuitporseleinen beeld: ‘Primavera’, gesigneerd Joseph Barbetta, Collectie Flavia, Capo di Monte -H. ca.  34 cm, lichte 
defecten- 50

 1223 Circa 17 shoehouses, The Shoemakers dream, The Studio & Workshops of John Hine Limited, met meerdere boekjes en certificaten 
-een enkel licht defect- à.t.p.

 1224
Zes modeljaponnen, Victorian Treasures -H. grootste japon ca. 18 cm-, acht ingelijste polychrome porseleinen plaquettes, Harleigh 
China, Staffordshire Fine Bone China -met lijst 16,7 x 14,2 cm-, geëmailleerde plaquettes met polychroom vogeldecor, circa tien 
Cherished Teddies kerst- en winterbeeldjes, lange Goudse pijpen, etc.

à.t.p.

1225

1226

 1225 Grote verzameling van circa 140 Cherished Teddies -een enkel defect- à.t.p.

 1226
Twee opengewerkte olielampen in de vorm van opengewerkte smeedijzeren bollen met cardanische ophanging -Diam. grootste bol 33 
cm- à.t.p.

 1227 Vier smeedijzeren houders voor waslonten -H. grootste houder 88,5 cm- à.t.p.
 1228 Vijf smeedijzeren houders voor waslonten op smeedijzeren basementen -H. grootste houder 43 cm- à.t.p.

 1229 Twee paar Friese doorlopers, Schaatsenfabriek Ruiter, Akkrum, in originele kartonnen doos voor noren, van de Firma Ruiter te Ak-
krum à.t.p.

 1230 Zes wandelstokken, door cobra omwonden, met chromen handvat, met parelmoer ingelegd, etc. 20

1231

 1231 Messing kanon op eiken, van messing beslag en wielen voorzien affuit -L. 33 cm- 30

 1232 Oranje Vendex 500 T typemachine in zwarte kunststof koffer, jaren ‘70 à.t.p.
 1233 Twee geprepareerde uilen op stronk -H. 28, L 64 cm- 20

 1234 Wanddecoratie in de vorm van een galvano plastiek metalen schild met decor van Romeinse krijgers, derde kwart 19e eeuw -Diam. 
Ca. 58 cm, gebruikssporen- à.t.p.

 1235 Voet op de maan, een stereogram, 1969, De maanlanding besproken op lp en gevat in dia’s met stereofoto’s, aparte Nederlandse 
ruimtevaartuitgave uit 1969 -gebruikssporen- à.t.p.

 1236 Deur- en raamgrepen, brievenbusomramingen, etc., afkomstig uit een huis aan de Regentesselaan in Den Haag, circa 1900 à.t.p.
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 1237 Petit-point borduurwerk met bijbelse voorstelling en tekst, gedateerd 1900 - 95 x 75 cm, vlek - 10

 1238 Schildpad belijmd lepeldoosje op vier bolpootjes met zes 2e gehalte zilveren theelepels aan getorste steel, uiteinde met gravédecor, 
meesterteken: J. Schijfsma, Woudsend/Sneek, vierde kwart 19e eeuw -defecten schildpad doosje- 20

 1239 Geslepen kristallen schaal met puntslijpsel aan 2e gehalte zilveren beugel met gravédecor, 1871 -defecten aan het kristal-, fluwelen 
beursje aan verzilverde beugel en herenvestzakhorloge Zenith -defect- 20

 1240
Beschilderde spanen dekseldoos met decor van een paartje en tekst: ‘Der Liebe gleich den Lotterie, Ein jedes will das beste ziehn’, 
midden 19e eeuw - 30 x 46 cm - 25

 1241 Twee glazen stolpen op gezwart houten basement, 19e eeuw - H. 35 en 59 cm - 75
 1242 Drie gevlochten vismandjes met lederen sluiting, 1e helft 20e eeuw 10

1243

1246 1247
 1243 Vier diverse syphons, waaronder gemerkt: ‘Gangloff Supreme Biere’, 1e kwart 20e eeuw - H. 30 cm, twee beschadiging aan voet - 10

 1244 Uitgebreid lot divers, waaronder Petrus Regout, draadglas, porseleinen ringendoosjes, BWZG peper-en-zoutstel, tabakspot en pijp-
comfoor 20

 1245 Replica executiebijl gemonteerd op plateau, Iwan de verschrikkelijke - 100 x 70 cm - 20

 1246
Twee geslepen glazen winkelstandaards voor zijden kousen op verchroomd basement, Verre Securit, Jemeppe sur Sambre, jaren 
‘40/’50 -H. 95 cm, corrosie- 40

 1247 Brandweerhelm, Duitsland, midden 19e eeuw -gebruikssporen- 30

1248

 1248
Vijf polychrome kunststof beelden van elegante mannen en vrouwen, waarvan vier op vierkant basement, Capodimonte Style, Vittorio 
Tessaro, Italy -H. grootste beeldje 28 cm- 40

 1249 Bakje emblemen Poolse scouting à.t.p.

 1250 Lederen aktetas, jaren ‘30 en verrekijker in lederen houder, gemerkt: Industie Genvoise d’Optique, Geneve, circa 1900 - beschadigin-
gen - à.t.p.

 1251 Ongebruikte Brebbia pijp, met vilten hoes in doos, pennenhouder met briefopener en verzilverd beeldje van een vrouw met een mand 
op haar hoofd -diverse kwaliteiten- à.t.p.
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 1252 Loga Rechen Walze 30

 1253 Bamboe en lederen paardenzweepje met hoornen greep voorzien van fluitje en versierd met verzilverd beslag, circa 1900 - L. 35 cm - 25

 1254 Zeven kralentasjes en -beursjes, zonder beugels, 19e eeuw 40

1255

1257

 1255
Bronzen kraagkandelaar, naar antiek voorbeeld, verrekijker in lederen etui en een paar aardewerk peper-en-zout stellen, Frankrijk, 
vroeg 20e eeuw - glazuurchips 40

 1256 Met schelpen beklede sieradendoos, glazen trechtervormige wandvaas, Egyptische gestoken benen vliegenmepper, wit porseleinen 
schaaltje met jugendstil decor van een vrouw, tinnen theepot en kofiepot met filter, 19e/20e eeuw à.t.p.

 1257 Mahonie stuurwiel met gestoken jaguar -Diam. 33 cm- 30

1258

1262 1265
 1258 Electriseermachine in doos, circa 1930 -defecten- 15

 1259 Bordeauxrood gelakt ijzeren bovenstuk van een paal in de vorm van een kroon -H. ca. 18 cm- 10

 1260 Hoornen doosje met schildpad bekleed deksel en inlegwerk, circa 1900 -2,4 x 4,2 x 8,5 cm, lichte defecten- 15

 1261 Twee ijzeren leeuwenmaskerons met ringen en twee messing leeuwenmaskerons à.t.p.

 1262 Replica geëmailleerd reclamebord: Barber Shop -60 x 24 cm- 40

 1263 Dunlop tennisracket, circa 1960/1970 à.t.p.

 1264 Beeldje van een bok, staande op de bovenkant van een ton, Heineken -H. 23 cm- à.t.p.

 1265 Reclamepop van een Esso vrouwtje -H. ca. 41 cm- 10

 1266 Twee porseleinen reflectoren voor landingsbaan, nr. G 6608, gemerkt Kleffel, midden 20e eeuw -d x 14 x 7 cm, lichte defecten- à.t.p.
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 1267 Geëmailleerd waarschuwings bordje voor bij elektriciteitshuisje, Polen, midden 20e eeuw -defecten, 29,5 x 21 cm- à.t.p.

 1268 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, circa 1900 à.t.p.

 1269 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, circa 1900 à.t.p.

 1270 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, circa 1900 à.t.p.

 1271 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, circa 1900 à.t.p.

 1272 Zes brillen, waarvan vier in etui, waaronder Chanel, Dolce et Gabbana en Alain Mikli 50

 1273 Kunststof reclameklok Pepsi, met verlichting -63 x 29 cm- 40

 1274 Metalen en kunststof lichtreclame, Olien Elf, derde kwart 20e eeuw 40

1275

1277 1280

 1275 Groot gietijzeren kanon op gietijzeren affuit -L. 73 cm- 75

 1276 Replica geëmailleerd reclamebord Sandeman, Ton Knight -60 x 40 cm- 40

 1277 Replica geëmailleerd reclamebord Ferrari -60 x 30 cm, chip- 40

 1278 Toneelkledij, naar 17e eeuws voorbeeld, waarbij diverse jurken, circa 1900 à.t.p.

 1279 Palissander wandelstok aan gestoken palmhouten greep in de vorm van een papegaaienkop met glazen oogjes en ijzeren wandelstok 
met gebogen greep 20

 1280 Glazen speeldoos sneeuwbol met carrousel in turkooiskleurige kunsstof behuizing, in originele doos, Tiffany & Co 80
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 1281 Mahonie belijmd, enkelgebogen kistje, circa 1840 - H. 14, B. 24 cm - 10
 1282 Zwarte thermos in doos, Chanel à.t.p.
 1283 Witte en chroomkleurige thermos, Halloween Party, Chanel à.t.p.
 1284 Zwarte en chroomkleurige thermos, Halloween party, Chanel à.t.p.
 1285 Verguld dekseldoosje in de vorm van een hert op rond basement, met steentjes ingelegd, in doos -H. circa 36 cm- 10
 1286 Witte Chanel thermosfles en twee thermosbekers in doos à.t.p.
 1287 Zwarte Chanel thermosfles en twee thermosbekers in doos à.t.p.

 1288
Speeldoos in de vorm van een openstaand gedeeltelijk rood geëmailleerd ei op rond basement met drie vogeltjes op rond draaiend 
bovenstuk, in doos, Keren Kopal -H. ca. 13,5 cm- 30

 1289 Eivormige, gedeeltelijk turkoois geëmailleerde houder voor klokje op rond basement in doos, Keren Kopal -H. ca. 14 cm- 30

 1290 Speeldoos in de vorm van een openstaand, gedeeltelijk blauw geëmailleerd ei met drie carousselpaarden op ronddraaiend bovenstuk, 
in doos, Keren Kopal -H. ca. 15 cm- 30

 1291 Opengewerkt, met gekleurde glazen steentjes ingelegd messing ei op drie pootjes, in doos, Keren Kopal -H. ca. 6,5 cm- 30
 1292 Houten kist met halfrond deksel voorzien van messing beslag en beschildering, Birma, 2e helft 20e eeuw - B. 46 cm - 20
 1293 Paar boekensteunen, polychrome glazen toekan, wortelnoten handtas, glazen schaaltjes, poederdoosjes, versteend hout, etc. 40
 1294 Victoryspel, jaren ‘40, daarbij: drie houten model legervoertuigen, mogelijk trench-art à.t.p.

 1295 Geëmailleerde reclamebordjes met thermometer in doos: Tiger’s bieren, de Blieck, Spa Monopole en van Roy Wieze -ca. 18,5 x 12 
cm- 30

1296

1300

 1296 Jeanette Slager (1881-1945), duizendschoon in vaas, aquarel, gesigneerd -16,7 x 13 cm- 40
 1297 Tien paar diverse boekensteunen, waaronder Haagse School en een paar aardewerk exemplaren in de vorm van zittende pierrots 25

 1298 Mahonie lepeldoosje met biesintarsia en benen slotplaatje, pootjes en applique, Engeland, 19e eeuw, daarbij: porseleinen dekseldoosje 
en parelmoer belijmd lepeldoosje 20

 1299 Passers en steekpassers 20

 1300
Door koord gesloten houten doosje met cilindervormig melkglazen potje voor een botermonster aan ‘Den Heer Ambtenaar v. h. O.M. 
bij het Kantongerecht te….., Dit monster behoort bij proces-verbaal dd…..opgemaakt door…..’, eerste helft 20e eeuw -formaat doosje 
11,6 x 6,5 x 6,6 cm.-

à.t.p.

 1301 Luchtvaartkleding Insel Air, waarbij stewardessen kleding 10

 1302 Tak wit koraal op hardstenen basement -H. 20, breedte 27 cm-, benen snijstuk met decor van een naakte vrouw -H. 24 cm, defecten- 
en imitatie parelcollier aan 2e gehalte zilveren slotje -gebroken- 20

 1303 Twee oude zwart gebeitste houten winkelstandaards voor hoeden, helmen, etc., op vierkant basement -H. ca. 44 cm, basement 21,5 x 
21,5 cm- à.t.p.

 1304 Potje met meer dan 50 Olympische Spelen knoopjes met decor van de Olympische ringen en fakkel 20
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 1305 Rinsche Appelstroop blikje met afbeelding van Flipje, twee Venezolaanse T-shirts, vier polshorloges, Swatch, Finnair, Curren Chro-
nometer en Russian Tank,  aanstekers, etc. à.t.p.

 1306 Speldjes: Sociëteit Onderons te Amsterdam, vrijmetselarij, Blechabzeige ‘Gut Heil’, Ehrenmitglied, Vorsitzender, etc., veel Duitsland, 
circa 1900 20

 1307 Poppetje van bekende Duitse leider, uitgedroogd à.t.p.
 1308 Metalen bord ‘Grondwater-beschermingsgebied’ à.t.p.
 1309 Groot lot met acht lades voor bankkluis 10
 1310 Kartonnen reclamedisplay ‘Dewar’s White Label Scotch Whisky’, driedelig opvouwbaar à.t.p.
 1311 Parachute à.t.p.
 1312 Laboratoriumglas, etc., retorten, trechters, bunsenbrander, kolven, etc. 20
 1313 Een koperen Merkaba, spiritueel, 24 mm. doorsnede 15
 1314 Anatomie model, torso met organen, Luctor, Baarn -H. ca. 73 cm, lichte defecten- 100

 1315 Twee papier-mâché jongenspoppen -H. ca. 77 cm., defecten- 80

 1316 Blikken trommel op onderschotel, messing jugendstil fotolijst, schaakspel, brillenkokers, Chinees gestoken houten beeld van een 
monnik, etc. -diverse kwaliteiten- à.t.p.

 1317 Circa 48 lucifersboekjes, verkoop ten bate van de Belgische Winterhulp, W.O. II 20
 1318 Menselijke schedel, onderkaak ontbreekt, 18e eeuw of ouder 80
 1319 Menselijke beenderen, 18e eeuw en ouder 40
 1320 Menselijke schedel, onderkaak ontbreekt, 18e eeuw of ouder 60
 1321 Fragmenten van schedels, 18e eeuw en ouder 80

 1322 Japanse zwartlak sieradendoos met speeldoos, diverse speeldozen, wijwaterbakje, Keystone Criterion, Mod. A9 Filmcamera in bruin 
lederen foedraal, etc. à.t.p.

1323

1327

 1323

Lot consisting of several items concerning the D-2 Spacelab Mission from April 26th to May 6th 1993 with the spaceshuttle Colum-
bia. The D-2 Mission augmented the German microgravity research program started by the D-1 Mission, it conducted 88 experiments 
to study life sciences, material sciences, technology applications, earth observations, astronomy, and atmospheric physics.
 
The lot contains a scientific suitcase, with several syringes and metal containers, a plastic case, three badges named to Hilda Jung-
Heiliger, who was responsible for the experiment, two stickpins and a scarf signed by the participants of the mission.
 
Very interesting lot, should be viewed.

1000

 1324 Twee nikkelen art deco dekseldozen, circa 1930, bijoux, bronzen penning Th. M. van leeuwen, verzilverd couvert en mes, parelmoer 
belijmde sigarettenkoker, spekstenen vaasje, etc. 20

 1325 Porseleinen beker, Hummel 427/3/0, ‘Wo bist du’ en twee wanddecoraties à.t.p.
 1326 Olielampjes, steekkandelaar, etc., 18e/20e eeuw 20
 1327 Vijf metalen globes en maanglobe in plastic monturen, derde kwart 20e eeuw 25

 1328 Wandvitrine met ‘Philips “Miniwatt” De ontwikkeling van een economische “E” lamp type E.B.L. 1 duodiode penthode eindlamp 
-37,3 x 37,7 x 47,8 cm- 20
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 1329 Polychroom kartonnen reclamebord voor zaklantaarnbatterijen, Daimon die helle Freude, Taschenlampen Batterien -120 x 60 cm- 30

 1330 Twee gelithografeerde vazen met portretten van koningin Wilhelmina en prins Hendrik, drie herdenkingsbordjes koninklijke familie 
en vaas met pastorale motieven, alle vooroorlogs -gebruikssporen- à.t.p.

 1331 Geisoleerde gehoute metalen bus, zogenaamde Bekkers Zelfkoker à.t.p.
 1332 Zwartlak komfoor met ketel, voorzien van verguld chinoiseriedecor, circa 1800 -sterke gebruikssporen- à.t.p.
 1333 Grote verzameling benzineaanstekers, Beney, Field, Imco, etc., daarbij: wat gasaanstekers 50

 1334 Glazen kwikdampgelijkrichter voor het omzetten van wisselstroom in gelijkstroom, S VDK 40,2, No. 21310, Siemens Schuckert -L. 
53, B. 53 cm, drie kleine armen en drie grote van 21 cm- à.t.p.

 1335 Lithografische steen voor het drukken van de volgende gecaligrafeerde tekst: Lenig druk of droog een traan, Breng één enkelen zegen 
aan, Doe één woord van liefde hooren En uw dag is niet verloren’, circa 1890, -6 x 27 x 32,5 cm- à.t.p.

 1336 Gestoken grenen kanon op affuit, tweede helft 20e eeuw -L ca. 49 cm- à.t.p.
 1337 Gekleurde glaasjes voor waxinelichtjes, etc. à.t.p.
 1338 Paren en losse tafelkandelaars, ebbenhout, messing, ijzer, etc, 19e/20e eeuw 20
 1339 Messing olielampjes en reservoirs van olielampjes, 19e eeuw 20

 1340 Drie aluminium wandborden, ‘Wat ‘t tij ook doet houdt goeden moed’, relatiegeschenk van Verblifa (De Verenigde Blikfabrieken), 
ontwerp Chris van der Hoef -diam. 24,5 cm, lichte gebruikssporen- 40

 1341 Etiketteermachine, Maschinenbau “WAM” M. Osterhof, 1 Berlin 20 (Spandau) à.t.p.
 1342 Messing kolenkit met wandelstokken en twee parasols, waarvan één aan 2e gehalte zilveren jugendstil greep 20
 1343 Lithophanen, nachtlampjes en opvouwbare lantaarns, 20e eeuw à.t.p.
 1344 Twee glazen stolpen op zwart gebeitst houten basement -H. grootste stolp ca. 41 cm- 20
 1345 Verzameling kaarsen in originele verpakkingen, eerste helft 20e eeuw à.t.p.
 1346 Verzameling luciferdoosjes, kaarsen en aansteeklonten, 20e eeuw à.t.p.
 1347 Eiken tafelklokje, doosjes gewichten, eiken inktstel met brievenstandaard, replica oud pistool, etc. 30
 1348 Lakdoos met parelmoer fiches, doosjes met benen fiches, verzilverde theelepels en taartvorken in doos, Gero, miniatuurportret, etc. 40

1349

1351

 1349 Schildpad lepeldoosje met benen biezen op vier benen bolpootjes, tweede helft 19e eeuw -5 x 9,5 x 14 cm, defecten- à.t.p.

 1350 Blikken projectoren, plaatjes en twee olielampen -defecten- 20

 1351 Drie lavalampen, jaren ‘70 -één lamp werkend- à.t.p.

 1352 Miniatuur fornuis, patentstuk; J.H. Cahill, 15 augustus 1854 - 34 x 20 x 31 cm - à.t.p.
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 1353 Oud verkeersbord, vermoedelijk gebruikt op militaire kazerne, toegevpegd bord ‘Bezoekers melden bij wachtcommandant’ à.t.p.
 1354 Plaatsnaambord ‘’s Heerenloo, Gemeente Ermelo’ -43x170cm, wordt niet verzonden- à.t.p.
 1355 Doos theaterhistorie, bestaande uit ringkragen, armstukken en helmen à.t.p.
 1356 Paar houten Amerikaanse sneeuwschoenen, eerste helft 20e eeuw à.t.p.

 1357 Grote doos gevuld met reproductie emblemen en onderscheidingen, waarbij Tweede Wereldoorlog, circa 235 stuks, leuk voor de 
handelaar 50

 1358 Drie kunststof Pennzoil reclameborden, daarbij: drie diverse borden 10
 1359 Zes paar antieke schoenen 10
 1360 Vier tinnen figuren, waaronder Chas Stadden 10

Blik, blikken en toebehoren

 1361 Winkelblik van Ysendyk’s Koffie en Thee -H. 52 cm., gebruikssporen- 20
 1362 Winkelblik Solano Koffie -H. 51 cm., gebruikssporen- 20

 1363 Rond winkelblik Verkade Toffee, interbellum -H. 29 cm., goede staat- 20

1364 1368
 1364 Groot winkelblik, Machinale Koffiebranderij De Witte Beer, Firma P. Broekema, Groningen -H. ca. 59 cm., gebruikssporen- 20
 1365 Groot formaat winkelblik met verguld decor van een Chinees, circa 1900 à.t.p.
 1366 Blikken reclamedisplay in de vorm van een fotorolletjesverpakking, Perutz Color C 18 -28,5 x 28 x 73 cm- 30
 1367 Twee gelithografeerde winkelblikken Schulte Nordholt Zwolle, Prima Suikerwerken -H. grootste blik ca. 48 cm, gebruikssporen- à.t.p.

 1368
Twee gelithografeerde oude blikken: Prima Rinsche Appelgelei en Huishoudjam, Mij. De Betuwe, daarbij: blik Appelgelei, Firma J.F. 
Baltussen, Elst, alle interbellum -gebruikssporen- à.t.p.

 1369 Twee gelithografeerde winkelblikken, van Melle, Breskens, eerste kwart 20e eeuw -gebruikssporen- à.t.p.
 1370 Twee blikken in de vorm van een naaidoos, Glim Kacheline, en mand, Victoria, interbellum -gebruikssporen- à.t.p.

 1371 Twee gelithografeerde blikken, uitgegeven door Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Koninklijke Nederlandsche Postvaart, eerste 
kwart 20e eeuw -gebruikssporen- 20

 1372 Twee grote voorraadblikken, waaronder Lebkuchen Schmidt -formaat grootste blik 18 x 42 x 30 cm- à.t.p.

 1373 Twee blikken automaten voor Butterbrotpapier (met papier), blik H.J. Wijsman & Zonen, Amsterdam, Koker T. Davids, Purmerend, 
etc. -gebruikssporen- 20

 1374 Drie gelithografeerde winkelblikken met hengsel en slotje -gebruikssporen- 20
 1375 Drie winkelblikken, waarvan één met chinoiseriedecor en Krystall Zwieback -gebruikssporen, deksel Zwieback ontbreekt- à.t.p.

 1376 Vier gelithografeerde winkelblikken, waaronder Wed. J. Bekkers & Zoon, Dordrecht en twee maal Numans blikfabriek, Amsterdam 
-gebruikssporen- à.t.p.
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 1377 Blikken tekendoos, Boekhandel Visser & Co., Batavia, Weltevreden, Buitenzorg, daarbij: drie trommels met koloniale motieven, De 
Baronie, Nummer Vier, etc., eerste helft 20e eeuw -gebruikssporen- à.t.p.

 1378 Vier blikken, waaronder Luctor en blikken paraplubak -gebruikssporen- à.t.p.
 1379 Kerosineblik Shell, Vita Lecitol blik, Aladdin Pink oliekan, etc. 20
 1380 Droste blikken en blikjes, waaronder oude, boekje met chocoladerecepten, plaatjes, etc. 20
 1381 Zes Edammer kaas blikken, eerste helft 20e eeuw -gebruikssporen en defecten- à.t.p.
 1382 Zes oude blikken, waaronder gelithografeerde en vooroorlogse, met kerstmotieven 20
 1383 Zes gelithografeerde oude winkelblikken met chinoiseriedecor, eerste decennia 20e eeuw -gebruikssporen- 30
 1384 Zeven gelithografeerde winkelblikken met chinoiseriedecor, eerste decennia 20e eeuw -gebruikssporen- 30
 1385 Negen blikken met Amsterdamse School en art deco decor, jaren ‘20, ‘30 -gebruikssporen- 20
 1386 Negen gelithografeerde winkelblikken met hengsel, grotendeels voorzien van sluitinkje, eerste kwart 20e eeuw -gebruikssporen- 40
 1387 Circa tien gelithografeerde oude blikken, waaronder Pette Cacao -gebruikssporen- 20
 1388 Diverse blikken, Magnifica, Luctor, etc. -gebruikssporen en defecten- à.t.p.

 1389 Twee draagbare radiootjes in de vorm van een bierblikje, Donald Duck spaarpot, blikje, Flitspuit, Wascana sigarenblik, Philips 
Troubelite, etc. -diverse kwaliteiten- 20

 1390 Circa twaalf gedeeltelijk gelithografeerd blikken met slotjes, eerste helft 20e eeuw -gebruikssporen en defecten, sleuteltjes ontbreken- 30

 1391 Circa 15 gelithografeerde blikken, uitgegeven door winkeliers, Maison van Asperen, Banketbakkerij J.J. Moonen, Breda, Firma H. 
Spaan, Den Haag, Firma H. Pitlo, Arnhem, etc., eerste kwart 20e eeuw -gebruikssporen- 40

 1392 Circa 19 gelithografeerde sigarenblikken, The Champion Brand, Het Roode Anker, J.H. van Hulst & Co., Kampen, etc., eerste helft 
20e eeuw -gebruikssporen 40

 1393 Twee verhuisdozen met circa 20 oude blikken waaronder gelithografeerde en vooroorlogse, R.A. Papegaaij, Huntley & Palmers, etc. 
-gebruikssporen- à.t.p.

 1394 Twee verhuisdozen met circa 20 oude blikken, waaronder gelithografeerde en vooroorlogse, The Quaker, Imperator, Verkade, etc. 
-gebruikssporen- à.t.p.

 1395 Verzameling kleine blikjes, waaronder vooroorlogse, Droste, Sandoz,  F.C. Calvert & Co, etc. 20

 1396 Circa 25 gelithografeerde blikken, waaronder H.J. Wijsman & Zonen, Amsterdam, Bebé, Marmeladas y Dulcas en Vereenigde Ban-
ketbakkers, Afdeeling Gelderland, eerste helft 20e eeuw -gebruikssporen- à.t.p.

1397

 1397
Verzameling van tientallen kleine blikjes, Odol Tandpasta, F.C. Calvert, Carbolic Toothpower, Dolo Tandpasta, D. Geurts Appel-
stroop, Poederchocolade, etc. 20

 1398 Circa 26 gelithografeerde blikken met afbeeldingen van steden, N.V. Cacao en Chocoladefabrieken West-Frisia, H.J. te Hasseloo, 
Lochem, Biscuitfabriek Lensvelt Nicola, etc., grotendeels eerste kwart 20e eeuw -gebruikssporen- 40

 1399 Ruim 30 gedeeltelijk gelithografeerde sigarenblikken. Louis Dobbelmann, Theodorus Niemeyer, Abonné, etc., veel eerste helft 20e 
eeuw 20

 1400 Twee verhuisdozen met circa 34 oude blikken, waaronder gelithografeerde en vooroorlogse, A. Driessen Stertabak, Verkade, van 
Melle, etc. à.t.p.

 1401 Drie verhuisdozen met circa 35 oude blikken, waaronder Tjoklat, Verkade, Maggi, van Nelle en W.M. Roberts en Co. -gebruiksspor-
en- à.t.p.

 1402 Twee verhuisdozen met circa 35 oude blikken, waaronder vooroorlogse en gelithografeerde, London Caramel, W.A. Scholten, etc. 
-gebruikssporen- à.t.p.
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 1403 Twee verhuisdozen met circa 40 oude blikken, waaronder gelithografeerd en vooroorlogs, Lensveld, W.J. de Boon, Lipton, Victoria, 
etc. -gebruikssporen à.t.p.

 1404 Grote verzameling sigaren- en sigarettenblikjes, Karel I, Ritmeester, Turmac, Justus van Maurik, etc., veel eerste helft 20e eeuw 40

 1405 Drie verhuisdozen met circa 43 oude blikken, waaronder Verkade, Albert Heijn, M. Petersen, London Caramel en CSM Suiker 
-gebruikssporen- à.t.p.

 1406 Drie verhuisdozen met circa 45 oude blikken, waaronder Aro, Peek, Partagas, Londen, Verkade en Felix -gebruikssporen- à.t.p.
 1407 Drie verhuisdozen met circa 45 oude blikken, waaronder Victoria Biscuits, Brinta, Patria en de Gruyter -gebruikssporen- à.t.p.
 1408 Drie verhuisdozen met circa 48 oude blikken, waaronder Meester, Persil, Niemeijer, Verkade -gebruikssporen- à.t.p.

 1409 Drie verhuisdozen met circa 50 oude blikken, waaronder vooroorlogse, V & D, Spoor’s, Lieftinck & Co., Abonné Wascana -ge-
bruikssporen- à.t.p.

 1410 Calisch Fransch Woordenboek, 8e druk, in blik, boekvormige blikken, etc., 20e eeuw à.t.p.

 1411
Blikken reclameborden, Chocomel, Kaagwater, etc., daarbij: naamplaat Ambassade van Georgië -gebruikssporen, formaat grootste 
bord 30,2 x 39,7 cm- à.t.p.

 1412 Vijf boeken over bierblikjes: Veenendaal, Adrie van, Dutch Beercans, Dolphin, Richard, The International Book of Beer Can Collect-
ing (2x), etc. à.t.p.

 1413 Twee kasboeken van de Firma A. van Kooten & Zn., Blikverpakking, jaren ‘30, Ledenboekje Algemene Nederlandse Metaal bedrijfs-
bond, Bondsboekje van R. Blechstein, Nederlandsche Lito-, Foto- en Chemigrafenbond, etc. à.t.p.

 1414 Diverse boeken over blik: Blik op Blik, Bonte Blikken, Blikfabricage in Nederland, Biscuit Tins 1868-1939, Ricordi in Latta, das 
Buch der Teedosen, Antique Tins, Fred Dodge, etc. 40

 1415 Boeken met bedrijfshistorie van bedrijven vaak zijdelings betrekking hebbende op blikken verpakkingen, etc., Conserven en kunst, 
Beschuit een tere juffer, Een baron in koffie, etc. à.t.p.

 1416 Drie platen, voor het afdrukken van decors op blikken: Noces d’Or -34 x 45 cm-, thee -23,5 x 19 cm- en messing plaat met chinoise-
riedecor, eerste helft 20e eeuw à.t.p.

 1417 Treklucifershouders, oliekannetje, blikjes, etc. 20

 1418 Replica’s van blikken affiches, kartonnen reclameborden, etc., Lipton Ice tea, Waxine Theelicht Verkade, Rough & Tough, etc. -for-
maat grootste affiche 71 x 51 cm-, daarbij: verkeersbord ‘STOP’ -gebruikssporen- à.t.p.

 1419
Vijf blikken en kartonnen reclameaffiches, Seven-Up, Sunlight (in het Indonesisch), Abbé Chaupitre, Van Nelle zware shag en Price’s 
Candles -grootste formaat 48 x 31,5 cm, gebruikssporen- 40

 1420 Blikken affiche Openluchttheater Ruinen, De nije liefde van Jaantje Wever -76 x 104 cm-, en complete blikken, gelithografeerde plaat 
voor vier bussen, herfst en winter, Blikdrukkerij Numan, circa 1928 -79 x 59 cm- à.t.p.

 1421
Ingelijste affiche: In blik verbeeld, Een volle eeuw typografie en vormgeving verbeeld op het oer-Hollandse verpakkingsblik, 17 aug - 
26 okt 2014, Museum voor Grafische Ideeën, Groningen à.t.p.

 1422 Gehoute blikken trommels, poetsmiddel Diamond, etc. 19e/20e eeuw à.t.p.

Muziekinstrumenten en divers
 1423 Dwarsfluit, Modell 3101, W. Schreiber & Söhne met fluwelen hoes 20
 1424 Lamellofoon (duimpiano) met schild van een schildpad als klankkast 20

1425

 1425 Twee speeldozen voorzien van intarsia, Zwitserland, 20e eeuw - L. ca. 16 cm - 25



Thursday October 8, 2020 Fotocamera’s, projectoren en toebehoren

82

1426

1434

kavel TRUE Inzet

Fotocamera’s, projectoren en toebehoren

 1426 Grote projector voor toverlantaarnplaatjes -L. ca. 80 cm- 20

 1427
Toverlantaarn in grenen kist met 14 dozen topografische toverlantaarnplaatjes van Europese landen, Duitsland, België, Nederland, 
Spanje, etc., daarbij: zeven begeleidende boekjes, circa 45 gekleurde toverlantaarnplaatjes, British Battleships, The Conquest of the 
Air, dieren, etc., alles begin 20e eeuw

350

 1428 Laterna magica met toebehoren en toverlantaarnplaatjes in grenen kist, circa 1900 20

Tapijten, textiel, kleding etc.
 1429 Dubbele kamelentas, Qashqai, Iran - 120 x 58 cm - 25
 1430 Kelim - 175 x 110 cm - en een Bochara dekje 40
 1431 Ingelijst Chinees zijdeborduursel met bloemdecor, 19e eeuw, stukken gebatikte stof en Indiase miniatuurschilderingen op zijde à.t.p.
 1432 Kaukasisch tapijt, vroeg 20e eeuw - 170 x 135, slijtage - 10
 1433 Circa 20 tapijtjes en tentvoorhangen, waaronder (Pakistan) Bochara en Beloudch 25
 1434 Bruin met witte koeienhuid à.t.p.

 1435 Zwartlederen vintage dameshand-/schoudertas, Delvaux, Modèle Déposé -lichte gebruikssporen-, daarbij: franstalige gids, stadhuis 
Brussel en oud gidsje met diplomatieke vertegenwoordigingen in België 30

Verzilverde en vergulde voorwerpen
 1436 Zes verzilverde couverts en sauslepel, Haags Lofje en verzilverde aspergetang, WMF à.t.p.

Verzilverde- en vergulde voorwerpen
 1437 Twee sierkurken en twee miniaturen: paard en fazant, waaronder zilver à.t.p.

 1438 Verzilverde broodmand, Great Western Railway Hotels, verzilverd dienblad, fruitlepels en bijpassende dienlepel, zes-persoons bestek-
casette met rococo motieven, gemertk: RODD, design klontjestang en pennenschaaltje 50

1439 1440

 1439
Verzilverde theepot, Art. 12, 100/9 en koffiepot, Art. Nr. 12, 25/23 met zwart tussenstukje, WMF Design Workshop, gesigneerd -lichte 
gebruikssporen- 80

 1440
Driedelig verzilverd theeservies, bestaande uit: theepot, Art. Nr. 16, 25/23 en melkkan, Art. 12, 25/23 op suikerpot, in Memphis-stijl, 
WMF Design Workshop, gesigneerd, daarbij: verzilverd komfoor -lichte gebruikssporen- 60

 1441 Verzilverde bestekdelen, schaal, diverse dozen met verzilverde bestekdelen, verzilverd visdiencouvert aan parelmoer handvatten, 
slacouvert met faux ivoren handvatten, fruitmesjes, etc. à.t.p.

 1442 Verzilverde voorwerpen waaronder asbak, en wat zilver à.t.p.
 1443 Grote verzameling verzilverde theelepels, waartussen wat zilver à.t.p.
 1444 Vijfdelig verzilverd thee- koffieservies, oestervorken, etc. à.t.p.
 1445 Zespersoons verzilverd bestekgedeelte met parelrand, Sola -dessertcouvert ontbreekt- 20
 1446 Verzilverde bestekdelen, schaaltjes, etc. à.t.p.
 1447 Lot divers verzilverd, waaronder flessenbak, opengewerkte schaaltjes, dienbladen en kandelaars 20
 1448 Diverse verzilverde bestekdelen en voorsnijcouvert, voornamelijk gemerkt WMF 10

 1449 Verzilverde bestekdelen waaronder Gero en Christofle, schaaltjes, kandelaren, servetbanden, 2e gehalte zilveren handspiegel, glaasje 
op 2e gehalte zilveren voet, etc. 40

 1450 Verzilverde bestekdelen 15
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 1451
Uitgebreid verzilverd 64-delig bestekgedeelte, bestaande uit: acht tafelmessen, acht tafelvorken, acht tafellepels, acht dessertmessen, 
acht dessertvorken, zeven dessertlepels, zes fruitmesjes, trancheercouvert, twee groentelepels, sauslepel, vlalepel, twee botermesjes, 
twee vleesvorkjes en roomlepel, model P11, uitvoering Keltum -gebruikssporen-

20

 1452 Verzilverde bestekdelen, kandelaars, etc. à.t.p.

 1453 Uitgebreid lot verzilverd, waaronder een roomstel, cocktailshaker, flacons, presenteermandje en divers schepwerk, daarbij: drie 
doubléhorloges, daarbij: acht stuks aardewerk en porselein - diverse kwaliteiten - 25

 1454 Lot diverse pleet, waaronder taartschep, ijslepelfruitmesjes, taste-de-vin en vingerhoedjes 10
 1455 Verzilverde schalen, bestekdelen, etc. à.t.p.

Tin, koper, brons en divers

 1456 Messing veldkanon met lontgat, model 1870-1880 - L. 30 cm - (Collection Jowap) 50

 1457 Bronzen kandelaar rustend op uitlopende gefacetteerde voet, 17e eeuw - H. 20 cm, beschadiging aan voet - 25

 1458
Messing ketel op komfoor met brander, het hengsel met riet omwonden en de deksel met ivoren knopje, ontwerp: Jan Eisenloeffel, 
uitvoering Amstelhoek, circa 1900 - H. 27 cm, enkele deukjes in de ketel - 50

 1459 Bronzen kraagkandelaar, Holland, midden 17e eeuw - H. 23,5 cm, restauratie aan schroefdraad - 200

 1460 Bronzen kraagkandelaar, Holland midden 17e eeuw - H. 23 cm, restauratie schroefdraad en beschadiging - 150

 1461 Goudlak gietijzeren fotolijst versierd met guirlandes, vaandels en kroon, voorzien van een portret van Koning Albert van België - 52 
cm - 25

1462 1463
1466

 1462 Koperen en messing model van een duikershelm -H. ca. 21 cm- 60

 1463
Tinnen tabakspot met cirkelvormige reliëfvoorstelling van een rokende kabouter, ontwerp Chris van der Hoef, 1925, uitvoering 
GERO, afgebeeld in: Annelies Krekel-Aalberse, Zeist, Zilver, Werken (2004), p.83, afb. 080 -deukjes-H. ca. 14 cm- à.t.p.

 1464 Tinnen lepel, 17e eeuw, metrovondst Amsterdam 20

 1465 Latoenkoperen wandschotel, met onder andere voorstelling van sterrenbeelden, eerste helft 20e eeuw, diam. 78 cm 20

 1466 Grote messing telescoop op houten statief met messing monturen 50

 1467 Bronzen sluitgewicht, 20e eeuw -gewichtje ontbreekt-H. 9 cm- à.t.p.
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 1468 Gietijzeren wandfonteintje met leeuwenkop -H. ca. 60 cm- 30

 1469 Precisiebalans in mahoniehouten kast, balansen, gewichtjes, etc. -incompleet, defecten- à.t.p.
 1470 Gietijzeren balans JM, met messing schalen en gewichten à.t.p.

 1471 Replica bronzen scheepsbel -H. ca. 20 cm- 20

 1472 Twee bronzen vijzels met stampers, 18e/19e eeuw à.t.p.
 1473 Twee bronzen vijzels met stampers, 18e/19e eeuw -H. ca. 9 cm, randbeschadiging bij één vijzel- à.t.p.

 1474 Paar bronzen/messing penkandelaars, 17e eeuw - H. 40 cm - 100

 1475 Paar messing schuifkandelaars, twee koperen blakers en een blokschaaf, 19e eeuw 10

 1476 Tinnen klepkan met schelpvormige duimrust, circa 1800 en een tinnen klepkan met “eikeltjes” duimrust, Frankrijk, midden 18e eeuw 
- H. 29 en 24 cm - 25

 1477 Set van zes tinnen maatbekers/pints, 19e eeuw 10

1478

1484

1486
 1478 Paar bronzen kandelaars op octogonale voet, Louis XIV, 17e/18e eeuw - H. 16 cm - 50
 1479 Twee paar messing kandelaars op vierkante voet, circa 1900 - H. 27 cm - 10
 1480 Notenhouten theestoof met messing binnenbak, circa 1870 en een koperen en messing doofpot, 19e eeuw - -H. 34 en 38 cm - 10
 1481 Groot formaat messing ketel en koperen ketel, 19e eeuw -defecten- à.t.p.
 1482 Paar twee groot formaat smeedijzeren wandkandelaren -L. 94 cm- à.t.p.
 1483 Groene geëmailleerde gietijzeren houtblokkenbak, circa 1900 en koperen doofpot à.t.p.

 1484 Twee tafelkandelaars op vierkante voet, Spanje, 17e eeuw -H. grootste kandelaar ca. 13,8 cm, gebruikssporen- 40

 1485
Gedreven Fries koperwerk: wandbordje met decor van zeilboten op een meer -Diam. 25 cm-, emmer voor houtblokken met gedreven 
floraal en wapendecor -H. ca. 39 cm-, wandbakje met gedreven decor van een 17e eeuwse man -25 x 21,5 cm- en cachepot met 
gedreven disteldecor -H. 22, Diam. 22 cm, diverse kwaliteiten-

à.t.p.

 1486 Vier smeedijzeren lonthouders en dover op stok, 18e/19e eeuw -L. langste lonthouder met stok 185 cm- 25
 1487 Drie-delig messing haardstel, circa 1900, ijzeren en messing balans en wafelijzer 10
 1488 Vijf antieke ijzeren kanonskogels, daarbij: houten houder 30
 1489 Vijf smeedijzeren snuiters, 18e/19e eeuw 20

 1490
Gietijzeren asbak, Thomassen & Drijver, 1919 Deventer 1949, asbakje Olie- en Vernisfabriek Welgelegen, L. Vliegenthart-Delft, 
presse-papier Hiem Electric Berlin, DDR, twee platen met landschapsdecor en plaat met man op schavot, om reliëf in blik aan te 
brengen -formaat grootste plaat 15,4 x 18 cm-

20

 1491 Twee messing chanoekia kandelaars, bronzen bellen, twee Grieks-orthodoxe  messing kruizen, ketel op komfoor, etc. 20
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 1492 Bronzen en messing lampen: tweelichts wandlamp, twee appliques in Louis Seize-stijl, tafellamp met matglazen kapje, etc., 19e/20e 
eeuw 20

 1493 Vervallen / Withdrawn, no lot 0
 1494 Tinnen kannen, komfoor, etc. à.t.p.
 1495 Gewichtenblok, balans, balansjes in etui, etc. -defecten- 20
 1496 Uitgebreid lot tin, waaronder een paar kandelaar, klepkan en vazen, deels gemerkt: Måstad, Noorwegen à.t.p.

Gewichten, maatbekers en weegschaaltjes
 1497 Opvouwbare buxushouten schoenmaat meetstok, adres: George Barnley & Sons, Sheffield, tweede helft 19e eeuw 25
 1498 Bronzen sluitgewicht -H ca. 4,5 cm- 20
 1499 Antiek sluitgewicht, compleet 30
 1500 Messing balans met gewichtjes, in etui -één gewicht vervangen- à.t.p.
 1501 Vier gewichten voor gouden sovereigns, daarbij: twee bronzen maatjes, Engels, van een half Gill en een 1/4 Gill à.t.p.
 1502 Zes balansen, vier weegschaaltjes en gewichtenblokken, 20e eeuw 25
 1503 Tien balansen, weegschaaltjes en diverse onderdelen,  voornamelijk naar antiek voorbeeld 25

Bustes en beelden

 1504 ‘En Excursion’, bronskleurig composiet beeld op onyx basement, gesigneerd Claudius, mogelijk Claudius Marioton (1844-1919), 
circa 1900 -H 58,5 cm, patin op sommige plaatsen wat sleets -wordt niet verzonden- 50

 1505 Gestoken eiken sculptuur van een engel - L. 60 cm - 50

 1506 Gestoken houten, beschilderde en deels vergulde engel, 19e eeuw - L. 50 cm, vleugel gerestaureerd - 50

1507 1512
 1507 Polychroom houten boegbeeld -H. ca. 60 cm- 200

 1508 Armand A. Boulard (19e/20e eeuw), ivoren snijwerk voorstellend een naakte vrouw met waterkruik, gesigneerd en rustend op marme-
ren basementje - H. 14 cm, voet gelijmd - 80

 1509 Gepatineerd bronzen sculptuur van een steigerend paard, Renaissance-stijl, 19e eeuw - L. 32 cm - 125
 1510 Weens bronzen speldenkussen in de vorm van een wild zwijn, gemerkt, circa 1900 -H ca. 6,8 cm, kussen vernieuwd- 50
 1511 Terracotta buste van een jonge vrouw naar een buste uit 1884, gesigneerd, tweede helft 20e eeuw -H 47,5 cm, defecten- 20

 1512 Gestoken vruchtenhouten heiligenbeeld: H. Christoffel -H. 59 cm, lichte defecten- 30
 1513 Gestoken vruchtenhouten beeld: vrouw met mandje aan haar rechterarm, Duitsland, circa 1930 -H. 48,5 cm, spanningsbarst- à.t.p.
 1514 Gestoken grenen beeld: Maria met Christuskind -H. 51 cm- à.t.p.
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 1515 Donker gepatineerd gestoken houten beeld op langwerpig basement: huilende putto -H. 48 cm- 40

 1516 Gestoken grenen beeld: vrouw met op haar schouder een waterkruik, naar een ouder voorbeeld, gesigneerd C. Grooten en gedateerd 
2000 -H. ca. 57 cm- 30

 1517 Gedeeltelijk vergulde polychrome putto met kardinaalshoed -L. ca. 50 cm, craquelé, lichte gebruikssporen 30

 1518
Albasten buste op taps toelopend vierkant basement: jonge vrouw met muts en rozen op de schouder, onduidelijk gesigneerd A. Savid 
(?), circa 1900 -H. circa 32 cm, basement gelijmd, lichte slijtsporen- 50

 1519
Buste op geel marmeren basement: jonge vrouw met messing sierband over de schouder, onduidelijk gesigneerd, circa 1900 -H. ca. 
17 cm, gelijmd, slijtsporen- 30

 1520
Albasten buste op vierkant, gedeeltelijk gecanneleerd basement met vier vergulde bronzen pootjes en ornament: jonge vrouw met 
hoofddoek, gesigneerd A. Cipriani, circa 1900, vermoedelijk naar Adolfo Cipriani, werkzaam circa 1880-1930 -H. met basement circa 
55 cm, defecten-

80

 1521 Groot polychroom kunststof beeld op geprofileerd houten basement: vrouw met bloemen bij balustrade, gesigneerd G. Armani en 
gedateerd Florence 1983 -H ca. 46 cm- à.t.p.

 1522 Gestileerde messing en zandstenen sculptuur van een minnend paar, Marbell, Stoneart, Belgium -H. ca. 32 cm- à.t.p.

1523 1526
1528

 1523
Polychrome gipsen buste van een jaren ‘30 vliegenier, J Deal, gemerkt Deco Art Bruxelles, tweede helft 20e eeuw -H. 38 cm, lichte 
gebruikssporen- 20

 1524 Polychrome kunststof buste van Stan Laurel -H. ca. 40 cm- 20
 1525 Polychrome gipsen winkelbuste van een jongetje, midden 20e eeuw -H 27 cm, gebruikssporen- 20

 1526 Polychroom beschilderd houten beeld van een geestelijke/heilige met stola, Spanje/Latijns-Amerika, laat 19e eeuw - H. 39 cm - 50
 1527 Donker gepatineerd bronzen beeldje van een vrouw met hoed, gemerkt Hagenauer, Wenen -H. ca. 5,3 cm- 20

 1528 Gedeeltelijk zwart gepatineerd beeldje van een kabouter met spade en hark, uit de zwart-goud serie, ontwerp Walter Bosse -H. 16 cm- 30

 1529

Van Spanje naar ons Land, Reisbeschrijving van St. Nicolaas, Op steen gebracht naar de origineele Schetsen van Corns de Bruin voor 
6 dec, uitgegeven te Soestdijk door de N.V. Plaatdruk en Uitgevers Mij. De Blauwvoet, (omgekeerd in band), drie deeltjes Zonnige 
Uurtjes, H. Meulenhoff, Amsterdam en Mijn Tekenboek, toebehorende aan Gabriëlle Michiels van Kessenichs, M. Stenvert & Zoon-
Meppel -gebruikksporen, vergeeld papier-

à.t.p.

 1530 Bronzen beeldje op zwart marmeren basement: twee rennende hazen, gesigneerd Nick, gietersmerk ‘L’Art Bronze, Qualité France -H. 
9,5 cm- 65

 1531 Erotisch gedeeltelijk groen gepatineerd bronzen beeldje: vrouw die haar jurk over haar hoofd uittrekt, gietersmerk: J.B. Déposée, 
Bronze Garanti Paris -H. 17 cm- 50

 1532 Gedeeltelijk zwart gepatineerd asbakje in de vorm van een uil, uit de zwart-goud serie, ontwerp Walter Bosse -9,5 x 7 cm- 15
 1533 Vervallen / Withdrawn, no lot 0
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 1534 Bronzen sculptuur voorstellende een kat spelend met een vlinder, gesigneerd: Milo (1955), daarbij: bronzen sculptuur van een meisje 
staand op een stoel - L. 24, H. 30 cm - 25

 1535
Twee composiet beelden voorstellende boksende figuren, geschenk van bokskampioen Bep van Klaveren aan bokser Gerard van 
Bruggen, circa 1920 - H. 23 en 25 cm - 25

 1536 Twee polychrome gestoken houten engeltjes -L. grootste engeltje 32 cm- 20

 1537 Albasten siervaas met druivenbladdecor, circa 1900 -H 42,5 cm, defecten-, daarbij: albasten schaal met druivendecor op voet, circa 
1900 -H 16,5 cm, defecten- 40

 1538 Twee grote polychrome kunststof beelden op geprofileerde houten basementen: jong paar op schommel en twee blauwe reigers, 
gesigneerd Giuseppe Armani -H. grootste beeld 39 cm- à.t.p.

 1539 Twee polychrome beeldjes van vogels op geprofileerd houten basement: ijsvogel en lijster, gesigneerd Giorgio Armani -H. grootste 
beeldje ca. 29 cm- à.t.p.

 1540
Twee gedeeltelijk zwart gepatineerde beeldjes van een giraffe en een pinguin, gemerkt Austria, mogelijk Hagenauer, Wenen -H. 
grootste beeldje 7 cm- 40

 1541 Twee zwart gepatineerde messing beeldjes van twee katten uit de zwart-goud serie, ontwerp Walter Bosse -H. grootste beeldje 8 cm- 30

 1542 Twee gedeeltelijk zwart gepatineerde messing beeldjes van een koe en een ezel, uit de zwart-goud serie, ontwerp Walter Bosse -H. 
grootste beeldje 10,5 cm- 40

1543

1546

 1543 Twee gedeeltelijk zwart gepatineerde messing beeldjes van katten, ontwerp Walter Bosse -H. 8,5 cm- 20

 1544 Drie gebeeldhouwde albasten lampvoeten met cannelures en floraal decor -H. grootste lampvoet met montuur 45,3 cm, diverse 
kwaliteiten- 50

 1545 Drie donker gepatineerde messing dierfiguurtjes, Walter Bosse voor Hertha Baller, gemerkt Baller: skiër, kat en zittend beertje -H. 
grootste beeldje 5 cm- 60

 1546 Drie zwart gepatineerde messing schaaltjes op houder in de vorm van een zwaan, ontwerp Walter Bosse -H. ca. 12 cm- 20
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 1547
Drie gedeeltelijk zwart gepatineerde messing beeldjes van een trekharmonicaspeler, ree en gans, ontwerp Walter Bosse, uitvoering 
mogelijk Hertha Baller -H. grootste beeldje 7,5 cm- 40

 1548 Gestoken houten beelden: jager, oude man met pijp, etc. -H. grootste beeld ca. 48 cm- à.t.p.
 1549 Zes gepatineerde messing dierfiguurtjes -H. grootste figuurtje 7 cm- 30
 1550 Vervallen / Withdrawn, no lot 0
 1551 Vervallen / Withdrawn, no lot 0
 1552 Vervallen / Withdrawn, no lot 0

Ansichtkaarten, foto’s en divers

 1553

Carte-visite insteek album met halflederen band en vruchtenhouten omslag, landelijk idyllisch decor, -ca. 23 x 15,5 cm-, uit het 
voormalige bezit van Georg Victor, vorst van Waldeck en Pyrmont (1831-1893), en Helena van Nassau (1831-1888), met circa 50 
carte-visite foto’s, van Europese vorstelijke personen, waarvan sommige gesigneerd, grotendeels jaren ‘60 van de 19e eeuw en negen 
kiekjes: Koning Wilhelm I van Pruissen, kroonprins Friedrich van Pruissen, kroonprinses van Pruissen (de princess Royal), prins Wil-
helm en prins Heinrich van Pruissen, prins en prinses Frederik, keizer Franz Joseph en keizerin Elisabeth van Oostenrijk, Fürst Lippe, 
etc., herkomst: privécollectie koningin Emma

600

1554
1555

 1554
Carte visite familie insteekalbum in bruinlederen band met verguld messing beslag, uit het voormalige bezit van George Victor, vorst 
van Waldeck en Pyrmont (1831-1893), en Helena prinses van Nassau (1831-1888)  -28 x 20 cm- met 56 carte-visite- en zeven andere 
foto’s van de familie van Waldeck Pyrmont en aanverwanten, jaren ‘60, 19e eeuw, herkomst: privécollectie koningin Emma

600

 1555
In bruin leder gebonden insteek fotoalbum, afkomstig uit de privécollectie van koningin Emma -8 x 32 x 25 cm-, met 32 groot for-
maat foto’s van koningin Emma, prinses Wilhelmina, Pauline van Waldeck Pyrmont, de poppen van prinses Wilhelmina, etc. 300

 1556 Ansichtkaarten wereld in doosje à.t.p.
 1557 Ambrotypie met voorstelling van een jongeman, in origineel lederen behuizing, circa 1860 10
 1558 Groot lot moderne Mr. Bean verjaardagskaarten en kerstkaarten à.t.p.
 1559 Flink gevuld doosje met oude foto’s en kaarten, waarbij wat militair à.t.p.
 1560 Verzameling deels gelithografeerde en enkele handbeschilderde  devotie- en communieprentjes, 19e/20e eeuw 30

1561

1567

 1561 Carte-visite fotoalbum, carte-visite foto’s, foto’s, kiekjes, waaronder wat Nederlands-Indië, fotolijstjes, etc. 40

 1562 Circa 300 ansichtkaarten, Nederland, Europa, jaren ‘20 en later 20
 1563 Ansichtkaarten, veel Rotterdam, gedeeltelijk fotokaarten naar foto’s van voor het bombardement à.t.p.
 1564 Circa 400 oude ansichtkaarten, grotendeels Nederland 50
 1565 Oude ansichtkaarten Europa, geen Nederland 50
 1566 Album met meer dan 100 fotoplaatjes van vorstelijke personen, staatslieden, etc. Collection Felix Potin 40

 1567 Bundel met meer dan 200 Japanse briefkaarten, voor 1940 40

 1568 Negen albums met circa 400 groot formaat zwart-wit foto’s van Scheveningse vissersboten, grotendeels jaren ‘50/’60 à.t.p.
 1569 Foto’s en wat krantenartikelen over Charles de Gaulle à.t.p.
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 1570 Verzameling van ruim 200 persfoto’s, cabaret, toneel, ballet, etc., veel jaren ‘60, ‘70 40

 1571 Drie carte-visite albums met circa 100 carte-visite foto’s en 16 kabinetfoto’s, Nederlands, gedeeltelijk van namen voorzien, Vermeer, 
van Driel, Mook, etc. -albums beschadigd- 25

 1572 Grote verzameling foto’s, ansichtkaarten albumplaatjes, etc., à.t.p.
 1573 Bakje ansichtkaarten, meest Koningshuis à.t.p.
 1574 Bakje met circa 30 ansichtkaarten Koningshuis voor ‘40 à.t.p.
 1575 Circa 38 foto’s van diverse personen en groepen 15
 1576 Album met circa 50 foto’s en afbeeldingen van filmsterren 10
 1577 Album met circa 200 oude ansichtkaarten Nederland, waarbij Amsterdam en enige fantasiekaarten 40
 1578 Vijf persfoto’s van Churchill, Central Office of Information, London à.t.p.
 1579 120 oude ansichtkaarten van vrouwen, eerste kwart 20e eeuw 30
 1580 Honderden oude ansichtkaarten, waaronder Nederland à.t.p.

 1581 Fotoalbum, Presented By Republican Steel Corporation to Miss Liesbette de Booy, First Lady to inspect the World’s Widest and Most 
Modern Hot and Cold Rolled Strip Mill, Cleveland, Ohio, April 28, 1938, met 18 foto’s van het staalbedrijf à.t.p.

Boeken / Documenten / Prenten

 1582 Fouquet, Petrus - Atlas van Fouquet. 103 afbeeldingen van de wyd-vermaarde koopstad Amsterdam. Alle naar het leeven getekend, 
Amsterdam, Minerva, ca. 1969 - ca. 210 pp. waarvan 103 pp. afbeeldingen. - halfl kunstleer, lichte gebruikssporen, 52 x 39 cm.- à.t.p.

1583

1585 1590

 1583

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

125

 1584 Innendekoration, Die gesamte Wohnungskunst in Bild und Wort, Herausgeber Hofrat Alexander Koch, XXVI Jahrgang, Darmstadt, 
1915, ingebonden in linnen band -gebruikssporen- à.t.p.

 1585
Schrijven door het ‘Ministerium der Auswaert  Angelegenheiten betreffende de verdeling van aandelen Nederlandsche Handel-
maatschappij (Société de Commerce des Pays Bas) na het overlijden van prinzessin Dorothea Christine von Löwenstein Wertheim 
Freudenberg-von Kahlden (1791-1860), Berlijn, 6 maart 1861, Wenen 8 juni 1861

à.t.p.

 1586 Man-Fong,Lee. Sukarno Collection, Paintings and statues from the collection of President Sukarno of the Republic of Indonesia. / 
Lukisan2 dan Patung2 kolleksi presiden Sukarno dari Republik Indonesia, Volumes I, II, III, V 60

 1587 Le Temple des Muses, Amsterdam, chez Zacharie Chatelain, 1736, onderdeel van een groter geheel, verklaring der gravures van map 
50 & 51, met fraaie kopergravures, titelpagina, vignetten, omslag met caligrafie etc. -45 x 29 cm 20

 1588 Jong, A.M. de, de Wereldreis van Bulletje en Bonestaak, 1e tm 10e boekje, getekend door G. van Raemdonck, N.V. de Arbeiderspers, 
Amsterdam, diverse drukken -lichte gebruikssporen en stokvlekjes- à.t.p.

 1589
De Boer, H, Huys van Johan de Witt, Collectie Dorus Hermsen, 110 platen in kleur en z/w, steeds met beschrijving op bovenliggende 
rijstpapieren bladzijde, inleiding in Nl/Fr/Eng/Dts van 17pp., het geheel met touw samengebonden onder een geillustreerde kartonnen 
omslag, -220 x 320 mm., stokvlekken en gebruikssporen-

à.t.p.

 1590

Studentica: Otto Dicke (1918-1984), François Villon, maskerade 1961: rolprent in originele rood-witte kartonnen koker afbeeldende 
de nachtmaskerade van het Utrechtsch Studenten Corps ter gelegenheid van het 65ste lustrum van de Rijksuniversiteit op het thema 
“Het leven van François Villon” gehouden te Utrecht op 4 juli 1961 aangeboden door N.V. Assurantie Maatschappij De Nederlanden 
van 1845 -lichte gebruikssporen-

à.t.p.
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 1591 Massin, Ch., Le charme et la beauté du fer blanc, Kopplin, Monika, Ostasiatische Lackkunst. Ausgewahlte Arbeiten, Russian Hand 
Painted trays, etc. à.t.p.

 1592 Musterbuch, Vollmann-Design, 1965/1967, Schöninger Werkstätten, Ein Schöner Markenerzeugnis, Opal, Tische und Kleinmöbel 
Katalog 1964/65, en map Kleinmeubel Climax Metalform 20

 1593
Yearning for Beauty - The Wiener Werkstätte and the Stoclet House, 452 pages, color and b&w photos, hard cover, 32 x 25 cm, 3,231 
kg, Mak, Bozar, Hatje Cantz Publishers, 2006 20

 1594 Andy Warhol’s Index: The 1967 Pop-up Book for Hipsters, A Black Star book, Random House 1967, met pop-ups en hologram aan de 
buitenzijde -stuk gelezen- à.t.p.

 1595 Miniatuur Koran, daarbij; twee miniatuur klap-loupes 25

 1596
Vier brieven gericht aan Antoine Maurice Apollinaire, Comte d’Argout (28 August 1782, Veyssilieu, Isère – 15 January 1858, Paris) 
Frans staatsman, minister en directeur van de Banque de France, indertijd wonende 11 Portland Place, London, twee door Chr. De 
Saint-Maurice, een Frans Ulanen officier, over zakelijke beslommeringen

20

 1597 Zeven religieuze boekjes: Engelbestierder, Lutkie & Cranenburg, ‘s Hertogenbosch, 1860, met 2e gehalte zilveren klamp, onduidelijk 
meesterteken, Missel de N.-D. des Anges, Le Livre d’Heures, etc. à.t.p.

 1598 Bidprentjes, geboortekaartjes, devotieprentjes, sigarenbandjes, etc., grotendeels 20e eeuw à.t.p.

 1599 Willy Stöwer (1864-1931), ‘Das Brandenburg-Geschwader in See’, ‘Hohenzollern im Norwegischen Fjord’, en Kreuzgeschwader 
Arcona, Alexandrine und Marie vor Zanzibar’, litho’s, circa 1895 -30,5 x 42,5 cm- à.t.p.

1600 1603

 1600 Drie handgeschreven Duitse reisverslagen: XXII. Baden, Pfalz und Bodensee. 1865, XIX. London 1862 en XX Donauländer. 1863. à.t.p.

 1601 Bladen gelithografeerde poëzieplaatjes, album gelithografeerde plaatjes, losse gelithografeerde poëzieplaatjes, poëziealbum, etc. 40

 1602 Half koop-lot voor alle klassen der 269ste staatsloterij, 1899, Boston Daily Journal 19 Nov. 1856, etc. à.t.p.

 1603
Programma ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie, 1953, couverts, verzonden via de Army 
Postal Service, voedselbonnen, ansichtkaarten, etc. 20

1604

 1604 Papieren betrekking hebbende op het schip Ceres, kapitein Jan Blok, bevrachting, reparaties, etc., 1802 tm 1806 à.t.p.
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 1605 Blanco formulieren btreffende de scheepvaart, Veiligheidscertificaten, Certificaten van vrijstelling, Radio-Veiligheidscertificaten, 
certificaten van deugdelijkheid, knipsels, etc., grotendeels midden 20e eeuw à.t.p.

 1606 Vier exemplaren Ons Eigen Land 1883-1908, Ons Delta-Land, door G.F. Haspels en Van de Zuidelijke Zandvlakten en Heuvelrijen 
door Dr. Felix Rutten, uitgegeven door de A.N.W.B., ter gelegenheid van zijn vijf-en-twintig-jarig bestaan à.t.p.

 1607
Twee scheepsjournalen: Dagboek van het Visschersschip Freia, VL 79, Kapitein P. Groeneveld, 1933 en Journaal van het Nederland-
sche Zeil Visschersschip Frie Gebroeders V.4.116, schipper Joh. Wijnhorst, 1919 40

 1608 Twaalf blauwdrukken van ontwerpen van vissersschepen, Damen Shipyards, 1981 à.t.p.
 1609 Grote verzameling reclamepagina’s uit de Saturday Evening Post, kleding, benzine, sigaretten, etc., tweede helft jaren ‘40, etc. à.t.p.
 1610 Drie uittreksels, Ministerie van Financiën en Ministerie van Binnenlandse Zaken, Frankrijk, 1810, 1812, etc. 15

 1611
Aankondiging door de Franse regering, kiescolleges van de arrondissementen, 26 ventose, jaar 2 (16 maart 1794), van de republiek, 
betreffende kiezerslijsten, ondertekend door Napoleon (secretarieel) de minister van Binnenlandse zaken, Jules François Paré, en de 
staatssecretaris

20

 1612
Drie stukken betreffende de familie Langlois (Bonaventure Claude Charles), Uittreksel van Le ministre de la Police Générale de la 
Republique, Paris, 22 Prairial an 8 (11 juni 1800), au Préfer du Département de L’Aisne, Jeanne Charlotte Langlois krijgt als emigré, 
toestemming zich te vestigen in Chateau Thierry, etc.

20

 1613 Acht albums met honderden menukaarten en prenten, topografisch, vreemde volken, mode, etc., 19e/20e eeuw 40
 1614 Ansichtkaarten foto’s, kinderboeken, etc. à.t.p.

 1615 Sewel, Willem, Groot Woordenboek der Nederduytsche en Engelsche Taalen. Het Tweede Deel (Nederlands-Engels) T’ Amsterdam 
by Jacob ter beek, Boekverkooper bezyden de Beurs, 1754 -nieuw ingebonden, gebruikssporen- à.t.p.

 1616 Circa 160 fotogravures naar schilderijen van Rembrandt, circa 1900 à.t.p.

1617
1619

 1617 Blanco menu’s, brochures, rekeningen, sigarenbandjes, telefoonkaarten, etc. 40

 1618

Diverse boeken over zilver: International Hallmarks on Silver collected by Tardy, 5th Edition, reprint 2014; Voet, E. Jr. Nederlandse 
goud- en zilvermerken, zevende druk, ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974; Verbeek, J., Nederlands zilver 1780-1830, 1984 
Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom Lochem-Gent; Citroen, K.A., Erpers Royaards, F. van, Verbeek, J., 1984 Uitgeversmaatschap-
pij De Tijdstroom BV Lochem, Museum Willet-Hothuysen Amsterdam en Glerum, Jan Pieter, Zilver, Trion Baarn -Tardy nieuw en 
ongebruikt, andere boeken met gebruikssporen-

40

 1619

Inventaris van de zich in het huis Sint Janskerkhof (meer dan 26 vertrekken), wijk H, nummer 593 (later nr. 17, afgebroken) te Utre-
cht bevindende gemeenschappelijke boedel, waaronder veel meubilair, schilderijen en sieraden, en een overzicht van eigendommen, 
landerijen, hofstedes, woningen, obligaties, etc. van Johannes Wilhelmus Henricus Bosch (1799-1851), landeigenaar en politicus, 
en jkvr. Elisabeth Cornelia Petronella Bosch-Bosch van Drakenstein (1809-1883), opgesteld door notaris Hubertus Johannes Buskes 
te Utrecht, op 23 september 1851 Bosch was de zoon van Henricus Wilhelmus Bosch (1768-1800), arts in Utrecht, en Sara Elisa-
beth Schmid (1771-1843). 108 beschreven bladzijdes, geeft een goed inzicht in de eigendommen van één van de meest vermogende 
inwoners van de provincie Utrecht, de waarde van schilderijen, met naam en toenaam vermeld, waaronder B.C. Koekkoek, sieraden, 
etc.

60

 1620

Afschrift Proces-verbaal van Memorie van Lasten en Verkoop van 24 percelen land, gemeente Zuilen, Achttienhoven, Lauwerecht, 
etc. uit de nalatenschap van Jhr. Mr. Jacob Constantijn Martens van Sevenhoven (1793-1861, rechter, lid Eerste Kamer der Staten 
Generaal, niet onverdienstelijk schilder, aan de douairière Bosch-Bosch van Drakenstein, Jhr. Henri Louis de Geer van Rijnhuizen, 
Mr. Willem René baron van Tuyll van Serooskerken, etc., door Hendrik Duyfjes, notaris te Utrecht, 7 september 1861, 47 beschreven 
bladzijdes

40

 1621 Lot met circa negen diverse kerkelijke boekjes en bijbeltjes in fraaie bandjes, vanaf 1765 20
 1622 Lot met circa elf almanakken, waarbij ‘Almanak voor de beschaafde jeugd’ uit 1803 20
 1623 Album met circa 30 binnen- en buitenlandse brieven, waarbij uit de 18e eeuw 30
 1624 Map met circa 23 documenten, vanaf 1696, onder andere landkaartjes, etsen, gravures en meer 20
 1625 Map met circa 30 gravures, merendeel 18e eeuw, met diverse onderwerpen 20
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 1626 Doos lucifermerken, suikerzakjes, bidprentjes, plakplaatjes, foto’s, wijnetiketten en divers à.t.p.
 1627 Franciscus van den Wijngaerde (1614-1679), vijf kopergravures, voorstellende veldslagen 50
 1628 Stamboom van de familie Teckelenburg à.t.p.
 1629 Circa 50 gravures, knipsels en ansichtkaarten, onder andere van Corrie Hazendonk 10
 1630 Sigarendoos met foto’s, brieven, diploma, etc., betrekkking hebbende op onder meer de familie Kraakman, 19e/20e eeuw à.t.p.

 1631

‘Scheiding der Gemeenschap van winst en verlies, bestaan hebbende tusschen Vrouwe Henrietta Hofmann Wed. Jonkheer Mr. Paulus 
Willem Bosch van Drakestein en de nalatenschap van laatstgemelde voor Vrouwe E.C.P. Bosch van Drakestein Echtgenoot van Mr. 
J.W.H. Bosch, In dato 22 Januarij 1835’, Cahier met gemarmerde kartonnen band, 31 x 22 cm., 102 bladzijdes, met lakstempel, geeft 
een uitermate boeiend overzicht van de bezittingen ter waarde van meer dan een miljoen gulden van een vooraanstaande, zeer ver-
mogende familie uit Utrecht, onroerend goed, waaronder de ridderhofstad Nieuw Amelisweerd en hun huis aan het Janskerkhof wijk 
H, nr. 593 en de Ambachtsheerlijkheid van Reijerscop, geldelijke vorderingen, obligaties, aandelen, etc.

60

 1632
In leder gebonden ‘Poésie’ album en wat losse blaadjes, jaren ‘60/’70 19e eeuw, herkomst: familie Bosch van Oud-Amelisweerd, 
daarbij: in engels geschreven dagboek van een zeer religieuze Rooms katholieke vrouw, moeder van priester Dicky, 27 januari 1950 
tm. 2 maart 1950, herkomst: familie Michiels van Kessenich-Bosch van Oud-Amelisweerd

20

 1633 Grote kartonnen map (50 x 36 cm) met handgetekende landkaarten, wat platen, foto’s, etc., herkomst: familie Michiels van Kess-
enich-Bosch van Oud-Amelisweerd 20

 1634
Doos met circa 40 engagements (verlovings-) brieven van Jhr. Felix Hubert Maria Michiels van Kessenich (1895-1974), luitenant der 
artillerie, aan Jkvr. Marie Thérèse Bosch van Oud-Amelisweerd (1898-1968), daarbij: twee fotokaarten van het huis Maliebaan 22 te 
Utrecht, trouwkaart, etc.

60

 1635
Cahier met gemarmerde kartonnen omslag en extract van scheiding, en gemeenschap van winst en verlies die heeft bestaan tussen 
Adriana Broekhuizen en Pieter van de Vegt, 7 juli, 1853, 32,2 x 20 cm-, waarin vermelding van een herberg te Vechten, stukken bou-
wland, de nalatenschap goed voor fl 33.622,24, herkomst: familie Bosch van Oud-Amelisweerd

20

 1636

Map met gemarmerd papier beklede omslag, waarin onder andere een afschrift van de boedelscheiding tussen vrouwe Sara Elisabeth 
Schmid, Weduwe van wijlen den Heer Dr. H. W. Bosch, en Mrs. P.W. Bosch en H.J. Michiels (van Kessenich), als deelvoogd voor 
den minderjarigen zoon J.H.W. Bosch, 22 november 1802; afschrift van acte waarin de afkoop van tiendplichtigheid van grondstuk-
ken op de Carthuijzer Engh onder Utrecht, door J.W.H. Bosch, 31 mei 1848, met lakstempel; afschrift notariële acte betreffende de 
successie van Hendrik Willem Bosch, 10 mei 1821; Proces Verbaal van Veiling en Verkoop en kwitantie voor den koopprijs van 
zekere huizinge (herberg?), erve en grond gemerkt no. 70, staande en gelegen te Vechten, gemeente Bunnik, aan den Utrechtschen 
Zandweg, toegewezen aan Den HoogWelGeboren Heer Jonkheer H.W. Bosch van Drakestein te Vlkeuten, in dato 25 Junij 1836; en 
afschriften van aankopen door de familie Bosch van Oud-Amelisweerd

60

 1637 Affiche, waarschuwing voor de voksgezondheid: ‘SCHURFT’, Algemeene Landsdrukkerij, ‘s-Gravenhage, L. 273 - 5692 - ‘25 -29,5 
x 49 cm, papier vergeeld, gebruikssporen, stokvlekken- à.t.p.

 1638
Notificatie, De Raad der gemeente van Den Haag, alle huizen waar ontvangsten geschieden, worden vrijgehouden van militaire ink-
wartiering, Den Haag, 24 juni 1803, In kennisse van J.L. van Panhuys, in Den Haag, by de Weduwe J. de Groot, over de Luthersche 
Kerk

à.t.p.

 1639

Correspondentie, gericht aan Jhr. Felix Hubert Maria Michiels van Kessenich (1895-1974), officier der artillerie, grotendeels W.O. 
I en interbellum, tr. 1922 Jkvr. Marie Thérèse Bosch van Oud-Amelisweerd,onder andere van zijn moeder (over onder andere onder 
curatele stellling van Felix), tante, aanmaningen en dreigementen met deurwaarders van geldschieters en leveranciers, etc., daarbij: 
brochures, etc.

40

 1640
Stukken betreffende Joh. Donkers, grafisch ontwerper voor onder meer Kolff’s Offset Drukkerij, Batavia: bewijs van lidmaatschap 
van de American Club in Shanghai, 1935, kiekjes van het vertrek van een passagiersschip, uitnodiging voor een diner, twee met Oost-
Indische inkt getekende cartoons, etc.

20

 1641 Prenten waaronder veel handingekleurde, modeprenten, klederdrachtprenten, etc., daarbij: aquarel met vissen à.t.p.
 1642 Grote map oude kranten, Het Vaderland, De Telegraaf, Utrechtsch Nieuwsblad, etc., midden 20e eeuw, waaronder oorlogskranten à.t.p.
 1643 Oude landkaarten, brochures, reisatlas, etc. à.t.p.
 1644 Oude gravures, almanakjes, plaatjesboekjes, schilderijtje, etc. 20
 1645 The Pirelli Pin-Up Calender 1973, The Pirelli Calender 1974, etc. -gebruikssporen- à.t.p.

Oude rekeningen, cheques, kwitanties, etc
 1646 Oude documenten, kwitanties, notariële actes, etc., Werumeus Buning, Vinck de Wesel, etc., vanaf circa 1860 40

 1647 Actes en afschriften, betrekking hebbende op de stad Utrecht, Jaarlijksche Armenpreuve, families Engelbert van Bevervoorde, Port-
man, Kunst, etc. Extracten van resoluties van het Capittel van St. Pieter, etc., eerste kwart 19e eeuw à.t.p.

 1648 Stukken betrekking hebbende op de heren Louvrex en van Lennep, bevrachtingen, taxaties, etc., rond 1800 à.t.p.
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 1649

Drie notariële actes, opgesteld door notaris Wilhelm Hendrik Joan Cambier van Nooten, notaris te Lopik, betreffende de verkoop van 
land en de herberg vanouds genaamd de Zwaan, door Willem Faaij aan Willem Gerrit Kennedij; boedelbeschrijving opgesteld na het 
overlijden van Willem Gerrit Kennedij op verzoek van de voogd van de kinderen, Willem van Oosterom, 1848, en acte betreffende 
een veiling van land, etc. op verzoek van Teunis Oosterom, in 1859

à.t.p.

 1650 Afschriften van notariële actes, testament, rekeningen, etc., veel Amsterdam, 18e/19e eeuw à.t.p.
 1651 Map kwitanties en rekeningen, Nederlands, winkels, banken, etc. à.t.p.
 1652 Archiefdoos kwitanties en rekeningen, merendeel Frankrijk, eerste helft 20e eeuw 40

 1653 Lettre avec une demande du 19 Nov. 1809, à Son Exellence Monseigneur le Grand Maitre de l’Université Impériale, Comte de 
l’Empire, etc.et lettre du 16 juillet 1822 signé par Marie Nicolas Silvestre Guillon, prélat et théologien français (1759-1847) 20

 1654 Op perkament geschreven Frans notariëel contract, 2 juli 1726 à.t.p.
 1655 Drie brieven, afschrift, etc., Frankrijk, 1806, 1809, 1813 en 1815 20

 1656 Perkamenten notariële acte betreffende een nalatenschap in het dorp Rouillere, Frankrijk, 16 maart 1615, opgesteld door Michel 
Guerin à.t.p.

 1657 Circa 20 afschriften van notariële actes, etc., zgn. ‘quart de feuille’, gedeeltelijk met stempels, Frankrijk, 3e kwart 17e eeuw à.t.p.

 1658 Circa 14 afschriften van notariële actes, quitanties, etc., waarvan sommige met stempel, ondertekend door Sieur de la Motte, Frank-
rijk, eerste helft 18e eeuw 20

 1659 Circa 20 afschriften van notariële actes, schetsjes van grondstukken, etc., Frankrijk, 17e eeuw 20
 1660 Vier op perkament geschreven afschriften van notariële actes, Frankrijk, 1612, 1615, 1636 en 1660 20
 1661 Circa 20 afschriften van notariële actes, etc., Frankrijk, 17e/18e eeuw 20
 1662 Vijf afschriften van notariële actes, Frankrijk, 17e eeuw à.t.p.
 1663 Circa 35 afschriften van notariële actes, etc. Frankrijk, 17e eeuw 30
 1664 Afschriften notariële actes, quitanties, brieven, etc., Frankrijk, 17e/19e eeuw 20
 1665 Map quitanties, rekeningen, etc., Frankrijk, eerste helft 20e eeuw 20

 1666 Map met circa  160 brieven, facturen, etc. uit de jaren ‘30 van de 19e eeuw, geadresseerd aan Jaffard Frères, Jean Louis Jaffard (1882-
1840), Frans politicus, burgemeester van Ispagnac, 1824-1840 40

1667 1671

 1667
In halfleder gebonden kasboek van een register van debiteuren en crediteuren, mogelijk getrokken uit een memoriaal van een handels-
firma, Amsterdam 1 februari 1789 tm. 31 december 1791, 69 beschreven bladzijdes met transacties, peper, tarwe, rogge, Bengaalse 
cabesse, VOC, onroerend goed, etc.

80

 1668

Kasboek, waarin de ontvangsten en uitgaven van Jhr. Mr. Wilhelmus Johannes Marie Bosch, heer van Oud-Amelisweerd (1829-
1885), lid proviciale en gedeputeerde Staten van Utrecht, curator Utrechtse hogeschool, tr. 1859 Jkvr. Anna Catharina van de Poll 
(1833-1916), 4 x 38 x 24,5 cm., met de uitgaven van januari 1864 tot en met 5 december 1883 en de ontvangsten van 1 januari 1880 
tot en met 31 december 1979, waaruit blijkt dat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven meer dan een ton per jaar bedroegen. Geeft een 
interessant inzicht in bijdrages voor goede doelen, huren, etc.

60

 1669 Map met circa 53 oude rekeningen, oudste gedateerd 1816 30
 1670 Oude verzekeringspolissen, kwitanties, rekeningen, etc., eerste helft 20e eeuw à.t.p.

Oude aktes etc.

 1671
Drie actes  betreffende militair ontslag (Congé Militaire), ten tijde van de Franse Revolutie (twee maal) en daarvoor, betreffende 
Barthélémy Guier, Toulon, 1792, Gaspar Straus, Landau, 1785 en sergeant Jean Massip, Strassbourg, 1792, alle met lakstempel 20

 1672 Ingelijst antiek document ‘Pertinente Lyste, Van de Generale Scheeps-Vloot, Voor de tweedemail in Zee gegaen, den Augusti 1665’ à.t.p.
 1673 Extrait des Registres du Conseil d’État, etc., Mars 1672 à.t.p.
 1674 Drie documenten van de Bataafse Republiek, onder andere dagverhaal en publicatie van 1795 10
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 1675 Transportakte en schuldakte, opgemaakt voor ‘Schouten en Schepenen van de Heerlijkheid Heemstede’, betreffende de Herberg 
Vanouds de verloren koe’, nu Oud-Romen aan de Gasthuyslaan in Heemstede. Gedateerd 1752 en 1769 met droogstempels 50

 1676 Transportakte opgemaakt voor schout en schepenen van de heerlijkheid Heemstede, betreffende een huis: ‘Den Blauwen Engel aan de 
Gasthuyslaand in Heemstede, gedateerd 4 Mei 1706, met droogstempel 30

 1677 Oude akte van 1717, met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Pieter van der Maet en Johan van Ponhuys, schepenen in Leyden’, 
betreffende de verkoop van een huis, gelegen aan de Lange Diefsteegh in Leiden 20

 1678 Oude akte uit 1769, met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Herman Gerlings, schepenen in Haarlem’ 10
 1679 Oude akte uit 1721, met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Willem van Wayen en Gerrit Pauw, geboren Hoeufft van Heemstede, etc.’ 10

 1680 Oude akte uit 1753, met droogstempel, opgesteld door ‘Wij Jan Reeland, Rijnier van Dijk, schepenen der Heerlijkheid Heemstede’, 
betreffende de Hofstede Middellaan gelegen aan de Gasthuyslaan in Heemstede 30

 1681 Lot van twee akten uit de 18e eeuw met lakzegel 20

 1682 Oud document ‘Gelykheid, Vryheid Notificatie’ van het ‘Departementaal Bestuur van Texel’, ‘Aldus gearresteerd binnen Alkmaar den 
3den November 1801, het zevende Jaar der Bataafsche Vryheid’ à.t.p.

Olympische Spelen en sportmemorabilia

 1683
Affiche ‘Niederländische Eisenbahnen. Besucht Holland’. Ontwerp: Jos Rovers, druk: Johan Enschedé, Haarlem (ca. 60 x 100 cm.) 
/ Poster ‘Niederländische Eisenbahnen. Besucht Holland’, designed by Jos Rovers, printed by Johan Enschedé, Haarlem (appr. 60 x 
100 cm.)

500

Strips en diversen
 1684 Strip: Sky Doll, Alessandro Barucci, met originele handtekening 20
 1685 Strip: De Zielenvreter, Patrick Boutin-Gagne, met originele tekening à.t.p.

 1686
Mickey Mouse en het geheim van de Lazy Daisy Ranch, Mulder & Zoon, uitgave Mulder & Zoon, HC, 1e druk, 1949 -lichte 
gebruikssporen, vergeeld-; Donald Duck als piloot, uitgave Mulder & Zoon, HC 1e druk, 1949 -lichte gebruikssporen, vergeeld- en 
Donald Duck heeft pech, uitgave Mulder & Zoon, HC, 1e druk, 1949 -los in de band, beschadigingen-

40

 1687 Drie Strips: Lady Mechanika, drie stuks gesigneerd, één met originele tekening, daarbij: twee strips: De papieren tijger, Mark de 
Jonge, beide gesigneerd en met originele tekening 30

 1688 Circa 60 vellen met beeldverhalen, uitgegeven door Ingles in Brussel, frans en nederlands à.t.p.

Posters, affiches, aankondigingen en photography
 1689 Blikken affiche; Almelosche ververij Gebr. Palthe, L 1911, Louis Bos, Amsterdam -gebruikssporen- 20

 1690 Gelithografeerde metalen affiche met omgeslagen randen: Algemene Wereldtentoonstelling, Brussel, 1958, ontwerp Jacques Richez, 
fabrikant Et. Schuybroek N.V., Hoboken-Antwerpen -33,7 x 24 cm., lichte gebruikssporen- 20

1691

 1691
Geëmailleerd reclamebord Feuerhand -29,5 x 29,5 cm lichte oxidatie- en geëmailleerd bordje ‘Gaz aux Étages’ -25,2 x 14 -beschadig-
ingen-- 20

 1692 Ingelijst blikken affiche: Bazooka de reepkauwgom -met lijst 56,5 x 47,5 cm- 20

 1693 Twee affiches Nederlandse Spoorwegen. ‘per spoor naar bos en heide’ en ‘per spoor naar zon en zee’, ontwerp E.J.  Ligtelijn -ca. 108 
x 77 cm- à.t.p.
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Postzegels en benodigdheden
 1694 Krat diverse guldenzegels en PTT-mapjes, tevens klein doosje muntgeld en enige bankbiljetten à.t.p.
 1695 Vier biscuitporseleinen beelden, waaronder torenvalk en koekkoeksjong, alle gemerkt: Goebel - H. 18 t/m 23 cm - 30
 1696 Doosje diverse postzegels, waaronder Jaarsets Nederland 2001 en 2002, beiden tweemaal, frankeerwaarde circa €130,- 40
 1697 Doos diverse postzegels, literatuur en meer à.t.p.
 1698 Doos met circa 15 kleine insteekalbums, voornamelijk Nederland gebruikt en wat losse zegels à.t.p.
 1699 Collectie postzegels met betrekking tot automobielen en diverse vellen stadspost à.t.p.
 1700 Diverse postzegelalbums, postzegels, eerste dag enveloppen, etc., Nederland, Colombia, etc. à.t.p.
 1701 Collectie postzegels in stevige metalen koffer, meest postfris Guldenzegels doch ook iets Euro’s 15
 1702 Collectie Nederland in PTT-mapjes en iets los frankeergeldig ca. €. 120,- 45

Telefoonkaarten, sigarenbandjes en divers
 1703 Zeven albums met meer dan 2000 lucifersplaatjes, Molen Lucifers à.t.p.

 1704 Zeven systeemkaartdozen met daarin een enorme verzameling van meer dan 10000 door Liebig uitgegeven gelithografeerde plaatjes, 
in hoesjes en gesorteerd 100

 1705 Verzameling van enige honderden gelithografeerde plaatjes en kaarten, Au bon Marché, Chasseurs & Gibiers, Le Cacao Poulain, au 
Camélia, etc., Frankrijk, circa 1900 40

 1706 Album met circa 69 gelithografeerde plaatjes van munten en bankbiljetten, Café Duval, Maison du Petit St. Thomas, F. Savignac Fils, 
etc. 40

 1707
Album met circa 150 gelithografeerde palaatjes, Chicorée Extra à la Boulangère, Liebig, Eau de Carmes Boyer, Bains des Martyrs, 
etc. 40

 1708 Album voetbalspeldjes, flink aantal à.t.p.
 1709 Plastic box met speldjes, diverse onderwerpen, gedeeltelijk in zakjes verpakt, enorm aantal, dient bekeken te worden 20
 1710 Lucifersdoosjes, lucifersboekjes, etc. à.t.p.

Modelbouw

Auto’s

 1711 Dinky Supertoys France no. 884, Brockway Pontoon Bridge Truck, 1961, met vier rubberen drijvers en acht brugdelen, in originele 
verpakking - 1 ventieltje missend, verpakking met gebruikssporen 60

 1712 Dinky Supertoys no. 986, Thorneycroft Mighty Antar low loader with propeller in originele verpakking - verpakking en model met 
gebruikssporen - 30

 1713 Dinky Supertoys no. 972, 20-Ton Lorry-Mounted Crane ‘Coles’ in originele verpakking - verpakking en model met gbruikssporen - 30
 1714 Dinky Supertoys no.956, Turntable Fire Escape in originele verpakking - model en verpakking met gebruikssporen - 25

1715
1717

 1715
Schuco no.5503, Electro-Phänomenal Mercedes 190 SL 5503 met batterijmotor, jaren 50 in originele verpakking - compleet, voorruit 
beschadigd - 100

 1716 Nomura, Magic Action Bulldozer met batterijmotor, jaren 60 in originele verpakking en een Bandai, Ferrari Coupe Superamerica type 
410, Japan - kapje koplamp manco, verpakking in matige staat - 40

 1717 CMC Jubileummodel, Horch 853, 1936 schaal 1/24, in originele verpakking 40

 1718 Twee blikken vrachtauto’s, waarvan één uitgegeven door N.V. Automobielmij Heuvelman, Ceylonlaan 10-12 Utrecht, jaren ‘60/’70 -L 
ca. 37 cm, gebruikssporen, corrosie- à.t.p.

 1719 Motor City Classics, Ford A Pick Up, 1931 en Maisto,  Citroën 15CV 6Cyl, schaal 1/18, in originele verpakking 25
 1720 Bburago, Mercedes SSK 1928 en Sun Star, Model T Ford, schaal 1/18, in originele verpakking 10
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 1721 Rob Eddie by Brooklin Models, Volvo TR704 en Volvo PV36 Carioca, schaal 1/43, in originele verpakking 25

 1722 Maisto,  Citroën 2CV, 1952, schaal 1/18 en Solido, Citroën HY 1962, Citroën Service, schaal 1/18, beide in originele verpakking 30

 1723 Sun Star, Chevrolet Bel Air Hard Top Coupe, 1953, Maisto, Mercedes-Benz 500 K Typ Special Roadster 1936 en Solido, Ford Road-
ster 1934, Humphrey Bogart, model 1/18, in originele verpakking - motorkap Chevrolet los, verpakking beschadigd - 50

 1724 Western Models, Cadillac V16 convertible Victoria, 1933, Mercedes Benz 540K special roadster en Bugatti Atlantic, Sommerville 
Models, Austin 10 Cambridge en Tin Wizard, Borgward Isabella Heckflosse, schaal 1/43, alle in originele verpakking 25

 1725 Schuco, Mercedes 170V cabrio, Mercedes 170V limousine, Tempo Hanseat, BP model, Audi DKW 3=6 F91 en Lloyd 600, vier in 
originele verpakking 25

 1726 Rex Toys, vier modellen, waaronder Ford, Minichamps, Mercedes 180 en VW bestelbus, RIO, Fiat 508 Balilla, Lincoln Continental 
cabriolet, Lancia Dilamda en Norev, Simca 8/1200 en Panhard Berlines 17, schaal 1/43, in originele verpakking 25

 1727 Lot diverse modelautootjes, waaronder Schuco studio 1050, Dinky Toys Karmann Ghia, Superior Criterion en Caravan en Matchbox 
Series, Major M-9 Pack en Gama tractor met mechaniek - alle in gebruikte staat - 50

 1728 Solido/Verem, zes militaire voertuigen en Victoria model, Dodge WC51, alle in originele verpakking 20

 1729 Solido, negen modellen, waaronder Renault 40CV Presidentielle, Bijenkorf busje, Tucker 1948 en Ford V8 Berline, schaal 1/43, deels 
in originele verpakking 20

 1730 Lot van 19 diverse RIO minatuur auto modellen, waaronder Mercedes Benz parade auto Hitler en vier Bugatti modellen, Italië, jaren 
‘70 schaal, 1/43 125

 1731 40 diverse modelautootjes, waaronder Victoria, Blicar, Vitesse, Corgi, etc., in originele verpakking 40

 1732 Dinky Toys Atlas, Citroen DS 19 in verpakking, Dinky Toys, Citroen 2CV en MGB GT, daarbij: circa 50 modelautootjes, waaronder 
Corgi, Days Gone modellen, Matchbox en Lesney, diverse schalen 30

Boten

 1733 Houten model van een schoener en een halfmodel van de schoener ‘Douamont - L. 62 en 50 cm - 50

 1734 Houten model van een 19e eeuws vrachtschip - L. 70 cm - 45

 1735 Houten model van vissersschip ‘Thonier’ - L. 85 cm - 35

 1736 Houten model van een klipper - L. 110 cm - 85

 1737 Houten model van een vissersbotter - L. 55 cm - 10

 1738 Model van het volgetuigde plezierjacht ‘Mary’ - L. 48 cm - 40

 1739 Handgemaakt model van het oorlogsschip ‘HMS Victory’, circa 60 jaar oud - L. 130 cm - 150

 1740 Houten model van oorlogsschip ‘De Noorse Leeuw’ - L. 108 cm - 75

 1741 Houten model van klipper ‘Danmark’ - L. 103 cm - 40

 1742 Houten model van een statenjacht - L. 90 cm - 25

 1743 Houten model van oorlogsschip ‘De Friesland’ - L. 77 cm - 150
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 1744 Houten model van de Baltimore klipper ‘Harvey’ 1847 - L. 90 cm - 45

 1745 Houten model van een vissersboot in vitrine, door C. Harteveld, 1984, houten zeillogger, SCH 133, 1901-1918, reder C. vd Toorn Jr. 
-formaat vitrine 35 x 15 x 46 cm- 80

 1746 Houten model van een vissersboot in vitrine, door M. Harteveld, ‘86: GDY-7 -formaat met vitrine 37,5 x 14 x 48,5 cm- 80

 1747 Houten model van een vissersboot in vitrine, door M. Harteveld, ‘’84: SCH35, Ambon, motorlogger, J.J.v.d. Toorn, 1914 -formaat 
met vitrine 34 x 15 x 45,5 cm- 80

 1748 Houten model van een vissersboot in vitrine, vermoedelijk door M. Harteveld, jaren ‘80: SCH134, Geertruida, motorlogger, 1903, 
reder v/h Frank Vrolijk -met vitrine 34 x 15 x 45 cm- 80

 1749
Houten model van een vissersboot in vitrine, gemaakt door M. Harteveld, jaren ‘80: SCH 196, Elisabeth, motorlogger, Jac. den Dulk. 
Zn., 1914/1942 -formaat met vitrine: -formaat met vitrine 34 x 16 x 47,5- 80

 1750 Houten model van een vissersboot: NW20 -H. 57 cm- 30

1751

1755

 1751
Houten model van een vissersboot in vitrine, gemaakt door M. Harteveld, ‘84: SCH361v, houten zeilloger, Jac. den Dulk Wz., 1900 
-formaat met vitrine 34 x 15 x 45 cm- 80

 1752 Houten model van een vissersboot in vitrine, gemaakt door M. Harteveld, ‘80: SCH77, Albatros, motorlogger, Corn. Roeleveld, 1913 
-formaat met vitrine 28,5 x 16 x 41,5 cm- 60

 1753 Houten model van een vissersboot, gemaakt door M. Harteveld, ‘87: SCH104, Alida, houten zeillogger, A. P. Krul, 1900/1915 -for-
maat met vitrine 37 x 15 x 49,5 cm- 80

 1754 Geschilderd driedimensionaal scheepsdiorama in verdiepte schilderijlijst van de vissersboot ‘Zeearend’ op zee, hout en olieverf achter 
glas, gesigneerd M. Taal en gedateerd ‘92 -met lijst 31 x 66 cm- 50

 1755
Geschilderd driedimensionaal scheepsdiorama in verdiepte schilderijlijst met voorstelling van de vissersboten SCH 107, in 1916 op 
de scheepswerf van A. de Jong in Vlaardingen gebouwd, en Amrum Bank, op volle zee, gesigneerd M. Taal -31 x 71,5 cm, zonder 
lijst-

50

 1756
Geschilderd driedimensionaal scheepsdiorama in verdiepte schilderijlijst met voorstelling van de vissersboot SCH 307, De Hoop, 
1895 houten zeillogger, Jac. den Dulk Zn. In 1916 van naam veranderd: Maria en van reder veranderd: P. J. de Mos ZL. ML , gesign-
eerd W. Vink -32 x 44 cm, zonder lijst-

50

 1757 Geschilderd driedimensionaal scheepsdiorama in verdiepte schilderijlijst met voorstelling van twee vissersboten op volle zee: BF 127 
en SCH 130, gesigneerd M. Taal -35 x 68 cm., zonder lijst- 50
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 1758
Geschilderd driedimensionaal scheepsdiorama in verdiepte schilderijlijst van de SCH 245 met rechts het havenhoofd en op de achter-
grond het dorp Scheveningen, gesigneerd M. Taal -38 x 62 cm, zonder lijst- 50

 1759
Geschilderd driedimensionaal scheepsdiorama in verdiepte schilderijlijst van Schotse en Engelse drifters voor  een rotsachtige kust 
in de buurt van Lerwick (Schotland), gesigneerd M. Taal en gedateerd 6-4-89 -22,5 x 57 cm., zonder lijst, informatief verhaal op de 
achterkant geplakt-

50

 1760 Twee houten scheepsmodellen van vissersboten, waaronder de VL 217, de Vrouwe Arina -H. grootste model 37,5 cm- 40

 1761 Twee houten scheepsmodellen van Scheveningse vissersboten: SCH 341, de Zeeburg, en SCH 211 -H grootste model 35,5 cm- 40

Treinen

 1762 Lot diverse modeltreintjes, waaronder loc. DB V200056 en 3048, rails en toebehoren, voornamelijk Märklin - matige staat - 20

 1763 Modeltrein onderdelen, waaronder Märklin modellen en toebehoren à.t.p.

1764

1768

Speelgoed en spellen

 1764 Fleischmann Stoommachine met molen en aandrijfriem, jaren ‘60 in originele verpakking - oxidatie bij ventiel - 30

 1765 Beschilderd metalen veldkannonnetje met mechaniek, gemerkt: Germany, vermoedelijk WO I - L. 15,5 cm - (Collection Jowap) 10

 1766 Beschilderd houten en metalen vestinggeschut met mechaniek en voorzien van Davidster met ‘T’, vermoedelijk WO I - L. 31 cm - 
(Collection Jowap) 25

 1767 Beschilderd houten veldkanonnetje met metalen beslag, gemerkt: Deposé, vermoedelijk WO I - L. 33 cm - (Collection Jowap) 25

 1768
Messing kanon met diverse toebehoren, waaronder pompstok en stamper, voorzien van opschrift: Waterloo - L. 25 cm - (Collection 
Jowap) 50
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 1769
Bronzen kanon op houten afuit, gedateerd op de loop MDLXX, mogelijk miniatuur kopie van ‘Het Grols Kanon’ - L. 29 cm -  (Col-
lection Jowap) 30

 1770 Messing scheepskanon met lontgat op houten afuit, mid. 19e eeuws model - L. 14 cm -  (Collection Jowap) 25
 1771 Houten flipperspel voor knikkers, jaren ‘50/’60 -55,5 x 32 cm- à.t.p.
 1772 Franse stereoscoop, met plaatjes, in complete staat in origineel doosje à.t.p.
 1773 Backgammon spel in mahonie kist en drie Domino spellen, deels voor 1900 - incompleet - à.t.p.
 1774 Donald Duck speeltoestel, derde kwart 20e eeuw - 1.35 x 64 x 98 cm   gebruiksporen, werkend - 50
 1775 Franklin Mint Monopoly, The Collector`s Edition, 1992 -sterke gebruikssporen- à.t.p.
 1776 Kunststof Pinocchio, Kaws en kunststof Jiminy Cricket, mogelijk Kaws - H. 26 en 6 cm - 20
 1777 Serie van 21 beschilderd loden miniaturen voorstellende cavaleristen uit diverse landen, gemerkt: Cassandra 25

Meubilair, spiegels, lampen etc.
 1778 Staande metalen lamp met glazen kapjes, model: Papilona, ontwerp: Tobia Scarpa, uitvoering: Flos, jaren ‘70/80 - H. 192 cm - 75
 1779 Moderne hanglamp, model: Aurora, ontwerp: Perry King en Santiago Miranda, uitvoering: Arteluce, 1983 - Diam. 60 cm - 25

 1780 Rood en geelkoperen hanglamp met vier armen en vier gebogen staafvormige elementen eindigend in bolletjes, de kapjes gedeeltelijk 
opengewerkt, ontwerp Pieter Spruyt -H. 94 cm- 100

 1781 Smeedijzeren schemerlamp met stoffen kap, jaren ‘30 - H. 160 cm - à.t.p.

1782

1786

 1782
Zwarte Kaiser Idell 6718-W wandlamp, ontwerp: Christian Dell, 1931, uitvoering: Gebr. Kaiser & Co., midden 20e eeuw, daarbij: 
groene scharnierende wandlamp in de stijl van Dell, gemerkt ‘A’, midden 20e eeuw -beide lampen defecten- 40

 1783 Hanglamp en bureaulamp in de stijl van Christian Dell -defecten- à.t.p.
 1784 Schilderijenlampjes, wandlamp, etc. à.t.p.

 1785 Twee-zitsbank met verstelbare rugleuning en stoffen bekleding, model: Maralunga 675, ontwerp: Vico Magistretti, laatste kwart 20e 
eeuw uitvoering: Cassina 50

 1786
Twee-zitsbank met verstelbare rugleuning en stoffen bekleding, model: Maralunga 675, ontwerp: Vico Magistretti, laatste kwart 20e 
eeuw uitvoering: Cassina 50

 1787 Salontafel met vierkant leistenen blad rustend op gezwart houten voet - 85 x 85 cm - 25
 1788 Halspiegel in rijkgestoken open eiken lijst -met lijst 46 x 39 cm- 60
 1789 Mahonie en wortelnoten wijntafeltje met rond blad, 19e eeuw - H. 75, Diam. 61 cm - 40

1790

 1790
Palissander tric trac tafel met afneembaar djattihouten blad, rustend op poten verbonden door kruisregel, Indonesië, circa 1910 - H. 
64, Blm. 125 x 64 cm - 150

 1791 Palissander speeltafel met uitklapbaar speelblad, rustend op getorste poten, Indonesië, 19e eeuw - H. 75 cm - à.t.p.

 1792 Djattihouten eetkamertafel met rond blad rustend op bewerkte kolompoot uitlopend in drie-sprant, Indonesië, circa 1910 - H. 74, 
Diam. 112 cm - 50

 1793 Serie van drie gepende djattihouten armstoelen met rijkgestoken regel in de rug en voorzien van pitriet zitting, Indonesië, circa 1910 50
 1794 Set van vier gepende ijzerhouten armstoelen met kruisregel in de rug en voorzien van pitriet zitting, Indonesië, circa 1910 30
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 1795
Chinees roodlak iepenhouten bureau met vijf laden en twee paneeldeurtjes versierd met goudlak beschildering, Indonesië, circa 1910, 
H. 77, Blm. 113 x 56 cm - 100

 1796
Deels palissander kruispootkabinet met lade onder de paneeldeuren, naar vroeg 18e eeuws voorbeeld, Indonesië, circa 1910 - H. 193, 
B. 147, D. 68 cm - 200

1797

1801

1802

 1797 Djattihouten koloniale kist met gezwart bronzen beslag en rustend op bolpoten, Indonesië, 19e eeuw - H. 91, B. 170, D. 73 cm - 200

 1798 Palissander armstoel met getorste regels in de rug en rustend op getorste poten, verbonden door regels en voorzien van pitriet zitting, 
naar 17e eeuws voorbeeld, Indonesië, circa 1910 50

 1799 Deels mahonie haltafeltje met lade onder het intarsia blad en rustend op getorste poten, Holland, circa 1840 - H. 74, B. 63, B. 45 cm - 200

 1800 Palissander haltafeltje rustend op poten verbonden door kruisregel, Indonesië, circa 1910 - H. 67, Blm. 83 x 45 cm - 40

 1801 Deels palissander onderkast van een kruispootkabinet met twee laden, rustend op getorste poten, 19e eeuw - H. 78, B. 110, D. 57 cm - 25

 1802 Gelakt eiken bibliotheektrapje de trede bekleed met groen leder, Georgian stijl - H.112 cm - 40

 1803 Gelobde ronde messing schaal met floraal decor, daaraan vier kettingen met negen-armige olielamp, midden oosten, eerste helft 20e 
eeuw 30
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 1804 Gispen 201 slede buisframe stoel met blauwe kunstlederen bekleding en bakelieten armleggers, derde kwart 20e eeuw 40
 1805 Halspiegel in goudlak pâte lijst, de kuif versierd met vrouwenmaskeron, circa 1890 - L. 90 cm - 25

 1806 Rijk gestoken hardhouten bijzettafeltje, het blad voorzien van floraal snijwerk en chiwa, de poten in de vorm van olifantkoppen, 
voorzien van benen slagtanden en glazen oogjes 50

 1807 Eén met wit en één met zwart kunstleer bekleed kinderstoeltje, gemerkt 888 10

 1808 Groen beschilderde grenen ‘officers desk’ met ijzeren banden, het verzonken handvat van de lade voorzien van een Japans schrift-
teken, midden 20e eeuw -gebruikssporen- 60

 1809 Twee houten lattenstoeltjes, Frankrijk, midden 20e eeuw -defecten- à.t.p.
 1810 Mahonie wijntafeltje met gecontourneerde rand op driespantpoot, midden 19e eeuw -H. 66,5 cm., lichte defecten- à.t.p.
 1811 Drie blikken plafondlampjes met polychrome glazen kapjes, jaren ‘50/’60 à.t.p.

 1812
Houten winkel display met lades voor naaigaren, Ketting Kleurecht -35,5 x 38 x 46 cm, plexiglazen strip ontbreekt, één strip bescha-
digd- 20

 1813 Vier glazen voor moskeelampen à.t.p.

1814 1817
 1814 Koolspitslamp, daarbij: doos Siemens koolspitsen, eerste helft 20e eeuw à.t.p.

 1815 Eiken schrijfkist met verzilverde biezen en twee inktpotjes, van binnen met paars fluweel bekleed, vierde kwart 19e eeuw -lichte 
defecten- à.t.p.

Oude aandelen

Lots Netherlands and Oversea

 1816 Conditien van een Negotiatie ten Behoeve van eenige Planters in de Colonie Suriname, Amsterdam, 9. September 1769 45

 1817
Stad Vlaardingen, 3. September 1800, fl 500, Fonds ter Instandhouding van het Weeshuis No. 3 van 8 + Overdracht van het Fonds + 
10 Coupons 80

 1818
A lot with old bonds and shares Netherlands: Vihamij-Buttinger, Kon. Scholten-Honig, Obligatie-Leening Haarlemsche Drukkerij-
Maatschappij nr. 12 (1889), Duits-Oost-Indische Handelsvereeniging nr. 97 (1897), Sluis Biscuitfabriek Deventer, Dikkers and Co 
etc. - totally 14 pieces, all framed

à.t.p.

 1819 A small lot with 10 x ‘Vereeniging Asyl, Bewaarplaats voor Noodlijdende Dieren Amsterdam’, Obligatie groot 25 Gulden, 1909, 
waarvan 9 x genummerd in de 200-serie en 1 x nr. 420 - curieus à.t.p.

 1820 A small lot with ‘Bouwterreinmaatschappij Kannesheuvel’ 1901 (no 369-387 complete) and ‘Maatschappij Verkooplokaal De Amstel’ 
(8 pieces in the nrs 008-062) à.t.p.

 1821
A lot with old bonds and shares Netherlands and Oversea including ‘Patent Exploitatie Maatschappij Amsterdam’ (nrs. 1 up to 140 
complete and 13 pieces between nrs. 147 and 200), 27 x ‘Kartasoera Cultuur-Maatschappij’ (mainly 400-series), 13 x the same (blue 
version) and appr. 60 pieces ‘Cultuur-Maatschappij Tjepper’ - totally appr. 250 pieces

à.t.p.
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 1822 A small lot with appr. 20 old bonds and shares Netherlands including ‘Reederij-Maatschappij Scheveningen’ (12x), Bouw- en Anne-
mersbedrijf ‘Nieuw ‘s-Gravenhage’, Emporium ‘s-Gravenhage etc. - added some unused menu cards à.t.p.

 1823 17 verschillende papieren Nederland 30
 1824 17 verschillende papieren Nederland 30
 1825 25 Diamant Mij H. E. Slijper + 44 Bertels‘ Oliefabrieken 30
 1826 Netherlands - 150 x DAF 40

China

 1827 2 different China Reorganisation Bold Loans, 1913, green and brown 90

 1828 2 different China Hukuang Railway, 1911, 20 Pound and 100 Pound bonds 120
 1829 2 different China Hukuang Railway, 1911, 20 Pound and 100 Pound bonds 120

1830 1831
 1830 China - 13 different chinese bonds and shares 90

 1831 China - 15 different chinese bonds and shares 90

Germany

 1832 A lot with appr. 55 bonds and shares Germany à.t.p.
 1833 A lot with appr. 55 bonds and shares Germany, added 6 copies of ‘Playboy Enterprises’ à.t.p.
 1834 11 Mannesmann Röhren-Werke - deco 25
 1835 75 different German shares, most hole cancelled 40

Rusland

 1836 Lot of seven various bonds à.t.p.

USA

 1837 Confederate States of America, Loan of $ 1000,=, signed 1863, with stamp ‘Ontvanger der Registratie te Beetsterzwaag’ à.t.p.

1838 1839

 1838 4 Confederate States Bonds - 500 $ and 1000 $, 2 of each 70

 1839 14 US Railways / Railroad shares, all with pictures 50

 1840 14 different US bonds / shares 40

 1841 16 USA decorative and oversized bonds and shares 45
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Lots world

 1842 A lot with old Polish fuel cards, so-called Karta Opałowa: 5 complete sheets of 24 coupons each, from 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 ‘porcje 
opału’ - issued in Warsaw, 1918-1919 - rare set à.t.p.

 1843 7 Eastern Cuba Sugar, 1922 70
 1844 Irak / Hussein, Set of 4 different ones 20

 1845 Large lot various bonds and shares from Egypt, Belgium, Hungary, Poland, Greece, Mexico, Romania, Sweden, The Netherlands and 
Netherlands-Indies. Added four Dutch shares which are glued on paper, in total over 800 pieces 40

 1846 A lot with old bonds and shares Railroads: Anteilschein 12 Pounds ‘Chinesische Tientsin Pukow Staatseisenbahn’ + 2 x Brazil Rail-
way Company + Colombia Chemin de Fer + 3 pieces USA - totally 7 pieces, all framed à.t.p.

 1847 A lot with appr. 14 old bonds and shares, some common ones but also some Russian and a Chinese (Chemin de Fer Lung Tsing U 
Hai) - all framed à.t.p.

 1848

A mixed and varied lot old bonds and shares: some Netherlands including Alkmaarsche Overdekte Bad- en Zweminrichting, diverse 
Hoornsche Crediet en Effectenbank, Tjoklat-fabriek Amsterdam, Peter Verburg Noordscharwoude, Kaashandel Alkmaar, Zeebad Hu-
isduinen, Rath en Doodeheefver’s Behangselpapierhandel, ca. 7 Chinese pieces, some American pieces etc. - totally appr. 65 pieces, 
please view

100

 1849 A lot with bonds and shares: 85 pieces, miscellaneous world à.t.p.
 1850 A small lot old bonds and shares world à.t.p.

 1851 A small collection of appr. 75 old bonds and shares ‘world’, mixed, including an ‘Emprunt Industriel du Gouvernement de la Répub-
lique Chinoise 1914’ and some Russians 25

 1852
A collection of old bonds and shares including more than 40 Russian pieces, 6 x USA and Canada including Wabash railroad and 
Equicorp, 4 x United Copper Company, 2 pieces ‘Soerabayasche Bank- en Handels-Vereeniging’ and 4 x ‘Voormalig Waarborgfonds 
Rotterdamsche Schouwburg’ - totally appr. 56 pieces, nice starting collection

à.t.p.

 1853 A lot with more than 40 old bonds and shares ‘world’ à.t.p.
 1854 A box loaded with old bonds and shares: many Hungary, Austria etc. but also a few US pieces Railway à.t.p.

 1855 A lot with appr. 20 old bonds and shares, a few Russians but also some Netherlands including ‘Ned. Galvano Inrichting Utrecht’, 
‘Houthandel Singkel’ etc. à.t.p.

 1856 14 German-American Title Assurance, Trust and Share Company 188_ 35

 1857
3 x Certificaat - 1 x Russische Fondsen in Bank-Assignatien,1825 + 1 x Bank der Vereenigde Staten van America, 1842 + 1 x Groot-
boek van het Russische Keizerrijk, 1824 50

 1858 6 x Certificaat - 3x Grootboek van het Russische Keizerrijk + 3 x Bank der Vereenigde Staten van America 60

1859
1860

 1859 11 Minas Norte-Africanas, oversized and very decorative 90

 1860 10 different decorative international papers 70
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 1861 11 different oversized international papers 80
 1862 30 different International bonds / shares 70
 1863 28 Foncieres Tunisie - deco 40

 1864
Walchensee-Anleihe, oversized, decorative + Gotha Kanal, 1823/1888, 5 Aktier + Banco de Cartagena, oversized, decorative + 
l’Ikelemba, oversized, decorative + Compania General de Tabacos de Filipinas, oversized, decorative + Ateliers & Chanatiers de 
Nicol

50

 1865 49 Euro Disneyland 40
 1866 International lot of 64 shares - UK, Sweden, Africa, Egypt, Mayumbe 40

 1867 A lot with over 40 old bonds and shares including 4 x USA, Obligatie ‘Haarlemsche Drukkerij-Maatschappij’, Oliehandel van den 
Bergh-Sternfeld, Parochie Martelaren van Gorcum etc.etc., all framed, glued on cardboard etc. à.t.p.

 1868 A large lot old bonds and shares including Railways (also Russian), mining, oil and petrol, shipyards, 100 $ Ketwich & Voombergh 
(Borski), banking, a lot of ‘Cultuurmaatschappijen’ etc.etc. - totally several hundreds pieces, please view, nice starting collection à.t.p.

 1869 Comprehensive catalog and history of Confederate Bonds, Ball, 288 pages, lists pictures and bonds 20
 1870 Confederate and Southern States Bonds, 374 pages, lists and pictures most bonds (second edition) signed by the author 20
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 2009 14k white gold row ring set with five brilliant-cut diamonds - 55 mm - 175

 2010 14k yellow gold cluster ring set with rose-cut diamonds in closed silver settings - 49 mm - 250

 2011 14k yellow gold cluster ring set with rose-cut diamonds in silver settings - 52 mm - 150

 2012 14k yellow gold signet ring set with a bloodstone plaque - 60 mm - 150

 2006 14k yellow gold ring, set with an oval cabochon opal and three brilliant-cut diamonds - 54 mm - 100

 2007 14k white gold crossover ring set with a round-cut synthetic ruby, flanked by two brilliant-cut diamonds - 56 mm - 140

 2008 14k yellow gold ring set with an oval cabochon opal - 52 mm - 80

kavel TRUE Inzet

Gouden sieraden en voorwerpen

 2000 14k white gold open-worked marquise shaped ring set with four brilliant-cut diamonds - 57 mm - 115

 2001 14k yellow gold ring with a square front with tapered corners, set with a cushion-cut citrine weighing circa 3.60 ct. - 53 mm - 120
 2002 14k yellow gold ring with an enamel plaque depicting a lady - 57 mm - 70
 2003 14k yellow gold ring set with an marquise shaped blue stone - 53 mm - 50
 2004 14k yellow gold signet ring set with an onyx plaque - 57 mm - 50

 2005 14k white gold cocktail ring set with a cultured bouton pearl encircled by six single-cut diamonds - 54 mm - 125

2001

2005

2006

2007

2009
2012



Friday October 9, 2020 Gouden sieraden en voorwerpen

107

2014

2015

kavel TRUE Inzet

 2013 14k yellow gold and silver ring, set with a large oval synthetic sapphire in an open-worked setting - 60 mm - 150

 2014 14k yellow gold and silver ring, set with three rose-cut diamonds encircled by tiny rose-cut diamonds, all in closed settings - 63 mm - 150

 2015 18k yellow gold wide ring band, decorated with cannetille and blue enamel - 54 mm - 125

 2016 14k yellow gold ring set with an oval cabochon malachite - 65 mm - 80

2017

2019

 2017 14k yellow gold cluster ring set with a round cabochon turquoise, encircled by tiny rose-cut diamonds in platinum settings - 65 mm - 150

 2018 14k yellow gold ring set with a cameo of a lady facing right and a 14k yellow gold ring set with an oval quartz - 54 and 56 mm - 100

 2019
14k white gold Retro style cocktail ring, set with 5 brilliant-cut diamonds, combined circa 1.40 carat, the largest 0.80 carat, and 5 
round-cut rubies, combined 1,70 ct., the largest 0.85 carat - 55 mm - 350

2020 2023

 2020 18k white gold crossover ring, set with a white- and black cultured pearl, flanked by four single-cut diamonds - 58 mm - 200

 2021 14k yellow gold Retro ring set with an oval cabochon lapis-lazuli - 56 mm - 125

 2022 18k yellow gold cocktail ring, set with a large oval cabochon-cut angel skin coral, further decorated with four round cabochon-cut 
precious corals - 57 mm - 250

 2023 14k yellow gold cluster ring, set with eleven rose-cut diamonds in closed silver settings - 56 mm - 150
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 2024 14k white gold Toi et Moi ring, set with a cream-coloured and a black cultured pearl, 8 mm, flanked by eight brilliant-cut diamonds 
- 9 mm - 58 mm - 300

 2025 14k yellow gold ring, originally two wedding bands, the center set with a brilliant-cut diamond, circa 0.30 carats - 58 mm - 150
 2026 14k yellow gold ring set with an oval cabochon coral in open-worked setting - 59 mm - 150
 2027 14k yellow gold cluster ring, set with rose-cut garnets - 55 mm - 75

 2028 14k yellow gold Toi et Moi ring, set with a cultured pearl and an Old-European cut diamond weighing circa 0.40 carats, flanked by six 
tiny old-cut diamonds - 51 mm - 200

 2029
18k yellow gold ring set with two round-cut sapphires and three old-mine cut diamonds, combined circa 1 carat - band soldered inside 
to alter its size, current size 51 mm - 250

 2030 14k yellow gold brooch/pendant, set with an oval jadeite plaque - 46 x 32 mm - 150

2031
2034

 2031
14k yellow gold and silver brooch/pendant, the center set with an oval cabochon agate, encircled by silver rays set with rose-cut 
diamonds, with behind these a seperate blue enameled panel, 19th Century - 48 x 48 mm incl. bale - 350

 2032 14k two-tone gold open-worked brooch - 32 mm - 50
 2033 14k yellow gold brooch set with two coins - 22 x 42 cm - 100

 2034 14k yellow gold oval brooch, set with cultured pearls - 40 x 50 mm - 80
 2035 14k oval brooch set with a shell cameo depicting a painter, 19th Century - 35 x 30 mm - 150
 2036 14k yellow gold brooch set with two rose-cut carnelians - 44 mm - 60

 2037 14k rose gold mourning brooch, set with an oval piece of hairwork depicting a grave, inscribed ‘WdB’, 19th Century - 28 x 22 mm 
- and a 14k yellow gold pendant set with a shell cameo depicting a lady - 28 x 20 mm excl. bale - 150

2038

 2038 14k yellow gold feather shaped brooch 45

 2039 14 yellow gold oval brooch, set with a blue glass plaque decorated with a rose-cut diamond - 16 x 11 mm - 100
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 2040 14k yellow gold and silver open-worked laurel wreath brooch, set with Old European-cut and rose-cut diamonds - 18 x 38 mm - 200

 2041 14k yellow gold flower spray element, originally a brooch, originally a brooch - 50 x 25 mm - 150

 2042 9k gold (BWGG) and silver banjo playing frog, originally part of a larger part of jewellery, most likely a brooch - 28 x 28 mm - 150

 2043 14k yellow gold and silver cluster brooch, set with rose-cut diamonds - 16 x 14 mm - 100

 2044 14k gold and silver dragonfly set with two synthetic rubies and rose-cut diamonds, most likely originally a brooch - 35 x 40 mm - 50

 2045 Two tone 14k yellow gold brooch 50

 2046 18k yellow gold honeycomb link bracelet with partially floral engraved links, included: three loose links - 18 cm - 1500

2047

2048

 2047 18k yellow gold open-worked hinged bangle bracelet with bamboo design - 53 x 58 mm - 500

 2048 14k rose gold fantasy-link bracelet with a buckle-shaped clasp, set with seed pearls - some missing, 18,5 cm - 300

 2049 14k yellow gold link bracelet - 12 mm wide, 20 cm - 350

2050

2052

 2050
14k yellow gold hinged bangle bracelet, decorated with a twisted rope design, the front decorated with seed pearls, the back engraved 
‘3 April 1898’ - 50 x 58 mm - 350

 2051 14k yellow gold hinged bangle bracelet, the front decorated with a row of alternating old-brilliant cut diamonds and seed pearls - 
some dents, 2 mm wide, 49 x 58 mm - 350

 2052 14k yellow gold braided link bracelet, set with a pendant depicting the Zodiac sign Sagittarius - 13 mm wide, 19 cm - 400
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 2053 14k yellow gold fantasy-link bracelet - 13 mm wide, 17,5 cm - 325

 2054 14k yellow gold hinged bangle bracelet - 6 mm wide, 51 x 62 mm - 200

 2055 14k yellow gold closed-forever bracelet - 20 cm - 150

 2056 14k yellow gold hinged bangle bracelet with a twisted-rope design - 5,5 x 6,5 cm  - 150

 2057 14k yellow gold closed-forever bracelet with three mounted coins as pendants; Gouden Tientje 1876, 1917 and 1932 - 20 cm - 800

 2058 14k yellow gold bangle with a push-closure - 5 mm wide, 55 x 58 mm - 100

 2059 14k three-tone gold mariner-link bracelet - 20,5 cm - 40

2060 2062

 2060 14k yellow gold flat Byzantine-link bracelet - 7,5 mm wide, 19 cm - 425

 2061 14k white gold bracelet with braided design, the center set with nine round-cut cubic zirconia - 18,5 cm - 225

 2062 14k two-tone gold fantasy-link bracelet - 20 cm - 550

 2063 14k yellow gold hinged bangle bracelet, the front set with seven round cabochon-cut corals - 52 x 61 mm - 200

2064

2069

 2064
18k white gold link bracelet, set with 16 oval-cut natural sapphires, combined circa 8 carats, and 64 briljant-cut diamonds, combined 
circa 4.40 carats - 18,5 cm - 800

 2065 14k yellow gold braided-link bracelet - 18 mm wide, 18 cm - 800
 2066 Two pair of 14k yellow gold ear studs, one pair set with cubic zirconia 50
 2067 18k yellow gold earrings with screw fittings, shaped like little lanterns and set with cultured pearls - 42 mm long - 100
 2068 Two pairs of twisted hoop earings, one 14k yellow gold - 5,5 mm wide, 22 mm - and one 18k yellow gold -  2,5 mm wide, 24 mm - 75

 2069
14k yellow gold drop earrings with screw fittings, decorated with cannetille, the drops set with elongated briolette-cut garnets - 60 x 
14 mm - 200

 2070 14k yellow gold round earclips with frosted effect - 15 mm - 125
 2071 Two pairs of 14k yellow gold hoop earrings, one with open-worked decorations - 22 & 34 mm - 150
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 2072
A pair of 18k yellow gold earstuds, each set with a cushion-cut diamond in buttercup setting, combined circa 0.90 carats, both pique 
-7 mm - 300

 2073 A pair of silver flower shaped ear studs with 9k (BWGG) posts, set with rose-cut diamonds in closed silver settings - one diamond 
missing, 14 x 12 mm - 100

 2074 18k rose gold flower shaped earrings, 19th Century - 12 mm - 50
 2075 A pair of 14k white gold earstuds set with brilliant-cut diamonds in prong settings, combined 0.34 carats 150

 2076
14k yellow gold drop earrings, each set with four Old-European cut diamonds, terminating in a drop set with an Old-European cut 
diamond weiging circa 0.75 ct. each, quality piqué, in original case, 1920s - 20 x 6 mm - 250

 2077 14k yellow gold earrings with screw fittings, set with cubic zirconia - 8 mm - 25
 2078 Four-strand faceted garnet bead bracelet, completed by a 14k yellow gold clasp - 17.5 cm - 60

 2079 Faceted garnet bead necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 62 cm - and a cross pendant made from faceted garnet beads 
- 50 x 35 mm excl. bale - 150

 2080 Two imitation garnet necklaces both with a 14k yellow gold clasp- 46 cm, 87 cm 50
 2081 Several 14k yellow gold items set with garnets: a necklace, a pair of earstuds and a ring - 61 mm - 200

2082 2086
 2082 18k yellow gold square cufflinks with concave, engraved design - 21 x 21 mm - 300

 2083 10k (BWGG) yellow gold cufflinks/ pins with engraved logo, in box 30

 2084 14k yellow gold rectangular cufflinks - 12 x 18 mm - 125

 2085 14k yellow gold cufflinks with round engraved panels - 19 mm - 175

 2086 18k yellow gold cufflinks with frosted effect decorations - 19 x 14 mm - 225

 2087 14k two-tone gold cufflinks with engraved decoration - 22 x 12 mm - 125

2088
 2088 18k yellow gold cufflinks with woven design 350
 2089 14k yellow gold necklace, the central part set with a brilliant-cut diamond in a white gold setting - 40 cm - 100

 2090 Four 14k yellow gold necklaces: one anchor-link - 42 cm - one curb-link - 47 cm - two box-link, one with decorated with gold beads 
- 52 & 41 cm - 250

 2091 14k rose gold jasseron-link necklace - c-clasp replaced, 81 cm - 250
 2092 14k yellow gold box-link necklace - 50 cm - 100
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 2093 9k (BWGG) yellow gold fine anchor-link necklace with a 14k yellow gold pendant in the shape of a gold bar - 30 x 19 mm, 45 cm - 150

 2094 14k yellow gold box-link necklace, the centre decorated with two round cabochons corals and several coral beads - 48 cm - 150

 2095 14k yellow gold figaro-link necklace - 45 cm - 200

 2096 Two yellow gold curb-link necklaces - 42 and 51 cm - 100

 2097 14k yellow gold box-link necklace - 38 cm - and a 14k yellow gold curb-link necklace - 44 cm - 100

 2098 14k yellow gold popcorn-link necklace - 53 cm - 75

 2099 14k yellow gold flat curb-link necklace - 4 mm wide, 40 cm - 350

2100

2111

 2100 14k three-tone gold rope-link necklace - 51 cm - 350
 2101 14k yellow gold S-link necklace, the center with an organic-shaped decoration, set with four cultured pearls - 43 cm - 200
 2102 14k yellow gold box-link necklace - 61 cm - 100
 2103 14k yellow gold square-link necklace - 43 cm - 50
 2104 14k yellow gold S-link necklace - 42 cm - 40
 2105 14k yellow gold curb-link necklace - 40 cm - 50
 2106 14k yellow gold curb-link necklace - 43 cm - 40

 2107 Three-strand cultured pearl necklace completed by a 14k yellow gold clasp, set with 20 brilliant-cut diamonds, combined 1.20 carats 
- shortest strand 40 cm - 350

 2108 Cultured pearl necklace completed by a 14k white gold lock, and a pair of earstuds set with a cultured pearl and a brilliant-cut cubic 
zirconia 50

 2109 Cultured cream coloured pearl necklace with ascending pearls, completed by a 14k white gold clasp - 46 cm - 35
 2110 Cultered pearl necklace completed with a 14k gold clasp -64 cm- 50
 2111 Cultured pearl necklace, completed by a 14k yellow gold and silver clasp, set with rose-cut diamonds in closed settings - 57 cm - 150

 2112 Three-strand cultured pearl necklace, completed by a 14k yellow gold clasp, a 14k two-tone gold circular brooch set with culturel 
pearls, and a pair of earclips set with cultured pearls 125

 2113 Cultured pearl necklace, completed by a 14k white gold clasp - 80 cm - 50
 2114 14k yellow ring set with a cultured pearl - 57 mm - and a metal brooch, also set with a cultured pearl 60

 2115 A cultured black pearl necklace, completed by a 14k yellow gold clasp - 40 cm - a 14k yellow gold cross pendant and a 14k yellow 
gold wedding band - 59 mm - 100

 2116 Cultured pearl necklace, completed by a 14k white gold open-worked clasp - 73 cm - 50
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 2117 14k white gold row ring set with three brilliant-cut diamonds - 49 mm - 100

 2118 18k yellow gold ring set with a twisted design studded with round-cut rubies and single-cut diamonds - 54 mm - 225

 2119 14k yellow gold navette ring set with rose-cut diamonds - 55 mm - 150

 2120 18k white gold ring, Wemee, set with brilliant-cut diamonds - 55 mm - 325

 2121 18k yellow gold Art Nouveau era ring, set with Old European-cut and rose-cut diamonds - 53 mm - 150

 2122 950 platinum ring, centered by a blue stone, flanked by two diamonds - resizing mark, 45 mm - 70

 2123 14k rose gold ring, set with an oval-cut ruby and two brilliant-cut diamonds - 53 mm - 100

 2124 14k rose gold navette ring set with rose-cut diamonds - 53 mm - 200

 2125 9k (BWGG) yellow gold navette ring, set with brilliant-cut diamonds - 54 mm - 150

 2126 14k white gold cluster ring, set with a square-cut natural emerald encircled by brilliant-cut diamonds - 48 mm - 200

2127 2131 2136

 2127 14k white gold cluster ring, set with an oval-cut ruby encircled by single-cut diamonds - 56 mm - 150

 2128 9k (BWGG) princess ring set with coloured stones - 50 mm - 150
 2129 18k yellow gold cluster ring, centered by an oval-cut synthetic sapphire, flanked by baguette- and brilliant-cut diamonds - 49 mm - 150
 2130 14k rose gold and silver row ring, set with four rose-cut diamonds in open settings - 51 mm - 50

 2131 14k yellow gold and silver cluster ring, set with table-cut and rose-cut diamonds - one diamond missing, 52 mm - 150

 2132 14k yellow gold and silver crossover ring, set with rose-cut diamonds in open settings - 51 mm - 50
 2133 14k yellow gold cocktail ring set with marquise-cut rubies and single-cut diamonds - 51 mm - 80
 2134 Titanium and 18k gold ring designed to look like a buckled rope, set with small brilliant-cut diamonds - 62 mm - 150
 2135 14k yellow gold three-stone ring set with three old-cut diamonds - 50 mm - 150

 2136
14k white gold crossover ring set with a champagne coloured- and a colourless brilliant-cut diamond, flanked by six brilliant-cut 
diamonds, combined weight circa 1 carat - 49 mm - 400

 2137 14k white gold cluster ring set with 19 brilliant-cut diamonds, combined circa 1 carat - 51 mm - 250
 2138 14k yellow gold row ring set with three oval-cut emeralds and six brilliant-cut diamonds - 53 mm - 150
 2139 14k white gold cluster ring, set with four round-cut sapphires and ten brilliant-cut diamonds - 58 mm - 300
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 2140 18k yellow gold ring decorated with the Zodiac signs - 58 mm - 400

 2141 14k white gold ring set with a brilliant-cut diamond - 52 mm - 150
 2142 14k yellow gold ring set with a cabochon coral -size 54 mm- 60

 2143 950 platinum row ring set with five Old European-cut and brilliant-cut diamonds, combined circa 1.40 carats - 54 mm - 350

 2144 14k yellow gold ring set with a cabochon opal -54 mm- 60
 2145 14k yellow gold ring with an emerald-cut red paste stone -size 55 mm- 75
 2146 14k rose gold ring set with a garnet -56 mm- 60
 2147 14k white gold ring set with brilliant-cut diamonds 125
 2148 14k yellow gold ring set with a cultured pearl 50

 2149 18k white gold cluster ring centered by an emerald-cut emerald, encircled by brilliant-cut diamonds - 49 mm - 250

2150 2151
 2150 18k yellow gold ring set with brilliant-cut diamonds, the center stone in slightly raised setting - 54 mm - 175

 2151
18k yellow gold ring set with two oval-cut sapphires and two oval-cut rubies, encircled by marquise- and single-cut diamonds - 54 
mm - 250

 2152 14k gold and silver pendant set with blue enamel and rose-cut diamonds - 27 mm incl. bale - 100
 2153 Three 18k yellow gold pendants; a heart, a key and the symbol ‘hope, love, faith’ 75
 2154 14k yellow gold pendant, originally a wedding band, centered by a brilliant-cut diamond - 22 mm  excl. bale - 100

2155

 2155
Three 14k gold pendants, one yellow gold set with an oval cabochon-cut opal, one yellow gold set with a pear-cut hematite, and one 
white gold set with two diamonds 100

 2156 14k yellow gold circular pendant, the center set with a brilliant-cut diamond, circa 0.40 ct., encircled by 30 single-cut diamonds - 20 
mm - 100
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 2157 Three cross pendants; one 18k yellow gold, one 14k yellow gold set with rose-cut garnets, and one gold plated set with a cabochon 
aventurine 50

 2158 Four 14k yellow gold pendants; two diamond clusters, one centered by an oval-cut synthetic emerald, one with an oval-cut ruby, one 
with a cultured pearl drop and one shaped like a cone 75

 2159 14k yellow gold pendant, set with a rose-cut diamond in closed setting - 18 x 8 mm incl. bale - 80

 2160
18k yellow gold pendant set with a cushion-cut diamond, circa 6,6 x 5,4 x 3,5 mm, weighing circa 1 carat, quality piqué - large bale 
has been cut open - 250

 2161 14k yellow gold pendant set with a tear-shaped rose-cut diamond in closed setting, circa 8.5 x 6.5 mm - 17 mm incl. bale - 250

 2162 A collection of five yellow gold pendants, one shaped like an egg, one set with a shell cameo, a lucky clover, a ruler and a divider 150

 2163 Two 14k yellow gold pendants, one set with a shell cameo and one depicting the Zodiac sign Ares, and a 9k (BWGG) pendant depict-
ing the Zodiac sign Scorpio 75

2164

2166

 2164 14k yellow gold hinged bangle bracelet - 6 mm, 54 x 62 mm - 225

 2165 14k yellow gold hinged bracelet with scalloped front, set with callibrated rubies and single-cut diamonds - 52 x 62 cm - 150

 2166 14k yellow gold closed-forever bracelet, set with two charms - 4 mm wide, 20 cm - 150

 2167 Two 14k yellow gold bracelets: one Byzantine-link, one curb-link - 19 cm - 80

2168

 2168 18k yellow gold square braided-link bracelet - 36 mm wide, 20 cm - 1500
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 2169 18k three-tone gold honeycomb-link bracelet with engraved links - 27 mm, 19,5 cm - 1350
 2170 14k yellow gold tank-link bracelet with partially engraved links, with two separate links - 17 cm - 400
 2171 Two 22k yellow gold bangle bracelet in the shape of snakes - circa 13 cm each - 450
 2172 9k 50

 2173
14k yellow gold closed-forever bracelet set with 12 pendants, coins and medals, including a gouden tientje 1932, a gouden vijfje 1912 
and a papal medal Paulus VI - 19 cm - 1250

 2174 14k rose gold braided bracelet, the front decorated with three flowers set with rose-cut garnets - 17 cm - 180
 2175 14k yellow gold braided bracelet - 20 cm - 160

 2176 18k two-tone gold hollow hinged bangle bracelet, the front decorated with a twisted-rope detail set with 16 single-cut diamonds - 48 
x 58 mm - 200

2177

2180

 2177 14k yellow gold bracelet decorated with leave-shaped engraved links, first half 20th Century - 19,5 cm - 300

 2178 14k yellow gold fantasy-link bracelet, the links decorated with spheres - 17 cm - 300

 2179 14k yellow gold braided bracelet with partially engraved links - 18 cm - 400

 2180 14k yellow gold nameplate bracelet with engraving - 19 cm - 800

 2181 14k rose gold braided-link bracelet - 21 cm - 100

2182

2183

 2182 14k yellow gold link bracelet with square open-worked links - 20 cm - 500

 2183 14k two-tone gold hinged bangle bracelet with open-worked design, set with a brilliant-cut diamond 300

 2184 18k yellow gold bangle with a clasp and embossed flower decorations - 29 mm wide, 62 mm diameter - 450

 2185 14k yellow gold link bracelet -19,8 cm- 200

 2186 14k yellow gold oval pendant, set with an oval-cut synthetic colour change sapphire, showing a blue to violet colour change effect 
- 26 x 16 mm excl. bale - 80

 2187 14k yellow gold pendant, set with an oval-cut carnelian - 22 x 20 mm excl. bale - 60
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 2188 14k yellow gold star pendant / brooch, decorated with seed pearls and the centre set with a brilliant-cut diamond - 35 mm - 275
 2189 Two 14k yellow gold pendants, both set with a cultured pearl, and a brooch shaped like the letter ‘E’ 100
 2190 14k yellow gold cluster pendant, centered by a round-cut sapphire, encircled by diamonds - 12 mm excl. bale - 100
 2191 18k yellow gold pendant shaped like a bunch of grapes, set with old-cut diamonds - 28 mm incl. bale - 125
 2192 18k yellow gold pendant, Oro Italia, with a wooden tooth -, the bale set with brilliant-cut diamonds - 60 mm - 150

 2193
Three 18k yellow gold egg shaped pendants with purple, green and red enamel - red enamel damaged, green enemal slightly damaged 
- 550

2194

2197

 2194 18k yellow gold egg shaped medaillon with green enamel - damages to enamel - - 32 mm excl. bale - 950

 2195 14k yellow gold pendant set with a blue glass plaque, set with rose-cut diamonds in silver settings - 25 mm - 100
 2196 Modernistische vierkante gematteerde titanium hanger met 14kt gouden appliqués en gele saffier 60

 2197 18k yellow gold cross pendant, decorated with old-cut diamonds - 58 x 33 mm excl. bale - 200

 2198 14k yellow gold cluster pendant, set with cabochon cut coral - 24 x 12 mm excl. bale - 60
 2199 14k yellow gold bar brooch, the center set with a flower decorated with a synthetic round-cut sapphire and seedpearls - 52 mm - 70
 2200 14k yellow gold pendant brooch, set with an agate cameo of a lady - 25 x 20 mm excl. bale - 150

2201

2203

 2201 14k yellow gold crescent moon brooch, set with single-cut and rose-cut diamonds in silver settings - 25 mm - 150

 2202 14k yellow gold brooch set with rose-cut diamonds and sapphires, completed by a pendant set with rose-cut diamonds - one diamond 
missing, defects - 36 x 30 mm - 80

 2203 18k white gold bar brooch, set with synthetic an oval-cut sapphire and eight brilliant-cut diamonds - 66 mm - 200
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 2204 Two 14k yellow gold brooches; one bar brooch with platinum front and set with a seed pearl, one with a broken shell cameo brooch 
depicting the goddess Artemis 80

 2205 14k yellow gold brooch, set with a large shell cameo depicting a lady, 19th Century - several defects, cameo loose in setting, 68 x 56 
mm - 150

 2206 14k yellow gold brooch set with a large oval cabochon-cut lapis lazuli, first half 20th Century - 50 x 20 mm - 150

 2207 18k yellow gold brooch, set with a round shell cameo depicting a lady - 43 x 38 mm - 150

 2208
14k yellow gold brooch, formerly a clasp, set with cultured pearls and six brilliant-cut diamonds - 25 mm - also included; a cultured 
pearl necklace completed by a 14k yellow gold clasp and a matching pair of earstuds 300

 2209 14k three-tone gold fan-shaped brooch - 45 x 30 mm - 100

 2210 Two 14k yellow gold brooches; one shaped like two feathers, one abstract shape set with three cultured pearls 150

 2211 Silver and 14k yellow gold flower brooch, set with rose-cut diamonds in closed settings, 19th Century - 43 x 20 mm excl. pin - 200

2212
2214

2216

 2212
Coral brooch with 14k yellow gold pin in the shape of a cornucopia - 100 x 45 mm - and a heart-shaped coral pendant with yellow 
gold bale - chip, 25 x 22 mm - 200

 2213 14k yellow gold abstract flower brooch and a 9k (BWGG) yellow gold pin 75

 2214 Three 20k yellow gold brooches: one set with a glass plaque, one shaped as a racket and one as a dagger 300

 2215 9k (BWGG) yellow gold Art Nouveau necklace pendant, set with seed pearls - 50 cm - 125

 2216 14k yellow gold wheat-link necklace, terminating in tassles, the center with a rose gold decoration set with seed pearls - 47 cm - 200

 2217 French jet beaded mourning necklace, completed by a 14k yellow gold clasp, 19th Century (defects to clasp)  - 53 cm - 40

 2218 18k yellow gold box-link necklace - 60 cm - 80

 2219 14k box-link necklace, with a metal fish shaped pendant - 45 cm - 150
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 2220 14k yellow gold curb-link necklace with a Gouden Vijfje 1912 in mounting - 38 cm - 225

 2221 14k yellow gold Byzentine-link necklace - 63 cm - 375

2222

2224

 2222 14k yellow gold necklace, accented by gold spheres - 41 cm - 500

 2223 Two coral bead necklaces and a carnelian necklace, all completed by a 14k yellow gold clasp - one coral necklace broken - 100

 2224 Two 14k yellow gold curb-link necklaces - 45 & 60 cm - 225

 2225 14k yellow gold curb-link necklace with a central V-shaped element - 42 cm - 50
 2226 Two 14k yellow gold necklaces: one box-link - 43 cm - and one curb-link - 49 cm - 100
 2227 14k rose gold box-link necklace - 70 cm - 175
 2228 14k two-tone gold necklace, the center open-worked and set with a brilliant-cut diamond - 44 cm - 150

2229

 2229 18k white gold anchor-link necklace, set with a solitaire pendant set with a brilliant-cut diamond, 0.25 carats - 43 cm - 200
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 2230
18k white-gold anchor-link necklace completed by an open-worked round pendant set with a brilliant-cut diamond by Omega - 43 cm 
- 500

 2231 14k yellow gold necklace with a clover pendant set with a zirconia -47 cm- 60

 2232 Three 14k yellow gold box-link necklaces - 43, 50 & 65 cm - 200

 2233 Two 14k yellow gold necklaces: one curb-link and a box-link - 41 & 44 cm - 50

 2234 18k rose gold Retro bow ring, set with three rose-cut diamonds in white gold settings - 58 mm - and a metal bar brooch with 14k gold 
front, set with an oval onyx plaque 100

 2235 14k yellow gold Retro ring set with an emerald-cut synthetic blue spinel - 51 mm - 70

 2236 14k rose gold Toi et Moi ring, set with a pearl and a Old European-cut diamond - 57 mm - 150

 2237 14k yellow gold signet ring with a blue seal - 60 mm - 200

2238

2239

 2238 Three 14k yellow gold signet rings, set with a carnelian, onyx and blue agate seal - 65, 61 & 64 mm - 250

 2239 14k yellow gold signet ring set with a blue seal - 62 mm - 200

 2240 14k yellow gold signet ring with a heliotrope inlay, with engraving at the back - 61 mm - 100

 2241 14k yellow gold ring, set with a cluster of rose-cut diamonds in closed silver settings - 57 mm - 125

 2242 14k yellow gold abstract shaped ring - 51 mm - 80

 2243 950 Platinum ring set with an rectangular-cut natural emerald and two oval rose-cut diamonds in open settings - 57 mm - 100

 2244 18k two-tone gold ring set with three single-cut diamonds, London 1964 - 51 mm - 100
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 2245 14k yellow gold ring, Björn Weckström for Lapponia, model ‘Hidden Agate’ set with a moss agate bead, 1972 - 52 mm - 300

 2246 14k two-tone gold crossover ring, set with a brilliant-cut diamond, including Eclat shop certificate - 55 mm - 80

 2247 14k yellow gold signet ring, set with two brilliant-cut diamonds in bezel settings, circa 0.30 and 0.05 carats - 66 mm - 450

2248

2251 2254

 2248 14k yellow gold ring set with a brilliant-cut diamond, circa 0.70 ct. - 60 mm - 1000

 2249 14k yellow gold and silver navette ring set with a blue paste stone and marcasites - some marcasites missing, 52 mm - and a 14k 
white gold ring set with an oval-cut sapphire and two single-cut diamonds - 53 mm - 100

 2250 18k two-tone gold ring, set with a carré-cut diamond, circa 0.30 carats - 58 mm - 200

 2251 9k (BWGG) yellow gold navette ring, set with cabochon opals, the centre synthetic - 52 mm - 50

 2252 14k yellow gold ring, set with a carré-cut diamond circa 0.22 ct. - 52 mm - 125

 2253 14k yellow gold ring set with a purple synthetic spinel - 60 mm - and a 14k yellow gold brooch set with a oval-cut purple paste stone 
- 25 x 20 mm - 100

 2254 14k yellow gold ring with a matching pendant, both set with a rose-cut garnet, the pendant on a gold plated necklace 150

 2255 14k rose gold hexagonal target ring, set with old-brilliant cut diamonds and callibrated sapphires - 55 mm - 150

 2256 18k yellow gold cluster ring, set with cubic zirconia - 52 mm - 60
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 2257 14k white gold solitaire ring, set with a brilliant-cut diamond, circa 0.25 carats - 53 mm - 200

 2258 14k two-tone gold open-worked ring, set with a brilliant-cut diamond - 53 mm - 150

 2259 14k yellow gold crossover ring set with four brilliant-cut diamonds - 52 mm - 150

 2260 14k and silver clusterring, set with rose-cut diamonds - 59 mm - 150

 2261 14k yellow gold and silver clusterring set with rose-cut diamonds - 56 mm - 100

 2262
14k white gold ring, centered by a brilliant-cut diamond, circa 0.80 carats, flanked by six brilliant-cut diamonds, total combined 
weight 1.25 carats - 52 mm - 950

2263 2266

 2263 14k two-tone gold ring, set with brilliant-cut diamonds in tension settings - 57 mm - 150

 2264 14k white gold ring, centred by a synthetic sapphire flanked by six cubic zirconia - 54 mm - 125

 2265 14k and silver ring set with small rose-cut diamonds - 55 mm - 70

 2266 18k yellow gold target ring, set with emeralds and rose-cut diamonds - 49 mm - 200

 2267 14k yellow gold cluster ring set with single-cut diamonds - 60 mm - 70
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 2268 14k white gold crossover ring, set with brilliant-cut diamonds - 52 mm - 150

 2269 14k white gold flower ring set with sapphires and diamonds - 52 mm - 125

 2270 14k white gold cluster ring set with a sapphire and brilliant-cut diamonds - 53 mm - 150

 2271 18k white gold clusterring, set with brilliant-cut diamonds, combined 0.70 carats - 50 mm - 300

 2272 14k white gold crossover ring, set with brilliant-cut diamonds - 52 mm - 150

 2273 14k yellow gold ring set with a cluster of brilliant-cut diamonds, flanked by two heart-shaped setting set with brilliant-cut diamonds 
- 53 mm - 150

 2274 Two 14k yellow gold clasps, one set with onyx and one with coral, and a 14k yellow gold brooch set with rose-cut imitation garnets, 
all 19th Century. Also included are several coral beads that used to form a bracelet 100

 2275 A set consisting of a pendant and earstuds, all set with cabochon sapphires and brilliant-cut diamonds 100

 2276 Set consisting of a six-strand necklace and five-strand bracelet with sweet water pearls, both completed by a 14k yellow gold clasp 
- 67 & 20 cm - 70

2277 2278

 2277
A collection of four 14k yellow gold items: three rings, two set with an oval-cut blue synthetic zircon and one with an emerald-cut 
citrine, one pendant set with a fancy-cut smokey quartz 250

 2278 14k yellow gold set consisting of a necklace and bracelet, both with a braided link - 18 and 47 cm - 750

 2279 14k yellow gold set consisting of a wheat-link bracelet and necklace -17,5 cm and 44 cm - 400
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 2280
Set consisting of a 14k yellow gold figaro-link bracelet and necklace, a seperate piece to elongate one of these piecves is included 
- 9.5, 21.5 and 42 cm - 600

 2281 14k yellow gold set consisting of a pair of ear studs and a pendant, all set with a synthetic opal, a pair of 14k yellow gold earrings set 
with a cultured pearl, and a 9k (BWGG) pendant set with a synthetic opal 60

 2282 22k yellow gold sautoir with an engraved stopper, terminated by a carabiner - 148 cm - 1000

2283

2284

 2283
Two 14k yellow gold pendants set with pear-shaped rose-cut diamond drops in closed silver settings, both diamonds measuring circa 
10 x 8 mm, each pendant further set with five smaller rose-cut diamonmds in closed silver settings - originally, these pendants where 
part of Dutch folklore jewellery and would be hung on a so called ‘oorijzer’, 32 x 10 mm - -

1200

 2284
14k yellow gold necklace consisting of three wheat-link chains, the center most likely made from an old bookclasp, decorated with 
cornucopia and set with a blue glass plaque inlaid with a flower mosaic, 19th Century - 41 cm - 1000

2285 2286

 2285
Five-strand precious coral bead necklace, 8-9 mm, completed by an 18k yellow gold clasp decorated with filligree and cannetille, 
makers mark ‘DS2’, traditional Dutch jewellery, Zuid-Bevelandse dracht, first half 20th Century  - 42 cm  - 2000

 2286
14k white gold clusterring, the center set with a brilliant-cut diamond, circa L-M, 1.03 carats, encircled by baguette- and brilliant-cut 
diamonds - 52 mm - 900
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 2287

A late 17th Century Bow Ring, the front decorated with seven faceted colourless stones, most likely glass. The centre stone an oval 
rose-cut, the sides stones a combination of pear-and round rose-cut colourless quartz stones. The back has remnants of white enamel, 
possibly the underlayer of a more elaborate enamel decoration. The back of the setting has been engraved with the initials “CAP”. The 
back of the ring band has been hallmarked with an unknown mark in the shape of an ‘O’. Front piece 10 x 12 mm, ring band 2,5 mm. 
Ring size 51 mm, weight 4,01 grams.

700

 2288

A 17th Century ring, the front set with an hexagonal-faceted quartz which has been set pavillion-up, the bezel and sides of the shank 
decorated with black enamel - damages, ring size 46 mm, 2.54 grams -          - similar rings with diamond octaheders were also set pa-
villion up so the diamond tip could be used to engrave glass. See for a similar example  - Diana Scarisbrick, Rings, Jewelry of Power, 
Love and Loyalty, Thames & Hudson 2017, p. 312.

1000

2289

2290

 2289
A silver diamond cluster, originally most likely the face of a ring. Centered by an old-mine cut diamond weighing circa 2.25 carats, 
encircled by eight old-mine cut diamonds with a combined weight of 1 carat, most likely 18th Century - 17.50 x 17.50 mm - 2000

 2290
One loose filigree earring in two pieces, with a faceted round front, the drop set with three rose-cut garnets, hallmarked for Amster-
dam makers mark unreadable, most likely 18th Century - 38 x 14 mm - 300

2291

2296

 2291 18k two-tone gold round brooch, decorated with filigree and cannetille, 19th Century - 32 mm - 125

 2292 Set consisting of a 14k yellow gold ring and pendant, both set with rose-cut garnets - 56 mm, 35 x 15 mm incl. bale - 100

 2293 14k yellow gold round brooch set with rose-cut garnets, 19th Century - 25 mm and a 14k yellow gold wedding band - 56 mm - 150

 2294 14k yellow gold brooch and earrings, all decorated with filigree and cannetille, 1st half 20th Century 50

 2295 A collection of eleven yellow gold filigree buttons: four 14k and seven 9k gold (BWGG) different colours and shapes 200

 2296 14k yellow gold filigree clasp, part of the Zuid-Bevelandse folk jewellery, first half 20th Century - 50 x 85 mm - 450
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 2297
14k yellow gold bracelet, so called ‘bootjes-armband’, decorated with filigree and cannetille and set with rose-cut garnets, first half 
20th Century - 18 cm - 250

 2298 Two 14k rose gold filigree pins, so called ‘Mutsenspelden’, worn in Drenthe, 19th Century - 22 x 42 mm, 95 mm long - 150

 2299
14k yellow gold round open worked brooch, decorated with cannetille and set with a round cabochon coral, 19th Century - 34 mm, 
solder marks - 300

2300

2306
 2300 18k yellow gold lozenge shaped open worked brooch, set with rose-cut garnets - 27 x 32 mm - 140
 2301 14k yellow gold oval brooch, decorated with cannetille and tassels, 1st half 20th Century - 20 x 22 mm - 80
 2302 Three-strand faceted purple paste bead bracelet, completed by a 14k yellow gold clasp, 19th Century - 20 cm - 90
 2303 14k yellow gold tear-shaped pendant, decorated with tassles and set with a cabochon-cut coral - 46 x 18 mm incl. bale - 80
 2304 14k yellow gold oval brooch, decorated with cannetille and tassles, 19th Century - 35 x 25 mm - 90
 2305 Three pins, so called ‘mutsenpelden’, one 14k yellow gold, one 14k rose gold and one gilded silver, 19th Century 80

 2306
A gilded copper so called ‘oorijzer’, part of the Frisian regional dress, set with two 14k rose gold filigree appliques, so called ‘stiften’, 
in original box labelled ‘J.P. Land, Franeker’, with lace and cotton accessories, late 19th Century 250

 2307 18k yellow gold ring, set with a coral bead with a diameter of 9.5 mm - 65 mm -, also included; a pair of gold plated earclips set with 
two oval cabochon corals 150

2308

 2308 A coral branch pendant with 14k gold mounting together wit a coral necklace 40

 2309 Three-strand coral bead bracelet completed by a 14k yellow gold clasp set with an oval cabochon-cut coral - 19 cm - 80
 2310 Coral necklace and a 14k yellow gold ring set with a cabochon cut coral - 64 cm - 80
 2311 Coral bead necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 40 cm - 75
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 2312
Two-strand coral bead choker, beads 5-7 mm, completed by a 14k yellow gold clasp set with a cabochon coral - 36 cm, 43 grams - 
and a faceted garnet bead bracelet completed by a 14k yellow gold clasp - 17 cm - 100

 2313 Two-strand coral bead necklace, completed by a 14k yellow gold engraved clasp - 52 cm - 100
 2314 Coral necklace completed by a 14k yellow gold clasp - 68 cm - 50
 2315 Two coral bead necklaces, both completed by a 14k yellow clasp - 76 & 40 cm 80

 2316 Coral bead children’s necklace with ascending beads and a three-strand coral bead necklace, with matching 9k (BWGG) yellow gold 
clasps - 33 & 13 cm - also included: a strand of loose coral beads 75

 2317 Three-strand coral bead necklace, completed by a 14k yellow gold clasp set with a cabochon coral - 41 cm - 100

 2318
A collection of coral beads, 227 grams in total, ranging from 4 mm to 10 mm, also included; one 14k yellow gold clasp and three 
silver clasps elements, two set with rose-cut diamonds 150

 2319 14k yellow gold box-link necklace - 47 cm - 40
 2320 Two 14k yellow gold curb-link necklaces - 2x 38 cm - 100
 2321 14k yellow gold box-link necklace - 38 cm - 60
 2322 14k yellow gold box-link necklace - 70 cm - 150

2323

2327 2333
 2323 14k two-tone gold curb-link necklace - 80 cm - 300
 2324 14k yellow gold necklace, the center set with brilliant- and baguette-cut diamonds - 43 cm - 100

 2325 14k yellow gold fantasy-link necklace, the links alternating with coral beads - 45 cm - and a 14k yellow gold ring set with a round 
cabochon coral - 51 mm - 75

 2326 14k yellow gold box-link necklace, decorated with five gold spheres - 40 cm - 75
 2327 Turquoise nugget necklace, completed by a Modernist 14k yellow gold clasp, set with an oval cabochon turquoise - 65 cm - 125
 2328 Coral bead necklace, completed by a Modernist 14k yellow gold clasp, set with a cabochon coral - 58 cm - 100
 2329 Three 14k yellow necklaces: one S-link, one box-link, one curb-link with alternating gold bars - 44, 42, 44 cm - 100
 2330 14k yellow gold curb-link necklace with a two-tone gold pendant, set with a brilliant-cut diamond - 44 cm - 50
 2331 14k box-link necklace and a 9k (BWGG) pendant set with two cultured pearls - 42 cm - 75
 2332 14k rose gold box-link necklace - 44 cm - 60
 2333 Three 14k yellow gold necklaces: two curb-link - 54 and 60 cm - and one snake-link - 43 cm - 250
 2334 14k yellow gold curb-link necklace with a 9k (BWGG) yellow gold lavalier pendant set with a round pink paste stone - 50 cm - 100
 2335 14k yellow gold ring set with a nephrite jade plaque, and a silver ring set with a cabochon cut chalcedony - 62 and 57 mm - 100

 2336 Two single-row rings, one yellow gold with five old-cut diamonds - 56 mm - one white gold set with five brilliant-cut diamonds - 54 
mm - 100

2337

 2337 Four 14k yellow gold wedding bands - 75, 62, 61 2x mm - 250
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 2338 14k yellow gold ring set with a row of five rose-cut diamonds in closed silver settings - 60 mm - and a 9k (BWGG) rose gold en-
graved picture locket - 18 x 18 mm - 150

 2339 Two 14k yellow gold signet rings, both with an onyx inlay - 60 & 63 mm - 150
 2340 14k yellow gold slim wedding band - 2 mm, 57 mm - and a 18k yellow gold  charm depciting the Virgin Mary - 16 mm - 75

 2341
Two 14k yellow gold rings; one set with a row of four rose-cut diamonds in closed silver settings, one with a cluster centering a 
synthetic ruby, encircled by rose-cut diamonds - 62 & 65 mm - 125

 2342 Two 14k yellow gold rings; one set with a cluster of garnets, one with a cabochon lapis lazuli - 60 & 65 mm - 125

 2343 Two 14k yellow gold rings; one set with an emerald-cut synthetic blue spinel - facets worn, 50 mm -  one set with an oval cabochon 
precious coral - 51 mm - 100

 2344 Three 14k yellow gold rings, one set with an oval cabochon aventurine and one set with a single-cut diamond - 53 and 56 100
 2345 Two 14k yellow gold rings, one set with a green paste stone and one with a damaged cultures pearl, and a pearl of cannetille ear studs 125

 2346 Two yellow gold rings; one 18k gold clusterring set with a ruby, encirlced by single-cut diamonds and callibrated rubies, and one 14k 
gold two-row ring set with four round-cut rubies, four round-cut emeralds and eight brilliant-cut diamonds - 52 mm - 100

 2347 Two 14k yellow gold rings; one set with a round rose-cut diamond in closed setting, one with an oval cabochon tigers eye - 51 mm - 100
 2348 Three 14k gold rings; two yellow gold set with cultured pearls and diamonds, one white gold set with a single-cut diamond - 51 mm - 125

2349 2351

 2349
Two yellow gold signet rings: one 14k gold decorated with three single-cut diamonds and one 9k (BWGG) set with an onyx plaque 
- 59 mm - 225

 2350 14k yellow gold ring set with an carnelian, a 14k white gold ring set with a cultured pearl, and a 8k (BWGG) crossover ring set with 
two synthetic sapphires 100

 2351
Three 14k yellow gold rings, one set with an oval hematite, one set with six round-cut synthetic spinels and one set with a brilliant-cut 
diamond, and a fantasy-link bracelet - defects - 225

 2352 Two 14k yellow gold rings; one set with a round-faceted garnet and one wedding band - 61 and 58 mm - 150

 2353 Two 14k yellow gold rings, one with a large oval cabochon turqoise, one clusterring set with turquoise and a cultured pearl - 58 & 54 
mm - 150

2354

2358

 2354
A 14k yellow gold ring and pendant, both set with a cluster of coloured synthetic stones, and a yellow gold pendant set with a portrait 
of a lady 200

 2355 Two 18k yellow gold rings, one with the central stone missing and one two paste stones, and a 20k gold crossover ring set with pearls 
- 51, 46 and 45 mm - 150

 2356 Two 14k yellow gold rings; one set with a goldstone inlay - rubbed - and one with a cluster of rose-cut diamonds - broken - 80

 2357 Two 14k yellow gold signet rings: one with a heliotrope inlay, one with a blue agate inlay - both seals with wear and damage, 59 & 64 
mm - 250

 2358 Two 18k yellow gold rings, both set with round cabochon turquoises - some missing, 54 & 59 mm - 200
 2359 Two 14k yellow gold necklaces: one anchor-link with metal clasp - 52 cm - and one curb-link - 44 cm - 75
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 2360 Four 14k yellow gold rings: one wedding band, one set with a cultured pearl, and two solitaire rings set with a brilliant-cut diamond 
- 55 mm - 175

 2361 Three 14k yellow gold rings: one set with a marquise cut red paste - 54 mm - one set with an oval-cut amethist - 54 mm - and one 
decorated with enamel - damages, 55 mm - 175

 2362
Four 14k yellow gold rings; one set with a cabochon moss agate - 59 mm - two wiith a synthetic blue spinel - 2x 59 mm - and one 
with a cluster of rose-cut garnets - one stone missing, 57 mm - 250

 2363 Three 14k yellow gold rings; one set with four brilliant-cut diamonds in a square setting, one set with a row of synthetic emeralds, and 
one set with a paste stone - 54, 57 & 55 mm - 100

 2364 Two 14k yellow gold rings, both set with single-cut diamonds - 54 & 60 mm - 150
 2365 Two 18k yellow gold rings; one with the initial ‘P’, one with an engraving depicting a lady in profile - 50 & 53 mm - 100

 2366
Four 14k yellow gold rings: one set with a rectangular rose-cut carnelian - 58 mm - one with an oval-cut amethist - 59 mm - one with 
a marquise cut synthetic sapphire - 58 mm - and one with a light green synthetic spinel - 55 mm - 150

 2367 Two 14k yellow gold rings; one set with a oval cabochon carnelian, the other with an oval-cut hematite - 52 mm - 80
 2368 Two 14k yellow gold rings, one set with a cubic zirconia and one with a cultured pearl - 55 & 52 mm - 125

2369
2372

 2369 Four 14k yellow gold rings; three set with cubic zirconia and one with a cultured pearl - 54 (3x) and 53 mm - 150

 2370 Two 14k yellow gold brooches, one set with three seed pearls and metal pin and one decorated with cannetille, and two rings, one set 
with two single-cut diamonds (center stone missing) 100

 2371 14k rose gold bracelet with round links - dents, clasp replaced and made from metal, 20 cm  - and a 14k yellow gold cross pendant 
engraved with intials - 28 x 24 mm excl. bale - 100

 2372
Two Parker button filler fountain pens, green marbled celluloid with geometric ‘Toothbrush’ pattern, gray nickel trim, gold nib, circa 
1920s 200

 2373 Several 14k yellow gold items; a signet ring set with a carnelian inlay, a bar brooch set with a cultured pearl, a wedding ring and an 
FNV pin 150

 2374 Several 14k gold items; a hinged bangle bracelet - large dent - a swastika charm and a harem ring set with round-cut green paste 
stones - three stones missing, 53 mm  - 150

 2375 A collection of various 14k gold items: defect watch, necklace, rings 550
 2376 Several 14k gold items: four rings, necklace, brooch (24 gr) 360

 2377 18k yellow gold eternity ring with blue paste stones, most missing, the remaining stones heavily worn - 52 mm - and an 18k yellow 
gold stickpin set with a cultured pearl - 50

 2378 14k yellow gold box-link necklace - 41 cm -  a 14k yellow gold square snake-link necklace, interspersed with little gold beads - 40 cm 
-  and a childrens bracelet with an unused engraving plate - 13 cm - 100

 2379 A collection of seven 14k yellow gold pendants, one set with a garnet, one set with blue and colourless cubic zirconia 200

 2380 Several 14k gold items: three rings - one broken, three pairs of ear studs and a pendant. Also included; a 9k (BWGG) necklace with a 
round pendant 125

 2381 Several 14k yellow gold items: ring and bracelet with coral, ring and earstuds, pendant 180
 2382 A collection of 14k yellow gold items; two brooches, four pendants, two pairs of ear studs and a loose earring set with paste 200
 2383 Several 14k yellow gold items, all with defects 100

 2384
Several gold items; two 14k yellow gold rings, one with a broken shank and the other with the center stone missing, a 14k pendant 
seth with a green synthetic spinel, and an 8k (BWGG) yellow gold signet ring set with a buff-top synthetic green spinel (12,93 gross 
weight)

100

 2385 Several 14k yellow gold items; a braided-link bracelet - clasp broken - a curb-link chain completed by a T-bar, a wedding ring, one 
cufflink and a wrist watch, Prisma 350

 2386 14k rose gold jasseron-link bracelet - defects, 20 cm - 75
 2387 14k yellow gold pendant set with a worn imitation pearl, and a 9k (BWGG) pendant set with a shell cameo 40

 2388 Several 14k yellow gold items: two matching, braided bracelets - 19 cm - a wedding ring, three pairs of ear studs and a 12k gold 
(BWGG) pendant 150

 2389 Two 14k yellow gold wedding rings, and a 8k (BWGG) yellow gold ring set with a rectanglural-cut purple paste stone, with a loose 
inner resizing ring 150

 2390 Several 14k yellow gold items: a bracelet and a pair of earstuds with meander-design, two curb-link bracelets and a curb-link necklace 
with a ring-shaped pendant 450

 2391 Several 14k yellow gold items: four rings, two set with diamond and one defect, and two pendants 250

 2392 14k yellow gold ring and necklace, both set with a blue synthetic spinel - necklace broken, ring size 55 mm - and a metal star brooch 
set with rose-cut imitation garnets -40 mm - 80

 2393 Several 14k yellow gold items: two letter ‘A’ brooches, one brooch set with a cultured pearl, two wedding rings and three rings set 
with cubic zirconia 350

 2394 Six 14k yellow gold rings, all set with a central stone; three synthetic spinels, one hematite, amethist and moss-agate 300
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 2395 Several 14k yellow gold items: a pair of cufflinks and a pendant with engraved portaits, two rings, one with the center stone missing, 
and five pendants 650

 2396 Five 14k yellow gold seal rings: two set with onyx, two with initials, and one with a JFK coin 1963 300

 2397 Several 14k yellow gold items: a pair of ear studs and matching pendant set with coral, a mano fica pendant,, a pendant shaped like a 
poodle, and a pair of earrings set with tigers eye 150

 2398 Several 18k yellow gold jewellery parts, all with defects - stick pin made from metal - 400

 2399 Several 14k yellow gold items, all with defects, etc. 300

 2400 Several 14k yellow gold items: three rings, one signet ring, an open-worked ring and one set with a paste stone - all with defects - a 
curb-link necklace - broken - and a pendant depicting the Zodiac Sign Ares 300

 2401 14k yellow gold bar brooch, set with five brilliant-cut diamonds - 40 mm - and two 14k yellow gold rings: one signet ring with the 
initials ‘WE’ and one set with a cultured pearl - 54 & 56 mm - 80

 2402 Fragments of a 9k (BWGG) clasp 100

 2403 Several 14k yellow gold items: a pendant set with a shell cameo swpicting a lady and two pairs of ear studs, one set with garnets 30

 2404 18kt gouden onderdeel van een sieraad 225

 2405 14kt gouden naamplaatarmbandje en creool 60

 2406 A collection of 14k yellow gold items: a ring, two pendants, and four pairs of earrings, also included: a 9k (BWGG) pair of earrings 
- with defects - 125

 2407 Several 14k yellow gold items: five rings, a pendant and a pair of earrings 250

 2408
Five 14k yellow gold rings; three weddings band, one signet ring set with a brilliant-cut diamond, and a broken cluster ring set with 
garnets 300

 2409 Two 14k yellow gold wedding rings - 60 mm - 150

2410
2414

 2410 Gouden tientje 1987 in 14k yellow gold mounting 200

 2411 Gouden munthanger, tien gulden 1932 en hanger sterrenbeeld Ram 225

 2412 20 Mark, 1894, 21,6 kt, vermaakt tot hanger 175

 2413 Gouden Tientje 1917, in 14k yellow gold mounting 200

 2414 18k yellow gold medal Louise de Coligny, in 14k mounting 150

 2415 Gouden Vijfje 1912 in 14k yellow gold mounting 130
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 2416 Gouden Tientje 1877 in 14k gold mounting 250
 2417 Five 18k yellow gold buttons with floral design, in their original case - 12.5 mm - 150
 2418 14kt gouden miniatuur nachtspiegel, 18e/19e eeuw, onbekend - gaatje in lasnaad - 25
 2419 14k yellow gold thimble, set with seven brilliant-cut diamonds in bezel settings, Birmingham 1987 200
 2420 14k yellow gold Franklin Mint Imperial Horse pendant, with gold plated necklace, in original box 70

 2421 14k yellow gold needle case with an engraved exterior and a pair of non-matching and scissors with worked detailing, 19th Century 
- pewter solder on scissors handle - 150

 2422 5 grams gold bar 150
 2423 Twee kristallen odeurflacons met 14 kt gouden monturen, beide met glazen stopje, 19e eeuw - één dopje afgebroken - 100
 2424 Kristallen odeurflacon met 14kt gouden dop en montuur, voorzien van glazen stopje, circa 1900 50
 2425 Kristallen odeurflacon met glazen dop en 14kt gouden sluitrand in origineel lederen foedraal, circa 1900 - glazen stopje missend - 40

2426 2430

 2426 A 14k yellow gold bar 300

 2427 Four 14k yellow gold buttons, all set with a rose-cut diamond in a closed silver setting - 10 mm - 150
 2428 14k yellow gold mechanical pencil, Partner - 13 cm - 80
 2429 A five grams fine gold bar 125

 2430 Three 14k yellow gold buttons, decorated with white- and blue enamel 150

 2431 14k yellow gold mechanical pencil - 72 mm - 100
 2432 Antique bible with a 20k yellow gold clasp, masters mark D. L. Bennewitz, Amsterdam, 1821 150

2433

 2433 14k yellow gold pince-nez with matching chain, in leather case - one glass loose - 150

 2434 Several antique items with gold fittings; two cigarette holders, one in its original case with two extra horn cigarette holders, a tinder 
box, a loose cap for a perfume bottle, also included; two pairs of gold coloured pins 100

 2435 Antique perfume bottle with gold fittings, in original fitted case 100
 2436 Blue opaline glass perfume bottle with an engraved 14k yellow gold cap, topped with the initials ‘JH’, stopper missing - 12 cm - 30
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 2437 Antique kristal perfume bottle with 14k yellow gold engraved cap, stopper included - 9 cm - 150

 2438 14kt gouden vulpotlood -L. 8,2 cm 80

 2439
14kt gouden sigarettenkoker gezet met cabochon geslepen saffier op de sluiting, applique van Caduceus aan de voorzijde en geëmail-
leerde applique van een wapen met bijenkorf vergezeld door drie bijen, bekroond door de tsarenkroon, aan de achterzijde, gemerkt 
Fabergé (niet authentiek)

2500

Diamanten / Loose diamonds

 2440 Ten old-cut diamonds,circa 2 carats, and a bag of colourless and coloured paste stones 150

2441

2445

2450

 2441 Two modern round-brilliant cut diamonds, 0.90 carat & 0.91 carat, greenish brown, I1/I2, treatment unknown à.t.p.
 2442 Modern round-brilliant cut diamond, 1.26 ct., yellowish-brown, I1, treatment unknown à.t.p.
 2443 Modern round brilliant-cut diamond, 1.10 carat, orange-brown, I1, treatment unknown à.t.p.
 2444 Modern round brilliant-cut diamond, 1.12 carat, yellowish-brown, I1, treatment unknown à.t.p.

 2445 Modern round brilliant-cut diamond, 1.20 carat, deep orange-brown, I1, treatment unknown à.t.p.
 2446 Two modern round brilliant-cut diamonds, 0.95 and 0.97 carat, orange-brownish, I1, treatment unknown à.t.p.
 2447 Two modern round brilliant-cut diamonds, 0.98 & 0.78 carats, deep orange-brown, I1, treatment unknown à.t.p.
 2448 Four modern round brilliant-cut diamonds, each 0.50 carats, orange-brown I1/I2, treatment unknown à.t.p.
 2449 Five modern round brilliant-cut diamonds, combined 2.75 carat, orange-brown, I1/I2, treatment unknown à.t.p.

 2450 Six modern round brilliant-cut diamonds, combined 2.72 carat, orange-brown, I1, treatment unknown à.t.p.
 2451 Seven modern round brilliant-cut diamonds, combined 4.51 carat, orange-brown, I1, treatment unknown à.t.p.
 2452 Five modern round brilliant-cut diamonds, combined 3.75 carats, orange-brown, SI2/I1, treatment unknown à.t.p.
 2453 Ten modern round brilliant-cut diamonds, combined 4 carats, orange-brown, I1, treatment unknown à.t.p.
 2454 Three modern round brilliant-cut diamonds, combined 1.12 carats, orange-brown, I1, treatment unknown à.t.p.
 2455 Eight modern round brilliant-cut diamonds, combined 2.45 carats, orange-brown, I1, treatment unknown à.t.p.
 2456 Twelve modern round brilliant-cut diamonds, combined 3.06 carats, orange-brown, I1, treatment unknown à.t.p.
 2457 Seventeen modern round brilliant-cut diamonds, combined 3.43 carats, orange-brown, I1, treatment unknown à.t.p.
 2458 Four modern round brilliant-cut diamonds, combined 2.03 carats, greenish-blue, SI2/I1, treatment unknown à.t.p.
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 2459 Ovaal gefacetteerde groene beryl, 6 x 4.5 x 2 cm, 520 caraat 50

Gouden horloges en merkhorloges (werking niet gegarandeerd)

 2460
Stainless Steal Omega Seamaster Aqua Terra, with mother of pearl dial and diamond- encrusted numbers, includes warranty, instruc-
tion manual and two seperate links 1250

 2461 Omega Constellation Pie-Pan automatic with date window, gold-cap with a later metal flexible strap - 34 mm - 275

 2462 14k yellow gold ladies wrist watch, Prisma - 17 mm, 19 cm - 350
 2463 14k yellow gold ladies wrist watch, Candino, the bezel set with 12 single-cut diamonds - 22 mm, 18 cm - 450
 2464 Two ladies wrist watches without strap; one 18k yellow gold, Ancre - 24 x 15 mm - one gold plated, Pontiac - 17 mm - 150

2465

2466

 2465 18k yellow gold ladies wrist watch, Gigandet - 16 mm, 18 cm - 350

 2466
18k yellow gold cocktail watch, Omega De Ville, the lugs decorated with two white-gold spheres set with single-cut diamonds - 22 
mm, 17 cm - 800

 2467 18k yellow gold ladies wrist watch, Chopard, with hexagonal shaped case, on a black leather strap with metal clasp - 26 mm - 150
 2468 14k yellow gold wrist watch, Eterna, with seperate seconds dial, with engraving on the back - 28 mm - 100

2469

2470

 2469 14k yellow gold wrist watch, Behrens, with gold dial and date display window - 32 mm - 500

 2470 14k yellow gold ladies wristwatch, Behrens, the bezel decorated with 32 single-cut diamonds - 26 x 16 mm, 16 cm - 300

 2471 14k yellow gold ladies wristwatch, Dugena, on a brown leather strap with metal clasp - 16 mm - 75
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 2472 14k yellow gold ladies wristwatch, Pontiac, on black leather strap with metal clasp - 17 mm, 19 cm - 75

 2473 18k yellow gold wrist watch, Longines, with separate seconds dial - 32 mm and 19 cm - 1000

 2474 14k yellow gold wrist watch, USA - 32 and 18 cm - 800

 2475 14k yellow gold ladies wrist watch, Marti, with engraved band - 16 mm and  17 cm - 400

 2476 14k yellow gold ladies wrist watch, Buren - 16 mm, 18 cm - 175

 2477 14k yellow gold wristwatch, Elka, with seperate seconds dial, on brown leather band with metal clasp - 34 mm - 150

 2478 14k yellow gold ladies wristwatch, Ancre - 14 mm and 18 cm - 100

 2479 14k yellow gold wrist watch, on black suede band with a metal clasp - 28 x 22 mm - 50

 2480 14k yellow gold wrist watch, Omega DeVille, on a metal strap - 32 mm - 250

2481
2482

 2481 14k yellow gold wrist watch, Tussal Incabloc - 34 mm, 19 cm - 700

 2482 14k yellow gold pocket watch and a 14k gold watch chain 150

 2483 Zakhorloge in 14kt gouden kast, adres: L. Robert, Geneve in etui met opschrift: Bronfort Joaillier, Monte Carlo - in werkende staat, 
incl. sleutel - 80

 2484 Damesremontoir in 14kt gouden kast in bijpassend etui - uurwerk defect - 40

 2485 14k yellow gold pocket watch with faceted case, white enamel dial, a seperate seconds dial and Arabic numerals - 46 mm - 150

2486

 2486 14k yellow gold pocketwatch, Chronometer Suisse, with white dial, and Roman and Arabic numerals - 52 mm - 200

 2487 14k yellow gold pocket watch, with white enamel dial, seperate seconds dial, blue Arabic numerals, the ‘12’ in red - 42 mm - 150
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 2488 14k yellow gold pocket watch with white enamel dial and Roman numerals - 32 mm - 100

 2489 14kt gold pocketwatch with gold plated watch chain and signet, Election 250
 2490 Heren zakhorloge in 14kt gouden kast met seconde-aanduiding, gemerkt: Election, Zwitserland, circa 1925 - in werkende staat - 225

 2491
14k yellow gold pocket watch, A.W.W. and Co. Waltham, Mass., with white enamel dial, seperate seconds dial, Arabic hours and 
Roman five-minutes - 48 cm - 550

 2492 14k yellow gold pocket watch, Alpina, with white and cream-coloured dial, seperate seconds dial and Arabic numerals - 48 mm - 125

 2493 14k rose gold pocket watch, white dial with separate seconds dial and Arabic numbers - engraving on the back plate, pewter solder 
marks, 46 mm - 200

2494

2496

 2494

Sterling Silver triple-case verge pocket watch by Edward Lewis, London.  The movement signed Ed. (Edward) Lewis, London, no. 
22(?)10, with pierced bridge, silvered regulating dial and square baluster pillars. The enamel polychrome dial painted with a possibly 
later added harbour scene, with Roman numerals, outer Arabic numeral chapter ring and gilt hands, Hallmarked for Sterling Silver, 
London, 1766, unidentified makers mark, 20th Century Dutch assay mark, 42mm.  
 
The outer case with an allegorical repousse outer case possibly depicting Britannia flanked by Pallas Athena and Hercules, hallmarked 
London, 52 mm.  
 
The travel case decorated with tortoise inlay, large losses at the back, 58 mm.

400

 2495 14k yellow gold pocket watch, with white enamel dial, seperate seconds dial and Arabic numerals, in red velvet case - 44 mm - 200

 2496
18k gold pocket watch, Patek Philippe & Co., with white enamel dial, Roman numerls and Arabic five-minutes, finely engraved outer 
case - 35 mm - 600

2497

 2497
18th Century 18k yellow gold pocket watch, the outer case embossed with a mythological setting, the watch with white enamel dial, 
Roman numerals and Arabic five minutes, signed Story & Co., the movement signed Story & Co., London, 7195, hallmarks for Lon-
don, year letter ‘D’ possibly for 1779, masters mark ‘IW’ - glass missing, watch 36 mm, outer case 46 mm

1900
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 2498 14k yellow gold pocket watch, H Moser & Cie, with guilloché dial, seperate seconds dial and Arabic numberals - 48 mm - 500

 2499 14k rose gold fantasy-link watch chain with a horse-shaped pendant - clasp and pendant broken 30 cm - 250

 2500 14k rose gold watch chain, completed by a gold plated medaillon set with an onyx cameo portaying a soldier, 19th Century - 28 cm - 100

 2501 14k yellow gold antique pocket watch winding key - 25 mm - 20

 2502 18k yellow gold pocket watch with engraved front plate, gold coloured dial-defects, glass and back missing 125

2503

2504

 2503 14k yellow gold ladies wristwatch, Tissot - 17 mm 16 cm - 250

 2504 14k yellow gold pocket watch, with gold coloured dial, seperate seconds dial and Arabic numerals - 48 mm - 200

2505

2507

 2505 14k yellow gold ladies wristwatch, Omega - 17 x 14 mm, 17 cm - 350

 2506 Herenhorloge in 14kt gouden kast - scharnier defect - 100

 2507 18k yellow gold pocket watch, Ancre 1906 - 48 mm, defects, two hands missing - 225

 2508 14k yellow gold wrist watch, Ancre, on black leather strap with metal clasp - 36 mm - 100

 2509 Two 14k yellow gold ladies wristwatches, Prisma & Icarus, both on metal bands 100
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 2510 18k yellow gold wrist watch, Longines, with separate seconds dial, on a bleack leather strap with a metal clasp - 32 mm - 200

 2511 14k yellow gold wrist watch, Baume & Mercier, on metal band - 18 mm - 100

 2512 Two 14k yellow gold wrist watches; a Stereos with seperate date window, on brown leather strap with metal clasp - engravign on 
back, 32 mm - and a Tissot on black leather strap with metal clasp - 16 mm - 120

 2513 14k yellow gold wrist watch, Lesfrères, in original box - 20 cm - 1500

Diverse horloges (werking niet gegarandeerd)

 2514 Tissot, Automatic Seastar, herenhorloge en Enicar, Seapearl, herenhorloge in vergulde kast, jaren ‘60 - Enicar niet werkend - 80

 2515 Meistersinger No. 1, éénwijzerhorloge, Nr. 03746 80

 2516
3e gehalte zilveren zakhorloge, Chronometro Saltrio, Echappement Boskopf, met rode Arabische tijdsaanduiding en zwarte Romeinse 
uuraanduiding - loopt, beschadigingen - daarbij; 1e gehalte zilveren zakhorloge, Chronometro Lanco - secondewijzer mist - en 1e 
gehalte zilveren zakhorloge - glas ontbreekt, wijzers defect -

40

 2517 Herenzakhorloge in 1e gehalte zilveren kast en schildpad overkast, adres: Richard Wallis, Truro, 2e helft 18e eeuw -wijzerplaat 
beschadigd - 50

2518
2519

 2518
1e gehalte zilveren herenvestzak snekhorloge met geëmailleerde wijzerplaat, Romeinse uuraanduideing, Arabische secondeaanduid-
ing in 1e gehalte zilveren kast en overkast, gesigneerd James Gardner, London en gedateerd 1698 -email beschadigd, uurwerk defect- 175

 2519 Stalen quartz polshorloge, Alpha Romeo ETA G10.211, in origineel foedraal 100

 2520 1e gehalte zilveren horloge, Chopard, met zwart lederen wijzerplaat en zwart lederen spang armband 40

 2521 Zilveren dames polshorloge met zwarte wijzerplaat, Lapponia, 1981 - 19x21mm, 15,5cm - 50
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 2522
Bovet Fleurier 504 herenvestzakhorloge met fraai verguld mechaniek met gravédecor, zichtbaar achter het glas achter de klep aan de 
achterzijde -Diam. 6,1 cm- 150

 2523 Doublé Art Deco polshorloge, Bulova - glas gebroken - 70
 2524 Invicta Pro Diver Swiss movement quartz watch,stainless steel case, stainless steel band, model 12565, in original box 20
 2525 Stührling Original 165XL.33152 Men’s Winchester Revolution Automatic Watch, in original box 25
 2526 Tissot Two Timer LCD quartz watch à.t.p.
 2527 Bulova men’s  steel blue dial quartz watch, BVA 2562.10, Pat. No. 1095455 -scratches- 40
 2528 Herenpolshorloge Roamer -werkend- en vierdamespolshorloges, Nivada, Prisma, Certina en Glycine à.t.p.

2529

2531 2536
 2529 Twee stopwatches, Jaquet -werkend- 30

 2530 Diverse horloges, twee zakhorloges, twee polshorloges en een los uurwerk à.t.p.

 2531 Twee stalen polshorloges, Seiko en Omega, met daarbij diverse losse schakels 50

 2532 Dames- en herenpolshorloges à.t.p.

 2533 Vincero Chronograph in doos, WMC Timepieces à.t.p.

 2534 Vier polshorloges, Rosefield, Garonne, Lorus en Olympic à.t.p.

 2535 Vier polshorloges, Memphis, Aigner, etc. à.t.p.

 2536 Swatch Scuba 200, Swatch People en 19 diverse polshorloges, waaronder Seiko en imitatie Rolex 25

2537

2539

 2537 1e gehalte zilveren horloge, Indus, aan gevlochten band 65

 2538 Gestoken vruchtenhouten horlogehouder van Fries kerfsnijwerk met 3e gehalte zilveren damesremontoir -werkend-, circa 1900 20

 2539 Drie damespolshorloges: Timex, Cordella en een onbekende maker 75

 2540 Cordella, Zwitsers herenpolshorloge, jaren ‘60 10

 2541 Marlboro, verzilverd herenvestzakhorloge (werkt) à.t.p.
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 2542 Polshorloges, MB, Prisma, Mingdu, etc. à.t.p.
 2543 Mechanische polshorloges, Palerma, Indus -beide werkend-, Roamer, etc. 20

 2544 Grote verzameling horlogeonderdelen, uurwerken, wijzertjes, etc. 50
 2545 Verguld herenpolshorloge, Jaques Richal, Estoril, Chrono 30
 2546 Milus 340 017 damespolshorloge, ontwerp Paul Junod, Swiss made, nr. DL 213 en Bulova herenpolshorloge 40
 2547 Mido Ocean Star Powerwind herenpolshorloge 20

 2548 Maurice Lacroix stalen damespolshorloge met vergulde accenten, Nr. 32823, AB59049 20

2549
2553

 2549 Drie herenvestzakhorloges, waaronder adres: Siebrand Adema, Franeker -werkend-, en Kaiserstunde 30
 2550 Vier herenvestzakhorloges, waaronder zilver -werkend- 50
 2551 Edox, 60002, Nr. 217546, Les Fauberts, herenpolshorloge aan bruine lederen band 40
 2552 Edox Les Auges Diamonds damespolshorloge aan stalen band 40
 2553 Zilveren zakhorloge met deels vergulde en gegraveerde wijzerplaat, waarbij een zilveren en een onedele horlogeketting 20
 2554 Doublé damespolshorloge Seiko à.t.p.

 2555 Herenpolshorloge Sandoz, gedeeltelijk gematteerd stalen damespolshorloge Prisma, met antracietkleurige wijzerplaat en doublé 
damespolshorloge Belvil 10

 2556 Herenpolshorloge Seiko -knopje ontbreekt-, damespolshorloge Fossil en damespolshorloge Junghans à.t.p.
 2557 Dames polshorloge Bucherer, verguld met diverse verwisselbare bandjes en lunetten in etui -defect- 10
 2558 Heren- en damespolshorloges, Guess, Certus, Seiko, Nina Ricci, etc. à.t.p.

2559
2561

 2559 Swiss Military by Chrono herenpolshorloge en herenpolshorloge Mortima aan bruine lederen band 20

 2560 Acht stopwatches, waaronder Heijer, Ninerva en Hanhart -defecten- à.t.p.

 2561 Circa elf polshorloges aan vergulde metalen band, Lassale Seiko, meest Orodar, etc. 40

 2562 Zes vestzakhorloges, Tissot Stylist, Ancre, Lucerne, etc. 40
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 2563 Polshorloges, Rochemont, Orodor, Rexxor, Accurist, Pulsar, Pontiac, etc., daarbij: horlogebandjes Nivada, etc. à.t.p.

 2564 Dames- en herenpolshorloges, veel mechanisch, Orodar, Zenith, Certina, Cordella, etc. 40
 2565 Twee onedele zakhorloges, Mercuur en Elbuscha - 48 mm - à.t.p.

 2566 Zes herenvestzakhorloges in zilveren kast, deels werkend, daarbij: zes horlogekettingen, deels zilver, 19e en 20e eeuw 25

 2567 Polshorloges, Jean Perret, Edox, Optima, etc. 10
 2568 Polshorloges, Amstel, Lu Cardeen, Image, Andex, etc. -defecten- daarbij: avondtasje met verzilverde beugel à.t.p.
 2569 Houten displaydoos voor 18 polshorloges met crèmekleurige bekleding en twaalf polshorloges, waaronder replica’s -glas ontbreekt- 30

2570
2573

 2570 Heren- en damespolshorloges, Certina, Kluz, Muba, Prisma, etc., tweede helft 20e eeuw 40

 2571 Zeven herenpolshorloges, waaronder een Stihl automaat, Bergham, Sumo, etc. 20

 2572 Herenvestzakhorloges en uurwerken -defecten- 40

 2573 Zeven quartz polshorloges - één bandje ontbreekt - 15

Diverse sieraden

 2574 Amber hanger aan verguld collier - 65 cm - en een imitatie koralen collier - 42 cm - 40

2575
2577

 2575 Drie antieke sieraden: imitatie koralen handje, medaillon gezet met onyx en hanger gezet met roosgeslepen diamanten 75
 2576 Collectie diverse koralen kralen, waaronder een compleet collier met gouden haakslotje 50

 2577
Vergulde messing schakelarmband, bestaande uit afwisselend rood geëmailleerde en vergulde ronde messing elementen met decor van 
de Noorse leeuw, gemerkt C. Sporrong & Co., Stockholm, derde kwart 20e eeuw, daarbij: vergulde 1e gehalte zilveren blazerspeld in 
de vorm van een hoedenspeld, in origineel doosje, met certificaat, meesterteken: J.J. Niekerk, Schoonhoven -L. ca. 12 cm-

30

 2578 Ronde gesneden leistenen broche met portret van Paul Kruger in verzilverd montuur, gesneden opschrift aan de achterzijde: ‘AAN 
ROOS VAN HAAR MAN’, circa 1900 -4,2 x 2,8 cm- 20

 2579 Goudkleurige hanger gezet met een amethist kristal - 5 x 4 cm - 20
 2580 Vergulde Swarovski hanger aan ketting in etui, met certificaat 10
 2581 Twee broches, één gezet met glasgranaat en één met een opaal triplet en zaadparels -diverse missend- 10
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 2582
Collier met goud- en bronskleurige gecultiveerde zoetwaterbarokparels - lengte 122 cm -, daarbij: collier met cultivé zoetwaterbarok-
parels - lengte 84 cm 25

 2583 Vergulde slavenarmband met florale motieven, 1e helft 20ste eeuw - 54 x 50 mm - en een vergulde zilveren ring gezet met een cluster 
van glasgranaten, Tsjechisch-Slowaakse keuren - 57 mm - 30

 2584 Vier diverse bloedkoralen colliers aan onedele sloten, diverse lengtes 50
 2585 Twee tonnetjes kralencolliers, 9 mm, aan onedele magneetsluiting - 49 cm, 128 gram - 100
 2586 Diverse stalen sieraden,etc., waaronder Christian Dior armband 40
 2587 Twee bronzen armbanden, Hannu Ikonen - één met defect oogje - 19 cm & 52 x 57 mm - 60
 2588 Twee bronzen colliers, Hannu Ikonen - 61 & 62 cm - 60

2589 2593

 2589 Twee bronzen colliers, één Jorma Laine Finland, één onbekende ontwerper - 66 & 74 cm - 40
 2590 Twee bronzen ringen, Hannu Ikonen - verstelbare maat - 25
 2591 Diverse sieraden, zakhorloges, etc 20
 2592 Bijoux, waaronder zilver, Mexicaanse broche, Marisela, Tasco, met stenen ingelegde Schotse broche in de vorm van een anker, etc. 50

 2593 Bijoux, modesieraden waaronder Christian Dior, twee kralentasjes, onyx dekseldoos, etc. 40
 2594 Sieraden en bladwijzers, grotendeels zilver in Seiko doos 20
 2595 Cultivé parelcolliers, etc. 20
 2596 Oosterse sieraden 40
 2597 Bijoux, scapulieren, etc., waaronder wat zilver à.t.p.

2598
2600

 2598
Diverse sieraden, waaronder een Majorica parelcollier, een barnsteen collier, een klemarmband, vier ringen, een broche en een 
polshorloge 30

 2599 Grote verzameling byoux 30
 2600 Byoux, waaronder zilver, veel art deco 40
 2601 Oosterse sieraden, BWZG en onedel, etc. 30
 2602 Bijoux en horloges, waaronder zilver, daarbij: Russisch zwartlakdoosje met winterse voorstelling 30
 2603 Bijoux, waaronder zilver, zilveren rozenkrans, etc. 30
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 2604 Bijoux, waaronder veel zilver, diverse gehaltes, daarbij: 2e gehalte zilveren theelepels, suikerschep en briefopener 60
 2605 Bijoux, waaronder mode, Christian Dior, etc. 20
 2606 Diverse bijouterieën, waaronder faux parelcolliers, horloges, broches en doublé stijve armband 10

 2607
Sieraden, waaronder wat zilver, bloedkoralen hanger, gestoken bloedkoralen roosje, bijbelslotsieraden, beursjes aan onedele 
beugeltjes, barnsteen hanger, etc. 30

 2608 Bijoux, waaronder zilver 20
 2609 Diverse bijoux à.t.p.

2610 2615

 2610 Bijoux, etc., waaronder zilver 40
 2611 Bijoux, waaronder zilver 20
 2612 Oosterse sieraden , waaronder Djokja 20
 2613 Bijoux, waaronder BWGG ring, 19e/20e eeuw -diverse kwaliteiten- 40
 2614 Bijouterieën, waaronder wat zilver, horloges, reiswekkertjes, etc. 20
 2615 Turkooiskleurige glazen armbandje en driestrengskettinkje, oorhangers met granaat, etc. -defect- 20

 2616 Zwart lederen brillenkoker met 2e gehalte zilveren beslag, sluitinkje en onedel brilletje, circa 1900, paar verzilverde, gedeeltleijk 
geëmailleerde manchetknopen, zogenaamde jumelles, art deco en paar zwarte lederen manchetknopen 30

 2617 Bijoux, waaronder veel zilver, etc. 50
 2618 Bloedkoralen kralen, cabochon geslepen stukjes, zirkonia’s, etc. 80
 2619 Bijoux, waaronder veel zilver, kettingen, broches, etc. 60

2620

2624

 2620 Grote verzameling hoedenpennen, gedeeltelijk in oude hoedendoos 50

 2621 60 stalen en edelstalen heren- en damesringen in ringendoos 60

 2622 Een houten sieradendoos gevuld met diverse kralencolliers - groot deel defect - gemaakt van git, carneool en imitatie koraal - sleutel 
ontbreekt - 20

 2623 Bijouxdoos gevuld met diverse sieraden, veelal doublé 20

 2624 Luxe bijouxdoos, gevuld met diverse sieraden, waaronder enkele van zilver 20

 2625 Oud geldkistje met bijoux, waaronder veel verguld, Ti Sento en wat zilver 40
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 2626 Oude bijouxkoffer met bijoux, waaronder Moneda en wat zilver 60
 2627 Lederen sieradendoos met bijoux, waaronder zilver 50
 2628 Gestoken houten kistje met bijoux en horloges, waaronder zilver 60
 2629 Bijoux in sieradendoosjes, armbanden, kettingen, etc., daarbij: pillendoosjes 20

Zilveren sieraden en voorwerpen

Sieraden

 2630 3e gehalte zilveren vergulde broche gezet met een schelpcamee 15

 2631
Silver bow brooch with 14k yellow gold back, set with 23 rose-cut diamonds in closed silver settings, the largest measuring 6 mm 
- 20 x 26 mm - 275

2632 2633 2637

 2632
835 silver pear-shaped pendant set with rose-cut diamonds in closed settings on a 14k bale, makers mark J. Rozendaal, Hoorn (1884 
- 1926) - 20 x 13 mm excl. bale - 125

 2633
Silver tear-shaped pendant set with nine rose-cut diamonds in closed settings, on a 9k (BWGG) white gold anchor-link necklace - 
pendant 32 x 16 mm incl. bale, necklace 45 cm - 200

 2634 3e gehalte zilveren meerstrengs neo-renaissance collier, met vergulde delen en gezet met amethist cabochons - 43 cm - 50
 2635 Navajo zilveren spangarmband gezet met turquoise, gesigneerd ‘J. Martinez’, 125 grams 40

 2636 1e gehalte zilveren oorclips, Björn Weckström voor Lapponia, model ‘Shield’, 1986, in bewaarzakje - 22 mm, 13,30 gram, gebruik-
erssporen - 50

 2637 1e gehalte zilveren collier, Björn Weckström voor Lapponia, 1984, in bewaarzakje - 44 cm, 36,44 gram, gebruikssporen - 80
 2638 1e gehalte zilveren armband, Lapponia, 1978, in bewaarzakje - 17,5 cm, 25,27 gram, gebruiksporen - 50

 2639 1e gehalte zilveren collier, Zoltan Popovits voor Lapponia, model ‘Nuba’, 1983, in bewaarzakje - 41 cm, 13,28 gram, gebruikssporen 
- 80

 2640 Paar vierkante 1e gehalte zilveren oorclips, Lapponia, Finland, 1991 20
 2641 Opengewerkte 2e gehalte zilveren ronde broche met Keltische motieven, maker Kalevala Koru, Helsinki 1967 - 49 mm - 25

2642

 2642 1e gehalte zilveren UNI ring met open en dichte staafjes, ontwerp: David Andersen, Noorwegen, derde kwart 20e eeuw 30

 2643 2e gehalte zilveren Zeeuwse schortengesp, met filigrain en Zeeuwse knoopjes -L 10 cm- 50
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 2644 Vijf 2e gehalte zilveren ringetjes, bodemvondst, één met stuivertje Willem III, één met gouden plaatje, etc. 40
 2645 Later uit twee bijbelklampen samengestelde gesp met floraal decor -6,2 x 10,5 cm, inscriptie ‘O M 1783’ 10
 2646 3e gehalte zilveren rozenkrans met geribde kralen, eerste kwart 20e eeuw 20
 2647 Een eerste gehalte zilveren hanger en ring, Hannu Ikonen, Finland - 56 mm - 30
 2648 1e gehalte zilveren ring, Björn Weckström voor Lapponia, model ‘Mask of Gonda’, 1972 - 55 mm - 100
 2649 2e gehalte zilveren gesp met niëllo, circa 1910 20
 2650 Zilveren takbroche met roosdiamantjes 80
 2651 1e gehalte zilveren takbroche gezet met roosdiamanten - 5 cm - 100
 2652 1e gehalte zilveren kruisje, gezet met roosdiamanten 70

 2653 Zilveren opengewerkte broche gezet met roosdiamanten en een zilveren bloemelement gezet met roosdiamanten, van origine een 
broche 70

 2654 1e gehalte zilveren veerhanger met gouden hanger, gezet met roosdiamanten - 35 x 18 mm - 30

 2655 Verguld zilveren markies vormige hanger, gezet met diverse glasstenen, achterzijde van origine geemailleerd, met aan onderzijde 
pampels van kleine parels - 8 cm lang - 70

 2656 Verguld zilveren signet van een beertje, gezet met bloedsteen zegel 30

2657 2661

2669

 2657 Zilveren hanger met gouden accenten, gezet met een blauw emaille plaquette, zaadparels en roosdiamantjes - 45 x 35 mm - 100
 2658 Een zilveren hanger met parelmoer (lengte ca. 68 mm.) 15
 2659 Een zilveren armband, ingelegd met onyx 40
 2660 Een zilveren hanger, 3-delig, ingelegd met een amethist en een citrien 30
 2661 Een zilveren hanger, ingelegd met parel en chrysopraas (ca. 34 mm.) 25
 2662 Een cabochon geslepen, druppelvormige turkoois, gezet in een zilveren rand als hanger 15
 2663 Een ronde zilveren hanger, ingelegd met sponskoraal (ca. 40 mm.) 15
 2664 A cabochon polished meteorite (c. 31 mm. length), framed in a sterling silver pendant 50
 2665 A rectangular polished piece of labradorite (length c. 57 mm.), in a sterling silver frame 45
 2666 A rectangular polished piece of labradorite (c. 34 mm.), in a frame, as a pendant 40
 2667 Tweezijdig te dragen modernistische zilveren en polychrome hanger met bladnerfmotief, gesigneerd Un Ramot 30

 2668 2e gehalte zilveren horlogeketting met hanger in de vorm van een doodskop ingelegd met groene steentjes als ogen -bevestiging 
doodshoofd alpacca- 40

 2669
Gedeeltelijk blauw geëmailleerde 1e gehalte zilveren te openen eivormige hanger in de stijl van Fabergé, met steentjes gezet -L. ca. 4 
cm- 80

 2670 2e gehalte zilveren hoofdband met floraal decor 20
 2671 2e gehalte zilveren Zeeuwse knoop, meesterteken: K.T. Noorderwijk, weduwe P. Hovingh, Nieuwe Pekela, 1851-1861 -diam. 7,5 cm- 30
 2672 1e gehalte zilveren clusterring, gezet met roosdiamanten - 53 mm - 30
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 2673
1e gehalte zilveren collier waaraan een neo-renaissance geëmailleerde hanger voorstellend Joris en de draak, met beweegbare 
vleugels gezet met blauwe glassteen, daarbij: onedele draagbare zonnewijzer, 20e eeuw 50

 2674 Lapis lazuli collier aan verguld 1e gehalte bolslot, daarbij: zilveren broche met imitatiekoraal en angel skin bloedkoralen broche met 
onedele speld 50

 2675 Gedeeltelijk gematteerde zilveren sieradenset, bestaande uit: collier met geintegreerde hanger en klemarmband 20

 2676 Zilveren sieradenset, bestaande uit: spang met dubbel scharnier en armband, armband met cabochon geslepen imitatie opalen, 
Mexico, armband met cabochon geslepen barnsteen, diverse gehaltes, jaren ‘70 / ‘80 etc. 40

 2677 Diverse zilveren filigrain sieraden: twee armbanden, een losse bolvormige hanger en een broche in de vorm van een schip 15

 2678 2e gehalte zilveren knoop sieraden en knopen 40

 2679 Drie 2e gehalte Art Deco sieraden: één ring gezet met hematiet, één ring gezet met een blauwe glassteen en markasiet en een broche 
gezet met markasiet en koraal, daarbij een onedele broche met jade imitatie en glasstenen à.t.p.

 2680 Sieradenset, bestaande uit met bruin leder ingelegde stijve armband en ring, in originele doos, Esprit -lichte defecten doos- 20

 2681 Paar 2e gehalte zilveren tot manchetknoop vermaakte knopen met gegraveerd decor van ruitertjes, paar tot broche vermaakte stiften, 
twee door een kettinkje verbonden spelden met opengewerkte bloemvormige 18kt gouden bekroning, etc., daarbij: doublé ring, etc. 40

 2682 Twee 2e gehalte zilveren signetten en horlogesleutel aan jasseronketting 30

 2683 Twee 2e gehalte zilveren gespen en 2e gehalte zilveren gesp met staal, 18e/19e eeuw 60

2684 2689

2691

 2684 Oosterse BWZG sieradenset bestaande uit: collier, armband en paar oorhangers 60

 2685 Derde gehalte zilveren klemarmband en een zilveren ring gezet met een cultivé parel - 53 mm - 20

 2686 Twee zilveren dubbeltjesarmbanden en schakelarmband, diverse gehaltes 10

 2687 Diverse 1e en 2e gehalte sieraden, waaronder twee ringen, munthanger, breipenhouder vermaakt tot broche en diverse colliers - enkele 
met defecten - 40

 2688 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren onderdelen, veelal van defecte sieraden à.t.p.

 2689 Zilveren sieraden waaronder veel colliers, diverse gehaltes 60

 2690 Diverse zilveren, BWZG en onedele sieraden, broche, armband etc 20

 2691
Vijf 3e gehalte (BWZG) filigrain sieraden: vier hangers, twee gezet met een glassteen, één aan collier, en ring gezet met een rode 
glaskraal - 59 mm - 50

 2692 Lot diverse zilveren sieraden, waaronder kettingen, broches en armbanden, diverse gehaltes, voornamelijk jaren ‘70 15
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 2693
Cultivé parelcollier met 1e gehalte zilveren verguld slot, 2e gehalte gourmetcollier, zilveren ring gezet met markasiet, en koralen en 
granaten collier, beide met onedele sloten 40

 2694 Diverse zilveren colliers, ringen, armbanden en losse hangers, daarbij; een bloedkoraal collier 25

 2695 Diverse zilveren sieraden: broche gezet met een fraaie schelpcamee, vier religieuze hangers en paar oorknopjes gezet met been, 
diverse gehaltes 30

 2696 Twee 1e gehalte zilveren ringen, een losse oorsteker, zilveren rijksdaalders à.t.p.
 2697 Zilveren sieraden, diverse gehaltes, drie tienguldenstukken, etc. 40

 2698 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, bedelarmband met diverse grote bedels, armband en bijpassend collier met Zeeuwse 
knoopjes, drie colliers waarvan twee met bedel, cultivé parelcollier met zilveren slot, horloge, Ancre, en ring met knoopmotief 40

 2699 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 40

 2700 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, waaronder een zakhorloge met onedele ketting, twee ringen, een schakelarmband, een paar 
oorhangers en een broche 35

2701

2705

 2701
Grote rechthoekige 2e gehalte hanger met cabochon geslepen tijgeroog, meesterteken: gespiegelde G, vergezeld van puntjes, in de 
vorm van een uil, Nederland, jaren ‘70 -7 x 4 cm- 30

 2702 2e gehalte zilveren sieraden, waaronder met granaat bezet, horloge, etc. 30
 2703 Zilveren sieraden, diverse gehaltes 20

 2704 Diverse gehalte zilveren sieraden, waaronder een Djokja armband, twee ringen gezet met glasstenen, een opengewerkte broche, een 
collier met medaillon en een defect parelcollier 40

 2705 Diverse gehalte zilveren sieraden, waaronder Djokja, vijf armbanden, vijf ringen, een broche en een hanger 25
 2706 Acht zilveren spang armbanden met getorst motief 20
 2707 Zilveren sieraden en horloges, diverse gehaltes 65
 2708 Modernistische zilveren sieraden met stenen, diverse gehaltes 20

2709

 2709 Zilveren sieraden, veel hangertjes en bedels, diverse gehaltes 60

 2710 Zilveren sieraden, ringen, armbandjes, etc., diverse gehaltes 60
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 2711 Zilveren sieraden, ringen, armbandjes, etc., diverse gehaltes 60

 2712 Zilveren sieraden, ringen, armbandjes, etc., diverse gehaltes 60

 2713 Zilveren sieraden, ringen, armbandjes, etc., diverse gehaltes 60

 2714 Zilveren sieraden, ringen, armbandjes, etc., diverse gehaltes 60

 2715 Zilveren sieraden, ringen, armbandjes, etc., diverse gehaltes 60

 2716 Zilveren sieraden, ringen, armbandjes, etc., diverse gehaltes 60

 2717 Zilveren sieraden, ringen, armbandjes, etc., diverse gehaltes 60

 2718 Zilveren oorstekers, etc. 100

 2719 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, waaronder meerdere hangers, colliers en een closed-forever armband, daarbij: enkele losse granaat-
kralen 10

 2720 Hangers en oorhangers, diverse gezet met cultivé parels 20

2721

2725

 2721
Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, waaronder een schakelarmband, zes diverse ringen, twee colliers en een losse hanger - 124 
grams) 50

 2722 Diverse 1e en 2e gehalte zilveren sieraden, gitten collier, granaten collier, twee losse sloten, paar oorschroeven, losse hanger, gitten 
collier aan onedel slot en verzilverd wiebertjes doosje 25

 2723 Bijouteriedoos gevuld met diverse sieraden, meest zilver, waaronder diverse Djokja zilveren sieraden, enkele sieraden met chinees 
lakwerk en een ring gezet met een schelpcamée 50

 2724 Vijftig zilveren ringen in ringendoos, diverse gehaltes 90

 2725 Vijftig zilveren ringen in ringendoos, diverse gehaltes 90

 2726 Twee doosjes met diverse 1e en 2e gehalte zilveren kinderringetjes à.t.p.

Tasbeugels en beursjes

 2727 Bruine fluwelen tas aan opengezaagde 2e gehalte zilveren beugel met decor van vogels en beige fluwelen tas aan opengewerkte 2e 
gehalte zilveren beugel met reliëfdecor van een boerderij, beide 1919 60

 2728 Bruine fluwelen tas aan 2e gehalte zilveren papegaaienbeugel met gravédecor, meesterteken: G. Kapoen, Schoonhoven, 1818-1836 250

 2729 Zwart fluwelen tas aan 2e gehalte zilveren papegaaienbeugel met gravédecor, meesterteken: Pieter Roozenburg, Schoonhoven, 1795 100

 2730 Opengewerkte 2e gehalte zilveren tasbeugel met decor van figuren,  meesterteken: Hendrik de Heus, Amsterdam, 1803-1806 aan 
gordelhaak, onbekend meesterteken, 1910 60
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 2731
Kralentas met decor van bloemen aan 2e gehalte zilveren beugel met geslepen decor, meesterteken: C, van Gelderen Pzn., Schoon-
hoven, 1840 60

 2732 Drie 2e gehalte zilveren beursbeugels, halfrond, A.H. Lazonder, Schoonhoven, 1841, met kabelrand, 1840 en met gravédecor, circa 
1900 -gebruikssporen- 40

 2733 Opengewerkte 2e gehalte zilveren beursbeugel met binnenbeugel en floraal decor aan jasseronketting, onduidelijk meesterteken, 1829 30

 2734 Kralentas met decor van jager en jachthond aan 2e gehalte zilveren beugel met reliëfdecor van figuren, onduidelijk meesterteken, 
1888 40

 2735
Opengewerkte 2e gehalte zilveren beugel met binnenbeugel, knopendecor en kabelrand, aan jasseronketting, onduidelijk meester-
teken, 1856 30

 2736 Kralentas met papegaaiendecor aan 2e gehalte zilveren beugel met geslepen decor aan jasseronketting, meesterteken: L. van Gel-
deren, Schoonhoven, 1856 40

 2737 Kralentas aan rijkgedecoreerde 2e gehalte zilveren beugel met decor van zeewezens, 1918 -tas beschadigd- 30

 2738 Kralenbeursje aan 2e gehalte zilveren beugel met visgraatdecor, onduidelijk meesterteken, 1833 20

2739

2746

 2739
Twee kralenbeursjes aan 2e gehalte zilveren beugels met gravédecor, J.L. v.d. Pauw, Schoonhoven en Wed. van Halteren, Schoon-
hoven, 1886 40

 2740 Kralenbeursje aan opengewerkte 2e gehalte zilveren beugel met pareldecor, onduidelijk meesterteken, 1859, gordelhaakje met gravé-
decor, daarbij: meerschuimen pijpje 40

 2741 2e gehalte zilveren beursbeugel met kabelrand, eindigend in zwanenkoppen, onduidelijk meesterteken 1826 en opengewerkte beurs-
beugel met knoop- en bloemdecor, eerste helft 19e eeuw 40

 2742 Kralenbeursje met 2e gehalte zilveren sluiting, 19e eeuw 20

Divers

 2743 2e gehalte zilveren lodereindoosje met afgeschuinde hoeken en gravédecor, meesterteken: R.O. Huisingh, Oude Pekela, 1863 -de-
fecten- 20

 2744 1e gehalte zilveren design choker, meesterteken Löhr N.V., jaren ‘80 - omtrek 37 cm - (30 gram) 50

 2745 1e gehalte zilveren sigarettenkoker, Duitsland, circa 1920 en lucifershouder, Mappin & Webb, Birmingham, 1930 70

 2746 3e gehalte zilveren dienblad  met twee grepen, opengewerkt rozendecor en palmetranden op vier pootjes 300

 2747 Zilveren messchede, benen naaldenkoker met zilveren montuur, breinaalddoppen aan jasseronketting, signet, etc., diverse gehaltes 65
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 2748
Zilveren, gedeeltelijk gematteerde bokaal met gedreven voorstelling van jagers, jachthonden en dieren, op vierkante voet, mogelijk 
Brits-Indië, circa 1920 -H. 23,5 cm- (gewicht 935 gram), daarbij: verzilverde bloemverdeler 200

 2749
Groot formaat 2e gehalte zilveren sigarendoos met oud-Hollands decor, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1955 -5,5 x 15 x 
20 cm- 100

 2750 2e gehalte zilveren sigarendoos met oud-Hollands decor, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1953 80
 2751 Rond 2e gehalte zilveren pillendoosje met gravédecor, meesterteken: mogelijk E. Denekamp, Schoonhoven, 1863 -gebruikssporen- 20

2752

2756

 2752 Vierdelig 3e gehalte zilveren kapstel, bestaande uit: spiegel, twee borstels en kam, gemerkt Existence, midden 20e eeuw 30

 2753 Ovaal gedeeltelijk geëmailleerd 1e gehalte zilveren pillendoosje en 2e gehalte zilveren naaiset in etui, circa 1900 -vingerhoed afwi-
jkend en 3e gehalte- 40

 2754 Zilveren beker, servetbanden en vingerdoekjesring, diverse gehaltes -gewicht 258 gram- 50
 2755 Opengewerkt 2e gehalte zilveren schaaltje met gecontourneerde parelrand, 1931 -l. 10,3 cm- à.t.p.

 2756
Van binnen vergulde 3e gehalte zilveren doos met gravédecor en twee compartimenten, één voor poeder en één voor sigaretten 
-lipstickhouder ontbreekt -1 x 5,5 x 8,5 cm- 30

2757 2761

 2757 Rijkbewerkt dekseldoosje in de vorm van een driekantige steek, 1897 30

 2758 Paar 1e gehalte zilveren strooibusjes, Sheffield, 1911, twee zilveren zoutvaatjes, etc., diverse gehaltes 50

 2759 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met filigrain op het deksel, meesterteken: W.J. Stekelenburg, Schoonhoven, 1859-1876 -de-
fecten-, daarbij: achtzijdige naaldenkoker met gravédecor, tweede helft 19e eeuw 30

 2760 Drie zilveren prijzenbekertjes en twee vaasjes, diverse gehaltes 30

 2761 Negen zilveren pillen- en dekseldoosjes, waarvan één in de vorm van een bureautje, diverse gehaltes -defecten- 50

 2762 Vijf zilveren speldenkussentjes, diverse gehaltes -stof gedeeltelijk versleten en beschadigd- 20
 2763 Zes zilveren bekertjes, diverse gehaltes -gebruikssporen- 30
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 2764 Tot lepeldoos vermaakte 2e gehalte zilveren tabaksdoos met gegraveerd decor van een dorp aan het water, onduidelijk meesterteken, 
tweede helft 19e eeuw -gebruikssporen, inscriptie ‘A. Boerma ‘78 of ‘98- 50

 2765
2e gehalte zilveren tabaksdoos met gegraveerd lijnen- en cirkeldecor, meesterteken: H. Kuilenburg, Schoonhoven, 1831 -lichte 
gebruikssporen- 50

 2766 1e gehalte zilveren koker met decor van een 18e eeuws paar en bruinlederen interieur, London 1902, adres: James Ramsay, Dundee 30

 2767 2e gehalte zilveren sigarettenkoker met gravédecor en bewerkte greep, meesterteken: J. van Dam, Schoonhoven, 1849-1888 -ge-
bruikssporen, monogram PM aan de binnenzijde van het deksel 50

 2768 Gedreven zilveren knop voor wandelstok met gedreven decor van figuren, India, circa 1920 à.t.p.

 2769
3e gehalte zilveren houder voor glazen schaal met floraal jugendstildecor, Duitsland, circa 1900 -diam. 27 cm, H. 13 cm, lichte 
defecten, glazen schaal niet bijpassend- 50

 2770 Drie 1e gehalte zilveren tondeldoosjes 20

 2771 2e gehalte zilveren houder voor zoutvat in Louis Seize-stijl, Djokja lepeltjes, geslepen kristallen odeurflacon met 2e gehalte zilveren 
montuur, spiegeltje, etc. -defecten- 40

 2772 2e gehalte zilveren visitekaartjeskoker met decor van hiërogliefen -gegraveerd monogram E.L. 20
 2773 2e gehalte zilveren beker, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, 1954, miniatuur: steppende jongen, hoedenpen, penhouder, etc. 20
 2774 2e gehalte zilveren vikingschip -l. 25,5 cm, incompleet- 30

2775
2781

 2775 BWZG (12 lötig) schaal met vlechtdecor en twee handvatten op vier pootjes, Duitsland, circa 1880 -l. 33,5 cm- 50
 2776 2e gehalte zilveren tabaks/sigarendoos met gravédecor, meesterteken: W. Kooiman, Schoonhoven, 1877 -gebruikssporen- 50

 2777 Zilveren houder voor glazen schaal -diam. 12 cm , h. 9,5 cm-, daarbij: 2e gehalte zilveren sauslepel met gravédecor, meesterteken: J. 
Eversbach, Amsterdam, 1845 30

 2778 1e gehalte zilveren sigarettenkoker met gravédecor van franse lelies, Birmingham, 1910 à.t.p.
 2779 Opengewerkt schuitvormig 2e gehalte zilveren bonbonmandje met parelrand, 1969 30
 2780 2e gehalte zilveren theezeef en cakeprikker, daarbij: verzilverde kamhouder met oud-Hollands decor à.t.p.
 2781 Circa 14 zilveren strooibusjes, diverse gehaltes 60
 2782 Geribd 2e gehalte zilveren pillendoosje, meesterteken mogelijk A. Lazonder, Schoonhoven, 1840 -gebruikssporen- 20
 2783 Serie van vier balustervormige 2e gehalte zilveren strooibusjes, meesterteken: van Kempen & Begeer, 1955 -H 10,5 cm- 50
 2784 Elf zilveren pillendoosjes, diverse gehaltes 50

 2785 Vijf zilveren miniatuur stoofjes, tondeldoosje, twee voorlopers van de aansteker, twee balustervormige strooibusjes en vingerdoekjes-
ring, diverse gehaltes 50

2786

2789

 2786
Taps toelopende 2e gehalte zilveren naaldenkoker met decor van figuren en stempel met monogram en helmteken, meesterteken: 
Cornelis van Hoek, Amsterdam 1786-1811 40

 2787 Drie 2e gehalte zilveren naaldenkokers, midden 19e eeuw 30
 2788 Twee zilveren kelkjes en rammelaar aan bijtring, diverse gehaltes -gebruikssporen en inscriptie rammelaar- 20

 2789 Djokja schaal met lotusdecor, circa 1930 -40,5 x 31 cm- 125
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 2790 Vijf Djokja schaaltjes met pauwendecor op drie pootjes en drie vingerdoekjesringen 50

 2791 Geslepen kristallen odeurflacon met 2e gehalte zilveren montuur en dop, circa 1840 -aanslag, scharnier defect-, taartschep met oud-
Hollands decor, miniatuur naaldenkoker en priem met zilveren handvat, miniatuur van zeilschip -defect- en Djokja taartschep 20

 2792 2e gehalte zilveren tafelstuk: door edelhert getrokken arrenslee -l. 24 cm, één leidsel gebroken- 80

 2793
Elf 2e gehalte zilveren tafellepels, zes tafelvorken en twee dessertvorken, Haags lof en Hollands glad, diverse jaren en meesters, 
-inscripties en gebruikssporen- (gewicht 979 gram) 200

 2794 2e gehalte zilveren beker met omgeslagen rand en parelrand langs de voet, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 
1914 -H 8,3 cm, inscriptie ‘Lenie 11 Sept. 1914’- à.t.p.

 2795 3e gehalte (BWZG) zilveren naaigarnituur in origineel foedraal - stopnaald ontbreekt - 50

 2796 Opengewerkt zilveren zoutvaatje met blauwglazen binnenbak, meesterteken: Diederik W. Rethmeyer, Amsterdam, 1803 - bakje niet 
origineel -, hierbij: zilveren zoutlepeltje 80

 2797 Zilverbaartje 50 gram - met inscriptie op achterzijde - 20

 2798 2e gehalte zilveren zoutvaatje met blauwglazen binnenbak, rustend op klauw/bolpootjes, meesterteken: Johannes H. Pluygers, Den 
Haag, 1788 - beschadigingen -, hierbij: zoutlepeltje 50

 2799
2e gehalte zilveren zoutvaatje met blauwglazen binnenbak, rustend op taps toelopende gecanneleerde pootjes, meesterteken: mogelijk 
Hendrik van Es, Rotterdam, 1798, hierbij: zoutlepeltje 80

 2800 2e gehalte opengewerkt zilveren broodmandje met parelrand, meesterteken: A. Presburg, Haarlem, 1957 - L. 23 cm - 25
 2801 Paar 2e gehalte zilveren tafelkandelaartjes op ronde voet - H. 6 cm - 20

2802

2803

 2802
Drie-delig 2e gehalte zilveren koffiestel met gewart houten grepen, de knop in de vorm van een slang, empire-stijl, meesterteken: 
Koninklijke N.V. van Kempen en Begeer (1210 gram) 250

 2803 Ovale Djokja koektrommel met floraal decor - L. 19 cm - (560 gram) 100

 2804 Rijk bewerkt Djokja sigarenkistje - L. 15,5 cm - 50

 2805 1e gehalte zilveren mosterdpotje, zoutvaatje en strooibusje, alle gemerkt: Mappin & Webb, Birmingham, 1932 25

2806

 2806 2e gehalte zilveren kurkentrekker, meesterteken: W.G., 2e kwart 19e eeuw - L. 7 cm - 100
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 2807
1e gehalte verguld zilveren gehamerde miskelk, ingelegd met amethisten in kruisvorm, glazen knoop in de stam, verguld zilveren 
pateen en aanleng lepeltje, meesterteken: Jos Vonk, Amsterdam, 1941 - H. 18,5 cm, één amethist missend - (930 gram) 300

 2808 2e gehalte zilveren maggifleshouder, theezeef, bestekdelen, twee sierkurken, bestekdelen, etc. (gewicht 290 gram) 40
 2809 Zes Djokja vingerkommen met lotusdecor -gewicht 300 gram, H 4,5, diam. 9 cm- 30
 2810 Djokja hengselmandje -diam. 17 cm-, schuitvormig schaaltje -18 x 12 cm- en asbak -10,5 x 10,5 cm- 30

 2811 Serie van vier BWZG klamboehaken met meanderdecor en serie van twee klamboehaken met ster op opengewerkt ovaal, Indonesië, 
eerste helft 20e eeuw 40

 2812 BWZG houder voor glazen schaaltje met guirlandes, mogelijk Indonesië, circa 1900 -glas afwijkend-H 10,5, diam. 13 cm,- (netto 
gewicht 239 gram) 20

 2813 1e gehalte zilveren rechthoekige koektrommel, meesterteken: Jan Anthonis de Haas, Amsterdam, 1818 200

 2814 2e gehalte zilveren tasbeugel, 1826, 2e gehalte zilveren geribde naaldenkoker en 2e gehalte zilveren bedeltje in de vorm van een 
molen 15

 2815 Paar gezwart houten flessenbakken met 2e gehalte zilveren parelrand - Diam. 11,5 cm - 30

2816

2821

 2816
Hamergeslagen 2e gehalte zilveren kom met bewerkte onderrand op vier bolpootjes, Karl Anderson, Stockholm, 1927 -H 9 , diam. 
16,5 cm, lichte gebruikssporen- 80

 2817 Achtzijdige 2e gehalte zilveren dover met gravédecor voor blaker, tweede helft 19e eeuw 20
 2818 Stalen schaar aan 2e gehalte zilveren handvatten, twee naairingen, beursbeugel en breinaalddoppen, alle 19e eeuw -gebruikssporen- 50
 2819 3e gehalte zilveren snuifdoosje met gravédecor, Oostenrijk, vierde kwart 19e eeuw -2,2 x 9 x 3,8 cm- 40
 2820 Geribde 2e gehalte zilveren theepot met zwart gelakt handvat op ovale voet, vervaardigd voor Daniël Auber -lak handvat beschadigd- 80
 2821 Taps toelopende 2e gehalte zilveren knipkoker met gravédecor, meesterteken: Cornelis Snel, Schoonhoven, 1807 70

 2822 Gezwarte houten onderzetter met 2e gehalte zilveren montuur en geslepen kristallen karaf met 3e gehalte zilveren montuur en stop, 
palmetdecor, eerste kwart 20e eeuw -H 19 cm- 40

 2823 Geslepen kristallen karaf, Russisch slijpsel, met 2e gehalte zilveren montuur op zilveren voet, onduidelijk meesterteken, circa 1900 40

2824

 2824 Rijkbewerkte 2e gehalte zilveren chanoekia kandelaar, 1989 -H 14 cm- 40

 2825 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels aan omwonden steel, eindigend in een kroon, twee sierlepels, twee zoutlepeltjes aan getorste 
knopsteel en servetband 40

 2826 2e gehalte zilveren tafelkandelaar op ronde voet -H 18 cm- à.t.p.
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 2827 Geribde 1e gehalte zilveren tafelkandelaar op ronde voet -H 16 cm-, zes koffielepels met rattenstaart en taartvork 40

 2828
Zilveren opengewerkte broche, centraal gezet met een kussengeslepen blauwe spinel, omringd door roosdiamanten in gesloten zetting 
- 45 x 32 mm - 250

 2829 2e gehalte zilveren breischede, vingerdoekjesring, breipenhouders in de vorm van schoentjes, etc. -beschadigingen- à.t.p.

 2830 Kromdolk in BWZG schede versierd met filigrein, Noord Afrika - L. 32 cm - 50

 2831 Kromdolk in BWZG schede versierd met filigrein, Noord Afrika - L. 40 cm - 60

 2832 BWZG opengewerkte ceintuur, Indonesië - L. 70 cm - 25

 2833 BWZG voorhoofdsversiering en borstversiering, Noord- Afrika 40

 2834 Kromdolk met hoornen greep in BWZG schede ingelegd met kleurglas, Noord-Afrika - L. 31 cm - 25

 2835 BWZG rolhouder versierd met filigrein - L. 30 cm - 25

2836

2841

2846

 2836 Vergulde 2e gehalte zilveren gelegenheidslepel met Caritas aan het uiteinde van de steel, 19e eeuw 70

 2837 2e gehalte zilveren blaadje met gravédecor, meesterteken: van Kempen & Begeer -18,5 x 13 cm- 40

 2838 Bijbeltje in bruin lederen band met boekvormig 2e gehalte zilveren slotje, gedreven en gegraveerd decor van vogels 40

 2839 2e gehalte zilveren suiker- en melkset, met gravédecor, meesterteken: van Kempen & Begeer 50

 2840 Bijbeltje in bruinlederen kaft met 2e gehalte zilveren klamp, gedreven floraal decor 45

 2841
Bijbeltje uit 1799 met bruinlederen kaft en 2e gehalte zilveren klampen met bloemdecor, in 1801 eigendom van Warner Roelfs Bak-
ker, met geslachtsregister van Claas Alberts, tr. 1768 Kornelske Kornelis 100

 2842 Bijbeltje met stoffen omslag en 2e gehalte zilveren klamp met decor van figuur, 1822 45

 2843 Bijbeltje met bruinlederen omslag en 2e gehalte zilveren klamp met gravédecor, onbekend meesterteken, 1874 -gebruikssporen- 45

 2844 Bijbeltje met bruinlederen omslag en 2e gehalte zilveren klamp met gravédecor, onduidelijk meesterteken, 1874 45

 2845
2e gehalte zilveren chatelaine met decor van wapenschild vergezeld door twee putti en bekroond door een kroon met schaar in schede 
met gravédecor, meesterteken: L. van Manen, Sneek, 1844-1871, achtzijdige rijkbewerkte naaldenkoker, meesterteken: Fa. Veenstra, 
Leeuwarden, 1841-1871 en hartvormig speldenkussen met floraal decor, onbekend meesterteken, circa 1900

100

 2846 Acht Djokja onderzetters, poederdoos, asbak theeschepje en zes lepeltjes (650 gram) 100

 2847 2e gehalte zilveren snuifdoosje met vergulde binnenzijde, 19e eeuw, tondeldoosje, suikerschepje met jade greepje en miniatuur stoofje 50

 2848 Ronde Djokja schaal met gecontourneerde rand en lotusdecor op drie bolpootjes, Indonesië, circa 1930 -Diam. 27 cm- 100

 2849 Drie Djokja onderzetters met opengewerkt lotusdecor aan de rand -Diam. 14 cm- 45

 2850 Djokja bonbonschaaltje, dekseldoosje en sigarettenkoker met diverse decors, circa 1930 60
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 2851
Opengewerkt, gedeeltelijk geciseleerd 2e gehalte zilveren bonbonmandje met floraal decor op voet, meesterteken: C. Begeer, Utrecht, 
1917 -L 16 cm, H 6,2 cm- 50

 2852 Taps toelopende 2e gehalte zilveren beker, meesterteken: Fa. Vos & Co., Den Bosch, 1918 -inscriptie en gebruikssporen-, daarbij: 2e 
gehalte zilveren tafelkandelaar op ronde voet -H 14 cm- 30

 2853 Paar kleine 1e gehalte zilveren strooibusjes in de vorm van een bierpul, Birmingham, 1897, en pillendoosje met rankendecor 20

 2854 1e gehalte zilveren wijnkoeler met geribde, van boven platte golvende rand op vier lusvormige poten -15 x 29 x 34 cm- 825

2855

2860

 2855 1e gehalte zilveren schaal met uitspringende rand -Diam. 21 cm, H. 7 cm- (gewicht 468 gram) 100

 2856 Klein rond opengewerkt 2e gehalte zilveren schaaltje en drie schuitvormige schaaltjes met parelrand voor een bonbon, diverse 
meesters en jaren -Diam. grootste schaaltje 7,7 cm- 40

 2857 2e gehalte zilveren schelpvormig zoutschaaltje met engeltje op rond basement met eierlijst -H. 5 cm- 20

 2858 Zilveren beursbeugel, deksel, miniatuur, beursje, munthoudertje, etc., diverse gehaltes -defecten-, daarbij: twaalf verzilverde tafel-
nummers in doosje 30

 2859 Zilveren sigarettenkoker, sombrero en twee miniaturen: haardombouw en model van een zeilschip, De Eendracht, 1676, diverse 
gehaltes 40

 2860 2e gehalte zilveren priem in taps toelopende schede en achtzijdige naaldenkoker met gravédecor, beide tweede helft 19e eeuw 40

 2861 2e gehalte zilveren roomlepel met decor van man met juk in weiland met koeien, vogeltje aan het uiteinde van de steel, meester: D. de 
Jong Wzn., Groningen, 1912, daarbij: tafelbelletje met oud-Hollands decor 30

 2862 Paar 1e gehalte zilveren tafelkandelaartjes op ronde voet, meesterteken Daniël Aubert, Den Haag, 2000 -H 16,3 cm- 50

 2863 Groot formaat geslepen kristallen parfumverstuiver met 1e gehalte zilveren montuur en verzilverde verstuiver, Birmingham, 1924 -H 
18 cm- 60

 2864 Circa 65 kurken stopjes met zilveren montuur voor odeurflesjes 30

2865

2869

 2865 Circa 65 kurken stopjes met zilveren montuur voor odeurflesjes 30

 2866 Tien antieke zilveren knoopjes 60

 2867 Circa 55 antieke zilveren knopen, bodemvondst, 17e-19e eeuw 80

 2868 Tien antieke zilveren knopen, 17e/18e eeuw, bodemvondst 70

 2869 Zes zilveren knopen, bodemvondst, livreiknoop met familiewapen: drie St. Jacobsschelpen, 2,1 -gedeukt-, etc. 60
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 2870 Tien antieke zilveren knoopjes, 17e/18e eeuw 70

 2871 Tien antieke zilveren knoopjes, 17e/19e eeuw 70

 2872 Tien antieke zilveren knoopjes waaronder een dubbele keelknoop, 17e/18e eeuw 80

 2873 Tien antieke zilveren knoopjes, 17e/18e eeuw, bodemvondst 70

 2874 Tien antieke zilveren knoopjes, 17e/18e eeuw 70

 2875 Tien antieke zilveren knoopjes, 17e/18e eeuw, bodemvondst 70

 2876 Zilveren bodemvondsten: zandstrooier, stempel, horlogesleutel met empire mansportret, kledinghaakje, etc., 18e/19e eeuw 50

 2877
2e gehalte zilveren sigarendoos met lijnen- en ruitjesdecor, met inscriptie aan de binnenzijde van het deksel: ‘Aangeboden door de 
Coöperatieve Centrale Raifeissen-Boerenleenbank G.A. ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Coöperatieve Raifeissenbank 
Amstelveen 3 oktober 1973’ -4,5 x 15,5 x 23

60

 2878 Geslepen kristallen wattenpot met 2e gehalte zilveren deksel en flacon met 2e gehalte zilveren montuur en dop, Duitsland, eerste 
kwart 20e eeuw 20

 2879 Geslepen kristallen theebus, diamantslijpsel, met 2e gehalte zilveren montuur en dop, parelranden, circa 1900 à.t.p.

 2880 3e gehalte zilveren kelk op hoge voet -gebruikssporen-h. 19,5 cm- 30

 2881 3e gehalte zilveren schaaltje met parelranden -Diam. 16,5 cm- 20

 2882 3e gehalte zilveren bakje ‘Union fait la Force’, ‘Dieu protège la Belgique.-Diam. 3,9 cm- 20

2883

2884

 2883
2e gehalte zilveren object in de vorm van een pelikaan die zijn jongen voedt, op rond basement, de pelikaan werd in 1971 door het 
bestuur uitgeroepen tot embleem van de stichting -H. 6,5 cm, inscriptie op de voet ‘Stichting Friesland 1940-1945 1946-1996’, ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan-

80

 2884 2e gehalte zilveren koffiepot in empire-stijl, op ronde voet -H. ca. 21 cm- (gewicht 600 gram) 100

 2885 Twee zilveren sigarettenkokers, diverse gehaltes -één koker beschadigd- 40
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 2886
1e gehalte zilveren lodereindoosje, de voorzijde gegraveerd met een voorstelling van een tulp geflankeerd door twee vogels,  Amster-
dam, 1789, meesterteken onbekend - origineel sponsje in vergane staat aanwezig, 25 x 28 mm - 150

 2887 Twintig paar zilveren oorknopjes gezet met cultivé parels, in doosjes à.t.p.

 2888 Rechthoekig schildpad doosje met bewerktezilveren monturen, onduidelijk gekeurd, hierbij: sieradendoos met deksel en onedel 
montuur 20

 2889 Serie van zes 2e gehalte zilveren taartvorken, ajour, theelepels, servetband, vingerdoekjesring, etc., daarbij: verzilverde taartvorkjes, 
Gero, etc. 25

 2890 2e gehalte zilveren kinderbekertje, brievenopener, maliënbeursje, opiumpijpje, zeven paar manchetknopen en divers schepwerk 25

 2891 Tazza met geëtst glazen schaal op deels zilveren voet versierd met adelaarskoppen, elke voet versierd met een pegasus, vermoedelijk 
Oostenrijk, laat 19e eeuw - H. 24, Diam. 27 cm, chip aan schaal, voet beschadigd - 30

 2892 Geslepen kristallen suikerdoos met 2e gehalte zilveren deksel, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1881 20

2893

2895

 2893
Zilveren reisneccessaire met inhoud, de kast versierd met C-voluten en allegorische voorstelling van een vrouw met hoorn des overv-
loeds en Pax, 18e eeuw, niet gemerkt - L. 9 cm, sluiting defect - 300

 2894 Doos met circa 40 paar stoffen handschoenen. Ideaal om uw zilver te poetsen! 10

 2895
Drie 2e gehalte zilveren dessertcouverts en dessertlepel, meesterteken: Hermanus Grevink, Nijmegen, 1859 -gegraveerde crest of 
arms op achterzijde steel- 100

 2896 Schildpad sigarenkoker met 2e gehalte zilveren appliques, rode zijde voering en gravédecor, tweede helft 19e eeuw -defecten- 40
 2897 Vier geslepen kristallen odeurflacons, waaronder robijnrood überfang, met 2e gehalte zilveren montuur en dop, 19e eeuw -defecten- 40
 2898 Rijkgedecoreeerde 2e gehalte zilveren breinaaldenschede en breinaaldendoppen met gravédecor, 19e eeuw -diverse kwaliteiten- 30

2899

 2899 Twee taps toelopende 2e gehalte zilveren houders voor haaknaalden en naaldenkoker zonder dop met gravédecor, 19e eeuw 30

 2900 2e gehalte zilveren oorijzer, 1878 40
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 2901
2e gehalte zilveren chatelaine, bestaande uit: gordelhaak met vrouwelijk symbool van de hoop, circa 1800 -haak vervangen-, zwart 
stoffen speldenkussen met 2e gehalte zilveren monturen, stalen schaar met 2e gehalte zilveren handvatten en ronde naaldenkoker, 
midden 19e eeuw -gebruikssporen-

60

 2902 Opengewerkte 2e gehalte zilveren gordelhaak met geslepen ornamenten, meesterteken: J. Schaafsma, Dokkum, 1877 30
 2903 Drie scharen aan 2e gehalte zilveren handvatten met gravédecor, 19e eeuw 40
 2904 Twee 2e gehalte zilveren pijpjes aan hoornen uiteindes, pijpenwroeter en specerijenlepeltje, 19e eeuw -gebruikssporen- 30
 2905 2e gehalte zilveren geboortelepel met De Hoop aan het uiteinde van de steel, 18e eeuw -herstellingen- 20
 2906 Glazen dekselpot met geëtst meanderdecor en 2e gehalte zilveren bloemtak op het deksel, tweede helft 19e eeuw -H ca. 12 cm- 20

2907
2909

 2907 Zilveren maliëntas met gegraveerd floraal decor en -beursje, eerste kwart 20e eeuw (gewicht ca. 300 gram) 40

 2908 Rijkbewerkte 1e gehalte zilveren strooibus met floraal decor, Chester, 1912 -H. 18 cm- 60

 2909 Twee 2e gehalte zilveren tafelstukken: paar kemphanen -H. grootste haan 14 cm- 100

2910

2911

 2910
Driedelig 2e gehalte zilveren roomstel, model kardinaal, bestaande uit: blaadje, melkkan en suikerpot met klontjestang, meesterteken: 
Gerritsen & van Kempen, Zeist, circa 1975 100

 2911
2e gehalte zilveren mosterdpot met floraal decor en kobaltblauw binnenglas, meesterteken: waarschijnlijk: Hendrik Coelman, Amster-
dam, 1787 -glas mogelijk vervangen, H. 10,3 cm- 80

 2912 1e gehalte zilveren sauspannetje aan eiken handvat, Londen, 1891 -houten handvat vervangen- 30
 2913 Gelobd 2e gehalte zilveren theepotje op gecontourneerd basement, meesterteken: G. Greup, Schoonhoven, na 1888 -H. ca. 12 cm- 60

 2914 2e gehalte zilveren beker met omgeslagen rand en parelrand aan de voet, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, 1930 
-H. 7 cm, gebruikssporen- 15

 2915 Rijkbewerkte 2e gehalte zilveren breinaaldenschede, tweede helft 19e eeuw en rijgnaald 15
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 2916
Rijkbewerkt opengewerkt 2e gehalte zilveren pijpenkomfoor met opengewerkte florale rand en koperen binnenbak aan palissander 
handvat, meesterteken: Hendrik Kamerlingh jr., Amsterdam, 1769 200

 2917 3e gehalte zilveren houder voor twee karaffen met kruisbanddecor, Duitsland, eerste kwart 20e eeuw 40
 2918 2e gehalte zilveren mesheft in de vorm van een doedelzakspeler, circa 1700, herkeurd met bijltje -H. 8 cm- 40

 2919
Ronde 1e gehalte zilveren blaker met bewerkte randen, dover en gegraveerde crest of arms, meesterteken: onder elkaar I.C., T.H., 
Londen, 1897 125

 2920 1e gehalte zilveren gordelhaak met reliëfdecor van Vrouwe Justitia, Londen, 18e eeuw 40

 2921 Paar geribde 1e gehalte zilveren zoutvaatjes met kobaltblauwe glazen binnenbakjes, Birmingham, 1897 -bakjes afwijkend-, daarbij: 
1e gehalte zilveren sigarettenkoker 40

 2922 Twee tot fotolijstjes vermaakte zilveren beursbeugels -glas en standaard ontbreekt, diam. grootste lijstje 8,5 cm- 20

 2923 Langwerpig vruchtenhouten doosje met zilver ingelegd schildpad belijmd deksel, floraal- en meanderdecor, vierde kwart 19e eeuw 
-klein defect, 4 x 7 x 14 cm- 50

2924 2930
 2924 1e gehalte zilveren presenteerschaal in de vorm van druivenranken, Frankrijk, circa 1900, met blauwglazen binnenbak - L. 20 cm - 125
 2925 Twee gedeeltelijk geëmailleerde verguld 1e gehalte zilveren eretekens vrijmetselarij, Engeland, 1940 en 1957 20
 2926 Drie 1e gehalte zilveren pillendoosjes, waarvan twee met turkoois en amethist ingelegd 30
 2927 Vier zilveren vingerhoeden, diverse gehaltes -gebruikssporen- 15
 2928 Twee odeurflesjes met 2e gehalte zilveren montuur en dop -bij één dop lichte gebruikssporen- 40
 2929 Zes glazen strooibusjes met zilveren doppen en twee onderschoteltjes 25

 2930
Twee paar 2e gehalte zilveren bijbelsloten, waaronder met decor van figuren, 18e eeuw, drie tot gespjes vermaakte onderdelen, twee 
tot broche vermaakte onderdelen van bijbelsloten, etc. 80

2931

2935

 2931 Paar 2e gehalte zilveren, getordeerde balustervormige strooibusjes met vogel op het deksel, tweede helft 18e eeuw 200

 2932 Kralenbeursje aan 2e gehalte zilveren beugel met bewerkte randen, onduidelijk meesterteken, 1818 30

 2933 3e gehalte zilveren tafelkandelaartje, de stam in de vorm van een dolfijn -H. ca. 9,3 cm- 40

 2934 Stalen schaar met 2e gehalte zilveren handvatten aan latere jasseronketting met musketonsluitingen, 18e/19e eeuw 30

 2935 Drie 1e gehalte zilveren pillendoosjes waarvan één met parelmoer deksel 35
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 2936 Verguld zilveren lepel aan bewerkte steel, waarschijnlijk Schoonhoven, 18e eeuw 75

 2937 Gehaakt beursje aan 2e gehalte zilveren beugel met bewerkte randen, 1827 25
 2938 Gehaakt beursje aan 2e gehalte zilveren beugel met gravédecor en beursbeugel met gravédecor, 1868 en 1912 30

 2939
Paar 1e gehalte zilveren sauskommen op afneembare gecontourneerde voet, meesterteken: Cosson-Corby, Paris, het tweede exemp-
laar bijgemaakt door H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1927, herkomst: familie Quarles van Ufford 750

 2940 Modernistisch 1e gehalte zilveren schaaltje in cassette 40
 2941 Geborduurde tas aan 2e gehalte zilveren beugel met oud-Hollands decor, 1920 40
 2942 Paar 2e gehalte zilveren anjervaasjes, art deco 40
 2943 2e gehalte zilveren schakelarmband, acht stijve zilveren armbanden, ring en verzilverde tafelnummers à.t.p.

 2944 Rond 2e gehalte zilveren dienblad met gravédecor en parelrand, meesterteken: Arnoldus Wilot, Middelburg, 1807 -Diam. 27,8 cm, 
gebruikssporen- 300

2945
2946

 2945
Gedreven 2e gehalte zilveren theepotje met floraal decor aan hoornen handgreep, meesterteken: mogelijk David Witteman, Batavia, 
18e eeuw 300

 2946 Ajour gezaagde en gegraveerde mand op vier klauwpootjes, Amsterdamse keuren -L. 17,5 cm- 225

 2947 2e gehalte zilveren pijpenkomfoor, mogelijk 18e eeuw -koperen binnenbak ontbreekt- 85

 2948 1e gehalte zilveren melkkan met gravédecor op vierkante voet, Londen, circa 1900  -H. 15 cm- 60

 2949 Etui vervaardigd uit schildpad, ingelegd met zilver -defecten- 30

2950
2952

 2950 Geribde 1e gehalte zilveren suikerpot, Sheffield, 1919 40

 2951 Hamergeslagen 1e gehalte zilveren vaasje met omgeslagen rand op ronde voet, Chester, 1906 -H. ca. 16,8 cm, lichte gebruikssporen- 15

 2952
Twee 1e gehalte zilveren peper-, zout- en mosterdstellen, elk bestaande uit: zoutstrooier, peperstrooier en mosterdpotje met kobalt-
blauw binnenglas, Jays, Chester, jaren ‘30 60

 2953 3e gehalte zilveren bonbonmandje met strikvormige handvatten, Duitsland, circa 1920 -L. 15,4 cm- 30

 2954 Paar bewerkte zilveren strooibusjes -H. ca. 10,5 cm -lichte gebruikssporen- 20

 2955 Geribd 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje met geribde onderzijde, honingraatdecor en hartvormig schildje op de bovenzijde, 1849 
-gebruikssporen- 20

 2956 Twee eivormige 1e gehalte zilveren strooibusjes, Birmingham, eerste helft 20e eeuw 20
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 2957 Paar verguld zilveren oorstekers gezet met roosgeslepen en polki-diamanten, pousettes ontbreken - 20 x 15 mm - 150

 2958 2e gehalte zilveren lodereindoosje, meesterteken: J. Schijfsma, Woudsend/Sneek, 1869 -gebruikssporen- 20

 2959 Zilveren hanger met gouden accenten, gezet met amethist en roosgeslepen diamanten - 40 x 35 mm - 250

 2960 2e gehalte zilveren strooibusje in de vorm van een vrouw in historische kledij, 1931 -H. 10 cm- 30

 2961
2e gehalte zilveren strooibusje in de vorm van een Volendammer jongen, meesterteken: mogelijk Zaanlandsche Zilversmederij, 
Haarlem/Amsterdam, circa 1930, daarbij: stooibusje in de vorm van een meisje in klederdracht, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoon-
hoven, circa 1930 -H. grootste busje 7,7 cm-

60

 2962 Twee 2e gehalte zilveren strooibusjes in de vorm van een Volendammer jongen en meisje, onduidelijk meesterteken, circa 1930 -H. 
ca. 6 cm, dop aan de onderzijde ontbreekt- 60

2963

2966

 2963 Kuipvormige 1e gehalte zilveren onderzetter, meesterteken: Edward & John Barnard, Londen, 1852 -Diam. 13,5, H. 7,7 cm- 60

 2964 Taps toelopende 1e gehalte zilveren koffiepot met bakelieten knop aan bakelieten greep, meesterteken: A. Bros Ltd., Birmingham, 
1932 -H. 21 cm, lichte gebruikssporen- 60

 2965 Modernistisch 1e gehalte zilveren schaaltje, gesigneerd Ulla (und Martin?) Kaufmann, uitvoering Wilkens & Söhne, Bremen -H. 5, L. 
12,7 cm- 60

 2966 Drie 1e gehalte zilveren geboortebekers met omgeslagen rand -H. grootste beker 8 cm, inscripties- 60

 2967 2e gehalte zilveren geboortebeker met oor -H. 7 cm- 20

 2968 2e gehalte zilveren strooibus in de vorm van een haan, 1966 -H. ca. 9 cm- 40

 2969 1e gehalte zilveren replica van een oud astrolabium, 1971 40
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 2970
1e gehalte zilveren strooibus in de vorm van een hoorn met Keltische motieven, meesterteken Henry Matthews, Birmingham, 1913 
-H. ca. 12,5 cm- 80

 2971 Stalen zakmes aan bewerkte 2e gehalte zilveren greep, rijk bewerkt decor van ranken en manshoofden, 1732 -punt afgebroken- 60

 2972 3e gehalte zilveren sigarenkoker met decor van golvende lijnen, meesterteken L.R., inscriptie ‘Meinem lieben Walther zum Geburt-
stag von seiner Josa 1909’ -1,8,x,8,x,12 cm- 40

 2973 2e gehalte zilveren druivenschaar -L. 16,5 cm- 20
 2974 2e gehalte zilveren snuifdoosje met oud-Hollands decor, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1921 20
 2975 Uit twee delen bestaand hartvormig 2e gehalte zilveren object, met mogelijkheid om de vorm te veranderen, 2008 -H. 10 cm- 80

2976

2979

 2976 1e gehalte zilveren schaal met gecontourneerde rand, Tiffany & Co., New York -H. 9, diam. 23 cm- (gewicht 672 gram) 300

 2977 Vier zilveren pillendoosjes, odeurflaconhanger en fluitje met gemonteerde cent, diverse gehaltes 50

 2978 Later tot postzegeldoosje vermaakt kistvormig 2e gehalte zilveren dekseldoosje met gravédecor, onduidelijk meesterteken, 1819 -2,6 
x 3,5 x 6,6 cm, gebruikssporen- 30

 2979 BWZG dolk met greep eindigend in een ramskop, in zilveren schede met gedreven decor van dieren -L. ca. 30 cm- 60

 2980 2e gehalte zilveren geboortelepel, Hollands glad, meesterteken: H.J. Jarings, Akkrum, 1871, met inscriptie: ‘Sijtsche H. Fennema 
geboren den 20 Januarij, 1870, Sijtsche P Steensma geboren 21 januari 1857’ 15

 2981 Rond 2e gehalte zilveren pepermuntdoosje, meesterteken: P. Carels, Amsterdam, 1831 30

2982

 2982 2e gehalte zilveren servetbanden, rammelaar, theelepels, tondeldoosje, etc. -diverse kwaliteiten- 60

 2983 Bodemvondst Haarlem: 2e gehalte zilveren lepel, met inscriptie ‘SVB 1/6 1680’, meesterteken Simon van Bijl, Haarlem -mededeling 
van het Archeologische Museum te Haarlem, een vergelijkbaar exemplaar aldaar aanwezig- 50

 2984 Presse-papier in de vorm van een 2e gehalte zilveren tonnetje op zwart glazen basement -7,1 x 11,7 cm, defecten- à.t.p.
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 2985 Geslepen kristallen odeurflacon met zilveren montuur en dop, circa 1900 -gebruikssporen-, zakhorloge -werkend-, en sieraden, gro-
tendeels zilver, diverse gehaltes 50

 2986 Rijkbewerkt 3e gehalte zilveren cachet met monogram JM, circa 1900 80

 2987 Geslepen kristallen odeurflacon met 2e gehalte zilveren dop en 2e gehalte zilveren naaldenkoker, 19e eeuw 10

 2988 Paar 2e gehalte zilveren tafelkandelaartjes op ronde voet, 2e gehalte zilveren tasbeugel met gravédecor, 1e gehalte zilveren broche, 
Mexico en 2e gehalte zilveren asbakjes met Oud-Hollands decor, daarbij: verzilverd maliënbeursje en diverse couverts 40

Flatware

 2989
Zeven dessertmessen met 2e gehalte zilveren handvatten, Hollands glad, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, circa 
1930-gegraveerd monogram- 15

 2990 Serie van twaalf 3e gehalte zilveren taartvorken met monogram HLS à.t.p.

 2991 Twee series van twaalf 2e gehalte zilveren koffielepeltjes waarvan één set in etui, daarbij: vleesvork met 2e gehalte zilveren heft, 
Haags lof, 2e gehalte zilveren suikerschepje en 2e gehalte zilveren cakeprikker 25

 2992 Zilveren tafelcouvert, dessertcouvert, paar vleesvorkjes Hollands glad, theelepels, etc. -gewicht ca. 479 gram- 80

 2993 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: tonnenmakers, man in roeiboot, naaimachine en stoof 20

 2994 Twaalf 2e gehalte zilveren theelepels aan gedeeltelijk opengewerkte steel in doos, onduidelijk meesterteken, 1923, daarbij: suiker-
schep met afbeelding van de gouden koets op de steel à.t.p.

 2995 2e gehalte zilveren suiker- en theeschepjes, etc. 30

 2996 Twaalf 2e gehalte zilveren taartvorkjes met parelrand aan getorste puntsteel in doos, meesterteken: A. Kuylenburg, Schoonhoven, 
1862-1893 25

2997 3000

 2997 2e gehalte zilveren soepdienlepel, Hollands glad, meesterteken: C. Begeer, Utrecht, 1921 50

 2998 2e gehalte zilveren aardappellepel, puntfilet, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, 1946 15

 2999 2e gehalte zilveren taartschep met omgebogen steel, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 1946 15

 3000 2e gehalte zilveren sauslepel, Haags lof, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1920 15

 3001 2e gehalte zilveren roomlepel, puntfilet, meesterteken: C. Begeer, Utrecht, 1923 -gebruikssporen- 10

 3002 Paar BWZG (twaalf lötig) kleine dienlepels, adres E. Suepply, Duitsland eerste helft 19e eeuw -gebruikssporen, inscriptie: ‘A.W.F. 
1849’ (gewicht 81 gram) 20

 3003 2e gehalte zilveren gelegenheidslepel met jager aan het uiteinde van de steel, fantasiekeuren, circa 1900 20
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 3004
41-delig 1e gehalte zilveren bestekgedeelte, bestaande uit: zes tafelmessen aan zilveren handvatten, zes tafelvorken, zes tafellepels, 
zes dessertmessen aan zilveren handvatten, zes dessertvorken, zes dessertlepels, soepdienlepel, aardappellepel, groentelepel, rijst-/
puddinglepel en sauslepel, Gero, Zeist (gewicht 1491 gram)

400

 3005 1e gehalte zilveren punchlepel met getorste hoornen greep en opschrift: ‘Rich. Bennett Batterson 1801’ - L. 36 cm, herstelling aan bak 
- 25

 3006 1e gehalte zilveren punchlepel met ivoren greep, London, mogelijk 1796 - L. 38 cm, scheur in bak - 25

 3007 Twee 1e gehalte zilveren punchlepels met getorste hoornen heft, vermoedelijk Engeland, 19e eeuw, één versierd met graveerwerk van 
schilddragende leeuw - L. 34 en 42 cm - 40

 3008 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren theelepeltjes met getorste steel en floraal gravé decor, Fa. A.J. Driesen, Schoonhoven (1910-
1919), daarbij: 2e gehalte zilveren klontjestang, meesterteken: C. Boon, Schoonhoven (1923-1925) 20

 3009
Tien 2e gehalte zilveren vorken en en lepel, Hollands glad, diverse jaren en meesters, daarbij: 2e gehalte zilveren couvert en mes, 
rondfilet, Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten 125

 3010 Drie-delig 2e gehalte zilveren kapset in originele doos, Duitsland, circa 1925 10

3011 3014

 3011
Uitgebreid 3e gehalte zilveren bestekgedeelte, bestaande uit: elf couverts, zes viscouverts, zes kleine couverts, zes taartvorkjes, zes 
ijslepeltjes, zes koffielepeltjes, soep dienlepel, vier diverse diencouverts, botermesje, klontjestang, vlees- en zuurvorkjes, Koch & 
Bergfeld, model: Chippendale, Duitsland, circa 1900 (4000 gram)

800

 3012 Twee 1e gehalte zilveren sierlepels getooid met alpaca’s 10
 3013 3e gehalte zilveren aspergeschep met jugendstil decor aan Hollands glad greep, circa 1900 30

 3014
Twaalf 2e gehalte zilveren bokkenpootlepeltjes, meesterteken: A. Kuijlenburg, Schoonhoven, circa 1890, taartschep met gravédecor, 
onduidelijk meesterteken, 1907, twee vingerdoekjesringen, twee Djokja kaasduimen en vijf empire theelepels 40

 3015 2e gehalte zilveren dienschep met gegraveerd jugendstildecor aan getorste steel, meesterteken: G. Greup, Schoonhoven, 1907 -L. 21 
cm- 20

 3016 2e gehalte zilveren visschep met gravédecor aan getorste steel, Den Bosch, 1894 30

 3017 Zes 2e gehalte zilveren mokkalepeltjes en zes theelepels met gravédecor aan zeszijdige steel, eindigend in een knop, meesterteken: 
Ch. Bruinings, Joure, circa 1880 30

 3018 1e gehalte (999/1000) zilveren tafellepel en dessertcouvert, Haags lof, meesterteken: Gerritsen, Zeist (gewicht 211 gram) 30

3019

3020

 3019
Vier 2e gehalte zilveren tafelcouverts en dessertcouverts, Haags lof, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1975, daarbij: tafel-
couvert -gegraveerd monogram- en dessertlepel, Haags lof, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, diverse jaren (gewicht 1024 
gram)

200

 3020
1e gehalte (999/1000) zilveren dienset, Haags lof, bestaande uit: twee groentelepels, aardappellepel en sauslepel, meesterteken: Ger-
ritsen, Zeist (gewicht circa 400 gram) 150
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 3021 2e gehalte zilveren soepdienlepel, Haags lof, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1975 (gewicht 234 gram) 40
 3022 2e gehalte zilveren vlalepel en sauslepel, Haags lof, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1975 40

 3023 Twaalf 2e gehalte zilveren ijslepels aan ronde greep met reliëfdecor van een vrucht, meesterteken: Gerritsen & van Kempen, Zeist, 
circa 1960 30

 3024 Drie tafelmessen aan 2e gehalte zilveren handvatten, puntfilet à.t.p.

 3025
40-delig acht-persoons 2e gehalte zilveren bestekgedeelte, Haags lof, bestaande uit: acht tafelcouverts (1994), acht dessertcouverts, 
twee groentelepels, twee aardappellepels, twee sauslepels en twee vleesvorkjes, meesterteken: Gebr. Huisman, Schoonhoven, jaren 
‘90 (gewicht circa 2450 gram)

700

 3026
Acht tafelmessen en acht dessertmessen aan 2e gehalte zilveren heften, Haags lof, meesterteken: H. Looren de Jong, Schoonhoven, 
1995, 1994 -gebruikssporen- 150

3027 3030

 3027
19-delige 2e gehalte zilveren tafelset met opengewerkt floraal decor, bestaande uit: taartschep aaa omgebogen steel, acht theelepels, 
cakeprikker, twee botermesjes, jamlepel, roomlepel, twee vleesvorkjes, petit-fourschep, natfruitschepje en suikerlepel, onbekend 
meesterteken, jaren ‘30

60

 3028 Twee 2e gehalte zilveren suikerschepjes, suikertang en vijf theelepels 25
 3029 Komkommercouvert aan 2e gehalte zilveren handvatten, meesterteken: H. Schriek, Schoonhoven, 1935-1942 -defecten- à.t.p.

 3030 Zes 2e gehalte zilveren theelepels met opengewerkt floraal jugendstil decor, meesterteken: Fa. Bijkamp & Co., Steenwijk, 1925-1943 15

 3031
Paar 2e gehalte zilveren zuurvorkjes aan getorste steel, meesterteken: Wed. A. Pluut, Schoonhoven, 1926-1937, opengewerkte petit-
four schep aan bloemsteel, meesterteken: B.W. van Eldik, Zutphen, circa 1930 en vleesvorkje, puntfilet, meesterteken: Gerritsen & 
van Kempen, Zeist, circa 1930

30

 3032 Serie van zes 2e gehalte zilveren theelepels aan bloemsteel, acht 3e gehalte zilveren theelepels aan bewerkte steel, etc. 30

 3033 Zes 2e gehalte zilveren mokkalepeltjes, meesterteken: Zilverfabriek Voorschoten, Voorschoten, rijkbewerkte dienvork met man en juk 
aan het uiteinde van de steel, zes Djokja cocktaillepels, Djokja broche met lotusdecor, etc. 40

 3034 Serie van zes 2e gehalte zilveren theelepels met geëmailleerde wapenschildjes van Nederlands-Indische steden: Bandoeng, Batavia, 
Soekaboemi, Cheribon, Pekalongan en Buitenzorg -defecten- 20

3035

 3035 2e gehalte zilveren petit-fourschep aan getorste steel met parelrand, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1897 15

 3036 2e gehalte zilveren aspergeschep met gegraveerd decor van een bos asperges aan Hollands glad steel, 1916 40

 3037 2e gehalte zilveren theeduimpje aan puntsteel met filetrand, meesterteken: S. Woortman, Amsterdam, 1816 à.t.p.

 3038 2e gehalte zilveren punchlepel, Haags lof, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1917 20

 3039

2e gehalte zilveren sierlepel, gegraveerd decor van kasteel de Haar in de bak, steel met decor van twee dolfijnen, het Nederlandse 
wapen en twee vogels, eindigend in een zeilschip, meesterteken: Zaanlandsche Zilversmederij, Haarlem/Amsterdam, 1972 -L. 22 
cm, inscriptie op de achterzijde ‘J.F.C.M. Bruijs geboren 25 April 1951’, Jan Bruijs, bekend amateurvoetballer Feijenoord en CVV-, 
daarbij: sierlepel met sjees aan het uiteinde van de steel

40
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3040 3042

kavel TRUE Inzet

 3040
Zes 2e gehalte zilveren viscouverts met opengewerkt zweepslagdecor, Haags lof, meesterteken: J.A.A. Gerritsen & Zonen, Zeist, 
1912 tm 1915 -lichte gebruikssporen- 150

 3041 Paar 2e gehalte zilveren dienlepels met gegraveerd sterretjesdecor, meesterteken: J.M. van Kempen & Zonen, Voorschoten, 1867 20
 3042 Serie van twaalf 2e gehalte zilveren koffielepeltje, rondfilet, meesterteken: Cornelis Begeer, Utrecht, circa 1925 30

 3043 Serie van zes 2e gehalte zilveren theelepels aan bloemsteel en vijf 2e gehalte zilveren theelepels met floraal uiteinde aan de steel, 
daarbij: verzilverde kinderbeker, Gero à.t.p.

 3044 Drie 2e gehalte ziveren geboortelepels met sjees, koe en zeilboot aan het uiteinde van de steel, tweede helft 20e eeuw -twee lepels met 
inscriptie- 45

 3045 Opengewerkte 2e gehalte zilveren taartschep met oud-Hollands reliëfdecor van de Nachtwacht en zeilboot aan het uiteinde van de 
steel, midden 20e eeuw 15

 3046 Zes diverse 2e gehalte zilveren suikerschepjes en theeduimen 30

3047

3051

 3047 Zes diverse 2e gehalte zilveren suikerschepjes en theeduimen 30

 3048 2e gehalte zilveren roomlepel, theelepels en bruin lederen beursje met 2e gehalte zilveren montuur, grotendeels 19e eeuw -defecten- 20

 3049 2e gehalte zilveren taartschep met gegraveerd jugendstildecor, ‘Bremer Lilie’, ontwerp Hugo Leven, Duitsland, eerste kwart 20e eeuw 
-L. 18,5 cm- 40

 3050 Opengewerkte 2e gehalte zilveren dienschep met vogeldecor en zeilschip aan het uiteinde van de steel in doos, 1937 15

 3051 Twee 2e gehalte zilveren tafellepels en drie tafelvorken, oude stadskeuren, voornamelijk 18e eeuw -gebruikssporen- 125

 3052 Elf 2e gehalte zilveren theelepels met gravédecor, meesterteken: P. van Geelen, Schoonhoven, 1877 -gebruikssporen-, suikerschepje 
en sierlepel met oud-Hollands decor 30

 3053 Tien dessertmessen en drie tafelmessen aan 2e gehalte zilveren handvatten, Hollands glad, meesterteken: van Kempen & Begeer, 
1968 tm. 1970, daarbij twee tafelmessen aan 3e gehalte zilveren handvat, art deco, circa 1930 -lichte gebruikssporen- 60

 3054 2e gehalte zilveren zoutlepeltje, Hollands glad, Haarlem, circa 1800 -L. 7 cm- 20

3055

 3055
Zespersoons 32-delig 2e gehalte zilveren bestekgedeelte, art deco, midden 20e eeuw, bestaande uit: zes tafelcouverts, zes dessertcou-
verts, twee groentelepels, aardappellepel, twee sauslepels, vleesvork, dienschep en kleine dienlepel 800

 3056 2e gehalte zilveren sauslepel, Haags lof, meesterteken: H. Hooijkaas, Schoonhoven, 1917 15
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3057 3058

3062

kavel TRUE Inzet

 3057
Zes 2e gehalte zilveren theelepels aan kroonsteel in doos, meesterteken: J. van Niekerk, Schoonhoven, jamlepel, servetband, vinger-
doekjesring en theeschepje -gebruikssporen- 25

Miniaturen

 3058 2e gehalte zilveren miniatuur: oprit met gedeelte van de Blauwbrug te Amsterdam -4 x 7,5 cm- 15

 3059 3e gehalte zilveren miniatuur: door twee paarden bespannen schelpvormig rijtuig met engeltje, Duitsland, circa 1960 -draden los- 20
 3060 2e gehalte zilveren miniatuur: vijfarmige Hollandse bolkroon 20
 3061 2e gehalte zilveren miniatuur: Blauwbrug te Amsterdam 20

 3062 2e gehalte zilveren miniatuur: grachtenhuis à.t.p.

 3063 3e gehalte zilveren miniatuur: viool 20
 3064 2e gehalte zilveren miniatuur: man naast paard met kanon op affuit à.t.p.
 3065 Groot formaat 2e gehalte miniatuur: doofpot -H. ca. 6 cm- 20
 3066 2e gehalte zilveren miniatuur: militaire trompetter uit de napoleontische tijd -ca. 7 cm hoog- 20

3067 3071

3075

 3067 2e gehalte zilveren miniatuur: wegen van de heks in de heksenwaag 20

 3068 Groot formaat 2e gehalte zilveren miniatuur: paard -H 9 cm- 30

 3069 Groot formaat 1e gehalte zilveren miniatuur: straatveger à.t.p.

 3070 1e gehalte zilveren miniatuur: melkbus, derde kwart 19e eeuw -lichte gebruikssporen- à.t.p.

 3071 2e gehalte zilveren miniatuur: aapje met ring 15

 3072 2e gehalte zilveren miniatuur: menorah 30

 3073 2e gehalte zilveren miniatuur: kindje op hobbelpaard 15

 3074 2e gehalte zilveren miniatuur: hondenkar 15

 3075 2e gehalte zilveren miniatuur: paard met sjees 15

 3076 2e gehalte zilveren miniatuur: torero 10

 3077 2e gehalte zilveren miniatuur: tonnenmakers 15

 3078 2e gehalte zilveren miniatuur: parapluverkoper 15
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3079 3083 3087

kavel TRUE Inzet

 3079 2e gehalte zilveren miniatuur: tamboer 15

 3080 2e gehalte zilveren miniatuur: smid bij aambeeld 15

 3081 2e gehalte zilveren miniatuur: meisje op schommel 15

 3082 2e gehalte zilveren miniatuur: huifkar 15

 3083 2e gehalte zilveren miniatuur: ijscoman 15

 3084 2e gehalte zilveren miniatuur: tafeltje 10

 3085 2e gehalte zilveren miniatuur: standaardmolen 15

 3086 2e gehalte zilveren miniatuur: ijscokar 10

 3087 2e gehalte zilveren miniatuur: telefoon 10

 3088 2e gehalte zilveren miniatuur: vijzel met stamper 15

 3089 2e gehalte zilveren miniatuur: salonstoel 15

 3090 2e gehalte zilveren miniatuur: kraantjeskan op komfoor 15

3091
3095

 3091 2e gehalte zilveren miniatuur: koe met melkende boer 15

 3092 2e gehalte zilveren miniatuur: koffiemolen 15

 3093 2e gehalte zilveren miniatuur: twee voetstoven 20

 3094 2e gehalte zilveren miniatuur: blaasbalg 10

 3095 2e gehalte zilveren miniatuur: serveerster met dienblad 15

 3096 2e gehalte zilveren miniatuur: strijkbout 15

 3097 2e gehalte zilveren miniatuur: vissersboot 15

 3098 2e gehalte zilveren miniatuur: man en vrouw in 19e eeuwse kledij, vergezeld van Amor 20

 3099 2e gehalte zilveren miniatuur: zittende naakte vrouw 20
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3100

3103

kavel TRUE Inzet

 3100 Groot 2e gehalte zilveren miniatuur: stellingmolen -H. 12 cm- 30
 3101 Groot 2e gehalte zilveren miniatuur: stellingmolen, meesterteken: J. van Dijk, Hoorn, 1901-1939 -H. 11,5 cm- 30
 3102 Groot 2e gehalte zilveren miniatuur: stellingmolen -H. 11,8 cm- 60

 3103 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: door zes paarden bespannen koets en draagkoets 30
 3104 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: paarden -H ca. 5 cm- 30
 3105 Paar 2e gehalte zilveren miniaturen: hengselkannen met decor van figuren en putto op het deksel 20
 3106 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: kegelaar, onduidelijk meesterteken, circa 1900 en houtzaagmolen 20

3107 3111

 3107 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: blaker en karnende vrouw 15
 3108 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: meisje bij waterput en handkoffiemolen 40
 3109 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: stellingmolens 40
 3110 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: schaatsenrijder en vélocipèderijder 20

 3111 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: kruiwagen, handkar en scooter 20
 3112 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: postkoets, houtzagers en huis 20
 3113 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: koets, kooltjestang en standaard voor haardstel 20
 3114 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: montgolfière, paard en wagen met boomstammen en huifkar 20

3115

3119

 3115 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: ophaalbrug, molen en sjees 20

 3116 Drie zilveren miniaturen: mand, zittende vrouw en drielichts kandelaar, diverse gehaltes 30

 3117 2e gehalte zilveren miniatuur tafeltje en knopstoeltje, Amsterdams keur en twee miniatuur kandelaars 20

 3118 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: tafel, bank en stoel 20

 3119 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: scharensliep, visverkopers en doofpot -deksel doofpot ontbreekt- 20

 3120 Drie 1e gehalte zilveren miniaturen: bruid en bruidegom 20
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3123
3127

kavel TRUE Inzet

 3121 Drie 2e gehalte zilveren miniaturen: stellingmolens, meestertekens: J. Postmus, Hoorn, 1905-1955, Zaanlandsche Zilversmederij, 
Haarlem/Amsterdam, circa 1930, etc. 40

 3122 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: patefoon, toastrek, olielamp en melkpan 20

 3123 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: balans, man met juk, paar op tuinbank en man met fles en roemer 20

 3124 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: man op vélocipède, jerrycan, man met hond en wandelend ouder echtpaar 20
 3125 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: stellingmolen, waterverkoper, treeft en man met buikorgel 20
 3126 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderwagen, man in sjees, schilder met zijn model en schoenmaker 20

 3127 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: hondenkar, echtpaar in sjees, vrouw met mand op het hoofd en koffergrammofoon 20

 3128 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: kinderwagen, parapluverkoper, tonnenwagen en wasvrouw 20
 3129 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: 18e eeuwse man, man met paard, sjees en stoof 20
 3130 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: dronken man op ladder, roefschuit, melkende man en blaasbalg 20

3131 3135

 3131 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: wildhaak met worsten, houtblokkenbak, nachtwacht en man in 18e eeuwse kleding 20

 3132 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: parapluverkoper, heks, eendenkooi en klomp 20

 3133 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: bokkenwagen, hondenkar en twee sjezen 20

 3134 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: houtblokkenbak, kinderen op bank, oude telefoon en bedelaar 20

 3135 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: ossenhuifkar, olifantendrijver, jongen en vogelkooi op voet 20

 3136 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: sjouwer, strandstoel, karnende vrouw en stoelenmatter 20

 3137 Vier zilveren miniaturen: sjees, balans, koffiemolen en meetlint -defect-, diverse gehaltes 20

 3138 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: pijpenrek en drie houders voor haardstel 20

3139

3143

 3139
Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: De Eendracht, 1676, man in ton met zeil, door paard getrokken slede en gitaar, daarbij: bovenstuk 
van iets: karnende vrouw 20

 3140 Twee 2e gehalte zilveren miniaturen: rijtuig en kar 20
 3141 Miniatuur tafels en stoelen, grotendeels zilver 20
 3142 Rijkbewerkte zilveren miniaturen van tafels en stoelen, diverse gehaltes 80

 3143 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: vogelkooi op standaard, pijpenstandaard, klomp en golftas 30

 3144 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: mannen op bank, man en vrouw op bank, tennisser en duizendpoot 20
 3145 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: vrouw bij waterput, ober, schoolmeester en kaasdragers 20
 3146 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: bruidspaar, molen, marktkraam en theestoof 20
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 3147
Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: wandelend echtpaar in 18e eeuwse kleding, ijscokar, kind dat straf krijgt met mattenklopper en 
vélocipèderijder 20

 3148 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: man met juk, hobbelpaard, schommel en touwslagers 20
 3149 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: spinnenwiel, hobbelpaard, sjees en zeilbootje 20
 3150 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: vierdelig thee- koffieservies 30
 3151 Vier 2e gehalte zilveren miniaturen: standaard met twee vogels en molenwiek, twee bruidsparen en kat 40
 3152 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: gieter, schommelend kind, molen, voltigeuse en vrouw met juk -emmertje ontbreekt- 25
 3153 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: theestoof, dagobertstoel, stoof en twee stoelen 40
 3154 Vijf 2e gehalte zilveren miniaturen: vogelkooi -ringetje ontbreekt-, spinnenwiel, helm, bank en petroleumkar de Automaat van Esso 30

3155 3159
 3155 Zeven 2e gehalte zilveren miniaturen, balans, ijsverkoper, koffiemolen, etc. 30

 3156 Fragmenten van miniaturen en incomplete miniaturen, grotendeels 2e gehalte zilver 40

 3157 Miniaturen van koffiekannen, melkannen, etc., incompleet, grotendeels zilver, diverse gehaltes 50

 3158 Negen 2e gehalte zilveren miniaturen: zeven knopstoelen met biezen bekleding, hoekstoel en tafel 40

 3159 Twaalf zilveren miniaturen van dieren, honden, konijn, paard, etc., diverse gehaltes 40
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 3305
Vuursteen pistool, periode circa 1825-1830, maker ‘Francotte, met proefmerk ‘Luik’ op bovenzijde loop, vermoedelijk voor koloniale 
export (Collection Jowap) 250

 3306
Percussie pistool, conversie van vuursteen naar percussie, diverse markingen op loop, metaal van greep gemarkeerd ‘T, 2115’ (Collec-
tion Jowap) 200

 3302
Circa 1600, zeer oude kruithoorn, zoals te zien in boek van Jacob de Gheyn ‘Wapenhandelinghe’ uit 1607. Enige onderdelen later 
vervangen, dient bekeken te worden, interessant stuk (Collection Jowap) 400

 3303 Lot literatuur, zeven stuks, zowel vuurwapens als blanke wapens, waarbij betere (Collection Jowap) 10

België / Belgium

 3304
Koppel vuursteenpistolen, geen markeringen zichtbaar, vermoedelijk Luik, België. Fraaie graveringen op loop, één schroef van hamer 
gedeeltelijk afgebroken, enige gebruikssporen doch in nette staat 300

kavel TRUE Inzet

Militaria en diversen

Geweren en pistolen WWM-vrij / Rifles and pistols

Nederland / Netherlands

 3300 Circa 1694/1706 Vuursteen pistool, vermoedelijk in Maastricht gemaakt voor de Duitse markt, zeer fraai stuk (Collection Jowap) 300

 3301
Percussie cavalerie pistool, M1815, ombouw van vuursteen naar percussie, maker ‘J. Devillers of Gebr. Malherbe’, provenance Henk 
Visser Collectie, zeldzaam en fraai stuk (Collection Jowap) 400

3300
3301

3302
3304

3305
3306
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kavel TRUE Inzet

 3307
Percussie pistool, met makersmarkering ‘A. Francotte a Liege’, gemerkt proefbank ‘Liege’, zeer fraai octagonale loop (Collection 
Jowap) 200

 3308
Civiel duelleer pistool, percussie, gemarkeerd ‘Canon Ruban Fin’, damasten octagonale loop met trekken en velden, met stempel 
proefbank ‘Liege’  match trekker, zeer fraai gegraveerde greep (Collection Jowap) 200

3309 3310

 3309 Percussie Cavalerie pistool, gemaakt voor Zwitserland, gemerkt op kolf ‘Vaud, 35’ (Zwitsers kanton) (Collection Jowap) 250

 3310 Percussie pistool, M1842/48, maker ‘E. Bruyer, Liege’ (Collection Jowap) 150

3311

3312

 3311 Percussie kruidtester, met zilveren duimstuk, fraai stuk (Collection Jowap) 100

 3312
Flobert geweer, maker ‘Mariette Brevete’, bovenzijde loop gemarkeerd ‘E. Weil. 35. 37. Passage Choiseul, Paris’, met proefbank-
stempel Luik, in nette toestand 50

3313 3314
Duitsland / Germany

 3313 Flintlock pistol, marked on lock ‘Bo Alsen’, minor wear, overall in nice condition  (Collection Jowap) 250

 3314
Kingdom of Westphalia, flintlock gendarmerie pistol, maker marked ‘Manuf. G. Ducale a Essen’, made between 1806-1813, marked 
on barrel ‘J N’ (Jerome Napoleon), very rare (Collection Jowap) 400
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3315 3316

kavel TRUE Inzet

 3315
Cavalry percussion pistol, M1816/40, maker marked ‘St. Blasien’, stock with several markings, equipped for shoulderstock, interest-
ing piece (Collection Jowap) 350

 3316
Cavalry percussion pistol, M1850, marked ‘Potsdam G.S.’, trigger guard marked ‘U.9. 1E. 144.’ (Ulanen Regiment 9E, 144), nice 
heavy military issue (Collection Jowap) 250

3317 3324

 3317
Portugal/Germany, WWI, Mauser Espingarda 6,5mm Mod.1904, numbers partially matching, some wear, deactivated according to 
Dutch Law 70

 3318 Turkey/Germany, WWI, Turkish Mauser, dated on chamber ‘1932’, with cleaning rod, in rusty condition, deactivated according to 
Dutch Law 30

 3319 Germany, postwar, Weihrauch HW85 Air rifle, with Lensolux 4x32 scope, airgun pellets and paper targets, in excellent condition, in 
matching bag 40

 3320 Germany, postwar, Diana Mod. 35 Air rifle, with Ansia 4x20 scope, airgun pellets, paper targets and metal target catcher, in excellent 
condition 40

 3321 Powder flask, with separate compartment for flint and patches, around 1840, in beautiful condition for its age (Collection Jowap) 50
 3322 18th century, powder flask, metal silverplated, very decorative piece (Collection Jowap) 50

Oostenrijk-Hongarije / Austria-Hungary
 3323 Powder flask, made of horn and brass, nice unusual design (Collection Jowap) 40

Engeland / United Kingdom

 3324 Flintlock Newland Cavalry pistol, around 1810, marked ‘Tower, GR’, with safety (Collection Jowap) 400

3325

3326

 3325 Flintlock Navy Officers pistol, maker marked ‘Ketland & Co.’, London proofmarks, in brass, beautiful piece (Collection Jowap) 400

 3326 Pair of flintlock pocketpistols, maker marked ‘Wheeler London’, with screw-on barrels, very nice pair (Collection Jowap) 300
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3327
3328

kavel TRUE Inzet

 3327 Flintlock pistol, maker marked ‘Harvey’, with safety, in very nice condition, beautiful piece (Collection Jowap) 250

 3328 Flintlock pocketpistol, maker marked ‘Barnett Oxford’, with screw-on cannonbarrel, proofmark ‘Crown P’ (Collection Jowap) 200

3329
3330

 3329 Flintlock pocketpistol, maker marked ‘BM&W Redfern’ with screw-on barrel and safety (Collection Jowap) 150

 3330
Percussion pocketpistol, maker marked ‘Gardner Newcaste, with very nice damask octagonal barrel and tutenag engravings, beautiful 
piece (Collection Jowap) 400

3331 3332

 3331
Pair Police percussion pistols, maker marked ‘Beckwith London’, numbered ‘1’ and ‘2’, in very nice condition, beautiful pair (Collec-
tion Jowap) 500

 3332 Percussion pistol, Victorian Coastguard, maker marked ‘I.A. Blake & Co, London’, with lanyard ring (Collection Jowap) 300

3333

 3333
Derringer pocket percussion pistol, maker marked ‘Gameson & Co., London’, over and under screw-on barrels, very fine checkering, 
beautiful piece (Collection Jowap) 300
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3334 3337 3341
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 3334 18th century, powder flask, made of brass and horn, very nice early piece (Collection Jowap) 70

 3335 18th century, Sykes powder flask, marked ‘Sykes Patent’, nice early flask (Collection Jowap) 30
 3336 Lot of two small Sykes powder flasks, marked ‘Sykes’ (Collection Jowap) 60

 3337 Early 19th century, two Sykes powder flasks, marked ‘Sykes’ (Collection Jowap) 50

 3338 Dixon powder flask, marked ‘Dixon & Sons’ (Collection Jowap) 30
 3339 Dixon powder flask, marked ‘Dixon & Sons’ (Collection Jowap) 30
 3340 Dixon powder flask, marked ‘Dixon & Sons’ (Collection Jowap) 30

 3341 Late 18th/early 19th century, two-way powder flask, leather and brass, with crown markings, rare (Collection Jowap) 60

 3342 Powder flask, maker marked ‘Bartram & Co., Nimrod’ (Collection Jowap) 20
 3343 Powder flask, maker marked ‘G.&J.W. Hawksley, Sheffield’ (Collection Jowap) 20
 3344 Powder flask, maker marked ‘G.&J.W. Hawksley’ (Collection Jowap) 25
 3345 Powder flask, twisted horn and brass, maker marked ‘G.&J.W. Hawksley, Sheffield’, nice design (Collection Jowap) 40
 3346 19th century, lot of four powder flasks, various sizes (Collection Jowap) 50

3347
3358

 3347 Powder flask, maker marked ‘G.&J.W. Hawksley, Sheffield’, two receptacles in base, rare (Collection Jowap) 70
 3348 Small powder flask, in beautiful condition (Collection Jowap) 35
 3349 Small powder flask, in very nice condition (Collection Jowap) 30
 3350 Small powder flask (Collection Jowap) 20
 3351 Powder flask for pistol, probably made by ‘T. Collins’ (Collection Jowap) 30
 3352 Lot of two powder flasks (Collection Jowap) 50
 3353 Lot of two powder flasks (Collection Jowap) 50
 3354 Lot of two powder flasks (Collection Jowap) 35
 3355 Lot of two powder flasks (Collection Jowap) 35
 3356 Powder flask, maker marked ‘James Dixon & Sons, Sheffield’, base inscribed ‘Atwood’, nice piece (Collection Jowap) 25
 3357 Lot of two powder flasks, made of brass and leather, marked ‘Sykes Patent’ and James. Dixon & Sons, Sheffield’ (Collection Jowap) 40
 3358 Lot of six brass and metal powder and shot measures, amongst which four maker marked ‘G&J.W. Hawksley’ (Collection Jowap) 35
 3359 Lot of nine brass and metal powder and shot measures, wooden handles, various variations (Collection Jowap) 40
 3360 Lot of nine brass and metal powder and shot measures, wooden handles, various variations (Collection Jowap) 40
 3361 Lot of two pocket chargers, one marked ‘Sykes Patent’ (Collection Jowap) 15
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Frankrijk / France

 3362
Pair of double barrel flintlock travel pistols, maker marked ‘Poitiers’, both marked in wooden grip ‘N63’, minor mechanical issues, 
some traces of wear, one ramrod missing, nice set 300

 3363
Flintlock pistol, Mle. AN. 9, converted to AN. 13, dated ‘1810’, marked ‘St. Etienne’, minor pitting, in good condition (Collection 
Jowap) 400

3364
3365

 3364 Flintlock pistol, Gendarme Model AN 9, first model, marked ‘Manufacture Nationale’, in nice condition (Collection Jowap) 300

 3365
Flintlock pistol, Gendarme Model AN 9, third issue, marked ‘Manufacture Nationale’, dated ‘1811’, in nice condition (Collection 
Jowap) 300

3366

3367

 3366 Pair M1763/66 flintlock pistols, gendarme, both in nice condition (Collection Jowap) 350

 3367 Flintlock pistol, interesting piece with two locks, some pitting, needs some maintenance (Collection Jowap) 250

3368
3369

 3368 Small flintlock pistol, no markings, very nice engravings on metal (Collection Jowap) 200

 3369
Pair Gendarme percussion pistols, conversion from flintlock percussion, maker ‘Albert Renette’, marked ‘Duc a Paris’, very nice pair 
(Collection Jowap) 500
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 3370
Naval percussion pistol, maker marked ‘M.re Rte de Chatellerault’, dated ‘1837’, marked on grip ‘MB’ (Marine Brest), in very nice 
condition (Collection Jowap) 200

 3371
Cavalry percussion pistol, model 1822T bis, maker marked ‘Manufacture Imperiale de Tulle’, dated ‘1856’, ramrod and barrel both 
marked ‘859’ (Collection Jowap) 300

3372
3373

 3372 Gendarme percussion pistol, M1822T, conversion from flintlock to percussion, marked ‘Mre. de St. Etienne’ (Collection Jowap) 150

 3373
Pair of Navy Marine officers percussion pistols, model ‘Chien de Mer’ conversion from flintlock to percussion, maker marked ‘A. 
Tulle Desaca’, very nice pair, hard to find (Collection Jowap) 400

3374
3375

 3374
Percussion pistol, conversion of flintlock to percussion, marked ‘Brunon Laine a Caen’ and Mazeau à Périqueux, with octagonal rifled 
barrel, on grip wax seal with head of Louis XVI and silver wire inlay, interesting piece (Collection Jowap) 250

 3375
Gendarme Officers percussion pistol, conversion from flintlock to percussion, maker marked ‘J.B. te Souhet’, with silver thumbpiece 
(Collection Jowap) 250

3376

 3376 Percussion pocketpistol, maker marked ‘Peyret a Lyon’, screw-on barrel, with ebony wood, in very nice condition (Collection Jowap) 100
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 3377 Percussion powder tester, in very nice condition (Collection Jowap) 100

 3378 Rifle, flintlock converted to percussion, in relic condition, some parts missing 20

3379

3380

 3379
Civilian percussion double barrel hunting rifle, marked ‘Genissieux, à St. Etienne, barrel marked ‘Rubans, .22’, with several proof-
marks. One screw on hammer replaced, with beautifully engraved hammers and stock, in very nice condition 200

 3380 Early 18th century, powder flask, made of brass and horn, nice early piece(Collection Jowap) 70
 3381 18th century, powder flask, made of brass and horn, with movable top (Collection Jowap) 40
 3382 18th century, powder flask, made of brass and horn, with removable cap (Collection Jowap) 40
 3383 18th century, powder flask, made of brass and horn, some damage to horn (Collection Jowap) 40
 3384 Late 18th century, powder flask, made of brass and horn, with removable cap, some damage to horn (Collection Jowap) 20
 3385 Early 19th century, powder flask, made of brass and horn, with movable top (Collection Jowap) 40
 3386 19th century, lot of two powder flasks, one maker marked ‘J.N. a. Paris’ (Collection Jowap) 50
 3387 Small powder flask, with image of a young child with a deer (Collection Jowap) 40
 3388 Small early powder flask (Collection Jowap) 40
 3389 Powder flask, marked ‘B’ (Collection Jowap) 30
 3390 Two powder flasks, 2 once, maker marked ‘P.F.D.F. a Paris (Collection Jowap) 50
 3391 Small powder flask, with nice engravings, marked ‘B. A Paris’ (Collection Jowap) 40
 3392 Small early powder flask, nicely engraved (Collection Jowap) 40

3393
3396

 3393 Brass capper, marked ‘No 3, with ‘Bee’ maker marking for ‘Boche, Paris’ (Collection Jowap) 35
 3394 Lot of six brass and metal powder and shot measures, amongst which two double pieces(Collection Jowap) 40
 3395 Lot of ten brass powder and shot measures, wooden handles, various variations (Collection Jowap) 50

USA

 3396
Army percussion pistol, M1842, maker marked ‘US H. Aston, Midd TN Conn.’, dated ‘1849’, various markings on wood (Collection 
Jowap) 200
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 3397 Lot of four brass bullet molds, amongst which Kentucky Rifle (Collection Jowap) 40

 3398 Lot of five bullet molds, various types (Collection Jowap) 40

Wereld / World

 3399 Ireland, flintlock double barrel pistol, around 1800-1820, marked ‘JNR’, in beautiful condition (Collection Jowap) 400

 3400 European civilian percussion pistol, circa 1830, nice decorated mountings (Collection Jowap) 150

3401 3402

 3401 European percussion pistol, conversion from flintlock to percussion (Collection Jowap) 150

 3402
Middle-East, flintlock blunderbuss, with beautiful damast barrel, made around 1800, little crack in stock, otherwise in very nice 
condition (Collection Jowap) 400

3403
 3403 Spain, Postwar, Spanish Mauser, La Coruna 1953, numbers partially matching, in nice condition, deactivated according to Dutch Law 70
 3404 Turkey, postwar, Hatsan Mod. 20 Air pistol, with airgun pellets, in excellent condition 10
 3405 18th century, powder flask, made of brass and horn, probably Scottish, rare (Collection Jowap) 30
 3406 Lot of five various powder flasks, made of wood and horn, mostly in nice condition (Collection Jowap) 60
 3407 Powder flask with double compartment in base, very nicely decorated with oakleaves, rare (Collection Jowap) 70
 3408 Early 19th century, two-way powder flask, ‘Crown’ marked on underside (Collection Jowap) 50
 3409 Lot of two small powder flasks (Collection Jowap) 50
 3410 Lot of two small powder flasks (Collection Jowap) 40
 3411 Small powder flask, with image of an ibex (Collection Jowap) 30
 3412 Small powder flask, with image of a dog (Collection Jowap) 30
 3413 Three-way powder flask, with removable bottom, marked marked (Collection Jowap) 40
 3414 Lot of two powder flasks, made of brass and horn, both inscribed on bottom of flask (Collection Jowap) 40
 3415 Lot of two powder flasks, made of brass and horn (Collection Jowap) 40
 3416 Lot of two powder flasks, made of brass and horn, nice pieces (Collection Jowap) 40
 3417 Large shot flask, horn and brass, sligthly twisted, nice piece (Collection Jowap) 40
 3418 Shot flask, horn and brass, nice piece (Collection Jowap) 20
 3419 Lot of two powder flasks, made of brass and horn, both interesting designs (Collection Jowap) 50
 3420 Three powder flasks, made of wood and horn, some with engravings (Collection Jowap) 35
 3421 Lot of two powder flasks, made of brass and horn (Collection Jowap) 40
 3422 Two various powder flasks, made of brass and horn (Collection Jowap) 35
 3423 Powder flask, made out of a claw, rare (Collection Jowap) 40
 3424 Powder flask, made of brass and horn, very nice decorative piece (Collection Jowap) 35
 3425 Early powder flask, made of brass and horn, probably 17th century (Collection Jowap) 30
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 3426 Large powder flask, made of metal and horn (Collection Jowap) 40

 3427 Three powder flasks and shot containers, various designs (Collection Jowap) 35

 3428 Five various leather shot pouches, interesting lot (Collection Jowap) 50

 3429 17th century, small cannon/gun powder tester, length approximately 14cm, nice and decorative piece (Collection Jowap) 25

 3430 Brass capper (Collection Jowap) 25

 3431 Lot of a bullet melting ladle and a brass capper/decapper (Collection Jowap) 20

 3432 Lot of three powder and shot measures, interesting pieces (Collection Jowap) 20

 3433 Lot of seven brass powder and shot measures, German and French, wooden handles (Collection Jowap) 35

 3434 Lot of nine small bullet molds, various types, amongst which rare ones, should be viewed (Collection Jowap) 50

 3435 Lot of nine small bullet molds, various types and era’s, should be viewed (Collection Jowap) 50

 3436 Lot of eight small bullet molds, various types, some very rare ones, should be viewed (Collection Jowap) 50

 3437 Lot of five small bullet molds, brass and metal, various types and sizes (Collection Jowap) 40

 3438 Large bullet mold, for twenty bullets in total (Collection Jowap) 15

 3439 Lot various firearms related items, amongst which oilers (Collection Jowap) 15

 3440 Lot miscellaneous, amongst which bullet extractors (Collection Jowap) 20

 3441 Lot literature, five publications, English language, amongst which ‘British Military Flintlock Rifles’ and ‘The Brown Bess’ (Collec-
tion Jowap) 5

 3442 Lot literature, four pieces, German language (Collection Jowap) 5

3443

3444

Blanke wapens / Swords, daggers etc.

Nederland / Netherlands

 3443
Lichte Cavalerie manschappensabel M1814 No3, kling gedateerd ‘1834’, en gemarkeerd ‘S&R’, lederen greep heeft schade. Geheel 
in flink gebruikte staat, doch zeldzaam 100

 3444
Onderofficierssabel M1843 voor marine adjudanten, zogenaamde ‘machinisten sabel’. Met makersmarkering ‘E.u.F. Hörster, Solin-
gen’ en ‘Yzerhouwer’, met bijbehorende sabelkwast. Keurig geheel, zeldzaam 300
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 3445 Infanterie officierssabel M1852, schede met dubbele draagring. Geheel heeft wat sporen van ouderdom 50

 3446 Infanterie officierssabel M1852, schede met dubbele draagring. Geheel heeft wat sporen van ouderdom 50

 3447 Infanterie officierssabel M1852, schede met dubbele draagring, eenmaal ring missend. Geheel heeft wat sporen van ouderdom 40

 3448 Infanterie officierssabel M1852, schede met enkele draagring. Rug gemarkeerd ‘J.F. Seegers, Eisenhauer’ geheel heeft wat sporen van 
ouderdom 40

 3449 Set kaarsenstandaards gemaakt van Infanterie Officierssabels M1852, eenmaal enigszins scheef, decoratief 50

 3450 Wandelsabel M1912, gemarkeerd ‘Yzerhouwer’, wat roest op onderzijde en punt kling, bijbehorende schede past niet geheel 60

 3451 Sabelhoes voor wandelsabel Model 1912 10

3452 3454

 3452 Interbellum, politiesabel Utrecht, met verchroomde korf, met schede. Kling en schede beiden genummerd ‘88’, in nette staat 50

 3453 Interbellum, politiesabel Utrecht, messingkleurig, met enigszins gekrompen schede, korf genummerd ‘223’, wat pitting op kling 40

 3454 Sabel gemeentepolitie,  geen markeringen zichtbaar, met lederen schede en troddel, geheel in nette staat 50

3455 3458

 3455
Politie klewang, met makersmarkering ‘Carl Eickhorn, Solingen’ op kling, genummerd ‘4’ op rug. Greep van roggehuid, met zwart-
rode troddel en metalen schede, minimale vliegroest en gebruikssporen 100

 3456 Moderne aanmaak van een stormdolk 20
 3457 Moderne aanmaak van een stormdolk 20

 3458
Naoorlogs, ponjaard Koninklijke Luchtmacht, maker ‘Carl Eickhorn, Solingen’, met bijbehorende ophanging en epauletten, fraai 
geheel in nette staat 150

België / Belgium

 3459
België/Congo, circa 1900, degen model 1845, met wapen Congo Vrijstaat ‘Travail et Progres’, kling heeft pitting, makersmarkering 
vermoedelijk aanwezig doch slecht leesbaar, borgschroef kap mist en gevest opgepoetst, niettemin zeldzaam stuk. Met niet-correcte 
schede

50
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 3460
Periode Leopold III (1934-1951), Officierssabel, kling gemarkeerd ‘Pour le Roi et la Patrie’, fraaie graveringen aan beide zijden van 
kling, met zwartgeschilderde, iets te korte schede 80

 3461 Periode Boudewijn (1951-1993), Officierssabel, kling gemarkeerd maker ‘Jules Fonson, Bruxelles’, met schede 60

Duitsland / Germany

 3462 Faschinenmesser M1864, crossguard marked ‘33A6 31’, scabbard has period repairs, some overall wear 50

3463 3465

 3463
Saxony, Infantry Officer Sword M1867, various markings on ricasso, maker marked ‘Weyersberg Kirschbaum & Co, Solingen’, with 
fish skin grip, metal sheath repainted.  Nice and hard to find sword 150

 3464 WWI, Prussian Infantry Officer Sword M1889 with folding cross guard, damaged, without scabbard, excellent restauration piece 20

 3465
WWI, Prussian Infantry Officer Sword M1889 with folding cross guard, ricasso marked ‘C. E’ (Carl Eickhorn), with leather thumb 
ring and iron hilt. Withou scabbard, some rust on various spots, perfect for restauration 50

3466

3469

 3466
WWI, Prussian Infantry Officer Sword M1889 with folding cross guard, ricasso marked ‘W.K&C’, tip of blade lightly skewed. Hilt 
beautifully decorated, with metal sheath and portepee, very nice piece 150

 3467 WWI, Prussian Infantry Officer Sword M1889, partially put together, with metal sheath and portepee 100

 3468 WWI, Bavaria, Infantry Officer sword, maker ‘W.K&C’, ricasso marked ‘Jos. Vierheiligs Nachf.’, blade engraved ‘In Treue Fest’. 
Blade sharpened, fish skin grip, without scabbard 30

 3469
WWI, Prussian M1889 Cavalry sword, ricasso maker marked ‘Alex Coppel, Solingen’, scabbard marked ‘12II.4.47.’, slightly rusted, 
with leather portepee 80

 3470 Prussia, Cavalry Officer sword M1889, ricasso maker marked ‘W.K&C’, hilt has some rust, without sheath 40
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 3471 Hessen, Cavalry Officer sword M1889, ricasso maker marked ‘W.K&C’, hilt has some rust, some damage to grip, without sheath 30

 3472
Bavaria, Cavalry Officer sword M1889, ricasso maker marked ‘F.W. Höller, Solingen’, hilt numbered ‘1920’. Hilt has some rust, 
minor damage to grip, without sheath 40

3473
3475

 3473
WWI, Prussia, Fusilier sword, maker ‘WKC’, ricasso marked ‘L. Steilberg Jr., Münster i/W.’, blade very nicely engraved. With 
leather scabbard, overall in good condition, nice piece 120

 3474 Prussia, cuirassier sword, partially put together, with modern scabbard 60

 3475 WWI, Reiter sword, engraving on blade slightly fainted, with fish skin grip, metal sheath repainted 100

 3476 WWI, Reiter sword in worn condition, added a theatrical sword 25

 3477 WWI, lot of two blades, Mecklenburg and Bavaria, with repairs, added part of a sword, interesting for restauration parts 40

 3478 Postwar, reproduction of Prussian lion head sword, with scabbard 40

3479

 3479
WWI, M1902 Kaiserliche Marine Officers dagger, including portepee and hangers, damask blade, maker marked ‘WKC’. Dagger has 
been recently uncovered after being hidden away for about a century, untouched in original condition, never been cleaned or polished, 
could be a very nice restauration project

400

 3480 WWI, trench knife, without scabbard, in good condition 30
 3481 WWII, reproduction Hitler Jugend dagger, marked RZM and engraved with ‘Blut und Ehre!’ tekst 20
 3482 WWII, reproduction Hitler Jugend dagger, marked ‘RZM’, ‘Original Eickhorn, Solingen’ and engraved with ‘Blut und Ehre!’ tekst 25
 3483 WWII, reproduction SS dagger 15
 3484 Pin WKC, reverse marked ‘Deschler & Sohn, München’ 5

Engeland / United Kingdom
 3485 18th century, short sword, ricasso marked ‘GR crown’ (Collection Jowap) 50

 3486 East India Compagny Pattern 1822 Officer sword, ricasso marked ‘E.I.C., with engravings on blade, with folding cross guard, with 
damaged scabbard 50

 3487 1845/54 pattern Infantry Officer sword, various markings on ricasso and leather sheath, also broad arrow marked, with fish skin grip, 
some age but in decent condition 150
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 3488
1845/54 pattern Infantry Officer sword, maker marked on ricasso ‘Robert Mole & Sons, Birmingham’ and various broad arrow mark-
ings. Blade nicely decorated, fish skin grip and leather hilt guard, some rust on top of blade, with metal sheath 175

 3489
1853 pattern Cavalry sword, blade marked ‘Mole’, hilt marked ‘16QL’ and ‘R.I.76’, sheath marked ‘16QL, 81’ and ‘R.I.72’. Some 
pitting and rust, rare piece 120

3490
3491

 3490
1857 Pattern Engineers sword, maker marked ‘Hawkes & Co, London, Manufacturers to the Queen’, numbered ‘1725’. With fish skin 
grip, traces of age but overall in nice condition 100

 3491
1912 pattern Cavalry Officer sword, blade marked ‘London made’, hilt marked ‘S.W.A.’. With fish skin grip, some damage to leather 
sheath 150

 3492 WWI/Interbellum, George V 1897 pattern Infantry Officer sword, maker ‘C.Boyton & Son, Clerkenwell, E.C’, nicely engraved, with 
scabbard and hanger, minor damage to scabbard 70

3493
3494

 3493
Malaysia/England, 1897 pattern Infantry officer sword, maker marked ‘Wilkinson Sword Ltd., Made in England’ on ricasso, num-
bered ‘87126’. With fish skin grip, nicely engraved blade with coat of arms of Malaysia and portepee 150

 3494
Scotland, WWI/Interbellum, Basket Hilt Sword, ricasso marked ‘J.R. Gaunt & Son, Limited Late, Edward Thurkle, London & Bir-
mingham’, back of ricasso numbered ‘15158’. Blade nicely decorated, marked George V, hilt has some rust on one side, with leather 
sheath, nice and rare piece

200
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 3495
Royal Artillery sword, ricasso marked ‘Patent solid hilt, Henry Wilkinson, Pall Mall, London’, blade numbered ‘30197’, very nicely 
engraved. According to the archives completed/sold on 2 July 1890 to Mr. C. Behrens. With leather sheath and portepee, in good 
condition

200

 3496 WWII, reproduction Fairbairn Sykes dagger, with leather sheath, added a reproduction WWI German trench knife 25

Oostenrijk-Hongarije / Austria-Hungary

 3497
WWI, M1853/89 pioneer short sword, crossguard and scabbard both marked ‘R A 3’, crossguard numbered ‘B132 2B’, considering 
the age in nice condition, rare 150

USA

 3498 Postwar, US Army M1902 Officer Sword, with nice engravings, named to ‘Lt. A. Salomon’ 30

Zwitserland / Switzerland

 3499 Postwar, SIG M1957 dagger, blade marked ‘F over W’ (Waffenfabrik Bern) and ‘W 661003’, in mint condition 10

 3500 Postwar, SIG M1957 dagger, blade marked ‘F over W’ (Waffenfabrik Bern) and ‘W 664635’, in mint condition 10

3501

3502

Wereld / World

 3501
18th/19th century, officer sword, with nicely decorated hilt and scabbard and grip made of horn, unknown country of origin, very 
interesting piece 150

 3502 Italy, Model 1860 heavy cavalry sword, ricasso marked ‘S&K (Schnitzler & Kirschbaum, Solingen), in nice condition 50

 3503 Mexico, 19th Century, Cavalry Sword, marked ‘R M’ and ‘A.C. Mexico’, leather grip possibly replaced, with black painted, probably 
incorrect scabbard 50
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 3504 Japan, katana, possibly partially put together, with matching leather sheath 250
 3505 Japan, postwar, reproduction Katana, with wooden base 10
 3506 Modern sword with curved blade, without scabbard 25
 3507 WWI-WWII, lot of three German and US fighting daggers, all with issues 50
 3508 Lot of two daggers, both probably made for tourism market, amongst which Inuit 5
 3509 Postwar, lot of six various daggers and more, different countries and era’s 25
 3510 Postwar, lot of two machetes, one with sheath, marked ‘Made in Japan’, various conditions 10
 3511 Lot of approximately 17 various old blades, should be viewed, very interesting for restauration 50
 3512 Lot various sword parts, can be used for restauration 10
 3513 Lot of four metal sheaths, repainted or polished but otherwise in good condition 20
 3514 Lot of 10 metal sheaths, some repainted, on average in good condition, interesting lot 60
 3515 Lot of five sheaths, in various conditions, reproductions, excellent for restauration 10
 3516 Lot of five metal sheaths, in rusted condition, later manufacture 10
 3517 Lot of five sheaths, in various conditions, reproductions, excellent for restauration 10

Bajonetten en divers / Bayonets and miscellaneous

Nederland / Netherlands
 3518 Hembrugbajonet, Mariniers, in vondststaat 20

3519

3522

 3519
WOII, Hembrug bajonet, kling gemarkeerd ‘Hembrug’ en ‘Z onder kroon’, stootplaat gemarkeerd ‘6234 JJ’, in redelijk nette staat, 
drukknop werkend 30

 3520 WOII, Hembrug bajonet, kling gemarkeerd ‘Hembrug’ en ‘L onder kroon’, stootplaat gemarkeerd ‘1423 U’, wat pitting doch in 
redelijk nette staat, drukknop werkend 30

 3521 Naoorlogs, lot van drie schedes voor FN-Fal en drie ophangingen 10
Duitsland / Germany

 3522
WWII, bayonet for K98, scabbard and bayonet number matching marked ‘9391 V’ and ‘41 fnj’ (Alcoso, Solingen), some traces of 
rust, with cavalry frog 50

 3523 WWII, bayonet for K98, with postwar engraving ‘26. Waffen Grenadier Division SS Hungaria, Zur Erinnerung an meine Dienstzeit in 
der SS’. Maker marked ‘44cqh’ (Clemen & Jung,1944) 50

 3524 WWII, bayonet for K98, with postwar engraving ‘36. Waffen Grenadier Division der SS , Zur Erinnerung an meine Dienstzeit in der 
SS’. Maker marked ‘42asw’ (E.u.F. Hörster, Solingen, 1942) 50

3525

 3525
WWII, Germany/Portugal, M1904 bayonet for Portugese Mauser, numbered on grip ‘G8796’, makermarked ‘Simson & Co, Suhl’, in 
nice condition 30
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Engeland / United Kingdom
 3526 WWII, lot of six Lee-Enfield No4 MKII spike bayonets, without scabbards 20

Frankrijk / France
 3527 Lot of two Lebel bayonets Mle 1886, one with scabbard, some pitting and rust, pushbuttons still working 30

Zwitserland / Switzerland

 3528 M1914 Pioneer sawback bajonet, maker ‘Waffenfabrik Neuhausen’, with scabbard, little bit rusted, hard to find 80
 3529 WWII/Postwar, M1918 bayonet, ricasso marked ‘Elsener Schwyz Victoria’, numbered ‘220923’, with scabbard 30
 3530 Postwar, lot of two SIG M1957 bayonets, in mint condition 20

USA
 3531 M4 bayonet, cross guard marked ‘U.S.M4, PAL’, scabbard marked ‘USM8A1, PWH’ 25

World
 3532 Spain, M1893 bayonet, maker marked ‘Artilleria Fca. Nacional Toledo’, ricasso numbered ‘2A00275’ 25

 3533 Spain, M1893 bayonet, maker marked ‘Artilleria Fca. Nacional Toledo’ and numbered ‘26744’. Metal grip parts painted black, with 
scabbard 15

 3534 Sweden, M1896 bayonet, ricasso and scabberd maker marked ‘E.A.B.’ (Erik Anton Berg), ricasso numbered ‘798’, with frog 25
 3535 WWI, lot of two bayonets and one sword, amongst which M1888 MkII  and M1886 Lebel bayonet, all in bad condition 20

 3536 WWII, lot of M1941 Bolo bayonet, numbered ‘7790 B’ with black painted scabbard numbered ‘6416 Q’ and K98 bayonet in relic 
condition 15

 3537 Lot of three bayonets, Italian M4 bayonet, Sten No.4 MKII spike and VZ58 bayonet, all with scabbards 30
 3538 Lot of three bayonets, Italian M4 bayonet, Sten No.4 MKII spike and VZ58 bayonet, all with scabbards 30

Tot en met WOI / Until WW I

Nederland / Netherlands
 3539 Klein lot bestaande uit wat kokardes en andere losse onderdelen 10

 3540 Mobilisatie glaasje, ‘Sergeant van Dijk, Mobilisatie 1914-15, Hagestein’, toegevoegd glazen asbak met achtergrond van Duitse 
sigarenbandjes 10

België / Belgium
 3541 Dolman hogere officier, in slechte staat, restauratie-object 25
 3542 Dolman lansiers manschappen, in slechte staat, opknapper 20
 3543 Tuniek, voorzien van knopen Artillerie 5

 3544
Tuniek model 1914 Medische Dienst, hogere officier, geborduurde kraag, wapenkleur amarant. Tuniek is sleets met schade, doch zeer 
zeldzaam 100

 3545 Jas onbekend model, voorzien van Garde Civique knopen, interessant stuk 20
 3546 Garde Civique, hoed garnituur manschappen 10
 3547 Lot van vijf ‘tulpjes’ ten behoeve van pluimen voor militaire hoofddeksels 20
 3548 Circa 1900, kavel bestaande uit zes stuks kokardes 20
 3549 Helmplaat 10e linie, toegevoegd wat kokardes en andere onderdelen 15

 3550 Kavel bestaande uit drie politiehelmen Antwerpen, tweemaal met stadswapen op voorzijde, kinriem eenmaal niet origineel. Binnen-
werken in diverse condities, tweemaal gemarkeerd ‘Fonson Bruxelles’, flinke tekenen van tand des tijds , leuke opknappers 30

 3551 Kavel bestaande uit vier politiehelmen, tweemaal met stadswapen Antwerpen op voorzijde. Binnenwerken in diverse condities, met 
diverse gebreken, leuke opknappers 30

 3552 Lotje kokardes en aanverwanten 10
Frankrijk / France

 3553 M1915 Adrian helmet, with plate ‘Soldat De La Grande Guerre, 1914-1918’, bomb repainted, liner missing 20
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 3554
Cavalry cuirass, consisting of breastplate and backplate. Frontplate maker marked ‘Chatellerault, 8bre 1846, 3T. 1L. No 154’, back-
plate maker marked ‘Klingenthal, October 1829, 2T. 1L. No 5958’. One leather strap broken, overall in nice condition 250

 3555 Garde Republicaine working dress, many markings on lining 5

 3556 Lot of two French canteens, one with parts of leatherwork, added three pré-WWI artillery belts 10

 3557 Small enamel plaque, possibly from tombstone, with photograph of an aviator, interesting piece 10

Engeland / United Kingdom

 3558 SRD rum jug, marked ‘Glasgow’ 10

Duitsland / Germany

 3559 Pickelhaube model 1915, Prussia, nicely marked inside, cockades and chinstrap reproduction, liner considering the age in good condi-
tion 80

 3560 Pickelhaube model 1915, Prussia, one cockade missing, chinstrap broken, liner considering the age in nice condition 70

 3561 Old copy of a Bayern officers pickelhaube, possibly rebuild firefighter helmet 10

3562

3565 3566

 3562
Frontplate for pickelhaube Prussia, most likely Guards Foot Artillery, attachments on back missing, some small holes, but otherwise 
in nice condition, hard to find 25

 3563 Old Army tunic, unknown, possible reproduction 5

 3564 M1916 helmet, in ground dug condition, without liner 25

 3565 Prussia, pair of shoulder epaulettes, considering the age in good condition 30

 3566 Reichsmarine Signal man sleeve badge 20

 3567 Belt and buckle, some wear, but overall in nice condition 25

 3568 Small framed sketch of a Uhlan ‘Vor dem Angriff’ 5
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 3569
Menu with picture of Kaiser Wilhelm on it, ‘27. Januar 1912. Herr Leutn. Steinback.’, added a picture ‘Erinnerung and den Drachen-
fels’ 10

 3570 Presse papier Kaiser Wilhelm 10
 3571 Hessen, reproduction horse saddle pad ‘Gott Ehre Vaterland’ 20
 3572 Reproduction Reichsmarine flag, 93x135cm 5
 3573 Reservistenflasche, ‘Vergnügt steckt der Reservemann sich eine Cigarette an’, interesting piece with cigarette holder inside lid 20

 3574 Reservistenflasche, ‘Raus aus Metz, Res. Blotz, 1898’, with Zeppelin bottle cap 30
 3575 Reservistenflasche, various pictures on it 20
 3576 Reservistenflasche, ‘Raus aus Rawitsch Reservist Buhrmann 1910/12’. With eagle bottle cap 30
 3577 Reservistenflasche, two pieces, porcelain with metal, amongst which ‘Reservist Kügel, 2. Battr. Feld. Art. Reg.’ 30
 3578 Reservistenflasche, two pieces, glass with metal, ‘Raus aus Mainz’ and ‘Frankfurt a.M.’, some damage, but very decorative 20
 3579 Reservistenflasche, two pieces, glass with metal, amongst ‘Raus aus Trier’, some parts missing 30
 3580 Reservistenflasche, two pieces, glass with metal, amongst which ‘Raus aus Hannover’, some later modifications 20
 3581 Reservistenflasche, three pieces, amongst which ‘Danziger Infanterie Regiment’, repairs and restaurations, incomplete 30

 3582 Reservistenflasche, two pieces, glass with metal, ‘Raus aus Nieder-Jeutz’ and ‘Raus aus Aurich’, very nice bottlecaps 40

3583

 3583
Reservistenkrug, three pieces, amongst ‘4. Eskr Weib Drag. Regt. Kais. Nicol. II v. Rusl. 2. Grobh. Hess. Nr.24. Darmstadt. 1912-15’, 
possibly later manufacture 50

 3584 Reservistenkrug, ‘Erinnerung an das Kaisermanöver 1909, 4 Comp. Bad. Pionier Bataillon Nr.14 Kebl. 1908-10’, nice piece 30

 3585 Reservistenkrug, three pieces, amongst which ‘4. Eskr Weib Drag. Regt. Kais. Nicol. II v. Rusl. 2. Grobh. Hess. Nr.24. Darmstadt. 
1912-15’, possibly later manufacture 50

 3586 Reservistenkrug, two pieces, later manufacture 20

 3587 Regimental porcelain pipe, ‘König. Bayerisch Fuss Artillerie Regiment No. 2 in Metz 1899-1901 - L. 95 cm, wear and tear consistent 
with use and age - 20

 3588 Three regimental porcelain pipes, ‘Reservisten Matheis’, Regiment No. 138, Strassburg 1895-97, “ 3e Batt. 1e garde Feldartillerie 
Reg. Berlin 1904-1906 and one other - chips on two pipes - 30

 3589 Four regimental porcelain pipes, ‘Regiment Köslin 1912-15’, ‘Reservisten Infanterie Reg. No. 28 Coblenz and two others - one with 
chip - 30

 3590 Four regimental porcelain pipes, ‘ Res. Getr. Wilhelm Gelhause’ 1899-1901, ‘Res. Oster’ 1895-98, ‘Res. Getr. Slomp 1907-1910 and 
one other - hairline and one restauration - 25

 3591 Four regimental porcelain pipes,’ Reservisten Nienhaus, Düsseldorf 1899-1902 and three other - two with restaurations - 25
 3592 Four regimental porcelain pipes, ‘ Grenadier Schiele, Ulm 1895-97’, and three others - one with chip - 30

 3593 Seven porcelain pipes, Waterloo and WW 1, ‘Weinachten 5e armee’, ‘Escadrille Rep 15’, ‘Drapenau Regimentaire’ and three others 
- two with hairlines - 25
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 3594 Three porcelain pipes depicting Kaiser Wilhelm I and II and one biscuit porcelain pipe depicting King Albert I of Belgium - one 
hairline and one with chip - 15

 3595 Five regimental porcelain pipes, ‘ Reservisten H. Grossehakenkamp, Inf. Regt. No 53 Kalk 1906-1908 and four others - one restaura-
tion, two chips - 25

 3596 Five regimental porcelain pipes, ‘ Res. Steinbrügge, München 1901-1903’, ‘Res. Völkering, Dieuze, 1898-1900, and three others - 
two hairlines and one restauration - 20

 3597 Six porcelain pipes, including two regimental pipes, one Slovakian, dated 1900 - wear and tear consistent with use and age - 30
 3598 Eight mostly regimental porcelain pipes, including one celebrating the German Turkisch coalition - four with damages - 20
 3599 Five large regimental porcelain pipes, ‘ Res. Wolters, St. Avold, 1896-99’ and four others- four with damages - 20
 3600 Five large regimental porcelain pipes, ‘Getreiter Wilhelm Wunderling, Husaren Reg. 17 and four others - two with damages - 30
 3601 Five large regimental porcelain pipes, ‘Reservist Sprengler, Darmstadt 1901-1904’ and four others - two with damages - 30
 3602 Five large regimental porcelain pipes, ‘Deutschland Kaiser’ and four others - three with damages - 25
 3603 Four large regimental porcelain pipes, ‘Wilhelm II, Infant. Reg. No. 135 Diedenhove 1898-1900 and three others 30
 3604 Five large regimental porcelain pipes, ‘Reservist Luth, 1898-1900 and two others - two with damages - 25
 3605 Five large regimental porcelain pipes, ‘Paul Bill, Wandsbeck 1897-1890 and four others - two with damages - 25
 3606 Six large regimental porcelain pipes, mostly late 19th century - all with damages - 20
 3607 Seven large regimental porcelain pipes, mostly 19th century - all with damages - 20
 3608 Five large regimental porcelain pipes, ‘Resw. Graf, II Batt. Feld. Art. Reg. No.45 1902-1904 - four with damages - 20
 3609 Nine large regimental porcelain pipes, mostly 19th century - all with damages - 40
 3610 Large lot of aprox. 30 regimental and other porcelain pipe heads and incomplete parts, mostly Germany, late 19th century 100

World
 3611 Unknown tunic, in bad condition 10
 3612 Military wooden hatblock, size 56, possibly German 5
 3613 About 1900, large lot various hackles and plumes 20

 3614 Two large regimental porcelain pipes, ‘Emile Rasmus Petersen, Trainconstabel 4e Batt. No. 414 and portrait of King Frederik VII of 
Denmark 25

 3615
Three regimental porcelain pipes, ‘Henning Chr. Henningsen, Tjenesten 1899-1900’, ‘S.P. Jensen, Tjenesten’ and ‘Mortensen, Tjenes-
ten 1884’ - L. 125, 140 en 160 cm, one with restauration, one with hairline - 25

Interbellum

Nederland / Netherlands
 3616 Petje Mariniers, bezichtiging aanbevolen 20
 3617 Lot van drie beenkappen zwart leder, lichte schade 5

België / Belgium
 3618 Driemaal speelgoedfiguren ‘Lineol’ en ‘Elastolin’, koning Leopold III en twee cavaleristen, in redelijk fraaie toestand 25
 3619 Kleine verzameling tinnen speelgoedsoldaatjes, circa 21 stuks, voornamelijk Belgische leger 15

Engeland / United Kingdom
 3620 Ceremonial tunic Grenadier Guards, general service buttons, so probably replaced 20

3621
Duitsland / Germany

 3621
Stahlhelm membership badge, dated 1930, reverse maker marked ‘Ges. Gesch. 935, STH’ (Stahlhof Magdeburg), numbered and dated 
on reverse (213, 10.8.30.) 40
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WOII / WW II

Nederland / Netherlands

 3622
Kepie manschappen Artillerie, binnenzijde gemarkeerd ‘Blomjous, den Haag’, enige motgaatjes aan bovenzijde en achterzijde, overig 
in nette staat 40

 3623 Politiepet, volgens label aan binnenzijde Politieschool Schalkhaar, bezichtiging aanbevolen 20
 3624 Gevangenenmuts zoals gedragen in Kamp Westerbork, aangrijpend stuk geschiedenis 25
 3625 M34 helm, binnenwerk compleet, met stempelingen, helmplaat verwijderd 20
 3626 M34 helm, helmplaat repro, buitenzijde mogelijk overgeschilderd, leuk voor re-enactment 10

 3627 Gala uniform Sergeant der Artillerie, met forse restauraties, met makerslabel ‘Schoemaker, Den Haag’ 25

 3628 Lot van twee geëmailleerde Rode Kruis kraagschildjes 10
 3629 Lot van vier sets ‘bananenschillen’, toegevoegd tweemaal los 15
 3630 Kavel bestaande uit circa 16 rangonderscheidingstekens, zogenaamde ‘bananenschillen’, diverse condities 15
 3631 Lot met 6 Nederlandse ‘bananenschillen’, rangonderscheidingstekens, waarbij tweemaal set 10

 3632 Set van 12 stuks mouwleeuwen (Nederland), zoals gebruikt in het Nederlandse leger vanaf 1944 20

 3633 Klein lotje diverse kokardes en emblemen 10
 3634 Helmplaat voor M27/M34 helm, twee mouwleeuwen ‘Nederland’ en een stoffen embleem 5

3635

3637

 3635 Lot bestaande uit circa 11 Marine Luchtvaart wings, letters ‘S’, ‘T’, ‘TS’ en ‘TMS’, diverse Britse markeringen op achterzijde 25

 3636 Lot van zes Nederlandse wings, enkele naoorlogs, interessant geheel 20

 3637 Gasmasker model G, met bijbehorende filter en draagtas, geheel heeft sporen van tand des tijds 50

 3638 Cavalerie sabeldrager, mogelijk van voor WOII, geen markeringen zichtbaar, stiksel mogelijk gedeeltelijk vervangen, bezichtiging 
aanbevolen 15

 3639 Giberneriem, ten behoeve van galatenue, zonder tasje 20

 3640 Naamplaatje, 18e Regiment Infanterie, 1937, in keurige staat 10

 3641 Lot met betrekking tot hulp aan onderduikers, waarbij veel papierwaark, waaronder ‘Legitimatie Landelijke Organisatie voor hulp aan 
Onderduikers (L.O.)’, divers papierwerk en een knijpkat. Toegevoegd wat naoorlogse politie-emblemen 25
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 3642
Lot van circa 25 rastercliché’s voor dagblad-illustraties van bekende personen, overwegend oorlogs doch ook wat voor-oorlogs, waar-
bij afbeeldingen van Hitler en diverse hoge SS officieren 50

 3643 Drie noodkacheltjes 5
 3644 Lot van vijf pistoolholsters en een patroontasje, mogelijk naoorlogs 10
 3645 Lot van twee sets draagriemen ten behoeve van ransels, waarbij gestempeld ‘Van der Horst en de Heus’ 10
 3646 Deksel van eetketel 5
 3647 NSB arm embleem, in nette staat, dient bekeken te worden 25
 3648 Lot van twee NSB metalen rangtekens, ideaal voor restauratiedoeleinden, zeldzaam 20
 3649 Metalen Landwacht embleem, achterzijde gemarkeerd ‘Ges. Gesch. 37’, speld aan één zijde afgebroken 10

 3650 Klein lotje bestaande uit vijf NSB en Duitse speldjes en emblemen, waarbij ‘Zwarthemden-bijeenkomst Mobilisatiejaar 1939’, toe-
gevoegd twee onbekende emblemen met zwijnenkop 10

 3651 Lot diverse attributen Schalkhaar Politie, waarbij beschadigde doch interessante foto van Muzikant 15
 3652 Groot lot knopen onderkleding Nederlandsche Arbeidsdienst 15
 3653 Flink lot van circa 180 Winterhulp luciferdoosjes 15
 3654 Puzzel ‘23 April 1945, De eerste vliegmachines met levensmiddelen boven Nederland’, in origineel doosje, vermoedelijk compleet 5

België / Belgium
 3655 Vlag voorzien van Vlaamse Leeuw, enkelzijdig, circa 135x145cm, naoorlogse aanmaak 5

Frankrijk / France
 3656 M1945 tankhelmet (Jeanne d’Arc helmet), nicely marked on inside ‘Franck 1950’, postwar used, liner in good condition 40
 3657 Gendarmerie kepie, dated on inside ‘1938’ 10

Engeland / United Kingdom
 3658 Dispatchrider helmet, liner partially damaged, dated ‘19??’ 20
 3659 Lot of five MKII helmets, mostly with wartime markings, in various conditions 25

3660

 3660 Lot of four helmets, one MKIII helmet in nice condition, two postwar MKII helmets and one Dutch repainted M34 helmet 20
 3661 Lot of six various helmets, amongst which two Zuckerman helmets with liners, should be viewed 10
 3662 Chinstrap for parahelmet, possibly postwar 10
 3663 Denison camouflage tankers pixie suit, damaged, buttons missing, nice for restauration 10
 3664 Tunic Scots Guards, dated ‘1938’, replaced buttons and damage to cuffs 10
 3665 Ats anklets set, leather, dated 1942, leather still flexible, both in good condition 10
 3666 Clasp knife lanyard, unopened bundle of 25 pieces 20
 3667 Approximately 30 canteen corks 10
 3668 Lot of ten mine-markers 10
 3669 Small box with ten first-aid field dressings 15
 3670 Lot of three civilian gasmask bags, all dated WWII period, added a yellow bag 5

 3671 Lot consisting of childrens gas masks, dated 1938, made by Airguard Ltd, London, rubber not in best shape, added a spare filter of a 
civilian gasmask 5

 3672 Lot of 10 Civil Defence armbands, mostly with Kings Crown 10
 3673 Anti-gas suit mittens, worn over the gas-suit, eight sets, mostly wartime dated, twee variants 10



Saturday October 10, 2020 Militaria en diversen

194

3674

3680

kavel TRUE Inzet

 3674 Leather holster for British flare gun, marked and dated ‘J.B.B 1940’, stitching on bottom partially loose, with original strap 15

 3675 Two oilers for Lee Enfield rifles, Broad Arrow stamped, maker marked ‘H.J&S’ and ‘H.S.C’ 5

 3676 Lot of 10 Anti-gas Eyeshields, all in original packages 15

 3677 Lot of 10 British Army WW2 issue mess tins 20

 3678 Lot of eight British and US mess tins, partially complete 5

 3679 Lot of two jerrycans, with ‘War Department’ markings, dated 1943 and 1944 15

Canada

 3680 Bugle Ontario Regiment, Royal Canadian Armoured Corps (Black Cats), with motto ‘Fidelis et Paratus’ 15

 3681 Horn Ontario Regiment, Royal Canadian Armoured Corps (Black Cats), with motto ‘Fidelis et Paratus’ 10

USA

 3682 Ike jacket, no labels or buttons 5

 3683 Lot chino ranks, three sets, Technical Sergeant 5

3684
3690

 3684 US Airforces A1 overshoes, ‘mens L’, in good condition, one zipper needs repair, rubber still flexible 50

 3685 Overshoes, dated ‘27 February 1943’, maker ‘US Rubber Co’, in very nice condition 10

 3686 British made M36 pack, dated 1944, with modification on rear side, with two leather straps 20

 3687 Anti-gas hood, with tag, in nice condition 10

 3688 US Army Corps of Engineer compass, maker marked ‘Superior Magneto Corp.’, dated ‘3-45’ 5

 3689 Lot of seven Anti-gas Eyeshields, all in original packages 5

 3690 Box vacuum tubes, dated July 1944, for US Army and Navy, about 96 pieces, almost all in original packages, in damaged original box 50

 3691 Lot of nine US canteens and four British canteens, several dates, various conditions 15

 3692 Lot of various US and British military items, amongst which five US mess tins, all WW2 dated 10
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Duitsland / Germany

 3693 Polizei shako, liner marked ‘58’, cockade possible postwar, some damage but nice piece 100

 3694 Visor cap officer Infantry, unusual design, possible privately made, minor damage but overall in nice condition 100

 3695 Lot of three Luftwaffe sidecaps, probably old copies made of original fabric, some damage 20

 3696 Waffen SS M40 sidecap, possibly old copy, should be viewed 25

3697

3703

 3697
DAK tropical pith helmet, 2nd model, liner maker marked ‘JHS’, size ‘55’, dated ‘1942’, strap broken, overall in nice condition, 
shields on both sides present 50

 3698 Lot of 10 DAK kokades 20

 3699 Two metal Luftwaffe cap badges 25

 3700 Two metal Zoll cap badges 25

 3701 Two political cap badges and cockade 10

 3702 Lot various cap badges and cockades, nine pieces in total, should be viewed 25

 3703
Dutch tunic, dated ‘40 C.N.A. 2W’ (1940, Centraal Magazijn Amsterdam), converted for German use, added chest eagle and collar 
tabs, in very fine condition, interesting original tunic 400

 3704 M36 jacket, possibly old Jancke copy, some buttons missing 10

 3705 Luftwaffe overcoat, damage and repairs on several places 20

 3706 Collar laces, uncut, one-side, large amount 5



Saturday October 10, 2020 Militaria en diversen

196

3707
3709

kavel TRUE Inzet

 3707 Lot of approximately 35 collar tabs, epaulletes and insignia, in various conditions, interesting 40

 3708 Lot buttons and rank pips, approximately 18 Kriegsmarine buttons, 69 various numbered buttons and 22 rank pips 25

 3709 SA Wehrmannschaft armband, inside marked ‘1412: Berlin’, outside marked ‘Inspectie Code’ 30

 3710 SA Wehrmannschaft armband, marked ‘Osieck’ 30

 3711 Strassen-Erlaubnis armband, as used by civilians who were allowed on the streets after curfew 10

 3712 Wehrmacht porcelain plate, marked ‘Heinrich&Co., 1942’, in nice condition 5

 3713 Luftwaffe soup bowl, marked ‘FL.U.V., Heinrich&Co., 1940’ (Flieger Unterkunft Verwaltung), in nice condition 15

 3714 Lot bandages and medical equipment, 10 pieces in total 25

 3715 Lot various German equipment, amongst which Rucksacke marked and dated ‘Gebr. Lehmann, Neukirch (Lausitz), 1938’. Pieces are 
in various conditions, should be viewed 25

3716 3727

 3716 Two magazine pouches for MG13, with strap, in used but good condition, without magazines 50

 3717 Lot various equipment, consisting of Affe, K98 pouch, empty gasmask canister and two field bottles, mostly in nice condition 50

 3718 Lot of four MG belts with two starters 10

 3719 Lot of German canteens, several dates 5

 3720 Lot of three Affes and one backpack, incomplete, nice for restauration 10

 3721 Heeresverpflegungssack, dated 1944, cut open on the sides, still nice for decoration 5

 3722 Gasplane Tasche converted to ammo pouch, possibly Volkssturm, interesting 5

 3723 Lot of 20 dust protection glasses, in original packages 20

 3724 Feldfernsprecher 33, dated 1938, with WaA markings, looks complete 30

 3725 Lot of five reproduction Heer belt buckles 15

 3726 Reproduction Heer buckle and belt 5

 3727 Gun sight for artillery piece, maker ‘C.P. Goerz, Berlin’, ‘DRP’ marked, in good condition with clear optics 50
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 3728
Wooden ammunition box as used for captured Russian 122mm field guns (K390), various labels, dated 1944, hard to find. Added an 
MG-kasten in rusty condition, cannot be shipped 20

 3729 Late war wooden box for Stielhandgranate, possibly reproduction 10
 3730 Large heavy statue of German soldier, reproduction, height about 70 centimeters, can not be shipped 30
 3731 Tinnie ‘N.S.D.A.P. Ortsgr. Varel, Deutsch. Tag im Lufkurort Varel, 2 Aug. 1931’, hard to find 35
 3732 Hitler Jugend Party membership pin, reverse maker marked ‘RZM, M1/90’ (Apreck & Vrage) 20
 3733 Star of David, marked ‘Jude’ on front, authenticity unverifiable 20
 3734 Lot of approximately 25 silver 2 Mark coins, 4x 5 Pfennig, 11x 5 Pfennig and 13x 2 Pfennig 20
 3735 Lot of approximately 25 silver 2 Mark coins, 4x 5 Pfennig, 11x 5 Pfennig and 13x 2 Pfennig 20
 3736 Lot of approximately 25 silver 2 Mark coins, 4x 5 Pfennig, 11x 5 Pfennig and 13x 2 Pfennig 20
 3737 Lot of approximately 25 silver 2 Mark coins, 4x 5 Pfennig, 11x 5 Pfennig and 13x 2 Pfennig 20

3738

3750
 3738 Lot of six Luftwaffe insignia, amongst which Flak Funker 25
 3739 Lot of seven Luftwaffe insignia, amongst which Engineer and Funker 25
 3740 Small lot various badges, reproductions 10
 3741 Lot of approximately 19 patches and insignia, older reproductions 10
 3742 Lot various metal insignia and other parts, mostly original, lot should be viewed 10
 3743 Small lot various reproductions, amongst which three cufftitles 15
 3744 Small lot insignia, badges and medals, mostly originals, some with damage, should be viewed 20
 3745 Box various insignia, mostly original 10
 3746 Lot of 18 various reproduction Abzeichen 10
 3747 Lot various reproductions 5
 3748 Box various reproductions 10

Japan
 3749 Japanse movie prop helmet, used by US film industry around 1950/60, helm is made out of helmet with leather innerwork 20

World
 3750 Greece, M34/39 helmet, with liner, in decent condition 10
 3751 Russia, M35 Pilotka sidecap, some wear, emblem possibly later manufacture 20

Nederlands-Indië / Dutch Indies

 3752 Battledress, gestempeld ‘D.K.G.’, in keurige staat 10
 3753 Lot van twee BD-model jasjes, twee tropical Service Dress jasjes en eenmaal Airtex shirt, diverse stempelingen, waarbij MVO en BD 25
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 3754 Overjas, gedateerd 1941, voorzien van Nederlandse knopen en mouwleeuw 5

 3755 Zwartlederen motorbroek, gemarkeerd ‘DKG’, ten behoeve van motorordonnansen, leder nog soepel, maat 54, fraai gestempeld 
‘D.K.G., MVO, Rijkseigendom’ 25

 3756 Zwartlederen motorbroek, ten behoeve van motorordonnansen, leder nog soepel, met voering 25

 3757 M7 schouderholster voor Colt M1911, zoals gebruikt door KNIL, drukknoopje gemarkeerd ‘FIX Cote a Soulever’ 25
 3758 Circa 1900, doosje esculaap knopen en drietal emblemen, vermoedelijk ten behoeve van Atilla Geneesheer Knil 10

 3759

WOII, set kraagspiegels Majoor KNIL ten behoeve van de witte djas toetoep, lokale aanmaak, voorzijde goud, achterzijde zilver. 
Achterzijdes gedateerd ‘15-8-1941’ en ‘Mamoedjoe’, zelfbesturend landschap, behorende tot de gelijknamige onderafdeling van de 
afdeling Mandar, gouvernement Celebes en Onderhorigheden, zeer zeldzaam. Toegevoegd twee maal leeuw ‘Nederland’, waarbij 
eenmaal zilveren, enkele sterren en onderscheiding 15 Jaar Trouwe Dienst

250

 3760 WOII, set kraagspiegels Generaal KNIL ten behoeve van de witte djas toetoep, stoffen uitvoering met metalen sterren 25
 3761 Metalen petleeuw, achterzijde gemarkeerd ‘Corzo’ (Cordesius en Zonen) 10

3762

3763

 3762 Metalen schouderembleem Indisch Instructie Bataljon 30

 3763
Metalen mouwembleem Je Maintiendrai, twee draagspelden. Toegevoegd metalen mouwembleem Oorlogsvrijwilligers, één draa-
gspeld, beiden achterzijde gemarkeerd ‘Cordesius & Zonen, Batavia C.’ 25

 3764 Metalen mouwembleem T-Brigade, twee draagspelden, achterzijde gemarkeerd ‘Cordesius & Zonen, Batavia C.’, licht gebogen 15

3765
3766

 3765 Metalen mouwembleem W-Brigade, één draagspeld, achterzijde ongemarkeerd 20

 3766
Metalen mouwembleem L.I.B. 1-1 R.I. ‘Bataljon Drenthe’, één draagspeld, achterzijde gemarkeerd ‘Cordesius & Zonen, Batavia C.’, 
zeldzaam 25
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 3767 Metalen mouwembleem 6e Bat. Garde Grenadiers 411 B.I., één draagspeld, achterzijde ongemarkeerd, enige schade aan voorzijde 20

 3768 Metalen mouwembleem 7-3 R.I., één draagspeld, achterzijde ongemarkeerd, in nette staat, zeldzaam 40

3769
3770

 3769 Metalen mouwembleem L.I.B. 1 - 8 R.I. ‘Veluwe Bataljon’, twee draagspelden, achterzijde ongemarkeerd, enige schade aan voorzijde 25

 3770 Metalen mouwembleem Infanterie IV, Bataljon Prins Bernhard, één draagspeld, achterzijde ongemarkeerd 25

 3771 Metalen mouwembleem Bataljon Zeeland, met drie oogjes, achterzijde ongemarkeerd, schade aan verf. Toegevoegd drie onderschei-
dingen 25

3772

3773

 3772 Metalen mouwembleem Bataljon Zeeland, met drie oogjes, achterzijde ongemarkeerd 20

 3773 Metalen embleem 4 R.I., verf gedeeltelijk missend 20

3774 3775

 3774 Stoffen embleem V-Brigade 20

 3775 Stoffen embleem bataljon infanterie V ‘Andjing NICA’ 20
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 3776 Stoffen embleem bataljon 1-3 R.I. ‘Watermannen’ 20

 3777 Stoffen embleem bataljon 1-8 R.I. ‘Veluwe’ 15

3778

3792

 3778 Tweemaal stoffen embleem U-Brigade 20
 3779 Stoffen emblemen bataljon 1-9 R.I. ‘Friesland’ en 2-14 R.I. ‘Zeeland’ 20
 3780 Herdenkings metalen KST wing en para-embleem 10
 3781 Lotje vroege KNIL emblemen, circa 11 stuks, waarbij Genie en Artillerie 10
 3782 Doosje diverse stoffen KNIL emblemen, circa 19 stuks 10
 3783 Lot diverse insignes en emblemen, circa 20 stuks, leuk om uit te zoeken 40
 3784 Kleine verzameling stoffen emblemen, waarbij zeldzame 15
 3785 Lot diverse emblemen, waarbij veel betere, uitzoeken 15
 3786 Klein lot emblemen en toebehoren, meest KNIL, waarbij metalen schildje Oorlogsvrijwilliger 20

Hulzen / Cartridge cases
 3787 USA, postwar, lot of two 106mm recoilless rifle casings 10

Boeken, documenten etc. / Books, documents etc.
Nederland / Netherlands

 3788 Publicatie betreffende de Nationale Militie, ondertekend op 19 April 1832 door burgemeester Lodewijk Copes van Cattenburch 
(1771-1842) 10

 3789 Ingelijste prent ‘Godard van Reede, Graaf van Athlone enz., Veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden’ 5
 3790 Eind 19e eeuw, lot van acht militaire prenten met afbeeldingen van kanonnen, mitrailleurs en meer 5

 3791 Boek, ‘Het leven van Willem den Tweede, 1852’, uitgereikt door ‘Zijne Majesteit Koning Willem III aan den Heere Generaal-Majoor 
A.J. Verhorst’ 10

 3792 Circa 1900, ‘Prijs-courant van de Firma A. Hassing’, militaire uitrustingsstukken, met voorin latere stempeling 10
 3793 WOI-naoorlogs, lot diverse ansichten, sigarettenplaatjes en kranten, veel Nederlands doch ook andere landen 10
 3794 WOI-naoorlogs, klein kavel diverse militaire documenten waarbij veel BB (Bescherming Bevolking) 5

 3795 WOI-Interbellum, klein kavel diverse documenten, toebehorende aan Jonkheer F.H.M. Michiels van Kessenick, Officier der Artillerie, 
interessant geheel 10

 3796 Interbellum, archiefje van 22 ansichtkaarten, gestuurd aan dienstweigeraar Jan Wempe, periode 1931-1932, hij was gedetineerd in de 
bijzondere strafgevangenis in Scheveningen, interessant 20

 3797 WOI, bonnenboekje ‘Gemeente Amsterdam, Distributie van Levensmiddelen’ 10
 3798 WOI,  grote verzameling broodkaarten in album, complete en losse delen en bonboek, circa 62 stuks 40
 3799 WOI, uitgebreide verzameling broodkaarten in album, complete en losse delen, circa 140 stuks 25
 3800 WOI, uitgebreide verzameling broodkaarten in album, complete en losse delen, circa 190 stuks 35
 3801 WOI, uitgebreide verzameling broodkaarten in album, complete en losse delen, circa 190 stuks 35
 3802 WOI, uitgebreide verzameling bonkaarten in album, complete en losse delen, waarbij voor schoenen en klompen, groot aantal 25
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 3803 WOI, uitgebreide verzameling bonkaarten in album, complete en losse delen, tevens bonboekje, groot aantal 30
 3804 WOI, uitgebreide verzameling bonkaarten in album, complete en losse delen, groot aantal 25

 3805 WOII en later, enorme verzameling distributiekaarten in negen albums, periode 1942-1949, zowel normale bonnen als toeslagbonnen, 
zeer fraai geheel, dient bekeken te worden 100

 3806 WOII, album bonkaarten, distributiestamkaarten en aanverwanten, veel betere stukken, dient bekeken te worden 40
 3807 WOII, twee albums distributiekaarten, vergunningen, voedselbonnen en bonboekjes, waarbij veel zeldzame 50
 3808 Twee albums distributiekaarten, waarbij veel voor grootverbruik 40
 3809 WOII en later, groot lot van zes albums distributiebonnen, veel verschillende, dient bekeken te worden 75
 3810 WOII, kleine hoeveelheid distributiebonnen in bijbehorende, enigszins beschadigde map 5
 3811 WOII, lot bonkaarten en toebehoren 5
 3812 WOII, lot van twee schoolplaten op linnen, ‘De Capitulatie te Wageningen’ en ‘Naar het concentratiekamp, januari 1945’ 20
 3813 WOII, map met mobilisatie ansichten en diverse knipsels, toegevoegd ‘Baretemblemen van het Canadese Leger 1939-1945’ 10
 3814 WOII, kavel bestaande uit circa 30 ansichten mobilisatie 10
 3815 WOII, 24 exemplaren van ‘De Wacht’, enkel No. 2 missend, in redelijk nette staat 20
 3816 WOII, oorkonde ontbinding Landstormkorps 5

 3817 WOII, ‘Verordnungsblatt für die Besetzten Niederländischen Gebiete, 1941’, lichte verfresten op de rug, toegevoegd Duitstalige 
boeken ‘Ewiges Deutschland’ 1939 en 1942 10

 3818 WOII, tweemaal ‘Verordnungsblatt für die Besetzten Niederländischen Gebiete’, 1941 en 1942, enige slijtage 10
 3819 WOII, boekje ‘Distinctieven der Beweging, Uitgegeven in opdracht van den Organisatieleider der N.S.B.’ 25
 3820 WOII, Nationaal-Socialistische Almanak 1943, uitklapbladen nog aanwezig, in nette staat 30

 3821 WOII en later, oorkonde ‘Nederlandsche Arbeidsdienst’, vouw door het midden en lichte schade, toegevoegd wat naoorlogs pa-
pierwerk en mouwembleem ‘Nederland’ 5

 3822 WOII, programmaboekje ‘Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, December 1931’, toegevoegd Bewijs van toegang voor 
openbare vergadering 30 Maart 1939 10

 3823 WOII, uitgave van het bekende boek, Nederlandstalig, vijfde druk, toegevoegd naoorlogs boek over het leven van de persoon in 
kwestie 30

 3824 WOII, flink kavel bestaande uit 14 diverse Nationaal-Socialistische boeken en uitgaven, waarbij ‘De Helden der Woestijn’, dient 
bekeken te worden 15

 3825 WOII, klein kavel papierwerk, voornamelijk NSB, waarbij Legioenzegels en sluitzegels 15

 3826 WOII, lot van zeven boeken, waarbij ‘Nazi Hel SS’ en ingebonden ‘De Unie’, toegevoegd wat voedselbonnen en stamkaarten en een 
kepie 20

 3827 WOII, lot bestaande uit vijfmaal propaganda pamfletten 20
 3828 WOII, doosje bonkaarten, persoonsbewijzen en een ontslagbewijs Nederlandsche Arbeidsdienst, leuk om uit te zoeken 20

 3829 WOII, album met circa 10 uitgaven van ‘De Vliegende Hollander’, wat andere oorlogskranten, pamfletten en documenten, interessant 
geheel, dient bekeken te worden 25

 3830 WOII, drie banden ‘De Nederlandse Geheime Diensten te Londen, de verbindingen met het bezette gebied’, deel 4 AB, C-I en C-II 5
 3831 WOII, driemaal kampgeld Westerbork, 10 Cent 1944, series AA, BB en CC 20
 3832 WOII, driemaal kampgeld Westerbork, 100 Cent 1944, series AA en CC 20

3833

 3833 WOII, viermaal kampgeld Westerbork, 2x 10 Cent en 2x 100 Cent 1944, serie AA 30
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 3834 WOII, lotje van acht ansichten met daarop karikaturen door tekenaar Smits, merendeel met gaatjes in de hoeken 5
 3835 WOII, lot diverse oorlogskranten, meest Nederlands doch ook wat Duitstalig 10
 3836 WOII, lot diverse verzetskranten, waaronder ‘Trouw’ en ‘Het Parool’ 10
 3837 WOII, lot diverse verzetskranten, waaronder ‘Trouw’, ‘De Vrije Pers’ en ‘Het Parool’ 10
 3838 WOII, flink lot krantjes en publicaties, waarbij betere, kijken 10
 3839 WOII, lot diverse Nederlandse, Duitse en Engelstalige tijdschriften, waaronder ‘De Wacht’, ‘Die Woche’ en ‘Signaal’, uitzoeken 10

 3840 WOII, kavel bestaande uit flinke hoeveelheid verschillende Nederlandse, Duitse en Engelstalige tijdschriften, waaronder ‘De Wacht’, 
‘Big Ben’ en ‘Signaal’, uitzoeken 10

 3841 WOII, lot diverse Nederlandse, Duitse en Engelstalige tijdschriften, waaronder ‘De Wacht’, ‘Die Woche’ en ‘Signaal’, uitzoeken 10

 3842 WOII, circa 70 Nederlandse en Belgische oorlogskranten, waaronder de ‘Telegraaf’ en ‘De Waarheid’, toegevoegd uitgave ‘Der 
Adler’ 10

 3843 WOII, drie plakboeken in bezit geweest van Jonkeer HMJ van Asch van Wijk, met daarop militaire knipsels van kort na de oorlog. 
Bijgevoegd Duits fotoalbum uit periode WOII, met onder andere diverse foto’s van Duitse militairen en twee foto’s met zeppelins 15

 3844 WOII, lot van 8 reproducties van foto’s, meest van de met het Ridderkruis onderscheiden Gerard Mooijman 5
 3845 WOII, lot van circa 30 ansichten en nadrukken van foto’s, meest met betrekking op Bevrijding 5
 3846 WOII, lot ansichten, meest Bevrijding en Belgische Toffee Trefin kaartjes 10
 3847 WOII, lot diverse documenten, kranten en boekjes betreffende NSB en Volksunie, in diverse condities, dient bekeken te worden 15

 3848 WOII, lot boeken betreffende de Britse en Amerikaanse luchtmacht in de tweede Wereldoorlog, zowel Engels als Nederlandstalig, 
circa 18 boekjes en wat sigarettenplaatjes 20

 3849 WOII, lot bestaande uit zes boekjes betreffende luchtmachten in WOII, diverse talen, waarbij tweemaal ‘Oorlogsvliegtuigen 1943’ 25

 3850 WOII, kavel bestaande uit circa 16 boeken/publicaties, waaronder tweemaal ‘Nazi Hel SS’, ‘De witte hel’ en ‘Nederland Canada’, in 
diverse condities, dient bekeken te worden 25

 3851 WOII, lot ingebonden ‘Kijk’ tijdschriften 5

 3852
WOII, lot bestaande uit circa 32 stuks tijdschrift ‘Signaal’, meest Nederlandstalig, enkele Duitstalige, gezien de leeftijd in redelijke 
staat 20

 3853 WOII, kavel bestaande uit circa 33 uitgaven Signaal, jaren 1943 en 1944, meest in redelijk nette conditie 20
 3854 WOII/Bevrijding, lotje papierwerk, waaronder (NSB)boekjes en kranten 10
 3855 WOII en later, flink lot van circa 20 voorschriften, waarbij veel periode 1945-1946, waarbij ‘revolver’ en ‘booby-traps’ 10
 3856 Lot van drie boeken, bestaande uit ‘De Lombok Expeditie’ en ‘Nederlandse Krijgsroem in Insulinde, deel 1 en 2’ 5

 3857 KNIL, flink lot papierwerk, voornamelijk uit Nederlands-Indië periode, waaronder ansichten, foto’s, kranten en boekjes, dient 
bekeken te worden 10

 3858 Nederlands-Indië, boek ‘Westerling, De eenling’, zeldzame hardcover uitgave, met bijgevoegde handtekening van de auteur Raymond 
P.P. Westerling, in nette staat 10

 3859 Kavel bestaande uit zes boekwerken, waarbij met betrekking op Bijzonder Vrijwillige Landstorm en met betrekking op Politionele 
Acties 5

 3860 Lot van zes publicaties ‘Vliegtuigen in Gevecht’ 5
 3861 Lot papierwerk, betrekking hebbende op voedselbonnen en periode Nederlands-Indië 10

 3862 Naoorlogs, flink lot bestaande uit circa 11 handboeken en voorschriften, boekje ‘De Nederlandse Militaire Muziek’ en twee instructie-
posters met daarop rangonderscheidingstekens der Koninklijke Landmacht 5

 3863 Naoorlogs, handtekening van Prins Bernhard op foto in militair uniform 10
 3864 Flink lot diverse land/stafkaarten, meest Nederland 10
 3865 Naoorlogs, bakje met circa 35 ansichtkaarten met thema ‘Uniformen’ 5
 3866 Boek ‘Was getekend: Frans Smits’, met 18 gekleurde platen in linnen overslagdoos 20
 3867 Naoorlogs, pamflet ‘Stop, handen af van munitie, raap niets op’, klein scheurtje 5
 3868 Schoolplaat ‘Hollandsche infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812’, toegevoegd twee andere platen 5
 3869 Lot bestaande uit circa 14 boekjes en voorschriften, waarbij uit periode WOI 5
 3870 Lot bestaande uit circa 14 boekjes en voorschriften, waarbij uit periode WOII 5
 3871 Naoorlogs, lot bestaande uit circa 16 boekjes en voorschriften, waarbij voorschriften voor vuurwapens 5

 3872 Naoorlogs, lot bestaande uit circa 15 boekjes en voorschriften, waarbij voorschriften voor vuurwapens, meest Nederlandstalig doch 
ook wat Engels en Duits 5

 3873 Naslagwerk ‘Blanke Wapens, Nederlandse slag- en steekwapens sinds 1600’ door J.P. Puype, in ongebruikelijk keurige staat (alle 
bladzijden nog vast) 10

 3874 Naslagwerk ‘Van grijsgroen naar camouflage’ (Talens, M., legermuseum 2007), goede staat 10
 3875 Naslagwerk ‘Uniformen en emblemen van de Koninklijke Landmacht vanaf 1912’ door Talens 10

 3876 Naslagwerk ‘Ridderorden, Eereteekenen, Draagteekens en Penningen’ door W.F. Bax, toegevoegd ‘Orders and Decorations of the 
Netherlands’ 10

 3877 Naslagwerk ‘Bronzen Leeuw, Bronzen Kruis’ 10
 3878 Naslagwerk ‘Het Vliegerkruis’ 10
 3879 Naslagwerk ‘Orders and Decorations of the Netherlands’, in nette conditie 10
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 3880 Lot van twee naslagwerken, ‘De medailles voor Menslievend Hulpbetoon 1822-2005’ en ‘Ridderorden en Onderscheidingen in Paleis 
het Loo’ 10

 3881 Lot van drie naslagwerken met betrekking tot Militaire Willemsorde 20

 3882 Kavel bestaande uit circa 10 naslagwerken met betrekking tot Nederlandse onderscheidingen 15
 3883 Kavel bestaande uit circa 10 naslagwerken/folders met betrekking tot Nederlandse onderscheidingen 10
 3884 Lot van circa 10 naslagwerken en folders met betrekking tot Nederlandse onderscheidingen 10

 3885 Luxemburg, lot van vier naslagwerken waarbij ‘Onderscheidingen van de Koning-Groothertog, De Orde van de Eikenkroon 1841-
1891’, diverse talen 10

 3886 Lot van circa 11 naslagwerken 10
 3887 Lot naslagwerken, circa 10 stuks, waarbij veel uniformen Nederlands Leger 15
 3888 Groot kavel uitgaven Armamentaria, jaarboeken van het Legermuseum, nummers 3, 7-37 en 47 10

België / Belgium

 3889
WOI en later, album met bijna 500 militaire fotokaarten, voornamelijk portretfoto’s, meest Belgisch doch ook wat Duits en andere 
landen 100

 3890 Kavel bestaande uit vijf naslagwerken met betrekking tot onderscheidingen, tweemaal Nederlandstalig en driemaal Franstalig 10
Frankrijk / France

 3891 Lettre adressée au capitaine de Bodailler pour lui donner ordre de remplacer, du roi de France (Louis XIV) qui accepte la nomination 
d’ un lieutenant au régiment de Picardie, Fevr. 1644 20

 3892 Testimonial of François Roebe, born in Villeneuve, Lieutenant Colonel, signed  by Charles D’Auvillars, ‘Colonel et Major dans le 
Regiment de Cambrais’ with waxstamp ‘…D’infanterie’, 15 sept. 1764 20

 3893

Three documents: ‘Le Roy prenam une active confiance en la valeur, courage, vigilence à  bonne conduit du Sr. Nicolas Chev. De 
Chambray, cornette de la Compagnie de St. Pol, neuvième du moi de Juin 1769’, avec signature sécretarial de Louis XVI, François 
Nicolas chevalier de Chambray et de Constans (1742-1769), fils de marquis Louis et Anne Cathérine d’Aubenton de Malicorne; verk-
laring van vertrouwen van Louis XVI in Nicolas chevalier de Chambay, met secretariële handtekening van Louis XVI, 9 juni 1769; 
‘Brevet du Maréchal de Camp pour le Sr. Louis, François Mis de Chambray’, 1er Mars 1780, Louis-François, marquis de Chambray, 
né le 23 mai 1737 au château de Chambray à Gouville et mort le 1er avril 1807 à Vienne, est un officier général français, député aux 
états généraux de 1789. met secretariële handtekening van Louis XVI; ‘Brevet de 50000 livres en faveur de M. LeMarquis De Cham-
bray’, 4 Oct. 175.’

20

 3894 Règlement que le Roi a jugé à  propos de faire, concernant les Officiers  Supérieurs de ses Troupes, qui sont ou seront, par la suite, 
promus au grade de Maréchal-de-Camp, Du 25 Décembre 1779, A Paris, de l’Imprimerie Royale, M.DCCLXXX 20

 3895 Handwritten report: ‘Situation des quatorze Dépôts d’ Infanterie de l’ Armée de Naples à l’Époque du 1er Mai 1806, concerning 
soldiers on leave, deaths , sick, equipment, etc., 20 pages 20

 3896
Permission for leave, to Jean Girordon, carabinier, signed by ‘M. le Lieutenant général commandant la 5e Division militaire A 
Strasbourg’, Paris, 17 febr. 183., also: letter of Henri François ‘Delaborde, Général du 13e Division, Grand-Officier de la Légion 
d’Honneur’, 5 prairial, an 13 (25 may 1805)

20

 3897 Letters, written from Versailles and Paris, by General A. M… to Mr le Colonel Sagezy (Lagezy?), chef du Bureau de Recrutement, 
who later lived in Nîmes, mid 19th century 20

 3898

Lettre du Commission Impériale de l’Exposition Universelle à Son Exellence M. Maréchal Magnan, ‘Commandans en Chef de 
l’Armée de Paris’, Conçernant l’heure d’entrée gratuite des militaires a l’Exposition de l’Industrie et à l’Exposition des Beaux Arts, 
signé Napoléon Bonaparte, Paris 2 Juillet 1855; letter concerning a mistake regarding free entry for soldiers at the world exposition in 
Paris

10

 3899 Small lot concerning Napoleon, amongst which some prints and newspaper pieces 5
 3900 Napoleontic times, approximately 50 postcards Napoleon, amongst which very old ones 50
 3901 Lot of approximately 26 engravings of Napoleon 10
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 3902
Lot of three books regarding Napoleon Bonaparte, consisting of ‘Histoire de l’Empereur Napoléon’, Napoléon Ier Empereur des Fran-
çais’ and ‘Le Siècle de Napoléon’ 50

 3903 Books ‘Histoire Générale de la Guerre Franco-Allemande (1870-1871)’, part 1 and 2, in reasonably good condition 10

 3904 WWI, Le Petit Journal, Dimanche 6 Novembre 1898, with nice pictures, added some WWI newspapers and a Rene Gillet advertise-
ment with Napoleon Bonaparte 10

 3905 WWI, print multiple by Guy Arnoux, ‘Grenadiers de France, 1792-1915, vers la Victoire’ 15
 3906 WWII, lot POW letters, mostly from a French Prisoner of War in Germany 5
 3907 Postwar, lot of approximately 38 various magazines ‘Gazette des Armes’ and ‘Uniformes’ 5
 3908 Interesting lot of 10 reference books about medals and decorations, all in French language 10
 3909 Lot of 10 military reference books, various era’s, in English and French language 10

Duitsland / Germany
 3910 WWI, book ‘Der Weltkrieg in der Karikatur, Erster Band, 1916’, in reasonably good condition 5
 3911 WWI, lot of four pictures/photo’s of Kaiser Wilhelm II and Von Hindenburg 10
 3912 WWI-WWII, album with approximately 129 POW postcards, various countries 20
 3913 WWI-WWII, two albums food stamps, mostly German but also some Polish and Danish, interesting, should be viewed 25
 3914 WWI-WWII, cigarette album ‘Der Weltkrieg’, one picture missing, added stamp album with mostly German WWII stamps 15
 3915 Interbellum,  two cigarette albums, ‘Olympia 1932’, one with dustcover, look both complete, added some cigarette cards 15

 3916 WWII, 11 various editions ‘Die Kunst im Deutschen Reich’, years 1941, 1942 and 1943, considering the age in reasonably good 
condition 15

 3917 WWII, lot Feldpost, also some English letters 5
 3918 WWII, lot of about 70 (mostly) postwar reprints of photographs 5
 3919 WWII, small lot various paperwork and stamps 10
 3920 WWII, lot of two RAD award documents and one drawing, all framed 30
 3921 WWII, lot various German stamps and postcards 10
 3922 WWII, lot of two stamp sheets with image of der Führer, 200 stamps in total 10
 3923 WWII, memory album ‘4. Abteilung 1941’, with 24 small photos of soldiers, added a copy of a Reichspost telegram 5
 3924 WWII, Hamburg Illustrierte 1941, bound 5

 3925 WWII, lot of three cigarette albums, ‘Die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932’ and ‘Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und 
Garmisch-Partenkirchen’, band 1 and 2, look all complete 20

3926 3927

 3926 WWII, lot military photo’s and cigarette pictures, approximately 350 pieces, of which mostly photo’s, in album 30

 3927 WWII, album Wehrmacht death cards, about 150 pieces 50

 3928 WWII, album Wehrmacht death cards, about 110 pieces 50

 3929 WWII, album Wehrmacht death cards, about 130 pieces, some Luftwaffe 50

 3930 WWII, album Wehrmacht death cards, amongst which Gebirgsjäger, about 120 pieces 50

 3931 WWII, album various documents and death cards 15
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 3932
WWII, album with 107 photocards, many Neurenberger Reichsparteitage, several with high leaders visible, also civilian photocards 
present, very interesting 50

 3933 WWII, lot of approximately 50 postcards, some doubles, many better ones, interesting 20
 3934 WWII, album with approximately 55 various postcards, many better ones, should be viewed 25
 3935 WWII, album with approximately 60 postcards 10
 3936 WWII, album with approximately 79 (press)photo’s, some interesting private pictures, most pressphoto’s postwar 40
 3937 WWII, lot of approximately 85 RAD private photo’s, many higher ranking officers visible, interesting, should be viewed 30
 3938 WWII, interesting lot various (press)photo’s, mix of originals and reproductions, should be viewed 30
 3939 WWII, lot consisting of seven Kennkarten, a Reisepass, a Hunting License and some other documents 25

 3940
WWII, album Winterhilfswerk, various vouchers and lottery tickets, German, Belgian and Dutch, approximately 53 pieces in total, 
very interesting lot 50

 3941 WWII, lot various documents and paperwork, amongst which cigarette cards and food stamps 10
 3942 WWII, hardcover edition of the well-known book, dated 1933, 70th edition, minor damage 25
 3943 WWII, hardcover edition of the well-known book, dated 1937, in very good condition 30
 3944 WWII, hardcover edition of the well-known book, dated 1940, minor damage 20
 3945 WWII, hardcover edition of the well-known book, dated 1941, minor damage 25
 3946 WWII, lot of three books, amongst which ‘Hitler in Italien’, dated 1938 20

 3947 German Empire, large lot of approximately 17 reference books about the German Army, in English and German language, interesting, 
should be viewed 20

 3948 WWI, large lot of approximately 13 reference books about the German Army (pre) WWI and Interbellum, interesting 10

 3949 Interbellum, reference book ‘Die deutsche Reichswehr, Die Uniformierung und Ausrüstung des deutschen Reichsheeres von 1919 bis 
1932’ 25

 3950 WWII, set of six reference books ‘Uniforms of the SS’, volume 1-6 25

 3951 WWII, lot of two reference books, ‘Uniforms and Insignia of the German Foreign Office and Government Ministries 1938-1945’ and 
‘In the Service of the Reich 10

3952

3955

 3952 WWII, set of three reference books ‘Die Deutsche Wehrmacht’ by Schlicht and Angolia, volume 1-3 50

 3953 WWII, lot of nine Osprey reference books, mostly German and Axis forces 10

 3954 WWII, lot of ten Osprey reference books, mostly German and Axis forces 10

 3955 WWII, lot of five reference books ‘Collecting the Edged Weapons of the Third Reich’ volume 1-5 and index, by Thomas M. Johnson 40
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 3956 WWII, complete set of four reference books ‘Foreign Legions of the Third Reich’ by David Littlejohn, all 1st edition 100
 3957 WWII, set of two reference books ‘Orders, Decorations, Medals and Badges of the Third Reich’ 20
 3958 WWII, reference book ‘NSKK NSFK Uniforms, Organisation & History’ 10
 3959 WWII, seven reference books, all about the Waffen SS, amongst which ‘Uniforms, organization and history of the Waffen-SS’ 15
 3960 WWII, lot of five reference books, amongst which NSDAP and SS 10
 3961 WWII, six reference books, amongst which Luftwaffe 15
 3962 WWII, lot of seven reference books, mostly about insignia 15
 3963 WWII, lot of four reference books, English, German and French language 5
 3964 WWII, reference book ‘Deutsche Uniform- und Rangabzeichen 1933-1945’, German language 10
 3965 WWII, lot of 9 reference books, amongst which Panzer, German and English language 10

 3966 WWII, lot of two reference books ‘Forman’s Guide to Third Reich German Awards…And their values, 2nd Edition’ and ‘Combat 
Medals of the Third Reich’ by Christopher Ailsby 25

 3967 WWII, set reference books ‘Das Deutsche Kreuz 1941-1945. Geschichte und Inhaber’, band 1 and 2 20
 3968 WWII, reference book ‘The Iron Cross of 1939’, 1st edition 25
 3969 WWII, five reference books about awards and decorations, in German and English 10
 3970 WWII, lot of five reference books about medals, mostly Iron Cross 10
 3971 WWII, five reference books about orders and decorations, in English and German language 10
 3972 WWII, five reference books about edged weapons, amongs which ‘Edged Weaponry of the Third Reich’ 20

 3973 WWII, book ‘Waffen- und Schiesstechnischer Leitfaden für die Ordnungspolizei’, 5th edition, 1944, with six foldable pages with 
pictures of various weapons, in damaged condition, spine is missing, hard to find 20

 3974 WWII, lot of nine reference books, amongst which Kriegsmarine 10
 3975 Four Hüsken medals reference books, amongst which ‘Hüsken Preussen Band 1-3’ 15
 3976 Seven reference books, amongst which ‘Deutsche Orden und Ehrenzeichen’, all in German language, interesting lot 25
 3977 Lot of eight reference publications about medals and orders, amongst which ‘Nimmergut’ 5
 3978 Lot of six reference books about medals and orders, all German language 10
 3979 Postwar, lot of 11 reference books, NVA and Bundeswehr 15

3980
Oostenrijk-Hongarije / Austria-Hungary

 3980 WWI, reference book ‘Des Kaisers Rock im 1. Weltkrieg’, German language 25
 3981 WWI, lot of four reference books, amongst which ‘Uniforms & Equipment of the Austro-Hungarian Army in World War One’ 10
 3982 WWI and later, lot of eight reference books, mostly about uniforms 10
 3983 Lot of five reference books, all about orders and decorations, all in German language 15
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 3984 Lot of eight various reference books about medals and orders, mostly in German 15
 3985 Lot various military reference books, mostly Austria, Switzerland and Germany, seven books 10

Engeland / United Kingdom
 3986 Napoleonic era and later, large lot of approximately 14 military reference books 10
 3987 Napoleonic era and later, large lot of approximately 15 military reference books 10
 3988 WWII, lot of three press-photo’s about the battle for Walcheren, all dated November 1944 5
 3989 WWII, ‘The War Illustrated, A Permanent Picture Record of the Second Great War’ by Hammerton, complete set of volumes 1-10 5
 3990 WWII and later, lot of 13 reference books, amongst which several ‘Uniforms Illustrated’ 10
 3991 Lot of 11 Osprey reference books, Allied Forces 10
 3992 Three reference books ‘Royal Service’, volumes 1-3 10
 3993 Lot of five reference books about medals and decorations, amongst which ‘Order of the British Empire’ 15
 3994 Six various reference books about medals and decorations 10
 3995 Lot of eight reference books, medals and decorations 10

Rusland / Russia
 3996 WWII, lot of two reference books, amongst which ‘Russian Helmets: from Kaska to Stalshlyem, 1916-2001’ 10
 3997 Reference book ‘Uniforms of the Soviet Union 1918-1945’ 10

 3998 Four Russian armed forces reference books, amongst which ‘KGB and Soviet Security: Uniforms and Militaria 1917-1991 in Colour 
Photographs’ 25

 3999 Lot of four reference books, amongst which ‘Camouflage Uniforms of the Soviet Union and Russia: 1937-to the Present’ 20
 4000 Two reference books, amongst which ‘Uniforms & Equipment of the Czarist Russian Armed Forces in World War I’ 10
 4001 Lot of six reference books, amongst which two books about military swords 25

 4002 Lot of 11 reference books about medals and decorations and badges, in English and German language, interesting lot with many hard 
to find books 25

 4003 Large lot of circa 44 military reference books, mostly about medals and decorations, all in Russian language, some with English 
translation, interesting lot 5

USA
 4004 WWII, ‘Factual chart of World War II, Asiatic-Pacific operations’, large poster depicting the various battles in the Pacific 5
 4005 Postwar, lot various field manuels, many weapon related 10
 4006 Book ‘The Powder Flask Book’ by Ray Riling, added small booklet ‘A brief history of bullet moulds (Collection Jowap) 10
 4007 Lot of nine reference books about medals and decorations, amongst which rare ones 20
 4008 Lot of nine reference books about medals and decorations, some hard to find 20

World
 4009 Bulgaria, WWII and later, lot of 11 passports/documents 5
 4010 WWI, album with approximately 80 postcards, various countries, amongst which France, Belgium and Germany, interesting 40
 4011 WWI-Postwar, lot various documents 5
 4012 WWI-postwar, approximately 100 various military postcards, various countries, interesting, should be viewed 40
 4013 WWI-WWII, lot various documents, amongst which Ausweise and a Canadian Army book 10
 4014 WWII, lot various documents, mostly France and Belgium 5

 4015 WWII, album with postcards, photo’s, deathcards from German soldiers, newspapers and other paperwork, also picture of Franz 
Joseph in military uniform, dated 1 October 1940, should be viewed 40

 4016 WWII and later, lot various documents and booklets, mostly Dutch and German language 10
 4017 Lot various uniform related prints and documents 5
 4018 Lot various photo’s, different countries 10
 4019 Ancient history, lot of 11 Osprey books 10
 4020 Medieval times and later, 14 Osprey books 10
 4021 Lot of 10 Osprey reference books, mainly Asian oriented 10
 4022 Napoleonic era, nine Osprey books, various armies 5
 4023 WWI, lot of nine Osprey reference books 10
 4024 Postwar, lot of nine Osprey books, modern armies 10
 4025 Postwar, 11 Osprey reference books, mostly Cold War period 10
 4026 Various era’s, 12 Osprey reference books, mostly postwar theme 10
 4027 Northern-Europe, lot of eight reference books about orders and decorations, mostly Danish and Swedish, some hard to find issues 25
 4028 Italy, WWII, lot of seven refence books, Fascist Italy and RSI, in English and Italian language 10
 4029 Spain/Italy, lot of seven reference books about medals and decorations, in Spanish and Italian language 10
 4030 Spain/Italy, lot of approximately 17 military reference books, various era’s, in Italian and Spanish language 5
 4031 Vatican, two reference books about Orders of Knighthood 5
 4032 Greece, lot of three reference books about medals and orders 5
 4033 Poland, large lot of approximately 16 reference books about medals and decorations and equipment, all in Polish language 10
 4034 Bulgaria, reference book ‘Bulgarian Orders and Medals’ by Pavlov, hard to find 10
 4035 Latvia/Estonia/Lithuania, lot of three reference books about orders and decorations 10

 4036 Eastern-Europe, lot of seven reference books about medals and decorations, amongst which series of Prince Dimitri Romanoff, all in 
English 15

 4037 Eastern-Europe, six various publications about medals and decorations 5
 4038 South-Africa/Rhodesia, lot of four reference books regarding about orders and decorations and insignia 5
 4039 Japan, lot of five reference books regarding edged weapons 10
 4040 Japan, WWII, lot of three reference books regarding uniforms and equipment, interesting 15
 4041 Five various reference books, amongst which Japan and South-America 5
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 4042 Six various reference books about medals and orders, mostly Asia 5
 4043 Large lot of 10 various publications about medals and decorations 10
 4044 Lot of 11 reference books about orders and decorations 10
 4045 Three reference books about orders and decorations, all in German language 10
 4046 Lot of seven reference books about medals and orders, in German language 10
 4047 Lot of six reference books about edged weapons, amongst which better ones 10
 4048 Lot of approximately 14 reference books about edged weapons 10
 4049 Reference book ‘Cut and Thrust Weapons, with very nice and clear images of swords 20
 4050 Lot of eight firearms related books 10

 4051 Large lot of about 19 reference books, all by the ‘Liliane and Fred Funcken’, various armies and periods, mostly in English, also some 
French language 25

 4052 Large lot of approximately 32 reference books ‘Blandford Colour Series’, various armies and era’s, interesting 25
 4053 WWII, lot of eight various reference books about Armed Forces, mostly Allied, interesting 15
 4054 Eight reference books about badges and insignia 10
 4055 Ten various military books, amongst which four volumes of ‘The War in Pictures’ and several NATO reference books 10
 4056 Lot of 10 military reference books, various era’s 5
 4057 Eleven various military books, various languages 5
 4058 Large lot of various military (reference) books, different subjects and languages, can not be shipped 5

Aardewerk en keramiek / Pottery and ceramics

Nederland / Netherlands
 4059 WOII/naoorlogs, lot van negen bordjes en tegels, meest Nederlands, doch ook Duits en Pools, in verschillende condities, kijken 10
 4060 Naoorlogs, kavel bestaande uit circa 11 tegels en schildjes 5

Engeland / United Kingdom
 4061 WWII, NAAFI plate 5

Knopen / Buttons

 4062 België, circa 65 knopen, diverse periodes, waarbij WOI, Staf, Congo en meer 15
 4063 Small lot various old buttons, various countries, amongst which England, France and the Netherlands 10
 4064 World, lot various buttons, over 3 kilograms 10

4065

4066

 4065
World, plastic box with over 24 kilograms of uniform buttons, various countries and era’s, mostly military, huge quantity, should be 
viewed 40

Onderscheidingen en Medailles / Decorations

Nederland / Netherlands

 4066
Orde van de Unie, Ridderkruis, met tekst ‘Lodewyk I Koning van Holland’ en ‘Doe wel en zie niet om’, wit en groen emaille heeft 
herstellingen, aan groen lint, zeer zeldzaam, dient bekeken te worden 1000
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 4067 Orde van de Unie, metalen borstster, ‘Doe wel en zie niet om’, pin achterzijde gemarkeerd ‘BOZ’, latere aanmaak uit circa 1850 400

 4068 Circa 1880, Orde van de Eikenkroon, Ridderkruis, met goudkeuren in draagoogje, zonder lint, gezien de leeftijd in keurige staat 60

4069

4070

 4069 Miniatuur Kruis voor Moed en Trouw, in zilver, tekst in Maleis op keerzijde, 25mm, zeer zeldzaam 200

 4070 Zilveren Ster voor Trouw en Verdienste, in zeer nette conditie, eigen opmaak 200

 4071 Vijfmaal gesp ‘Atjeh 73-90’ voor miniatuur Kruis voor Krijgsverrichtingen, lengte circa 16 milimeter, breedte circa 5 millimeter 5

 4072 Medaille voor Trouwen Dienst 12 jaar in brons, ontwerper ‘J.P Schouberg’, gemarkeerd ‘I.P. Schouberg F.’, 36mm, lint missend 20

 4073 Zilveren gesp 18 jaar voor de Trouwe Dienst 12 jaar medaille, 27mm 5

 4074 Lot van negen diverse Trouwe Dienst miniaturen, toegevoegd achtmaal Trouwe Dienst medailles en miniaturen in matige condities 30

4075

4076

 4075 Watersnoodmedaille 1926, ‘De Koningin aan P.S. van Teeckelenburgh’, in bijbehorend doosje, zeldzaam 350

 4076
WOI, lot Mobilisatiekruizen, bestaande uit het Witte Mobilisatiekruis met bijbehorende miniatuur, Bronzen versie model opgemaakt 
met bijbehorende miniatuur,  ingelijste oorkonde ‘Bond, het Mobilisatiekruis, Afdeling Haarlem, op naam van Torpedist L.P. Drijver’ 
en boekje ‘1914-1918, Mobilisatie Vrede Eer’, fraai geheel

100
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 4077 Interbellum, Schietprijs KNIL Geweer 1x 80

 4078 Interbellum, Schietprijs Knil Revolver 1x, vermoedelijk lokale aanmaak, ‘W’ aan voorzijde mist zeldzaam 50

4079

 4079
Chiffre Wilhelmina, voorzien van keurmerk ‘J’, twee steentjes missend, geheel in keurige staat, zoals gedragen door hofdames op 
galajurken, zeldzaam 750

 4080 Miniatuur voor 25 Jaar Trouwe Dienst Veldwachter 15
 4081 KNIL, circa twee meter lint ten behoeve van Schietprijsster, leuk om alle gespen op te etaleren 10

4082

4083 4087

 4082
WOII, Mussert- of Oostlandkruis voor Nederlandse Oostfront Vrijwilligers, ingesteld in 1941, baton niet aanwezig, in origineel 
doosje, geheel in nette staat 200

 4083
WOII, Vliegerkruis, achterzijde gemarkeerd ‘Sterling’, in roodbruin bijbehorend doosje ‘J.R. Gaunt & Son’, met baton, fraai en 
zeldzaam geheel 300

 4084 Gesp II en III ten behoeve van lint Vliegerkruis, uiterst zeldzaam 40

 4085 WOII, naslag Verzetskruis Postuum uit 1946, met bijbehorend boek ‘Zeg mij aan wien ik toebehoor, Het verzetskruis 1940-1945’ 
door Dr. C.M. Schulten 30

 4086
WOII en later, klein lotje bestaande uit Oorlogsherinneringskruis met gesp ‘Mei 1940’ en Orde en Vrede, beiden met oorkonde op 
naam van dezelfde persoon en een machtiging tot het dragen van het OHK. Toegevoegd leeg pakje sigaretten uit Indië periode en een 
kopie van foto waarop afgebeeld de persoon in kwestie, bij overgave van Grebbelinie, interessant geheel

15

 4087 Oorlogsherinneringskruis, schade aan lint, met gesp ‘Oorlogsdienst-Visserij 1940-1945’ 10
 4088 Oorlogsherinneringskruis, schade aan lint, met gespen ‘Oorlogsdienst-Koopvaardij 1940-1945’ en ‘Nederlands-Indië 1941-1942’ 10
 4089 Oorlogsherinneringskruis, schade aan lint, met gespen ‘Nederland Mei 1940’ en ‘Oorlogsvluchten 1940-1945’ 10
 4090 Oorlogsherinneringskruis, schade aan lint, met gespen ‘Javazee 1941-1942’ en ‘Oost-Azië - Zuid-Pacific 1942-1945’ 10

 4091 Oorlogsherinneringskruis, schade aan lint, met gespen ‘Krijg te Land 1940-1945’, ‘Nederland Mei 1940’ en ‘Nederlandsch-Indië 
1941-1942’ 10
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 4092 Oorlogsherinneringskruis, schade aan lint, met gespen ‘Krijg te Land 1940-1945’, ‘Arnhem-Nijmegen Walcheren 1944’ en ‘Nor-
mandië 1944’ 10

 4093 Korea, verzameling medailles en miniaturen, bestaande uit Koreaanse Koreamedaille met baton, UN medaille met Nederlandse tekst 
op achterzijde met bijbehorende miniatuur en Kruis voor Recht en Vrijheid met gesp met bijbehorende miniatuur, fraai geheel 30

 4094
Vierdelige modelspang bestaande uit Officer Oranje Nassau, Oorlogsherinneringskruis, Orde en Vrede met gesp 1947 en Trouwe 
Dienst Officierskruis 15 jaar, rozet eerste onderscheiding ontbreekt, aantrekkelijke set 100

 4095 Orde van Oranje-Nassau, Officier met Zwaarden, lichte emailleschade aan beide zijden, opmaak samengesteld 100

4096
4097 4102

 4096 Orde van Oranje-Nassau, Ridderkruis met Zwaarden, met bijbehorende miniatuur, in doosje, fraai geheel 100

 4097 Orde Oranje-Nassau, Ridderkruis civiel, met miniatuur, baton en rozet, in doosje Kanselarij, geheel in nette staat 80

 4098 Orde Oranje-Nassau, Ridderkruis civiel, in doosje Kanselarij, geheel in nette staat 60

 4099 Orde Oranje-Nassau, Ridderkruis civiel, in lichtbeschadigd doosje Kanselarij 50

 4100 Miniatuur Orde van Oranje-Nassau, Commandeur, civiel 10

 4101 Oranje etui voor onderscheiding Oranje-Nassau of Nederlandse Leeuw, bijgevoegd miniatuur Ridder Oranje-Nassau, centrum aan 
achterzijde ontbreekt 10

 4102 Huisorde Eremedaille in Goud, verguld zilver 100
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 4103 Huisorde Eremedaille in Zilver, keerzijde met enige gebruikssporen 80

 4104 Huisorde Eremedaille in Brons 50

 4105 Naoorlogs, doos voor Commandeur Huisorde, incompleet 10

 4106 Naoorlogs, geborduurde borstster Commandeur Militaire Willemsorde, recente aanmaak 10

4107
4130

 4107 Naoorlogs, medaille Trouwe Dienst 36 jaar in GOUD, Koninklijke Landmacht, keerzijde gemarkeerd ‘J’ (Juliana), zeldzaam 200

 4108 Naoorlogs, Mobilisatiekruis Mars Nijmegen, keerzijde gemarkeerd ‘Mobilisatie-Kruis, Ere-Kruis Afd. Nijmegen’, met bijbehorende 
miniatuur, in doosje, lastig te vinden 10

 4109 Lot bestaande uit vier onderscheidingen en miniaturen, waaronder Nederlandse Leeuw en Orde van Oranje-Nassau, waarbij oude 
exemplaren, in diverse condities 25

 4110 Collectie van acht diverse onderscheidingen en medailles 40
 4111 Kavel bestaande uit vier onderscheidingen, waarbij ‘Orde en Vrede’ en ‘12 Jaar Trouwe Dienst (J)’, tevens een miniatuur met baton 10
 4112 Naoorlogs, klein lotje onderscheidingen, miniaturen en MLV-spelden 5
 4113 Naoorlogs, lot van zes Nato medailles met verschillende gespen, driemaal in doosje van uitgiftes 15
 4114 Naoorlogs, lot van vijf Nato medailles, waarbij tweemaal met gesp 10

 4115 Naoorlogs, kleine verzameling van voornamelijk Nederlandse medailles en onderscheidingen, waarbij Rode Kruis, Trouwe Dienst, 
Luchtbescherming en andere, circa 10 stuks 40

 4116 Klein lotje Rode Kruis, waaronder miniatuur 10 Jaar Trouwe Dienst en Herinneringsmedaille 1939-1940 10
 4117 Lot Vierdaagse Nijmegen, medailles, miniaturen en een penning, waarbij oude 10
 4118 Naoorlogs, miniatuur Verenigingskruis voor Verdienste, Nederlandse Bond van Oud Strijders, 1947-1950 5
 4119 Naoorlogs, miniatuurspangetje bestaande uit Officierskruis 15 Jaar Trouwe Dienst en Huwelijksmedaille 1966, toegevoegd rozet 10
 4120 Lot bestaande uit vijf miniaturen, waaronder NOC met gesp ‘2’ en Marinemedaille 20
 4121 Lot van vijf miniaturen, waarbij Trouwe Dienst en Oranje-Nassau 10

 4122 Klein boekje voorzien van diverse Ordelinten, toebehorende aan Henri Camp en familie. Henri Camp werd in 1849 benoemd tot een 
van de  Architecten des Konings, met diverse stukken lint en bijbehorende omschrijvingen, curieus 10

 4123 Naoorlogs, kavel diverse batons, leuke combinaties 10
 4124 Naoorlogs, doosje losse batons en linten, uitzoeken 10

België / Belgium
 4125 WOI en later, lot van 11 Belgische onderscheidingen, toegevoegd Duits 1914-1918 Kruis, merendeel met lint 25
 4126 WOI en later, lot van 13 Belgische onderscheidingen 25
 4127 WOI en later, lot van 13 Belgische onderscheidingen, op één na allen met lint 25
 4128 WOI en later, lot van 12 Belgische onderscheidingen 25
 4129 Kavel bestaande uit tien onderscheidingen, allen in doosje 10

 4130
WOI-naoorlogs, groot lot van meer dan 50 onderscheidingen, waarbij Overwinningsmedailles, merendeel met lint, tevens enkele 
miniaturen, dient bekeken te worden 40

 4131 Lot bestaande uit spang met zes onderscheidingen, zeven losse medailles en een miniatuur, waarbij WOI en WOII 25
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Frankrijk / France

 4132 1e Empire, Legion d’Honneur, Knights Cross, 4th type, gold center head facing left, rare subtype, small damage 200

 4133 Colonial Somaliland, order of Nichan El-Anouar, knights cross, in nice condition 50

 4134 WWI, lot of seven medalboxes, all marked ‘Ministère de la Guerre’, with various names below, dates from 1909 to 1924 30

 4135
Nine piece medal bar, from WWI to early postwar, amongst which Medaille Coloniale with clasps ‘Maroc, Tunisie and Extreme Ori-
ent’, in very nice condition 80

 4136 Lot of four decorations, amongst which Legion d’Honneur, some damage, in beautiful leather box 40

 4137 Postwar, Assemblee Nationale insigne, in box ‘A. Chobillon, Paris’, some enamel damage. Added a fake Iron Cross 1813 25

 4138 Postwar, Red Cross medal, Commander, rare 25

 4139 Ordre des Palmes Académiques, 3rd type Knight and Officer, added Ordre du Mérite Agricole, Knight, slight enamel damage (3) 10

4140

4143

Luxemburg / Luxembourg

 4140 Order of the Oaken Crown, Commander Cross, in nice condition 100

 4141 Order of the Oaken Crown, Officer, in nice condition 50

 4142 Order of the Oaken Crown, Knight, in nice condition 30

 4143 Order of Adolphe of Nassau, Golden Merit Medal, gilded bronze, in case of issue 60

 4144 Order of Adolphe of Nassau, Silver Merit Medal, silvered, in case of issue 50

 4145 Order of Adolphe of Nassau, Bronze Merit Medal, gilded bronze, without ribbon, marked ‘Boertsch’ 30
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 4146 Army Service Cross for 10 years service 40
Engeland / United Kingdom

 4147 WWI, ‘Imperial Service Medal’, named to William Miles, with matching award document, in box, nice set 10

 4148 WWI, lot of two British War Medals, named to ‘32682 PTE. W. Hobson. Yorks. L. I.’ and ‘301874 PTE. J. Mc Coull A.&S. H.’. 
Added some insignia and ribbon bars 10

 4149 Most Excellent Order of the British Empire, type 1 (1917-1936), Civilian, in M.B.E. box ‘Garrard & Co.’ 50
 4150 Box for Royal Victorian Order, Commander Cross, maker marked, slot is missing 15
 4151 Box for Order of Military Cross, Knight, marked ‘Royal Mint’ 15
 4152 Box for Order of Saint Michael and Saint George, Commander, inside maker marked ‘Garrard & Co. Ltd’ in damaged condition 10
 4153 Two boxes for Most Excellent Order of the British Empire, Ladies model and Military model, both inside marked ‘Royal Mint’ 20
 4154 Postwar, boxes for P.O.W. Medal and Women’s Voluntary Service Medal 10

Duitsland / Germany
 4155 Prussia, Hohenzollern Commemorative Medal for Combatants, 1848-1849 20
 4156 Niedersachsen, ‘Für 25 Jahrige Treue Dienstzeit in der Freiw. Feuerwehr der Stadt Peine’ 10
 4157 Bavaria, Feuerwehr 25 Jahre Treue Dienstzeit, reverse marked ‘Jacob Leser, Straubing 10
 4158 Bavaria, lot of two Feuerwehr medals for Loyal Service, in bronze and silver 20
 4159 Friedrich-Luisen-Medaille 1856-1906, in nice condition 30

4160

4161

 4160 WWI, Bavaria, King Ludwig Cross with award document 25

 4161
WWI, Bavaria, Merenti Cross 3rd class, swords marked ‘D’ (Deschler), in original box marked ‘Deschler & Sohn, München’. Box 
marked on reverse ‘Welt-Krieg 1914-15-, Andenken an der Kämpfe bei Arras--Mai-Juni-15, W. Seydholdt, I. Komp./20.b.Inf.Reg’ 40

 4162 WWI, Prussia, lot of two Red Cross medals and one miniature, 3rd class, amongst which zinc one 30

4163

 4163 WWI, Prussia, lot of three Red Cross medals, 2nd and 3rd class 50
 4164 WWI, Friedrich August medal in bronze 5
 4165 WWI, Verwundetenabzeichen Reichsmarine in Black, should be viewed 10
 4166 WWI, buttonhole pin with miniatures Iron Cross, 1914-1918 medal and Verwundetenabzeichen 5
 4167 WWI, two miniatures on buttonhole bar amongst which ‘1870-1871’ 5
 4168 WWI, four miniatures on chain, amongst which Iron Cross and Marine Korps medal 30
 4169 WWI, four miniatures on chain, amongst which Iron Cross 25
 4170 WWI, award document for EK2, dated ‘23-12-1916’ 10
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 4171 WWI, Hanseatic cross Hamburg, in nice condition, with award document 60

 4172 WWI, Hanseatic cross Hamburg, in nice condition 40

 4173 WWI, Hanseatic cross  Lübeck, in nice condition 40

 4174 WWI/Weimar Republic, medal ‘Ordensrat der Deutschen Ehrenlegion des Verbandes national gesinnter Soldaten’ 20

 4175 WWII, ribbon bar for two Spanish Civil War medals 15

 4176 WWII, two medals for Treue Dienste 25 Jahre and 40 Jahre 25

4177
4178

 4177 WWII, complete set of Mutterkreuz in Gold, Silver and bronze, all with ribbon 50

 4178 WWII, Verdienstkreuz II. Stufe des Ordens Vom Deutschen Adler, needle marked ‘900’, in original box, very nice set 500

 4179 WWII, award document for Verdienstkreuz des Ehrenzeichens des Deutschen Roten Kreuz, dated ‘26 Juli 1937’, signed twice, rare. 
Added award document for Verwundetenabzeichen, dated ‘9 Juli 1919’ 20

4180
4185

 4180 WWII, DRL Sportabzeichen in bronze with award document, nicely framed 30

 4181 WWII, DRL miniature stickpin in silver, marked on the back ‘Wernstein, Jena’ 10
 4182 WWII, Iron Cross 2nd class, with ribbon. Maker marked on ring ‘66’ (Friedrich Keller, Oberstein), loop slightly bent 40
 4183 WWII, Wiederholungsspange for EK2, possibly reproduction 20
 4184 WWII, lot of eight ribbon bars, various conditions 20

 4185
WWI-WWII, lot of four medals, amongst which Ehrenkreuz Marine-Korps 1914-1918, also a ‘Vorstand’ decoration, two small ribbon 
bars and some insignia, interesting lot 30

 4186 WWI and later, lot of eight medals, mostly originals amongst which WWI EK2, also some reproductions 20
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 4187
WWII, lot of nine medals, tinnies and stickpin, amongst which EK2 with WWI ribbon, mostly originals but also a couple of fakes, in 
various conditions 40

 4188 WWII, lot of six various abzeichen, amongst which Verwundetenabzeichen and Deutsche Arbeiter-Jugend, should be viewed 80

 4189 WWI/WWII, small lot reproduction Abzeichen, nine pieces, all with damage 5

 4190 WWII, lot of approximately 100 copies of Flugzeugführerabzeichen 40

 4191 Postwar, DDR, lot of approximately 27 medals and badges, mostly in cases 10

4192

4194

4198

Oostenrijk / Austria

 4192 WWI, Military Merit medal in bronze, in original case of issue, marked ‘Rothe & Neffe, Wien’ 50

 4193 WWI, Merit Cross lowest class, reverse dated ‘1916’, with ribbon bar, in sligthly damaged original box 15

 4194 WWI, Rotes Kreuz Ehrenzeichen 2nd Class, in nice condition, in original box marked ‘G.A. Scheid, Wien’ 30

 4195 WWI, Rotes Kreuz Ehrenzeichen 2nd Class with War decoration, in nice condition 25

 4196 WWI, Rotes Kreuz Ehrenzeichen 2nd Class 15

 4197 WWI, Rotes Kreuz Bronze medal, with miniature, in original box, with some damage 25

 4198 WWI, box for Order of the Iron Crown, 1st Class, marked ‘Rothe & Neffe, Wien’, in nice condition, very hard to find 125
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 4199
Postwar, Order of the Knights of Malta, Commander, with miniature, buttonhole ribbons and small pin, in box ‘Tanfani & Bertarelli, 
Roma’ 80

Vaticaan / Vatican

 4200 Papal award ‘Pro Ecclesia Pontefice’, Leo XIII, in sligthly damaged box ‘Tanfani & Bertarelli, Roma’ 10

 4201 Papal award ‘Pro Ecclesia Pontefice’, Leo XIII, with miniature, in box ‘Tanfani & Bertarelli, Roma’ 15

 4202
Order of Saint Gregory the Great, Commander and Breast Star, with miniature and buttonhole ribbon, in box ‘A. Casazza, Roma’, 
very nice set 200

Spanje / Spain

 4203 WWII, Medal for the 1936-1939 campaign, in cardboard box of issue, marked ‘Industrias Egana, Motrico’ 10

 4204 Order of Civil Merit, Commander, with buttonhole pin and miniature, in box ‘Cejalvo, Madrid’ 50

 4205 Box for Order of Isabella the Catholic, Knight, maker marked ‘Cejalvo, Y Garcia, 5 Cruz 7, Madrid’ 15

Bulgarije / Bulgaria

 4206 Royal medal for long service in the Army, 10 years, in case 10

Roemenië / Romania

 4207 WWI, Victory Medal, in nice condition 25

4208

4212

 4208 Medal for 25 Years Loyal Service, with award document, dated 1928, added Medalia Muncii, with award document 30

 4209 Order of the Crown of Romania, Knight military, type 2B (1932-1947), without ribbon 20

 4210 Box for Order of the Romanian Star, Commander, front marked with cypher of Michael I, inside maker marked ‘Joseph Resch, 
Bucharest’ 15

Rusland / Russia

 4211 Postwar, lot of approximately 50 veteran medals, mostly ‘1918-1978’ and ‘1945-2005’ 25

Egypte / Egypt

 4212 Box for Order of the Nile, Grand Cross 1st Class, marked ‘J. Lattes, Cairo’ 50

Japan

 4213 WWI, Victory Medal, with original ribbon, in nice condition 30
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Thailand

 4214 WWI, Victory Medal, very rare, only approximately 1500 issued, in nice condition, originality not guaranteed 250

 4215 Red Cross Medal of Appreciation, Silver Grade, 2nd Class, ladies version 15

World

 4216 Norway, box for Order of Saint Olav, Knight 10

 4217 Sweden, Red Cross medal 10

 4218 Sweden, Red Cross medal for Volunteers, Gustav V 15

 4219 Sweden, Royal Patriotic Society Long and Faithful Service Silver Medal, 41mm, without ribbon 20

4220

4221

 4220 Sweden, box for Order of Vasa, Grand Cross, made by ‘C.F. Carlman, Kongl. Hof & Ordens Juvelerare, Stockholm’, hard to find 100

 4221
Monaco, box for Order of Saint Charles, with Monogram of Charles III on front side, inside maker marked ‘Halley, Montpensier’, 
very hard to find 100

4222

 4222 Greece, WWI, Victory Medal, unofficial type 2, in nice condition 30
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 4223 Greece, Order of George I, Knight, in case marked ‘Spink, London’ 30
 4224 Portugal, WWI, Victory Medal, in nice condition 30

 4225
Portugal, Military Order of Christ, Commander (some damage to enamel) and Officer, with Officer miniature and ribbonhole button. 
In box ‘Frederico Costa, Lisboa’, nice set 80

 4226 Portugal, two Red Cross medals, medal ‘1865-1825’ and Order of Merit, Knight 25
 4227 Portugal, two Red Cross miniatures, Knight and Commander 10
 4228 Czechoslovakia, WWI, Victory Medal, official type 2, with name of designer ‘O. Spaniel’, in nice condition 20
 4229 Serbia, Order of St. Sava, Knight 5th Class, minor enamel damage, without ribbon 30
 4230 Morocco, Order of Ouissam Alaouite, 5th class Knight, damage to enamel 20
 4231 Madagascar, box for order of Radama II, Knight or Officer 10
 4232 Brazil, WWI, Victory Medal, type 2, very rare, only approximately 2500 issued,  in very nice condition 300
 4233 China, lot of approximately 17 medals 10

 4234 WWI, lot of four Victory Medals, consisting of Italy, France, Belgium and the UK, named to ‘D-713 PTE. A.V. HANN. 5-D. GDS.’. 
Added a French 1944 Liberation medal 25

 4235 WWII and later, lot of 12 medals, amongst which denazified Iron Cross 1st Class and War Medal 25
 4236 WWII, lot of approximately 60 various replica insignia 20
 4237 WWII, dealerlot of approximately 150 pieces of German reproduction abzeichen 50
 4238 WWII-postwar, small lot various medals and insignia, amongst which WWII Kriegsverdienstmedaille and other German medals 10
 4239 Lot of 10 various medals, various countries, amongst which ‘1939-1945 Star’ 20
 4240 Lot of seven different miniatures, amongst which Commander Order of the Aztec Eagle 30
 4241 Lot various decorations, boxes and miscellaneous, should be viewed 20
 4242 Lot of approximately 10 medals, amongst which Pakistan and Belgium 10
 4243 Lot of approximately 10 medals, amongst which Pakistan and Belgium 10
 4244 Lot of approximately 10 medals, amongst which Pakistan and Belgium 10
 4245 Lot of approximately 10 medals, amongst which Pakistan and Belgium 10
 4246 NATO Distinguished Service medal, with clasp ‘NAMSA’ 5
 4247 Postwar, Nato Meritorious Service medal with clasp and miniature 5
 4248 Postwar, lot of four Nato medals, with various clasps, all with matching miniatures 20
 4249 Postwar, lot of four Nato medals, with various clasps, all with matching miniatures 20
 4250 Postwar, lot of four WEU medals, with various clasps, all with matching miniatures 20

4251

 4251 Postwar, lot of three Nato and two WEU medals, with various clasps, also five miniatures and four clasps for miniatures 25

 4252 Postwar, small lot various medals and decorations 10

 4253 Lot of approximately 15 various empty boxes for medals and decorations, amongst which German WWII Kriegsverdienstkreuz, Saudi 
medal for Liberation of Kuwait present in box 15

 4254 Lot of approximately 30 boxes for medals and decorations, various countries and era’s 5
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Penningen / Medals

Nederland / Netherlands
 4255 Sigarendoosje met enkele penningen, waarbij Prijs Scherpschutterswedstrijd 22 October 1866, tevens wat los metaalwerk 5

 4256
WOII, twee penningen, ‘40 jaar bevrijd 1945-1985’ en 25-jarig bestaan ‘Luchtvaartafdeeling Soesterberg, 1 Juli 1913-1938’, lichte 
corrosie 20

 4257 Bronzen penning ‘Luitenant-Admiraal C.E. Helfrich, 1886-1962’, ontwerper ‘J.C. Hekman’ 10
België / Belgium

 4258 WOI, tweemaal penning ‘1914 Yser on ne poasse pas! 1918’, uitgereikt aan Fernand Delloy en Henri Roberti, eenmaal gepoetst 5

Emblemen en insignes / Badges and insignia

Nederland / Netherlands
 4259 WOII en later, lot Rode Kruis, uitzoeken 10
 4260 Kleine verzameling emblemen en speldjes, waarbij ‘Binnenlandsche Strijdkrachten 1944-1945’ met brief en Waarnemerwing 10
 4261 Klein lot van zeven diverse wings, waarbij Marine 25
 4262 Klein lot emblemen, waarbij KNIL 10
 4263 Naoorlogs, flink lot KLU, tevens wat stoffen wings wereld, dient bekeken te worden 15
 4264 Naoorlogs, flinke lot emblemen, schouderstukken, rangonderscheidingsteken en wat divers, uitzoeken 5

 4265 Naoorlogs, klein lot bestaande uit zes kraagspiegels en baretemblemen, waarbij Humanitair Raadsman, Aalmoezenier en Opleiding-
scentrum Officieren Speciale Dienst 10

 4266 Naoorlogs, lotje diverse emblemen, waarbij met buiglippen 10
 4267 Naoorlogs, klein kavel emblemen waarbij driemaal buiglippen 10

 4268 Naoorlogs, kavel ‘straatnaam’ emblemen, waarbij zeldzame varianten zoals ‘Stoottroepen’, toegevoegd nog wat losse petleeuwen en 
emblemen, leuk geheel 25

 4269 Naoorlogs, kavel bestaande uit circa 22 emblemen, waarbij Brabantsch weefsel, uitzoeken 10
 4270 Naoorlogs, doos kraagspiegels en baretemblemen, waarbij Militaire School 5
 4271 Naoorlogs, kavel bestaande uit circa 20 politie emblemen, merendeel nog in papieren omhulsel, tevens circa 25 brandweer emblemen 5

4272

4275

 4272
Naoorlogs, lot emblemen en insignes, waarbij baretembleem en schouderembleem 1e model KMA, diverse straatnamen, Rode Kruis 
en meer, interessant geheel met veel betere stukken 20

 4273 Naoorlogs, fraai lot diverse Marine emblemen, ruim 35 stuks 10
 4274 Naoorlogs, lot van circa zeven baretemblemen en kraagspiegels, waarbij 1e model Stoottroepen, Juridische Dienst en KCT 10

 4275
Naoorlogs, grote plastic bak met divere baretemblemen, kraagspiegels en schouderstukken, zeer grote hoeveelheid, dient bekeken te 
worden 40

 4276 Naoorlogs, doosje rangonderscheidingstekens en wat emblemen, flinke hoeveelheid 5

 4277 Naoorlogs, Brits militair kistje gevuld met diverse emblemen en andere militaire zaken, meest Nederlands doch ook wat wereld, 
uitzoeken 10

 4278 Naoorlogs, grote rol stoffen emblemen 4e Divisie, curieus 25
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 4279 Naoorlogs, twee rollen stoffen emblemen,  1e Legerkorps en 4e Divisie 25

 4280 Naoorlogs, lot van circa 28 moderne mouwemblemen, enkele varianten 5

 4281 Naoorlogs, klein lot grotendeels Nederlandse emblemen en toebehoren 5

 4282
Naoorlogs, baretembleem Geneeskundige Dienst met buiglippen, eenmaal afgebroken, tevens kraagembleem, in zeer redelijke staat, 
zeldzaam geheel 30

4283

4299

 4283
Naoorlogs, baretembleem Bewakingskorps en twee bijbehorende (linker en rechter) schouderemblemen. Eenmaal oogje baretembl-
eem afgebroken, zeldzaam 40

 4284 Naoorlogs, baretembleem Intendance Staf 10
 4285 Naoorlogs, naslag baretembleem Tandarts 5
 4286 Naoorlogs, lot bestaande uit zeven emblemen, waarbij Pontonniers, Pioniers en KCT, interessant geheel, dient bekeken te worden 20
 4287 Naoorlogs, doosje baretemblemen en wat schouderemblemen, waarbij oude 5
 4288 Naoorlogs, lotje ijzerwerk, waarbij emblemen, knopen en meer 5
 4289 Naoorlogs, leuk kavel emblemen waarbij Fortificatiën en Pontonniers 20
 4290 Naoorlogs, lot diverse emblemen, circa 29 stuks, waarbij betere 10
 4291 Naoorlogs, bakje met zes baretemblemen en kraagemblemen, waarbij Rabbijn en Humanistisch Raadsman 10
 4292 Naoorlogs, doosje met vijf emblemen, waarbij KCT, Studentenweerbaarheid en andere 15
 4293 Naoorlogs, tweemaal helmplaat, waaronder eenmaal met misdruk ‘Je Maintiendpai’, curieus 10
 4294 Naoorlogs, lot van vier ex-commando emblemen 10
 4295 Naoorlogs, setje adjudanten ‘J’ (Juliana) 10
 4296 Naoorlogs, scherpschutters speld ‘PM’, toegevoegd MLV speld 5
 4297 Naoorlogs, KMAR brevet Hogere Juridische Vorming 5
 4298 Naoorlogs, circa 15 brevetten, waarbij betere 10
 4299 Naoorlogs, lot van 20 brevetten en emblemen, waarbij zeldzamere exemplaren, merendeel oudere uitvoeringen 30
 4300 Naoorlogs, kavel van vier brevetten Militaire Brandweer, waarbij Duiker-instructeur 10
 4301 Naoorlogs, kavel van vier emblemen Luchtmobiel, waarbij Heli-instructor, Landing Point Commander 10
 4302 Naoorlogs, lotje van 12 brevetten en emblemen, waarbij Tandarts en Ruiterbrevet 20

Duitsland / Germany
 4303 Postwar, lot various NVA insignia 5
 4304 DDR, lot various shoulder boards, insignia and more 5

Engeland / United Kingdom
 4305 WWII-postwar, lot of approximately 24 wings and insignia, amongst which many WWII, British and Commonwealth, interesting lot 15
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 4306 Commonwealth, lot of approximately 26 metal badges, Kings and Queens Crown, various era’s 25
 4307 Scotland, lot of three various buckle belts for kilts 20
 4308 Lot of three metal insignia, amongst which two older ones 5

Rusland / Russia
 4309 Soviet-Union, postwar, large lot shoulderboards, mainly Airforce, approximately 22 sets 25
 4310 Soviet-Union, postwar, large lot shoulderboards, different branches, mainly lower ranks, approximately 26 sets 25
 4311 Soviet-Union, postwar, large lot shoulderboards, officers, different branches, approximately 24 sets 25
 4312 Soviet-Union, postwar, large lot shoulderboards, Navy, amongst which Admiral shirt and jacket, approximately 12 sets 20

 4313 Soviet-Union, postwar, four sets shoulderboards, various General’s ranks 25

 4314 Soviet-Union, postwar, large lot various collar tabs, insignia and more, various branches, added flying helmet and visor cap, interest-
ing lot 20

 4315 Soviet-Union, postwar, box with various insignia and other military items, different Eastern-European countries, should be viewed 25
 4316 Lot of approximately 49 metal badges, various branches amongst which older ones, interesting lot, should be viewed 25
 4317 Lot of approximately 52 metal badges, mainly Airforce and Navy, amongst which older ones, interesting lot, should be viewed 25

4318

4328

 4318 Lot of approximately 33 metal badges, mainly University, amongst which older ones, interesting lot, should be viewed 50
 4319 Postwar, lot of 20 various insignia 10

USA
 4320 WWII/postwar, lot of approximately 25 patches 10
 4321 WWII/postwar, lot of approximately 25 patches 10
 4322 WWII-postwar, lot various badges and insignia, some metal ones 10
 4323 WWII and later, mixed lot of patches and medals 5
 4324 Lot of approximately 22 metal insignia, various branches, interesting lot 10

World
 4325 Scandinavia, lot of ten capbadges 10
 4326 Lot of five badges, amongst which Royal Canadian Army Chaplains 5
 4327 Lot different metal badges, various European countries, mix of originals and repro 25
 4328 Lot various metal badges, many different countries, amongst which Middle-East, interesting 25

 4329 Lot badges, insignia and various other military items, many different countries and era’s, some reproductions but mostly original, 
amongst which Germany WWII 20

 4330 Lot badges, insignia and various other military items, many different countries and era’s, some reproductions but mostly original 20
 4331 Lot badges, insignia and various other military items, many different countries and era’s, some reproductions but mostly original 20
 4332 Lot various metal insignia, should be viewed 10
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 4333 Lot various patches, reproduction Abzeichen en more, should be viewed 10
 4334 Lot badges, insignia and various other military items, many different countries and era’s, some reproductions but mostly original 20
 4335 Box various badges, insignia and other militaria, various countries and era’s 10
 4336 Postwar, small box with badges and stickpins, mostly Eastern Europe but also some IDF 10
 4337 Postwar, small box badges and insignia, amongst which United Kingdom 10
 4338 Postwar, small box various badges and insignia, different countries and era’s 5
 4339 Postwar, lot of two dealerboxes with various stickpins and insignia 15
 4340 Postwar, box with various insignia and emblems, mostly East-Germany and the Netherlands 5
 4341 Postwar, box filled with various patches, large quantity 10
 4342 Postwar, plastic box with large amount of insignia, amongst which space badges, mostly US, interesting 25

Uniformen / Uniforms

 4343 Nederland, naoorlogs, Ike jacket, Nederlands opgemaakt, ‘Van Heutz’, interessant 10
 4344 Nederland, naoorlogs, ceremonieel tenue Limburgse Jagers, incompleet, met schade, opknapper 5
 4345 Nederland, naoorlogs, lot van twee VT63 uniformjasjes 5
 4346 Nederland, naoorlogs, groot lot KL uniformen en toebehoren, waarbij battledress, bekijken 5
 4347 Nederlands-Indië, twee uniformjasjes, mogelijk theateraanmaak 10
 4348 België, naoorlogs, tuniek politie Antwerpen 5
 4349 France, postwar, tunic Garde de Republicaine, some damage 10
 4350 United Kingdom, postwar, nice older jacket Welsh Guards musician, with trousers 50

Diversen / Miscellaneous

Nederland / Netherlands
 4351 Naoorlogs, pet officier Koninklijke Marechaussee en mouwband Rijks Politie 10

4352 4354
 4352 Naoorlogs, kurken mariniershelm, in keurige staat, compleet met kinriem 40
 4353 Naoorlogs, klein lot helmbeslag, waarbij tweemaal helmplaat Politie den Haag 10

 4354
Naoorlogs, zuurstofmasker voor straaljagerpiloot, met sticker ‘Koninklijke Luchtmacht, 26/10/78’, toegevoegd RAF flightcap, met 
label ‘22C/1390’ en goggles ‘Levers’ 25

 4355 Naoorlogs, paar lage schoenen Marine, gedateerd ‘1955’ 10
 4356 Lot van twee schoudertassen met embleem ‘Vigilat ut quiescant’, twee troddels en drie nestels/koorden, in hard-plastic NATO box 15
 4357 Naoorlogs, bord ‘Kon. Marechaussee, Neth.Mil.Police’, leuk stuk 15
 4358 Naoorlogs, lot van twee diverse metalen borden politie 10
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 4359 Naoorlogs, dieptemeter voor onderzeeboot, gemarkeerd ‘Rijzen en Duiken’ 5

 4360 Naoorlogs, lot van circa 12 mechanische stopwatches, merendeel met gebreken, waarbij gemarkeerd ‘M.V.O.’ en ‘KNIL’ 25
 4361 Naoorlogs, lot van vijf militaire wapenschildjes, waarbij betere 10

Duitsland / Germany
 4362 Gramophone ‘Beltona Tournaphone’, with later added Luftwaffe eagle, added approximately 28 78rpm vinyl records 40
 4363 Lot of three WWII reproduction Christmas decorations 5
 4364 Postwar, BRD, 100 pieces ‘Schirmmutzenabzeichen Heer’, originally packed in box of issue, dated ‘15 Juli 1963’ 10
 4365 Postwar, BRD, cargo parachute 5
 4366 DDR, NVA small table cloth 5

Engeland / United Kingdom
 4367 Postwar, lot of four frontplates for Bobby helmet 10

 4368 Lot of four various buckles, one with belt, amongst which early one 25
 4369 Postwar, lot of 13 metal miniature soldiers, mostly ‘Britains Ltd.’ 15

4370
4374

Frankrijk / France
 4370 Postwar, EFA stratosphere type 23 helmet, in protective carrying bag 50
 4371 Postwar, lot of two pairs flight boots, probably French, in used condition 25

USA
 4372 Postwar, cover for .50 Cal Machinegun ‘with provision for 100rd. Ammo box’ 5
 4373 Postwar, complete set of Iraqi most Wanted playing cards 5

World
 4374 WWII and later, lot of six armbands, amongst which ‘Civil Defence Corps’ and two German repro ones 25

 4375 WWII-postwar, lot various militaria, amongst which pilot escape shawl, officer map case, German WWII field bottle and French 
binoculars in leather case, interesting lot 25

 4376 Unknown barrel sash 10
 4377 Switzerland, postwar, artillery shell basket, for four rounds 5

Lots en verzamelingen / Larger lots and collections
Nederland / Netherlands

 4378 Naoorlogs, doos met diverse stoffen militaria, tevens wat WOII krantenknipsels en documenten 5
 4379 Naoorlogs, lot politie, bestaande uit diverse zaken 5

Duitsland / Germany
 4380 Lot of seven vinyl records with marching music and speeches, mostly Germany WWII 10
 4381 Lot of four vinyl records, some postwar postcards and some various militaria 5
 4382 DDR, lot of over 35 NVA Schützenschnüre 5
 4383 Postwar, lot of several DDR/NVA military items, amongst which clothing, steel helmet, sidecaps and flags 15
 4384 Postwar, DDR, lot of approximately 800 caps for the inside of the helmet of pilots 10
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Frankrijk / France

 4385 Lot of ten various kepi’s 20
 4386 Postwar, lot of approximately nine caps and kepi’s, mostly French 10

World
 4387 Postwar, lot of 10 various sidecaps, mostly German and French 10
 4388 Postwar, lot of six different caps 10
 4389 Lot caps, 15 pieces, various conditions and countries 15
 4390 Lot equipment, caps and insignia, various countries and era’s 10
 4391 Large box military equipment, insignia and caps, should be viewed 10
 4392 Lot of five various helmets, amongst which Dutch and Belgian ones, mostly in good condition, except for one all with liners 15
 4393 Postwar, lot of approximately 24 various uniform pants 5

 4394 Croatia, postwar, lot equipment consisting of two jackets, shirt, tactical vest, cap and M59 helmet, some with insignia. As used during 
the Yugoslav Wars 25

 4395 Serbia/Bosnia Herzegovina, postwar, lot equipment consisting of a jacket, shirt, tactical vest, sidecap and M59 helmet, some with 
insignia. As used during the Yugoslav Wars 25

 4396
Serbia, postwar, lot equipment consisting of tactical vest, sidecap, three M59 helmets and one M59/85 helmet. As used during the 
Yugoslav Wars 40

 4397 Postwar, lot of over 100 Alice equipment clips 10
 4398 Lot of 10 various pistolholsters 15
 4399 Postwar, lot of six riot police hard rubber batons 25
 4400 Various optics, amongst which Russian telescope 5
 4401 Postwar, lot various military toy figures 5

 4402 Lot various militaria, amongst which four German vinyl records, some French books about the Gestapo and German occupation in 
WWII and various other items, mix of original and reproductions 10

 4403 Postwar, lot various militaria, amongst which insignia, belt buckles, buttons and more, several era’s 20
 4404 Large box various militaria 5

4405
 4405 Bananabox military items, amongst which helmet, Soviet-era Ukranian flag, Mussolini apron and six vinyl records, should be viewed 20

 4406 Large box various militaria 10
 4407 Postwar, plastic crate filled with various military items 5
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