
Jaar Objectnaam Vervaardiger Titel Beschrijving Afbeelding 
1962 schilderij Hille, Hubert van Stilleven Schilderij van een stilleven met  flessen 

en kruikje, februari '44 - december '46. In 
naturel houten lijst. 

 

1964 tekening Timmermans, Hans Riviergezicht Tekening van een riviergezicht. 1940.  
1964 aquarel Withaar, Jan (1880-

1940) 
Molen in de sneeuw Aquarel van een molen in de sneeuw.  

1964 aquarel Hilverdink, Johannes Landschap Aquarel van een stormachtig landschap 
met boomgroepen en twee figuren, 
1847. 

 

1964 aquarel Kate, Herman ten Landschap met figuren Aquarel uit circa 1850 van een 
landschap met figuren in 18e eeuwse 
dracht. 

 

1964 aquarel Jonge, Marie de Laren in sneeuw Aquarel van een boerderij te Laren in de 
sneeuw. 

 
1969 tuintafel  Zandstenen tuintafel Zandstenen tuintafel, 18e eeuw, 

afkomstig uit het voormalig huis 
Vierakker (ook de aanleg van de tuin in 
Renaissancestijl) 

 

1969 tekening Goedvriend, Theo Vijverbosje in De Steeg Tekening van het vijverbosje in De Steeg 
(Rheden). 

 

1969 tekening 
portret 

Hille, Hubert van Zelfportret van Hubert 
van Hille (1903-1983) 

Getekend zelfportret uit 1933 van 
schilder, tekenaar, lithograaf Hubert van 
Hille,  
geboren 12-9-1903 in Ambon, overleden 
10-8-1983 te Warnsveld. 

 

1969 toiletstel, toiletdoos Luessinck, Claes de 
oude 

Ovale toiletdoos Een ovale toiletdoos Zuphens zilver, 
deel van tweedelig toiletstel (doos en 
borstel). Gegraveerd met alliantiewapen 
Van Dam-Tho Borcken. 

 



  

1969 toiletstel, borstel Luessinck, Claes de 
oude 

Borstel Een borstel met bovenzijde van 
Zutphens zilver, deel van tweedelig 
toiletstel (doos en borstel). Gegraveerd 
met alliantiewapen Van Dam-Tho 
Borcken. 

 

1969 etsplaat Poortenaar, Jan Sint Walburgiskerk Koperen etsplaat uit circa 1930 
voorstellend de Sint Walburgiskerk te 
Zutphen gezien vanaf de Martinetsingel 
over de bleek. 
Linksonder signatuur in spiegelbeeld: 
Jan Poortenaar. 

 
1970 lepel Schemkes, Peter Brijlepel Zilveren brijlepel.  



Jaar Objectnaam Vervaardiger Titel Beschrijving Afbeelding 
1971 schilderij Verschuur, Wouter Gezicht op Zutphen Schilderij  van Gezicht op Zutphen vanaf 

de overzijde van de IJssel, circa 1850. 
De voorgrond wordt gevormd door de 
uiterwaarden op de westelijke oever met 
daarachter de IJssel. 
De beschouwer wordt het schilderij 
binnengeleid via het pad waarop een ruiter 
zichtbaar is. De stad wordt nog ommuurd 
door de vestingswerken, die in de jaren 
1592-1595 naar een ontwerp van Jacob 
Kemp werden gebouwd. Aan het einde 
van de 19e eeuw, in 1874,  werden ze 
grotendeels gesloopt, ter wille van een 
uitbreiding van de stad in de richting van 
de IJssel. Langs de rivier werd de 
IJsselkade aangelegd, waarvan het eerste 
gedeelte gereed kwam in 1861. 
De datering van het schilderij, rond 1850, 
kan afgeleid worden aan de pontonniers, 
waarvan we de tenten zien. In die tijd 
hadden zij hun oefenterrein aan de IJssel, 
voor de stad. De houtstapels op de Welle 
werden op- en overgeslagen vanaf de 
Berkel. Aan de kade liggen de 
houtschepen of 'katten' die het hout verder 
transporteerden. 
Het opvallende contrast in licht en donker, 
met name tussen de fel belichte gevels en 
de dreigende lucht erboven is een veel 
gebruikt, 19e-eeuws sfeerelelement dat 
met groots effect door Verschuur is 
toegepast. 

 



  

1971 tekening Beijer, Jan de De Drogen Abts Toren 
en Groote kerk te 
Zutphen, 1743 

Geaquarelleerde pentekening: 'De Drogen 
Abts Toren en Groote kerk te Zutphen. J. 
de Beijer, ad viv delin, 1743'. 
De Drogenapstoren en de toren van de 
Sint Walburgskerk te Zutphen, gezien 
vanuit het zuid-oosten. Op deze tekening 
mist de toren zijn spits. In de gracht een 
bootje met twee mannen, op de voorgrond 
een man met geiten. 

 
1971/1975
? 

kan Luessinck, Claes de 
oude 

Serpentijnse stenen 
kan met Zutphense 
zilveren montuur 

Een serpentijnen stenen kan met zilveren 
montuur. Op deksel alliantiewapen van 
Joost Cremer en Bernadina Lulofs. 
Serpentijnsteen is een mineraal gesteente 
, voornamelijk afkomstig uit Noorwegen, 
Oostenrijk en Zwitserland. De groene 
kleur met zwarte vlekken doet denken aan 
een slangenhuid. Er werden verschillende 
voorwerpen van gemaakt die meestal 
werden afgewerkt met zilver. In de 17e 
eeuw waren dergelijke kannen populair als 
huwelijksgeschenk. 
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1971 tabakspot Wolters, Hendrik 

Jurriën 
Tabakspot Een zilveren tabakspot. Het corpus is 

cylindervormig, met blad- en 
rocailleornament op de pootjes en langs 
de onderrand. Het deksel is op dezelfde 
wijze gedecoreerd en wordt bekroond 
door een bladknop. 

 
1973 theepot Schemkes, Peter Theepot Geheel zilveren theepot in Lodewijk XIV-

stijl. Het model is 'omgekeerd 
buidelvormig'. Het deksel scharniert opzij 
en wordt bekroond door een geprofileerde 
zilveren dekselknop. Het zilveren oor met 
duimgreep wordt geisoleerd door ringen 
van ...hout. De onderzijde van de tuit is 
gedecoreerd met een schuimkopmotief. 
Rondom de bovenrand van de pot, onder 
de dekselrand is graveerwerk in Lodewijk 
XIV-stijl aangebracht met palmetten en 
lambrequins. Op de onderzijde zijn de 
initialen A.V.L. gegraveerd. 

 

1973 melkkan Schemkes, Peter Kan Zilveren melk- of warmwaterkan op voet. 
De kan heeft van de bovenkant tot aan de 
voet doorlopende ribben. Het bolle deksel 
is scharnierend en heeft een zilveren 
dekselknop. Het S-vormig licht houten oor 
heeft een duimgreep en is mogelijk niet 
origineel (?). 

 



  

1975-76 potpourri Schemkes, Peter Potpourri Een zilveren ronde potpourri met ajour-
bewerkte rand en deksel. 

 
1975-76 potpourri Arntzen, Johannes Potpourri Een klein, rond zilveren potpourri met 6-

lobbige rand en ajour bewerkte deksel, 
bekroond door een roosje. 

 
1975-76 potpourri onbekend Potpourri Een zilveren potpourri ( Frans, Toulouse 

?) in de vorm van een liggend blad met 
grote en kleine kalebas. De potpourri kan 
men openklappen. 

 



Jaar Objectnaam Vervaardiger Titel Beschrijving Afbeelding 
1977 tekening Hofker, Willem Gerard Toren van de 

Walburgs-Kerk met het 
Schelpen-Poortje; van 
uit de ",s-Gravenhof"- 
tuin,  te Zutfen 

Tekening uit 1977 van de toren van de 
Walburgiskerk met het Schelpenpoortje 
gezien vanuit de tuin van het toenmalig 
hotel 's Gravenhof te Zutphen. 

 
1977 ellestok  ellestok  

 
1978  Thieme 1e druk Kleine 

natuurlijke 
Geschiedenis voor de 
jeugd 

  

1978   “School van Spies” Twee tekeningen met gezicht op 
Berkelruïe 

 

1978 ets Kropp Gezicht op de 
IJsselkade te Zutphen 

Ets (nr. 23) met Gezicht op de IJsselkade 
te Zutphen, circa 1930. 
Op deze afbeelding is te zien dat langs de 
gehele Kade bomen stonden. 

 

1978 schilderij Pelgrom, Jacobus De Nederlandsche 
Mettray te Eefde 

Schilderij voorstellend De Nederlandse 
Mettray te Eefde, circa 1850. 

 



  

1978 schilderij Thomas, Guy Gezicht op Zutphen Een olieverfschilderij van Gezicht op 
Zutphen over de IJssel met ondergelopen 
land, 1978. 

 
1978 tuinvazen  Twee tuinvazen Twee tuinvazen  
1978 theezeef  theezeef   
1978 waaier  waaier  

 



Jaar Objectnaam Vervaardiger Titel Beschrijving Afbeelding 
1980 schilderij Röling, Gé Stilleven Een schilderij van een stilleven met 

appels, peren, en tomaten in emaille kom, 
naast de kom liggen eieren en druiven, 
1978. In goud- en zwartkleurige houten 
lijst. 

 
1981 Tasbeugel     
 lithografie (prent) Hille, Hubert van Zelfportret van Hubert 

van de Hille 
Een litho uit 1933 van een zelfportret van 
Hubert van de Hille (1903-1983). 

 

1983 klok (uurwerk) 
staartklok 

Meckevelt, Johannes Staartklok Staartklok type kortstaart uit het laatste 
kwart 18e eeuw. In de toog van de 
wijzerplaat bevindt zich een tinnen schildje 
met jaartal 1776, daarboven een tinnen 
boog waarin gegraveerd: 'Joohanes 
Meckevelt tot Deldeen'. 
Eikenhouten kast, zwart gekleurd, met 
platte schuif en slingervenster zonder 
sierornament. De schuif wordt aan de 
onderzijde met een haakje vergrendeld. 
Getoogde kap met in de boog een 
gestoken sierelement van twee elkaar 
rakende voluten. De kap heeft aan 
weerszijden een getoogd venster met 
profiellijst en glas. 
De smeedijzeren wijzerplaat is deels met 
bladgoud bedekt, op de wijzerplaat 
bevindt zich een tinnen cijferring en 
hoekornamenten en de wijzers zijn van 
messing. 
Eéndags uurwerk met terugwerkende 
ankergang en naarboven gerichte drijver 
en losse gelede slinger met 
veerophanging. Slagwerk op sluitschijf om 
het half uur met voorslag. 

 



  

1983 schilderij Rozeboom, Jan Bevrijdingsfeest Filiatra Schilderij door Jan Rozeboom 
voorstellend 'Bevrijdingsfeest Filiatra', 
1981. 

 

1983 tekening Rozeboom, Jan Nieuwbouwwijk te 
Zutphen 

Feltpointtekening van een wijk te Zutphen 
met op de achtergrond de watertoren, 
1963. 

 
1984 tasbeugel Wolters, Hendrik 

Jurriën 
Tasbeugel Zilveren tasbeugel uit 1772.  

1984 koffielepel Roessing, Bernardus 
Warnerus 

Zes koffielepes Zes zilveren koffielepels. 

 



Jaar Objectnaam Vervaardiger Titel Beschrijving Afbeelding 
1984  Koeman, C. Handboek Atlantes 

Neerlandici, 6 delen. 
Atlantes neerlandici / compiled and edited 
by C. Koeman. - Amsterdam : Theatrum 
Orbis Terrarum, 1967-1985. - 6 dln. : afb. ; 
32 cm 

 

1985 schilderij Worp, Herman van der Gezicht op Zutphen Schilderij uit 1878 van gezicht op Zutphen, 
vanaf de toenmalige Pastoorswal, nu 
Berkelsingel. 

 
1985 kaart, landkaart 

kopergravure 
Danckers, Cornelis DVCATVS GELDRIAE Kopergravure van een landkaart 

voorstellend 'DVCATVS GELDRIAE, 
Novissima descriptio, Auct. Balthasar 
Floris van Berkenrode'. Het noorden 
rechts, gradenverdeling in de rand.  
Linksonder mijlschaal en uitgave: 
'Amstelodami, apud Cornelio Danckero, 
1636'. 
De kaart lijkt zeer veel op de kaarten van 
Hondius en Willem Blaeu.  
 
De koperplaat van deze kaart is later nog 
gebruikt om de belegering van de Franse 
koning van Naarden uit te beelden met 
een aparte afbeeling linksboven. 

 



1985 kaart, landkaart 
kopergravure 

Schagen, Gerrit van Ducatus GELDRIA et 
ZUTPHANIA 
Comitatus. 

Ongekleurde kopergravure voorstellend 
een kaart van Gelderland uit circa 1700. 
Linksboven: Ducatus GELDRIA et 
ZUTPHANIA Comitatus. t' Amsterdam by 
Gerrit van Schagen voor aen op de 
Haerlemmer-dyck, inde Stuerman. In 
versierde titelcartouche met fout 
getekende wapens van Gelderland en de 
Graafschap (de zwarte leeuw moet 
heraldisch links staan, het stadswapen 
van Zutphen behoort het 
Graafschapswapen te zijn: een staande 
leeuw in keel op een zilveren veld). 
Het noorden rechts, kompasroos in de 
Zuiderzee, gradenverdeling in de rand 
(1:350.000). 
Rechtsonder in cartouche de 
schaalverdeling in Gemeende Duytsche 
Mylen van 15 in een Graedt; Fransche 
mijlen ofte Uren gaans. Rechts daarvan 
de legenda. Beide cartouches zijn versierd 
met engeltjes. 
Het kaartbeeld lijkt op dat van Visscher. 
In La Galerie Agreable du Monde, a Leide, 
Chez Pierre vander Aa. Koeman Aa 9. 

 

1985 garenwinder  Garenwinder met 
toerenteller 

Houten garenwinder met toerenteller.  

1986 theepot Roessing, Bernardus 
Warnerus 

Zilveren theepot Een ovale zilveren theepot met parelrand 
rond de bovenzijde van het corpus, 
waaronder een gegraveerd bandmotief. 
De theepot heeft een zwart (ebben-?) 
houten oor en gedraaide dito dekselknop. 

 

1986 of 
1988 

kandelaar Vries, Antoni de Kandelaar Een zilveren kandelaar, Zutphens zilver.  

Jaar Objectnaam Vervaardiger Titel Beschrijving Afbeelding 
1986 of 
1988 

kandelaar Vries, Antoni de Kandelaar Een zilveren kandelaar, Zutphens zilver.  



1987 aquarel Renssen, Roelof Historische optocht in 
Zutphen, 1913 
 
Serie van 11 
aquarellen. 
 
 

Historische optocht 1913, intocht van 
Hertog Karel de Stoute van Bourgondië in 
Zutphen, 4 augustus 1473. Deze werd 
gehouden ter herdenking van het 100-jarig 
bestaan van het Koninkrijk der 
Nederlanden. 
Op donderdag 3 juli 1913 trok de 
historische optocht bestaande uit zo’n  
450 mensen verdeeld in zeven 
hoofdgroepen door de straten van 
Zutphen. 
Over het doel van deze optocht schrijft de 
organisator  Jonkheer H.B. verLoren van 
Themaat het volgende: ‘In den 
“gecostumeerden ommegang” op 3 juli 
heeft de Optochtcommissie een beeld 
trachten te geven van eenige hoofdpunten 
uit Zutphens Geschiedenis, in het 
bijzonder uit de 14e en 15e eeuw (…)’. 
 
Van deze optocht heeft Roelof Renssen, 
oud-tekenleraar van de LTS 
(Ambachtschool te Zutphen) verschillende  
aquarellen gemaakt. Het SMZ bezit elf 
exemplaren. 
 

 

1990 potpourri Schemkes, Peter Potpourri Een rond zilveren potpourri met 
alliantiewapen van Herman Haesebroek, 
burgemeester van Zutphen en Anna 
Weerts. 

 



  

1993 schilderij Boom, Karel Alexander 
August Jan 

Gezicht op de Berkel 
en Dieserbrug 

Schilderij uit 1888 met Gezicht op de 
Berkel en Dieserbrug. Links en rechts 
bebouwing met verschillende trapjes naar 
de Berkel. Bij diverse huisen hangt de was 
buiten en zijn personen zichtbaar. Links 
op de voorgrond naast een bootje 
wassende vrouwen. 
 
De Fransman Henri Havard raakte in 1876 
door dit pittoreske uitzicht in verrukking en 
beschreef het als 'eene zonderlinge 
verzameling van inzakkende daken, 
scheven uitstekken, planke terassen, 
looden gooten, vermolmde trappen, 
gescheurde muren en wilde planten [...], 
hoog van kleur en warm van tint'. 
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1993 schilderij portret Bieruma Oosting, 

Jeanne 
Zelfportret Jeanne 
Bieruma Oosting 

Een geschilderd zelfportret van Jeanne 
Bieruma Oosting (1898-1994), 1932. 

 
1995 schilderij Mondt, Johannes 

Abraham 
Gezicht op Zutphen Olieverfschilderij van Gezicht op Zutphen, 

circa 1900. 
 

1997 beeldhouwwerken Duval, Maïté Mélancholie Een bronzen beeld uit 1991 getiteld 
'Mélancholie', 1/8. 

 

1997 foto, groepsportret Smulders, Margriet Personeel van het 
Volkshuis 

Groepsportret van personeel van het 
Volkshuis te Zutphen, 1997. 

 
1998  portret 

lithografie 
Zelfportret van Hubert 
van de Hille 

Zelfportret van Hubert van de Hille  



1998 schilderij 
pendantportret 

Kaldenbach, Arnold Robert Jasper van der 
Capellen (1743-1814) 

Geschilderd portret anno 1777 in vergulde 
Lodewijk XVI lijst voorstellend Baron 
Robert Jasper van der Capellen tot de 
Marsch. 
Geboren op 30-4-1743 in huis de 
Boedelhof bij Gorssel, overleden op 7-6-
1814 te Deventer. 
Zoon van Frederik Robert Evert van der 
Capellen en Anna Margriet Elisabeth van 
Lynden d'Aspremont. 
Gehuwd met Sara Jacoba van de Velde 
(1752-1823) op 18-6-1769 te Utrecht.   
 
Staand afgebeeld vanaf zijn knieën met 
zijn rechterhand in de zij en de linkerhand 
wijzend naar rechts. Hij heeft een 
staartpruik met zwarte strik en is gekleed 
in een blauwe uniformrok met goudgalon 
over borstkuras, gele broek en zwarte 
laarzen. Hij staat op een betegeld terras 
met stenen balustrade waarop rechts twee 
zuilen waartussen op de balustrade een 
wit gepluimde helm. Op de achtergrond 
een blauwe wolkenlucht en bomen en 
links een doorkijk op 't Huis de Marsch (in 
1801 door hem afgebroken). 
 
Baron Robert Jasper van der Capellen: 
Ritmeester dragonders, bekend patriot, 
Heer van Marsch 1769, Lathmer 1770 en 
de Engelenburg 1770. 
 
Het schilderij heeft als pendant het portret 
van Sarah Jacoba van der Capellen-van 
den Velde (P 04365). 
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1998 schilderij 
pendantportret 

Kaldenbach, Johan 
Antoni 

Sarah Jacoba van der 
Capellen- van den 
Velde (1745-1823) 

Geschilderd portret uit 1814 in vergulde 
Lodewijk XVI lijst voorstellend Sarah 
Jacoba van der Capellen-van den Velde. 
Hoog opgemaakt haar waar bovenop een 
sluiertje, gedecolleteerde japon met langs 
de halslijn een kanten bies.  
Geboren 1745 te Batavia, overleden 29-8-
1823 te Zutphen. 
Dochter van Pieter van de Velde en 
Clasina Helena Coop a Groen. 
Gehuwd met Baron Robert Jasper van der 
Capellen op 18-6-1769 te Utrecht. 
 
Het schilderij heeft als pendant het portret 
van Robert Jasper van der Capellen (P 
04364). 

 

1998 miniatuur (schildering)  
portret 

 Robert Jasper Baron 
van der Capellen 

Miniatuur met handgekleurde gravure 
voorstellend portret van Robert Jasper 
Baron van der Capellen, Heer van der 
Marsch. 

 
1998 miniatuur (schildering)  

portret 
 Sara Jacoba van der 

Capellen-van den 
Velde 

Miniatuur met handgekleurde gravure 
voorstellend portret Sara Jacoba van der 
Capellen-van den Velde. 

 



  

2002 potpourri Schemkes, Peter Potpourri Een zilveren potpourri met bloem en 
bladmotieven gegraveerd. De deksel is 
gedeeltelijk geperforeerd, waarop een 
figuurtje is bevestigd in de gedaante van 
een Romeinse soldaat. 

 



  

Jaar Objectnaam Vervaardiger Titel Beschrijving Afbeelding 
2006 klok (uurwerk) 

stoelklok 
Schooltink, Andries Stoelklok Achterhoekse stoelklok uit Steenderen, 

1795. Achter op wijzerplaat: 'A Schooltink 
1795' (op drie plaatsen op diverse wijze 
gesigneerd). 
Houten wijzerplaat, aan de zijkanten op 
houten achterwand geschilderde 
meerminnen. Het wijzerplaatlood bestaat 
uit figuren die symbool staan voor: Geloof, 
Hoop en Liefde. Op het kaplood zien we 
aan weerszijde de mythologische 
voorstelling van de ontvoering van Europa 
op de stier. 
Het uurwerk staat op een console bankje 
op houten gedraaide knoppen, de 
wijzerplaat is omrand met loden 
ornamenten bedekt met bladgoud.  
Uurwerk waarvan het gaandewerk met 
spillegang en slagwerk op sluitschijf. Het 
slagwerk geeft de hele uren voluit aan en 
halve uren met een slag op bel. Het 
wekkerwerk kan ingesteld worden op de 
hele uren, bijzonder is dat  het extra 
ingesteld kan worden op half drie, half vier 
en half  vijf.  
Het gewicht hangt aan een katrol 
waarover de messing acht-ketting loopt. 
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diger 
Titel Beschrijving Afbeelding 

2009 klok (uurwerk)  
stoelklok 

Kaspool, 
Vincent 

Oost-Nederlandse 
stoelklok van 
Zutphense makelij 

Een Achterhoekse stoelklok vervaardigd door Vincent 
Kaspool in 1698. 
Uurwerk: 
Kooiframe-uurwerk op spillegang met slinger, met ijzeren 
onder- en bovenplaat, messing geprofileerde stellingpoten en 
ijzeren dwarsliggers en hamerstang. Het uurwerk is voorzien 
van slagwerk op sluitschijf, dat de hele uren voluit slaat op 
een bel. Het uurwerk is tevens voorzien van een wekkerwerk. 
De raderen zijn vervaardigd van messing met stalen assen. 
De ajourgezaagde versieringen onder de dwarsligger aan de 
rechterzijde zijn vervaardigd van messing. De gewichten zijn 
geheel vervaardigd van lood en bekleed met messing. Het 
uurwerk is geplaatst op een houten plankje met daaronder 
vier gedraaide houten bolpootjes. 
 
Wijzerplaat: 
De beschilderde wijzerplaat heeft een cijferring met zwart 
geschilderde Romeinse cijfers voor de uuraanduiding en 
halfuur-tekens tussen de uurcijfers. Boven de cijferring 
bevinden zich een schildering met krulmotieven, evenals in 
de hoeken onder de cijferring. De uurwijzer is vervaardigd 
van gegoten messing. Onder de uurwijzer bevindt zich een 
beschilderde stalen indicatieschijf, waarmee de wekstijd kan 
worden ingesteld d.m.v. een draaibare pen. 
 
Kast: 
De eikenhouten kast is geschilderd. Aan beide zijden van het 
uurwerk is de kast voorzien van beschilderde metalen deuren 
met daarop geschilderde fragmenten van figuren. Boven de 
deurtjes is een loden ornament geplaatst, evenals aan de 
voorzijde boven de wijzerplaat. Bovenop de bel bevindt zich 
een beschilderde gedraaide houten knop. Het dakje van de 
klok is aan de bovenzijde beschilderd. Dit dakje is 
demontabel middels twee pennen. 
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2012 album  
album amicorum 

Schelfhout, 
Andreas  
 
Sande 
Bakhuysen, H. 
van de  
 
Ver Heull, 
Quirijn  
 
Hallegraeff, W. 

Album Amicorum van 
A.J. van Eyndhoven 

Album Amicorum van A.J. van Eyndhoven, 
met bijdragen van diverse bekende 
kunstenaars als Schelfhout, Van de Sande 
Bakhuysen en Ver Heull. Wat het Album uniek 
maakt is de bijdrage van de Zutphense 
apotheker Willem Hallegraeff, een gesigneerde 
en gedateerde “lichtteekening” (foto) van 25 
november 1839. Dit is de oudste in Nederland, 
door een Nederlander,  gemaakte foto. 

 
2013 aardbeienschaaltje Salomon 

Lamberts  
(1709-1768) 

 Zilveren  aardbeienschaaltje 

 



 

2013 dienblad Meurs,  Willem 
Carel van (1743-
1805) 

 Zilveren dienblad 

 


