
Beeldjes en poppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

art deco beeldjes 

 
omschrijving poppenhoofden (doll heads) 

fabrikant Kämmer & Reinhardt doll company, opgericht in 1886 in Waltershausen door Ernst Kämmer and Franz Reinhardt 

materiaal biscuit 

front poppen gezicht, open mond zonder tanden 

back K & R en de tekst SIMON & HALBIG en nummer 126 

datering 1886 tot 1909 

bron Verzamelkrant 

https://dollreference.com/kammer_reinhardt_dolls.html 

https://www.etsy.com/nl/listing/507236573/kammer-reinhardt-samenstelling-pop 

https://dollreference.com/kammer_reinhardt_dolls.html
https://www.etsy.com/nl/listing/507236573/kammer-reinhardt-samenstelling-pop


 

omschrijving beeldjes 

tekst porselein, 2 bomen met ranken en 2 horizontale takken 

achter het beeldje de tekst "N650" 

kleur wit, niet gekleurd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Diverse potten etc. 
 
 
 
 

categorie 

omschrijving Gember pot 

inhoud (ml) 

materiaal 

kleur 

omvang 

lengte - breedte 

tekst onder 

fabrikant 

datering 20e eeuw 



Diversen 
 

 



  
 



 
 

categorie souvenir 

omschrijving souvenir afkomstig uit GINNIKEN Boschwachter 

materiaal porselein 
 

bijzonderheden rond 1900 was de Boschwachterij in Ginniken bij toeristen zeer populair, het 

restaurant de Boschwachter in het Mastboss is anno 2019 nog aanwezig. Het 

plaatje op het porselein komt overeen met de ansichtkaart uit ca. 1900 

datering na 1900 

bron https://boschwachter.nl/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ginneken 

 
 
 

 
plaatje van de Boschwachter omstreeks 1900 

 
 
 

categorie sanitair 

omschrijving wc-trekker voor de stortbak 

materiaal porselein 

voorkant ZIEHEN 

datering nb 

bron nb 

https://boschwachter.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ginneken


 

 



Flessen en kruiken 
 
 
 
 
 

 

categorie drank fles 

omschrijving likeur fles (glazen kruik) 

inhoud 500 ml 

materiaal glas 

kleur kleurloos 

fabricage firma Herman Jansen, distilleerderij en stoomkorenmolen 

monding kurk 

omvang rond 67 mm, hoogte 225 mm 

tekst onder geen 

tekst OTTO & JANSEN DISTILLATEURS LIKEURSTOKERS OPRECHT 127 ROTTERDAM 

datering 1900 - 1935 

bijzonderheid gravering (ets) in het glas met een woning en o.a. koren aren 

bron https://archief.schiedam.nl/herman-jansen-een-bevlogen-brander-distillateur 

http://www.deoudrotterdammer.nl/archief/dor/2014/week28_jaargang10/files/assets/basic-html/page21.html 

http://www.horecaproductnieuws.com/2015/06/de-geschiedenis-van-gin-city-schiedam.html 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-de-leede/I44654.php 

BOEK: Herman Jansen, een bevlogen brander-distillateur 1859-1935 
 
 
 
 
 

https://archief.schiedam.nl/herman-jansen-een-bevlogen-brander-distillateur
http://www.deoudrotterdammer.nl/archief/dor/2014/week28_jaargang10/files/assets/basic-html/page21.html
http://www.horecaproductnieuws.com/2015/06/de-geschiedenis-van-gin-city-schiedam.html
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-de-leede/I44654.php


 

 

 
 

nr inhoud l x br (cm) omschrijving merken 

1 nb 25 x ?? beugelfles, groen geen merken, fles is taps met aan de onderkant een diameter van7,6 cm 

2 bier 27 x 6,6 beugelfles, groen vz: SCHWABENBRÄU Act. Ges DUSSELDORF D.R.W. 66489 

    az: UNVERKAUFLICHES Eigentum der Brauerei 

    oz: G27 

3 nb 25 x 6,3 fles oz: een kruis met in de vakken V N W 3/8L 

4 wijn 31 x 8,9 wijn fles, groen oz: de letters V G E 

5 mineraalwater 23 x 7,6 fles, groen oz: In een cirkel de tekst FERENG JOZSEF KESERÜVIZ met in het midden van de cirkel de letter H 

6 wijn 30 x 8,1 wijnfles, groen geen merken (betreft een fles zonder lasnaad) 

 

2 Robert Leicht is in 1878 gestart met het brouwen van Schwaben Bräu 

Datering: na 1903 (start van het bottelen van bier) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwaben_Br%C3%A4u 

https://www.schwabenbraeu.de/ 

3 Wijnfles met onderop het merk VNW (Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaars Anno 1899) 

Betreft een gestandaardiseerde VNW-fles met gegarandeerde inhoudsmaat van 3/4 of 3/8 L op de bodem van de fles 

Datering: van na 1899 

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=5&miaet=1&micode=1426&minr=1093029&miview=inv2 

https://www.kvnw.nl/over-kvnw/historie 

5 Franz Joseph bitter water met een hoog zoutgehalte, mineraalwater dat als laxeermiddel kan worden gebruikt voor het behandelen van maagproblemen 

Datering: 1876 - ca. 1928 

Herkomst: Hongarije 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferencz_J%C3%B3zsef_keser%C5%B1v%C3%ADz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwaben_Br%C3%A4u
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwaben_Br%C3%A4u
https://www.schwabenbraeu.de/
https://www.schwabenbraeu.de/
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&amp;mizig=210&amp;miadt=5&amp;miaet=1&amp;micode=1426&amp;minr=1093029&amp;miview=inv2
https://www.kvnw.nl/over-kvnw/historie
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferencz_J%C3%B3zsef_keser%C5%B1v%C3%ADz


Borden 
 
 
 

 
categorie servies 

omschrijving bord 

materiaal porselein 

kleur wit met grijsgroene versiering met aan de rand ook reliëf 

fabrikant Manufacturer of earthenwares at Phoenix and Bell Works, Shelton, Hanley 

omvang rond 

front 

back Semi Porcelain "phoenix" CLEMENTSON BROS ENGLAND "PASSEDENA" 

datering 1865 tot 1916 

bron http://www.thepotteries.org/allpotters/273.htm 

http://www.thepotteries.org/potworks_wk/134.htm 

http://www.thepotteries.org/mark/c/clementson_bros.html 

 
opmerking de tekst "Passedena" is op internet onbekend, geen gegevens op Wikipedia, geen info over de 

fabrikant logo is onbekend op internet 

 

 
categorie servies 

omschrijving bord 

materiaal porselein 

kleur wit met een paarse/lila cirkel aan de rand 

fabrikant Frits Bensinger 1840-1897 (maker van hotel porselein) 

omvang 210 mm rond 

back een ronde reliëfcirkel met de tekst (bruin) FRITZ BENSINGER MANNHEIM voor TH.H. VOSS AMSTERDAM 

datering begin 20e eeuw 

bron https://nl.billiongraves.com/grave/Fritz-Bensinger/17661413 

opmerking hotel porselein vertegenwoordigd door Th. H. Voss te Amsterdam; opgericht in 1889 

vertegenwoordigingsmerk van Th. H. Voss, Amsterdam voor Fritz Bensinger (gespecialiseerd in hotelporselein) 

 
 
 
 
 

categorie servies 

omschrijving bord 

materiaal porselein 

kleur wit met paarse bloemen met een groene takjes en blad etc. 

fabrikant 

omvang 230 mm rond 

front 

back cijfers en het merk "Czechoslovakla" 

datering nb 

bron 

http://www.thepotteries.org/allpotters/273.htm
http://www.thepotteries.org/potworks_wk/134.htm
http://www.thepotteries.org/mark/c/clementson_bros.html
https://nl.billiongraves.com/grave/Fritz-Bensinger/17661413


 
 
 

categorie servies 

omschrijving bord 

materiaal aardewerk 

kleur 

fabrikant 

omvang ca. 210 mm 

front 

back MASON's PATENT IRONSTONE CHINA (rest van de tekst was verdwenen) 

datering 1813 - 1998 (patent in 1813) 

bron https://en.wikipedia.org/wiki/Ironstone_china 

http://www.janicepaull.com/index.htm 

https://www.replacements.com/mfghist/masons.htm 

bijzonderheid betreft Engels porselein met slakken van ijzersteen 

Het exacte merk is niet op internet gevonden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ironstone_china
http://www.janicepaull.com/index.htm
https://www.replacements.com/mfghist/masons.htm


Diverse flesjes 
 
 
 
 

omschrijving flesje met kurk 

inhoud 

inhoud (ml) 

materiaal glas 

kleur blauw/groen 

fabricage gegoten, lasnaad 

monding kurk monding 

omvang rond 

lengte - breedte 74 / 38 

tekst front/back geen 

tekst onder 30 D & C 

inhoud 35 ml tot aan de hals 

datering 20e eeuw 
 
 
 
 
 
 
 

 
categorie fles 

omschrijving haarwater 

inhoud (ml) 

materiaal glas 

kleur helder 

fabricage gegoten, lasnaad 

monding kurk monding 

omvang 

lengte - breedte 

tekst front/back 

tekst onder rond de hals de tekst: BIRKEN DRALLE in relief 

fabrikant George Dralle te Hamburg 

datering 1852 tot ????? 

bron https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Dralle_Parf%C3%BCm-_und_Feinseifenwerke 

http://peterzwaal.nl/dralles-berkenshampoo/ 

opmerking In de bodem was de fles met kurk gevuld met blauw gekleurd water 

https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Dralle_Parf%C3%BCm-_und_Feinseifenwerke
http://peterzwaal.nl/dralles-berkenshampoo/


 
 
 
 
 
 

categorie 

omschrijving flesje 

inhoud 

inhoud (ml) 

materiaal glas 

kleur bruin 

fabricage gegoten, lasnaad 

monding kurk monding 

omvang vierkant 

lengte - breedte 74 / 38 

tekst front/back Aan weerskanten de tekst "MAGGI" en een ster en op de hals het cijfer 0 

tekst onder een ster 

inhoud 30 ml t/m de hals 

datering na 1887 
 
 
 
 
 
 
 



 

categorie fles 

omschrijving Mosterd fles 

inhoud (ml) 100 ml 

materiaal glas 

kleur groen transparant 

fabricage gegoten 

monding kurk 

lengte - breedte 10,7 x 5,5 cm 

tekst front/back LIEVE GOED'S MOSTERD 

tekst onder geen 

fabrikant Bernardus Cornelis Johannes Lievegoed, mosterdfabrikant (1880-1946) 

datering 20e eeuw 

https://www.geni.com/people/Antonius-Johannes-Lievegoed/6000000071269545592 
 
 
 

categorie Eau de Cologne 

omschrijving  2 flesje eau de cologne, de linker is van 4711 (gemaakt in Keulen) 

inhoud (ml) nb 

materiaal glas 

kleur geen 

fabricage gegoten 

monding kurk 

lengte - breedte 

datering 20e eeuw 

https://www.geni.com/people/Antonius-Johannes-Lievegoed/6000000071269545592


categorie fles 

omschrijving shampoo fles 

inhoud zachte vloeibare teerzeep voor haar en hoofdhuid 

inhoud (ml) nb 

materiaal glas 

kleur bruin 

fabricage 

monding kurk monding 

omvang lange hals 

lengte - breedte 16 cm x 10 cm (onderkant) 

tekst front/back geen 

tekst onder PIXAVON 

fabrikant Lingner-Werke, Dresden Duitsland 

datering 1910-1030 
 
 
 
 
 
 
 

categorie fles 

omschrijving universele smeerolie voor bijv. fietsen 

inhoud (ml) nb 

materiaal glas, groenig 

kleur helder 

fabricage gegoten, lasnaad 

monding kurk monding 

omvang rechthoekig 

lengte - breedte 142 x 49 x 27 mm 

tekst zijkant "THREE IN ONE" en aan de andere zijkant TREE IN ONE OIL CO. 

tekst onder 15 

inhoud 

fabrikant Asbury Park, New Jersey (in 1894), later diverse andere firma's 

uitvinder George W. Cole van New Jersey in 1894 

datering 1905 t/m 1910 (na 1910 schroefsluiting met metalen dop) 

bron https://en.wikipedia.org/wiki/3-In-One_Oil 

https://www.3inone.com/about/history/ 

https://3-in-one.co.uk/history/ 

opmerking Three in One betekent: schone, smeren en beschermen 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/3-In-One_Oil
https://www.3inone.com/about/history/
https://3-in-one.co.uk/history/


  



inkt potjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voorzien van een messing rand 



Kammen en tandenborstels 
 
 
 
 
 
 

 
omschrijving kam 

herkomst/fabrikant Hercules Sägemann 

plaats herkomst Hamburg, momenteel in Lüneburg in Duitsland 

materiaal eboniet (gevulkaniseerd natuur rubber) en later polycarbonaat en polyoxymethyleen 

kleur zwart (door verwering in de grond niet egaal zwart maar gemarmerd) 

fabricage 

lengte - breedte 210 x 38 mm 

tekst front/back Garantie <kam met figuur en de tekst> "Sägemann" Marke . 

datering na 1870 

bron https://www.koosvanderbeek.nl/brands/hercules/ 

https://louland.nl/meer-weten/kammen-van-hercules-sagemann/ 

http://www.hercules-saegemann.de/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
omschrijving luizenkam 

herkomst/fabrikant nb 

plaats herkomst nb 

materiaal celluloid 

kleur bruin 

fabricage nb 

lengte - breedte 70 x 38 mm 

tekst front/back geen tekst of merkjes 

datering niet bekend 

bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdluis 

https://www.koosvanderbeek.nl/brands/hercules/
https://louland.nl/meer-weten/kammen-van-hercules-sagemann/
http://www.hercules-saegemann.de/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdluis


 

 

omschrijving kammen 

materiaal onbekend (kunststof, celluloid) 



  
 

 
nr materiaal lengte (mm tekst 

1 been 144 geen 

2 celluloid 156 garantie < onbekend symbool> EXQUIST 

3 celluloid 150 I1bo 150 

4 been 143 * GARANTIE * 

5 celluloid 155 W? van Dyck, Prinsestr. 63 Den Haag (lunchroom "confetti" in 2019, voormalige kookwinkel) 

6 been nb * Extra Fine France * 

7 celluloid nb niet leesbaar 

8 been nb Poudres Pates Elixir ?nti?trice Friederich Dentiste ARNHEM (vertaling: poeder, pasta, elixer)) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Toothbrush 

https://www.tandenborstel.com/blog/geschiedenis-van-de-tandenborstel/ 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-het-tandenpoetsen 

https://www.hunebednieuwscafe.nl/2017/07/kauwstok-tot-tandenborstel/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Toothbrush
https://www.tandenborstel.com/blog/geschiedenis-van-de-tandenborstel/
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-het-tandenpoetsen
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2017/07/kauwstok-tot-tandenborstel/


 
 

(fragmenten) Tandenborstels 

links is van bot en rechts is van kunststof (celluloid of ander materiaal) 

 

materiaal tekst 

bot Extra-cint 

bot ????-ARA 

bot PARIS france AS?????? AR?? 

bot niet leesbaar 

bot ????? Perieur 

kunststof J deot? ZETT ?????? 

 



KLEI PIJPEN 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

bron https://www.claypipes.nl/merken/ 

Merken van Goudse pijpenbakkers 1660-1940; D.H. Duco; 1982; ISBN 90 60877 779 9 

https://www.claypipes.nl/merken/


 
 
 
 
 
 
 

http://www.kleipijp.nl/ 

https://www.claypipes.nl/ 

https://www.claypipes.nl/19e-eeuw/geheel-versierd-overig/ 

 

Afbeelding van de Hoop met Anker en duif, in tekstlint DE RIJZENDE HOOP. Op andere zijde een verzameling goederen, ton, kruiken. Reclamepijp van de Haagse firma G.W. van der Hoop. 

Ca 1870-1900, gemaakt in Gouda door een onbekende fabrikant 

http://www.kleipijp.nl/
https://www.claypipes.nl/
https://www.claypipes.nl/19e-eeuw/geheel-versierd-overig/


Gloeilampen en stoppen 
 
 
 
 

omschrijving gloeilampen 

materiaal glas met metalen of messing fitting 

kleur melkwit of doorzichtig waarvan de helft mat 

fabrikant Philips te Eindhoven 

lengte - breedte 11,5 cm x 6 cm 

front Op de fitting de tekst PHILIPS ARGENTA in reliëf 

tekst Op de lamp de tekst PHILIPS ARGA 

datering na 1915 (lampen met argon zijn na 1915 verkocht) 

bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Signify 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stopcontact 

materiaal is geglazuurd porselein 

achterkant: schakelmechanisme van koper en ijzer 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Signify


  

 omschrijving materiaal tekst 

1 schakelaar porselein groen glazuur  

2 stopcontact porselein Dosenkadl 250V 

3 schakelaar _zekering porselein Schalterfuis Nr 

4 schakelaar porselein  

5 stoppen zekering porselein met koper  

6 gloeilamp  Philips Argenta 

 



Medicijn flesjes 
 

 
categorie medicijn flesje 

gebruikt als een spijsverteringsreiniger, om gifstoffen uit het lichaam te verwijderen en om 
omschrijving 

regelmatig te blijven. Helpt ook bij jicht of reumatoïde artritis. 

inhoud een mix van 6 zouten nl MgSo4, KCL, KI, KSO4, NaCL, NaSO4 en citroenzuur 

inhoud (ml) nb 

materiaal glas 

kleur bruin, doorzichtig 

fabricage gegoten, lasnaad 

monding schroef 

omvang rond 

lengte - breedte 95 x 53 mm 

tekst onder KRUSCHEN SALTS en in het midden het cijfer 2 

fabrikant E. Griffiths Hughes, Inc 

datering 1911 - ???? 

bron https://www.healtheries.co.nz/articles/detail/benefits-of-kruschen-salts 

https://www.gracesguide.co.uk/Kruschen_Salts 

https://www.gracesguide.co.uk/E._Griffiths_Hughes 

 
 

 
categorie medicijn flesje 

omschrijving SIROP-FAMEL (is efidrine) en heeft een bronchus verwijderende eigenschap 

Hoestdrank tegen Bronchitis en andere ademhalingsproblemen (en ook een voorbehoedsmiddel) 

in er verleden zat in de drank Codeine en Aconitum en Lacto Creosoot 

         in 1912 zat in de fles oplosbaar Lacto-creosoot met kalkfosfaat egen oa TB 

inhoud (ml) 250 ml 

materiaal glas 

kleur helder blauw/groen 

monding kurk 

omvang vierkant 

lengte - breedte 212 x 34 x 71 mm 

tekst zijkant-1 SIROP FLAMEL 

tekst zijkant-2 20 Rue des Orteau PARIS 

fabrikant Boots 

datering 1900 tot 1945 

bron https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB02%3A100005589%3A00022 

https://www.healtheries.co.nz/articles/detail/benefits-of-kruschen-salts
https://www.gracesguide.co.uk/Kruschen_Salts
https://www.gracesguide.co.uk/E._Griffiths_Hughes
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&amp;identifier=MMKB02%3A100005589%3A00022


 

 

categorie medicijn flesje 

omschrijving 
glazen buisje waarvan 3 met metalen dop (zonder schroefdraad) en 2 

hebben de tekst ASPIRINE 

inhoud aspirine tabletten of andere tabletten 

inhoud (ml) nb 

materiaal glas 

kleur kleurloos, doorzichtig 

fabricage 

monding 

omvang rond 

lengte - breedte ca. 80 mm of iets groter 

tekst op de dop ASPIRINE 

inhoud nb 

fabrikant 

datering 1900 tot ???? 

bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicylzuur 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-uitvinding-van-de-aspirine 

 

 

 
 

 
categorie medicijn flesje 

omschrijving Desinfecterend Bij jeugdpuistjes en andere onzuiverheden van de huid 

inhoud (ml) nb 

materiaal glas 

kleur doorzichtig groen/blauw 

monding kurk 

lengte - breedte 95 x 53 mm 

tekst zijkant D D D 

datering 20e eeuw 

bron 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicylzuur
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-uitvinding-van-de-aspirine


p-als-huismiddel.html 

 
VL01%3A000004076%3Ampeg21%3Ap004 

 
 

categorie medicijn flesje 

omschrijving Tegen griep, kinkhoest, bronchitis, astma, longaandoeningen 

fabrikant L.I. Akker, Van Alkemadestraat, Rotterdam 

inhoud 200 ml 

materiaal glas, doorzichtig 

kleur helder groenachtig 

monding kurk 

omvang rond 

lengte - breedte 212 x 52 mm 

tekst voorzijde ABDIJ SIROOP AKKER SIROP DE LÁBBAYE 

tekst achterzijde L.I. AKKER 

tekst onder geen 

datering nq 1917 

bron https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/72492-abdijsiro 

http://griep.blog.nl/algemeen/2007/02/07/griep_en_kwakzalverij 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=MMG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o A                                                                 

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/72492-abdijsiroop-als-huismiddel.html
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&amp;identifier=MMGAVL01%3A000004076%3Ampeg21%3Ap004
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/72492-abdijsiroop-als-huismiddel.html
http://griep.blog.nl/algemeen/2007/02/07/griep_en_kwakzalverij
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&amp;identifier=MMGAVL01%3A000004076%3Ampeg21%3Ap004
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/72492-abdijsiroop-als-huismiddel.html
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&amp;identifier=MMGAVL01%3A000004076%3Ampeg21%3Ap004


 
 
 

categorie medicijn flesje 

omschrijving zuiveringsmiddel voor tanden en mond (mondwater) 

inhoud (ml) 70 ml 

materiaal glas 

kleur doorzichtig kleurloos 

monding geslepen hals voor glazen stop, druppelflesje 

lengte - breedte 126 x 51 x 28 mm 

tekst zijkant VADEMECUM 

BARNANGENS 

fabrikant Johan Wilhelm Holmström (1832-1886) te Stockholm 

Barnängens Tekniska Fabrik 

datering na 1897 

bron https://sv.wikipedia.org/wiki/Barn%C3%A4ngens_Tekniska_Fabrik 

https://gamlaskyltar.se/skylt/barnangens-vademecum/ 

 
 
 

 

 
 
 

 
categorie medicijn flesje 

omschrijving 

inhoud (ml) 

Hoofd Eau de Cologne ter vernietiging van levend hoofdonrein 

materiaal glas, groen transparant, gegoten 

fabricage 

monding kurk 

lengte - breedte 11 cm x 4 cm 

tekst J.BYLOOS DEN HAAG VOORH.ALKMAAR 

fabrikant 

datering na 1878, flesje is uit de 20e eeuw 

bron http://flessen-en-potten.jouwweb.nl/flessen-en-potjes-2 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Barn%C3%A4ngens_Tekniska_Fabrik
https://gamlaskyltar.se/skylt/barnangens-vademecum/
http://flessen-en-potten.jouwweb.nl/flessen-en-potjes-2


 
 

medicijn flesjes met een druppel tuit, inhoud 10 a 15 ml 



METAAL 
 
 
 
 

omschrijving zilveren munt 

locatie weiland achter Veursestraatweg 262c 

diepte vondst ca. 0,8 m - m.v. 

omstandigheid betreft een gegraven sleuf buiten een gedempte sloot (voormalig maaiveld) 

munt dubbele stuiver 

voorkant leeuw tussen rozetten en de tekst FRISIA en het jaartal 1678 

achterkant gewapende leeuw tussen 2 en S 

materiaal zilver, oorspronkelijk 1,73 gram 

grootte 20 mm en versleten tot ca. 0,4 mm 

bijzonderheid was voorzien van een ijzeroxide laag 

bron catalogus zilveren munten 1576-1795; Zonnebloem 1981 

 

 
omschrijving onbekend, mogelijk boek beslag 

locatie weiland achter Veursestraatweg 262c 

diepte vondst ca. 0,8 m - m.v. 

omstandigheid betreft een gegraven sleuf buiten een gedempte sloot (voormalig maaiveld) 

voorkant gegraveerd 

achterkant niet gegraveerd 

materiaal koper 

grootte 21,5 x 18 mm 

datering 

bijzonderheid was zeer sterk geoxideerd met een ijzeroxide laag 

bron geen 

 
 
 
 

 
omschrijving onbekend 

locatie gedempte sloot achter Veursestraatweg 262c 

diepte vondst ca. 0,5 - 2,0 m - m.v. 

omstandigheid betreft een sloot dat gedempt is met huisvuil uit de periode 1900-1930 

voorkant gegraveerd 

onderkant reliëf van een cirkel met daarin de tekst ISOLA 

materiaal messing, mogelijk geel koper 

grootte 52 x 55 mm 

datering nb 

bijzonderheid 

bron 



 

 

omschrijving lepel 

locatie gedempte sloot achter Veursestraatweg 262c 

diepte vondst ca. 2,1 m - m.v. 

omstandigheid betreft een sloot dat gedempt is met huisvuil uit de periode 1900-1930 

voorkant heft is gegraveerd 

achterkant niet gegraveerd, geen merk 

materiaal ijzer, verzilverd 

grootte 182 mm en de bolling is 55 mm rond 

datering 20e eeuw 

bijzonderheid was redelijk geoxideerd 

 

 

 
omschrijving diverse (een massieve) haak en 2 holle ringen 

locatie huisvuilstort in de bodem achter Veursestraatweg 292 tot 300 

diepte vondst tussen 0,5 en 2 m - maaiveld 

omstandigheid 

voorkant 

achterkant 

materiaal geel koper of messing 

grootte 

datering geen datering mogelijk 

bijzonderheid materiaal is weinig geoxideerd 



 
 

 

omschrijving olieflesje (zonder tuit) 

locatie huisvuilstort in de bodem achter Veursestraatweg 292 tot 300 

diepte vondst tussen 0,5 en 2 m - maaiveld 

voorkant 

achterkant 

materiaal geel koper, hol omgevouwen rand, schroefdraad aan de binnenkant 

grootte 50 mm rond, 15 mm hoog 

datering onbekend 

bijzonderheid materiaal is weinig geoxideerd 
 
 
 
 
 
 

 
omschrijving nb 

locatie huisvuilstort in de bodem achter Veursestraatweg 292 tot 300 

diepte vondst tussen 0,5 en 2 m - maaiveld 

voorkant 

achterkant 

materiaal messing of geel koper 

grootte 57 mm rond boven en 45 mm rond onderkant, 22 mm hoog 

datering onbekend 

bijzonderheid aan de buitenkant een teerlaag, materiaal is weinig geoxideerd 

mogelijkheid voorkant van een carbidlamp 

 

 
 
 



omschrijving holle ring 

locatie gedempte sloot achter Veursestraatweg 262c 

diepte vondst van 0,5 tot 2 meter 

omstandigheid betreft een sloot dat gedempt is met huisvuil uit de periode 1900-1930 

materiaal messing of geel koper 

grootte buiten diameter 69 mm, dikte 10 mm 

datering nb 

bijzonderheid 
 
 
 

 
omschrijving nb 

locatie gedempte sloot achter Veursestraatweg 262c 

diepte vondst van 0,5 tot 2 meter 

omstandigheid betreft een sloot dat gedempt is met huisvuil uit de periode 1900-1930 

voorkant niet leesbaar 

achterkant niet leesbaar 

materiaal mogelijk verzinkt ijzer 

grootte 73 x 23 mm 

datering nb 

bijzonderheid verzinkt doosje, mogelijk schoenpoets of (kogellager)vet 
 

 
locatie weiland achter Veursestraatweg 300 

diepte vondst ca. 1,8 meter 

omstandigheid ter plaatse van een voormalig waterbassin, huisvuil begraven in het veen 

voorkant wit email 

achterkant wit email, geen kenmerk aanwezig 

materiaal geëmailleerd metaal (ijzer) 

grootte rond 150 mm 

datering 20e eeuw 

bijzonderheid 

 
 

 
omschrijving flessendop 

locatie weiland achter Veursestraatweg 300 

omstandigheid stort van de eerste 1 meter ontgraving 

materiaal tin 

grootte diameter is 25 mm en 20 mm hoog 

datering 19e eeuw 

bijzonderheid betreft een tinnen dop met schroefdraad op een fles 

bron Boek "Schans op de Grens, Bourtagne bodemvondsten 1580-1850"; blz. 441 



omschrijving rechthoekige opengewerkte gesp 

locatie weiland achter Veursestraatweg 296c 

diepte vondst 0,5 - 1,0 m - m.v. 

voorkant bewerkt 

achterkant geen merk zichtbaar 

materiaal tin 

grootte 46 x 38 mm en 03 mm dik 

datering 17e - 18e eeuw 

bijzonderheid tussenstijl met angel was niet aanwezig, sterk geoxideerd 

bron Boek "Schans op de Grens, Bourtagne bodemvondsten 1580-1850"; blz. 408-420 
 
 
 
 

omschrijving knoop 

locatie weiland achter Veursestraatweg 296c 

diepte vondst 0,5 - 1,0 m - m.v. 

voorkant onbekende decoratie 

onderkant gegoten plat oog 

materiaal messing of geel koper, gegoten 

grootte 10 mm 

datering 16 - 17 e eeuw 

bijzonderheid Boek "Schans op de Grens, Bourtagne bodemvondsten 1580-1850"; blz. 422-429 en 408-

420 Coinhunter 1990, nummer 35, artikel van C. Kerkvliet 

     Coinhunter 1983, nummer 83-3, artikel van Henk Hasselt 
 

 
omschrijving deksel van een pul 

locatie gedempte sloot achter Veursestraatweg 262c 

diepte vondst 1,5 - 2,5 m - m.v. 

omstandigheid betreft een sloot dat gedempt is met huisvuil uit de periode 1900-1930 

materiaal tin, geoxideerd, ijzeren (vleugel) moer aan de binnenkant 

grootte 80 mm 

datering 19 - 20e eeuw 

bijzonderheid gezien de oxidatie late datering 
 
 
 
 
 

omschrijving hoefijzer 

locatie afkomstig uit gezeefde grond afkomstig uit de gedempte sloot aan de Veursestraatweg 292-300 



 

locatie gedempte sloot achter Veursestraatweg 262c 

diepte vondst van 0,5 tot 2 meter 

omstandigheid betreft een sloot dat gedempt is met huisvuil uit de periode 1900-1930 

materiaal geëmailleerd ijzer 

kleur grijs gewolkt 

grootte diameter = 17 cm en hoogte = 9,5 cm 

inhoud 1,2 liter 

datering 20e eeuw 
 
 
 
 
 
 
 

omschrijving pan 

locatie gedempte sloot achter Veursestraatweg 262c 

diepte vondst van 0,5 tot 2 meter 

omstandigheid betreft een sloot dat gedempt is met huisvuil uit de periode 1900-1930 

materiaal geëmailleerd ijzer 

kleur blauw-grijs gewolkt 

grootte 180 mm doorsnede en ca. 111 mm hoog 

inhoud ca. 1,2 liter 

datering 20e eeuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
omschrijving theepot 

locatie weiland achter Veursestraatweg 300 

diepte vondst ca. 1,8 meter 

omstandigheid ter plaatse van een voormalig waterbassin, huisvuil begraven in het veen 

voorkant 

achterkant 

materiaal geëmailleerd ijzer 

grootte hoogte is 92 mm 

inhoud 0,5 liter 

datering 20e eeuw 



 

omschrijving diep bord / schaal 

locatie gedempte sloot achter Veursestraatweg 262c 

diepte vondst van 0,5 tot 2 meter 

omstandigheid betreft een sloot dat gedempt is met huisvuil uit de periode 1900-1930 

materiaal geëmailleerd ijzer 

grootte 215 mm doorsnede en ca. 62 mm hoog 

inhoud ca. 1,2 liter 

kleur wit met een blauwe rand 

datering 20e eeuw 

bijzonderheid 
 
 
 

omschrijving diep bord / schaal 

locatie gedempte sloot achter Veursestraatweg 262c 

diepte van 0,5 tot 2 meter 

omstandigheid uit een grove zeeffractie bij Boskalis 

materiaal geëmailleerd ijzer 

grootte 180 mm doorsnede en 23 mm hoog 

inhoud nb 

kleur wit, geen blauwe rand 

datering 20e eeuw 
 
 
 
 
 

omschrijving diep bord / schaal 

locatie gedempte sloot achter Veursestraatweg 262c 

diepte van 0,5 tot 2 meter 

omstandigheid uit een grove zeeffractie bij Boskalis 

materiaal geëmailleerd ijzer 

grootte 162 mm doorsnede en 51 mm hoog 

inhoud nb 

kleur wit met een blauwe rand 

datering 20e eeuw 



Onderstaande metaalvondsten zijn gedaan bij het zeven van ca. 30.000 kg grond bij de firma Boskalis te Schiedam op 24 juni 2019 

Het betrof grond met huisvuil uit de gedempte sloot van de locatie Vlietvoorde (Veursestraatweg 292-300) te Leidschendam 

Uit de fijne en grove fractie zijn diverse metalen voorwerpen (voornamelijk koper en messing) en fragmenten van tandenborstels verzameld 

Totaal ia 2,1 kg metaal verzameld 
 

 
nr omschrijving 

1 messing uiteinde van een kwast 

2 (fiets) lampje 

3 sleutel 

4 beslag van een deurslot 

5 messing as van een (raam) scharnier 

6 messing vulpotlood 

7 2 messing kokers 

8 fitting van een gloeilamp 

9 messing haak schroef 

10 messing buisjes, hol of gevuld met materiaal 

11 koperen pakking 

12 koper en messing draad 

13 onderkant van een standaard met soldeer 

14 messing ring met schroefdraad 



 

 
 

 

1930's Houbigant France Art Deco Poeder doos, deksel 

nr omschrijving 

1 kraan 

2 deksel van een doosje 

3 sleutel van een wekker/klok 

4 mantelspeld zonder steen 

5 vingerhoed 

6 massief vierkant staafje 

7 veiligheidsspelden, messing 

8 katrol 

9 messing ophang oog voor gordijnen 

10 klem, gepatenteerd 

11 nb 

12 nb, koper 

13 deel van een olielamp 

14 compleet slot van een doosje 

15 veer koper 

16 veer van ijzer met koper uiteinde 

17 hengsel van geel koper 

18 knop 

19 knop met aan de binnenkant rubber 

20 klein geel koper scharnier 

21 fitting klein lampje 

22 nb 

23 broche van geel koper zonder steentjes 

24 knop met aan de binnenkant glas 

25 dop met gaatjes, rood koper 

26 nb 

27 nb 

28 nb 

29 messing busje 

30 slot beslag 

31 nb 

32 knopen voor bijv. bekleding van een bank/stoel 

33 geel koper plaatje met sleuven 

34 nb 

35 nb 

36 horloge band, verchroomd koper 

37 huis, geel koper, 1e WO 

38 bel 

39 deksel van een doosje, geel koper 

40 beslag 

41 deksel zonder glas en bodem poederdoos ??? 

42 nvt 

43 messing ring zonder glas (van een lamp??) 

44 ring 

45 beugel, rood koper 

46 messing dop van buisje Aspirine 

 

47 gesp 

48 nb, voorstellend een riem 

49 dop van bijv. een sigarenkoker 

50 dop van bijv. een sigarenkoker 

51 zakmesje 

52 nb 

53 deksel poederdoos met de tekst "HOUBIGANT france"; 1930 

54 dop met de letters "TAI TAI" en onbekend embleem 

55 nb, rood koper 

56 broche in de vorm van een kroon 

57 binnenkant van een wekker / klok 

 



   
 

 
nr soort omschrijving materiaal datering 

1 lepel, compleet <kroon> ALPACCA legering van Cu, Zn en Ni na 1910 

2 vorkje, compleet geen merk nb 20e eeuw 

3 heft (hol) METAL FERRE mogelijk tin nb 

4 heft SOLA (in een halve maan) MASSIVE verchroom edelstaal na 1920 

 
 
 
 
 

 

2 koperen schijven met diameter 110 en 114 mm, gebruik hiervan is onbekend 
 
 
 
 



 

nr omschrijving 

1 messing klem 

2 2 gespen 

3 2 x 10 euro cent 

4 opener (ijzer) van een blikje 

5 3 tinnen tubes, 1 met test COLGATE & CO 

6 messing holle ring 

7 knoop 

8 gordijn haak 

9 kettinkje met slotje van koper 

10 stuk lood 

11 metalen of benen pin 

12 ijzeren as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

omschrijving 

materiaal messing / geel koper 

tekst "HANDY GRIP" SHAVING STICK colgate & Co New York USA 

grootte hoogte is 81 mm en doorsnede is 36 mm 

tekst onder US Bat sept 4 1917 

datering september 1917 

bron https://nl.pinterest.com/pin/245305510932887919/ 

 

 
 
 
 

 
omschrijving Schrader ventieldop tegen vuil en stof, voor de T-ford 

materiaal metaal messing 

tekst schrader canada 

grootte 4,9 x 1,5 cm 

bijzonderheid schroefdraad aan de binnenkant 

datering ca. 1920 

bron https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_733095 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omschrijving deksel. Olielamp en ????? 

materiaal geel koper of messing 

tekst geen 

datering nb 

https://nl.pinterest.com/pin/245305510932887919/
https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_733095


 

 

 
 
 

omschrijving koekenpan, geëmailleerde pan, metalen band 

vondst proefsleuf 1, juni 2019, archeologisch onderzoek 



Miniatuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 vaasjes waarvan de afbeelding identiek is 

vaasje 1 

hoogte vaasje 1 102 mm 

diagonaal 1 27 mm 

voorkant een meer met zeilboten en op de achtergrond windmolens en een boom 

onderkant geen merk 

 
vaasje 2 

hoogte vaasje 2 80 mm 

diagonaal 2 31 mm 

voorkant een meer met zeilboten en op de achtergrond windmolens en een boom 

onderkant merk: n/ delft clemant '49 (test is slecht leesbaar) 



 

omschrijving miniatuur flesje 

locatie weiland achter Veursestraatweg 296c 

 
voorkant bewerkt 

onderkant 

omvang 



Mosterd potjes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nr materiaal inhoud afmeting merk merk ak datering 

1 melkglas 90 ml diameter 52 mm, hoogte 90 mm LUYCKX MOSTERD sleutel na 1898 

2 melkglas 50 ml diameter 40 mm, hoogte 66 mm LUYCKX MOSTERD sleutel na 1898 

3 melkglas 80 ml diameter 79 mm, hoogte 59 mm DE JONG LIONS MOSTERD DEN HAAG geen 20e eeuw 

4 melkglas 80 ml diameter 79 mm, hoogte 59 mm LION'S ROTTERDAM MOSTERD geen 20e eeuw 

5 aardewerk  diameter 62 mm, hoogte 85 mm Wed.S.LION ROTTERDAM geen 20e eeuw 

8 steengoed  diameter 110 mm, hoogte 142 mm LION MOSTERD ROTTERDAM geen 20e eeuw 

 

 

Adriaan Luycks (1875-1951) begon in 1898 als importeur en verkoper van mosterd en werd in 1905 zelf producent 



 

categorie fles 

omschrijving Mosterd fles 

inhoud (ml) 100 ml 

materiaal glas 

kleur groen transparant 

fabricage gegoten 

monding kurk 

lengte - breedte 10,7 x 5,5 cm 

tekst front/back LIEVE GOED'S MOSTERD 

tekst onder geen 

fabrikant Bernardus Cornelis Johannes Lievegoed, mosterdfabrikant (1880-1946) 

datering 20e eeuw 

bron https://www.geni.com/people/Antonius-Johannes-Lievegoed/6000000071269545592 

 

https://www.geni.com/people/Antonius-Johannes-Lievegoed/6000000071269545592


Parfum- en Eau de Cologne flesjes 
 
 
 

 
categorie 

omschrijving Fles voor Eau de Cologne 

inhoud eau de cologne 

herkomst/fabrikant firma Muhlens GmbH & Co; Glockengasse 4711 Keulen 

plaats herkomst Keulen; Duitsland 

materiaal glas 

kleur helder 

fabricage gegoten, lasnaad 

monding Schroefdop met druppeleinde 

omvang halfronde achterkant. Zij- en voorkant vijfhoekig. 

lengte - breedte 120 / 53 mm 

tekst front/back Reliëf: GLOCKENGASSE & c4711 Köln a/Rh. 

tekst onder het cijfer "0" 

inhoud nb 

datering nb 

bron https://nl.wikipedia.org/wiki/4711_(merknaam) 

https://museumrotterdam.nl/collectie/item/62854 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omschrijving Fles voor Eau de Cologne 

inhoud eau de cologne 

herkomst/fabrikant Jacobus Cornelis Boldoot 

plaats herkomst Amsterdam 

materiaal glas 

kleur helder 

fabricage gegoten, lasnaad 

monding kurk 

omvang langwerpig rechthoekig in vierkant 50x50 met lange hals 

lengte - breedte 162 / 50 mm 

tekst front/back Reliëf: EAU de COLOGNE J.C. BOLDOOT 

tekst onder geen 

inhoud nb 

datering niet bekend 

bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Boldoot 

http://www.winkelstories.com/Boldoot01.html 

https://nl.wikipedia.org/wiki/4711_(merknaam)
https://museumrotterdam.nl/collectie/item/62854
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boldoot
http://www.winkelstories.com/Boldoot01.html


 

 

omschrijving Medicijn flesje 

inhoud een middel voor paarden (verlichting spieren) en later aangepast voor 

                                                   mensen herkomst/fabrikant NV Substantia 

plaats herkomst USA 

materiaal glas 

kleur blauwig 

fabricage gegoten, lasnaad 

monding kurk 

omvang langwerpig rechthoekig in vierkant 50x50 met lange hals 

lengte - breedte 162 / 50 mm 

tekst front/back Reliëf: SLOAN'S LINIMENT made in usa 

tekst onder de cijfers "320" met de 0 in een vierkant 

inhoud nb 

datering niet bekend 

bron https://en.wikipedia.org/wiki/Earl_Sloan 

https://museumrotterdam.nl/collectie/item/40436?itemReturnStart=0&objectrow=0&itemReturnSearch=sloan%27s%20liniment 

https://flessen-en-potten.jouwweb.nl/flessen-en-potjes-7 

https://maryfransmuse.weebly.com/sloans-linement.html 

https://www.flavsantiques.com/listing/235693255/vintage-sloans-liniment-bottle-dr-earl-s 

 
 
 
 
 
 

categorie fles 

omschrijving 

inhoud parfum 

inhoud (ml) nb 

materiaal glas 

kleur helder 

fabricage gegoten, lasnaad 

monding kurk monding 

omvang rond 

lengte - breedte 79 x 38 mm 

tekst front/back de tekst GEORGE DRALLE HAMBURG met embleem 

tekst onder geen, 

fabrikant N.V. Parfumerieën- en Toiletzeepfabriek Georg Dralle 

datering 1852 tot ????? 

bron https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Dralle_Parf%C3%BCm-_und_Feinseifenwerke 

http://peterzwaal.nl/dralles-berkenshampoo/ 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd%3A010284796%3Ampeg21%3Aa0024 

opmerking 

https://en.wikipedia.org/wiki/Earl_Sloan
https://museumrotterdam.nl/collectie/item/40436?itemReturnStart=0&amp;objectrow=0&amp;itemReturnSearch=sloan%27s%20liniment
https://flessen-en-potten.jouwweb.nl/flessen-en-potjes-7
https://maryfransmuse.weebly.com/sloans-linement.html
https://www.flavsantiques.com/listing/235693255/vintage-sloans-liniment-bottle-dr-earl-s
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Dralle_Parf%C3%BCm-_und_Feinseifenwerke
http://peterzwaal.nl/dralles-berkenshampoo/
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&amp;identifier=ddd%3A010284796%3Ampeg21%3Aa0024


Schoenen 
 

omschrijving 1 2 3 

lengte (cm)   12,4 

breedte (cm)   5 

nummer geen 306613 geen 

 



 



Schoenpoets potje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datering niet bekend 

geen info aanwezig op internet 

 
onderkant reliëf met de tekst "UP TO DATE BOOT-POLISH MADE IN HOLLAND" 



Servies (o.a. kopjes en schotels) 
 
 
 

 
categorie servies 

omschrijving schoteltje 

materiaal porselein 

kleur geel 

fabrikant RH & SL Plant (ltd), manufactures of porcelain at the Tuscan Works 1898-1966 

omvang rond 

front geen 

back stempel met de tekst "TUSCAN CHINA MADE IN ENGLAND" 

datering ca. 1920 

bron http://thepotteries.org/mark/p/plantrhsl.html 
 
 
 
 

categorie servies 

omschrijving schoteltje 

materiaal porselein 

kleur 

fabrikant Societé Céramique Maestricht 

omvang rond 

front geen 

back stempel SOCIETE CERAMIQUE MAESTRICHT MADE in HOLLAND met de letter N 

datering 1900 - 1957 

bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastrichts_aardewerk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_C%C3%A9ramique 

https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Decoraties+Maastrichts+aardewerk%2C+1836-1969/Societe+Ceramique 

https://www.oudeserviezen.nl/a-42541375/societe-ceramique-maestricht/kop-schotel-societe-ceramique-maestricht/ 
 

 
categorie servies 

omschrijving porseleinen schotel Louis Regout met Zwiebelmunster 

decor materiaal porselein 

kleur wit met blauw 

 fabrikant Louis Regout te Maastricht 

omvang rond 

  front  diverse bladeren-bloemen in Kobalt blauw 

back de letter R in een ruit 

datering 1861 - 1915 

bron https://nl.pinterest.com/ibuhl/antieke-porselijn-en-aardewerk-merken/?lp=true 

https://www.lebrocantage.nl/a-36653907/verkocht/verkocht-antiek-15-dlg-porseleinen-theeservies-regout-met-zwiebelmuster-decor-19e-eeuw/ 

https://huis-en-tuin.infonu.nl/producten/167900-louis-regout-en-het-zwiebelmusterservies.html 

http://thepotteries.org/mark/p/plantrhsl.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastrichts_aardewerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_C%C3%A9ramique
https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Decoraties%2BMaastrichts%2Baardewerk%2C%2B1836-1969/Societe%2BCeramique
https://www.oudeserviezen.nl/a-42541375/societe-ceramique-maestricht/kop-schotel-societe-ceramique-maestricht/
https://nl.pinterest.com/ibuhl/antieke-porselijn-en-aardewerk-merken/?lp=true
https://www.lebrocantage.nl/a-36653907/verkocht/verkocht-antiek-15-dlg-porseleinen-theeservies-regout-met-zwiebelmuster-decor-19e-eeuw/
https://huis-en-tuin.infonu.nl/producten/167900-louis-regout-en-het-zwiebelmusterservies.html


categorie servies 

omschrijving schoteltje 

materiaal porselein 

kleur wit met blauw 

fabrikant Villeroy & Boch 

omvang rond 

front geen 

back "Mercury" stempel met de tekst Villeroy & Boch DRESDEN 

datering 1874 - 1909 

bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Villeroy_%26_Boch 

http://www.steinmarks.co.uk/pages/pv.asp?p=stein399 

 

categorie servies 

omschrijving schoteltje 

materiaal porselein 

kleur 

herkomst Japan 

omvang 

front 

back 

datering 

 
 

 
categorie servies 

omschrijving schoteltje 

materiaal porselein 

kleur wit 

fabrikant 

omvang 134 mm rond en 18 mm hoog 

front goudkleurige rand incl een klein gouden ring 

back CZECHSLOVAKIA en de letter W 

datering 

 
 

 
categorie servies 

omschrijving schoteltje 

materiaal porselein 

kleur wit 

fabrikant 

omvang 147 mm rond en 18 mm hoog 

front wit met een blauwe cirkel langs de rand 

back 

datering 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Villeroy_%26_Boch
http://www.steinmarks.co.uk/pages/pv.asp?p=stein399


     
 

 
 

    
 
 



categorie servies 

omschrijving schotel diep 

materiaal aardewerk 

kleur wit, de oranje kleur was verdwenen 

fabrikant Societé Céramique 

omvang 147 mm rond en 18 mm hoog 

front Orange & Black Bands, Floral, Black Trim 

        back        merk: SOCIETÉ CÉRAMIQUE MAESTRICHT TOSCA 

datering 1900 - 1930 

bron https://erfgoed.centreceramique.nl/overig/erfgoed/aardewerk 

http://centreceramique.adlibhosting.com/detail.aspx?parentpriref=# 

 

 

categorie servies 

omschrijving schotel diep 

materiaal porselein 

kleur wit 

fabrikant Schumann 

omvang 

front 

back Bavaria Schumann 

datering 

bron 
 
 
 
 
 

categorie servies 

omschrijving schotel diep 

materiaal porselein 

kleur wit 

fabrikant 

omvang 

front 

back Rosenthal Bavaria 

datering ca. 1928 

bron https://en.wikipedia.org/wiki/Rosenthal_(company) 

http://www.theoldstuff.com/en/porcelain-marks/category/51-rosenthal-marks 

 
categorie servies 

omschrijving schoteltje 

materiaal porselein 

kleur 

fabrikant 

omvang ca 140 mm rond 

front 

back TK thuny czechoslovakia 

datering 20e eeuw 

bron https://picclick.com/8-TK-Thun-Thuny-Czechoslovakia-11-1-2-Round-Platter-291749028588.html 

https://erfgoed.centreceramique.nl/overig/erfgoed/aardewerk
http://centreceramique.adlibhosting.com/detail.aspx?parentpriref
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosenthal_(company)
http://www.theoldstuff.com/en/porcelain-marks/category/51-rosenthal-marks
https://picclick.com/8-TK-Thun-Thuny-Czechoslovakia-11-1-2-Round-Platter-291749028588.html


NOG diverse schoteltjes toevoegen 

 
 



categorie servies 

omschrijving Fine Japanese Meiji Arita Blue & White Seto Porcelain Saucer Dish 

aantal 1 hele en diverse fragmenten 

materiaal porselein 

kleur wit met blauwe versiering 

herkomst Japan 

omvang 129 mm en 19 mm hoog 

back diverse merken of gedeeltelijke merken 

datering 1868 - 1912 Mark: "Nippon", meaning: Japan.  

bron http://www.gotheborg.com/marks/seto.shtml 

http://www.aziatischekeramiek.nl/indices/view/20 

https://www.ebay.com/itm/372613551337 

 
 

 
categorie servies 

omschrijving Japans schoteltje 

materiaal porselein 

kleur bruin, diverse kleuren zijn vervaagd 

herkomst Japan 

omvang nb 

back een gedeelte van een merk 

datering 19 - 20e eeuw 

http://www.gotheborg.com/marks/seto.shtml
http://www.aziatischekeramiek.nl/indices/view/20
https://www.ebay.com/itm/372613551337


 

categorie servies 

omschrijving thee / koffie kopje 

materiaal aardewerk 

kleur groen en zwart 

fabrikant Zeller keramik, Zwarte Woud in Duitsland 

omvang rond 

lengte - breedte 

  front een kip en een haan met groene randversiering 

back geen kenmerk 

datering 1898 tot ???? 

bron https://de.wikipedia.org/wiki/Zeller_Keramik 

http://zeller-keramik.nl/pages/producten/kip-en-haan.php 

http://www.zeller-keramik.de/index.php?id=64 

 

 

categorie servies 

omschrijving kommetje / kop 

materiaal porselein 

kleur wit met randversiering, blauwe en roodbruine versiersels 

fabrikant Societé Ceramique Maestricht 

omvang 111 mm rond en 61 mm hoog 

front geen 

back VIEUX ROUEN SOCIETE CERAMIQUE MAESTRICHT MADE in HOLLAND 

datering 1900 - 1957 

bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastrichts_aardewerk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_C%C3%A9ramique 

https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Decoraties+Maastrichts+aardewerk%2C+1836-1969/Societe+Ceramiq 

https://www.label-emmaus.co/fr/saladier-vieux-rouen-en-ceramique--21569395/ 

 
 

 
categorie servies 

omschrijving kop / beker 

materiaal porselein 

kleur 

fabrikant 

omvang ca 70 mm rond 

front 

back nb 

datering nb 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeller_Keramik
http://zeller-keramik.nl/pages/producten/kip-en-haan.php
http://www.zeller-keramik.de/index.php?id=64
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastrichts_aardewerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_C%C3%A9ramique
https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Decoraties%2BMaastrichts%2Baardewerk%2C%2B1836-1969/Societe%2BCeramique
https://www.label-emmaus.co/fr/saladier-vieux-rouen-en-ceramique--21569395/


categorie servies 

omschrijving kop / beker 

materiaal porselein 

kleur wit met een plaatje van 2 dansende kinderen in klederdracht 

fabrikant nb 

omvang 72 mm en ca. 72 mm hoog 

front 

back nb 

datering nb 
 
 
 
 
 

 

categorie servies 

omschrijving thee / koffie kopje 

materiaal aardewerk 

kleur wit 

fabrikant Carolus Magnus Hutschenreuther met de fabriek in het stadje Hohenberg an der Eger 

omvang bovenkant 80 mm rond en onder 52 mm rond en hoog 70 mm 

front Niet versiert 

 back 1814 1914 hutschenreuther hohenberg bavaria 

datering 1901 tot 1933 

bron http://www.theoldstuff.com/en/porcelain-marks/category/29-hutschenreuther-hohenberg-marks 
 
 
 
 

categorie servies 

omschrijving (suiker) potje 

materiaal aardewerk 

  kleur donker groen met gouden bies, binnenkant is wit 

Fabrikant walkure 

Herkomst Erste Bayreuther Porzellanfabrik Walküre Siegmund Paul Meyer GmbH in Bayreuth in Deutschland 

back kroon met de letters SPM 

datering 1920 - 1930 
 
 
 

categorie servies 

omschrijving thee / koffie kopje 

materiaal aardewerk 

  kleur donker groen met gouden bies, binnenkant is wit 

Fabrikant walkure 

Herkomst Erste Bayreuther Porzellanfabrik Walküre Siegmund Paul Meyer GmbH in Bayreuth in Deutschland 

 back kroon met de letters SPM 

datering 1920 - 1930 

http://www.theoldstuff.com/en/porcelain-marks/category/29-hutschenreuther-hohenberg-marks


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
categorie servies 

omschrijving thee / koffie kopje 

materiaal aardewerk 

kleur wit 

fabrikant niet bekend 

omvang 

front wit met aan de rand versiering 

back geen merk 

datering nb 

omschrijving 3 thee kopjes 

materiaal aardewerk en porselein 

merk geen 

fabrikant onbekend 

datering 20e eeuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omschrijving 2 thee kopjes en een kannetje 

materiaal aardewerk en porselein 

merk geen 

fabrikant onbekend 

datering 20e eeuw 

 
 
 

 



 

 

omschrijving (suiker)pot 

materiaal aardewerk 

merk onbekend, niet leesbaar 

fabrikant onbekend 

datering onbekend 
 

 

omschrijving kannetje voor bijv melk, jus 

materiaal porselein 

merk onbekend, niet leesbaar 

fabrikant onbekend 

datering onbekend 
 
 
 
 
 

categorie servies 

omschrijving kommetje / kop 

materiaal porselein 

kleur wit met randversiering, rozen 

fabrikant The Stara Role (Altrohlau) pottery works were established in 1810 by Benedict Haßlacher 

In 1909 the firm was bought by C.M. Hutschenreuther and since then was used a MZ Altrolau mark 

omvang 130 mm rond en 71 mm hoog 

front 

back MZ Altrohlau CMR czechoslovakia 

datering 1909-1922 

bron http://www.theoldstuff.com/en/porcelain-marks/category/161-mz-austria-marks 
 

 

categorie servies 

omschrijving thee - koffie kop, art deco 

materiaal aardewerk 

kleur wit, de groene kleur is bijna geheel verdwenen 

fabrikant Societé Céramique 

omvang diagonaal is 95 mm en hoogte is 50 mm 

front Green& Black Bands, Floral, Black Trim 

back merk: SOCIETÉ CÉRAMIQUE MAESTRICHT MADE IN HOLLAND TOSCA 

datering 1900 - 1930 

bron https://erfgoed.centreceramique.nl/overig/erfgoed/aardewerk 

http://centreceramique.adlibhosting.com/detail.aspx?parentpriref=# 

http://www.theoldstuff.com/en/porcelain-marks/category/161-mz-austria-marks
https://erfgoed.centreceramique.nl/overig/erfgoed/aardewerk
http://centreceramique.adlibhosting.com/detail.aspx?parentpriref


categorie servies 

omschrijving melkkom ?? 

materiaal aardewerk 

kleur geel/bruin 

fabrikant Sphinx te Maastricht 

omvang onderkant is 120 mm rond, hoogte waarschijnlijk 17-20 cm 

front 

    back PARA FEU LE SPHINX HOLLANDE met een ster 

datering 1922 - ???? 

bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Sphinx 
 

http://www.infofaience.com/nl/sphinx-merken 

http://www.infofaience.com/nl/sphinx-merken/17-sphinx/detail/852-sphinx-maastricht-1923# 

https://www.sphinx.nl/geschiedenis/#gref 
 

 
categorie servies 

omschrijving beker 

materiaal porselein 

kleur oranje 

fabrikant nb 

omvang hoogte is 9 cm, doorsnede boevenkant is 7 cm 

opmerking de verflaag is op diverse plaatsen verdwenen 

datering niet te dateren 

 

 
categorie servies 

omschrijving kannetje voor bijv melk, jus 

materiaal porselein 

kleur wit 

fabrikant nb (geen merk) 

omvang hoogte is 9,5 cm 

front bloemen 

back 2 bloempjes 

datering niet bekend 
 
 
 

categorie servies 

omschrijving fragment (onderkant met stempel) van een aardewerk kom 

materiaal aardewerk 

kleur wit 

fabrikant Petrus Regout te Maastricht 

datering 1892-1900 

bijzonderheid geen rechthoekig kader om de tekst. Dit merk is op internet niet bekend, goede datering was niet mogelijk 

bron https://diannehamer.wordpress.com/2018/07/09/het-aardewerk-van-petrus-regout-1836-1899/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastrichts_aardewerk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Sphinx
http://www.infofaience.com/nl/sphinx-merken
http://www.infofaience.com/nl/sphinx-merken/17-sphinx/detail/852-sphinx-maastricht-1923
https://www.sphinx.nl/geschiedenis/#gref
https://diannehamer.wordpress.com/2018/07/09/het-aardewerk-van-petrus-regout-1836-1899/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastrichts_aardewerk


 

bodem schaal 

Petrus Regout & Co te MAASTRICHT 

kenmerk: breuk onder de M 

datering: 1905 

 
 
 
 
 
 

bodem bord, doorsnede 20 cm 

Petrus Regout & Co te MAASTRICHT 

kenmerk: 

datering: na 1879 
 
 
 
 
 
 
 

 
bord, diameter 26 cm 

merk: onbekend 

datering: 20e eeuw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schaal 

merk: Societé Céramique Maestricht 

datering: 1900-1957 



 
 
 

categorie servies 

omschrijving kannetje voor bijv melk, jus 

materiaal porselein 

kleur wit 

fabrikant 

omvang 

front 

back 

datering niet bekend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

categorie servies 

omschrijving kannetje voor bijv melk, jus 

materiaal porselein 

kleur wit 

fabrikant nb (geen merk) 

omvang hoogte is 9,5 cm 

front bloemen 

back 2 bloempjes 

datering niet bekend 



categorie servies 

omschrijving theepot 

materiaal porselein 

kleur wit met brede blauwe rand 

fabrikant 

omvang 

inhoud 0,7 liter 

front 

back czeche slovakia VICTORIA 

datering onbekend 

bron http://trikotagbel.ru/victoria-czechoslovakia-porcelain/ 
 

 
categorie servies 

omschrijving theepot 

materiaal porselein 

kleur 

herkomst Japan 

omvang 

inhoud 0,5 liter 

front 

back 

datering onbekend 

bron http://www.aankoop-porselein.be/bronnen.asp 
 

categorie servies 

omschrijving theepot 

materiaal porselein 

kleur wit met versierde rand 

fabrikant niet bekend 

omvang diagonaal 105 mm, hoogte is 100 mm 

inhoud 0,6 liter 

front wit met versierde rand 

back 510/25 , kroon met klaver en het woord "france" 

datering onbekend 
 

 
categorie servies 

omschrijving theepot 

materiaal porselein 

kleur wit met bloemen langs de rand, 6 hoekig met relief 

fabrikant niet bekend 

omvang diagonaal 118 mm en hoogte is 114 mm 

inhoud 0,7 liter 

front wit met bloemen langs de rand, 6 hoekig met relief 

back het cijfer "1763" 

datering onbekend 

http://trikotagbel.ru/victoria-czechoslovakia-porcelain/
http://www.aankoop-porselein.be/bronnen.asp


 

categorie servies 

omschrijving koffiepot of theepot voor 1 persoon 

materiaal porselein 

kleur wit/blauw 

fabrikant Gebrüder Winterling of Röslau, Bavaria, Germany 

omvang hoogte is 130 mm, onderkand diagonnaal is 97 mm 

inhoud 0,5 liter 

front patroon van strobloemen 

back geen merk, alleen het cijfer 20 

datering 1907 - 1945 

bron https://de.wikipedia.org/wiki/Gebr._Winterling 

https://www.oudeserviezen.nl/a-41844253/winterling/koffiekop-schotel-blau-saks-winterling/ 

https://blau-saks.nl/shop/koffie-en-thee/koffiepotten/koffiepot-blau-saks-winterling/ 

https://blau-saks.nl/ 

bijzonderheid geen merk maar het cijfer 20, mogelijk een vervalsing 

mogelijk Blau Saks Schonwald 

 
categorie servies 

omschrijving 

materiaal porselein 

kleur wit 

fabrikant 

omvang 

inhoud 

front 

back merk: SOCIETÉ CÉRAMIQUE MAESTRICHT 

datering 20e eeuw 

bron 
 

 
categorie servies 

omschrijving 

materiaal porselein 

kleur wit/blauw 

fabrikant nb 

omvang 

inhoud 1,5 liter 

front 

back geen merk 

datering nb 

bron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gebr._Winterling
https://www.oudeserviezen.nl/a-41844253/winterling/koffiekop-schotel-blau-saks-winterling/
https://blau-saks.nl/shop/koffie-en-thee/koffiepotten/koffiepot-blau-saks-winterling/
https://blau-saks.nl/


categorie servies 

omschrijving koffiepotje 

materiaal aardewerk 

kleur bruin, wit aan de binnenkant 

fabrikant nb 

omvang hoogte is 7 cm en doorsnede is ca. 9 cm 

inhoud ca. 200 ml 

onderkant leeuw met een bal en de tekst "de rose" 

bijzonderheid brandsporen aan de onderkant 

datering 20e eeuw 
 
 
 
 

categorie servies 

omschrijving koffiepot 

materiaal aardewerk 

kleur bruin, wit aan de binnenkant 

fabrikant nb 

omvang hoogte is 108 mm, doorsnede is 112 mm 

inhoud 600 ml 

onderkant reliëf MADE IN ENGLAND 

datering 20e eeuw 

 
 
 
 
 
 

categorie servies 

omschrijving theepot 

materiaal aardewerk 

kleur wit 

fabrikant nb 

omvang hoogte is 108 mm, doorsnede is 112 mm 

inhoud 600 ml 

onderkant geen merk 

datering 20e eeuw 



 

categorie servies 

omschrijving porseleinen theepot Louis Regout met Zwiebelmunster 

decor materiaal porselein 

kleur wit met kobalt blauwe versiering 

fabrikant Louis Regout te Maastricht 

omvang hoogte is 76 mm en diameter is ca. 115 mm 

inhoud 350 ml 

back de letter R in een ruit 

datering 1861 - 1915 

bron https://nl.pinterest.com/ibuhl/antieke-porselijn-en-aardewerk-merken/?lp=true 

https://www.lebrocantage.nl/a-36653907/verkocht/verkocht-antiek-15-dlg-porseleinen-theeservies-regout-met-zwiebelmuster-decor-19e-eeuw/ 

https://huis-en-tuin.infonu.nl/producten/167900-louis-regout-en-het-zwiebelmusterservies.html 
 
 
 
 
 

https://nl.pinterest.com/ibuhl/antieke-porselijn-en-aardewerk-merken/?lp=true
https://www.lebrocantage.nl/a-36653907/verkocht/verkocht-antiek-15-dlg-porseleinen-theeservies-regout-met-zwiebelmuster-decor-19e-eeuw/
https://huis-en-tuin.infonu.nl/producten/167900-louis-regout-en-het-zwiebelmusterservies.html


 

 
grote schaal, aardewerk, paars, geen kenmerken 

 
diameter is 215 mm, hoogte is 98 mm 

betreft 7 fragmenten 



Wand- en vloertegels 
 
 

omschrijving wandtegel 

vorm & decoratie bloempot in blauw op wit binnen een gekartelde vierkant, hoekmotief Franse lelie 

herkomst/fabrikant firma Muhlens GmbH & Co uit Keuken aan de Glockengasse 4711 

plaats herkomst niet bekend 

materiaal keramiek, aardewerk, glazuur 

kleur wit en blauw 

lengte - breedte 132 x 132 mm, hoogte is 16 mm 

tekst front/back geen 

datering 1640 - 1670 

https://museumrotterdam.nl/collectie/item/17067?itemReturnStart=592&objectrow=598&itemRetur 

bron nSearch=%28bloem%29 
 
 
 
 
 
 

 

categorie 

omschrijving randtegel 

vorm & decoratie Witte randtegel met lichtblauwe geometrische motieven, fleur de lis, evenwijdige randversiering 

herkomst/fabrikant nb 

plaats herkomst niet bekend 

materiaal keramiek, aardewerk, glazuur 

kleur wit en blauw 

lengte - breedte 121 x 60,5 mm, hoogte is 09 mm 

tekst back Ste CERAMIQUE WICK MAESTRICHT 

datering 1850-1900 

bron https://museumrotterdam.nl/collectie/item/12010-1?itemReturnStart=240&objectrow=254&itemReturnSearch=randtegel 

https://museumrotterdam.nl/collectie/item/17067?itemReturnStart=592&amp;objectrow=598&amp;itemReturnSearch=%28bloem%29
https://museumrotterdam.nl/collectie/item/17067?itemReturnStart=592&amp;objectrow=598&amp;itemReturnSearch=%28bloem%29
https://museumrotterdam.nl/collectie/item/12010-1?itemReturnStart=240&amp;objectrow=254&amp;itemReturnSearch=randtegel


 

categorie 

omschrijving randtegel 

vorm & decoratie Witte randtegel met lichtblauwe geometrische motieven, fleur de lis, evenwijdige randversiering 

herkomst/fabrikant nb 

plaats herkomst niet bekend 

materiaal keramiek, aardewerk, glazuur 

kleur wit en blauw 

lengte - breedte 121 x 60,5 mm, hoogte is 09 mm 

tekst back Ste CERAMIQUE WICK MAESTRICHT 

datering 1850-1900 

bron http://www.westsidearttiles.com/MyCollection/pages/1178n320p0.htm 

http://www.westsidearttiles.com/MyCollection/pages/1178n320p0.htm


Zalfpotjes 
 
 
 
 

 
 
 

 
zalfpotjes 

divers materiaal (porselein, melkglas, steengoed, etc.) 

nr materiaal inhoud onderkant  

1 porselein 50 ml DRGM 50  

2 porselein 30 ml 30  

3 melkglas 30 ml DATINE  

4 porselein nb n.v.t. deksel 

5 porselein nb n.v.t. deksel 

 



 

categorie zalfpotje 

voorkant 

onderkant 60 

inhoud 60 ml 

materiaal porselein 

datering 20e eeuw 
 
 
 
 
 
 
 

 
categorie zalfpotje 

voorkant Dr. Siegartt's Rheumathiekzalf. 

onderkant 100 

inhoud 100 ml, nog zalfresten aanwezig 

materiaal porselein 

datering 20e eeuw 
 
 
 
 
 

categorie zalfpotje 

voorkant Dr. N. NANNING APOTHEKER 's GRAVENHAGE 

onderkant 30 

inhoud 30 ml 

materiaal porselein 

datering na 1897 

bron http://hofstad-apotheek.blogspot.com/2016/03/apotheek-n-nanning-te-den-haag-1964.html 
 
 
 

http://hofstad-apotheek.blogspot.com/2016/03/apotheek-n-nanning-te-den-haag-1964.html


 

categorie zalfpotje 

voorkant POND's 

onderkant geen merk 

inhoud 30 ml 

afmeting 51 mm in het vierkant en hoogte is 50mm 

materiaal melkglas 

datering 20e eeuw 
 
 
 

categorie zalfpotje 

voorkant CREME SIMON 

onderkant J S 15 

inhoud 30 ml 

afmeting hoogte is 61 mm en diameter is 34 mm 

materiaal melkglas 

datering 20e eeuw 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
categorie zalf of poeder of tandpasta 

voorkant 

onderkant geen merk\k 

inhoud 70 ml 

afmeting hoogte is 61 mm en diameter is 34 mm 

materiaal melkglas of aardewerk 

datering 20e eeuw 


