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Voorwoord van de voorzitter 

Tijdens onze bijeenkomst in het Amsterdams Historisch museum op 4 november jl., die 

zeer goed bezocht werd, heb ik uit naam van de Nederlandse TinVereniging een mooi 

geschenk mogen overhandigen aan mevrouw Pauline Krusemari, directeur van het AHM: een 

beschilderde tegel met de afbeelding van het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam (zie verder 
het verslag van de secretaris). 

In mijn inleiding zei ik onder andere het volgende: 

'Toen wij in 1993 de Nederlandse TinVereniging oprichtten met een bestuur bestaande 

uit de heren Han Wustenhoff, Henk Leenen, Léon Begheijn, Bé Dubbe, Henk van Wijk en 

ondergetekende, kon niemand vermoeden dat na veertien jaar Han Wustenhoff, Bé Dubbe, 

Henk van Wijk en ik nog steeds in het bestuur zouden zitten. Helaas is Henk Leenen enkele 

jaren geleden overleden, maar Léon Begheijn is nog steeds lid van onze vereniging. Dank 

zij de inzet van dit beginbestuur, en uiteraard met nieuwe leden in het bestuur, komen wij 

na veertien jaar nog steeds in het Amsterdams Historisch Museum bij elkaar. Wij worden 

telkens gastvrij ontvangen en er wordt ons alle medewerking verleend bij onze activiteiten. 

In die veertien jaar hebben ook veel leden af en toe een kleine rondgang gemaakt door het 

museum, meestal op zoek naar de collectie tin . Tot onze spijt hebben wij op een gegeven 

moment moeten constateren dat onze favoriete kunstnijverheidszolder met de tinnegieterij 

en de kleine tincolIectie plaats heeft moeten maken voor een andere opstelling'. 

Over dat laatste wil ik graag een en ander kwijt . 

Het is al jaren bekend dat bijna alle musea, die kunstnijverheid - en vooral oude metalen

in hun opstelling hadden staan, deze hebben verbannen naar de depots. Deze ontwikkeling 

heeft er toe bijgedragen dat tin niet meer de aandacht krijgt die het verdient. Het meest 

schrijnende voorbeeld is de verdwijning van het tin uit de collecties van Van Beuningen-de 

Vrieze, A.J.G. Verster en Mr. J.w. Frederiks in Museum Boijmans-van Beuningen in Rotterdam. 

AI enkele jaren zijn deze prachtige verzamelingen niet langer te zien voor het publiek. 

De eerlijkheid gebied mij wél te vermelden dat er binnen enkele jaren weer een collectie

presentatie van het verzamelgebied onedele metalen gepland staat. Deze zal wel een tijdelijk 

karakter hebben. 

Bij de heropening van het Rijksmuseum zullen wij moeten afwachten wat van de 

kunstnijverheid terugkomt. De presentatie tin was altijd al aan de magere kant. Wie herinnert 

zicht niet die heel kleine hangvitrine met bodemvondsten tin en één grote vitrine met, 

overigens, prachtig brons. 

Toch is er hoop voor de kunstnijverheid . Tijdens de laatste bestuursvergadering in Museum 

Boijmans-van Beuningen, sprak ik met conservator Alexandra Gaba-van Dongen over dit 

onderwerp. Zij wist mij te vertellen dat zij een symposium ging bijwonen met het onderwerp: 

'Schilderij, commode en drinkhoorn. Kunstnijverheid in het museum: didactiek of esthetiek: 

Ik heb haar gevraagd hiervan een verslag te maken. Zij heeft enthousiast haar medewerking 
verleend en u kunt haar relaas verderop in De Tinkoerier lezen. 

Ik dank haar voor deze inzet. Ik hoop dat dit symposium op een positieve manier kan 

bijdragen aan een verbetering van de presentatie kunstnijverheid. 
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lets geheel anders. De meesten van u waren op de hoogte van de veiling van een deel van 

de verzameling van Anton Philips bij Christie's.ln zijn collectie bevonden zich twee Jan 

Steenkannen, die in de catalogus als volgt stonden omschreven : 

Twee Nederlandse tinnen kannen 'Jan Steenkannen ~ 

1ge eeuw. 

leder met een rond deksel boven een slanke hals en bolvormig lichaam, waaruit een tuit met 

deksel. Hoogte: 21 en 21,5 cm. Richtprijs: € 1.000,00 - € 1.500,00. 

De opbrengst bedroeg uiteindelijk, na lang bieden : € 28.000,00 plus 23,8% opgeld en 19% 

BTW over het opgeld. Totaal € 35 .930,00. 

Ik heb veel reacties van verzamelaars gehad, die zich afvroegen of de omschrijving wel 

helemaa l juist was. 

Ik heb de kannen goed kunnen bekijken en kwam tot de conclusie dat beide kannen 

authentiek zijn . Beide zijn voorzien van een gekroonde roos met in het hart van de roos een 

handje voor Antwerpen. Bij één roosmerk waren de initialen weggesleten, bij de andere 

waren het onduidelijke gietersinitialen. De kannen zijn te dateren laatste kwart 17e eeuw! 
eerste kwart 18e eeuw. 

Zo kan men vaststellen dat zelfs een groot veilinghuis niet die expertise heeft, die een goede 
tinverzamelaar vaak wel bezit. 

Verder heb ik nog een belangrij ke mededeling over de presentatie van het merkenboek 

die zou plaats vinden in het najaar van 2008. Het bestuur heeft besloten de introductie te 

verplaatsen naar het voorjaar 200g. Wij houden u op de hoogte. 

Rest mij u, namens het bestuur, prettige feestdagen en een gezond 2008 toe te wensen. 

Jan Beekhuizen 

Bijeenkomsten Nederlandse TinVereniging 2008 
26 april Centraal Museum Utrecht (onder voorbehoud) 

15 november Amsterdams Historisch Museum 

Bijeenkomsten Vlaamse Tinvereniging 2008 
30 maart 
8 juni 

26 oktober 

Weerde 

Museumbezoek (nadere gegevens volgen) 

Weerde 
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ledenbijeenkomst Amsterdam, zaterdag 27 oktober 

s. C. Bracht, secretaris 

Onze voorzitter, Jan Beekhuizen, opent de 

bijeenkomst door iedereen van harte welkom te 

heten. Hij vervolgt met een korte toelichting op 

de ontwikkeling van het merkenboek en de door 

het bestuur noodzakelijk geachte verhoging van 

contributie en lidmaatschap. 

Verhoging van contributie en lidmaatschap 

vanaf 1 januari 2008 

Vanwege gestegen kosten zullen de bijdragen als 

volgt verhoogd worden 

Contributie € 45,00 
(dit was € 40,00) 

Eenmalige bijdrage voor nieuwe leden € 50.00 

(dit bedrag is gelijk gebleven) 

Lidmaatschap Tinkoerier 

(dit was € 30,00) 

Merkenboek: tinnegieters en tinmerken 

€ 35,00 

De vereniging is al weer geruime tijd bezig met 

het samenstellen van een database met alle 

momenteel bekende gegevens over tinnegieters en 
hun tinmerken. Het verzamelen van alle gegevens 

en het invoeren in de database is een hele klus, 

waar vooral ons bestuurslid Ton Kooyman heel veel 

tijd in gestoken heeft. Op dit moment heeft hij ca. 

3000 namen van tinnegieters, met de bijbehorende 

gegevens, en 2100 merken ingevoerd in het bestand. 

Als de database gereed is zal het mogelijk zijn 

om via verschillende ingangen te zoeken in het 

bestand. Bijvoorbeeld op achternaam, op initialen, 

op geboorteplaats en werkplaats etc. Het is de 

bedoeling van het bestuur om vanwege het 15-jarig 

jubileum van de vereniging in 2008 een merkenboek 

uit te geven met tinnegieters en tinmerken. 

Gastvrijheid van het Amsterdams Historisch Museum 

De Nederlandse TinVereniging heeft al vele keren 

haar ledenbijeenkomst kunnen organiseren in 

het Amsterdams Historisch Museum. Sinds de 

oprichting van de vereniging is het min of meer 

gebruik om de najaarsbijeenkomst in Amsterdam 

te houden, en wel in het "Amsterdams Historisch". 

De directeur van het museum, mevrouw Kruseman, 

en conservator kunstnijverheid en beeldhouwkunst, 

de heer Vreeken, zijn onze vereniging al die jaren 

behulpzaam geweest bij het ter beschikking stellen 

van de zogenaamde filmzaal en alle faciliteiten 

die voor onze bijeenkomsten van belang zijn, zoals 

diaprojector en beamer. Daarnaast heeft het museum 

ook ruimte beschikbaar gesteld voor de collectie van 

de Tinbibliotheek in de museumbibliotheek. In de loop 

der jaren is het aantal boeken over tin langzaam maar 

zeker uitgebreid, en onze leden waren welkom om ze 

ter plekke in te zien. 

De bibliothecaris van het museum, mevrouw 

Klaversma, heeft op haar beurt alle medewerking 

verleend bij het huisvesten van onze boekencoliectie 

en het ontvangen van onze leden in de bibliotheek. 

(Vanwege ruimtegebrek en interne reorganisatie is de 

Tinbibliotheek in januari 2007 verhuisd naar Museum 

Boijmans van Beuningen Rotterdam). 

Het bestuur van de vereniging heeft daarom in 

overleg met de leden besloten om het museum een 

cadeau te overhandigen passend binnen de collectie 

van het museum, als dank voor alle gastvrijheid. In 

overleg met het museum is gekozen voor een antieke 

faience tegel uit 1907, waarop een handgeschilderde 

afbeelding van het Paleis voor Volksvlijt te 

Amsterdam, van de Faience- en Tegelfabriek Holland 

te Utecht. 

Om de tegel officieel te kunnen overhandigen 
heeft het bestuur van de Nederlandse TinVereniging 

mevrouw Kruseman, de heer Vreeken en mevrouw 

Klaversma uitgenodigd om deel te nemen aan de 

lunch tijdens de leden bijeenkomst. Om in alle rust 

woorden van dank te kunnen uitspreken en de 
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Ledenbijeenkomst Amsterdam, zaterdag 27 oktober 

tegel te overhandigen werd de lunch voor deze 

gelegenheid in Het Gewelf georganiseerd. De 

bijzondere sfeer werd versterkt door het geserveerde 

glaasje mousserende wijn maar vooral door de 

lovende woorden van onze voorzitter Jan Beekhuizen 

aan het adres van mevrouw Kruseman en haar staf. 

In haar dankwoord sprak mevrouw Kruseman uit dat 

het haar veel genoegen deed om onze vereniging 

in het museum te ontvangen en dat we wat haar 

betreft ook in de toekomst altijd welkom zijn. 

De aandacht voor het antieke tin is in de huidige 

opstelling van het museum wellicht wat meer naar 

de achtergrond geraakt maar, zo stelde mevrouw 

Kruseman, het aardige van de museumwereld en de 

kunst- en kunstnijverheid is dat accenten altijd weer 

verschuiven: wat vandaag op de achtergrond staat 

kan over een aantal jaar weer in de schijnwerpers 
staan. 

Na het officiële gedeelte met de toespraken en 

de overhandiging van de faience tegel, is de heer 

Vreeken met de tegel alle tafels langs gegaan, 

om alle aanwezigen de gelegenheid te geven 

de voorstelling goed te bekijken. Daarbij gaf . 

hij de nodige tekst en uitleg over de verfijnde 

handgeschilderde voorstelling van het tot de 

verbeelding sprekende Paleis voor Volksvlijt. Zoals 

bij velen wel bekend is het Paleis voor Volksvlijt eind 

negentiende eeuw gebouwd aan het Frederiksplein . 

Het was een beeldbepalend gebouw met veel 

allure dat tot ieders verbeelding sprak. Helaas is 

het gebouw in '929 door brand verwoest en is in de 

jaren zestig op dezelfde plaats het hoofdkantoor van 

de Nederlandse Bank gebouwd. 
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Presentaties 

Zoals gebruikelijk zijn er ook deze dag weer een 

aantal goed verzorgde en interessante lezingen 

gehouden. De sprekers zijn alle vier lid van onze 

vereniging, wat maar weer bewijst hoeveel kennis 

bij onze leden aanwezig is. De diversiteit was deze 

keer bijzonder groot. Om te beginnen een zeer 

interessante lezing van ons erelid de heer B. Dubbe 

over valse tinnen munten. De heer Dubbe behoeft 

nauwelijks introductie, hij is auteur van een groot 

aantal publicaties over uiteenlopende historische 

onderwerpen en heeft ook al vele keren een 

voordracht voor onze vereniging gehouden. 

Na de lunch werd het programma vervolgd door 

ons andere erelid, de heer Han Wustenhoff met een 

presentatie over Schotse maten. In deze Tinkoerier 

is een artikel opgenomen van Han over hetzelfde 

onderwerp. Ik kan u bijzonder aanraden om dit 

artikel lezen, want Han heeft op vele reizen door 
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Ledenbijeenkomst Amsterdam, zaterdag 27 oktober 

het Verenigd Koninkrijk een grote kennis van het 

onderwerp opgedaan. Wat mij in het bijzonder is 

bijgebleven van zijn presentatie is de grote liefde 

die Han en zijn vrouw Ineke hebben ontwikkeld voor 

de Angelsaksische cultuur en het eigene van het 

Engelse tin, maar ook van de Engelse verzamelaar. 

De in de uitnodiging aangekondigde lezing over 

bouilionpoUen door de heer Jan Beekhuizen is 

uitgesteld tot een andere bijeenkomst om ruimte 

te geven aan de heer Martin de Groote. Hij gaf 

een korte introductie over Brugse Tinnegieters. 

Als laatste hebben we deze bijeenkomst kunnen 

genieten van een bijzondere presentatie over 

industrieel tin door de heer Aart Korst jens. 

Brugse tinnegieters 

De heren André De Groote, Martin De Groote en 

Jozef DeWulf, hebben gedurende een aantal jaren 

een zeer uitgebreid onderzoek verricht naar de 

geschiedenis van de Brugse Tinnegieters van de 

zeventiende tot de negentiende eeuw. Zij hebben 

kennis verzameld van en over tinnen voorwerpen 

in openbare en particuliere collecties. Daarnaast 

is zeer grondig archiefonderzoek verricht; door 

het samenvoegen van de resultaten is de kennis 

van tinnegieters in Brugge momenteel zeer 

compleet. In twee zeer goede presentaties voor de 

ledenbijeenkomst van de Vlaamse Tinvereniging zijn 

de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. 

Leden van de Nederlandse Tinvereniging die 

aanwezig waren bij deze lezingen waren zeer 

onder de indruk. Op dit moment zoekt de Vlaamse 

Tinvereniging naar mogelijkheden voor een speciale 

publicatie over dit onderwerp. De heer Martin De 

Groote heeft tijdens onze bijeenkomst aan de hand 

van dia's een aantal aansprekende voorbeelden laten 

zien van de resultaten van het onderzoek. 

Het zou mij genoegen doen als de heer De Groote in 

de toekomst wellicht ook bij ons een uitgebreidere 

lezing wil verzorgen. 

Valsemunterij 

In zijn lezing heeft de heer Dubbe in vogelvlucht 

de geschiedenis van de valsmunterij besproken. 

Ten tijde van het Romeinse Rijk had elke burger 

aanvankelijk het recht om een eigen munt te slaan. 

Op een gegeven moment werd dit recht uitsluitend 

voorbehouden aan de vorst. In sommige tijden 

en plaatsen, zoals de Karolingische tijd, werd dit 

recht door de vorst soms uitbesteed aan de steden. 

Vanaf het moment dat het burgers niet meer vrij 

stond om naar believen munten te slaan, bestaat 

er valsemunterij . Gangbare munten worden 

regelmatig vervalst en vaak op een kwalitatief 

zeer hoogwaardige wijze. Dit betekent dat de 

valsemunters over de juiste vakkennis, voldoende 

grondstoffen en goede gereedschappen beschikten 

om de vervalsingen te maken. Valsemunters waren 

dan ook vaak muntmeesters of hun ondergeschikten. 

Om valsemunterij zoveel mogelijk te beperken 

waren de straffen zeer hoog. Uit de bronnen kennen 

we globaal drie vormen van misdrijven. Ten eerste 

betreft dit het nagieten. Bijvoorbeeld door massief 

gouden munten na te maken met een koperen 

kern in een gouden omhulsel. Er zijn middeleeuwse 

wetboeken bekend met minutieuze beschrijvingen 

waaraan munten moeten voldoen met betrekking 

tot de gebruikte materialen en opschriften. Ten 

tweede het snoeien van munten zodat een deel 

van het edele metaal overblijft bij de vervalser. 

Ten derde het in omloop brengen of doorverkopen 

van valse munten. De heer Dubbe geeft van deze 

misdrijven verschillende aansprekende voorbeelden 

uit verschillende tijden en plaatsen. De straffen op 

deze misdrijven zijn traditioneel zeer streng. In het 

Romeinse recht kende men de vuurdood en in het 

Karolingische en Angelsaksische recht werd een 

hand afgehakt. Bij recidive werd de tweede hand 

afgehakt en bij een derde overtreding kende men 

de dood door de galg. In onze streken werden deze 

straffen nog tot in de dertiende eeuw toegepast. 
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ledenbijeenkomst Amsterdam, zaterdag 27 ,oktober 

In de veertiende eeuw werd de vuurdood voor 

valsemunterij ingevoerd, De veroordeelde werd 

gekookt in een ketel met olie. Aan de Waag in 

Deventer hangt nog een ketel die voor dit doel is 

aangeschaft. In de zestiende eeuw zijn de bepalingen 

over het koken in olie als strafmaat gelukkig uit 

de wetboeken vervallen. In zijn lezing vervolgt de 

heer Dubbe met de ontwikkeling in de tijd van de 

valsemunterij en het vigerende strafrecht. Na de 

voorbeelden van de huiveringwekkende lijfstraffen 

die tot in de zestiende eeuw werden toegepast, 

stemt de evolutie naar een meer humaan strafrecht 

wel zeer dankbaar. 

Industrieel tin 

Terwijl de meeste leden van onze Nederlandse 

TinVereniging zich richten op ambachtelijk 

gemaakt tin, heeft Aart Kort jens een geheel ander 

interessegebied, namelijk het industriële tin. In de 

afgelopen jaren heeft hij een grote kennis opgedaan 

over dit onderwerp en hij kan daar ook bijzonder 
enthousiast over vertellen. In een zeer boeiend 

betoog, ondersteund door een gedegen powerpoint

presentatie heeft Aart Korst jens ons gezelschap een 

overzicht gegeven van de geschiedenis van de Gero

fabrieken en Gero-ontwerpen. Hij realiseert zich dat 

bij de meerderheid van de aanwezigen het hart niet 

speciaal harder gaat kloppen voor een fabrieksmatig 

geproduceerd tinnen vaasje of theelichtje uit de 

eerste helft van de twintigste eeuw. Maar, zo s·telt hij 

terecht, in ieder Nederlands huishoudenis minstens 

één voorwerp uit bijvoorbeeld de Gero fabrieken te 

vinden. Verderop in De Tinkoerier kunt u het artikel 

over de Gerofabriek vinden. 
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Aart Korst jens heeft zijn lezing ondersteund 

met voorbeelden van Gero ontwerpen, zowel 

via de beamer als ook met fraaie objecten uit 

zijn eigen collectie. De ontwerpen gaven een 
prachtig tijdbeeld van vormgeving in de eerste 

helft van de twintigste eeuw. 

Als uw interesse voor het onderwerp is gewekt 

heeft Aart de volgende literatuursuggesties: 

• Gero, zilver voor het volk, Rosalie van 

Egmond, 2002, vanwege de tentoonstelling 

over Gero in het museum in Assen 

• Zeist, Zilver, Werken, Annelies Knekel, 2004, 

vanwege 100 jaar zilverindustrie in Zeist 

Tenslotte voeg ik daar nog aan toe de 

zeer informatieve website: 

www.tin.aartkorstjens.nl 

Hier zijn onder andere voorbeelden te 

zien van industrieel tin uit de collectie 

van Aart Korst jens. 
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Schenking van faience tegel door de Nederlandse 

TinVereniging aan het Amsterdams Historisch Museum 

s. C. Bracht, secretaris 

De tegel heeft een handgeschilderde afbeelding van 

het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, en is circa 

1907 geproduceerd door de "Faience- en Tegelfabriek 

Holland" te Utrecht. De eikenhouten lijst is origi

neel. De schildering kenmerkt zich door een vlotte 

en losse toets waarmee het onderwerp trefzeker is 

uitgebeeld. 

De faience- en tegelfabriek Holland is in 1894 

opgericht door Jan Willem Mijnlieff in navolging van 

succesvolle plateelbakkerijen zoals de Porceleyne 

Fles in Delft en Haagse Plateelbakkerij Rozenburg. 

In deze fabrieken worden de modernste technieken 

gecombineerd met artistiek hoogstaand handwerk. 

J. W. Mijnlieff slaagt erin drie ervaren schilders en 

ontwerpers van Plateelbakkerij Rozenburg aan zijn 

fabriek te verbinden. De productie bestaat uit grote 

tegeltableaus met reproducties van landschappen 

en stadsgezichten van destijds moderne meesters. 

Verder worden er series tegels beschilderd met 

thematische voorstellingen van bijvoorbeeld 

streekdrachten, vissersplaatsen of gestileerde 

planten motieven. De firma kreeg ook grote 

opdrachten voor luxe winkelinterieurs, bijvoorbeeld 

voor de eerste winkels van de kruideniersketen 

de Gruyter.ln 1905 bleek de faience afdeling 

verlieslijdend en werd opgeheven. Voortaan was het 

de Tegelfabriek Holland. In de Eerste Wereldoorlog 

kwam ook aan de productie van de tegelfabriek een 

einde. 

Het Paleis voor Volksvlijt is gebouwd tussen 1859 

en 1864 aan het Frederiksplein in Amsterdam. De 
Amsterdamse arts en projectontwikkelaar Samuel 

Sarphati was in 1851 tijdens zijn bezoek aan de 

Wereldtentoonstelling in het Crystal Palace in 

Londen, zodanig onder de indruk van het gebouw 

dat hij zich voornam in Amsterdam een vergelijkbaar 

Paleis voor grote tentoonstellingen te realiseren . Hij 

richtte voor dat doel de Vereeniging voor Volksvlijt 

op. In 1855 stemde de Amsterdamse gemeenteraad 

in met de bouw aan het Frederiksplein naar een 

ontwerp van de architect Cornelis Outshoorn. Het 

zou een groot glazen paleis worden in navolging 

van het Londense voorbeeld, en geheel naar de 

smaak en de technische mogelijkheden van die tijd. 

In 1859 sloeg koning Willem 111 de eerste paal en 

op 16 augustus 1864 werd het gebouw geopend. 

Het glazen Paleis werd gebouwd met veel ijzer, 

lood en zink en vooral natuurlijk heel veel glas, 

namelijk 5700 vierkante meter. Met een lengte 

van 126 meter en een breedte van 81 meter en een 

koepel die zes meter hoger kwam dan het hoogste 

punt van het Paleis op de Dam, was het één van 

de meest imposante gebouwen van Amsterdam 

geworden. Ook de beschikbare 8000 vierkante 

meter tentoonstellingsruimte was voor die dagen 

opvallend groot. AI spoedig bleek exploitatie 

als tentoonstellingsgebouw niet haalbaar. Het 

paleis ging functioneren als vermaakscentrum 

waar concerten en toneelvoorstellingen werden 

gehouden. Lang heeft ook dit niet kunnen duren, in 

de nacht van 18 op 19 april 1929 werd het gebouw 
door brand verwoest. Hoewel er na de brand vele 

plannen zijn gepresenteerd voor herbouw van het 

Paleis heeft de gemeente zijn medewerking daar niet 

aan gegeven. In dejaren zestig kreeg de Nederlandse 

Bank toestemming om haar hoofdkantoor aan 

het Frederiksplein te bouwen, dat in 1967 werd 
opgeleverd. De laatste jaren wordt er met enige 

regelmaat weer gesproken over de mogelijkheid 

om het Paleis voor Volksvlijt te herbouwen. Deze 

ideeën worden gevoed door de gedachte bij 

sommige mensen dat de functie van de Nederlandse 

Bank sinds de invoering van de euro is veranderd, 

waardoor het grote pand aan het Frederiksplein 

niet meer functioneel zou zijn . Wim T. Schippers 

is één van de grote voorstanders en inspirator 

voor plannen van herbouw. Ook de architect Carel 

Weeber en schrijver Geert Mak zijn voorstanders 

van herbouw. In 2002 is daarom de Stichting tot 

Herbouwen Exploitatie van het Paleis voor Volksvlijt 

opgericht. Anderen beschouwen herbouw als een 

schandalige nostalgie. Herbouw of niet, ik denk dat 

bij veel mensen het Paleis voor Volksvlijt nog in de 

herinnering voortleeft en warme gevoelens oproept. 
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Schenking van faience tegel door de Nederlandse 

TinVereniging aan het Amsterdams Historisch Museum 

De Nederlandse TinVereniging heeft hiermee een 

passend cadeau aan het Amsterdams Historisch 

Museum kunnen geven dat zelfs ook nog enige 

actualiteit heeft. 
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Nederlandse tinnen historiepenningen 

J.E. Wustenhoff 

Omdat dit een blad is voor verzamelaars van tinnen 

gebruiksartikelen en tinnen penningen daar niet 

onder gerekend kunnen worden en deze uitsluitend, 

omdat ze van tin zijn wellicht zijdelings op enige 

aandacht van leden van de vereniging kunnen 

rekenen, is deze inleiding zeer beknopt gehouden 

en alleen bedoeld u enige achtergrondinformatie te 

geven. 

Historiepenningen zijn al bekend vanaf de zestiende 

eeuw. De vroegste penningen werden van zilver 

vervaardigd, vanaf het midden van de zeventiende 

eeuw ook van brons of koper en vanaf de achttiende 

eeuw ook wel van tin of de z.g.n. 'letterspecie'. 

Met uitzondering van de vroegste penn ingen, zijn ze 

meestal geslagen, soms gegoten. 

Tinnen exemplaren komen veel minder voor dan 

zilveren of bronzen, gouden exemplaren zijn uiterst 

zeldzaam. 

Onder historiepenningen worden hier verstaan 

penningen die betrekking hebben op algemeen 

historische gebeurtenissen op staats- en 

krijgskundig-, sociaal- of cultureelgebied. Ze zijn 

interessant voor liefhebbers van geschiedenis. 

Bent u voornamelijk geïnteresseerd in tinmerken, 

gietmethodes, natte lap, land- en plaats van 

herkomst en datering etc., dan moet ik u 

teleurstellen, dat speelt, met uitzondering van 

eventueel de naam van de ontwerper, geen rol of 

staat op de penning vermeld. 

Hierna de afbeeldingen van voor- en keerzijde 

van enkele Nederlandse penningen, de eerste vier 

beschreven penningen zijn geslagen, de vijfde 

gegoten. Tevens is de reden van uitgifte van de 

penning en een toelichting met enige achtergrond 

informatie over het afgebeelde gegeven. 

1. Penning ter gelegenheid van het in 

1759 ten tweeden male opdragen van het 

Stadhouderlijk bewind over Friesland aan 

Marie Louise van Hessel-Kassel. 

Ontwerp: N. Van Swinderen, (/) 37,5 mm, 

gewicht 18 gram. 

Marie Louise van Hessel-Kassel (1688-1765) 
was de echtgenote van Johan Willem Friso 

van Oranje-Nassau (1687-1711). Na het 

overlijden van haar echtgenoot werd zij tot 

de meerderjarigheid van hun zoon Willem 

IV (1711-1751) benoemd tot stadhouder van 

Friesland (1711-1729). 
In 1748 werd Willem V (1748-1806) geboren 

als zoon van Willem IV en Anna van 

Hannover. Na het overlijden van zijn vader 

in 1751 werd zijn moeder Anna van Hannover 

regentes en na diens overlijden in 1759 werd 

zijn grootmoeder Marie Louise benoemd 

tot regentes en stadhouder tot zijn 

meerderjarigheid in 1766. 
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Voorzijde 

Buste van Marie Louise 

en rondschrift: MARIA 

LUD.D.G.PR.AUR. 

NASS. NA T.PR. HAS.CASS. 

Keerzijde 

'759 met daaronder het 

alliantie wapen van Johan 

Willem Friso en Marie 

Louise omgeven door een 

weduwsnoer en de wapens 

van de Elf Friese Steden van 

links naar rechts: 

Leeuwarden, Franeker, Dokkum, 

Harlingen, Bolsward, Ijlst, 

Workum, Sloten, Hindelopen, 

Stavoren en Sneek. 



Nederlandse tinnen historiepenningen 

2. Penning ter gelegenheid van 

de verdediging van de Citadel van 

Antwerpen in 1832 onder leiding 

van Generaal Chassé. Zuidelijke 

Nederlanden,(/) 48mm, gewicht 

52 gram. 

De Citadel was op last van Alva 

in de periode 1568-1572 gebouwd 

met het doel de oproerige stad 

Antwerpen te kunnen beheersen. 

In 1585 gaf Parma de Citadel 

de vorm van een vijfhoek en 

versterkte haar. 

Voorzijde 

Portret Chassé en 

rondschrift D.N. BARON 

CHASSÉ, GÉNÉRAL 

D'INFANTERIE, 

COMMANDANT DE LA 

CITADEL D'ANVERS. 

Keerzijde 

Citadel van Antwerpen met 

de stad op de achtergrond. 

Daaronder MDCCCXXXII 

en gekroond wapen van 

Antwerpen (burcht met 

twee handjes). Rondschrift: 

VALEUREUX EN DÉFENDANT 

(lauwerkrans) GÉNÉREUX EN 

ÉPARGNANT. 
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3. Penning ter gelegenheid van 

het SO-jarig jubileum van de 

Renswoud- sche stichtingen te 

Delft in 1806. De Vrijvrouwe Van 

Renswoude liet in 17S4 anderhalf 

miljoen gulden na (ongeveer 

100 miljoen euro vandaag de 

dag) die zij bestemde voor de 

bouw van drie weeshuizen, een 

in Den Haag, een in Delft en een 

in Utrecht. Ontwerp David van 

der Keilen, (/J 39mm, gewicht 

22 gram. 

Voorzijde 

De Liefdadigheid met 

kinderen bij een tempel. 

Rondschrift: DE LIEFDE 

LEERT EN KWEEKT 

WAAR OUDREN ZORG 

ONTBREEKT. 

Keerzijde 

Monument met wapens, 

o.a. van Delft en Den 

Haag, omringd door 

wetenschapsattributen. 

Rondschrift: RENSWOUDSCHE 

STICHTINGEN. In de afsnede 

de tekst: GEVIERT TE DELFT 

DEN 28 MAY 1806. 
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Nederlandse tinnen historiepenningen 

4. Penning ter gelegenheid van de 

vereniging van de Noordelijke- en 

Zuidelijke Nederlanden in 1815. 

(/)48 mmo Gewicht 47 gram. 

Willem I (1772-1843) draagt het 

Nederlandse militaire uniform 

uit 1815 (hij was generaal der 

infanterie), de epauletten op de 

schouders geven het militaire 

accent. Op de borst draagt hij 

het Grootkruis van de M il itaire 

Willemsorde die in 1815 is ingesteld. 

Voorzijde 

Een staande gekroonde 

Nederlandse leeuw met zwaard 

en schild, op het schild het 

Nederlandse wapen. 

In de afsnede onder de leeuw 

de tekst DE NEDERLANDEN 

VERENIGD. MDCCCXV. Rondschrift: 

VERGENOEGD EN KLOEKMOEDIG. 

Keerzijde 

Portret van Koning Willem 

I en rondschrift: WILLEM 

DE EERSTE KONING VAN 

NEDERLAND. 
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5. Een eenvoudige gegoten 

penning, in 1846 uitgegeven ter 

gelegenheid van het 25-jarig 

bestaan van de Haarlemse 

vereniging "Kunst Zij Ons Doel". 

Ontwerp J.A. Benne. f/J 53 mmo 

Gewicht 59 gram. 

Voorzijde 
Zittende Pictura aan 

het tekenen . Langs de 

bovenrand de tekst: KUNST 

ZIJ ONS DOEL en onderaan : 

HAARLEM. 

Keerzijde 

De tekst: 

VIJ FENTWINTIGJARIG/ 

BETAANI1. SEPTEMBER/ 

MDCCCXLVI. 
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Kunst of ambacht, edel of onedel, dat is de vraag 

B.Dubbe 

De drang van de mensen om de voorwerpen die ze 

gebruiken van een mooi uiterlijk te voorzien is zo 

oud als het mensdom zelf. Hij heeft de neiging niet 

slechts een gebruiksvoorwerp te maken - of dat nu 

een aarden pot is, een wapen, een houten nap of 
een object ten behoeve van zijn geloof - dat een 

praktisch nut heeft, maar vaak onbewust schept 

hij een mooie vorm of voorziet het voorwerp van 

ornamenten. 

Het gevoel voor schoonheid bij de praehistorische 

mens werd kennelijk al bevredigd door de met een 

houtje of de indruk van een vingernagel op de wand 

van een aarden pot aangebrachte versieringen. In 

de loop der eeuwen werd het vermogen van de 
mens om zijn intenties in materiaal te concretiseren, 

bevorderd door een langzame evolutie van geest en 

technisch kunnen, voortbouwend op wat vóór hem 

tot stand was gebracht. 
De technische mogelijkheden werden groter, doordat 

er betere gereedschappen ter beschikking kwamen. 

Daarbij kan ook de rol van het vuur niet worden 

vergeten. Men leerde het smelten en legeren van 

metalen, waardoor bijvoorbeeld de vervaardiging van 

brons - een alliage van roodkoper en tin - mogelijk, 

en ook de ijzerbewerking een feit werd . Andere 

voorbeelden waarbij het vuur een grote rol speelt 

zijn het ceramische ambacht en de emailleerkunst 

om er maar enige te noemen. Paul Valérie (1871 -

1945) heeft in een essay 'De I'éminente dignité des 

arts du feu' opgemerkt, dat hij onder alle vormen van 

kunst er geen kent, die avontuurlijker is en tevens 

onzeker, maar juist daardoor edeler, dan de kunst die 

door middel van het vuur tot stand komt. 

De hiervoor aangegeven voorwaarden maakten 

het mogelijk, dat er in elke cultuur voorwerpen 

ontstonden, die zich wat vorm en versiering betreft 

onderscheidden van de overige. Ze plegen te worden 

aangeduid met verzamelnamen als 'kunstnijverheid', 

'ambachtskunst' of 'toegepaste kunst '. 

Het is duidelijk, dat het dikwijls moeilijk is 

nauwkeurige scheidslijnen te trekken tussen de vrije

en toegepaste kunst. Het is zelfs de vraag of deze 

scheiding - afgezien van de functie - wel bestaat. 

Sommigen menen van wel. Zij zijn geneigd fraaie 

staaltjes van toegepaste kunst te annexeren voor de 

'Grote kunst', terwijl de rest enigszins denigrerend 

wordt afgedaan met de betiteling 'kunstnijverheid', 

alsof er ook bij de ongebonden kunsten geen 

aanzienlijke niveauverschillen zouden bestaan. 

Anderen zijn van mening, dat dit onderscheid niet 

aanwezig is. Zij vinden dat de artistieke prestatie van 

de 'kunstnijveraar' beslist niet onderdoet voor die 

van de zogenaamde vrije kunstenaar. Dit spreekt te 

meer, indien men bedenkt, hoe de doelmatigheid van 

een voorwerp de maker beperkingen kan opleggen, 

beperkingen die men bij de ongebonden kunsten 

niet kent. Anderzijds moeten vele voorwerpen, die 

met de term kunstnijverheid worden aangeduid, 

maar zich niet onderscheiden door originaliteit van 

vorm, uitvoering ofversiering, tot de meer of minder 

geslaagde producten van het ambacht gerekend 

worden. 

Toegepaste kunst moet aan twee belangrijke 

voorwaarden voldoen. Ze behoort in de eerste 
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Kunst of ambacht, edel of onedel, dat is de vraag 

plaats bruikbaar te zijn voor het doel waarvoor ze 

is gemaakt. Een stoel bijvoorbeeld moet zitcomfort 

bieden, uit een schenkkan moet men kunnen 

schenken en een vijzel moet geschikt zijn om er 

kruiden of andere zaken in te kunnen vergruizen. De 

andere eis is, dat zij elementen van creativiteit en 

artisticiteit moeten bezitten qua vorm, versiering 

en toepassing van het materiaal. Bij de beoordeling 

van een voorwerp zal de eerste voorwaarde niet 

veel moeilijkheden geven. Immers ten aanzien van 

de doelmatigheid zijn objectieve eisen te stellen. 

Meer verschil van mening kan er over de tweede 

maatstaf bestaan. Hier komt vaak de zeer subjectieve 

zienswijze van de beoordelaar in het geding over de 

vraag in hoeverre er sprake is van kunst ofvan een 

min of meer goed gemaakt stuk handwerk. 

Daarbij is het zaak zich niet te laten verleiden door 

factoren zoals bijvoorbeeld de hoge ouderdom van 

een voorwerp. 

Ook het blote feit dat een object uit een edel metaal 

is vervaardigd, wil nog niet zeggen dat het edel is in 

de zin van voortreffelijke hoedanigheden hebbend. 

Dat brengt ons tot de vraag wat is edel en wat 

onedel. Edele metalen worden edel genoemd 

omdat ze, om het maar populair te zeggen, niet of 

nauwelijks door zuurstof worden aangetast, in het 

vuur hun glans en metaalstructuur niet verliezen 

en bovendien niet in salpeterzuur oplossen. In het 

verleden maakte men onderscheid tussen volmaakte 

en onvolmaakte metalen. 

De volmaakte metalen - platina, goud en zilver

werden behalve de reeds hiervoor genoemde 
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eigenschappen, vooral geroemd om hun 

smeedbaarheid en rekbaarheid. In de literatuur 

wordt als voorbeeld de mogelijkheid genoemd 

om één ons zilver, dat met acht grein goud (ca. 5 

gram) is verguld, uit te rekken tot een draad van 

1000 voet lengte (ca. 360 meter), terwijl die draad 

dan geheel met goud is overdekt. Een 18de-eeuwse 

Franse onderzoeker heeft vastgesteld, dat een 

gouden dukaat zodanig met de hamer kan worden 

uitgedreven, dat een ruiter met zijn paard er geheel 

mee zou kunnen worden verguld. Volgens een 

memorie uit 1713 van de Franse Koninklijke Academie 

van Wetenschappen werd aangetoond, dat één ons 

goud tot een lengte van één miljoen en 95.000 

voet kan worden uitgerekt, wat overeenkomt met 

een lengte, die in 73 uur per pedes apostolorum zou 

kunnen worden afgelegd. 

De zeldzaamheid en de waarde van dit metaal 

waren er de oorzaak van, dat het in het bijzonder 

voor representatieve zaken, voor regalia, sieraden, 

geld en voorwerpen ten behoeve van de cultus 

diende. Edelmetaal in het bezit van vorsten van 

weleer werd in tijden van voorspoed en vrede vaak 

getransformeerd in voorwerpen als drinkbekers, 

bokalen, drinkschalen, zoutvaten, tafelscheepjes enz., 

om in tijden van oorlog met de daaraan gekoppelde 

geldnood weer te worden omgezet in klinkende 

munt. De tafelstukken van deze vroegere potentaten 

kan men derhalve gesublimeerd muntgeld noemen. 

Dat edel metaal niet altijd een nuttige functie 

had en ook niet door een ieder werd en wordt 

gewaardeerd, blijkt uit een anoniem epigram uit de 

6e eeuw na Christus. 
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Kunst of ambacht, edel of onedel, dat is de vraag 

'Onlangs werd ik eens 
door Varus ten eten uitgenodigd 

Pronkvol was daar het eetgerei, 

Onvoldoende daarentegen de maaltijd. 
Niet de spijzen, maar goud 
strekten de tafel tot sieraad 
en de bedienden zetten 
ons veel voor ogen, 

doch voor de lekkerbek bijna niets. 
Varus riep ik! Ik kwam 

om de buik, maar niet om de ogen te strelen. 
Ruim hier het eetgerei weg 

of doe er eten in!' 

De prachtige eigenschappen van edele metalen 

gelden niet of in mindere mate voor de zogenaamde 

onedele of onvolmaakte metalen, zoals koper, tin, 

ijzer en lood. Zij worden wel aangetast door zuurstof 

en verliezen door de werking van het vuur hun glans 

en metaalstructuur. Dat wil echter niet zeggen, dat 

deze metalen geen goede en nuttige eigenschappen 

hebben. Ik zou zelfs willen zeggen dat het tegendeel 
het geval is. 

Koper bijvoorbeeld laat zich door smelting 

gemakkelijk met andere metalen verenigen, 

waardoor een metaal ontstaat met nieuwe 

eigenschappen. Met zink gelegeerd verkrijgt men 

geelkoper of messing, een alliage die, wanneer 

ze gesmolten wordt, heel vloeibaar is en zich 

daarom uitstekend leent voor het gieten van 

allerlei voorwerpen als kandelaars, kaarsenkronen, 

gewichten, weegschalen, instrumenten en 

huishoudelijke voorwerpen, om maar enige 

toepassingen te noemen. 

Tin heeft de typische eigenschap, dat het andere 

metalen waarmee het gelegeerd wordt, broos 

maakt, terwijl dit metaal zelf juist heel buigzaam 

is. Wel worden deze alliages veel veerkrachtiger en 

klinkender, zoals de van brons - een alliage van koper 

en tin - gegoten luiklokken genoegzaam bewijzen. 

Ijzer en het daaruit vervaardigde staal zijn de meest 

nuttige metalen in onze samenleving. Zij zijn hard 

en klinkend - men denke aan snaren van een piano-, 

veerkrachtig en onder verhitting smeedbaar. Er 

worden o.a. gereedschappen, machines, schepen 

maar bijvoorbeeld ook blik van gemaakt. Een van de 

nadelen is, dat het gemakkelijker dan welk metaal 

ook, wordt aangetast door oxidatie, door zuren en 

zouten en door het vuur. 

Nu we ' in a nutshell' besproken hebben welke 

metalen op grond van hun eigenschappen edel 

genoemd worden en welke onedel, komen we tot de 

vraag of voorwerpen gemaakt uit een edel metaal 

ook altijd edel d.w.z. voortreffelijk of uitmuntend zijn. 

Of, omgekeerd, zaken gemaakt uit onedele metalen 

per definitie onedel zijn. 

Om een voorwerp edel te kunnen noemen moet 

aan zekere voorwaarden worden voldaan. Er dient 

te worden nagegaan hoe de mogel ijkheden van de 

grondstof, waaruit het object is vervaardigd , zijn 

uitgebuit, omdat elk metaal door zijn specifieke 

eigenschappen bepaalde eisen aan de bewerker 

stelt. Een oorspronkelijke, krachtige en bezielde 

vormgeving speelt daarbij een voorname rol, evenals 

de bewerking en de versiering. Zijn de ornamenten 

zinvol aangebracht, op welke wijze zijn ze uitgevoerd 
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Afb. 7 Hanglamp 7928 

Messing, email, stenen en zijde. 

Uit: De verzamelingen van het 

Centraal Museum Utrecht, Deel 4, 

Edele en onedele metalen, Utrecht 1997, 

blz. 845. 
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en in hoeverre is het beoogde resultaat in harmonie 

gebracht met een kunstzinnig uiterlijk. AI deze 

factoren kunnen zowel betrekking hebben op 

voorwerpen van edel dan wel onedel metaal. Dat 

daarbij ook de fantasie en het scheppend vermogen 

van de kunstenaar/ambachtsman heel belangrijk 

zij n, spreekt voor zich . 

Met opzet gebruik ik daarbij het woord 

ambachtsman. Om zijn bedoel ingen te kunnen 

verwezenlijken, moet de techniek geen probleem 

vormen. Hoe wil een kunstenaar een edel werkstuk 

afleveren, wanneer hij de ambachtelijke kant van 

het werk niet volledig beheerst, en dat geldt voor 

alle vormen van kunst. Bij een titel 'Edele en Onedele 

Metalen' moet men bedenken, dat de woorden edel 

en onedel in het bijzonder betrekking hebben op 

de metallologische eigenschappen van de metalen 

en niets te maken hebben met de kunstzinnige 

of andere hoedanigheden van de dingen die van 

metalen zijn gemaakt. 

Tijdens een reisje naar Zwitserland enkele jaren 

geleden, zag ik in een hotel een oude beschilderde 

kast staan, die onder de kroonlijst de volgende 

spreuk draagt: 'Alles Edle ist einfacher Art'. Ik vond 

het een treffend gezegde, maar is het altijd waar? 

Zeker, in veel gevallen zal dit zo zijn. Men spreekt 

niet voor niets, ook in Nederland, van 'edele eenvoud'. 

Vele voorwerpen, die wij op grond van de hiervoor 

aangegeven kenmerken betitelen als te zijn edel, 

zijn van een verrassende ongekunsteldheid. Maat 

toch is het begrip edel niet automatisch verbonden 

met eenvoud. Ook een qua vorm en versiering 





Kunst of ambacht, edel of onedel, dat is de vraag 

Afb. 2 Stadskan Nijmegen 
Uit: Van tin gegoten, uit tin 
genoten, Amsterdam 2004, 

blz. 164 en 165. 

gecompliceerd object kan edel zijn. We behoeven 

daarbij maar te denken aan de producten van 

zilversmeden als de Van Vianens, Lutma of om noch 

een andere naam te noemen van de Utrechter 

Michiel de Bruyn van Berendrecht. 

Trouwens goud- en zilversmeden behoorden in het 

algemeen tot die ambachtslieden/kunstenaars, die 

in zaken van vorm en ornament een voortrekkersrol 

vervulden, maar dat wil nog niet zeggen dat er in 

die kringen altijd edel werk gemaakt werd. Een 

zilveren pap- of brandewijnkom met gegoten oren, 

hoe eenvoudig ook, kan nauwelijks edel genoemd 

worden. Ook in zilver is door de eeuwen heen, 

veel- om het maar netjes te zeggen - rommel 

geproduceerd. 

Onder de metaalbewerkers, die zich niet uitsluitend 

met zilver hebben bezig gehouden, zijn figuren 

die allesbehalve eenvoudige voorwerpen hebben 

gemaakt, die echter van een verbluffende 

perfectie en adeldom zijn . Ik denk daarbij aan 

een grootmeester van de toegepaste kunst Jan 

Eisenloeffel (1876 - 1957). Als voorbeeld noem ik 

de lampen in het Centraal Museum te Utrecht, die 

hij voor de Rotterdamse reder A.J.M. Goudriaan 

vervaardigde. Alleen al het zaagwerk van de 

koperen kappen is zo fijn , dat het lijkt alsof het 

ornament met een fijn penseel op perkament is 

aangebracht. De compositie en afwerking met email 

en halfedelstenen is tot in het kleinste onderdeel 

verzorgd,ja bijna als volmaakt te bestempelen (afb. 

1). Men kan ze met recht edele voorwerpen noemen 

en dat geldt eigenlijk voor het gehele werk van 

Eisenloeffel. 
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Afb. 3 Detail 

Een van de representatieve verplichtingen van 

de Nijmeegse magistraat was het schenken van 

de stadskan. Iemand die zich verdienstelijk had 

gemaakt voor de stad, vooraanstaande bezoekers als 

afgezanten van andere steden, vreemde speellieden 

e.d. kregen de tinnen stadskan aangeboden, dat 

wil zeggen niet de kan zelf, maar de inhoud ervan. 

De vorm wijst op deze representatieve taak. Ze zijn 

groot, hebben een hoge voet, een buikig lichaam en 

een lange hals (afb. 2). Op de buik prijkt het stedelijk 

wapen (afb. 3). Bovendien hebben ze een redelijk 

grote inhoud. De nog bewaard gebleven Nijmeegse 

stadskannen kunnen circa 2,6 liter wijn bevatten. In 

al hun eenvoud kan men ze edel van vorm noemen. 

Dat kan ook gezegd worden van veel van de 

producten van de geschuts- en klokgieters, die in 

het bijzonder in de zestiende eeuw een belangrijke 

rol speelden, niet alleen in het gebied dat wij thans 

Nederland noemen, maar ook ver daarbuiten. 

De vraag beantwoordend : 'Edel of onedel ' kan 

worden vastgesteld, dat niet het feit dat iets van edel 

metaal is vervaardigd het product edel maakt, maar 

dat de bewerking van het materiaal, de vormgeving 

en de wijze van versiering beslissend zijn . Datzelfde 

geldt voor allerlei andere materialen, eenvoudige 

ambachtelijke producten, die de kwalificatie edel 

niet verdienen. 

Toch kunnen zij belangwekkend zijn vanu it een 

ambachtelijk en cultuurh istorisch oogpunt, of om 

het met de woorden van Josef Albers te zeggen: 

Leicht - zu wissen dasz Bril/anten - teuer 
gut - zu lemen dasz Rubine - tiefer 
mehr - zu sehen dasz auch Kiesel Wunder sind. 
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Les bOÎtes à thériaque en étain 
Cl. Renner 

De forme cylindrique ou conique, fermées par un 
couvercle vissé, elles recevaient onguents et pilules, 
ma is surtout la thériaque. Au fil des siècles, avec 
I'usage et Ie tem ps, elles prirent Ie nom de leur 
contenu pour devenir des" thériaques ". 

Trouvée en 2003 sur un site archéologique de 

Londres, une boîte d'époque Romaine confirma leur 

présence dans l'Antiquité. En étain et cylindrique, 

elle mesurait 52mm pour un diamètre de 60mm 

et fermait par un couvercle emboîtant. Son 

baume d'origine était intacte. Cette découverte 

confirmait les écrits de Galien, praticien Romain, qui 

recommandait de conserver les médicaments dans 

des récipients d'étain. 

D'une grande diversité, ces boîtes furent fabriquées 

en abondance par les potiers des 16ème, 17ème 

et 18ème siècles. Elles meublaient les étagères 

des pharmacies hospitalières ou garnissaient les 

pharmacies de voyage. Toujours fabriquée au 19ème 

siècle, elles disparurent en même temps que la 

thériaque, rayée du Codex français en 1908. 

La thériaque 
Créée à I'usage de Néron par son médecin 

Andromaque I'Ancien, cette préparation 

pharmaceutique était destinée à Ie protéger des 

empoisonnements. Elle mélangeait une soixantaine 

d'ingrédients, parfois plus. Ses composants étaient 

d'origine végétale, minérale et animale, la chaire de 

vipère était Ie plus célèbre d'entre eux. La présence 

d'opium explique pourquoi elle bénéficia d'un certain 

effet et d'une si longue existence. Médicament cher 

et précieux, la thériaque était confectionnée en place 

publique pour éviter les fraudes sur la qualité. Une 

fois préparée, elle était mise à vieillir quelques mois 

dans de grandes réserves en étain . De consistance 

molle, elle était vendue au poids dans des boîtes 
qui devinrent des (( thériaques H. Les apothicaires de 

tout I'Occident produisirent cette panacée, les plus 

renommées provenaient de Venise et Montpellier. 

Utilisée face à toutes les maladies, Hermann 

Boerhaave la recommandait pour prévenir la rage en 

cas de morsures. 
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Les bOÎtes à thériaque en étain 
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BoÎte des apothicaires de Paris 

Apparue en 1747, cette boîte légèrement 

tronconique était offerte à la clientèle des 

apothicaires qui achetait la thériaque 10F la 

livre. Son couvercle était très explicite. 

H = 8 cm, D = 6,2 cm et 5,6 cm. 

• Au centre du couvercle. Le palmier symbolisait 

Ie règne végétal, Ie serpent représentait Ie 

domaine animal et Ie rocher sur lequel il était 

placé évoquait Ie règne minéral. Les trois 

domaines d'ou étaient alors issus tous les 

médicaments. 

• Autour du palmier, était inscrite la devise latine 

VERSANTUR HISTRIBUS 

• En périphérie du couvercle étaient portées les 

indications propres aux apothicaires : 

THERIAQUE DE LA COMPAGNIE DES MAÎTRES 

APOTHICAIRES DE PARIS 

THERIAQUE DU COLLEGE DE PHARMACIE DE PARIS 

• Poinçon de contröle à la" nef " de Paris de 1765 et 

poinçon de J. B. Jacquesson maître à Paris en 1759 

(P IBI CE). CE signa Ie la présence de la Claire 

Etoffe, alliage d'étain Ie plus riche en plomb, les 

onguents et pommades contiennent déjà de 

I'oxyde d'étain dans leur formule. 
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les boites à thériaque en étain 

BoÎte à thériaque de Paris vers 1740 

Le chiffre 4 insculpé sur son couvercle indique 

sa contenance en onces. 

H = 6,1 cm D = 4,1 cm 

• Poinçon du potier parisien André François 

Boicervoise ( .. F. B. P, la lettre P pour Paris) 
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BoÎte du Collège des Jésuites de lyon 

Avant d'être dissout entre 1752 et 1765, l'Ordre 

des Jésuites fabriquait et commercialisait sa 

thériaque dans des boîtes cylindriques au 

poinçon de la communauté. Toutes les grandes 

villes de France et d'Europe disposaient d'un 

Collège de Jésuites mais il semble impossible de 

trouver d'autres boîtes que celles des Jésuites 

de Lyon? 

H = 8,2 cm, D = 5,9 cm 

• Poinçon de propriété des Jésuites sur Ie 

couvercle. Les communautés religieuses 

profitaient d'une dispense d'impöt 

expliquant I'absence de poinçon de contröle 

sur ces boîtes. 
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Les bOÎtes à thériaque en étain 

Les pharmacies de voyage et leurs boÎtes 

De tous modèles et de toutes dimensions, ces pharmacies réservées à la noblesse et à la 

bourgeoisie, recevaient des boîtes de toutes dimensions. 
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Petite " thériaque " de Bordeaux 

Rare par ses dimensions, cette boîte 

cylindrique de la fin du 17ème siècle contenait 

probablement un précieux onguent. 

H = 3,6 c m D = 2,4 cm . 

• Poinçon de J. Courtois (I. C), maître en 1708, 

et contrêle de Bordeaux. 
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Les boites à thériaque en étain 

A Trois boÎtes de Paris du 18ème siècle 

Ces boîtes cylindriques, issues d'une même 

pharmacie, sont poinçonnées du même maître. 

H = 4,5 cm D = 3,9 cm 

• Poinçon du maître parisien 

Nicolas Herault reçu en '743 

BoÎte à cérat 

Légèrement tronconique, elle appartenait 

probablement à une pharmacie de voyage. 

H = 5,8 cm D = 4 et 3.4 cm. 
• Sans poinçon 
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Productions du 19ème siècle 

Le remplacement des moules de bronze par 

des modèles en fonte, moins cher, permit 

de diversifier et multiplier la production. 

Pharmaciens et dentistes utilisèrent des boîtes 

personnalisées pour vendre leurs préparations. 

Au travers divers modèles, Guerlain diffusa ses 

baumes et dentifrices .. 

Boîte à thériaque publicitaire. 

Cette boîte pourrait être du 18ème ou 19ème 

siècle? De forme cylindrique, son couvercle 

moulé porte deux inscriptions entourant un 

soleil symbole de Louis XIV. 

H = 4,8 cm D = 3,9 cm 

• Sans poinçon 

• THÉRIAQUE DE ROUVIÈRE ET MORIN 

en périphérie. 

• NEC PLURIBUS IMPAR (Supérieur à tout Ie 

monde), la devise de Louis XIV au centre! 

~apothicaire de Louis XIV s'appelait H. L. 

Rouvière. Est ce Ie même Rouvière ? ('est peu 

probable. Est-ce un homonyme qui exploite 

son nom et la devise du Roi Soleil pour mieux 

vendre sa thériaque ? ('est probable. 



Les boites à thériaque en étain 

BOÎte à dentifrice publicitaire 
Elle est tronconique et son couvercle vissé porte 

a u cent re Ie prix de la prépa ration " 3F ", 

H = 6,2 cm D = 4,2 et 3.4 cm 
• Sans poinçon 

Une inscription est inscrite en périphérie du 

couvercle: 

GREGOIRE TORRES DENTISTE A BORDEAUX 
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les boites à thériaque en étain 

BOÎte à dentifrice de Guerlain. De forme 

cylindrique, fermée par un couvercle vissé, 

elle fut fabriqué en plusieurs dimensions. 

H = 4,2 cm D = 4.4 cm 
• Sans poinçon 

Une inscription est inscrite en périphérie 

du couvercle : 

CHAQUE POT DOlT ETRE REVETU DE CETTE 

ESTAMPILLE DEPOSEE AU GREFFE PARIS 

OPIAT DENTIFRICE DE GUERLAIN BREVETE 

Le baume La Ferté de Guerlain. Cette pommade à base d'huile d'amende 

douce, toujours commercialisée, était destinée au traitement des gerçures. 

H = 2,7 cm D = 2 cm 
• Sans poinçon 
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Les boites à thériaque en étain 

Pilulier de I'apothicairerie de Bourg-en-Bresse 

Au 19ème siècle cette pharmacie hospitalière 

passa commande d'une série de 27 piluliers 

gravés des noms des produits dont certains 

conservent encore leur préparation. Les pilules 

balsamiques de Morton soignaient 

les bronchites . 

• Sans poinçon 
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les bOÎtes à thériaque en étain 

Samenvatting artikel Cl. Renner 

Tinnen theriac-busjes 

De vorm van deze busjes is cilindrisch of conisch 

en zij worden afgesloten door een schroefdop. 

Zij worden gebruikt voor zalf of pillen, maar vooral 

voor het bewaren van theriac. In de loop van de 

eeuwen worden zij vernoemd naar hun inhoud: 

theriacs. 

Een opgraving in 2003 in Londen, waarbij een 

Romeins busje werd gevonden, bewijst het bestaan 

van deze busjes in de oudheid. Het gevonden busje 

is 5,2 cm. hoog en heeft een doorsnede van 6 cm. 

Het wordt afgesloten door een los deksel. De 

originele zalf was nog aanwezig. Deze vondst 

bevestigt de geschriften uit Gallië en die van de 

Romeinse geneesheren. Zij bevolen het bewaren van 

medicijnen in tinnen busjes aan. 

Zulke busjes werden in de 16e, 17e en 18e eeuw in 

grote hoeveelheden en in verschillende vormen 

vervaardigd . Zij stonden in apothekerskasten van 

ziekenhuizen en zaten ook in reisapotheken. 

Zij werden nog tot ver in de 1ge eeuw vervaardigd, 

maar verdwenen tegelijkertijd met het gebruik van 

theriac, als gevolg van de toepassing van de Codex 

in 1908. 

Theriac 

Andromachus, geneesheer van Nero, wordt 

beschouwd als de uitvinder van de theriac. Dit middel 

diende ter bescherming tegen vergiftiging. 

Het middel bestaat uit zestig ingrediënten en soms 

zelfs nog meer. De samenstelling is van oorsprong 

vegetarisch, mineraal en dierlijk, waarbij het gif 

van slangen het beroemdst is. De aanwezigheid 

van opium verklaart waarom theriac weldadig en 

duurzaam werkte. Omdat het in die tijd een duur en 

prestigieus medicijn was, werd theriac ter plaatse 

vervaardigd. Dit om bedrog bij de samenstelling 

te voorkomen. Eenmaal bereid werd de theriac 

enkele maanden in grote reservoirs van tin bewaard. 

Vanwege de weke consistentie verkocht men theriac 
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per gewicht in zgn. theraic-busjes. 

Apothekers in heel West-Europa maakten dit product. 

De meest gerenommeerden kwamen uit Venetië en 

Montpellier. Hoewel het gebruikt kon worden tegen 

allerlei ziekten, raadde Hermann Boerhaave het 

specifiek aan tegen hondsdolheid. 

Apothekersbusjes uit Parijs 

Dit busje, enigszins tonvormig, werd voor het eerst 

in 1747 gemaakt. Het werd aan klanten aangeboden 

die theriac kochten voor 10F per pond. Het deksel is 

zeer opmerkelijk o.a. door een palmboom, die het 

plantenrijk symboliseert, een slang symbool voor het 

dierenrijk en de rots, die staat voor mineralen. 

Busjes van het Jezuïetencollege uit Lyon 

Voor de opheffing van hun orde tussen 1752 en 1765, 

vervaardigden en verhandelden de Jezuïeten hun 

theriac in cilindrische busjes met een eigen ordemerk. 

Alle grote steden in Frankrijk en Europa hadden een 

Jezuïetencollege, maar het blijkt vrijwel onmogelijk 

andere busjes te traceren dan die van de Jezuïeten in 

Lyon. 

De reisapotheek en de busjes 

Reisapotheken, in alle modellen en maten, waren 

voorbehouden aan de adel en de gegoede burgerij. 

Productie in de 1ge eeuw 

De vervanging van bronzen vormen door gietijzeren, 

minder duur, maakte een grotere afwisseling in vorm 

en een uitgebreide productie mogelijk. Apothekers 

en tandartsen gebruikten deze busjes om allerlei 

preparaten te verkopen. 
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De Gerofabrieken in het algemeen 

en haar ontwerpers in het bijzonder 

A. Korst jens 

De Gerofabrieken te Zeist zijn een goed voorbeeld 

van de veranderingen in het oude vak van 

tinnegieter. Dat kan worden samengevat als: 

Van ambacht naar Industrie. De basis voor de 

Gerofabrieken te Zeist is gelegd in Amsterdam 

alwaar Johannes Gerritsen sinds 1866 zich "goud

en zilversmid" mocht noemen. 

Deze Johannes Gerritsen hield zich trouwens met 

méér metalen bezig dan alleen goud en zilver 

want in 1901 maakte hij bijvoorbeeld 45.000 
tinnen plaquettes t.g.v. het huwelijk van Koningin 

Wilhelmina met Prins Hendrik. Het zal duidelijk zijn 

dat er na zoveel jaren van deze plaquettes niet zoveel 

meer over zijn. Omdat de productie in Amsterdam 

uit zijn jasje groeide werd in 1904 besloten naar een 

leegstaande fietsenfabriek in Zeist te verhuizen . 

Zoon Marius Gerritsen werd hier adjunct-directeur. 

Lang heeft dat niet geduurd want met (een 

beetje?) ruzie vertrok Marius om in 1909 voor 
zichzelf te beginnen. Daartoe richtte hij de "Eerste 

Nederlandsche Fabriek van Nieuw-zilverwerken" op. 

De naam "nieuw-zilver" is voor velen erg verwarrend 

want het had eigenlijk niets (of erg weinig) met 

zilver te maken. Onder "nieuw-zilver" wordt een 

legering van 65% koper, 23% zink en 12% nikkel 

verstaan, ook wel Alpacca genaamd. Een legering die 

zich uitstekend liet VER-zilveren. Gero-Zilver is dus 

géén zilver, maar verzilverd Alpacca . Andere namen 

voor dezelfde verzilverde artikelen zijn bijvoorbeeld 

Nikkelzilver of Hotelzilver. Hoe dun het laagje zilver 

is mag blijken uit het getal go dat op alle Gero-

zilver voorkomt. Dat slaat op de go gram zilver die 

neergeslagen is op 12 vorken en 12 lepels SAMEN. 
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De Gerofabrieken in het algemeen 

en haar ontwerpers in het bijzonder 

In 1917 werd voor het eerst de naam 

GERO gebruikt en geregistreerd als 

handelsnaam. Marius heeft daar 

maar weinig plezier van gehad want 

wederom met (een beetje?) ruzie 

vertrok hij en richtte eveneens in 

Zeist in 1922 de SOLA fabriek op. Marius is daarmee 

voor wat betreft GERO dus volledig uit beeld 

verdwenen. Bij de Gerofabrieken zat men echter niet 

stil. Voornamelijk tafelcouverts (vorken en lepels) 

Het nieuwe Gero ·meiaal 

werden vervaardigd. Messen maken is een vak wat 

ze pas later zelf goed onder de knie kregen en tot 

die tijd werden de messen 

dan ook vanuit Duitsland 

geïmporteerd. De schoorsteen 

moest natuurlijk wel blijven 

roken en zo werden er in de 1e 

wereldoorlog ook etensblikken, 

knopen en emblemen voor 

het Ministerie van Defensie 

gemaakt. Tussen 1922 en 

1926 was er een succesvolle 

vestiging in Kopenhagen en 

na de 2e wereldoorlog werden 

er productievestigingen in 

Gramsbergen en Nieuw

Weerdingen geopend. 

Belangrijkste klanten waren 

ziekenhuizen, lucht- en 

scheepvaa rtmaatscha ppijen, 

hotels en restaurants. Behalve 

Gero-zilver (later Gero Zilvium 

_7!J.< 
.....,,~ - II.-
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genaamd) werd veel bestek gemaakt onder de 

soortnaam Zilmeta. Dat is staal met 18% chroom en 

8% nikkel) 

Hoewel GERO nog steeds een "ijzersterk" merk is, 

er is géén huis in Nederland zónder iets van Gero, 

bleken ook zij niet opgewassen tegen de moordende 

concurrentie vanuit het Verre-Oosten. In 1985 

moest GERO in Zeist zijn poorten sluiten. Nu is de 

merknaam alleen nog goed voor RVS bestek dat 

elders gemaakt wordt en door Van Kempen & Begeer 

in Voorschoten verkocht wordt. 

Maar laten we terugkeren naar datgene waar het 

hier om gaat: TIN. Want ook daarin onderscheidde de 

Gerofabrieken zich op een bijzondere wijze. AI in een 

vroeg stadium van de fabriek werd er zowel in Zeist 

als in Kopenhagen in tin gewerkt. Ontwerpers van 

naam én faam werden aangenomen of ingehuurd 

voor het maken van bijzondere ontwerpen. Sommige 

ontwerpen werden zowel in tin als in Gero-zilver 

gemaakt. Het assortiment in tinnen voorwerpen was 

vele honderden stuks groot. Catalogi vol artikelen die 

vooral de functie hadden om "mooi" te zijn. 
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De Gerotabrieken in het algemeen 

en haar ontwerpers in het bijzonder 

Een van de beroemdste ontwerpers die sinds 

1923 als "free-lancer" voor Gero werkte was 

zeker Chris van der Hoef (1875 - 1933). Niet 

alleen werkte hij in allerlei metalen, maar 

ook ceramiek van zijn hand staat al in menig 

museum. Erg bekend is hij geworden door 

zijn vele penningen. Voor Gero maakte hij o.a . 

een serie van 6 verschillende "herdenkings" 

borden, maar ook bloemvazen, theeserviezen 

en lepels. 

Tbeepo. 
Suikerpot. 
Melkkan . 

Servies No. 1110 [Auteursrecht vo orbehouden! 

f 7.25 Koffiekan f 12. -
, 5.75 Lepelbeker . ' 3.-
, 1.25 Theebusje ' 4.-
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De Gerofabrieken in het algemeen 

en haar ontwerpers in het bijzonder 

Rinze Hamstra (1895 -1974)kwam 
oorspronkelijk als chemicus bij Gero 

werken, maar hij ontwikkelde zich, mede 

door zijn goede materiaalkennis, tot 

een begenadigd ontwerper. Hij is ook de 

ontwerper van het bekende GERO-Iogo. 

Maar ook zijn tin-ontwerpen zijn een geliefd 

verzamelaarsobject geworden. 

VAAS No. 1394 
hoog 16 cm 

VAAS No. 1340 
hooo 15.5 cm 
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VAAS No. "BQ3 
hoog 1 1.5 cm. 

Theodorus Hooft (1900 -1990) heeft 

misschien niet de grootste productie gehad, 

maar van zijn hand zijn toch ook wel een 

paar bijzondere ontwerpen zoals een serie 

theelichten en de beroemde "eikelvaas". 
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De Gerofabrieken in het algemeen 

en haar ontwerpers in het bijzonder 

En dat brengt ons bij de meest bekende 

ontwerper die vele jaren, tot aan zijn 

pensioen, bij Gero gewerkt heeft. Afkomstig 

van de vestiging in Kopenhagen verhuisde 

Georg Nilsson (1888 -1975) uiteindelijk 

toch naar Zeist waar hij vele tientallen 

couverts, schalen, vazen, sigarendozen, en 

roomstelletjes heeft ontworpen. Bijna alles 

van hem is gesigneerd met het monogram 

GN. Omdat er over deze bescheiden 

kunstenaar in loondienst niet zo echt veel te 

vertellen valt, volsta ik met een afbeelding 

van enige van zijn mooiste ontwerpen in tin. 
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De Gerofabrieken in het algemeen 

en haar ontwerpers in het bijzonder 

Als laatste wil ik u nog attent maken op iets 

werkelijks zeldzaams. In de periode 1930-1933 

was er een korte vrijage tussen Gero en de 

Plateelbakkerij "Zuid Holland" te Gouda. In 

de wandeling wordt dit "Plazuid" genoemd. 

Plateel werd door Gero voorzien van tinnen 

monturen. Veel is natuurlijk gesneuveld in 

de jaren tussen 1930 en nu en wat je na de 

breuk van het "Plazuid " over houdt is nooit 

de moeite waard geweest om te bewaren. 

Érg zeldzaam en wonderschoon. 

Ik weet natuurlijk niet hoe het u vergaat 

bij het zien van al dit GERO-tin, maar IK 

kan hier echt van genieten. Op 1 januari 

1955 stopte Gero met de productie van 

tinnen voorwerpen. Antiek is het dus nu 

nog niet, maar het heeft zeker de potentie 

om dat in de toekomst wel te worden . En 

omdat het meeste destijds gemaakt is om 

alleen maar " mooi" te zijn, is het GERO

tin in het algemeen nog in goede staat. 

Er zijn in Nederland een paar echte "Gero

verzamelaars" die niet alleen het Gero-tin, 

de Tinkoerier • jaarga ng '5 • nummer 2 · december 2007 

. P LA 1. i.-l I D 
... 
E... ,~ a . 

~tib ' 

maar werkelijk alles van GERO verzamelen. 

Plazuid kom je ook nog wel eens een keer 

tegen in verzamelingen van ceramiek en 

Gero-tin kom je tegen in MIJN verzameling. 

Gero maakt ± 15% uit van mijn totale collectie 

van ± 300 stuks Nederlands tin uit de 20e 

eeuw. Nou niet met z'n allen meteen dit ook 

gaan verzamelen want anders schieten de 

prijzen voor mij misschien net iets te hoog 

door! 

Bronnen: Gero 700 jaar door Rosalie van 

Egmond, Uitgeverij 070, Rotterdam 2002 

Zeist, Zilver, Werken. 700 jaar zilverwerken 

in Zeist, Uigeverij Waanders, Zwolle, 2004 
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Twee Schotse maatkannen 

J.E. Wustenhoff 

Afb. 1 
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Twee Schotse maatkannen 

De kannen zijn balustervorming, hebben een plat 

deksel, een eenkakig scharnier en een 'embryoshelI' 

duimrust. Aan de binnenkant van het deksel is een 

centreerring - in de Engelse tinliteratuur 'Iocating 

flange' of 'anti wobbie ring' genoemd - aangebracht. 

Deze ring voorkomt het heen en weer schuiven 

van het deksel, waardoor schade aan het scharnier 

voorkomen wordt. Tussen kanlichaam en onderkant 

oor is een tussenstukje (strut) aangebracht. 

Bij de grootste kan (afb. 1) zijn op het deksel ter 

versiering tweemaal twee concentrische cirkels 

aangebracht, op de bovenrand tweemaal één, op het 

lichaam tweemaal drie en op de voetplint één. 

De hoogte van de kan bedraagt 21,5 cm, de (/) van de 

bovenrand is 10,4 cm en die van deksel en voetplint 

10,8 cm. De voetplint is l,S cm hoog. Een gietersmerk 

is niet zichtbaar. 

De kan heeft een inhoud van 1136 mi, ofwel 1 imperial 

quart. Het imperial system is in het Verenigd 

Koninkrijk in 1824 ingevoerd. 

Op de bovenrand zijn vier ijkmerken geslagen, 

beginnend rechts van het oor de volgende: 

A. Een niet geheel leesbaar ijkkantoormerk 

met vermoedelijk het getal 216, zijnde het 

ijkkantoornummer (identnumber) van Edinburgh. 

Dit nummer is op 30 maart 1826 aan dit kantoor 

uitgegeven. 

B. Een gekroonde b, een stadsmerkje van Burntisland, 

een kleine havenstad gelegen aan de noordoever 

van de Firth of Forth tegenover Edinburgh*. 
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C. Onder elkaar de initialen RW/DG. Deze initialen 

staan voor Robert Wright/Dean(of)Guild. De Dean 

(Deken) van het tinnegietersgilde werd om de 

twee jaar in de oneven jaren op de feestdag van 

Sint Michiel ('Michaelmas'), 29 september, gekozen. 

Robert Wright was deken van 29 september 1825 

tot 29 september 1827. 

D. Een vierdelig ruitvormig ijkmerk met links een 

G, boven een kroon, rechts een R en onder het 

stadswapen van Edinburgh. GR staat voor George 

Reign, in dit geval George IV die regeerde van 

1820-1830. 
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Twee Schotse maatkannen 

Afb2 

94 

* Burritisland was van de veertiende- tot de 

zeven- tiende eeuw een belangrijke haven 

voor Amsterdamse kooplieden. Amsterdamse 

invloeden zijn nog steeds zichtbaar. Een 

voorbeeld hiervan is de nog bestaande, 

in '592 naar voorbeeld van de oude 

Amsterdamse Noorderkerk gebouwde, 

st. Columba's Parish Church. 
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Twee Schotse maatkannen 

De tweede kan (afb. 2) is met een hoogte van 11,8 

cm en een inhoud van 1/2 imperial pint (283 mi) 

veel kleiner. Deze kan heeft ook op de bovenrand: 

Afb. 2a Edinburgh ijkmerk 

Afb. 2b George IV merk 

Lit. merken: 

earl Ricketts with John Douglas. 

Marks and Marking ofWeights and 

Measures of the British Is les. 1996. 

ISBN 0 9528533 0 2 
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Afb. 2C gildemerk, dit laatste echter met de initialen lH/DG, 

deze staan voor lames Hill/Dean of Guild, 1827-1829. 

Afb. 2d. In tegenstelling tot de voorgaande kan, is deze wel 

gemerkt en wel aan de binnenkant van de deksel met grote 
meegegoten letters: W.SCOTT/1826 (CottereIl4161). Scott was 

sinds 1794 als tinnegieter in Edinburgh gevestigd. 
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Maak kennis met de verzameling "Brittania Metal" 

thee- en koffiepotten van Kees en Anneke Storm 

"First things First" was een regelmatig terugkerende 

term toen ik voor dit interview samen met mijn 

vrouw Marjan te gast was bij de nog maar kort 

geleden verhuisde Kees en Anneke Storm. En u 

weet misschien uit ervaring wel hoe dat gaat als de 

verhuizer je nieuwe huis heeft vol gezet met dozen 

met ingepakte spullen. Waar te beginnen? Wat is het 

belangrijkste om nu als eerste uit te pakken? Eerst 

dit, of toch maar eerst dat? 

Voor Kees en Anneke behoort de tinverzameling 

zeer zeker bij die écht belangrijke dingen omdat ze 

er allebei zichtbaar van genieten. De verzameling 

kannen staat dus al op de kast in de woonkamer 

en de verzameling thee- en koffiepotten, waar het 

hier speciaal over gaat, direct bij de werkkamer. De 

schilderijen komen later! Aan hun stelde ik dezelfde 

11 vragen die ik aan alle eerdere geïnterviewden 

ook stelde in de hoop wat meer te weten te komen 

over deze bijzondere verzameling van Engelse thee

en koffiepotten. En niet zomaar Engelse thee- en 

koffiepotten, nee speciaal die van "Brittania Metal". 

Wat dat voor speciale tin-legering is wordt verderop 

duidelijk. 

Vertel in maximaal 5 zinnen iets over jezelf. 

Kees Storm, 65 jaar, getrouwd met Anneke. Twee 

kinderen: Roland (35) en Elsemiek (32). Onze zoon en 

schoondochter verwachten hun eerste kind in 2008 

(en wij meteen ons eerste kleinkind). Onze dochter 

gaat in juni trouwen. Op onze trouwdag: 7 juni 2008! 

Anneke en ik zijn dan 40 jaar getrouwd. 
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Maak kennis met de verzameling "Brittania Metal" 

thee- en koffiepotten van Kees en Anneke Storm 

Vertel in minimaal 10 zinnen iets over je verzameling. 

Wij hebben tin verzameld sinds het eind van de 

70-tiger jaren. In 't begin ook vaak rommel gekocht. 

Maar al gauw viel ik vooral op tinnen (Brittania 

Metal) thee- en koffiepotten . Vooral de kleine z.g. 

bachelors theepotten zijn leuk. 

De sport is om ze op zeer onmogelijke plekken te 

ontdekken en tegen aangename prijzen. Bijna nooit 

boven € 200,=. 

Een hoogtepunt was de ontdekking van een echte 

"Vickers". Dat was de eerste maker van theepotten 

van deze speciale tin-legering die overigens sterk is 

ondergewaardeerd en is ontstaan omdat de legering 

van tin en antimoon gezond is in vergelijking met 

de gevaarlijker combinatie van tin en lood uit het 

verleden. We hebben nu zo'n 35 stuks uit de periode 

1800-1860 en krijgen last van ruimtegebrek. Wie niet? 
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Wat was je eerste aankoop? 

Onze eerste aankoop waren valse tinnen maatjes 

op de markt van Eenrum (Groningen). Gemerkt: HG 

(Dubbe blz. 108). Onze eerste theepot kochten we op 

19 oktober 1979 in Etten Leur, gemerkt Richard Parkin 

& Son, Sheffield (merk gebruikt tussen 1853 en 1872). 

Wat was je laatste aanwinst? 

Onze laatste aanwinst is een theepot van James 

Dixon & Sons, met een merk dat in gebruik was 

tussen 1835 en 1841. 

4 
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Maak kennis met de verzameling "Brittania Metal" 

thee- en koffiepotten van Kees en Anneke Storm 

Wat is het mooiste wat je ooit gekocht hebt? 

Het mooiste dat we ooit kochten is een lse (of 14e?) 

eeuws wijnkannetje dat uit de Schelde is gekomen. 

Maar misschien ook wel de "Bergmannsleuchter" 

(Mijnwerkerskandelaar) die we bij Jan Beekhuizen 

kochten tijdens de Tefaf in Maastricht. De afbeelding 

hebben jullie allemaal kunnen zien in Jan's Tefaf 

brochure en in de Tefaf catalogus van 2006. 

Wat was wat je zou kunnen noemen "De miskoop 

van de maand"? 

De miskoop van de maand was bij ons een 

ontzettend valse kan op de Groningse markt. Wél 

vals, maar nog mooi genoeg om met bloemen in de 

hal te zetten. 

Wat zou je het liefste ooit nog eens aan je 

verzameling willen toevoegen als geld geen rol zou 

spelen? 

Een Jan Steen kan. Maar die dingen worden ieder jaar 

weer duurder. 

Wat uit je verzameling zou je nog wel op korte 

termijn willen verkopen? 

Onze Jugendstil spullen. Op een of andere manier 

spreken die ons steeds minder aan. AI was het een 

"gouden" periode voor het tin. 

Wat is je favoriete beurs/veiling? 

We gaan t liefst naar kleine beursjes b.v. in 

Noordwij kerhout. 

Hoe heb je je verzameling gedocumenteerd/ 

gecatalogiseerd? 

Ik schrijf alles in een boekje. Indeling: onderwerp, 

datum aankoop, prijs, plaats. En dan informatie 

over de maker, het land van herkomst, het merk en 

vergelijkbare afbeeldingen in onze tinboeken. 

Er zijn tot nu toe 388 voorwerpen beschreven. 
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Maak kennis met de verzameling "Brittania Metal" 

thee- en koffiepotten van Kees en Anneke Storm 

de Tinkoerier· jaargang'5' nummer 2' december 2007 

Eens komt er voor ons allemaal de tijd wat 

wij onze verzameling niet meer zelf kunnen 

verzorgen. Wat denk je dat er dan met je 

verzameling gebeurt? 

Geen idee. Onze kinderen hebben geen 

belangstelling. En ik betwijfel of er musea zijn die 

onze verzameling willen hebben. Dus voorlopig 

gaan we gewoon door er zelf van te genieten. 

Op de terugweg naar huis hebben Marjan en ik in 

de lange file tussen Den Haag en Rotterdam nog 

heerlijk na kunnen praten over deze bijzondere 

verzameling. Het aanstekelijk enthousiasme van 

Kees en Anneke was een erg plezierige ervaring. 

Ook hun waardering voor het eigentijdse tin met 

bijvoorbeeld ontwerpen van C. J. van der Hoef 

(1875 -1933) en de "ontdekking" van een dienblad 

van G.F.A. Ronde (1904 -1946) uit Schiedam 

maakte het voor ons een geslaagde dag. 
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Literatuur over tin 

H.B. van Wijk 

Mijn medebestuurslid van de stichting 

De Nederlandse Tinbibliotheek Han Wustenhoff 

gaf mij enige tijd geleden een stapel knipsels van 

publicaties over tin, zich afvragend of we daarmee 

iets konden doen voor de vereniging. Nu, voor de 

documentatie eigenlijk niet zoveel, losse artikelen 

worden al op systematische wijze toegankelijk 

gemaakt, die knipsels hangen er een beetje bij . 

Eén betekenis van het woord parafernalia is: bij iets 

behorende zaken. Zo'n ruime omschrijving zocht ik 

voor dingen die met tin te maken hebben, knipsels, 

folders, toegangskaartjes, posters, ofwel : archivalia . 

Maar ook voorwerpen, bijv. als aandenken bij een 

jubileum (een tinnen lepel, een kroes) die ook wel 

met het niet bestaande woord rarioso worden 

aangeduid. 

Iedereen raakt gedurende zijn bestaan door 

parafernalia omgeven. Dat kan net zo goed een 

voedselbon uit de tweede wereldoorlog zijn, die 

u aantrof in de boedel van uw ouders en door de 

verhalen die uw moeder daarover vertelde, een 

bijzondere betekenis heeft, als een tijdschrift waarin 

een artikel over een tinnen voorwerp met een 

bijzondere herinnering is opgenomen. 

In het algemeen hebben rarioso geen economische 

waarde, maar integendeel- veel affectiewaarde, 

een waarde die per definitie slechts door de bezitter 

wordt ervaren. En zelfs voor de bezitter is die waarde 

niet zeker. Stuit hij na lange tijd weer op zo'n ding 

dan is de kans niet denkbeeldig dat de gevoelswaarde 

is geslonken of zelfs, dat hij is vergeten wat het 

voorstelt. 

Onze vereniging moet dan ook maar niet beginnen 

aan het verzamelen van rarioso. Met archivalia is het 

wat anders omdat deze behalve affectiewaarde ook 

documentatiewaarde van meer algemene betekenis 

kunnen hebben. 

De aan de NTV gelieerde Nederlandse Tinbibliotheek, 

waarvan de steeds groeiende collectie tinliteratuur 

(zie onze website!) in museum Boijmans van 

Beuningen is te raadplegen, neemt dan ook graag 

uw knipsels etc. in ontvangst om te eniger tijd tot 

ontsluiting daarvan (vrijwilligers?) over te gaan. 

En dan nu de literatuur: Een goed voorbeeld dat 

weinig zaken zo simpel zijn als een buitenstaander 

zou veronderstellen is de indeling van de Zuidelijke 

Nederlanden in ijkdistricten in roerige tijden. Een 

boeiende reeks publicaties vertelt u er veel over maar 

nog niet alles. Nauwkeurige kennisneming is nodig 

om te kunnen beoordelen of een bepaalde uitspraak 

'het laatste woord' is. 

Ik verwijs naar: 

• A.H . Damman e.a ., Grensverschuivingen tussen 

België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk, periode 

1792 - ca. 1840 en hun metrologische consequenties; 

• T.J . Dangis, Met gewicht en maat - Het decimaal 

stelsel in de Zuidelijke Nederlanden; 

• A.H . Damman, bespreking van het boek van Dangis 

in : Meten & Wegen, publicatie van de Gewichten en 

Maten Verzamelaars Vereniging, no.136, dec. 2006 p. 

3245 - 3248; 
• J.e. Jansen e.a., De ontwikkeling van de Zuid

Nederlandse ijkarrondissementen, periode 

1800 -1830 in: Meten & Wegen no. 139, sept. 2007 

p. 3308 - 3319. 

Onze vrienden van de Gewichten en Maten 

Verzamelaars Vereniging zetten hun onderzoek 

voort . Van onze vriend Tony Dangis van de Vlaamse 

Tinvereniging verwacht ik niet anders: Du choc des 

opinions jaillit la verité. 
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Verhuizing van de nederlandse tinbibliotheek 

s. C. Bracht 

In januari van dit jaar is de Nederlandse 

Tinbibliotheek van Amsterdam naar Rotterdam 

verhuisd. Sinds de oprichting was onze bibliotheek 

gehuisvest in het Amsterdams Historisch Museum. 

Iedereen die boeken, catalogi of artikelen uit 

onze collectie over Tin wilde inzien was welkom 

bij mevrouw Klaversma, de bibliothecaris van het 

museum. Vanwege reorganisatie en ruimtegebrek 

in Amsterdam, is de bibliotheek inmiddels verhuisd 

naar de bibliotheek in het Rotterdamse Museum 

Boijmans van Beuningen. 

Het bestuur van de Nederlandse TinVereniging 

is op bezoek geweest in de Rotterdamse 

museumbibliotheek en heeft daar een rondleiding 

gekregen van de bibliothecaris, de heer Eric van 

Boxtel. Het bestuur is bijzonder tevreden over deze 

nieuwe huisvesting voor onze bibliotheek, met een 

goed geoutilleerd depot waar de collectie wordt 

bewaard en alle voorzieningen voor bezoekers die je 

mag verwachten in een gerenommeerde bibliotheek. 

Alle titels van de Museumbibliotheek en van de 

Nederlandse Tinbibliotheek staan in depot en worden 

op verzoek van de bezoeker naar de studiezaal 

gebracht om in te zien . Titels worden niet uitgeleend. 

De catalogus van de bibliotheek is te raadplegen 

via computers die naast de studiezaal staan. 

Medewerkers van de bibliotheek kunnen desgewenst 

helpen met het zoeken, en halen op verzoek 

titels uit het depot. In de studiezaal is een groot 

aantal algemene kunsthistorische en biografische 

naslagwerken evenals tijdschriften over kunst en 

kunstnijverheid vrij te raadplegen. 
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De catalogus van de Nederlandse Tinbibliotheek 

bevat circa 150 titels van monografieën en 

catalogi, daarnaast is een groot aantal kopieën 

van artikelen aanwezig. De catalogus is in te zien 

via de website van de Nederlandse TinVereniging 

www.nederlandsetinvereniging.nl ,onder het kopje 

[literatuurlijst]. U kunt dus thuis al via de computer 

bekijken welke titels aanwezig zijn. Daarnaast 

heeft de museumbibliotheek ook een aantal 

titels over Tin in de collectie, de catalogus van de 

museumbibliotheek is echter alleen via de computer 

bij de studiezaal te raadplegen. Voor meer informatie 

over de Museumbibliotheek kunt u kijken op de 

website van museum Boijmans van Beuningen 

www.boijmans.nl. onder het kopje Bibliotheek. 

De bibliotheek is gevestigd in de nieuwbouw van 

het museum en is gratis te bezoeken tijdens de 

openingsuren van het museum, dat wil zeggen van 

dinsdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 16.30 

uur. Sluitingsdagen zijn maandag, eerste kerstdag, 

nieuwjaarsdag en koninginnedag. De toegang tot de 

bibliotheek is via de hoofdingang van het museum. 
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Van wonderkamer tot warenhuis: geschiedenis is de 

toekomst van kunstnijverheid in het museum 

A. Gaba-van Dongen, Conservator Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam 

Op 16 november j .1. vond in Leeuwarden de jaarlijks 

terugkerende Nanne Ottema lezing plaats, met 
als titel/Schilderij, commode en drinkhoorn. 

Kunstnijverheid in het museum: didactiek of 

esthetiek', georganiseerd door de Ottema-

Kingma Stichting (OKS). Uitgangspunt voor de 

bijeenkomst dit jaar zijn de recente en komende 

vernieuwingen van collectiepresentaties van 

musea, zowel in Nederland als in het buitenland 

en hoe het presenteren van kunst zich verhoudt 

tot het presenteren van kunstnijverheid . Visies 

daarop lopen zeer uiteen en deze verscheidenheid 

aan benaderingen was dan ook het belangrijkste 

onderwerp van het symposium: de herpositionering 

van de toegepaste kunsten in museale opstellingen. 

Het symposium werd ingeleid door Prof. dr. Peter 

Fuhring, bijzonder hoogleraar Toegepaste Kunsten 

en Kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Sinds 2005 heeft de Radboud Universiteit 

Nijmegen een bijzondere leerstoel Toegepaste 

Kunsten en Kunstnijverheid, ingesteld door de 

Ottema-Kingma Stichting. Fuhring neemt ons mee 

terug in de tijd en brengt de historische visies op het 
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Van wonderkamer tot warenhuis: geschiedenis is de 

toekomst van kunstnijverheid in het museum 

begrip kunst en kunstnijverheid in beeld. Hierdoor 

wordt de steeds veranderende rol die de toegepaste 

kunst in het museum in het verleden heeft gespeeld 

zeer inzichtelijk. Hieronder volgt allereerst een korte 

samenvatting van zijn lezing (de integrale tekst 

van de lezing van Fuhring werd gelijktijdig met het 

symposium 14 uitgegeven in de reeks Nijmeegse 

Kunsthistorische Cahiers, deel 14). 

De enorme diversiteit aan perspectieven en 

benaderingen die zich ook in de begrippen 

kunstnijverheid, toegepaste kunst, decoratieve 

kunst, vormgeving en design uitdrukken doen bijna 

vergeten dat het steeds om dezelfde objecten gaat. 

Voorwerpen, met een duidelijke gebruiksfunctie 
gemaakt ten behoeve van de praktische of 

ceremoniële leefomgeving van de mens kunnen 

drastisch van betekenis veranderen. De geschiedenis 

van het verzamelen en omgekeerd evenredig het 

verzamelen van de geschiedenis spiegelt zich van 

oorsprong aan de praktijk zoals die aan de hoven 

en bij de adel was ontstaan en ook te vinden was in 

kerkelijke schatkamers. Het bewust nadenken over 

het bewaren van het eigen erfgoed uit het verleden 

is vanaf de 19de eeuw een nieuwe ontwikkeling. 

In de omslag van privé naar openbaar wordt het 

moderne openbare museum geboren zoals we dat 

nu kennen, met zijn eerste voorbeelden in de 18de 

eeuw in Italië (De Medici). Een belangrijk element van 

dit proces is de veranderde bezitsverhouding waarbij 

de overheid (lokaal of internationaal) eigenaar 

wordt van het nationale erfgoed en de taak krijgt 

toebedeeld hiervoor zorg te dragen. Afhankelijk van 

de individuele geschiedenis van een museum kan 

de definiëring van de taak anders zijn. Hetzelfde 

geldt voor de manier waarop de verzameling wordt 

benaderd. We moeten ons er natuurlijk ervan bewust 

zijn dat de (voormalige) eigenaren, verzamelaars, en/ 

of beheerders van al deze voorwerpen de feitelijke 

betekenisgevers van de objecten zijn en allemaal 

op hun eigen wijze hebben bijgedragen aan deze 

historische betekenisverschuivingen. 
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In de 19de eeuw ontstaat tevens de behoefte 

om musea voor kunstnijverheid op te 

richten, vooral vanuit de overweging om 
voorbeeldverzamelingen te tonen aan de 

handwerksman, de fabrikant en het publiek. Aan 

de basis van die musea stonden zowel particuliere 

verzamelaars alsook vertegenwoordigers van 

het handwerk en de industrie. In de context 

van de toenmalige herwaardering van het 
verleden (historisme) werden door particulieren 

voora I historische ku nstn ijverheidsobjecten 

verzameld met name uit de periode van de 

middeleeuwen en de renaissance. Tegelijkertijd 

zien we de invloed van de grote nationale en 

internationale nijverheidstentoonstellingen 

waarmee het mogelijk werd om de eigentijdse 

kunstnijverheidsproducten op grote schaal 

te tonen en te vergelijken. De toenmalige 

conservatoren van musea verzamelden 

zowel historische als ook eigentijdse 

kunstnijverheidobjecten. Objecten werden als 

representatief gezien voor een periode uit de 

geschiedenis van de cultuur. Die keuzes in het 

verleden hebben ook onze blik op de cultuur 

beïnvloed. Welke geschiedenis kan het museum 

vertellen? Toen men eenmaal besefte dat zelfs de 

beste voorbeelden uit het verleden niet meer als 

studiecollectie voor de toekomst konden dienen 

ontstond er opnieuw een verandering van de 

manier waarop kunstnijverheid werd behandeld 

en werd meer aansluiting gezocht bij de 

presentatie in kunstmusea. Stijlgeschiedenis werd 

aldus de nieuwe leidraad en breidde zich uit tot 

de geschiedenis van alle perioden van de cultuur. 

Met de democratisering van het publiek is tevens 

een verschuiving ontstaan van het bezit van 

gepriviligeerden naar de grotere gemeenschap. 

Musea waren bij uitstek de publieke plaats 

waar deze verschuiving heeft plaatsgevonden, 

en dat op een plek waar de verzamelingen in 

de meeste gevallen bijna uitsluitend objecten 

bevatte die voor de bovenlaag van de samenleving 
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Van wonderkamer tot warenhuis: geschiedenis is de 

toekomst van kunstnijverheid in het museum 

zijn gemaakt. Nu is de vraag: hoe kan men in het 

museum met collecties kunstnijverheid het aanbod 

afstemmen op de belangstelling en hoe kan de 

belangstelling van het publiek invloed uitoefenen 

op de manier waarop het museum zich presenteert? 

Van oorsprong spiegelt zich de manier waarop 

musea hun eigendommen tonen zich aan praktijken 

buiten het museum: schatkamers, wonderkamers, 

winkels, veilinghuizen, nijverheidstentoonstellingen, 

wereldtentoonstellingen, warenhuizen. De 

museumvitrine heeft een interessante rol gespeeld 

in de publieke beleving van het getoonde object. 

Een object in een eigen vitrine wordt al gauw een 

schrijn. Vitrines structureren de beleving van de 

bezoeker in de museale ruimte. Voorwerpen zijn aan 

hun oorspronkelijke functionele context onttrokken. 

Reconstructie van een dergelijke context is tevens 

problematisch. Er zijn vele benaderingen mogelijk. 

Tijdelijke tentoonstell ingen bieden meer vrijheid in 

het presenteren van het te vertellen verhaal. 

Mijn uitdaging als conservator kunstnijverheid 

in Museum Boijmans Van Beuningen is altijd 

geweest om deze fascinerende geschiedenis van de 

kunstnijverheid en het historische gebruiksvoorwerp 

op diverse manieren in het museum te vertellen 

en te tonen. Het laten zien van de door Fuhring 

aangegeven betekenisverschuivingen en de 

levenscycli van voorwerpen buiten en in het museum 

geeft enorm veel mogelijkheden om aansluiting te 

zoeken bij de persoonlijke beleving van de bezoeker 

door de relatie te leggen met zijn eigen materiële 
leefomgeving en belevingswereld. Voorwerpen 

en verzamelingen hebben (net als mensen) een 

uniek levensverhaal en die geschiedenissen kunnen 

op uiteenlopende wijzen worden verteld . Ook in 

Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam dat 

inmiddels bijna 160 jaar bestaat is die veelzijdige 

geschiedenis van de kunstnijverheidscollectie, 

alsook de rol en de betekenis(verschuiving) ervan 

bijna als een roman op te schrijven, waaronder 

de fameuze tinverzameling van A.J.G. Verster. Het 

museum gaat dan ook in de nabije toekomst de 

collectiepresentaties vaker wisselen met als doel 

de verzámelingen volgens een steeds wisselend 

perspectief te tonen. Een van de beoogde 

collectieopstellingen in de nabije toekomst zal 

uitgaan van de belangwekkende voormalige 

particuliere verzamelingen die de grondslag hebben 

gevormd voor ons huidige museum. In die context zal 

ook de Collectie Verster naast de andere belangrijke 

kunstnijverheidscollecties in al zijn allure en als 

oorspronkelijke particuliere collectie worden getoond. 

Daarnaast biedt het Paviljoen Van Beuningen-

de Vriese sinds 1991 een prachtig onderkomen 

voor de gelijknamige collectie pre-industriële 

gebruiksvoorwerpen die sinds het begin van dit jaar 

(2007) weer geheel opnieuw is ingericht met een 

nieuwe reeks studiecollecties gebruiksvoorwerpen. Op 

dit moment is deel 1 van deze reeks te vinden met als 

titel 'Studiecollectie Éen: Gebruikskeramiek 12de-19de 

eeuw' (ca. 16S0 objecten), die in 2009 opgevolgd 

wordt door deel 2: 'Studiecollectie Twee: Gebruiksglas 

14-19de eeuw', waarna in 2013 de opstelling 
'Gebruiksvoorwerpen van onedel metaal 12de-19de 

eeuw'. In die context zal de tinverzameling van het 

museum ook onderdeel worden van een overzicht van 

het historische assortiment aan gebruiksvormen. 

Museum Boijmans Van Beuningen organiseert 

momenteel steeds vaker tijdelijke tentoonstellingen 

waarbij een integrale benadering van de 

collecties wordt nagestreefd. Binnenkort kunt u 

bijvoorbeeld gaan genieten van de tentoonstelling 

'Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late 

middeleeuwen' (opening 22 januari 2008) waarbij 

in de tentoonstelling ook een selectie (deels tinnen) 

voorwerpen worden getoond die op deze schilderijen 

staan afgebeeld (pelgrimsinsignes, teljoren, 

schenkkannen) waarmee deze tentoonstelling 

een interessante iconografische context van het 

object te bieden heeft. Verder opent op 8 november 

2008 het museum gelijktijdig met een bijzondere 

jubileumtentoonstelling (n.a.v. 2sjaar Collectie 
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Van wonderkamer tot warenhuis: geschiedenis is de 

toekomst van kunstnijverheid in het museum 

Van Beuningen-de Vriese in ons museum) over 

laatmiddeleeuws sgraffito-aardewerk, een grote 

tentoonstelling over Erasmus. Daar zal o.a. een 

speciaal gedekte tafel met gebruiksvoorwerpen 

van Erasmus zelf worden aangevuld met diverse 

voorwerpen uit de museumcollectie, die worden 

genoemd in zijn beroemde 'De civilitate morum 

puerilium' (Over de beschaving van kinderlijke 

zeden) uit '530 en aldus een interessante cultureel
historische en functionele context aan de objecten 

biedt. 

Kunstnijverheidsobjecten zijn natuurlijk geen 

saaie figuranten langs de zijlijnen van de 

kunstgeschiedenis en zo moeten we ze ook niet 

tonen. Het is aan ons conservatoren om een 

betekenisvolle en aantrekkelijke invulling te geven 

aan de manier waarop de geschiedenis, de betekenis 

de Tinkoerier • jaargang 15 • nummer 2' december 2007 

en de rol van het kunstnijverheidsobject wordt 

verteld. Voor de opening van het Paviljoen 

Van Beuningen-de Vriese had Alma Ruempol, 

mijn inspirerende voorgangster, Gerrit Komrij 

uitgenodigd om op zijn geheel eigen wijze te 

spreken over alledaagse voorwerpen in het 

museum, mede naar aanleiding van zijn boek 

'Paleizen van het Geheugen'. Ook de persoonlijke 

herinneringen die een object met zich meedraagt 

vormen een pakkend denkproces dat Komrij op 

onvergetelijke wijze wist te beschrijven. 

Bij de foto's: 
Tentoonstelling 'Tin. Verzameling A.J.G. Verster' 
22 december 1954 - 14 februari 1955 (datum foto's 
5januari 1955) Museum Boijmans Van Beuningen 
Rotterdam 
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Vragenrubriek 

Deze fraai vormgegeven vroeg 19de eeuwse 

Engelse drinkbeker - als ik het juist heb een z.g. 

wine-cup - wil ik aan u voorstellen. Hoogte beker 

9,2cm en doorsnee bovenkant 8,Scm. Aan de 

voorzijde staat het eigenaarsmonogram en bij de 

greep een gekroonde X met daaronder de letters 

TH. Opmerkelijk is dat in afwijking van het meeste 

Engelse drinkgerei voor alcoholische dranken, deze 

beker niet is voorzien van inhoudsmaat en ijkmerken, 

noch van herkomstkenmerken. Hebt u hier een 

verklaring voor? 

Johan Verharen 

Antwoord 

Het merk met de gekroonde X en daaronder de 

initialen TH is hoogstwaarschijnlijk van de maker. 

Dat er geen ijkmerken op voorkomen, duidt 

op huishoudelijk gebruik. Alleen objecten voor 

commercieel gebruik, werden voorzien van een ijkmerk. 

Zie hiervoor ook: J.E. Wustenhojf, een Engelse tinnen 

beker in De Tinkoerier,jaargang 15, nummer 1,juni 

2007, blz. 38 en 39. 

de Tinkoerier • jaargang 15· nummer 2 • december 2007 



Oproep aan de leden 

Reeds meerdere malen heeft het bestuur er bij de leden op aangedrongen naar de 

leden bijeenkomsten voorwerpen mee te nemen ter bespreking. Tot nu toe wordt 

daar nauwelijks gehoor aan gegeven en is het aantal voorwerpen bedroevend 

laag. Wat dat betreft, zijn wij jaloers op onze Vlaamse(VT)- en Engelse(Pewter 

50c.) zusterverenigingen waar vele voorwerpen worden meegebracht en dit een 

belangrijk en belangwekkend onderdeel van de bijeenkomsten uitmaakt. 

Bij onze leden lijkt nog steeds de gedachte te leven dat alleen topstukken hiervoor 

in aanmerking komen, niets is minder waar! 

Natuurlijk zijn topstukken zeer welkom - zo was op de najaarsbijeenkomst van 

de VT een puntgaaf bodemvondst tuitkannetje, ca. '5°0, met Haags stadsmerk -

een werkelijk beeldschoon kannetje - te bewonderen maar er waren ook enkele 

borden, lepels en kommen waarover de eigenaren iets bijzonders hadden te 

vertellen ofvan de aanwezigen graag wat meer wilden weten over bijv. merk, 

herkomst, inscriptie, gebruik etc. 

Elke tinverzamelaar heeft wel voorwerpen in zijn of haar verzameling waarover hij 

of zij graag wat meer zou willen weten over bijv. land van herkomst, gebruiksdoel, 

merk, leeftijd etc. of voorwerpen die afwijken van de gebruikelijke en daardoor 

ook voor andere verzamelaars interessant kunnen zijn. Ook de wijze waarop een 

voorwerp in de verzameling is gekomen, levert soms interessante verhalen op. 

Het bestuur doet daarom nogmaals een oproep aan de leden die naar de komende 

voorjaarsbijeenkomst komen, een voorwerp mee te nemen voor het agendapunt 

MEEGEBRACHTE VOORWERPEN. Laat uw schroom varen en zoek vast wat leuks/ 

interessants uit. Wij zien de voorwerpen met belangstelling tegemoet. 

Denkt u ook nog eens aan kopij voor De Tinkoerier. Elk artikel over 
een groot of klein stuk tin is welkom. De redactie is altijd bereid haar 
medewerking te verlenen. 
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Colofon 

Ontwerp en lay-out 

Oranje boven, 's-Hertogenbosch 

Drukwerk 

Drukkerij BibloVanGerwen, 's-Hertogenbosch 
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