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Vijftien jaar onderzoek naar 
tin in Groningen 
Tot 2006 was Westers landbouwer op het 

Groninger Hogeland. Uit pure interesse, 

die ooit begon bij de tinnen voorwerpen 

van zijn familie, verzamelde hij in de loop 

van vijftien jaar alles wat hij maar ko'n 

vinden over en aan tinnen voorwerpen 

van de provincie Groningen. Tot in de 

veertiende eeuw heeft hij gegevens we

ten te achterhalen. 

In de verantwoording van het boek 

schrijft hij: (Ik ben natuurlijk geen weten

schapper, maar probeer op mijn manier 

alles zo goed mogelijk te tonen en te be

schrijven.' Dat is precies wat hij heeft ge

daan. Het resultaat kan met recht als een 

standaardwerk omschreven worden. 

Erkenning Jan Westers Veelzeggend is dat Jan Westers al langere tijd in 

de gaten werd gehouden door de algemeen erkende tinspecialist in Nederland Jan 

Beekhuizen. Hij consulteerde Westers de afgelopen jaren meerdere malen wanneer hij 

vragen had over vermoedelijk Groninger tinvoorwerpen. 

Beekhuizen, die ook het voorwoord in het boek verzorgde, is bekend als antiquarisch 

specialist in het AVRO-programma Tussen kunst en kitsch. 

Schat aan informatie seerden: particulieren en verzamelaars, 

De grote hoeveelheid gesystematiseerde antiquarische handel en historici. Het 

informatie die Jan Westers in dit boek bij boek kan door verzamelaars ook heel 

elkaar heeft gebracht, vormt een rijke en goed gebruikt worden om de eigen col-

onmisbare bron voor onderzoekers op lectie te duiden. 

tingebied . 

Maar bovenal biedt het boek een schat 

aan informatie voor de in tin geïnteres-

Inhoud 
Het boek is ingedeeld in twee delen . Het 

eerste deel is geheel uitgevoerd in kleur 

en rijkelijk voorzien van aantrekkelijk ge

presenteerde foto's. De lezer krijgt een 

compleet beeld van de geschiedenis van 

het Groninger tin, de belangrijkste as

pecten van het materiaal, het ambacht 

en de toepassingen. 

Het tweede deel vormt een archief met 

brongegevens voor de meer (fanatieke' 

liefhebber en verzamelaar. Hierin vindt 

de lezer onder andere genealogische 

gegevens van Groninger tinnegieters

geslachten, een naamlijst met initialen 

en een merkenregister. 

: bestelkaart 
Hierbij bestel ik bij voorintekening ____ ex van de uitgave Groninger tinboek - historie, 
tinnegieters en tinwerk tegen de intekenprijs van € 55,00 (na 19 december 2008 kost de 
uitgave € 69,50). 

D Ik haal mijn bestelling af tijdens de presentatie van het boek op 19 december om 15.30 uur in de 

Groninger Archieven (Cascadeplein 4, Groningen). 

D Ik haal mijn bestelling bij uitgeverij Profiel, Industrieweg 4,9781 AC Bedum. 

D Ik haal mijn bestelling bij uitgeverij Philip Elchers, Grachtstraat 30,9717 HJ Groningen . 

D Graag ontvang ik mijn bestelling thuis tegen betaling van de verzendkosten van € 3,95. 

D Bij mijn bestelling ontvang ik een acceptgiro 

D Ik machtig uitgeverij Profiel om eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven van mijn rekening-

nummer (alleen mogelijk bij een Nederlandse rekening): * _____________ _ 

naam 

adres 

postcode en woonplaats 

datum handtekening: 

* Het bedrag wo rdt ca. 5 dagen na verzending automati sch geïncasseerd, met betalings refe renti e ' tinboe k'. 



Tin: eeuwenlang dagelijks gebruikt 

Tin was eeuwenlang de belangrijkste 

grondstof voor een breed spectrum aan 

dagelijkse gebruiksvoorwerpen voor op

slag of consumptie van voedsel. Het wa

ren de bijzondere eigenschappen van 

het materiaal die bepaalden dat tin 

zo lang in gebruik is gebleven. Tin 

is makkelijk verwerk

baar) duurzaam) vei-

lig voor voedsel en 

drank) en - heel bijzon

der voor zo)n oud ma

teriaal - het is goed te 

recyclen. 

Pas in de twintigste eeuw 

werden alternatieve materialen ontwik

keld) die tin als breed toegepaste grond

stof verdreven. Momenteel is de fabri

cage van tinnen gebruiksvoorwerpen 

in Groningen) als in heel Nederland) 

praktisch verdwenen. 

Dat het Groninger 

tinboek - historie) 

tinnegieters en tin-

werk een inventarisa

tie van verdwijnend erf

goed betreft) geeft aan 

deze uitgave nog eens 

extra gewicht. 

Het Groninger tinboek - historie) tinnegieters en tinwerk verschijnt als luxe gebonden 

boek met hardcover band) met opgeplakte schutbladen en met een staand formaat 

van circa 29)5 x 24 cm in een eenmalige) beperkte oplage van 500 exemplaren. 

Het binnenwerk bestaat uit 240 pagina)s) waarvan 144 pagina)s zijn 

uitgevoerd in kleur en 96 pagina)s in zwart. De boekband is bedrukt 

in kleur en voorzien van matlaminaat. Verkoopprijs € 69)50. 

Intekenprijs t/m 19 december 2008: € 55)00. 

philip elchers 
Stichting Philip E1chers 

Grachtstraat 30 9717 HJ Groningen 

telefoon (050) 577 55 74 

www.philipelchers.nl 

info@philipelchers .nl Profiel 

Uitgeverij Profi el 

Postbus 7 9780 AA Bedum 

telefoon : (050) 301 21 44 

www.profie\.nl 
info@profie\.nl 


