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Voorwoord 

Het jaar 2011 is ten einde. Voor onze vereniging 

was het een jaar met een fantastische voorjaars

bijeenkomst in Anholt en een drukbezochte 

najaarsbijeenkomst in het Amsterdam Museum 

(voorheen Amsterdams Historisch Museum). 

De ondervoorz itter van de Vlaamse Tinvereniging 

Jozef Dewulf hield een uitgebreide voordracht over 

kandelaars. Zie hiervoor ook : Tinnewerck, periodiek 

tijdschrift van de Vlaamse Tinvereniging, 2ge 

jaargang, nummer 2, juli 2011, bladzijde 18 tot en 

met 21. 

Het bestuur is druk in de weer om ook het 

programma voor 2012 en 2013 zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken. Voor 2012 staat behalve 

Amsterdam ook Leiden op het programma. En 

in het voorjaar van 2013 een bezoek aan het 

Selbachmuseum in Maaseik. Zie hiervoor: André 

Boschmans - Een ontdekking, het John Selbach 

museum te Maaseik in Tinnewerck, periodiek 

tijdschrift van de Vlaamse Tinvereniging, 2ge 

jaargang, nummer 2, juli 2011, bladzijde 58 en 

59. Dit 'uitje' is gepland in samenwerking met de 

Vlaamse Tinvereniging. 

Het belang van de bijeenkomsten is bij iedereen 

bekend. Er worden contacten gelegd en in vele 

gevallen ook verstevigd . Maar een andere bindende 

factor is de Tinkoerier. Zeker voor de leden die niet 

naar de bijeenkomsten komen of kunnen komen. 

Zij kunnen in ons blad lezen wat de deelnemers op 

de bijeenkomsten beleven middels de verslagen van 

onze secretaris. 

Het moet toch maar eens gezegd worden : het zijn 

bijna altijd dezelfde leden die acte de presence 

geven: Ik weet dat dit een algemeen beeld is bij de 

meeste verenigingen, maar bij de NTV zou dat niet 

het geval mogen zijn. De vereniging bestaat bijna 

twintig jaar (in 2013) en er zijn leden die nog nooit 

of hooguit een of twee keer een bijeenkomst hebbe 

bijgewoond. Aan de programma 's kan het mijns 

inzien niet liggen. 

Vandaar dat ik een dringend beroep doe op degener 

die zich aangesproken voelen door mijn oproep: 

laat u zien! Kom naar de bijeenkomsten! En breng 

eventueel iets mee waarover u meer wilt weten of 

dat in het programma past. Juist dit meebrengen 

en het bespreken van objecten is een onderdeel van 

de bijeenkomsten geworden dat door de leden zeer 

wordt gewaardeerd. 

Dat de Tinkoer is uitgegroeid tot een prachtig 

tijdschrift moge duidelijk zijn . Ook dat dit blad, zoal! 

eerder gezegd, een bindende factor in de vereniging 

is. Maar uw aanwezigheid is zeer belangrijk. 

Ik wens u namens het bestuur PRETTIGE DAGEN en 

EEN GEZOND 2012, met veel tinplezier. 

Jan Beekhuizen, voorzitter 
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Paul Maas, secretaris 

Op zaterdag 26 november 2011 vond in een 

verbouwd Amsterdam Museum de najaars

bijeenkomst voor de leden van de Nederlandse 

TinVereniging plaats. Tevens werd de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering gehouden. 

Algemene ledenvergadering 

1. Opening 

Jan Beekhuizen opent als voorzitter de vergadering 

en heet circa 35 leden, gasten en introducés welkom. 

Hij dankt het Amsterdam Museum dat ook dit jaar 

weer gastvrij zijn ruimten beschikbaar stelt voor deze 

bijeenkomst. 

2. Verslag van de ledenvergadering van 6 november 

2010 

Het verslag van de ledenvergadering van onze 

vereniging die op zaterdag 6 november 2010 in 

Voorburg werd gehouden, gepubliceerd in de 

Tinkoerier van december 2010, werd zonder 

commentaar akkoord bevonden. 

3. Verslag van de penningmeester 

Het overzicht van baten en lasten 2010, de balans 

2010 en de begroting voor 2012 waren tevoren aan 

de leden toegezonden, samen met een brief van de 

penningmeester waarin deze voorstelt de 

verenigingscontributie met € 15,00 te verhogen. De 

penningmeester, Leen Groen, geeft een mondelinge 

toelichting over het financiële reilen en zeilen van de 

vereniging. 

Zoals uit de jaarstukken valt te constateren zijn ook 

in 2010 de reguliere uitgaven groter dan de 

inkomsten. Naar verwachting zal daar volgens hem 

in 2011 geen verandering in komen. De belangrijkste 

oorzaak van dit verschil zijn de toegenomen kosten 

voor de Tinkoerier. Om niet verder in te teren op het 

vermogen van de vereniging stelt hij voor, zoals reeds 

verwoord in de hierboven genoemde brief, met 

ingang van 1januari 2012 de contributie van de 

leden dan wel de abonnementsprijs op de Tinkoerier 

voor de niet-leden te verhogen met € 15,00. Dit is de 

eerste verhoging sinds vijf jaar. Verder stelt hij dat 
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het thans begrootte bedrag voor de twee edities van 

de Tinkoerier welke in 2012 zijn voorzien taakstellend 

moeten zijn. 

Dit voorstel wordt door de aanwezige leden unaniem 

aanvaard, waarmee de contributieverhoging kan 

worden uitgevoerd. 

Vervolgens worden de jaarstukken aan de orde 

gesteld. Deze werden door de kascommissie, 

bestaande uit de heren A.F. Hulsewé en J. van Wijk, 

gecontroleerd en goedgekeurd . De heer Hulsewé 

stelt namens de kascommissie de vergadering voor 

de penningmeester onder dankzegging te 

dechargeren voor het door hem in 2010 gevoerde 

beleid. Onder applaus wordt dit voorstel door de 

vergadering overgenomen. Ook de zittende 

kascommissie wordt, na dankzegging door de 

voorzitter, ontbonden. Een nieuwe kascommissie 

wordt benoemd, bestaande uit de heren J. van Wijk 

en S.P.W. Franses. 

4. Jaarverslag van de secretaris 

Ook het Jaarverslag 2010 van de Nederlandse 

TinVereniging, opgesteld door de secretaris en eerder 

aan de leden toegezonden wordt zonder 

commentaar akkoord bevonden. 

s. Bestuursmutaties 

Volgens het roulatierooster voor bestuursleden zijn 

in het voorjaar van 2012 mevrouw Sylvia Bracht en 

de heren Paul Maas en Henk van Wijk aan de beurt 

om afte treden. Allen zijn herkiesbaar en hebben 

zich bereid verklaard een volgende zittingsperiode 

van drie jaren te zullen accepteren. Er hebben zich 

geen andere kandidaten voor deze bestuursfuncties 

aangemeld. De vergadering gaat bij acclamatie 

akkoord met een herbenoeming van de genoemde 

personen. 

6. Data volgende ledenbijeenkomsten 

De ledenbijeenkomsten zullen in 2012 plaats vinden 

op zaterdag 21 april in het Rijksmuseum voor 

Oudheden in Leiden en op zaterdag 10 november in 

het Amsterdam Museum te Amsterdam. 

De voorzitter Jan Beekhuizen deelt mee dat hij 

samen met zijn collega van de Vlaamse Tinvereniging 
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de mogelijkheid onderzoekt om in het voorjaar van 

2013 een gezamenlijke bijeenkomst van de leden van 

beide verenigingen te beleggen in het Selbach 

Museum in Maaseik. 

7. Rondvraag 

De voorzitter meldt dat de tijdens de vorige 

ledenvergadering reeds door Kees Storm 

aangekondigde tentoonstelling over Nova Zembla in 

het Rijksmuseum in Amsterdam nader in zicht komt. 

Hierbij zal ook ruimhartig tin uit de museumcoliectie 

worden geëxposeerd en daarvoor zal inhoudelijk of 

anderszins samenwerking met de Nederlandse 

TinVereniging worden gezocht, met name bij de 

totstandkoming van het 'tingedeelte' van de 

catalogus. 

Ledenbijeenkomst 

Vijf eeuwen kandelaars 

Aansluitend op de ledenvergadering hield Jozef 

Dewulf, vice-voorzitter van de Vlaamse Tinvereniging 

een lezing met als titel 'Vijf eeuwen kandelaars'. Hij 

deed dit aan de hand van een power-point 

presentatie waarbij meer dan 130 kandelaars, 

voornamelijk afkomstig uit zijn eigen collectie, 

werden vertoond. Het was een overzicht van metalen 

kandelaars in de loop der eeuwen: tinnen, messing, 

bronzen en ijzeren kandelaars die werden gebruikt in 

de Lage Landen vanaf de vijftiende tot de 

negentiende eeuw. De meeste nadruk werd gelegd 

op de exemplaren geproduceerd vóór 1700. Zo 

passeerden achtereenvolgens de afbeeldingen van 

zeer opmerkelijke exemplaren zoals een tinnen 

schotelkandelaartje uit het begin van de vijftiende 

eeuw, met een kantige kaarsenpin, dito knoop, een 

ronde vetvanger en staande op drie poten met 

gestileerde dierkoppen, dit alles in één stuk gegoten. 

Maar ook de knoopkandelaars met een of meer 

knopen op de stam en een zogenaamde diabolovoet 

en driekoningen-kandelaars. Later in dezelfde eeuw 

ontstaan peervormige balusters tussen de knopen en 

hoge pinkandelaars gegoten volgens de 'cire perdue' 

methode. In de zestiende eeuw verschijnen forse 

Ou itse kerkka ndelaa rs, maa r ook geprononceerde 

balusterkandelaars met een kaarsenpin en steunend 

op drie afgeplatte bollen. Ook zien we in deze eeuw 

een geheel nieuw type: de kraagkandelaar. Na 1550 

verdwijnt de trechtervormige voet en twee balusters 

vormen de schacht boven en onder de vetvanger. 

Ook de lekgaten in de kaarsenhouder verliezen hun 

vierkante vorm en worden kleiner en rond. 

Lekgaten 

Over de functie van deze lekgaten ontvouwt Jozef 

Dewulf een nieuwe theorie. Tot nu toe werd gemeen

lijk aangenomen dat deze gaten in de kaarshouder 

bedoeld waren om een achtergebleven kaarsstompje 

gemakkelijk te verwijderen. Volgens Dewulf zijn deze 

gaten echter aangebracht ter preventie van brand. 

Wanneer immers een kaars tot aan de kaarshouder is 

opgebrand dan zal het stompje in de opgewarmde 

kandelaar geheel smelten, de was of het kaarsvet 

stroomt onmiddellijk weg door de 'lekgaten' en de 

lont dooft ogenblikkelijk. 

Een bijzonder grachtenhuismuseum 

Na de lunch hield Hubert Vreeken, conservator 

kunstnijverheid en beeldhouwkunst van het 

Amsterdam Museum een voordracht getiteld : 

'Bij wijze van museum. Oorsprong, geschiedenis en 

toekomst van Museum Willet-Holthuysen, 1853-

2010'. In 1895 legateerde Louisa Willet-Holthuysen 

(1824-1895) haar woonhuis Herengracht 605, de 

inboedel en de kunstverzameling van haar overleden 

echtgenoot Abraham Willet (1825-1888) aan de stad 

Amsterdam (afb. 1). Voorwaarde was dat het een 

museum zou worden dat hun beider naam zou 

dragen. Een jaar later opende Museum Willet

Holthuysen zijn deuren en begon een uiterst 

wisselvallig bestaan. Wat vooral opvalt is de 

negatieve beeldvorming die het museum, de 

verzameling én de erflaters een groot deel van de 

twintigste eeuw ten deel is gevallen. Deze 

depreciatie staat in schril contrast met de 

waardering die Willet tijdens zijn leven voor zijn 

culturele bemoeiingen ondervond, een gunstige 

beoordeling waarin ook zijn collectie deelde. Het 

waarom van deze omslag heeft een aantal redenen: 
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Afb. 1 Museum Wi/let-Holthuysen 

een algemene afkeer van de negentiende eeuw, 

veranderde museale inzichten en een noodlotsroman 

van Frans (oenen, de eerste conservator van het 

museum. Pas in de laatste decennia van de 

twintigste eeuw is een hernieuwde interesse voor 

het negentiende-eeuwse karakter van het museum 

ontstaan, wat past in de internationaal toegenomen 

belangstelling voor verzamel- en museum

geschiedenis in het algemeen en voor huis- en 

verzamelaarsmusea in het bijzonder. 

Bankatin 

Als toegift presenteerde Aart Korst jens een korte 

voord racht over een nog steeds verrassend 

ondergewaardeerd verzamelterrein voor 

tincollectioneurs: het zogeheten Bankatin . 

Nederlands-Indië was één van de belangrijkste 

tinproducenten ter wereld, rond 1940 goed voor 20% 

van de wereldproductie. Het meeste tin kwam van de 

eilanden Banka, Billiton en Singkep, alle gelegen voor 

Sumatra's oostkust. Talrijk waren de fabriekjes die 

zich ter plekke van het wingebied bezighielden met 

de verwerking van het tin tot gebruiksvoorwerpen. 

Dit grote aantal productiebedrijf jes in de eerste helft 

de Tinkoerier • jaargang 19' nummer 2' december 2011 

van de vorige eeuw heeft echter nimmer geleid tot 

enig onderzoek naar de achtergrond van deze 

bedrijfstak. Aart Korst jens heeft als eerste de 

uitdaging aanvaard om aspecten van deze 

geschiedenis te achterhalen. Maar hij ontdekte dat 

het nog steeds ontbreekt aan enig documentatie

materiaal. Ook heeft hij bij zijn contacten ter plaatse 

een dramatische desinteresse van de huidige 

generatie voor dit onderdeel van hun lokale 

geschiedenis moeten constateren . 

Tin en brons uit de collectie van leden 

Geïnspireerd door de titel van de eerste lezing had 

een zeer groot aantal van de aanwezigen, daartoe 

ook aangespoord door een specifieke oproep in de 

uitnodiging, kandelaars uit eigen bezit meegebracht. 

De oogst varieerde van zeer vroege vijftiende eeuwse 

tot negentiende eeuwse exemplaren, van miniatuur 

kandelaars, kinderspeelgoed tot fors uitgevoerde 

objecten, die gretig van hand tot hand gingen en 

deskundig werden becommentarieerd door Jozef 

Dewulf, Jan Beekhuizen en de vele andere kenners op 

dit terrein. 
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Nieuwe vondsten van vroege vissenlepels 

Froukje Veen man 

In de zomer van 2010 werden bij opgravingen aan de 

Hoge der A, in de binnenstad van Groningen een 

aantal bijzondere vondsten aangetroffen, waar 

onder een kleine tinnen lepel met losse steel en een 

rijkelijk versierde bak. Op basis van de opgravings

context zou deze lepel in de twaalfde of dertiende 

eeuw dateren. Tinnen voorwerpen worden in opgra

vingen wel vaker aangetroffen, maar een dergelijke 

vroege datering komt niet vaak voor. De afbeelding 

van twee vissen op de binnenzijde van de bak deed 

meteen wel denken aan de enkele jaren eerder aan

getroffen tinnen lepels van de opgravingen aan de 

Zernikelaan (ten noorden van de stad Groningen) en 

de nieuw geplande woonwijk De Held 111. Deze lepels 

hebben eenzelfde datering en zijn eveneens gedeco

reerd met visrnotieven op de binnenzijde van de bak. 

Inleiding 

Drie keer een tinnen lepel met afbeeldingen van vis

sen op het grondgebied van de gemeente Groningen, 

dat kon toch geen toeval zijn . Omdat vermoed werd 

dat er meer van deze lepels in Nederland waren (al 

dan niet herkend als lepel), werd een zoektocht naar 

vergelijkbare exemplaren gestart langs musea, arche

ologische depots, opgravingbureaus, gemeentelijk en 

provinciale archeologen en niet in de laatste plaats 

metaaldetectorzoekers en verzamelaars. 

En hoewel schaars, bestonden er wel degelijk publi

caties over dergelijke vroege hoogversierde tinnen 

lepels. In 2000 werd in de Tinkoerier (jaargang 8, 

nummer 2) door H.J.E van Beuningen al een eerste 

aanzet gegeven tot onderzoek van deze vroege mid

deleeuwse lepels, bij mijn weten de eerste publicatie 

over deze lepels in Nederland. Een gedeelte van de 

toen gepubliceerde lepels draagt eenzelfde vismotief. 

Ook verscheen rond dezelfde tijd in de Rotterdam 
Papers een artikel over tinnen voorwerpen van de 

hand van G. Egan. Ook hierin worden lepels met een 

vismotief beschreven, afkomstig uit onder meer een 

stadskernonderzoek in Londen. 

Geïntrigeerd door de lepels met hun rijk versierde 

bakken, en zoekend en speculerend naar een verkla

ring van functie en gebruik, werden in totaal de 

gegevens van zevenentwintig vissenlepels op 

Nederlands grondgebied verzameld, waarvan 

een substantieel deel zich in de collectie van 

H.J.E van Beuningen bevindt. Dankzij zijn kennis, col

lectie en vriendelijke medewerking breidde en breidt 

het onderzoek zich steeds verder uit, zelfs over de 

nationale grenzen heen . 

In dit artikel w ordt een aantal van de in Nederland 

gevonden vissen lepels besproken, in het bijzonder 

die uit de noordelijke helft van het land1. Ook wordt 

er voorzichtig geprobeerd de verspreiding binnen 

Nederland te duiden en om een verklaring voor func

tie en gebruik te vinden . 

Groninger lepels 

De lepels uit Groningen zijn de afgelopen vijf jaar 

gevonden bij opgravingen in en rond de stad. In alle 

drie de gevallen werd naast de lepelbak ook de steel 

aangetroffen, w aardoor meteen duidelijk was dat 

het een lepel betrof. Het blijkt dat zeker voordat de 

twee bovengenoemde publicaties verschenen, diver-

Afb. l. Voor- en achterzijde van een lepel gevonden bij 
opgravingen aan het Hoge der A in Groningen, met 
losse steel. Datering: l2e/ l3e eeuw. 

se lepelbakken aangezien werden voor pelgrims

insigne of beslagstuk. 

Vermoed wordt dan ook dat er zich in collecties in 

het land zich nog meer niet-herkende lepelbakken 

moeten bevinden. De lepel uit de binnenstad van 

Groningen, van het Hoge der A draagt op de binnen

kant van de lepelbak twee karperachtige vissen 

(afb. 1)2. Ze zijn in een tegenovergestelde richting 

afgebeeld, verbonden door een snoer in de bekken. 
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De achterkant van de lepelbak toont een vegetatief 

motief met twee 'aren' en klimopachtig bladerwerk 

aan de uiteinden, waarschijnlijk een levensboom. Het 

gedeelte van de bak bij de steel is erg gecorrodeerd 

en de voorstelling is hier niet meer zichtbaar. De 

steel is versierd met geometrische versiering bij de 

aanzet, die overgaat in een fijn kruismotief. 

De lepel uit de opgraving Zernikelaan (afb. 2) draagt 

aan de voorkant twee schematisch weergegeven vis

sen, beide met de kop naar het uiteinde van de lepel

bak gericht, gescheiden door een ovaal veld met geo

metrische versiering met kleine driehoekjes. De ach

terkant van de lepel toont eveneens een dergelijk 

veld in het midden waarbij de rest van de bak sym

metrisch versierd is met geometrische motieven en 

rozetten . De (losse) steel is getordeerd. 

De lepel uit de nieuwe woonwijk de Held lIl, ten wes-

Afb. 2. Voor- en achterzijde van een lepel gevonden bij 
opgravingen van een steenhuis aan de Zernikelaan in 
Groningen, met losse steel. Datering: Be eeuw. 

ten van de stad Groningen toont twee zalmachtige 

vissen, beide eveneens met de kop gericht naar het 

uiteinde van de lepelbak (afb. 3). Achter de staart en 

voor de (geopende) bek is een rozet afgebeeld, in 

totaal dus vier. De achterkant van deze lepel is ver

sierd met een ruitjesmotief met interne vlakverde

ling. De steel is versierd met knoppen op regelmatige 

afstand. 

de Tinkoerier • jaargang 19 • nummer 2 • december 2011 

Lepels uit Friesland 

Het archeologisch depot in Nuis bewaart alle archeo

logische vondsten die bij opgravingen in de drie pro

vinciën zijn verricht. Bij gericht zoeken bleken zich in 

het depot vier lepels te bevinden, waarvan drie 

afkomstig uit Leeuwarden (destijds gelegen aan de 

Middelzee). Twee hiervan zijn opgegraven bij archeo

logische onderzoeken in respectievelijk de 

Minnemastraat en het Gouverneursplein. De derde 

lepel is weliswaar gevonden in de omgeving Hemrik, 

maar is afkomstig uit de stort van de opgraving aan 

de Speelmanstraat in Leeuwarden. De genoemde drie 

adressen liggen alle op de twee 'handelsterpen' van 

Leeuwarden, die in de twaalfde eeuw een grote bloei 

doormaakten. 

De lepel aan de Minnemastraat lijkt wel wat op die 

van het Hoge der A met twee karperachtige vissen op 

Afb. 3. Voor- en achterzijde van een lepel gevonden bij 
opgravingen van een omgrachte nederzetting in de 
nieuwe woonwijk de Held 111 in Groningen. Datering: 
Be /14e eeuw 

de binnenzijde en een levensboommotief aan de 

achterkant (afb. 4) . Interessant is dat de afbeelding 

op buitenzijde van deze lepelbak wel bewaard is 

gebleven : onder de levensboom staan twee pauwen. 

De lepel afkomstig van de opgravingen op het 

Gouverneursplein draagt voor de verandering slechts 

één vis op binnenzijde en is versierd met geometri

sche motieven en rozetten op de achterkant (afb. 5). 
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Afb. 4. Voor- en achterzijde van een lepelbak gevonden 
bij opgravingen aan de Minnemastaat te Leeuwarden. 
Datering: 12e/Be eeuw. 

Omdat de lepel slechts voor de helft bewaard is 

gebleven is het theoretisch mogelijk dat er nog een 

vis op de binnenzijde was afgebeeld, bijvoorbeeld 

gespiegeld aan de eerste. 

Het lepel(tje) van de Speelmanstraat toont weer de 

bekende afbeelding van twee vissen, verbonden door 

een snoer, met aan de achterkant een kruismotief 

waaruit bladeren ontspruiten (afb. 6). Opvallend is 

trouwens dat alle drie de versierde buitenzijden van 

de Leeuwarder lepelbakken links rechts gespiegeld 

kunnen worden. 

Afb. 5. Voor- en achterzijde van een lepelbak gevonden 
bij opgravingen aan het Gouverneursplein te 
Leeuwarden. Datering: 12e/Be eeuw. 

Een vierde Friese lepel is afkomstig uit de opgravin

gen van het Blokhuis in Stavoren . Op deze in 1996 

opgegraven lepel zijn - ondanks de fragmentarische 

staat - weer de twee door een snoer verbonden vis

sen te zien. Aan de achterzijde ook hier een levens

boom met daaronder een leeuwen een griffioen aan 

Afb. 6. Voor- en achterzijde van een lepelbak gevonden 
in Hemrik (Friesland.), maar afkomstig uit de stort van 
de opgravingen aan de Speelmanstraat te Leeuwarden. 

. . , .... ~ 
.......•.... ~ 

Afb. 7. Voor en achterzijde van een lepelbak gevonden 
bij opgravingen in het Blokhuis te Staveren. Datering: 
12e/Be eeuw. 

de achterzijde van de bak (afb. 7). 

De combinatie van leeuwen griffioen aan de achter

kant met de twee vissen aan de voorkant is trouwens 

een opvallende 'subgroep' onder de vissen lepels. Van 

de in totaal zevenentwintig in Nederland gevonden 

lepels zijn er negen van dit type bekend. 

Van Beuningen publiceerde al vier exemplaren van 

dit type3, waarvan er één zich in het Lakenhal 

Museum in Leiden bevindt. Ook zijn er lepels uit 

leper en Brugge bekend met deze combinatie van 

afbeeldingen . 

Een vijfde lepel uit Friesland bevindt zich op het 

moment in de collectie van W. Baanstra, die na een 

oproep in de Detectoramateur deze vondst meldde. 

Deze lepel is een losse vondst uit de omgeving Stiens 

(afb. 8). Hoewel de lepel niet helemaal compleet is, 

kan wel worden vastgesteld dat zowel de afbeeldin

gen op voor en achterzijde als de afmetingen van de 

lepel identiek zijn aan die van de lepel van de Held 111. 

Zijn ze wellicht afkomstig uit dezelfde mal? 

Archeologische context 

Opmerkelijk is dat versierde tinnen lepels met platte 

bakken, voor zover in situ aangetroffen, een zeer 

vroege datering kennen (twaalfde tot veertiende 

eeuw) . Deze dateringen zijn gebaseerd op de vondst

contexten van de opgegraven lepels (voornamelijk 

mestkuilen, afvallagen) die op hun beurt - op basis 

van het begeleidende aardewerk - in genoemde peri

ode gedateerd kunnen worden. De versierde tinnen 
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Afb. 8. Voor- en achterzijde van een lepelbak gevonden 
in de omgeving Stiens. 

lepels behoren daarmee - samen met de veel beken

dere lood-tinnen pelgrimsinsignes en schijffibulae -

tot een van de vroegste groepen tinnen producten 

die überhaupt in Nederland worden gevonden . Ook 

opmerkelijk is dat van de opgegraven lepels de date

ring tot nu toe nooit later is dan de veertiende eeuw. 

Kennelijk raakten de lepels uit de mode. 

De lepel van het Hoge der A is gevonden in een mest

kuil, behorende bij een huis waarvan de bewoners 

gezien het archeologisch vondstmateriaal redelijk 

welgesteld leken te zijn. Gezien de locatie zou het 

hier het gezin van bijvoorbeeld een rijke koopman 

kunnen betreffen . Ook de opgravin-

gen op het steenhuis aan de 

om de steden Groningen, Leeuwarden en Stavoren, 

meer naar het zuiden om Leiden, Dordrecht en 

's-Hertogen bosch. 

Op de verspreidingskaart is overigens ook te zien dat 

er maar liefst zes 'vissenlepels' afkomstig zijn van het 

gebied ten noorden en zuiden van de Westerschelde. 

Omdat dit voor het overgrote deel om niet-opgegra

ven lepels gaat, is de herkomst minder zeker, maar 

een handelsconnectie met het dichtbij gelegen 

Brugge is niet ondenkbaar. 

Opmerkelijk is daarbij dat uit de typische middel

eeuwse handelssteden als Deventer en Kampen wei

nig exemplaren bekend zijn. Uit Kampen is overigens 

wel een versierde tinnen lepel bekend, maar deze is 

enkel versierd met cirkelvormige motieven, en niet 

met vissen. 

De aanwezigheid van de tinnen lepels in Nederland 

lijkt een andere aanvoerroute te suggereren dan bij 

voorbeeld importaardewerk. Dat laatste werd veelal 

via de grote rivieren aangevoerd om vervolgens door 

Afb. 9. Verspreidingskaart van de in Nederland gevonden 
vissenlepels. Tekening: Studio van Stralen, Groningen 

Zernikelaan verraden de aanwezig

heid van een welgestelde familie. 

De lepel uit De Held 111, afkomstig 

uit een dertiendejveertiende

eeuwse sloot, is tenslotte toe te 

schrijven aan een omgrachte 

nederzetting ten noorden van de 

stad Groningen, uit een periode 

waarin de bewoners net iets wel-

Vindplaats Aantal 

varender waren dan een doorsnee 

vindplaats uit die tijd. 

Landelijke verspreiding 
Voor zover de precieze vindplaats 

van de tinnen 'vissenlepels' is vast 

te stellen, blijken de in Nederland 

gevonden lepels voornamelijk in de 

kustprovincies voor te komen (afb. 

9) . Een andere overeenkomst is dat 

zij veel in stedelijke context zijn 

gevonden. In het noorden gaat het 
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1 Stiens (1) 
2 leeuwarden (3) 
3 Groningen (3) 
4 Stavoren (1) 
5 leiden. leiderdorp (3) 
6 Dordrecht (7) 
7 Den Bosch (1) 
8 Ooitgensplaat (2) 
9 Walcheren (1) 

10 Ouwerkerk (1 ) 
11 Ellenwoutsdijk (1) 
12 Oltenisse (1 ) 
13 Oud·Hontenisse (1) 
14 Oud-Krabbendi jke (1 ) 
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reizende kooplieden verder naar het noorden ver

voerd te worden. Hierdoor kent het noorden van 

Nederland ander soort importaardewerk dan het 

midden en zuiden van ons land en bleef het gebruik 

van lokaal of regionaal vervaardigd kogel potaarde

werk langer in gebruik. De aanwezigheid van tinnen 

lepels in de provincies Groningen en Friesland tegelij

kertijd met die van de andere kustprovincies sugge

reert een geheel andere aanvoerroute, namelijk van 

over zee. Qua herkomst komt hierbij dan vooral 

Engeland in aanmerking. Het is uit historische bron

nen bijvoorbeeld bekend dat in de dertiende eeuw 

onder meer stad-Groninger kooplieden handel dre

ven met Engeland. Ook de vondst van vergelijkbare 

lepels in Brugge, een belangrijke stapelplaats van tin 

in die tijd, wijst in deze richting. 

Het aantal in Nederland gevonden vissen lepels is 

voorlopig te klein om statistisch onderbouwde con

clusies te kunnen trekken over de verspreiding. 

Voorlopig lijkt het er op dat ze - gezien de vindplaat

sen dichtbij de kust en/of voor kustvaarders bereik

bare binnenhavens - vooral een overzeese herkomst 

hebben. Het is daarbij aannemelijk dat de meeste 

tinnen lepels (of op zijn minst het tin als grondstof), 

vanuit Engeland zijn aangevoerd. 

Christelijk of profaan? 

De vismotieven op de lepels worden door diverse 

auteurs als christelijk uitgelegd4 vanwege de verwij

zing naar de christelijke doop (een doopvont werd in 

het Latijn piscina (visvijver) genoemd, gelovigen wer

den als pisciculi (visjes) beschreven) en natuurlijk de 

vanwege de letters voor het Griekse woord voor vis, 

ichtus dat verwijst naar de spreuk lésous Christos 

Theou Huios Scootèr (Jezus Christus, Zoon van God, 

Verlosser) . Ook de activiteiten van de Benedictijner 

monniken, die zich op het gebied van het tingieten 

zeer verdienstelijk maakten, hebben geleid tot de 

hypothese dat deze tinnen lepels een kerkelijk litur

gisch gebruik zouden hebben. 

Liturgisch gebruik wordt echter door Egan van de 

hand gewezen op grond van de profane vindplaatsen 

van de overgrote meerderheid van dit type lepels. 

Ook de vindplaatsen van de in Nederland opgegraven 

lepels geven geen aanleiding om aan een liturgisch 

gebruik in of nabij een kerk te denken. Egan was er 

overigens niet zeker van of aan de decoraties op de 

lepels wel een christelijke, een profane of überhaupt 

een symbolische betekenis moet worden toegekend. 

Wat tegen een christelijke interpretatie van de lepels 

pleit, is dat het vismotief in de twaalfde/dertiende 

eeuw nauwelijks voorkomt als direct symbool van 

Christuss. 

Wat we in deze periode wel tegenkomen in de chris

telijke bouwkunst. boekdrukkunst en glas-in-Ioodra

men uit die tijd zijn afbeeldingen van het profane 

zodiac-teken vissen (als onderdeel van dierenriem), 

waarbij twee vissen , tegenovergesteld afgebeeld, 

verbonden zijn met elkaar door een snoer in de bek 

van de vissen. Deze afbeelding van vissen komt

hoewel niet uitsluitend - wel veel voor op de vroege 

tinnen lepels. 

Voor dit artikel voert het wellicht te ver om uitge

breid verslag te doen van de iconografische studie 

naar vissen en vispatronen. Hiervoor verwijs ik u 

graag naar het artikel 'Geloof, hoop of toch liefde' dat 

naar aanleiding van de Groninger vondsten ver

scheen in het jaarboek Hervonden Stad van de 

gemeente Groningen. Hierin wordt de iconografie 

van de vissen uitgebreid onder de loep genomen, en 

beargumenteerd verbonden met huwelijkse praktij

ken. 

Conclusie 
Van het type middeleeuwse versierde tinnen lepels 

dat in Groningen bij archeologisch onderzoek is 

geborgen, zijn er nog maar relatief weinig in ons land 

gevonden. Ook in de tijd waarin ze hier te lande in 

gebruik waren (twaalfde/dertiende eeuw) waren er 

van deze lepels waarschijnlijk relatief weinig in 

omloop. De meeste lepels voor dagelijks gebruik 

waren in deze periode vervaardigd van hout of been. 

In genoemde periode waren tinnen gebruiksvoorwer

pen in ons land sowieso nog een zeldzame verschij

ning. De zeldzaamheid van de tinnen lepels, de voor

namelijk kustregionale vondstcontext ervan en de 

het feit dat er in ons land tot nu toe nog geen lepel

mailen zijn gevonden, wijzen erop dat de lepels 

hoogstwaarschijnlijk niet in Nederland zijn gemaakt, 

maar door middel van voornamelijk overzeese han

delscontacten (met Engeland) en daarnaast in min

dere mate handelscontacten over land (met 
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Duitsland) hier terecht zijn gekomen. In Engeland 

zelf (met name in Londen) zijn van dit type lepels 

grotere aantallen opgegraven, zelfs meerdere op één 

locatie, waardoor gesteld kan worden dat ze daar ter 

plekke zijn geproduceerd. 

Een functie als gebruiksvoorwerp lijkt niet waar

schijnlijk. Daarvoor waren de houten en benen lepels 

meer geschikt dan tin, dat gevoeliger is voor zuren, 

oxidatie en slijtage. Bovendien ligt keukengebruik 

niet voor de hand omdat de lepels met hun gedetail

leerde decoraties lastig schoon te maken zijn. De rijke 

versiering en de zeldzaamheid van tin in genoemde 

periode wijst eerder op een gebruik in ons land als 

curieus pronkstuk. Een lepel om te schenken bij bij

zondere gelegenheden bijvoorbeeld. 

Tentoonstelling en nader onderzoek 

De lepels die beschreven zijn in dit artikel zijn -

met enkele andere lepels - tot 8 januari 2012 te 

bezichtigen in het Groninger Museum. 

Zie ook: htttp://www.groningermuseum.nl/ 

tentoonstel I i ng/bijzond ere-h uwel ij kslepel s-u it

de-middeleeuwen. 

Dankzij meldingen van nieuwe vondsten en vriende

lijke medewerking uit verschillende delen van het 

land gaat het onderzoek naar de 'vissen lepels' nog 

steeds voort. Op het moment worden er overigens 

ook versierde lepels met andere motieven dan vissen 

in Groningen onderzocht, waarvan het de bedoeling 

is dat zij op niet al te lange termijn ook gepubliceerd 

gaan worden. Het wordt zeer op prijs gesteld als 

fotomateriaal van nieuwe vondsten (uit al bestaande 

collecties bijvoorbeeld) ter beschikking kan worden 

gesteld voor dit onderzoek. 
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Noten 
1.lk ben de Stichting Monument en Materiaal te Groningen 

zeer erkentelijk voor het tekenen van de hier afgebeelde 
lepels, in het bijzonder H. Nieuwenhuizen (afb. 1, 2, 4,5, 
6,7 en 8) en H. Staal (afb.3). 

2.De termen zalmachtig en karperachtig worden hier 
gebruikt om de vissen in het algemeen te beschrijven en 
betreft geen determinatie. Volgens de archeozoöloog Dick 
Brinkhuizen, verbonden aan de Stichting Monument en 
Materiaal te Groningen zijn de afgebeelde vissen niet te 
herleiden tot specifieke soorten . 

3.Van Beuningen, 2000 
4.Zie voor een bespreking hiervan Egan 2000. 
5.Veenman en van Gangelen, 89. 
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Gemerkt met een Franse slag (7) 

Troyes: een slippertje in Parijs? 

Paul Maas, tekst 
Erik Erenst, fotografie 

De een noemt het een 'mariage', de ander gewoon 

een slippertje. Maar een onschuldig slippertje hoef

de ook vroeger niet altijd tot een mariage te leiden. 

Dat wordt aangetoond door een opmerkelijk kanne

tje uit Troyes. Of juist niet? 

Een mariage heet in de kunst- en antiekwereld een 

onverwacht samengaan van twee verschillende stij

len of stromingen. Dit kan leiden tot opmerkelijke 

resultaten. Een combinatie in één object van kenmer

ken die qua tijd of plaats van herkomst letterlijk ver 

van elkaar staan roept vragen op. En vaak is het ant

woord: goed geprobeerd, maar slecht gelukt. 

Er is dan helaas veel tijd en energie gestoken in een 

tot mislukken gedoemd huwelijk. Gelukkig zijn er 

uitzonderingen . Een fraai voorbeeld is een kannetje 

uit Troyes, dat onlangs zijn weg vond naar een 

Nederlandse tincollectie. Het wordt hier beschreven 

samen met twee grotere broers uit dezelfde plaats 
(;:lfh 1) 

Afb. 1. Kannen uit Troyes komt men niet vaak tegen en 
zijn daarom zeer gezocht bij de verzamelaars. Hier een 
gezamenlijk portret van drie kannen uit deze plaats. 

Voor dè verzamelaar van maatkannen is Frankrijk een 

'mer à boire'. De oude provincies hadden alle een 

eigen maatvoering. Ook de steden hanteerden vaak 

hun eigen inhoudsmaat. Dit leidde tot een zeer grote 

verscheidenheid van kannen, niet alleen in grootte, 

maar ook in de uiterlijke verschijningsvorm. Iedere 

stad moest immers de 'eigen' maat gemakkelijk kun

nen herkennen . 

De typologie van de Franse kan is eenduidig beschre

ven door Charles Boucaud in zijn boek Les pichets 
d'étain. Mesures à vin de I'ancienne France dat in 1958 

verscheen. Op basis van de vorm van de verschillende 

onderdelen van de kan presenteert hij hierin een 

identificatiesysteem dat razend snel leidt naar de 

meest waarschijnlijke plaats van herkomst. 

Natuurlijk kunnen er dan nog onduidelijkheden blij

ven bestaan, maar door bestudering van de stads- en 

gietersmerken kunnen ook deze mogelijk worden 

verhelderd. Mits het object leesbaar is gemerkt. Mits 

deze merken herleid kunnen worden naar een stad of 

tinnegieter. Mits er niet is geknoeid met het object... 

Hoe werkt het systeem van Boucaud? Hij definieert 

een drietal karakteristieke basistypen van een kan: de 

'forme à épaulement' (een kan 'met schouders', zoals 

op de foto's bij dit artikel), de 'forme tronconique' 

(hierbij loopt het kanlichaam naar boven taps toe) en 

de 'forme balustre' (een kan met een balustervormi

ge buik) . Vervolgens beschrijft hij selectiecriteria voor 

de verschillende onderdelen van de kan : de voet, de 

hals, het scharnier en ten slotte de duimrust. Bij elk 

toegepast criterium wordt de mogelijke herkomst 

van de onderzochte kan steeds verder en nauwkeuri

ger gedefinieerd. 

Na enige oefening is die herkomst vaak zelfs tot één 

bepaalde stad te herleiden. Sterker nog: veel serieuze 

verzamelaars herkennen inmiddels in één oogopslag 

de afkomst van een kan . Een volgende blik op de 

merken, indien aanwezig, bevestigt deze eerste ver

onderstelling. Of gaat het toch niet zo gemakkelijk? 

Zoals bijvoorbeeld bij de kleine kan uit Troyes! 
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Troyes: een slippertje in Parijs? 

We passen de Boucaud-criteria toe. Het kannetje is 

van het schoudervormige type (epaulement). De hals 

en de buik zijn cylindrisch . Wanneer de duimrust de 

vorm zou hebben gehad van een palmblad was zijn 

afkomst vrijwel zeker de Champagnestreek en met 

name uit de stad Troyes. Een duimrust met twee 

eikels echter kon duiden op een XVlle eeuws kanne

tje uit Artois of Picardie. 

Afb. 2. Dezelfde kannen met duimrust en scharnier 
pront in beeld. Let op: de vorm van de duim rust van de 
kleinste kan (e) is zeer afwijkend van die van de twee 
grotere kannen (A en B). 

Geen van beide mogelijkheden zijn hier van toepas

sing. De duimrust heeft de vorm van een 's brisé', een 

gebroken S (afb. 2-3a). Dit duidt, mits in combirjatie 

met een tweekakig scharnier, op een herkomst uit de 

stad Parijs. Een gebroken S met een éénkakig schar

nier zoals bij dit kannetje wijst op een afkomst uit de 

directe omgeving van Parijs, of uit veel verder gelegen 

steden als Clermont-Ferrand, Lyon, of Castelnaudary, 

diep in het zuiden van Frankrijk. Of misschien wel 

Arcis-sur-Aube in de Champagnestreek? Deze laatst 

genoemde plaats ligt overigens maar dertig kilometer 

verwijderd van Troyes. Hoe nu? 

de Tinkoerier • jaargang 19' nummer 2· december 2011 

Afb. 3a. Kan (e) uit Troyes; hoogte totaal: 17,0 cm; 
diameter voetplint: 6,5 cm; inhoud: 0,3 I. De kan heeft 
een tweekakig scharnier en een duim rust in de vorm van 
een S-brisé. Deze twee ogenschijnlijk Parijse kenmerken 
zijn hoogst opmerkelijk bij een kan die qua fenotype en 
merktekens evident zijn oorsprong vond in Troyes. 

Afb. 3b. Op de buitenkant van de bodem van kan e 
bevindt zich het stadsmerk van Troyes in de vorm van 
een gekroonde roos, de naam Troyes en het jaartal 
1761. Het gietersmerk toont in een cartouche de 
initialen NR van een nog onbekende gieter. Ook draagt 
de kan op het deksel de eigenaarsinitialen FD. 
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Troyes: een slippertje in Parijs? 

Afb. 4a. Kan (A) uit Troyes; hoogte totaal: 21,1 cm; 
diameter voetplint: 8,0 cm; inhoud: 0,59 I. Oe kan 
heeft een éénkakig scharnier en een duimrust in de 
vorm van een palmet met 5 geledingen. 

Afb. 4b. Oe merken van kan A zijn ingeslagen op de 
buitenkant van de bodem. Het zijn een stadsmerk in 
de vorm van een dubbele FF, de plaatsnaam Troyes en 
het jaartal 1749 en een controlemerk in de vorm van 
een gekroonde lelie (fleur de lis) met de initialen van 
de onbekende gieter NPP. Op het deksel staan de 
eigenaarsinitialen EL. 

Zoals eerder gezegd : een blik op de merken kan 

inzicht verschaffen (afb. 4a, 4b en Sa, Sb) . Het kanne

tje in kwestie heeft duidelijk leesbare merken, het 

stadscontrolemerk van Troyes met het jaartal 1761 

en het.merk van een onbekende gieter met de initia

len NR. Het kannetje is in perfecte staat, onderging 

geen enkele reparatie en er is ook bij nauwkeurige 

bestudering met de loupe geen 'creatief maakwerk' 

te constateren . Het is dus wel degelijk in Troyes ver

vaardigd, dan wel gekeurd. Geen mariage dus, maar 

die duimrust uit Parijs? 

Het is merkwaardig dat de Parijse duimrust ook in de 

ver van de hoofdstad verwijderde provincies wordt 

aangetroffen. Boucaud geeft in zijn boek de volgende 

hypothese. In de tweede helft van de achttiende 

eeuw gingen de tinnegieters uit sommige steden bij 

het ijken van hun kannen zich conformeren aan de 

maatvoering die in Parijs in die tijd gebruikelijk was : 

'Ia jauge de Paris'. Een soort herijking van hun eigen 

maten. Om deze nieuwe maten te onderscheiden 

van de tot dan gebruikte zou in deze plaatsen ook de 

Parijs duimrust zijn geïntroduceerd? 

Het blijft een veronderstelling. Nagemeten blijkt de 

inhoud van ons kannetje een 'setier', circa 300 centili

ter, een maat die precies overeenkomt met de toen al 

vele jaren gebruikelijke inhoudsmaat van Troyes. En 

de Parijse 'setier' had volgens historische bronnen 

toen een inhoud van slechts circa 240 centiliter. 

Ook Boucaud geeft geen duidelijk antwoord. Het zou 

dus best zo kunnen zijn dat de jonge Parijse tinnegie

ter NR op vrijersvoeten met zijn gietmodellen bij een 

geliefde in Troyes is beland. Dan is er dus wellicht 

toch sprake van een mariage! 



Gemerkt met een Franse slag (7) 

Troyes: een slippertje in Parijs? 

Afb. Sa. Kan (8) uit Troyes; hoogte totaal: 
21,5 cm; diameter voetplint: 8,0 cm; 
inhoud: 0,6 I. Ook deze kan heeft een 
éénkakig scharnier en een duimrust in de 
vorm van een palmet met 5 geledingen. 

Afb. Sb. De merken van kan 8 bevinden zich op de 
buitenzijde van de bodem: achtereenvolgens een 
scheef ingeslagen stadsmerk bestaande uit een 
gekroonde C met de plaatsnaam (TRO) YES en het 
jaartal (169)6 en een eveneens slordig afgeslagen 
gietersmerk met de initialen E (?) C, voor een 
onbekende gieter. 
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Kannen uit Montier-en-Der 

Danièle Renner & Michel Schonn 

Montier. 
en Der • 

Troyes • 
Bar-sur

Aube 

Joinville 

Aan de typologie van de Franse kannen zoals deze in 1959 werd 

beschreven door Charles Boucaud' valt niet te ontkomen! In de loop 

der jaren is echter gebleken dat in bijna alle regio's de vorm van deze 

kannen veel vaker en veel grotere variaties vertonen dan destijds 

door hem beschreven. Wij geven hiervan een voorbeeld aan de hand 

van vier kannen afkomstig uit de stad Montier-en-Der. 



Kannen uit Montier-en-Der 

Afb. A Controle- en gietersmerk voorkomend op de kannen van afbeelding 1 tlm 4 

De kaart geeft een inzicht van de geografische situa

tie van deze stad . Nu maakt deze deel uit van het 

departement Haut-Marne, terwijl het onder het 

Ancien Regime tot de Champagne behoorde. De pro

ductiecentra van tin waren talrijk, vooral in het zui

delijk deel. De belangrijkste steden zijn: Troyes, Bar

sur-Aube, Joinville, Vignory, Langres, Chaumont en 

Saint-Florentin. 

De tinnegieters, actief in Montier-en-Der, hebb~n een 

mooie cimarre ontworpen met een karakteristieke 

vorm die zich onderscheidt van alle overige cimarres 

in deze streek. Daartegenover tonen de vormen van 

de vier hier beschreven kannen (afb. 1-4) geen enkele 

originaliteit en zijn deze niet meer dan een afspiege

ling van de modellen, die men kent in de genoemde 

omliggende plaatsen. 

Het is zeer waarschijnlijk dat de tinnegieters voor de 
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productie gebruik hebben gemaakt van gietvormen 

die van andere tinnegieters in de omgeving werden 

gekocht. 

Het naast elkaar voorkomen van deze vier verschil

lende kannen uit dezelfde periode is verrassend. Wat 

is het nut van de zo van elkaar afwijkende vormen 

van deze maatkannen die alleen voor wijn werden 

gebruikt? In zijn boek noemt Boucaud het naast 

elkaar bestaan van twee zo verschillende typen 

maatkannen in Normandië moeilijk uit te leggen. 

Vijftig jaa r later zij n wij nog n iet veel verder met 

onze kennis op dit gebied en geldt deze conclusie 

niet alleen nog steeds voor Normandië en maar 

evenzeer voor àlle Franse provincies; dus ook hier. De 

mogelijke uitleg dat iedere vorm zou kunnen corres

ponderen met een specifieke lokale inhoudsmaat is 

nog niet overtuigend bewezen. Het blijft dus een 

mysterie. 

77 



Kannen uit Montier-en-Der 

Afb 1 

Hoogte tot bovenkant rand: 14,5 cm; hoogte totaal: 
16,8 cm; inhoud: ongeveer 0,310 I. Gemerkt aan de 
buitenkant van de bodem: 
- controlemerk in de vorm van de gekroonde C, 

plaatsnaam MONTANDIER en jaartal 1756. Dit 
controlemerk, dat ook voorkomt op de drie andere 
kannen, is tot op heden het enige bekende voor deze 
regio en komt blijkbaar alleen voor bij étain 
commun; 

- meestermerk in de vorm van de gekroonde hamer 
met gietersinitialen RT, voor een nog onbekende 
meester (afb. A). 

Deze kan is door Charles Boucaud als enige vermeld 
voor Montier-en-Der (blz. 157) en lijkt in het algemeen 
op het type Trayes, onder andere door de vorm van de 
buik, de rechte hals en een rudimentair gevormde 
gietmond. De duimrust en double grain lijkt echter op 
die uit Joinville. (Collectie: Danièle Renner, voorheen 
collectie René Richard.) 

Afb 2 

Hoogte tot bovenkant rand: 15, 7 cm; hoogte totaal: 
19 cm (er is rekening gehouden met de door het 
gebruik vervormde voetplint); inhoud: ongeveer 0,411. 

Gemerkt aan de buitenkant van de bodem: 
- controlemerk in de vorm van de gekroonde C, plaats

naam MONTANDIER en jaartal 1756 (identiek als bij 
de eerste kan); 

- meestermerk in de vorm van de gekroonde hamer 
met gietersinitialen RT, voor een nog onbekende 
meester. 

Deze kan is een karakteristiek voorbeeld van het type 
Joinville met inbegrip van de ballustervormige inge
snoerde buik. De duim rust in de vorm van twee eikels 
komt ook voor in Joinville, zij het minder frequent. 
(Collectie: Danièle Renner.) 



Kannen uit Montier-en-Der 

Afb 3 
Hoogte tot bovenkant rand: 21 cm; hoogte totaal: 

23,7 cm; inhoud: ongeveer 0,811. Gemerkt aan de 

buitenkant van de bodem: 

- controlemerk in de vorm van de gekroonde C, 

plaatsnaam MONTANDIER en jaartal 1756 (identiek 

als bij de eerste kan); 

- meestermerk in de vorm van de gekroonde hamer 

met gietersinitialen RT, voor een nog onbekende 

meester. 

Dit model komt nog het meest overeen met daty an 

Joinville, met uitzondering van de vorm van de buik. 

(Collectie: Michel Schonn, voorheen collectie René 

Richard.) 

Vertaald uit het Frans door de redactie 

Noten 

Afb4 
(overgenomen uit Étains Haut-Marnais z

). Hoogte tot 

bovenkant rand: 27,5 cm; inhoud: niet bekend. 

Gemerkt aan de buitenkant van de bodem: 

- controlemerk in de vorm van de gekroonde C, plaats

naam MONTANDIER en jaartal 1756 (identiek als bij 

de eerste kan) ; 

- meestermerk in de vorm van de gekroonde hamer 

met gietersinitialen RT, voor een nog onbekende 

meester. 

Deze kan toont veel overeenkomst met de kannen van 

het type Chaumont, Chóteauvillain (gelegen op 20 

km. ten westen van Chaumont), Langres en Vignory. 

(Privécollectie.) 

1. Boucaud, Charles: Les Pichets d'Etain, mesures à vin de l'ancienne France, Paris (1959) 

2. Étains Haut-Marnais, Musées Chaumont-Langers (1994), page 69 
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Een merkwaardig kistje 

J.F.H.H. Beekhuizen, tekst 
Leendert Jansen-Mediafoto, fotografie 

Bij de opnamedag van Tussen Kunst & Kitsch in het 

Rijksmuseum van Oudheden te Leiden kreeg ik ter 

beoordeling een metalen kistje op mijn tafel (afb. 1). 

De eigenaar vroeg mij naar de functie en de leeftijd 

van dit opmerkelijke object. Hij verkeerde in de 

veronderstelling dat het in het midden van de 

zestiende eeuw vervaardigd zou zijn. En wees mij op 

de merken aan de buitenkant van de bodem (afb. 2). 

Deze merken zijn een gekroonde X tussen het 

engelmerk met gietersnaam F.V.D.BOGAERT en de 

gekroonde roos met in de band van de kroon met 

gietersinitialen F.V.D.B. Verderop komen wij hierop 

terug. 

Afb. 1 Voorzijde kistje 

Afb. 2 Onderzijde kistje 



Een merkwaardig kistje 

Afb. 3 Voorzijde deksel en frontpaneel v.i.n.r. 

• JACOBUS 

• De Heilige familie - Maria - Christus - Jozef 

• BARTLOMEUS 

• FILIPPUS 

• het alziend oog (het oog van God dat waakt over de 

mensheid) 

• MAT/AS 

Afb. 4 Zijkant 

• ANDRE 

• JOHAN 
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Afb. 5 Achterzijde deksel en achterpaneel v.i.n.r 

• TOMAS 

• het Lam Gods met kruis, daarboven de duif 

• JACOBUS MI (MI staat waarschijnlijk de Mindere). 

• PETRUS 

• God de Vader met in de hoeken de symbolen van de 

vier evangelisten: links boven de engel van 

Mattheus; links boven de stierenkop van Lucas; de 

leeuw van Marcus en de arend van Johannes. 

• SIMON 

Afb. 6 Zijkant 

• MATEUS 

• JUDAS 



Een merkwaardig kistje 

Afb. 7 Oe papieren binnen bekleding is nog deels aanwezig 

82 

Het kistje is gegoten, staat op vier hoekige pootjes 

en heeft een rechthoekig met een bol- driekakig

scharnierend deksel. Het heeft een reliëfversiering in 

de gotische stijl met afbeeldingen van de twaalf 

apostelen en enkele andere kerkelijke scènes. 

Het kistje is gemerkt door Franciscus van den 

Bogaert, tinnegieter te 's-Hertogenbosch (afb. 8) . Hij 

was in 1786 lid van het Kramersgilde en in 1798 

wordt hij vermeld als provinciaal commissaris van 

het gildel. Het is echter niet voor de handliggend dat 

een in neogotische stijl vervaardigd kistje in de acht

tiende eeuw gemaakt zou zijn . Eerder komt de 

negentiende eeuw aanmerking. In dat geval zou de 



Een merkwaardig kistje 

Bossche tinnegieter Franciscus Gijsbertus Joannes 

van den Bogaert (F.G. van den Bogaert 1790 -1843 ), 

waarschijnlijk de zoon van deze Franciscus van den 

Bogaert, in aanmerking komen 2. In 1821 was hij een 

"loodpletmolen en fabriek van getrokken tinnen en 

loden buizen" begonnen en ook een tinnegieterij3. Hij 

zou de merken van zijn 'vader' gebruikt kunnen heb

ben. Franciscus Gijsbertus van den Bogaert overlijdt 

in 1843 en als hij de merken van zijn vader gebruikt 

heeft dan moet het kistje vóór 1843 vervaardigd zijn . 

Toch dateer ik het kistje later in de negentiende 

eeuwen daarmee komt Rouppe van der Voort in 

beeld. In 1842 wordt er een samenwerkingsovereen

komst gesloten tussen Franciscus Gijsbertus Joannes 

van den Bogaert en Rouppe van der Voort, die per 

1 januari 1843 wordt bezegeld4. Tot omstreeks 1871 

blijft de familie Van den Bogaert samenwerken met 

Rouppe van der Voort. Het zou goed kunnen dat 

Afb. 8 Merken van F.R. van den Bagaert 
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Rouppe van der Voort de merken van zowel 

Franciscus van den Bogaert als die van Franciscus 

Gijsbertus van den Bogaert is blijven gebruiken. 

Ton Kooyman schrijft dat zolang de familie Van den 

Bogaert betrokken was bij het bedrijf Rouppe van der 

Voort, de laatstgenoemde mogelijk de merken 

gebruikt heeft van beide tinnegieters Van den 

Bogaert, om te profiteren van hun naamsbekend

heidS. Pas na 1870 gaat Van der Voort zijn eigen merk 

gebruiken 6 . Maar dan nog bestaat de mogelijkheid 

dat Van der Voort in het geval van dit kistje de mer

ken gebruikt heeft van Franciscus van den Bogaert. 

Het kistje is vervaardigd uit een tin/lood verbinding, 

met een hoger lood- dan tingehalte. Deze legering 

past zeker binnen het kader van de werkzaamheden 

van Rouppe van der Voort. Ik durf dan ook te stellen 

dat dit kistje een uniek product uit zijn atelier is. 

Waarvoor het kistje gediend heeft, blijft een vraag. 

Of het een kerkelijke functie gehad heeft, betwijfel ik. 

Afmetingen: 

breed : 19,4 cm., diep: 9 cm., hoog: 18,7 cm. 

Gewicht : 3,6 kg. 

Noten 

1 B. Dubbe e.a. - Nederlandse Tinnegieters & Tinmerken, 

Amsterdam 2009, blz. 241, nr. 1236 en nr. 1236-5 en 1236-7. 

2 idem, blz. 239. 

3 met dank aan de heer Ton Kooyman. 

4 AA Kooyman - Rouppe van der Voort, een Bossche tinnegie

te r, in: De Tinkoerie r, mededelingenblad van de Nederlandse 

Tin Vereniging,jaargang 12, nummer 1,juni 2004, blz. 24 e.v. 

5 idem, blz. 26. 

6 Ton Kooyman - Reacties op vor ige artikelen. Nog vroegere 

litermaat van Rouppe van der Voort, in: de Tinkoerier, mede

delingenbla d van de Nederla ndse TinVereniging, jaargang 19, 

nummer 1, juni 2011, blz. 52. 



NH Kerk in Akersloot al 300 jaar in bezit van een 

tinnen avondmaalsbeker 

H.B. van Wijk, tekst 
J.F.H.H. Beekhuizen, fotografie 

In B. Dubbe, Tin en tinnegieters in Nederland1 en ook 

in Monumenten voor Geschiedenis en Kunst2 wordt -

met foto - melding gemaakt van twee gegraveerde 

avondmaalsbekers die nog in gebruik zijn bij de 

Nederlandse Hervormde Kerk te Akersloot. Na het 

maken van een afspraak werd ik daar vriendelijk 

ontvangen door ds. G.J. van Aller en mevrouw Vos en 

mocht ik in de Waterstaatskerk, thans voor de PKN 

Gemeente, de bekers uitgebreid bezien. 

Afb. 1 

Afb. 2 

De beker die mij het meest intrigeerde - en waartoe 

ik mij verder beperk - met gegraveerde voorstellin

gen van het Leven en de Passie van Christus, is dit 

jaar 300 jaar in het bezit van de Gemeente. Hij heeft 

een roosmerk met gietersinitialen BA. Deze initialen 

zijn helaas niet aan een vroeg achtiende-eeuwse gie

ter te relateren . Er is een schenkersinscriptie die 

luidt: IHS - Pieter Jacopse Kryne - Grietie Areians
Alebart Jacopse Kryne - Anno 1711. 

Mijn interesse in de beker werd gewekt nadat ik zelf 

een tinnen avondmaalsbeker met dergelijke gegra

veerde voorstellingen van het Leven en de Passie van 

Christus had verworven (afb. 1). Ik wist dat er nog 

meer van deze bekers moesten zijn en geleidelijk aan 

kwam ik tot een aardig rijtje. 

De aanduiding avondmaalsbeker ligt voor de hand : 

het type komt veel voor, ook in zilver; de grootte van 

de beker wijst op gebruik in de protestantse ere

dienst en in dit geval zijn de afbeeldingen religieus 

van aard. 

Mijn beker heeft de kenmerkende slanke, naar boven 

licht uitlopende vorm, is 16,8 cm. hoog, de uitwendi

ge diameter van de standring is 8,8 en bovenaan 10 

cm. De Akerslootse beker is 3 mm hoger dan de 

mijne en is op dezelfde wijze en met dezelfde voor

stellingen gegraveerd. 



NH Kerk in Akersloot al 300 jaar in bezit van een 

tinnen avondmaalsbeker 

Afb. 3a DE BOOTSCHAP MARIA DE GEBOORTE CRIETIS TOT BETTELEM 

Afb. 3b DE 3 CONINGEN DE VLUCHT NA EGIPTE 

Ook mijn beker heeft een schenkersinscriptie en wel 

aan de binnenkant van de standring, luidend: 

TRINTIE PIETERS DEN 5 OCTOBER 1712 (afb. 2). 

Op de wand zijn in drie rijen onder elkaar voorstellin

gen gegraveerd over het leven, sterven en de \i\(eder

opstanding van Christus, zoals daarover in de vier 

evangeliën in de Bijbel wordt verhaald. 

Het begint bovenaan met de engel die Maria de 

komst van haar kind Jezus aankondigt, dan de stal 

met de ouders en de jonggeborene, de os en de ezel 

en de drie koningen die Jezus eer komen bewijzen

daartoe de weg gewezen door een zespuntige ster. 

Op het laatste plaatje bovenaan zien we de vlucht 

naar Egypte (afb. 3a en 3b). 
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NH Kerk in Akersloot al 300 jaar in bezit van een 

tinnen avondmaalsbeker 

Afb. 4a IUDAS ONTVANGT DE 30 SULVERLINGE 

Afb. 4b EN VERRAERT CRISTlS MET EEN KUS PEETERIS VERLOOGGENIN 

Afb. 4c IUDAS VERHANGHT SYN SELVER 

De middelste rij laat zien dat Judas geld krijgt voor 

zijn verraad, dan de gevangenneming van Jezus, 

Petrus die verloochent tot Jezus' kring te behoren 

gevolgd door een kraaiende haan en tenslotte Judas 

die zich verhangt uit wroeging over zijn verraad, 

'Judas verhanght syn selver' luidt de toelichtende 

tekst (afb. 4a - 4c) . 

Onderaan zien we Jezus aan het kruis met boven zijn 

hoofd het Christusmonogram IHS, dan het geopende 

graf met twee engelen die de drie vrouwen vertellen 

dat Jezus is opgestaan, daarna Jezus die voor zijn dis

cipelen verschijnt en afsluitend het Lam Gods (afb Sa 

en Sb). 

Onder alle afbeeldingen is een tekst opgenomen die 

u itleg verschaft . 



NH Kerk in Akersloot al 300 jaar in bezit van een 

tinnen avondmaalsbeker 

Afb. Sa OE PASSIE OE VROUWE KOME TOT HET GRAF 

Afb. Sb CRITIS VERSCHINT BY SYN DESIPELEN 

Afb. 6 Gekroond roosmerk 
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Het graveerwerk is gedaan in zigzaglijntjes met een 

burijn of een radeerwieltje en in nog dunnere rechte 

lijntjes. Dat het hier volkskunst betreft legt Dubbe 

uit door te wijzen op het 'verhalend karakter', 

'duidelijk en direct onder weglating van details', 

'de simplistische wijze van voorstellen', 'het niet 

toepassen van de wetten van perspectief' en de 

merendeels 'eigentijdse kleren'3. 

Verwijzingen en geluk brachten me op het spoor van 

nog vier op het eerste gezicht dezelfde bekers, één in 

particulier bezit in Engeland, één in het Victoria en 

Albertmuseum in Londen, één in het Noordbrabants 

Museum, één in het Openluchtmuseum in Arnhem 4 . 

Mijn beker heeft een incompleet roosmerk onderop 

de bodem, waar de initialen PP uit te destilleren zijn 

(afb. 6). De gieter PP, die ook op vier andere bekers 

wordt vermeld, is Pieter Ploegman te Amsterdam. Hij 

werkt vanaf 1688, wat niet strijdig is met de op de 

bekers aangetroffen dateringen, de oudste 1706, de 

jongste 1712. 

Ook op de Noordbrabantse beker is een schenker ver

meid: Cree/is lacopse Van Marcke Oen 30 Maey 1712 

en op die van Arnhem is dit Geertie Cree/is den 2 

Maey 1706. Deze dateringen betreffen dus het jaar 

van schenking. 

De taferelen die op de bekers zijn aangebracht zijn 

op alle bekers, uitgezonderd de Arnhemse, voorzien 

van een toelichtende tekst. De schrijfwijze is niet 

identiek, Bethlehem wordt bijvoorbeeld gespeld als 
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NH Kerk in Akersloot al 300 jaar in bezit van een 

tinnen avondmaalsbeker 

Bettelhem en Betlem, discipelen als desypelen en 

restellen en Egypte als Egipt, Egipte en Egupten. Er 

zijn talloze kleine verschillen die mijns inziens eerder 

toe te schrijven zijn aan het in de achtiende eeuw 

ontbreken van een Woordenboek der Nederlandse 

Taal dan dat er de hand in gezien kan worden van 

een paar wel te onderscheiden graveurs. 

Over de kwaliteit van de gegraveerde taferelen merkt 

Dubbe in zijn artikelS over de Arnhemse beker op de 

afbeelding van personen en zaken op de Arnhemse 

beker fraaier te vinden dan die op de beker van 

Akersloot, terwijl ook de compositie 'meer gesloten' 

is. Hij veronderstelt dat de bekers door verschillende 

graveurs naar een zelfde voorbeeld zijn vervaardigd. 

Dat is natuurlijk heel goed mogelijk, alhoewel verge

lijking van de zes bekers mijns inziens geen signifi

cante verdeling in subgroepjes toelaat. Kennelijk is 

dit genre begin achtiende eeuw in de mode geweest 

en er zijn er vast nog meer in omloop gebracht. De 

combinatie van de esthetische vorm van de beker en 

de pathetiek van het beeldverhaal vind ik bijzonder 

aangenaam en dat zullen er destijds vast en zeker 

velen net zo hebben gevonden. 

Tabel h/cm literatuur schenkers-

ja/neen inscriptie 

1. Akersloot 17,1 ja ja 

2. Arnhem 17,0 ja ja 

3. N.-Brabant 17,3 ja ja 

4. Part. NL 16,8 neen ja 
5. V&A Londen 17,2 ja 
6. Part. UK 17,0 ja 

Noten 

1 Dubbe 1978, Lochem p. 283 en 286 

2 Monumenten, p. 1, afb. 254 

3 Dubbe 1965, p. 20, zie onderstaande Literatuur, ad 2 

4 Er bevindt zich ook nog een exemplaar in het Frans 

Halsm.useum, aldus Dubbe 1978, voetnoot 13 bij hoofdstuk 

10; dat exemplaar heb ik niet gezien en documentatie is mij 

niet bekend. Door de naweeën van aangetroffen asbest in het 

depot is dit stuk tijdelijk niet bereikbaar. In diezelfde voet

noot vermeldt Dubbe 'particulieren '. Of dat er meer zijn dan 

de twee in dit artikel vermelde is mij niet bekend. 

5 Dubbe 1965, p. 20, zie onderstaande Literatuur, ad 2 

Literatuur 

algemeen : Dubbe 1978: B. Dubbe, Tin en tinnegieters in 

Nederland, Lochem 1978. 

- B. Dubbe, Nederlandse Tinnegieters & Tinmerken, Amsterdam 

2009. 

- ad 1: J.J.F.W. van Agt, De Monumenten voor Geschiedenis en 

Kunst van Waterland en Omgeving, deel VIII, 1e stuk, Den 

Haag 1953. 

- ad 2: Dubbe 1965: B. Dubbe, 'Een tinnen avondmaalsbeker', 

in: Bijdragen en Mededelingen van Het Nederlands 

Openluchtmuseum,jaargang 28,1965 no. 1, p.15 - 21. 

- ad 3: Catalogus tentoonstelling Noordbrabants Museum, 

'Een Eigenzinnig Verzamelaar I Karel Azijnman 1876 -1936', 

nr. 43, inv.nr. 9299. 

- ad 5: Anthony North, Pewter at the Victoria and Albert 

Museum, Londen 1999, p. 172 -173 nr. 273. 

- ad 6: H.J.L.J. Massé, Pewter Plate, London 1910, p. 122 -125. 

De beker is daar - net als in de eerste druk van 1904-

spiegelbeeldig weergegeven. 

- Catalogus Sotheby's Sussex, June 16, 1998, lot 378. 

tekst herkomst merk datering 

bij afb. 

ja schenking BA 1711 

aankoop PP 1706 

ja ? PP 1712 

ja beurs PP 1712 

ja Port beq uest PP XVIIIa 

ja veiling PP 1711 



Vijf octagonale kannen in Nederlands bezit - vervolg 

J.F.H.H. Beekhuizen, tekst en fotografie 

In mijn artikel in Pewter Ware 13, verschenen ter gelegen

heid van het 40-jarig jubileum in de Nieuwe Spiegelstraat 

in Amsterdam, schrijf ik dat er vijf octagonale kannen in 

Nederlandse verzamelingen bekend zijnl. Een in museum 

Boymans van Beuningen en een in het Rijksmuseum. Drie 

zijn er te vinden in particuliere collecties. Maar sinds kort 

zijn er twee exemplaren bij gekomen. 

Afb. la Octagonale kan 

de Tinkoerier • jaargang 19 • nummer 2' december 2011 

Afb. 1b Tweekakig scharnier 

De eerste van deze twee kannen heeft evenals 

alle octagonale kannen een tweekakig schar

nier en is niet gemerkt (afb. la en lb). Op het 

deksel is een huismerk gegraveerd (afb. IC) en 

op het handvat is nog een deel van een gegra-

veerde eigenaarsnaam te vinden: P BEc... 

(afb. ld). Het deksel heeft een knopje als 

ornament. Helaas is er niets over 

de herkomst of vindplaats bekend. 

Afb. 1c Huismerk 

Afb. 1d Eigenaarsnaam 
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Vijf octagonale kannen in Nederlands bezit - vervolg 

Afb. 2a Octagonale kan zonder deksel 

Afb. 2b Tweekakig scharnier 

Het andere exemplaar, 

afkomstig uit de collectie van René 

Richard, heeft een tweekakig schar

nier met de origineel tinnen schar

nierpen, maar het deksel ontbreekt 

(afb. 2a en 2b)2. De kan is gemerkt 

aan de bovenzijde van het handvat 

met een onduidelijk (gieters)merk 

(afb. 2c) . Ook op dit handvat is 

gegraveerde eigenaarsnaam te vin

den : Del VILlERBON? (afb. 2d) . 

Verder zijn er bij en onder het merk 

nog enkele letters te vinden. 

De vindplaats is onbekend. 

Afb. 2c Merk 

Afb. 2d Eigenaarsnaam 



Vijf octagonale kannen in Nederlands bezit - vervolg 

Schema kan afb. la 

A B C D E F G 

1 2,7 2,6 2,6 2 2,6 2,9 2,3 

2 3,44 3,44 3,44 3,7 3,4 3,45 3,4 

1 Lamel bovenzijde rand V Doorsnede voet 

2 Lamel voet 

Afmetingen: 

Hoogte incl . duimrust: 18,1 cm. 

Hoogte incl. knopje: 18,5 cm. 

Herkomst: 

Particuliere collectie, Engeland 

Bonham - Veilingcatalogus 13 mei 2010 

Huidige verblijfplaats: 

Particuliere collectie, Nederland 

Literatuur: 

Bonham - Veilingcatalogus 13 mei 2010, 

blz. 42 en 43, nr. 220. 

de Tinkoerier • jaargang 19' nummer 2' december 2011 

H 

2,5 

3,4 

Schema kan afb. 2a 

A B C D E F G H 

1 4,0 3,52 3,5 3,77 4,07 3,84 3,6 3,89 

2 5,6 4,85 5,1 5.2 5,1 7 4,85 5,3 5,6 

1 Lamel bovenzijde rand V Doorsnede voet 

2 Lamel voet B Doorsnede rand boven 

Afmetingen: 

Hoogte: 23,2 cm . 

Hoogte (incl. scharnier) : 24,1 cm . 

Herkomst: 

Collectie René Richard , Frankrijk. 

Huidige verblijfplaats: 

Particuliere collectie, Nederland. 

Literatuur: 

R. Richard - Potiers d'Étain de I'ancien Languedoc et du 

Roussillon, Languedoc 1988. 
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Vijf octagonale kannen in Nederlands bezit - vervolg 

Samenstelling van de metaallegering van drie octagonale kannen 

PW 13, blz. 100, nr. 715 

lichaam bodem 

Tin 93,77 92,21 

Lood 0,537 2,15 

Koper 1,95 1,74 

Ijzer 2,96 2,72 

Bismut 0,093 

No match 5,3 5,5 

104,610 104,32 

De bovenstaande drie octagonale kannen zijn aan 

een röntgenonderzoek onderworpen. Het vierde 

exemplaar, zonder deksel, moet nog onderzocht 

worden . 

Opmerking 

Röntgenstraling heeft een geringe indringdiepte in 

het metaal en wordt gebruikt voor het meten van de 

samenstelling van het oppervlak van een voorwerp. 

De meting is gevoelig voor stoffen die zich aan het 

oppervlak hebben gehecht. De resultaten kunnen 

relevante spreiding vertonen. Bijvoorbeeld bij de kan 

van PW 13, blz. 100, nr. 7 is er in de bodem 2,15% 

lood gevonden. Dat kan ook 0,18% meer of minder 

zijn. 

Engels of continentaal 

De vraag of de kannen op het continent of in 

Engeland vervaardigd zijn, blijft moeilijk te beant

woorden. Daar de meeste kannen op het handvat 

van een tekst voorzien zijn in het Frans duidt dit op 

PW 13, blz. 100, nr. 816 Kan, afb. la 
lichaam deksel 

96,41 59,22 93,31 

0,720 30,73 2,22 

1,42 1,63 1,93 

2,78 0,659 

1,44 

4,1 5,5 

98,55 99,90 103,619 

Franse of Zwitserse productie3. R. Richard constateert 

eveneens dat de gegraveerde eigenaarsnamen alleen 

in het Frans voorkomen 4 . 

Ook latere achtkantige Franse en Zwitserse voorwer

pen zouden deze bewering kunnen staven. 

Maar misschien kan het volgende feit ons een stapje 

dichter bij de oplossing van dit vraagstuk brengen. 

Twee van de zich in Nederlandse collecties bevinden

de kannen hebben een zittend leeuwtje op het dek

sels. Ook een van de kannen die gevonden zijn bij de 

opgravingen in 1869 en 1882 -1884 in de ruïne van 

kasteel Alt-Homberg in het Fricktal bij Wiltnach, in 

kanton Aargau, heeft een zittend leeuwtje als orna

ment op het deksel 6. 

Waar vinden we dikwijls dergelijke decoratie op het 

deksel? In Zwitserland. In Tin uit Europese landen 

staat een achttiende-eeuwse buikkan uit Wallis afge

beeld met een zittend leeuwtje op het deksel 7. In 

Pewter Ware 12 ziet men eveneens een buikkan met 

een leeuwtje op het deksel. Deze kan is vervaardigd 

door André Utin uit Vevey in het tweede/derde kwart 



Vijf octagonale kannen in Nederlands bezit - vervolg 

Afb. lb Scharnier en duim rust 

van de achttiende eeuw8. In de catalogus van het 

Landesmuseum in Zürich staan geen buikkannen 

afgebeeld met een zittend leeuwtje. Wel diverse 

kannen met een ramskop9, hondenkop of dolfijntje 

op het deksel 10. Bij andere kanvormen in 

Zwitserland, zoals bij de Stitze, zit er een pijnappel

knop dan wel een knop in de vorm van drie schijfjes 

op het deksel11. De stegkannen hebben zonder uit

zondering een decoratie op het deksel, hetzij een 

knop, morenkop of een knop in de vorm van drie 

schijfjes12. Ook veel zogeheten Bügelkannen , 

Rundelen , Aussergewönliche Kannen en Humpen 

de Tinkoerier • jaargang 19' nummer 2' december 2011 

hebben dekselknoppen13. Bij de Kurbiskannen en de 

Kelchkannen treft men geen versieringen op het dek

sel aan 14. 

Uiteraard komen er in Engeland knopjes op het dek

sel voor, maar een zittend leeuwtje ben ik tot op 

heden niet tegengekomen . Het bovenstaande bete

kent niet dat de octagonale kan uitsluitend van 

Zwitserse makelij zou zijn, maar brengt deze veron

derstelling wel dichterbij. Het versterkt opnieuw het 

vermoeden dat deze kannen in ieder geval continen

taal van oorsprong zijn. Tenzij het bewijs gevonden 

wordt dat de in Engeland gevonden octagonale kan

nen daar ook daadwerkelijk zijn vervaardigd. 

Noten 

1 J.F.H.H. Beekhuizen - Vijf octagonale kannen in Nederlands 
bezit, in: Pewter Ware l3, Amsterdam 2009, blz. 87 e.v. 

2 R. Richard - Potiers d'Étain de I'ancien Languedoc et du 
Roussillon, Languedoc 1988, blz. l31, fig. 169 (bailustervormi
ge kan in acht delen (deksel verloren), in plakken gemonteerd 
vóór het gebruik van de draaibank door de tinnegieter. 
Frankrijk XIV/ XVe eeuw). 

3 J.F.H.H. Beekhuizen - Vijf octagonale kannen in Nederlands 
bezit, in: Pewter Ware l3, Amsterdam 2009, blz. 94. 

4 R. Richard - Potiers d'Étain de I'ancien Languedoc et du 
Roussillon , Languedoc 1988, blz. 130. 

5 J.F.H.H. Beekhuizen - Vijf octagonale kannen in Nederlands 
bezit, in: Pewter Ware l3, Amsterdam 2009, blz. 87, afb. 4, 
blz. 93, afb. 9. 

6 idem, blz. 85 en 86, afb, 1 en 2. 
7 J.F.H.H. Beekhuizen - Tin uit Europese landen, Amsterdam 

1979, blz. 80. 
8 U.H.H. Beekhuizen - Pewter Ware 12, Tin Tefaf2009, 

Amsterdam 2009, blz. 108 en 109, nr. 53. 
9 J.F.H.H. Beekhuizen - Pewter Wa re l3, Amsterdam 2009, blz. 

94, afb. 10. 
10 H. Schneider - Zinn, Katalog der Sammlung des 

Sch weizerischen Landesmuseums Zürich, alten und 
Freiburg im Breisgau 1970, blz. 116 e.v. 

11 idem, blz. 81 e.v. 
12 idem, blz. 156 e.v. (nummer 520 heeft geen knopje op het 

deksel. Ik t w ijfel zeer of het wel het originele deksel is. De 
vorm wij kt zeer af va n de gebruikelijke vorm). 

l3 idem, blz. 171 e.v., blz. 176 e.v., blz. 179 e.v., blz. 195 e.v. 
14 idem, blz. l35 e.v., blz. 148 e.v. 
15 J.F.H.H. Beekhuizen - Vijf octagonale kannen in Nederlands 

bezit, in: Pewter Ware l3, Amsterdam 2009. 
16 idem. 
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Maak kennis met de verzameling van 

Marjan en Aart Korst jens 

Aart Korst jens 

Ter afsluiting van deze serie interviews dit keer mijn 

eigen verzameling. Dit is alweer het tiende interview 

in deze serie. Tijdens de bijeenkomsten van de 

Nederlandse TinVereniging is het niet altijd alleen 

een interessant maar vooral ook een vol programma . 

We spreken elkaar natuurlijk wel, maar er is relatief 

weinig tijd om wat meer te weten te komen over 

de verzameling van de ander. Deze rubriek is er 

niet alleen op gericht om te laten zien wat anderen 

verzamelen, maar vooral ook om iets te weten te 

komen over hoe een ander verzamelt en wat zijn / 

haar motivatie is om dat juist zo te doen. 

Maak kennis met de mens achter de verzameling of 

de verzameling achter de mens. 

Vertel in maximaal vijf zinnen iets over jezelf 

Als geboren Haarlemmer (1947) ben ik 

ruim veertig jaar geleden in Brabant terecht 

gekomen. Samen met mijn vrouw Marjan 

woon ik al sinds 1974 in Oosterhout. Hoewel 

ik van huis uit een aantal jaren gewerkt heb 

in de speelgoedhandel, ben ik de laatst jaren 

werkzaam geweest in de grafische industrie 

als kwaliteitsbeoordelaar van drukwerk. Om 

het simpel te zeggen: ik heb verstand van 

papier en inkt. Zeven jaren geleden ben ik 

gestopt met werken. 

Vertel in minimaal tien zinnen iets over je 

verzameling 

De kaders van mijn verzameling zijn redelijk 

gemakkelijk aan te geven. Nederlands tin van 

rond de twintigste eeuw. En dat er ook in die tijd 

tinproductie was in Nederland mag blijken uit mijn 

verzameling van ruim 300 'stukken' en dan tel ik 

een compleet thee/koffieservies dat vaak uit vijf 

of zes delen bestaat mee als één. Niet alles is even 

mooi natuurlijk. Hoewel, ...... dat zal de tijd moeten 

leren. Misschien werd die zeventiende-eeuwse 

kandelaar van u in die tijd ook (nog) niet echt mooi 

gevonden maar we zijn allemaal wél blij dat die 

bewaard is gebleven. Tenslotte is alles ooit een 

keer nieuw geweest! Behalve tinnen voorwerpen 

heb ik ook vele ordners met documentatie met 

daarbij veel handelscatalogi. En trots ben ik op mijn 

Daalderop merken plaat en het doosje met ongeveer 

vijftig stempels van de RIO fabriek. Over deze twee 

onderwerpen heb ik al eerder gepubliceerd in de 

Tinkoerier. 

Wat was je eerste aankoop? 

Dat moet rond 1965 geweest zijn. Vraag mij 

niet waarom, maar ik heb toen ooit twee tinnen 

eierdopjes van Wenco gekocht. Zeer incidenteel heb 

ik toen in de jaren daarna nog het een en ander 

bijgekocht . Tot ik zo rond dejaren 1980 de draad 

weer op pakte en actief ging verzamelen. De meeste 

aankopen dateren van ná die tijd. 

Afb. 1 Roomstel ontwerp en uitvoering Gerard Ronde 
Schiedam. Blaadje (27 x 12,5 cm), suikerschaaltje met 
lepeltje en roomkannetje. ± 1930 

Wat was je laatste aanwinst? 

Zeer recent is mijn verzameling uitgebreid met een 

roomstelletje van Gerard Ronde uit Schiedam (afb. 1). 

Dat is mijn favoriete ontwerper. Van hem heb ik zeker 

vijftien voorwerpen in mijn verzameling. Gerard 

Ronde werkte van 1931 tot 1944 in Schiedam als 

zelfstandig metaalkunstenaar. U kunt begrijpen dat 

in die tijd het kunstenaar zijn slechts een karig 

belegde boterham opleverde. Zijn dochter vertelde 

me : Papa maakte zo af en toe bijvoorbeeld een hele 
serie sigarendozen van tin en verkocht die dan in één 
keer aan Jungerhans in Rotterdam. Daarna kon Papa 
weer drie maanden kunstenaar zijn . 



Maak kennis met de verzameling van 

Marjan en Aart Korst jens 

Afb. 2 Driehoek van Reuleaux. Het bijzondere zit hem 
in hetfeit dat de drie zijden een constante curve 
hebben en dat hij binnen in een vierkant kan draaien. 

Voorwerpen van Gerard Ronde zijn voor mij al op 

afstand herkenbaar omdat hij vaak de z.g. Driehoek 

van Reuleaux gebruikte als versiering (afb. 2) . 

Wat is het mooiste wat je ooit gekocht hebt? 

Het mooiste heb ik niet gekocht maar gekregen! Het 

is zonder twijfel de fruitschaal van mijn schoonvader 

(afb. 3). Hij had een winkel waar men zaken deed 

met Gero. Ter gelegenheid van het vijftig-jarig 

Wat was wat je zou kunnen noemen "De miskoop 

van de maand"? 

Voor mijn verzameling zijn Marktplaats en Ebay 

natuurlijk belangrijke bronnen. Een miskoop ligt daar 

op de loer. Het theelichtje dat ik ooit een aantal jaren 

geleden daar kocht ging zó de vuilnisbak in. Het was 

helemaal geen tin maar lelijk verchroomd messing. 

Gelukkig had ik er maar een tientje voor betaald. 

bestaan van Gero heeft men in beperkte oplage weer Afb. 4 Vloeidrukker met dolfijnen van Gero. Ontwerp 
een fruitschaal uit de dertiger jaren geproduceerd. Georg Nilsson ± 1930. Maakt onderdeel uit van een 
En die schaal staat nu altijd bij mij pontificaal complete bureauset met inktpotten, brieven opener, e.d. 
mét fruit op tafel. Mooi, maar duidelijk ook een 

ge b ru iksvoo rwe rp. 

Afb. 3 Fruitschaal Gero. Ontwerp Georg Nilsson 
± 1930. Hoogte 17 cm, diameter 17,5 cm 

de Tinkoerier • jaargang 19· nummer 2· december 2011 

Wat zou je het liefste ooit nog eens aan je 

verzameling willen toevoegen als geld geen rol zou 

spelen? 

Op mijn verlanglijstje staat nog wel het een en 

ander. De bureauset met dolfijn van Gero staat 

boven aan . De bijbehorende vloeidrukker staat hier 

op de foto (afb. 4). Maar ik mis ook nog wel drie 

lepels uit de serie van twaalf provincielepels van de 

ontwerper Chris van der Hoef. Die laatste zijn meer 

een kwestie van of ik ze ooit nog tegen kom! 

Wat uit je verzameling zou je nog wel op korte 

termijn willen verkopen? 

Eigenlijk wil ik wel een beetje "ontzamelen". Zo heel 

af en toe zet ik wel eens iets op Marktplaats maar er 

is voor voorwerpen uit mijn verzameling nauwelijks 

interesse. Het is nog te jong denk ik. 
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Maak kennis met de verzameling van 

Marjan en Aart Korst jens 

Wat is je favoriete beurs/veiling? 

Beurzen en veilingen bezoek ik niet. Maar sites als 

Marktplaats en Ebay struin ik bijna elke dag af. Het 

meeste dat daar aangeboden wordt wil ik niet eens 

cadeau hebben. Er is dan ook heel veel aanbod waar 

niet eens één bod op wordt gedaan. Maar zo af en 

toe zie ik een mooi voorwerpje van bijvoorbeeld 

Gerard Ronde (zie afb. 1) en dan word ik weer 

hebberig. Gelukkig zijn er meestal weinig anderen 

geïnteresseerden. Hoewel ik op de bureauset met 

dolfijn al een paar keer heb moeten afhaken omdat 

de biedingen boven mijn budget gingen. 

Hoe heb je je verzameling gedocumenteerd / 

gecatalogiseerd? 

Op eenvoudige maar doeltreffende manier is 

alles samen gebracht in drie Filemaker database 

bestanden: fabrikanten, verzameling en merken. 

Die bestanden zijn aan elkaar gelinkt zodat ik heel 

snel bijvoorbeeld alles in mijn verzameling van 

één fabrikant kan vinden, maar ook heel snel een 

overzicht kan krijgen van alle "engeltjes in ovale 

parelrand en met initialen AK". Een kwestie van de 

juiste zoekopdracht invoeren. 

Eens komt er voor ons allemaal de tijd dat wij onze 

verzameling niet meer zelf kunnen verzorgen. Wat 

denk je dat er dan met je verzameling gebeurt? 

Omdat onze dochter tin wel "aardig" vindt en wij 

haar niet willen belasten met een forse verzameling 

hebben wij er geen enkele moeite mee dat de 

verzameling dan uit elkaar valt. Laat een ander er 

dan van genieten zoals wij dat nu al enkele decennia 

doen. Elk object heeft nog een hele toekomst voor 

zich (afb. 5-7). 

Afb. 5 
Luciferdooshouder. 
Ontwerp en uitvoering 
Gerard Ronde Schiedam, 
omstreeks 1940 

Afb. 6 ·Kandelaar op schal met luciferhouder. Gemaakt 
door Meeuws Den Haag, omstreeks 1900 

Tot slot 

De opgedane kennis van veertig jaar verzamelen 

gaat in ieder geval niet verloren omdat ik er een 

mooie publicatie over heb gemaakt. In eerste aanleg 

dacht ik dat er toch wel zeker zo'n vijfentwintig 

mensen in Nederland daarin geïnteresseerd zouden 

zijn, maar in eigen beheer heb ik inmiddels honderd 

exemplaren van mijn boek Nederlands tin van rond 
de 20e eeuw verkocht. De derde druk komt zo medio 

2012. Daarin staan weer méér fabrikanten en méér 

merken. 

Afb. 7 Tafelkan voor water of wijn. Ontwerp Jan Ulrich, 
gemaakt bij Rio in Tiel 

De redactie dankt Aart en Marjan Korst jens van 

harte voor de serie artikelen Maak kennis met de 

verzameling van ... Dankzij hun jarenlange inspanning 

is menig verzameling ontsloten en vormde deze 

rubriek een meerwaarde voor de TinKoerier. 



Tin in Anholt 

Resultaten van .een opmerkelijke workshop 

J.F.H.H. Beekhuizen, tekst en fotografie 

Tijdens de leden bijeenkomst van de NTV in juni 

2011 in Anholt werd voor het eerst in het bestaan 

van de vereniging een workshop tin identificatie 

georganiseerd. Van vijftien verschillende tinnen 

objecten moesten de herkomst en de tinnegieter 

worden opgezocht middels de daarvoor 

geselecteerde en aanwezige tinliteratuur. Op veler 

verzoek publiceren wij hierbij de gegevens die 

gevonden moesten worden. 

de Tinkoerier • jaargang 19 • nummer 2 • december 2011 

1 Kranenkan 

Merk: engel met gietersnaam (W) H. Thier. 

Plaats: Dortmund. 

Tinnegieter: W.H. Thier, geb. 1767 - overl. 1822. 

Periode: 1e kwart 1ge eeuw. 

Literatu u r: 

• M. Pieper-Lippe - Zinn im südlichen Westfalen, 

Münster Westfalen 1974, blz. 26, nr. 11. 

Opmerking: 
Ons lid Horst Arians, gespecialiseerd in tin uit deze 

regio, merkte op dat W.H. Thier ook op grote schaal 

tinnen objecten inkocht bij andere tinnegieters. 

Bij nader onderzoek blijkt de kranenkan ook aan 

de binnenkant van de bodem gemerkt te zijn. Dit 

merk is slecht leesbaar, maar op grond van enkele 

bekende kranenkannen in dezelfde vorm zou de 

kan het werk kunnen zijn van H. Seelen, die in de 

negentiende eeuw in Wupperthal gewerkt heeft. 

Deze stad ligt ongeveer veertig kilometer ten zuiden 
van Dortmund. 
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Tin in Anholt 

Resultaten van een opmerkelijke workshop 

2 en 3 Ovale schotel en grote schotel 

Merk: engel met Fein Englisch Zinn en gietersnaam 

Andre Oietl. 

Plaats: Straatsburg. 

Tinnegieter: André Dietl, afkomstig uit Carlsbad. 

Periode : sinds 1745 in Straatsburg, controleur tussen 

1754 en 1771, Obermeister in 1768, over!. 1775. 

Literatuur: A. Riff- Les Étains Strasbourgeois du XVle 

au XIXe siècle, Strasbourg 1925, blz. 33 en nr. 87. 

Eigenaarsinitialen toegeschreven aan: Johannes 

Franciscus Nadorp, tekenaar, schilder en beeldhouwer 

in de plaats Anholt. Hij was in dienst aan het Hofvan 

de Fürsten. Overleden in 1798. 
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Resultaten van een opmerkelijke workshop 
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4 Aardappel- groentebak 

Merk: engel met kwaliteitsaanduiding. 

Fein Bloek Zinn, jaartal 1800 en gietersnaam 

B.H.T(hier) en gekroonde roos met 

gietersinitialen BHT. 

Plaats: Coesfeld. 

Tinnegieter: Bernhard Henrieh Thier. 

Periode: meester 1800, overl. 1843. 

Literatu u r: 

• M. Pieper-LippejK.-H. Husmann - Zinn in 

Westfalen, Münster Westfalen 1988, deel 111, 

blz. 188, nr. 111 155 en 111156. 

• Dr. Van Delden & CIE - Norddeutsehes Zinn, 

Osnabrüek 1976, nr. 24a en 24b. 

5 Aardappel- groentebak 

Merk: v.l.n.r. merk met leeuw, jaartal 1814 en 

gietersinitialen FGT - mannenkop - merk met 

leeuw, jaartal 1814 en gietersinitialen FGT. 

Plaats : Warendorf. 

Tinnegieter: Franz Gerhard Jos. A. Thier, geboren 

in Münster. 

Periode: meester 1814, over!. 1862. 

Literatu u r: 

• M. Pieper-LippejK.-H. Husmann, - Zinn in 

Westfalen, Münster Westfalen, deel 111, 

blz. 237, nr. III 229,111228,111229. 
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Tin in Anholt 

Resultaten van een opmerkelijke workshop 

6 Maatkan 
Merk: gekroonde roos met gietersinitialen FVA. 

Plaats: Emden. 

Tinnegieter: Freerk van Ameren. 

Periode: leerling 1801, meester 1814, vermeld 

tot 1851. 

Literatuur: 

• Th. Kohlmann - Zinngiesserhandwerk und 

Zinngerät in Oldenburg Ostfriesland und 

Osnabrück, Göttingen 1972, blz. 211, nr. 46 en 

blz. 357, nr. 46. 

• Or. Van Delden & CIE - Norddeutsches Zinn, 

Osnabrück 1976, nr. 2, 3. 

...... 
• ~ •• -10 ' •• • • • • . . . 

'. 'E" :1-,-4·- 0" . '""'± .. -." I.. • • •• I!~ ~f: 
\~7f1~.~' ...... 

7 Sierschotel 

Merk: v.l.n.r. merk met jaartal 1756 en 

gietersinitialen (I)CE, mannenkop, merk met 

jaartal 1756 en gietersinitialen (I)CE. 

Plaats: Warendorf. 

Tinnegieter: Johan Christian Egbers. 

Periode: meester 1756, overleden 1806. 

Literatuur: 

• M. Pieper-LippejK.-H. Husmann - Zinn in 

Westfalen, Münster Westfalen 1988, blz. 222, 

nr. 111 216 en blz. 299, nr. III 216. 
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Resultaten van een opmerkelijke workshop 
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8 Pronkschotel - sierschotel 
Merk: stadsmerk van Neurenberg met 4 punten 

en merk met haasje met daaronder een keeper 

met daarnaast bloemmerk. 

Plaats: Neurenberg (andere merken onbekend). 

Tinnegieter: onbekend. 

Periode: 17e eeuw? 

Opmerking: Er zijn merken van de 'meester met 

de streep en de drie punten' en de 'meester met 

de drie punten' bekend - begin 17e eeuw. 

Zie : E. Hintze - Nürnberger Zinngiesser, 69, 

nrs. 199 en 200 . 

• -.., .. . -
: .. 

9 Kraamvrouwenbakje met deksel 
Merk: engel met gietersinitialen FAL en 

gekroonde roos met gietersinitialen FAL. 

Plaats: Münster. 

Tinnegieter: mogelijk Friedrich A. Landgrave. 

Periode: meester 1800, over!. 1827. 

Literatuur: 

• M. Pieper-LippejK.-H. Husmann - Zinn in 

Westfalen, Münster Westfalen 1988, blz. 67, 

naam bij MS 70. Andere merken van Friedrich 

A. Landgrave. 
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Tin in Anholt 

Resultaten van een opmerkelijke workshop 

11 Brandewijnkom 

Merk: engel met hert en balans, jaartal 1774 

en gietersnaam Kl ingling. 

Plaats : Frankfurt. 

Tinnegieter: Klingling. 

Periode: 18e eeuw. 

Literatuur: 
• Fr. Aichele - Zinn, Augsburg 1992, blz. 40. 

10 Brandewijnkommetje 

Merk: gekroonde roos met 

gietersinitialen IGD? 

Plaats : onbekend. 

Tinnegieter: onbekend. 

Periode : begin 1ge eeuw. 



Tin in Anholt 

Resultaten van een opmerkelijke workshop 

12 Kan - type Keulen - Siegen 

Merk: lopend hert naar links en niet leesbare gietersinitia len. 

Plaats : Siegen. 

Tinnegieter: onbekend. 

Periode:midden tot 2e helft 18e eeuw. 

Literatu u r: 

• M. Pieper-Lippe - Zinn im Südlichen Westfalen, Münster Westfalen 1974, blz. 143 en 144. 

Pieper-Lippe vermeldt een tinnegieter in Siegen met een hert in het merk: 

Tinnegieter HCVvoor Henrich Ch ristoffel Volckmar, werkzaam omstreeks 173l. 

Een mogel ijk familielid merkt met een haas naar links met plaatsnaam SlEGEN : 

Tinnegieter IPVvoor Johann Ph ilipp Volckmar, werkzaam omstreeks 1763. 
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Tin in Anholt 

Resultaten van een opmerkelijke workshop 

13 Getorste kranekan 

Merk: engel met gietersinitialen, mogelijk IFG 

oflHG. 

Plaats: Münster. 

Tinnegieter: indien IHG = Johann Heinrich 

Gallenkamp. 

Periode:meester 1743, over!. vóór 1766. 

Literatuur: 

• M. Pieper-LippejK.-H. Husmann - Zinn in 

Westfalen, Münster Westfalen 1988, blz. 91, 

nr. 111 33. 

14 Accoladeschotel 

Merk: 3 x engel merk met hert en balans en 

gietersnaam NEFF. 

Plaats: Frankfurt. 

Tinnegieter: Zacharias Neeff 1742 of Zacharias 

Jakob Neeff 1791. 

Periode: 18e eeuw. 

Literatuur: 

• Fr. Aichele - Zinn, Augsburg 1992, blz. 40 en 41, 

vergelijk nr. 7. 



Tin in Anholt 

Resultaten van een opmerkelijke workshop 

15. Gegraveerde schotel 

Merk: gekroonde gietersinitialen GE. 

Plaats: Haselünne. 

Tinnegieter: Gerhard Henrich Eekholt. 

Periode: geb. 1776, geh. 1806, overl. 1830. 

Literatuur: 

• Th Kohlmann, Zinngiesserhandwerk und . 

Zinngerät in Oldenburg Ostfriesland und 

Osnabrück, Göttingen 1972, blz. 220, nr. 66 

• Catalogus - Altes Zinn aus dem westlichen 

Niedersachsen, Cloppenburg 1972, nr. 76f, 

107-109 e.v. 

• Dr. Van Delden & CIE - Norddeutsches Zinn, 

Osnabrück 1976, nr. 1, 10 en 30. 
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Literatuur over tin 

H.B. van Wijk 

De bibliotheek van liefhebbers van tin en / of 

Jugendstil kan weer verrijkt worden met een kloek 

boek: Kayserzinn I Engelbert Kayser Jugendstil -

Zinn aus Köln I Jugendstil Pewter from Cologne, 

door Gerhard Dietrich, geheel tweetalig Duits en 

Engels. 

Dit boek was tevens de catalogus van de 

tentoonstelling die in het najaar van 2011 in het 

Museum für Angewandte Kunst in Keulen te zien 

was. Een zeer omvangrijke tentoonstelling waar 

niet alleen een groot aantal Kayserzinnprodukten 

te bewonderen viel , maar ook aan het leven en 

werken van de naamgever, Engelbert Kayser 

(1840 - 1911), veel aandacht werd besteed. 

Ditzelfde is in het boek het geval; we krijgen 

daaruit een uitstekende impressie hoe deze 

selfmade ondernemer leefde en werkte, compleet 

met foto's van zijn enorme villa en het interieur 

naar de toenmalige mode, van familiekiekjes, 

jachttaferelen en eigen jachts lot, kortom het leven 

van een geslaagd man wie het ook letterlijk naar 

den vieze ging. Ik denk dat zijn manier van leven 

model staat voor die van andere welgestelde 

zakenlieden in Noordwest-Europa. 

Er waren eigen Kayserwarenhuizen in Keulen, 

Frankfurt en Berlijn . De foto's laten overvolle etalages 

zien. Het aantal verschillende producten in tin 

bedroeg meer dan 500, het aantal geproduceerde 

producten moet in de miljoenen hebben gelopen. 

Ook een omvangrijke export naar de Verenigde 

Staten droeg daaraan bij. De fabrieken waren in 

Krefeld en ook daaraan - en aan de topontwerpers -

wordt ruim aandacht besteed . 

Krijgt dus de persoon van Engelbert Kayser veel 

aandacht, het leeuwendeel van het boek gaat over 

de producten en de productie, weergegeven in goede 

foto's en een uitvoerige begeleidende tekst. Van alle 

achterhaalde objecten zijn bovendien kleine foto's 

opgenomen die vervolgens systematisch worden 

beschreven. Tenslotte zijn alle gebruikte merken 

afgebeeld en wordt een bibliografie opgenomen. 

Uitgever: 

Gerha:d Oietnch 
Eckafd Wagner 

(Hg. / Eds l 

Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart 2011, 

gebonden 256 p., A-4 formaat, zwart/wit 

afbeeldingen. ISBN 978-3 -89790-357-9. 

Prijs € 50. 

Verwijzingen naar websites 

1. Als u www.potstainiers.be opzoekt krijgt 

u een nog bestaande tinnegieter in Hoei 

(Huy), België op het scherm. Er wordt o.a . 

een filmpje vertoond over gieten in zand. 

2. In Engeland wordt onder auspiciën van de 

Worshipful Company of Pewterers een 

e-magazine The Pewterer gepubliceerd: 

men kan zoeken via de zoekterm Pewter 

Porta!. 



Het verhaal van een schoenlepel 

J.F.H.H. Beekhuizen 

01.17.367 

, 7 16201512601 

Afb. 1 

L.Dakeen zn 
P,O Box 94072 

1090 GB AmsterdaI 

Enige tijd geleden kocht ik een schoenlepel waarop 

aan de achterzijde een etiket is geplakt. Hierop 

staat: l. Dake en Zn, P.O. Box 94072, 1090 GB 

Amsterdam (afb. 1). Deze naam kwam mij bekend 

voor als een mogelijke tinnegieter uit Amsterdam. In 

Nederlandse Tinnegieters St Tinmerken is het merk 

met naam l. Dake en zoon, Amsterdam, werkzaam 

tweede helft 1ge eeuw, te vinden. Verder staat er 

HANDELAAR bij (afb. 2)1. 

1474 Oake en zoon, L. 

Afb. 2 

Werkzaam: 1ge eeuw, 2de helft 

Handelaar 
Bron: Dubbe (1978) p. 327. Ho/tman 

1474-1 

Ik heb naar het bovenstaand adres een brief 

geschreven waarin ik verzocht of zij meer informatie 

hadden over L. Dake en Zn . Wie kenschetst mijn 

verbazing een antwoord te krijgen van Blokker 

Holding met de vermelding dat Blokker ter 
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gelegenheid van het 100-jarig bestaan een boek met 

de titel De eeuw van Blokker heeft uitgegeven. Hierin 

is een hoofdstuk opgenomen gewijd aan L. Dake & 
Zoon. Dit artikel is hieronder integraal overgenomen. 

l. Dake St Zoon 

Dake was als onderneming oude dan Blokker. 

De oprichter van het familiebedrijf Dake, de 

Amsterdamse weesjongen Gerrit Dake, geboren in 

1803, werd in 1816 door het Burgerweeshuis in de 

leer gedaan bij een strijkijzermaker. 

In 1826 had Gerrit Dake het vak dusdanig goed 

onder de knie dat hij het aandurfde een eigen 

strijkijzermakerij te beginnen aan de Noordermarkt. 

Hij moet daarmee wel zeer succesvol zijn geweest, 

want zo'n veertien jaar later, in 1840, blijkt hij al 

drie panden aan de Noordermarkt in eigendom 

te hebben . Een jaar later overlijdt hij echter, pas 

achtendertig jaar oud. Zijn weduwe zette het 

bedrijf op dezelfde voet voort. Toen zij tien jaar 

later overleed, in 1851, nam de oudste zoon L. Dake 

de leiding in handen. Op dat moment blijkt het 

bedrijf reeds dertig man personeel te hebben, meest 

koperslagers, en was het productieprogramma 

uitgebreid met diverse andere huishoudelijke 

artikelen van koper, zoals raamspuiten, doofpotten 

en olielampjes (zgn. snotneuzen). 

L. Dake had een slimme manier gevonden om 

voordelig aan zijn belangrijkste grondstofte komen: 

hij kocht oude schepen op in die tijd nog met koper 

beslagen houten rompen hadden. Uit dit koper 

werden theepotten en koffiekannen gefabriceerd, 

een vroege vorm van 'recycling' dus. 

Rond zijn vijftigste begon L. Dake met zijn 

gezondheid te sukkelen. Zijn oudste zoon A.G. Dake, 

studerend voor ingenieur, diende zijn studie te laten 

varen en te hulp te komen om het bedrijf mede te 

leiden. In 1874 trad hij in dienst; in 1881 werd hij 

officieel medefirmant van zijn vader en werd de 

naam gewijzigd in 'L. Dake & Zoon'. 

De grote veranderingen die er in het laatste kwart 

ï 
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van de negentiende eeuw plaatsvonden op het 

gebied van de industriële productie, dwongen 

de Dakes ertoe zich los te maken van hun 

koperslagersverleden . Zij stopten met de eigen 

fabricatie van keukengerei en stapten over op de 

verkoop van door anderen geproduceerde artikelen. 

In twee panden aan de Noordermarkt werd een zo 

breed mogelijk assortiment huishoudelijke artikelen 

aangeboden, waaronder veel geëmailleerde. Dat 

het hart van de Dake-familie echter nog steeds bij 

koper lag, blijkt uit een terugblijk bij het eeuwfeest 

van Dake in 1926 door de toenmalige directeur A.G. 

Dake. Hij vond bij die gelegenheid dat geëmailleerde 

artikelen weliswaar uiterst praktisch waren , maar 

'geen artistieke waarde' bezaten, dit in tegenstelling 

tot keukengerei van koper. 

De Noordermarkt, hartje Jordaan en de geboortepiek 

van het bedrijf Dake, had als winkellocatie steeds 

meer te lijden van de zuigkracht van de straten rond 

de Dam. A.G. Dake kocht daarom in 1886 een pakhuis 

op het Damrak en liet dit verbouwen tot winkel , z'n 

tweede. Zijn vader en naamgever van het bedrijf, L. 

Dake, maakte dit echter niet meer mee, want hij was 

een jaar tevoren overleden. 

Rond 1880 liep A.G . Dake tegen een in Duitsland 

ontwikkeld nieuw product aan: poetspommade, 

bedoeld om keukenspullen en ander metalen 

voorwerpen mee te reinigen . Hij verwierf het 

alleenverkooprecht ervan voor Nederland en 

bracht het onder eigen naam op de markt: Dake's 

Poetspommade. Het succes ervan was zo groot dat 

de revenuen van de poetspommade weldra die van 

het huishoudelijke assortiment overvleugelden . Het 

gaf tegelijkertijd aan de naam Dake een landelijke 

bekendheid, doordat de poetspommade verzonden 

werd naar alle windstreken . 

Opnieuw in verband met veranderingen in het 

winkelpatroon opende de firma in 1897 in de 

Kalverstraat een derde zaak, waarin vooral artikelen 

van nikkel werden aangeboden . Kort daarna werd de 

firma L. Dake & Zoon door koningin-moeder Emma 

tot hofleverancier benoemd . Een fraai wapenschild 

tooide daarna de winkelpui. 

Rond de eeuwwisseling liep de kwaliteit van de 

poetspommade die door Dake uit Berlijn werd 

betrokken, sterk in kwaliteit terug. Directeur 

A.G . Däke greep in en begon zelf een soortgelijk 

reinigingsmiddel te produceren in een speciaal 

hiervoor opgezet fabriekje aan de Haarlemmer 

Houttuinen: Dake's Chemische Fabriek. 

Het winkelpand aan het Damrak, tevens dienstdoend 

Afb. 3 Damrak 28-30. Gebouwd voor de 
Levensverzekeringmaatschappij 'Oe Utrecht' 
en ontworpen door de architecten A.J. 

Kropholler en J.F. Staal. 



Het verhaal van een schoenlepel 

als centraal magazijn, begon te krap te worden. 

Belendende percelen werden aangekocht en 

gesloopt. Daarna werd een splinternieuw pand 

opgetrokken, dat flink de aandacht trok omdat het 

Amsterdams hoogste winkelpand-tot-dan-toe was. 

Directeur A.G. Dake stierf in 1917. Zijn zoon, 

eveneens .G. geheten, nam de leiding over. Uit de 

productie van reinigingsmiddelen in de Haarlemmer 

Houttuinen groeide in 1910 tevens een bedrijfje dat 

deze middelen zelf toepaste en daarmee een der 

eersten schoonmaakbedrijven van Nederland werd: 

Cemsto. In 1917 werd de band met Dake verbroken 

en ging Cemsto als zelfstandige organisatie verder. 

In 1921 naam Dake een ander pand aan de 

Kalverstraat in gebruik, huisnummer 105, na een 

grondige verbouwing. In het assortiment begonnen 

haarden en kachels een steeds belangrijker plaats 

in te nemen. Ook aan het Damrak werd een fraaie 

toonzaal voor haarden ingericht (afb. 3). 

In de jaren dertig groeide Dake uit tot Amsterdams 

meest gerenommeerde adres om een haard aan te 

schaffen. Een beperkt huishoudelijk assortiment 

completeerde de winkel, maar was niet het 

hoofdbestanddeel van het aanbod. Een en ander was 

omgeven door een enigszins chique winkelcultuur. 

Toen het koninklijk huis wel eens kennis wilde maken 

met het laatste technische snufje op huishoudelijk 

gebied, de automatische wasmachine, was het de 

Helaas wordt in het artikel geen melding gemaakt 

van het feit dat de firma L. Dake & Zoon verkoper 

was van tinnen objecten. Het merk dat wij kennen 

komt voor op o.a. tinnen maten uit het decimale 

stelsel 2 en die zullen dus ongetwijfeld onderdeel zijn 

geweest van het assortiment. Het hoofdstuk over 

L. Dake & Zoon maakt in ieder geval duidelijk 

dat Dake geen tinnegietersfamilie was, maar 

wederverkoper. 

Dit, ondanks het feit dat het 'Flipje- en Streek

museum Tiel' een koffiekan op de website 

afbeeldt die zij toeschrijven aan L. Dake & Zoon als 

vervaardiger (afb. 4). 

firma L. Dake & Zoon die werd uitgenodigd voor een Afb. 4 

demonstratie ten paleize. 

In 1953 nam Gebr. Blokker NV. het aandelenpakket 

van de 'NV. L. Dake & Zoon's Magazijnen van 

Huishoudelijke Artikelen' over, maar besloot in eerste 

instantie het bedrijf onder de oude naam voort te 

zetten . Er werden zelfs twee nieuwe Dakevestigingen 

geopend, in Amstelveen en Osdorp. 

In 1971 integreerde Blokker twee van de drie Dake

winkels in de Blokker-keten . Alleen de vestiging 

aan het Damrak bleef nog een aantal jaren onder 

de naam Dake voortbestaan met voornamelijk 

souvenirartikelen voor toeristen in het aanbod . 

Daarmee viel het doek voor L. Dake & Zoon. Het 

betekende het einde van een gerenommeerd bedrijf, 

geleid door een familiedynastie van vier generaties. 
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Noten 

1 B. Dubbe - Nederlandse Tinnegieters & Tinmerken, 

Amsterdam 2009, blz. 82, nr. 1474, merk 1474-1. 

2 idem, blz. 82. 

10 9 
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Reactie op de vragenrubriek 

In de Tinkoerier, jaargang 19, nr.l,juni 2011 vraagt Pierre Wullus, lid 

van de Vlaamse Tinvereniging, een reactie op een tinnen object, een 

vrouw voorstellend (zie Vragenrubriek, afb. 1). Wij hebben hierover in 

het magazine Vind (voorheen poldervondsten) iets gevonden. In het 

artikel De kastee/tuin Culemhorg staat een steengoed monniksbeker 

uit Siegburg afgebeeld, vervaardigd omstreeks 1560 -1570 (afb. 2)1 . Een 

dergelijke beker behoort tot het 'schertsdrinkgerei', bekend onder de 

naam 'monniksbeker'. Hij werd gebruikt als spot tegen de katholieke 

geestelijkheid 2. Overeenkomsten zijn er zeker te vinden : de stand van de 

handen en de statige houding. De verschillen: het steengoed exemplaar 

is een monnik, het tinnen exemplaar is een vrouwelijk figuur; de monnik 

heeft een kruisbeeld in zijn handen, het vrouwelijk figuur niets. 

De aardewerk beker heeft een uitneembare kop met steel, terwijl het 

tinnen exemplaar een scharnierende kop heeft. 

Conclusie: de steengoed monnik heeft zeker model gestaan voor de 

negentiende eeuwse navolging. Beide objecten zijn in ieder geval van 

Duitse makelij. 

Afh. 1 

Afh. 2 

De foto is bereidwillig afgestaan 

door het Magazine Vind . 

De redactie 

Noten 

1 S. Ostkamp - De kasteeltuin Culemborg, 

in: Vind, geschiedenis, archeologie, kunst 

en antiek, nr. 2, Hoorn 2011, blz. 31. 

2 idem, blz. 30 e.v. 



Reactie op de vragenrubriek 

Afb. 1 

In de Tinkoerier,jaargang 19 nr. 1, blz. 58, wordt bij 

de Vragenrubriek een uitzonderlijke tinnen maat 

afgebeeld (afb. 1). De maat is gemerkt met de 

gekroonde roos met in het hart van de roos de letter 

F voor Fijntin. Het merk wordt toegeschreven aan 

Fr. van den Bogaert, 's-Hertogenbosch. 

Tijdens opnamen van Tussen Kunst & Kitsch In 

Bergen op Zoom in dit najaar werd mij een dergelijke 

kan getoond maar dan zonder sneb. Het merk aan 

de buitenkant van de bodem geeft aan dat de 

maat vervaardigd is door Johannes Adrianus Druy, 

tinnegieter te Rotterdam, geboren 1807, overleden 

1836 of Johannes Daniël Druy, tinnegieter te 

Rotterdam, werkzaam 1791 -1829, overleden 1829'. 

Diens weduwe heeft de zaak voortgezet tot haar 

overlijden in 18382. (afb. 3) 

De eigenaar schreef hierover het volgende: 

In het boek 'Vlaams koper en brons' zijn enkele 
pagina's gewijd met betrekking tot het bereiden 
van bier3. Zelf heb ik nog de inhoud gemeten van de 
aan u getoonde kan. Dat was tot de onderkant van 
het conische opzetstuk 3,2 liter en tot bovenaan 3,6 
liter. Uit de pagina's blijkt wel dat de biermaten een 
versmalde hals hebben en dat kan geweest zijn voor 
het snel afvoeren van het bierschuim. Moest een 
bierbrouwer uit een biertank een kan tappen dan 
was het niet alleen bierschuim. Het schuim werd snel 
afgevoerd door de smalle hals. 
Als de kan gemaakt (gegoten) zou zijn rond 1830 was 
het metrieke stelsel voor alle objecten nog niet rond. 
Ik kan me voorstellen dat een bierbrouwer in die tijd 
waar zijn procedé voor het brouwen van vader op 
zoon was overgegaan ook met het gebruik van oude 
voormetrieke maten afgesteld op zijn ketels nog een 
hele tijd is doorgegaan. Voor privégebruik, dus niet 
voor de verkoop, kan ik mij indenken dat een brouwer 
bij een tinnegieter een specifieke kan liet gieten met 
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een versmalde hals. Misschien ook de reden dat er 
weinig zijn. Zelf kom ik uit de landbouw en in 1960 
liet men bij ons thuis bij de dorpstimmerman nog 
een roede (lengtemaat) van 3,65 meter maken, mooi 
verdeeld in 12 voeten. Hiermede werd gemeten 
bij verkoop van aardappelen, uien enz. Zo'n roede 
was niet geijkt en werd toch nog gebruikt in de 
handel. Voor 1960 werden de bieten gerooid door 
landarbeiders en er werd met de roede gemeten en per 
roede uitbetaald. Het zou te ver gaan om te kijken hoe 
lang oude maten nog gemaakt zijn, toen het metrieke 
stelsel was ingevoerd. 

Gegevens van deze briefschrijver bij de redactie 

bekend. 

Noten 

, B. Dubbe e.a. - Nederlandse Tinnegieters & Tinmerken, 

Amsterdam 2009, blz. 305, nr. '557 en '558. 
2 Catalogus - Keur van tin uit de havensteden Amsterdam, 

Antwerpen en Rotterdam, Amsterdam '979, blz. 337. 

3 I. Van Canneyt/Angelo Verschaeve - Vlaams Koper en Brons, 

Brugge'983, blz. 6, en 62. 
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MEDEDELINCiENBLAD VAN DE NEDERLANDSE TINVERENICiINCi 
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DATA BIJEENKOMSTEN NTV 

NEDERLANDSE TINVERENIGING 

21 april 2012 

10 november 2012 

voorjaar 2013 

najaar 2013 

Leiden - Rijksmuseum voor Oudheden 

Amsterdam Museum 

waarschijnlijk in samenwerking 

met de Vlaamse Tinvereniging - Maaseik 

Amsterdam Museum 

DATA BIJEENKOMSTEN VT 

VLAAMSE TINVERENIGING 

11 maart 2012 

10juni2012 

21 oktober 2012 

Weerde 

Museumbezoek 

Weerde 

BIJEENKOMSTEN GEWICHTEN EN MATEN 
VERZAMELAARS VERENIGING 2012 

11 februari 2012 

28 april 2012 

26 mei 2012 

13 oktober 2012 

15 december 2012 

jaarvergadering 

voorjaarsveiling 

tafeltjesmarkt 

najaarsveiling 

tafeltjesmarkt 

TARIEVEN NEDERLANDSE TINVERENIGING 2010 

Contributie 

Entreegeld 

Abonnement de Tinkoerier 

Losse nummers 

Advertentie in de Tinkoerier 

Losse gebruikte nummers 

€ 60,00 

€ 50,00 

€ 45,00 (excl. verzendkosten) 

€ 22,50 (excl. verzendkosten) 

€ 100,00 (hele pagina) 

€ 5,00 

TEKST VOOR PUBLICATIE IN DE TINKOERIER 

1. Bestanden in Word, liefst in Times New Roman 12 pt. 
2. Maak gebruik van eindnoten en geen voetnoten 
3. Aanleveren materiaal voor het juninummer - 1 mei 
4. Aanleveren materiaal voor het decembernummer - 1 november 




