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Voorwoord 

Nieuwe voorzitter en bestuurleden 

Vlaamse Tinvereniging 

Allereerst wil ik Jozef Dewulffeliciteren met zijn 

benoeming tot nieuwe voorzitter van de Vlaamse 

Tinvereniging. Ik hoop dat onder zijn leiding beide 

verenigingen nauw met elkaar zullen blijven 

samenwerken. In het Woord van de voorzitter in 

het jubilerende, inmiddels 50 uitgaven tellende 

ledenblad Tinnewerck bevestigt hij dit zeker van 

plan te zijn. Ook de nieuwe bestuursleden wil ik van 

harte gelukwensen. Speciaal wil ik mijn waardering 

kenbaar maken voor Pierre Wullus, dit vooral voor 

zijn 25-jarig redactiewerk voor Tinnewerck. 

Voorwaar een prestatie! 

Ik wil tevens André Boschmans bedanken voor de 

meer dan prettige samenwerking gedurende zijn 

voorzitterschap. Wij hádden al een goede band, 

maar deze is nog hechter geworden door het 

gezamenlijke werk voor onze verenigingen. 

Expositie stads- en gildekannen 

Henk van Wijk en ik hebben een tweede overleg 

gehad met mevrouw Monique Dickhaut, directeur 
van het onlangs geopend Museum aan het Vrijthof. 

Het doet mij een genoegen te melden dat wij als 

Nederlandse Tinvereniging zeer welkom zijn in het 

museum. Er valt uiteraard veel te bespreken en vele 

gedachten en ideeën moeten worden uitgewerkt. 
De bezieling om er iets moois van te maken is volop 

aanwezig. Het tijdstip van de expositie is bekend : 

woensdag 11 maart 2015 is de officiële opening. 

De expositie zal lopen tot 14 juni 2015. 

Het bestuur hoopt, wanneer het er op aankomt, 

niet vergeefs een beroep op u te doen voor diverse 
werkzaamheden. 

Vooruitlopend op de expositie van ceremonie
kannen in 2015 in Maastricht hebben wij 
tijdens een werkbezoek aan de Lakenhal een 
verkennende blik mogen werpen op de rijke 
collectie Leidse stadskannen. Deze zullen op de 
Maastrichtse tentoonstelling niet mogen 
ontbreken. 

Op het deksel van alle acht stadskannen van 
Leiden staat in een medaillon een gegraveerd 
wapen van de stad. 
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Komende bijeenkomsten 

De planning is om aan het einde van het jaar bij 

elkaar te komen in het Amsterdam Museum. Wij 

bekijken of het mogelijk is het depot in Amsterdam

Noord te bezoeken. De datum is bekend: 

10 november 2012. Voor het voorjaar 2013 willen we 

samen met de Vlaamse Tinverenging bekijken of een 

excursie naar Maaseik mogelijk is. Wij denken aan 

een weekeindbijeenkomst met een diner en een 

overnachting. Wij hopen in Maaseik een bezoek te 

brengen aan het John Selbach Museum. Dit is niet 

alleen bekend vanwege zijn grote schilderijen

collectie, maar ook vanwege de tincollectie in de 

privékamers van de eigenaar. Het belooft een 

schitterende bijeenkomst te worden, temeer daar 

Maaseik veel aan cultuur te bieden heeft : 

• Regionaal Archeologisch Museum 

• Apotheekmuseum 

• Ontdekkingskamer 

• De belangrijkste kerkschatten van Belgisch Limburg 

Gezamenlijke uitgave over 
tinmerken 

Tot slot wil ik wijzen op de mogelijkheid tot een 

gezamenlijke publicatie door de Vlaamse 

Tinvereniging en de Nederlandse TinVereniging van 

twee merkenboeken: een eerste gedrukte editie van 

Belgische merken en een tweede druk van 

Nederlandse Tinnegieters & Tinmerken, die zo 

mogelijk in één cassette passen. Wat zou dat een 

prestatie van formaat zijn en een belangrijke bijdrage 

tot de vergroting van de kennis van de Nederla.ndse 

en Belgische merken. Wellicht is het een project voor 

de viering van het 25-jarig bestaan van onze 

vereniging in 2018. 

Namens het bestuur wens ik u een prettige vakantie. 

Jan Beekhuizen, voorzitter 
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Overdracht voorzitterschap Vlaamse Tinvereniging 

Ton Kooyman 

André Boschmans heeft zijn mandaat als voorzitter van de Vlaamse Tinverenigng 
overgedragen aan Jozef Dewulf (rechts). 

Op 1 januari 2012 trad de heer André Boschmans 

af als voorzitter van de Vlaamse Tinvereniging. In 

januari 2000 was hij Antoon Malfait opgevolgd als 

secretaris om vervolgens in 2003 de voorzitters

hamer over te nemen van Tony-Jean Dangis. 

De vraag om toen voorzitter van de Vlaamse 

Tinvereniging te worden werd met enige schroom, en 

na rijp beraad, uiteindelijk schoorvoetend positief 

beantwoord zoals hij het zelf verwoordde. Bang 

immers te ver achter te moeten blijven bij de staat 

van diensten van zijn voorgangers. 

Na negen jaar voorzitterschap weten wij dat het 

allemaal bescheidenheid was. 

André bleef zeker niet achter bij zijn voorgangers. 

Terecht merkte de nieuwe voorzitter Jozef Dewulf op : 

dat wie zo gemotiveerd, welbespraakt, humoristisch 
en toch gestructureerd de vergaderingen leidde, 
onbewust en ongewild, stilaan beschouwd wordt als 
een integraal deel van een goed draaiende vereniging. 
Wel, een groter compliment is mijns inziens niet 

mogelijk. 

Maar zeker ook vermeldenswaard is de wijze waarop 

André, bijgestaan door zijn charmante echtgenote 
Lucia, een ieder die de algemene ledenbijeenkomst 

of het jaarlijkse museumbezoek bijwoonde even 
. welkom heette. 
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Ledenbijeenkomst in Leiden, zaterdag 21 april 2012 

Paul Maas, secretaris 
Jan Beekhuizen, fotografie 

Van bodemvondst tot overleveringstin 

Op zaterdag 21 april 2012 hield de Nederlandse 

TinVereniging haar halfjaarlijkse ledenbijeenkomst 

in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. De 

keuze van Leiden als plaats van bijeenkomst hing 

samen met de vondst en overdracht van de 

zogenaamde 'Leidse tinschat'. 

onderdeel zal zijn . Deze (mogelijk 

tweedaagse) bijeenkomst zal gezamenlijk 

met de Vlaamse Tinvereniging worden 

georganiseerd. Voor 2014 wordt voorzien 

in een (eendaags) bezoek aan het 

Koekoekmuseum in Kleve. 

Het programma werd voortgezet met een 

combilezing door Henk van Wijk en Jan 

Beekhuizen over de 'Leidse tinschat', een 

spannend verhaal over de geschiedenis van 

een in Leiden opgedolven historische 

'tinschat', een samenvoegsel van tinnen 

objecten die eind 2011 door de NTV aan de 

stad Leiden werd aangeboden. 

Vervolgens kwam een breed scala van tinnen en 

bronzen voorwerpen uit de collectie van leden ter 

tafel. Hoewel er geen speciaal thema was gekozen 

voor de mee te brengen objecten, was er een 

opmerkelijk ruime selectie van Franse kannen, maar 

ook van Nederlandse teljoren en saucieren en tal van 

Deze 'tinschat' is eind vorig jaar, min of meer bij andere verzamelschatten. 

toeval, in het bezit gekomen van de Nederlandse 

TinVereniging. Het bestuur van onze vereniging heeft 

deze 'tinschat' vervolgens als schenking aangeboden 

aan de Gemeente Leiden, die haar op 21 december 

2012 in dank heeft aanvaard. Elders in dit nummer 

van de Tinkoerier vindt u een kort verslag van deze 

overdracht en van de beschrijving van deze vondst. 

Na de ontvangst in het museumcafé van het 

Museum meldde Jan Beekhuizen, de voorzitter, in 

zijn openingswoord dat het plan voor een expositie 

van zo veel mogelijk Nederlandse ceremoniekannen 

in het voorjaar van 2015 een steeds definitievere 

vorm begint te krijgen. Zo zijn er al toezegging~n 

gedaan door verschillende musea en ligt ook een 

inzending vanuit Vlaanderen in het verschiet . De 

locatie is het nieuwe Museum aan het Vrijthof in 

Maastricht, de expositie zal dat jaar ten tijde van 

de TEFAF worden gehouden. 

Verder kondigde Jan Beekhuizen aan dat de 

voorjaarsbijeenkomst 2013 van onze vereniging zal 

plaatsvinden in Maaseik, waar een bezoek aan het 

Selbachmuseum een belangrijk programma-
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Ook Jugendstil krijgt de aandacht 

Na de lunch in het museumcafé hield Wim Weijland, 

directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden een 

sprankelende lezing over 'De toekomst van musea ', 

in het bijzonder over de plaats en functie in de 

toekomst van zijn museum, het nationale centrum 

voor archeologie. 

Een aansluitend bezoek aan het museum zelf was 

voor veel leden een hernieuwde kennismaking, zeker 

met de recent geheel vernieuwde sectie 'Archeologie 

van Nederland '. 



Fluitjeslepels 
H.J.E. van Beuningen 
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Fluitjeslepels 

In het nummer van de Tinkoerier, jaargang 19, 

nummer 2, december 2011, verscheen een 

interessant artikel van Froukje Veen man over 

Nieuwe vondsten van vroege vissenlepels, zulks 

naar aanleiding van een aantal tinnen lepels met 

op de lepelbak de afbeelding van vissen, die in de 

afgelopen jaren in Groningen en Friesland zijn 

gevonden. Deze lepels kunnen, dankzij het feit 

dat ze tijdens archeologisch onderzoek in een 

ongestoorde context werden aangetroffen, 

gedateerd worden als te zijn gemaakt en gebruikt 

in de twaalfde en dertiende eeuw. 

En daarmee behoren zij tot de categorie vroege 

tinnen lepels, waarvan tot dusverre slechts een 

klein aantal exemplaren in Nederland is gevonden. 

Mij viel de eer te beurt om op 1 december 2011 het 

eerste exemplaar van het jaarboek Hervonden 
Stad 2011, aangeboden door de voorzitter van de 

Stichting Monument & Materiaal, de heer D.A. 

Walsma, in ontvangst te mogen nemen. In dat 

jaarboek is een uitvoerig en van vele illustraties 

voorzien artikel geschreven door Froukje Veenman 

en Hans van Gangelen onder de titel Geloof, hoop of 
toch liefde? opgenomen. Daarin worden drie in de 

stad Groningen gevonden vissenlepels beschreven. 

Uitvoerig wordt ingegaan op de symboliek van de 

voorstellingen die zich zowel op de voor- als op de 

achterzijde van de lepelbakken bevinden. 

Vergelijkingsmateriaal van in binnen- en buitenland 

gevonden en vergelijkbare vroeg te dateren lepels 

wordt getoond. De auteurs verdiepen zich uitgaande 

van de in Groningen gevonden vissen lepels en de 

vraag met welk doel die afbeeldingen van vissen op 

deze vroege lepels zijn aangebracht. Hetgeen hen 

brengt tot de vraag: christelijk of profaan? 
Het ligt niet op mijn weg mij te mengen in de door 

de auteurs gestelde vragen . Hoe belangrijk deze naar 

mijn overtuiging ook zijn en hoe graag ook ik daar 

het juiste antwoord op zou willen kennen. Want ook 

in mijn lepelcollectie bevindt zich een aantal van 

deze vroege, in de twaalfde en dertiende eeuw te 

dateren, lepels met op de lepelbakken afbeeldingen 

van vissen, vogels, fabeldieren en geometrische 

figuren. 

Er is dus alle aanleiding om de hoop uit te spreken 
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dat wetenschappers zich in deze materie gaan 

verdiepen en hun inzichten zullen uitdragen. 

Dat mij dat eerste exemplaar van Hervonden Stad 
2011 werd aangeboden zal het gevolg zijn van een 

vele jaren geleden door mij geschreven artikel over 

Vroege tinnen lepels dat in het jaar 2000 in het 

decembern u m mer va n de Tinkoerier verscheen . 

Dat artikel had in de eerste plaats betrekking op 

fluitjeslepels maar behandelde ook een aantal 

die naar mijn overtuiging ook in de twaalfde en 

dertiende gedateerd moeten worden . Ik sloot dat 

artikel af met een aantal vragen waarop ik het 

antwoord toen ook schuldig moest blijven en 

herhaal deze - enigszins aangepast - als volgt : 

• Komen lepels met fluitjes ook buiten Nederland 

voor? 

• Waarvoor werden die fluitjes gebruikt? 

• Kan het juist zijn dat een oud Engels gezegde: 

Go and whistle for your supper teruggrijpt op het 

gebruik van lepels met fluitjes? 

• Hoe nauwkeurig kunnen wij deze lepels dateren? 

• Waarvoor werden deze lepels gebruikt? 

• Kan door vergelijking met andere vondsten in 

binnen- en buitenland beter inzicht worden 

verkregen in het doel van de decoraties? 

• Identificatie en interpretatie van de voorkomende 

decoraties en teksten? 

Het artikel dat ik in 2000 publiceerde was dus niet 

zozeer gericht op vissen lepels, maar in de eerste 

plaats op fluitjeslepels. Hoe verheugd ik ook ben dat 

in de publicatie van Froukje Veenman zo voortreffelijk 

aandacht wordt besteed aan de zeer gevarieerde 

decoraties die op de bakken van drie vroege 

middeleeuwse lepels voorkomen, moet ik vaststellen 

dat de fluitjeslepels er bekaaid afkomen omdat deze 

niet worden besproken. Voor zover ik heb kunnen 

nagaan zijn er na mijn artikel in 2000, hoewel ik 

daarover wel vragen heb gesteld, geen nadere 

inzichten met betrekking tot vroege fluitjeslepels 

gepubliceerd. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat ook 

deze groep lepels behoort tot de door Froukje 

Veenman beschreven categorie vroege tinnen lepels 

met afbeeldingen van vissen, vogels, fabeldieren, 

bloem- en bladmotieven en geometrische figuren. 
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Fluitjeslepels 

Maar ik moet begrip hebben voor het standpunt van 

de schrijvers dat het voor hen niet relevant was om 

aandacht te besteden aan de fluitjeslepels aangezien 

er tot dusverre van dat type lepels geen vergelijkings

materiaal gevonden is in de noordelijke provincies. 

Dit betekent uiteraard niet dat deze lepels in de 

middeleeuwen daar niet in gebruik kunnen zijn 

geweest. Ik heb dan ook betoogd ervan overtuigd te 

zijn dat ook in Groningen en Friesland fluitjeslepels 

in gebruik zullen zijn geweest. 

Het bewijs daarvoor kan alleen verkregen worden 

door het vinden van de voorwerpen zelf en wat de 

fluitjeslepels betreft gaat het dan waarschijnlijk ook 

om fragmenten, en dan met name om de op zich 

onooglijke fluitjes. Uit ervaring is mij bekend dat er 

slechts weinigen zijn die zulke fluitjes in verband 

zullen brengen met de vroege gave lepels waarvan 

ze een onderdeel waren . 

Het boven de grond brengen van zulke fragmenten 

is afhankelijk van archeologisch onderzoek alsmede 

van deskundig gebruik - vooral ook door amateur 

archeologen - om met behulp van metaal 

detectoren zulke onooglijke fragmenten van 

fluitjeslepels op te sporen. Daarvoor komen in 

aanmerking de elfde- tot dertiende-eeuwse 

bewoningscomplexen waar als gevolg van nieuwe 

bebouwing de in de bouwputten aanwezige 

middeleeuwse grondlagen zorgvuldig met de 

metaaldetector zouden moeten worden onderzocht. 

En wordt die grond naar elders afgevoerd en daar 

gestort, dan zou ook daar nader onderzoek moeten 

plaatsvinden. 

Tot dusverre is mij slechts één gaaf bewaard 

gebleven fluit jes lepel bekend. Deze lepel bevindt zich 

sedert 1988 in mijn collectie en werd gevonden in 

grond afkomstig uit een bouwput aan het Rokin in 

Amsterdam. 

In het septembernummer 1988 van het personeels

blad Florijn van Pierson Heldring Pierson, bij welke 

bank ik toen als commissaris betrokken was, schrijft 

de toenmalige stadsarcheoloog van Amsterdam drs. 

J.M. Baart met verrukking over de vondsten uit de 

bouwput van het nieuwe voor Pierson te bouwen 

kantoor omdat door de vondsten kon worden 

vastgesteld dat de oudste zijde van de Amstel (het 
Rackin) veel ouder was dan men tot voor kort had 

aangenomen. Uit het uit Duitsland (Pafrath) 
afkomstige aardewerk kon een datering rond 1240 

worden vastgesteld . Verder vermeldt Baart in dat 

personeelsblad de vondsten van nog ander 

aardewerk, schoeisel, messen en fragmenten van een 

wapenuitrusting. En vervolgt dan met: Nu zijn die 
voorwerpen zelf niet zo spectaculair, maar wel het 
verschijnsel op zich. Maar wat we verder vonden was 
eigenlijk wel het meest aardige: "speelgoed". Uit het 
vinden van dat speelgoed blijkt dat hier ooit een 
productiebedrijfje van een tingieter is geweest die 
het maken van tinnen speelgoed tot een van zijn 
specialiteiten had verheven. 
Wie zonder meer aan speelgoed uit lang vervlogen 
tijden denkt, krijgt ongetwijfeld associaties met 
kleurrijke popjes, paardjes en wat zo al niet meer. 
Hier gaat het echter om massieve miniatuur 
voorwerpen zoals tinnen bordjes zoals die in 
poppenhuizen voorkwamen. Tin was toen nog duur 
en we kunnen dus wel zeggen dat het in die tijd 
kostbare stukjes speelgoed waren. 

Hij vervolgt zijn artikel door niet uit te sluiten dat 

het speelgoed door dezelfde tingieter werd gemaakt 

als die welke de veel duurdere grote tinnen borden 

en andere gebruiksvoorwerpen voor de stad maakte. 

Ik voeg daar aan toe dat ik niet uitsluit dat ook mijn 

fluitjeslepel door diezelfde middeleeuwse tinnegieter 

omstreeks 1240 zal zijn gegoten. 

Toen ik geconfronteerd werd met de vondsten die uit 

de bouwput van Pierson dan wel uit naar elders 

afgevoerde grond tevoorschijn waren gekomen heb 

ik de directie van Pierson geadviseerd om aan deze 

vondsten aandacht te besteden. 

Dit temeer omdat door de archeologische dienst in 

eerste instantie geen aandacht werd besteed aan 

deze locatie omdat aangenomen werd dat door de 

aanleg van de zware diep gelegen kluizen van het 

inmiddels gesloopte, in de jaren dertig van de vorige 

eeuw gebouwde, Amro kantoor niets zou zijn 

overgebleven van de oorspronkelijke bewoningslagen 

waardoor archeologisch onderzoek op die plaats 

geen zin zou hebben. Het was achteraf gezien voor 
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Fluitjeslepels 

ieder een grote verrassing dat dit wel het geval was. 

Dankzij het enthousiasme van directie en de raad 

van commissarissen heeft Pierson toen een aardige 

collectie vondsten afkomstig uit de bouwput van 

hun nieuwe kantoor verworven. Deze verzameling 

werd in het nieuwe kantoor in een vitrine 

tentoongesteld. De fluitjeslepel bleef in mijn bezit en 

blijft mij intrigeren omdat op de in 2000 gestelde 

vragen tot nu toe geen reacties zijn ontvangen. 

Navolgend worden afbeeldingen op ware grootte van 

voor- en achterzijde van de enige mij bekende gaaf 

bewaard gebleven fluitjeslepel (Collectie van 

Beuningen - Cothen, Inv. nr. 3416) getoond. 

Voor- en achterzijde fluitjes/epe/ 

De lepel heeft een totale lengte van 122 mm en de 

breedte van de lepelbak bedraagt 36 mmo Aan het 

einde van de lepelsteel bevindt zich een fluitje 

voorzien van een dicht gevloeid hangoogje met aan 
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weerszijde van het fluitje drie klaverbladvormige 

rozetten. Aan de bovenzijde van het iets verbrede 

fl u itje staat een nog n iet geïnterpreteerde tekst 

bestaande uit vijf ten dele spiegelverkeerd 

Detai/ f/uitjes/epe/: IVERS 

geschreven letters : IVERS. De platte 4,5 mm brede en 

1,2 mm dikke steel is voorzien van een golflijnmotief 

met bladvormige arcering dat zonder enige 

verdikking overgaat naar het lepelblad. 

Vlak voor het lepelblad staan op de lepelsteel, 

wederom spiegelverkeerd geschreven, de letters 

AVERI. Tijdens discussie over deze tekst is de 

veronderstelling uitgesproken dat AVERI gelezen zou 

Detai/ f/uitjes/epe/ : AVERI 

kunnen worden als (afgekort) : AVE(MA)RI(A). Zou die 

veronderstelling juist zijn dan gaat het bij deze lepel 

om een religieus voorwerp. Op de achterzijde van de 

lepelsteel is een ruitarcering aangebracht. De ronde 

lepelbak is zowel aan voor als achterzijde glad . 

Mij zijn geen vergelijkbare gave fluitjeslepels bekend 

terwijl het vast staat dat dergelijke lepels toch ook 

elders in Nederland in gebruik moeten zijn geweest. 

Dat blijkt onder meer uit een viertal fragmentarisch 

bewaard gebleven fluitjeslepels waarvan alleen een 

deel van de steel met het fluitj e bewaard gebleven is. 

Opvallend is dat bij alle vier lepelfragmenten sprake 

is van bandvormige, smalle en zeer dunne stelen. 

Hierdoor moeten deze lepel s zo kwetsbaar zijn 

geweest dat ze voor normaal dagelijks gebruik 

ongeschikt waren . 

9 
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Fluitjeslepels 

Navolgend worden deze vier fragmentarisch bewaard 

gebleven lepels getoond onder vermelding van de 

meest relevante gegevens. Opmerkelijk is uiteraard 

de grote overeenkomst in de deels fragmentarisch 

bewaard gebleven opschriften. Dit geeft ongetwijfeld 

aan dat het niet om pseudoteksten gaat maar om 

opschriften met een bepaalde - nog te achterhalen -

betekenis. 

Inv. nr. Vindplaats tekst op fluitje 

1.3558 Brielle .VIT.I. 

1.2059 Rotterdam IVERS 

1.3426 Zierikzee SAV 

1.2963 Westen schouwen IVERS 

Een aantal fragmenten van fluitjeslepels waarvan 

alleen de fluitjes werden teruggevonden worden hier 

niet afgebeeld omdat deze eerder gepubliceerd en 

afgebeeld werden in mijn artikel in de Tinkoerier 

december 2000. Daaronder bevindt zich ook een 

fluitje dat evenals het hier afgebeelde fluitje Inv.nr. 

2059, tijdens de werkzaamheden aan de tunnel

traverse in Rotterdam tevoorschijn kwam. 

Ik sluit dit artikel over fluit jes lepels af met de wens 

dat deze bijdrage aanleiding zal zijn om meer 

aandacht te besteden aan het voorkomen van vroege 

tinnen lepels die in de elfde en twaalfde eeuw in 

Nederland in omloop waren . Het is voor elke 

tinliefhebber van belang om zich verder te verdiepen 

in de geschiedenis, de productie en het gebruik van 

t innen 'voorwerpen, ook uit die eerste periode waarin 

het tinnen voorwerp in onze landen in gebruik 

kwam. In dit verband vermeld ik gaarne dat in het 

binnenkort te verschijnen derde deel van Heilig en 

Profaan een belangrijk artikel zal worden opgenomen 

van de hand van Dr. Daniel Berger dat nader ingaat 

op een uiterst belangrijke vondst die in 2005 in het 

oude stadsdeel van Maagdenburg werd gedaan 

waarbij meer dan 500 gietmallen bestemd voor de 

productie van verschillende soorten kleine lood

tinnen voorwerpen bijeen gevonden werden. 

Het betreft de veelal incomplete dan wel 

beschadigde gietmallen van een tingieterij die 

uiterlijk het jaar 1284 met de werkzaamheden moet 

zijn gestopt maar waarvan aangenomen wordt dat 

het tinnegietersbed rijf toen al minstens honderd jaar 

in gebruik moet zijn geweest. 

tekst op steel lengte breedte dikte steel 

A---- 73 mmo 5 mmo 2 mmo 
I ---- 73 mmo 4mm. 2mm. 
NV-- 74mm. 5 mmo 2mm. 

onleesbaar 80mm. 4,5 mmo 2mm. 

Onder die gietmallen bevinden zich ook vormen die 

gebruikt zijn voor het gieten van lepels. Lepels 

waarvan de bakken gedecoreerd waren met vissen, 

fabeldieren en geometrische decoraties. Maar helaas 

bevonden zich daaronder geen gietmallen bestemd 

voor het gieten van fluit jes lepels. 

Ik ben de redactie erkentelijk dat zij zich bereid heeft 

verklaard mij ruimte in de Tinkoerier beschikbaar te 

stellen om nogmaals aandacht voor deze vroege 

tinnen fluitjeslepels te vragen. 
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Voor- en achterzijde 

van een fragment van een fluit jes lepel 

gevonden in de tunneltraverse te Rotterdam 

(Inv. nr. 2059b). 

Opschrift VIT.!. 

Uit De Tinkoerier jaargang 8, 

nr. 2 december 2000 

'Vroege tinnen lepels' 

door H.f.E. van Beuningen. 
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Huusraet 

Het stedelijk woonhuis in de Bourgondische tijd 

Céserine Abbenes 

Hoe de welgestelden woonden, is bekend. Maar 

wat middeleeuwen kenner Berend Dubbe juist zo 

interessant vond, was het leven van de 'gewone' 

burger. Hij deed er uitvoerig onderzoek naar. 

Postuum verschijnt nu Huusraet I het stedelijk 
woonhuis in de Bourgondische tijd. Een kijkje in 

de 15de-eeuwse keuken -en de rest van het huis. 

Waar de adel meedeelde in de rijkdom van de 

heersende hertogen van Bourgondië en kunstenaars 

onder het mecenaat van Filips de Goede tot grote 

hoogte konden stijgen, leefden ook de burgers in 

de Lage Landen van de vijftiende eeuw in relatieve 

welvaart. Om een goed beeld te krijgen van hun 

manier van wonen, putte Berend Dubbe uit 

verschillende historische bronnen : schilderijen, 

de Tinkoerier • jaargang 20 ' nummer l ' juni 2012 

boedelinventarissen, stadsrekeningen en overge

leverde en gevonden objecten. 

Dubbe vergeleek honderden teksten, afbeeldingen en 

voorwerpen met elkaar en trachtte zo de boedel van 

een laatmiddeleeuws woonhuis in kaart te brengen. 

Minutieus onderzoek, monnikenwerk zouden 

sommigen zeggen, dat moest resulteren in een boek. 

Dubbe zou de publicatie ervan niet meer meemaken, 

hij overleed in 2007. Huusraet, dat deze zomer 

verschijnt, is zijn zwanenzang. Een bijzonder fraaie. 

Rijk geïllustreerd vertelt het over het wonen in de 

Bourgondische tijd. Over stedelijke huizen en hun 

inrichting. Maar ook alledaagse gebruiksvoorwerpen, 

kleding, toiletgerei en verwarming passeren de 

revue. 
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Huusraet 

Het stedelijk woonhuis in de Bourgondische tijd 

Een eerlijke verdeling 

stond voorop 

Eigen kist 
Hoewel afval zonder schroom naar buiten werd 

gegooid en er over de schoonmaakrituelen 

binnenshuis niet veel bekend is, was men in de 

middeleeuwen wel vrij netjes op zichzelf. En op zijn 

spullen . Gehandeld in meubels werd er eigenlijk niet. 

Men kocht ze bij de plaatselijke kistenmaker en 

Kaarsenkist: deze kist had een heel speciale toepassing 
als opbergplaats voor de voorraad kaarsen. Hij werd 
gebruikt waar veel kaarsen vaak nodig waren, dus in 
kerken. Maar ook bij bemiddelde burgers zal hij 
ongetwijfeld in gebruik zijn geweest. Deze is 
afkomstig uit de collectie van HJE. van Beuningen. 

stoeldraaier of ze werden geërfd : het materiaal -

veelal eikenhout - was nauwelijks aan slijtage 

onder~evig en modetrends speelden eigenlijk 

geen rol van betekenis. 

Een middeleeuwse woning bood weinig 

opbergmogelijkheden voor huishoudelijke 

voorwerpen en kleding, daarom waren de meubels 

- meesttijds kisten - van grote waarde. Ze waren er in 

allerlei uitvoeringen. Deventer boedelbeschrijvingen 

uit de tweede helft van de vijftiende eeuw vermelden 

lange kiste, groete kiste en een c/eyn kistken. Voor 

linnengoed had men een wantkiste, voor kledij de 

c/ederkiste -alhoewel die laatste ook voor andere 

spullen gebruikt werd : Item eem c/ederkist doer is 
in vijff sIaepIaken ende drie tafellaken . 
Mannen en vrouwen hadden vaak ieder een eigen 

kist, passend bij hun kleding of harnaschtuich -
middeleeuwers waren verplicht in tijden van nood 

te helpen bij het verdedigen van hun stad. Bij een 

onverhoopte scheiding bepaalde het stadsrecht 

welke spullen aan wie toekwamen. 
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Het stedelijk woonhuis in de Bourgondische tijd 

Tinnen dobbelier uit de vijftiende eeuw. Ook in de 

Bourgondische tijd hadden de gebruikte schotels 

verschillende afmetingen van klein tot groot en ook 

bepaalde namen. De kleinste zijn de dobbelieren of 

mosterdschoteltjes, die men gebruikte voor het 

serveren van allerlei kruiden in het bijzonder van 

mosterd, dat zeer veel werd geconsumeerd. Naast 

deze dobbelieren kende men ook de saucieren of 

sauskommen. Ook deze waren niet groot van 

afmeting. Zij dienden zoals de naam reeds aangeeft, 

voor het bewaren en opdienen van sausen. Op het 

aanrecht of het trisoir zette men trysoerscottelen, die 

groot van stuk waren. Behalve de speckscottel, een 

schoteltype waarop kennelijk vlees werd geserveerd, 
had men voor de groente de moesscottel, die ook wel 

wernisscotel werd genoemd. De afgebeelde dobbelier, 

gevonden bij graafwerk aan het Rokin in Amsterdam, 

heeft een diameter van 17,7 cm, een gekroond 

hamermerk en bevindt zich in een particuliere 

collectie. 

Een eerlijke verdeling stond voorop. Bij de man lag 

het zwaartepunt op paarden en wapentuig, aan de 

vrouw werden kleding en huisraad toebedeeld, een 

taefele myt enen taefellaken bijvoorbeeld, gelyck dat 

die man hebben sal. 
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Vrouwen leerden koken 

van hun moeder 

Speekscottelen 
Kasten waren nog een zeldzaamheid. Uitzondering 

was het tresoor (dressoir zouden wij nu zeggen), een 

kist op poten als het ware, voorzien van een deurtje 

in plaats van een deksel. Can hy kisten maken, 500 sal 

hy maken een seskant trusoor, meldt een Utrechts 

gildereglement van voor 1500. Aanvankelijk was het 

een aanrechttafel of buffet waarop spijzen werden 

klaargemaakt en opgediend, in de vijftiende eeuw 

werd het tresoor meer een pronkmeubel en opberg

piek. De in 1495 overleden Hans Krijt liet een nieuw 

exemplaar na, met dair inne alreleye tymmerrees

schap. 

Naslagwerken schenken er weinig aandacht aan, 

maar Dubbe noemt het schap toch als een van de 

belangrijkste meubelstukken in het middeleeuws 

huis. Hij begrijpt de geringe belangstelling: het uiter

lijk - een plank in een nis of op eenvoudige consoles

is namelijk niet erg interessant. Claes van Aken had in 

1486 drie schappen, waar hij blijkens een schier 

oneindige boedellijst flink wat spullen op kwijt kon : 

braetpannen, vyr mostert scottelen, VI moesscottelen 

ende drie speckscottelen (...) soeven pair tynnen 

scottelen. 
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Huusraet 

Het stedelijk woonhuis in de Bourgondische tijd 

Kannen werden opgehangen onder het schap. 

Als het huis een aparte keuken had, bood ook die 

dergelijke opbergruimte. 

Kookboeken waren er wel, maar werden alleen 

gebruikt door mensen die konden lezen; de meeste 

vrouwen leerden koken van hun moeder. Op het 

menu stond brood, brij, vis en vlees : runtvleyssches, 
verkens hoefde, geroeckx vleysch. Soep, groente en 

fruit . Voor de vervaardiging van kookgerei werd voor

namelijk aardewerk en metaal gebruikt, voor de 

hulpmiddelen, zoals lepels, hout. 

'Grape' is volgens 

Dubbe foutief 

Zwartgeblakerd 

Een van de belangrijkste keukenattributen was de 

kookpot, kortweg pot genoemd. Grape is volgens 

Dubbe foutief: deze Noord-Duitse benaming werd 

hier niet gebezigd. De kookpot had de vorm van een 

kogel of buidel en stond op drie pootjes - wat zorgde 

Een tinnen zoutvat is een voorwerp dat nooit op een 
middeleeuwse geschilderde tafelscène ontbreekt. 
Zout was een noodzakelijk ingrediënt in de 
toenmalige gerechten. Schilders hebben de zoutvaten 
omwille van de symboliek vaak vereeuwigd op hun 
aan dé bijbel ontleende voorstellingen. Zout gold als 
symbool van de wijsheid en ook eigenschappen als 
duurzaamheid en scherpzinnigheid werden er aan 
toegedicht. Verschillende modellen kunnen worden 
onderscheiden: hier een eivormige vaatje met een 
voet en een lange tuit. In de voet zit een vulopening, 
die met een stop je kan worden afgesloten. De hoogte 
is 13,8 cm. Het is een bodemvondst afkomstig uit het 
Verdronken Land van Reimerswaal; het bevindt 
zich in de collectie van de Stichting Nederlandse 
Gebruiksvoorwerpen in Rotterdam. 

voor een goede balans. Vaak had de pot twee oren, 

zodat hij door middel van een ijzeren hengsel boven 

het vuur kon worden gehangen. C1eyne potkens had

den een korte holle steel, waar voor het koken een 

stok in kon worden gestoken. 

In museumcatalogi wordt wel gesteld dat kookpot

ten gemaakt werden van brons (een legering van 

koper en tin), maar Dubbe geeft aan dat boedelin

ventarissen toch duidelijk melden dat ze gegoten 

werden van (rood)koper ofvan messing (ook geel

koper genoemd, een legering van koper en zink). 

Soms droegen potten de naam van hun inhouds

maat : quarten koperen pot (circa 1,8 liter), mengelen 
koperen pot (een mengel was circa 0,9 liter) . 

In een boedelinventaris uit 1484 worden VI blancke 
kopperen pott ende 111 swarten kopperen potte 
genoemd : blank geschuurde en zwartgeblakerde 

exemplaren. Vijftiende-eeuwse pannen waren 

meestal van ijzer, soms koper. Er was een pannekoken 
panne, pappenneken en vladenpenneken (voor vlade: 
platte dunne koek, voorloper van vlaai) . In lange 
braetpanne werden grote stukken vlees bereid . Een 

appelroester en mostertmoelen behoorden ook tot 

het keu kengereedscha p. 
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Het stedelijk woonhuis in de Bourgondische tijd 

Deze opvouwbare tinnen vuistlepel meet uitgeklapt 12,7 cm 
en ingeklapt 7,6 cm. De geornamenteerde ring kan om het 

scharnier worden geschoven om bak en steel tot een 

hanteerbaar geheel te maken. Het bestek bestond in de 

vijftiende eeuw voornamelijk uit messen die door de gasten 

zelf bij de maaltijd waren meegebracht. Aan tafel werd 

hoofdzakelijk met de vingers gegeten, waarbij het 
meegebrachte mes behulpzaam was. Soep, pap en 

dergelijke meer of minder vloeibare spijzen werden 

met behulp van een lepel genuttigd. Deze 

vuistlepel uit een particuliere collectie dateert 

uit het eerste kwart van de zestiende eeuw. 

de Tinkoerier • jaargang 20' nummer 1· juni 2012 

De vorm van een tinnen kan duidt soms de 

bestemming aan. In het algemeen wordt 

aangenomen dat hoge slanke kannen bestemd waren 

voor het schenken van wijn en dat korte dikbuikige 
kannen gebruikt werden voor bier. Veelal hadden deze 

kannen ook een gietersmerk. De tapkannen waren 

vaak gepegeld: ze hadden in de hals van de kan een 

klein pegeltje dat aangaf dat, als de kan gevuld was 

tot aan de pegel, de inhoud de juiste maat had. 

De dikbuikige kan uit de vijftiende eeuw is gemerkt 

met het stadswapen van Haarlem, heeft een buik

doorsnede van 14,5 cm en is 18,0 cm hoog. Deze 

bevindt zich in particulier bezit. 
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Het stedelijk woonhuis in de Bourgondische tijd 

Deze slanke hoge kan draagt het stadsmerk van 

Utrecht, is 24,0 cm hoog, heeft een verticale gietnaad 

en in de bodem een medaillon in de vorm van een 

roos. Deze bodemvondst werd gegoten rond 1500. 

Men kon zo enigszins 

de tapper controleren 

Noordérzon 

Boedelinventarissen geven over het algemeen een 

goed beeld van veelgebruikt huisraad. Wat jammer 

is, is dat voorwerpen van weinig waarde de lijsten 

niet gehaald hebben. Ze waren de moeite van het 

vermelden niet waard. Dat aardewerk keukengerei 

geliefd was, weten we dankzij opgravingen. Het 

blauwgrijs maakte in de vijftiende eeuw plaats voor 

rood aardewerk, dat minder hard en meer poreus 

was en dus voorzien werd van een glazuurlaag. Er 

zijn kookpotten gevonden, steen en braetpannen en 

vetvangers. Drinkgerei van inlands aardewerk was 

vrij goedkoop en in alle vormen en maten voorhan

den. Vanuit Duitsland werd gres geïmporteerd, zoals 

(jacoba)kannen en drinkschaaltjes uit Siegburg, dat 

fijner was, meer slijtvast en waterdicht. 

Wat in de vijftiende eeuw danig in zwang raakte, 

was tin . Een hele vooruitgang. Tin is onbreekbaar, 

bestand tegen zuren (ideaal voor voorraad potten) 

en houdt warme spijzen warm en koude koel. Het 

was weliswaar prijzig, maar de metaalwaarde werd 

bij aanschaf van nieuwe producten gewoon verre

kend . In 48 Deventer boedels worden maar liefst 

3043 tinnen voorwerpen aangetroffen. Rynkens ter 
Linde had in 1455 XXXIII groete tynnene schoetelen 

in zijn bezit, XXX moesschoetelen en XXII/! dobbelie

ren (schalen / schotels). Kannen werden in een 

bepaalde verhouding gegoten -zoals een mengelkan 

en pintekan (0,45 liter)- zodat men de tapper enigs

zins kon controleren . 

Het gebruik van borden zoals wij nu doen, kende 

men niet. Soep en pap werden gegeten uit houten 

nappen of tinnen kommen, er waren teljoren 

(snijplanken) en verschillende aardewerk schotels, 

sommige met eenvoudige slibversiering. Ze werden 

vaak bewaard in grote manden : Ischottelkorffmit 

schotelen. Overigens worden manden, net als 
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Het stedelijk woonhuis in de Bourgondische tijd 

korven, vaak afgebeeld op middeleeuwse schilderij

en. Ze werden dan ook veel gebruikt in het huishou

den en op de 'werkvloer', bijvoorbeeld door marskra 

mers. Toen Griete in den Raven in 1475 ruymde uyt 

der stadt van Deventer (oftewel: met de noorderzon 

vertrok) liet ze onder meer ene mande holten kan de

laers achter ende XX holten taeylyueren (teljoren). 

Dit tinnen wijwatervat heeft een platte achterkant, 

staat op drie klauwvoetjes en wordt bewaakt 

door een zittend leeuwtje op het deksel. 

Een voorwerp als dit had direct met de 

uitoefening van het geloof van de 

middeleeuwse mens te maken. Het 
bevatte wijwater (gewijd' water) 

waarvan werd aangenomen dat het 

onder meer de dagelijkse zonde 

uitwiste en de genade vermeerderde. 

Dit Nederlandse wywatervatken uit de 

tweede helft van de vijftiende eeuw 

bevindt zich in Museum Boijmans van 

Beuningen in Rotterdam. 
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Het stedelijk woonhuis in de Bourgondische tijd 

Hij spitte vele tientallen 

boedelinventarissen door 

Het mirakel 
Interieurs op vijftiende-eeuwse schilderijen zijn 

uiteraard niet natuurgetrouw: compositie en symbo

liek zijn bepalend. Toch worden de voorwerpen die 

bekend en in gebruik waren er altijd nauwkeurig op 

weergegeven. Het mirakel van de gebroken zeef is een 

luik van een retabel, halverwege de zestiende eeuw 

gemaakt door een onbekende kunstenaar van de 

Zuid-Nederlandse School (aanvankelijk werd het toe

geschreven aan Jan van Coninxloo). Het verbeeldt 

het eerste wonder van de heilige Benedictus : door 

gebed wordt de gebroken zeef van zijn huishoudster 

hersteld. Dubbe noemt het een van de mooiste keu
keninterieurs op een schilderij, daa rom siert het ook 

het omslag van zijn boek. 

Volgens Dubbe is dit 
een van de mooiste 
keukeninterieurs op 
een schilderij 

Het werk toont allerhande kook- en eetgerei. Tegen 

de wand van de schoorsteen hangen een tang en een 

koeckyser (wafelijzer) . Naast de lange pannen een 

droiplepel (bedruiplepel) en ijzeren treeft (om op te 

verwarmen ofte roosteren) . Aardig is dat de koperen 

pot, links op de vloer, een reparatie in de rand heeft . 

De vloer zelf is trouwens vrij representatief voor die 

van een stedelijk woonhuis : plavuizen, geglazuurde 

en ongeglazuurde tegels kwamen veel voor, evenals 

aangestampt leem en vuren of eiken planken. 

De hangmand was gevuld met voedsel dat waar

schijnlijk beschermd moest worden tegen ongedier

te. Het scapprolken, onder het raam, staat open en 

toont drinkschaaltjes van gres, kannen en een tinnen 

zoutvat. Natuurlijk, het decor van Het mirakel is geen 

doorsnee laatmiddeleeuwse woning, maar het bij

zondere is dat de afgebeelde voorwerpen stuk voor 

stuk voorkomen in de vele tientallen boedelinventa

rissen die Dubbe voor zijn Huusraet heeft doorgespit. 
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OverB.Dubbe 

Berend Dubbe, Bé voor intimi, werd in 1920 in Deventer 

geboren. Hij werkte als zelfstandig accountant en 

belastingadviseur, maar koesterde daarnaast een grote 

liefde voor antiek en ambachtelijke toegepaste kunsten 

- met name tin, zilver en keramiek. Zijn vrije tijd wijdde 

hij dan ook aan kennis vergaren én delen. Tientallen 

boeken en artikelen schreef Dubbe. Omdat hij zich 

grondig verdiepte in literatuur, schilderijen, bodem

vondsten én archieven wist hij verbanden te leggen 

tussen historische gebruiksvoorwerpen en decoratieve 

kunst . 

Voor zijn schrijverschap en de vele bestuurlijke functies 

die hij bekleedde, werd hij meerdere keren onderschei

den, onder andere door de Engelse Pewter Society, voor 

zijn uitzonderlijke bijdrage aan de studie naar tin. 

Dubbe kreeg de Zilveren Anjer en werd benoemd tot 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het leeuwen

deel van zijn oeuvre stamt van voor 1990, het jaar 

waarin hij zeventig werd en met pensioen ging. Ook 

daarna bleefzijn weet- en werklust ontembaar groot. 

Bé Dubbe overleed in 2007, na een kort ziekbed, 87 jaar 

oud. Postuum verschijnt nu Huusraet I het stedelijk 

woonhuis in de Bourgondische tijd, uitgegeven in 

samenwerking met de eigen bibliotheek van de 

Nederlandse TinVereniging - waarvan Dubbe mede

oprichter was. 

Lezersaanbieding 20% korting 

Huusraet I het stedelijk woonhuis in de 

Bourgondische tijd, door B. Dubbe, 

bezorgd door H.B. van Wijk. Uitgeverij 

PolderVondsten in opdracht van Stichting 

Nederlandse Tinbibliotheek, Hoorn 2012. 

Verkrijgbaar vanaf 1 augustus via 

www.nederlandsetinvereniging.nl. 

Huusraet is hét naslagwerk voor iedere middeleeuwenliefhebber. Aan de hand van originele boedelinventarissen, 

honderden gebruiksvoorwerpen en historische schilderijen geeft B. Dubbe een rondleiding door het stedelijk 

woonhuis in de Bourgondische tijd. Het fraai vormgegeven boek (ruim 350 pagina's, bijna 400 afbeeldingen) 

verschijnt in een beperkte oplage. Bestel nu en profiteer van 20% korting: u betaalt slechts € 39,95* in plaats 

van € 49,95. (*exclusiefverzendkosten van € 6,75) 

Let op: deze exclusieve lezerskorting geldt tot 1 september 2012, zolang de voorraad strekt. 

U reserveert uw exemplaar per email: secretaris.ntv@kpnmaiLnl 
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Gemerkt met een Franse slag (8) 

Vindingrijk in Laan 

Paul Maas 
Jan Beekhuizen: fotografie 

Afb. 1 a 
Merkwaardige korte maatkan uit Laon: eenkakig scharnier; duim rust deux glands de chêne; type épaulement; 

maatpegel aan de binnenzijde van de hals, links naast de handgreep. Hoogte totaal: 14,4 cm; hoogte rand: 

11,2 cm; doorsnede voetplint: 8,5 cm; inhoud: 0,241 (particuliere collectie). 
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Gemerkt met een Franse slag (8) 

Vindingrijk in Laon 

Een klant vraagt naar een tinnen kan met een afwij

kende inhoudsmaat: wat moet je er mee? De klant is 

immers de baas. En geld is geld. Dus je levert wat die 

toch wat lastige klant vraagt, al is zijn vraag uitzon

derlijk. In Picardie zijn tal van maten in omloop. De 

tinnegieter Louis Allant levert ze in soorten, hij heeft 

veel klanten in Laon en omringende gemeenten. Hij 

is in het midden van de achttiende eeuw niet alleen 

tinnegieter, maar tevens de stadscontroleur, essay

eur en ijkmeester voor tin. En hij heeft natuurlijk 

collega's, tinnegieters, vakbroeders zo je wilt maar 

toch ook concurrenten. 

Wat je al niet doet om de klant tegemoet te komen. 

Ook als tinnegieter moet je niet alleen je vak goed 

beheersen, ook een grote mate van vindingrijkheid is 

belangrijk wanneer je wilt blijven voorzien in een 

redelijk belegde boterham. 

Voor elke maat heb je aparte gietvormen nodig. Maar 

juist voor de nu door deze klant gevraagde maat ont

breken die. Een kan moet natuurlijk voldoen aan de 

locale voorschriften, het stadskeur is beslist noodza

kelijk want anders magje de kan niet voor handels

doeleinden gebruiken. Maar als keurmeester heb je 

het gerief toch binnen handbereik ... Vindingrijkheid 

niet waar? 

Louis Allant heeft in het verleden al eens een akke

fietje meegemaakt. Op 29 juli 1741 klaagt hij zijn 

collega tinnegieter Nicolas Levesque aan omdat deze 

n iet alle ja ren het jaa rta I in zijn gietersmerk zou aa n

passen. Maar wie deed dat? Het was een voorschrift 

dat door vrijwel geen tinnegieter werd opgevolgd. 

Doorgaans werd een persoonlijk gietersmerk 

gebruikt met het jaartal waarin men zich als meester 

tinnegieter mocht vestigen . En in Frankrijk is, naar 

wordt beweerd, immers alles toegestaan wat strikt 

verboden is. Ook in de zeventiende eeuw. Maar toch, 

ook toen had je fijnslijpers. Zomaar opeens op een 

zomerdag in 1741 werd Nicolas Levesque op zijn vin

gers getikt. Juist vanwege diejaarcijfers ... 

Allant liet beslag leggen op ten minste 18 schotels 

uit de handelsvoorraad van Levesque, op elk van die 

schotels was het jaartal 1704 geslagen. 
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Als ijkmeester toonde hij weinig clementie met 

zijn collega . Hij stond immers in zijn recht. 

Maar misschien probeerde hij ook op deze 

ongebruikelijke, maar wel gelegitimeerde wijze 

een concurrent uit te schakelen? 

Afb.1b 
Deze kan is gemerkt op buitenzijde van de bodem: als 
stadscontrolemerk een gekroonde C, de letter L voor 
Laan en het jaartal (17)68 en als gietersmerk een 
gekroonde hamer boven een ster, de initialen L *(A) 
voor Louis Allant en het jaartal 175(4). 

Afb.1c 
Op de buitenzijde van het deksel ziet men twee sterk 
weggesleten ijkmerken, waarvan een met het Franse 
wapen en als eigenaarsinitialen de letters ILR. 
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Gemerkt met een Franse slag (8) 

Vindingrijk in Laon 

Afb. id en ie Voor- en achterzijde van de uitzonderlijk vormgegeven duim rust. 

Levesque liet echter niet over zich lopen. Koppig als 

hij was riep hij de interventie in van het opperste tin

negietersgezag uit Reims, waaronder het provincie

stadje Laon ressorteerde. Door hun toedoen wordt de 

eis van Allant afgewezen, omdat deze, naar toen aan 

het licht kwam, in zijn eigen tinnegieterspraktijk zelf 

gebruik maakte van het merk van zijn voorganger in 

plaats van een persoonlijk gietersmerk! Dat had 

Allant even over het hoofd gezien. 

Een paar jaar later was de affaire kennelijk bijgelegd, 

want op 22 april 1745 dient Louis Allant samen met 

diezelfde Nicolas Levesque een aanklacht in bij de 

politie van Laon tegen een aantal particulieren die 

oud tin opkopen en daardoor de handel van de 

erkende tinnegieters ondergraven. Bovendien, 

beweert Allant, wordt hierdoor tindiefstal in de 

omgeving sterk in de hand gewerkt . Beiden vragen 

exclusiviteit voor hun negotie. Zij gaan zelfs verder 

en zoeken de verdachte particulieren op om persoon

lijk beslag te leggen op het door hen ingezamelde 

tin. En zij worden officieel in het gelijk gesteld. 

Hoe het verder met Levesque is afgelopen vermeldt 

geen enkele kroniek. Maar Alla nt blijft vindingrijk. De 

klant uit de eerste regel van dit artikel moet immers 

worden gehol pen! De gietvormen voor de bestelde 

vrij kleine maat heeft hij niet in zijn bezit. Maar als 

keurmeester heb je wel het stadscontrolemerk tot je 

beschikking: de gekroonde C boven de L van Laon en 

het jaartal, in dit geval 1768. Ook natuurlijk zijn 

eigen gietersmerk, een gekroonde hamer boven een 

ster en de initialen LA en het jaartal 1754; hij liep 

hiermee niet helemaal in de pas met dejuistejaar

telling, maar een kniesoor die er toen nog op lette. 

En tenslotte : als officieel stadscontroleur kon hij zelf 

het ijkmerk hanteren ter verificatie van de juiste 

inhoudsmaat. 

Louis Allant goot om zijn klant te gerieven een maat

kannetje zonder het onderste deel van de buik. Hij 

gebruikte slechts de vier gietvormen (twee buiten

en twee binnenvormen) voor de bovenste helft van 

een gebruikelijke maatkan. Het onderstuk liet hij 

weg. Op de plaats waar normaal de horizontale sol

deernaad het bovenstuk met het onderste deel van 

de kan zou verbinden, monteerde hij de bodem. Op 

een hoge standring, dan leek het geheel nog wat 

meer op een 'echte' kan. Met een maatpegel aan de 

binnenkant van de boord . En met een afslag van alle 

beschikbare merkijzers maakte Louis Allant van dit 

inofficiële maakwerk een reguliere maatkan 

(afb. la-lel. 

Allant was niet de enige tinnegieter die dergelijk 

maatwerk heeft vervaardigd . Zeer sporadisch ver

schijnt een soortgelijke kan op de markt (afb. 2a, 2b, 

3 en 4) . Maar deze bleken tot nu toe niet of slechts 

zeer onvolledig gemerkt. Met deze volledig gemerkte 

maatkan heeft de vindingrijke Louis Allant zijn klant 

gelukkig kunnen maken. Maar wie was toch die lasti

ge klant uit Laon? Ook die vraag blijft niet helemaal 

onbeantwoord: zijn initialen zijn ILR, maar wie hier

achter schuil gaat? Zo blijft er toch nog iets om naar 

te raden . 
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Gemerkt met een Franse slag (8) 

Vindingrijk in Laon 
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Afb. 2a 
Nog een merkwaardig kannetje, mogelijk Languedoc: een
kakig scharnier; type épaulement (particuliere collectie). 

Afb.2b 
Gemerkt op het deksel: gekroond merk met gieters
initialen IA, voor een nog onbekende meester. 
Midden achttiende eeuw. Hoogte 13,3 cm; 
doorsnede voetplint: 9,7 cm. 

25 



26 

Afb. 3 

Een derde exemplaar: eenkakig 

scharnier, type épaulement. 

Gemerkt op het deksel: gietersmerk 

met deels weggesleten initialen 

.. MER .. Tweede kwart achttiende 

eeuw. Hoogte 17,0 cm; doorsnede 

voetplint: 10,0 cm (particuliere 

collectie). 



Gemerkt met een Franse slag (8) 

Vindingrijk in Laon 

Afb. 4 
Nog zo een extreem kannetje, 
mogelijk Anjou: eenkakig scharnier; 
type épaulement. Palmetduimrust 
met negen geledingen. Midden 
achttiende eeuw. Hoogte 10,6 cm 
(collectie onbekend). 

Literatuur 

Artcurial: Curiosités. Étains, Objets de Pharmacie, 

Céramiques, Haute Époque, Artcurial, Briest, Poulain, 

Le Fur, F. Tajan (Paris, Hotel Dassault, mercredi 15 

Mars 2006), p. 6 et 11 

Artcurial: Étains de Collection, Artcurial, Briest, 

Poulain, F. Tajan (Paris, Hotel Drouot, lundi 23 ~ars 

2009), lot 121 

Beekhuizen et al, Jan : Van Tin gegoten, uit Tin 

genoten. Museum Boijmans van Beuningen. 

Tentoonstelling ter gelegenheid van het 10-jarig 

jubileum van de Nederlandse TinVereniging, 

Nederlandse TinVereniging (Amsterdam, 2004), 

p. 367 
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Limoges; 3me Partie, Lisieux à Verger; 4e Partie, 
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Een merkwaardig kistje - deel 11 

J.F.H.H. Beekhuizen 
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Een merkwaardig kistje - deel 11 

Er zijn een twee reacties binnengekomen met 

betrekking tot de publicatie over het kistje in 

de Tin koerier van december 20111
• 

Oe gekroonde X op het 

kistje van Fr. van den 

Bogaert. 

De eerste reactie betreft het merk in de vorm van de 

gekroonde X die tussen het roosmerk en het 

engel merk van Fr. van den Bogaert op het eerste 

kistje staat2
• Ons lid Ritzo Holtman maakte mij erop 

attent dat dit merk veel overeenkomsten vertoont 

met het merk zoals afgebeeld in Nederlandse 

Tinnegieters & Tinmerken onder nummer 8518-13
. 

De gekroonde X staat in deze bron vermeld onder de 

rubriek 'onbekende gieters', maar wel aangeduid met 

een werkzame periode 1896 - 1899. 

Deze gekroonde X 

staat op een ]I; deciliter 

ijknummer 1 

('s-Hertogenbosch) en 

ijkletters g {1896/1897} 

en h {1898/1899}. 

Collectie R. Holtman. 
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De gelijkenis van het merk op het kistje en de maat is 

opvallend: de vormgeving van het kroontje en de 

benen van de X. Het been van linksonder naar rechts 

boven is dunner dan dat van rechtsonder naar links 

boven. Hieruit kan met een zekere stelligheid 

aangenomen worden dat deze gekroonde X door 

Rouppe van der Voort gebruikt is. 

De tweede reactie komt uit Engeland en ook van een 

lid van onze vereniging. Hij meldde dat hij in het 

bezit was van een 'Apostel kistje', zoals hij het noemt. 

Zijn vader kocht het kistje toen hij in 1929 in 

Middelburg was. Volgens zijn zeggen was het kistje 

een kopie naar een origineel dat zich in het museum 

in Middelburg zou bevinden. Bij navraag bleek echter 

dat dit niet het geval was en dat het Zeeuws 

Museum ook geen gegevens had. Door het 

bombardement van het stadhuis van Middelburg, 

waartoen het Stedelijk Museum van Oudheden was 

gevestigd, is de gehele collectie vrijwel volledig 

verbrand. 

Het kistje is gemerkt aan de buitenkant van de 

bodem met de gekroonde roos met in de band van 

de kroon de gietersinitialen FVE. Deze staan zeker 

voor de Bossche tinnegieter Franciscus Adrianus van 

Engelen, geboren in 1836, werkzaam van omstreeks 

1859 tot omstreeks 1910. Hij overleed in 19174
. De 

werkzame periode komt overeen met de tijd waarin 

ik ook het eerste kistje plaats. 

Gekroonde roos met 

gietersinitialen FVE 

voor Franciscus 

Adrianus van Engelen 
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Een merkwaardig kistje - deel 11 

De eigenaar van het kistje schreef een brief aan 

onder andere het Catharijneconvent in Utrecht. In 

het antwoord staan de volgende opmerkingen : 

• Bij het Catharijneconvent is niets bekend over een 

'Apostel kistje' dat tijdens de Tweede Wereldoorlog 

in Middelburg verloren zou zijn gegaan. 

• De iconografie is op zijn minst curieus, vanwege de 

aanwezigheid van de afbeelding van het 'Alziend 

Oog' en de 'Heilige Familie'. Het Alziend Oog komt 

pas voor in de achttiende eeuwen de Heilige 

Familie sporadisch in de late vijftiende eeuw. 

Terwijl de populariteit van de Heilige Familie zijn 

hoogtepunt vindt in de tweede helft van de 

negentiende eeuwen in de eerste vijftig jaar van 

de twintigste eeuw. 

• Het kistje zou niet ouder kunnen zijn dan 

omstreeks de tijd dat Jacobus van Engelen gewerkt 

heeft. 

Verder schreef hij een brief aan Han Wustenhoff, die 

suggereerde dat er misschien een gipsafdruk van het 

originele kistje gemaakt zou kunnen zijn, inclusief 

het merk. 

Ook Bé Dubbe werd om raad gevraagd en zijn reactie 

was dat het geen kopie was van een origineel 

bestaand kistje, maar een schepping van Frans van 

Engelen. Verder schrijft hij: 

Het hengsel op dit 'reliekschrijntje'- een geldkistje is 
het zeker niet - is een toevoeging die men bij echte 
reliekschrijntjes niet aantreft en als het al voorkomt 
dan zijn het kistjes uit later tijd. Bovendien is de 
ornamentiek een combinatie van verschillende 
stijlen. 

Overigens heb ook ik in 2000 met de huidige 

eigenaa r gecorrespondeerd en meldde hem toen dat 

het kistje zeker vervaardigd zou zijn aan het einde 
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Een merkwaardig kistje - deel 11 

van de negentiende eeuwen als het ware onder de 

noemer 'historismus' zou kunnen worden 

ondergebracht. Verder deelde ik hem mede dat er 

aan het einde van de negentiende/begin twintigste 

eeuw veel neogotiek kerken werden gebouwd en 

dat daarvoor ook neogotische attributen werden 

vervaardigd. Als voorbeeld zouden ivoren of houten 

kistjes gediend kunnen hebben. Ik bevestigde 

eveneens dat Franciscus van Engelen het kistje 

vervaardigd zal hebben en dat hij in 1861 

voorwerpen ingezonden heeft voor een tentoon

stelling in Haarlems. Mogelijk zou dit kistje deel 

hebben uitgemaakt van zijn collectie. Omdat 

Franciscus van Engelen nog tot omstreeks 1900 

gewerkt heeft, laat ik de mogelijkheid open dat het 

kistje ook rond deze tijd vervaardigd is. 

De uitvoering van het kistje uit Engeland en het 

eerder besproken kistje is enigszins anders : 

• Het Engelse kistje staat op vier klauwpootjes, 

terwijl het andere kistje op vier rechthoekig pootjes 

staat. 

• Het Engelse kistje heeft een handvat dat een kant 

bewerkt is en dat is bij het andere kistje niet het 

geval. 

• De voor- en achterkant zijn bij het Engelse kistje 

omgedraaid ten opzicht van het andere kistje. 
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Omdat er nu twee van deze kistjes bekend zijn en 

ook nog eens vervaardigd door Bossche tinnegieters, 

zou het eerder voor de hand liggen dat wij eens een 

onderzoek starten in de Sint-Janskathedraal of zich 

daar misschien het voorbeeld voordoet en dat als 

inspiratie heeft gediend voor de twee Bossche 

tinnegieters. 

Over het gebruik kan nog enige discussie zijn, maar 

de tijd waarin deze beide kistjes vervaardigd zijn, is 

duidelijk : omstreeks 1900. Met dien verstande dat 

als het kistje van Frans van Engelen toch vervaardigd 

zou zijn omstreeks de datum van de expositie in 

1861 het mogelijk wordt dat Rouppe van der Voort 

de mallen gebruikt heeft en er een soort eigen versie 

van gemaakt heeft. 

Noten 

1 U.H.H. Beekhuizen - Een merkwaardig kistje, in : de 

Tinkoerier, mededelingenblad van de Nederlandse 

TinVereniging,jaargang 19, nummer 2, december 

2011, blz. 80 t/m 83. 

2 idem, blz. 83, afb. 8 (per abuis staat er F.R. van den 

Bogaert. Dit moet Fr. van den Bogaert zijn). 

3 B. Dubbe e.a. - Nederlandse Tinnegieters & 

Tinmerken, Amsterdam 2009, blz. 442, nr. 8518-1. 

4 idem, blz. 243, nr. 1596. 

5 idem, blz. 243, nr. 1596. 
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Tinschat uit Haarlemmerstraat terug in Leiden 

Op 21 december 2012 overhandigde de Nederlandse 

TinVereniging oude Leidse tinvondsten aan wet

houder Jan-Jaap de Haan (Cultuur). Daaronder 

waren samengeklonterde borden uit de vijftiende 

of zestiende eeuw. Ze werden in 1975 aan de 

Haarlemmerstraat opgegraven. Misschien had 

een tingieter hier ooit zijn werkplaats? 

Expositie voorjaar 2012 

De tinvondsten werden overhandigd door voorzitter 

Jan Beekhuizen van de Nederlandse TinVereniging 

(midden), secretaris Paul Maas (links) en Henk van 

Wijk (2de van links) . Wethouder Jan-Jaap de Haan 

(rechts van de voorzitter) en Chrystel Brandenburg, 

senior adviseur archeologie van Monumenten & 
Archeologie (uiterst rechts), namen de vondsten 

graag in ontvangst. Van Wijk kreeg ze in 1975 aange

boden en heeft bemiddeld in de schenking ervan aan 

de stad Leiden. 

Een deel van de tinschat zal komend voorjaar al te 

zien zijn in een nieuwe tentoonstelling van Leidse 

topvondsten. Deze wordt gehouden in de expositie

ruimte van het Archeologisch Centrum (Hooglandse 

Kerkgracht 17N). 

Unieke vondst 

In Leiden werden voor de nieuwbouw van warenhuis 

Blokker in de Haarlemmerstraat omstreeks 1975 

twee historische panden gesloopt (nr 145 en 147). 

De amateurarcheoloog Leenheer trof tijdens de sloop 

in de (van de straatkant gezien) hoek rechtsachter 

van deze percelen een "tinschat" aan. De heer 

Leenheer had zijn hobby niet van vreemden. Het was 
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zijn vader die in Rijnsburg de bekende Romaanse 

driebenige tinnen kandelaar vond die thans het 

klapstuk vormt van het Museum Genootschap 

Oud-Rijnsburg1. 

De vondst is zodanig samengeklonterd dat deze 

slechts ten dele is te herleiden tot losse objecten en 

dat zelfs van een deel alleen maar gespeculeerd kan 

worden wat het geweest zou kunnen zijn . De losse 

objecten zijn (deels vergane) borden en/ofteljoren, 

op een aantal waarvan de merken nog zeer goed te 

lezen zijn . Het betreft de gekroonde roos met een 

fleur de lis in de kroon, maar zonder (zichtbare) gie

tersinitialen . Daardoor kunnen ze op de vijftiende of 

zestiende eeuw worden gedateerd. Het samenklon

teren van gestapelde tinnen borden komt niet vaak 

voor. Het kan door brand komen, maar ook door een 

fout in het productieproces. Dat laatste kan wijzen 

op de plaatselijke productie van tinnen borden in 

de Haarlemmerstraat. Daarvoor waren tot dan toe 

weinig aanwijzingen. 

Noot 

1 W. Glasbergen & H.H. van Regteren Altena, 'De 

abdij van Rijnsburg I Opgravingen in 1960/61 en 

1963/64 (Voorlopige mededeling)', in : Jaarboekje 

voor Geschiedenis en Oudhoudkunde van Leiden 

en omstreken (Leids Jaarboekje) 1965, p. 144-157. 
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Literatuur over tin 

H.B. van Wijk 

Stiekempjesweg verschijnen er toch aardig wat 

boeken over tin. Dit keer twee nieuwe publicaties. 

Het tinnen leger en andere platfiguren 

Speelgood uit de periodè ca. 1750 · 1850 

Michel Hendriksen 

Michel Hendriksen, Het tinnen leger en andere 
plaifiguren I Speelgoed uit de periode ca. 1750 -1850, 

Amersfoort 2011, 100 p., 334 afb., 
ISBN 978 - 94 - 6190 - 227 - 6. 

De auteur is voor de NTV geen onbekende, hij hield 

een voordracht tijdens één van onze bijeenkomsten 

en publiceerde driemaal in de Tinkoerier. 

Zijn nieuwe publicatie laat in zwart/wit 

afbeeldingen, geordend naar thema, lood/ 

tinnen platfiguren zien die veelal in baggerslib 

en stortgrond zij n aa ngetroffen en gedateerd 

kunnen worden aan de hand van dateerbare andere 

vondsten, zoals aardewerk, of door de kleding van 

de figuurtjes. Aannemelijk is dat het vrijwel steeds 

om (grote) jongensspeelgoed gaat, bijna 70% van de 

afbeeldingen heeft een militair tot onderwerp. De 

enige andere categorie die boven de 10% uitkomt 

zij n dierafbeeldingen (15%). De platfiguren staan 

op grondplaatjes die slechts in een hoogst enkel 
geval zijn voorzien van een gietersletter. Behalve 

platfiguren - die aan twee kanten zij n uitgewerkt

bestaan er ook half- en volrondfiguren van lood, de 

volronde hol of mass ief. Deze komen voor in eerdere 

of latere perioden dan de behandelde en vormen geen 

onderwerp van dit boek. Wel wordt ter illustratie een 
sch itterende volronde (m.i. tinnen) ru iterfiguur uit 

de vijftiende eeuw afgebeeld. Waar deze zich bevindt 

is door het wegvallen van noot 1 t/m 6 niet uit het 

boek te halen. Het catalogusdeel in het boek geeft 

een systematische beschrijving bij de aan de voor- en 

achterzijde afgebeelde figuren . 
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literatuur over tin 

20th Century 

PEWTER 
Art NouvecU! to Modernism 

Paul Carter Robinson, 20th Century Pewter I Art 

Nouveau to Modernism, Woodbridge, Suffolk, UK 

2012, 231 p., afb. in kleur en zwart/wit, 

ISBN 9787 -1 - 851496150. 

Vorige keer schreef ik over een Duitstalige publicatie 

over Kayserzinn, dit keer een Engelstalige, die uit 

dezelfde periode en daarna, tinnen producten 

uit Europa, de VS en Japan behandelt, met het 

zwaartepunt op Duitsland en Engeland 

(77 respectievelijk 39 van de 207 pagina's). 

Het hoofdstuk over Nederlands tin schenkt aandacht 

aan Urania in Maastricht en een firma Juventa 

Prima Metal. Niet geheel duidelijk is waarom deze 
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laatste onder Nederland is gerangschikt, aangezien 

de veronderstelling wordt geuit dat het hier om een 

Duitse fabrikant gaat. Van het Urania-tin veel mooie 

afbeeldingen. We kennen het product natuurlijk van 

de tentoonstelling in het Museum aan het Vrijthof in 

2000 (toen nog Spaans Gouvernement geheten) en 

het boekje van Jan CG. Kwint Urania uit 1999. 

Kwint schrijft het merk Juventa toe aan Urania. 

Het zeer fraai uitgevoerde boek van Robinson, 

uitgegeven door de Engelse Antique Collectors' 

Club, met z'n honderden illustraties doet ons 

weer verwonderd staan hoe gemakkelijk een 

kunststroming, die zich een betrekkelijk korte 

periode heeft gemanifesteerd, te herkennen is. 

Dat verschijnsel is van alle tijden. Grieks aardewerk, 

Vlaamse primitieven, emaillewerk uit Limoges 

of neostijlen, het zijn allemaal modes waarbij 

kunstenaars elkaar inspireren, totdat de mode weer 

voorbij is. 
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Nagietingen 
J.F.H.H. beekhuizen, tekst en fotografie 

In mijn studiecollectie TIN bevinden zich twee 

Zwitserse kannen: een stitze en een stegkan. Zij zijn 

zeer stijlzuiver en mooi gemaakt. Het zijn ook geen 

vervalsingen, maar nagietingen, Nachnahmungen, 

zoals dat in het Duits heet, een latere productie. 

De stitze is gemerkt aan de binnenkant van de 

bodem met een bijna rond engel merk met de 

gietersinitialen MB en een gietermerk met de 

initialen MBZ (Z voor Zürich). Daar is eveneens een 

in reliëf meegegoten medaillon te vinden. Op het 

handvat is een controlemerk - Beschauzeigen -

ingeslagen. De kan is een product van tinnegieter 

Martin Braumandl uit Zürich . Hij werd geboren in 

1883, begon zijn werkplaats in 1904 en overleed in 

19431
. Deze stitzevorm komt overigens ook voor in 

Straatsbu rg. 

Afmeting stitze: 

Hoogte: 29,9 cm ; 

Doorsnede voet : 14,6 cm. 

Noot 

1 H. Schneider/P. Kneuss - Zinn, die 

Zinngiesser der Schweiz und ihre 

Marken, Olten und Freiburg im 

Breisgau 1983, blz. 233, nr. 1675. 
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Nagietingen 

De stegkan is gemerkt op het deksel met een ovaal 

engelmerk met de gietersinitialen MB. Onderaan 

het kleed van de engel de letter Z voor Zürich . 

Aan de buitenkant van de bodem bevindt zich 

een meegegoten engelmerk met de initiaal Z voor 

Zürich en de gietersinitialen MB. Een product van 

dezelfde t innegieter als de stitze. Op het deksel 

is als versiering een morenkopje aangebracht. 

De achttiende-eeuwse tinnegieter Ludwig Roder 

gebruikte dit ornament veelvuldig. 

Beide kannen zijn van een uitstekende kwaliteit, 

maar vallen qua leeftijd door de mand door 

onder andere de zeer romanistisch gravering op 

respectievelijk het kanlichaam en de buik in de 

vorm van een wapen met de naam van de families 

HEUSSER en HEBEISEN. Deze vorm van versiering 

zult u bij een authentiek object nauwelijks of niet 

aantreffen. 

Afmeting stegkan: 

Hoogte: 28,6 cm. 

Doorsnede voet: 10,3 cm. 
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Nieuwe boeken 

Heilig en Profaan 3 
Heilig en Profaan 3 presenteert ruim 1.300 insignes op ware grootte, 
met gegevens over voorstelling, vindplaats, afmetingen, materiaal, 

bevestigingswijze, datering en eventuele opschriften. 

Het gebonden boek (21 x 27 cm) telt ruim 350 pagina's en 
is voor € 67,50 (incl. verzendkosten) te bestellen via 

www.medievalbadges.org of via Stichting Middeleeuwse Religieuze 
en Profane Insignes, Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek. 
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Nieuwe boeken 
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Nederlands tin van 
rond de 20e eeuw 
Bijna 4 jaar nadat in 2008 de tweede druk verscheen van dit 

"standaardwerk" over tin dat rond de 20e eeuw gemaakt werd in 
Nederlands, is de derde druk verschenen. 

Net zoals vorige keer geheel in eigen beheer vorm gegeven én uitgegeven. 
De lay-out is aanzienlijk verbeterd door het gebruik van een ander softwareprogramma. 

Storende overlopende informatie van de ene naar de andere pagina is daarmee voorkomen. 
Enkele nieuw ontdekte tingieterijenjontwerpers zijn opgenomen en een enkele is vervallen 

omdat de informatie uiteindelijk nÎet juist bleek. Zeker 30 nieuwe merken zijn 
toegevoegd aan de 330 merken uit de vorige uitgave. 

Nieuw zijn ook de hoofdstukken over Banka Tin, informatie over de "Daalderop 
merkenplaat" en de stempelcollectie afkomstig uit het faillissement van van Rio uit Tiel. 

Het boek kost € 30,00 inclusief verzendkosten. Als u interesse heeft kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met de auteur Aart Korst j ens via info@aartkorstjens.nl 

of kijk eerst even op www.tin.aartkorstjens.nl. 
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