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__ A8 DEGILDEKANNEN IN HET STEDELIJK MUSEUM TE NIJMEGEN 

DE GILDEKANNEN IN HET STEDELIJK MUSEUM TE 
NIJMEGEN. -

Van de vele voorwerpen in vroeger tijden van tin vervaardigd, beschouw -ik die 
welke door de voor~alige Gilden gebruikt werden als de meest interessante, vooral omdat 
-ze van zoO'n groote beteekenis zijn voor de kennis der zeden en gewoonten van het vàlk. 
-Tot deze behoort in de eerste plaats de "gildekan", welke in geen enkele gildekamer ~oiit-
brak, maar waarvan er helaas nu nog slechts weinige worden -aangetroffe-n. Het stoere 
"fatsoen" , de benaming welke de tinnegieters volgens oud gebruik aan den vorm gàv:en, 
is geheel in overeenstemming met het forsche uiterlijk der gildebroeders van voorhee-n- en 
buitendien van zeer eigen type -voor deze landen. 

De gildekannen moeten in twee soorten verdeeld worden, n.l. in drink- en -schenk~ 
kannen. De drinkkannen werden door de gildebroeders bij hunne aanneming _ -als meester 
-aangeschaft, maar werden het eigendom van het gild, terwijl de-schenkkani1en <loor het gild 
werden -bekostigd. 

Schenk- en drinkkannen zijn meestal op romp en deksel met graveerwerk - ver
-sierd, dragen opschriften, naam van den meester, meesterteekens, jaartallen. tinmerken 
enz.ei1 op den buik een schild waarop gewoonlijk het gilde-embleem is aangebracht. 

-De gildtddnkkannen hebben steeds op het deksel een knop of torentje, hetgeen 
, _niet altijd het geval is bij de schenkkannen. 

Geeft de inhoudsmaat der drinkkan (circa 2% L.) ons een zeker bewijs, dat onze 
voormalige gildemannen goede magen bezaten, het uitwendige der kan getuigt over het 

• -algemeen van een andere zijde van hun persoon n.l. van hun geest eri wel door de op
'schriften, die echter riiet altijd van onschuldigen aard schijnen te zijn geweest. Althans 
-lezen wij in een Nijmeegsch Raadssignaat van 3I Jan. I683, dat een- Eerbare Raa:dt -
na-ar aanleiding van een geding - op touw gezet door "de Meesteren v-an de Metselaren 
én leydeckersampte" tegen Elias van Aldenburgh - gelast, dat de door hem aangeboden 
"gelibelleerde tinnen kan" zal worden plat geslagen en onbruikbaar gemaakt en dat hij 
een andere kan moet laten- maken en aan de andere Meesters mOet Overgeven, zonder 
eenig devies en alleen -voorzien van zijn naam, hetgeen in hetvetvolg als vaste regel zou 

' gelden voor alle gilden. 
Gelukkig voor het nageslacht is hieraan blijkbaar niet de hand- gehouden. In 

niet altijd even fraaie versmaat leeren - die opschriften ons den humor en ernst dier 
tij den- voor een goed dee) kennen. Ook - verschaffen zij ons historische gegevens van 

-:- de -' betreffende gilden zelf, zooals b.v. de namen der meesters en van andere- aan zulk _ .,eé"i{ gild verbonden personen. -
_De belangrijkheid der gildekan in het algemeen he~ft mij ertoe gebracht de verzame

:ling dier kannen in het GemeenteMuseum te Nijmegen aanwezig in speciale studie te 
nemen. Het leek mij wel gewenscht uit mijn manuscript een beknopt uittreksel hier 
te geven 1). 

1) Het manuscript berust in de bibliotheek van het Gemeente Museum te Nijmegen . 
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De 15 drinkkannen en 5 schenkkannen in dit Museum aanwezig vormen een -zeei : 
belangrijke verzameling, waarvan door _mij met archivalische gegevens kon worden vast~ -
gesteld, dat de 15 drinkkannen als ook -drie der vij{'schenkkannen deel hebben uitgemaakt -

,. - van de ' bezittingen van Nijmeegsche gilden, hetgeen van de twee overige schenkkannen - -

wel zeer waarschijnlijk is, maar door mij niet kon worden achterhaald. Tot mijn groot 
g~noegen vond ik de MUseum-Commissie bereid toestemming te geven tot en hulp tè 
verleenenbij het fotografeeren dier karlOen, Waarvoor ik die heeren hier gaarne dank zeg 
en vooral den -heerM. Daniëls in zijn kwaliteit van Stadsarchivaris mijn bizonden~ erken"; : 

__ teJijkheid betuig voor ~~ vele historische gegevens, . die _hij mij y!,!rschaftheeft. 
De vijftien drinkkannen behoorden eenmaal aan de volgende Nijmeegsche gilden: 

dat der bakkers, _ korendragers, wevers, voerlieden, ververs en aan twee niet met nam~ 
vastgeste!de gilden dier stad. Oe schenkkannen behoorden aan het Nijmeegsche wijnkoo
pers en bakkersgild en _ twee ervan aan een brouwersgild, waarschijnlijk ook het Nij- : 
m.eegsche. 1) -- - - ,-

Ik heb deze drinkkannen in twee groepen verdeeld: Groep A zijn alle kannen van 
de bakkers en Groep B die der overige Gilden, behoudens kan No. 7, welke ook tot het 

'bakkersgild behoorde. 
Groep A geeft de oudste der kannen e~ ook de jongste. No. I is van 1625 en N~. 

7 ",:,an 1791 en tusschen -deze twee jaartallen liggen al -de kannen der bei d e groepen'. 
Naast deze vijftien drinkkannen, waarvan ik - zoo ik reeds gezegd heb .-. met . : 

zekerheid kon nagaan, dat ze alle hebben behoord aan Nijmeegsche gilden, kan ik nog 
vijf elders berustende gelijksoortige kannen aanwijzen, welke ook van Nijmeegsche gilden 
afkomstig zijn, hetgeen tot op heden niet bekend was, zelfs niet virëî'd-\rernioed. 

Drie dezer vijf kannen berusten in het Nederlandsch Museum voor Ge.schiedenis 
en Kunst en wel twee van het bakkersgilde van de jaren 1729 en 1733 en een van 
het weversgild van 1772; de vierde kan - is ook van het bakkersgild met het jaartal 
1765, en bevindt zich in de verzameling van den Kunstschilder G. de Groot te 's Gra
venhage, terwijl de vijfde kan, die in mijn bezit is, eveneens aan het Nijmeegsche ; 

bakkersgild -behoorde en het jaartal 1794 draagt. 
De Schenkkannen (Groep C). 
Van de vijf schenkkannen zijn No. 1 en 2 uit de XVIIe en de andere uit de XVIIIe : 

eeuw. H~ur "fatsoen" wijkt onderling weinig af. De twee oudste hebben geen torentje of : 
knop op het deksel, de andere wel, wat echter geen kenmerkend karakter is voor de XVIIe 
eeuw, v.:ant de twee drinkkannen uit die zelfde eeuw, groep A 1 en 2, hebben wel een torentje. : 

-Kan No. 3 heeft - wat de anderen missen --- een lipje aan het deksel, waarmede -
_de vorm van den bovenrand vart den boord der kan in overeenstemming is ; zij is de fraaiste , 
der vijf. Volgens de emblemata behoorden kan I en 2 aan het Brouwersgild, waarschijnlijk -
het Nijmeegsche. _ 

Kan No. 3 is van het wijnkoopersgild, wat o.m. blijkt uit het opschrift: "Van het : 
Wijnkoopersgilde tot Nevrilege". 

') Deze beide kannen werden voor r864 met andere gedenkstukken van het brouwersgild : 
geschonken door den Heer M, W. F, Bèyeri~ck, zoon van den Nijmeeschen brouwer L. Beyerinck, ~ 



Groep A. Zeven drinkkannen van het Nijm eegsch e B3.kkersgild. (Van links naar rechts) 
AO. 1625 1650 1710 17 II I773 I782 I 79I. 

Groep B. Acht drinkkannen van Nijmeegsch e gilden . (Van links naar rechts) 
Korendragers I7I3 , Wevers I73I, Voerlieden I769, Voerli eden I789, Ververs I782, onzeker van 

welk gild I739, B2kkers I743, onzeker van welk g ild I785· 

De vijf sch enkkannen van Nijm eegsc he gi lden. (Van links naar rechts) 
Brouwersgild I65I , Bro u wersgi ld I 664, Wijnkoopersgild I739, Bakkersgild I739, Bakkersgild I 739· 
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~ '\" .. ) : ' : .. . .. .... " . .,. . . ' . " . : . . ' '. . . .. , .. .. . ~ . ' ~ '. ': ' " ' . . . . :- ' . . .• ' 
:y< ," .,'; De' kannen'· No.' · ·4· en :5 ,bèhóotdEm ' tóë ~ a~h · hefNijinee,gsè~e ~,ba.kk~r.sgiId;,, 'Z,é . zijn 

·:~oikömen . aánelka.argëlijkeri :hebben gecÎiend bij ide . 1nstá:l~átie . dertÜêuWe . meéstèr~; 'hè;t ... . 
' g~e~ :, blïjkt óit het , opschrift: ~,Kompt. aan ineeste'rs stelt rriijr"nu v,~~reh , Di~n. - gij ~u ' tót 
;.méest~t;hébt-verco·oréii:" '.' ,., .: ".... ;. , -'-" , .... . , ,'. .... - ' . , , " ..' 

, :~ > ;,:,: . ~rrest .~IJ nqg "even ' de . aa:~dàcht: te ·.vestigeri 'op ; de ' b~l~ngdjkheid :' dëi'" tinm'erkéri 
~:'ih:; héta.1gèm~'eri, · ·wi~r ·b€stûd~erin~ ., ~eer 'ieker 'Op ' ;èle ' bez~arèn ' 'stUI t,' të 'meer . dàar: . dit 
'~~ó~~ :·:NeèleiÎani. iiÜ~ ; piohi:erswërk 'ls 'te: beschouwèrL :AlS tesultäat · mijn'er stuèIi~ ' ~an' tin'':: 
;'; . _. " , • __ •.. , . . .. ' •• ... . : . . . • , ! '~ '.~ . . ' , ' :' .. , . ' '. ' ~ •. ', , '" .. . . ~ .' .. . . i . '.,:," .,. ~ . : ' " ' ", , 

:nfétkéri :1S ' het .tntj' mogeltJk 'gewéest . 'de . makers va;n het meèrendeel dezer kannen. 'te . 
'ituhóêri: a~nv,;ij~én; <v';aarv'oo~ ' ik 10 :' diverse "arc!iivaJià ' de ·.·bekr'a~htigiri~ ~h~b ':kühriéri 
vinden . . De . namen dier Nijmeegsche tinnegieters zijn: Hans Reynharts (Reyniei-s); 
Mathijs van ' Ooyen, Jan van Rèthy, Engelbertus Moorrees, Johan Frederik Bouwmeester, 
Lambert van den Broek, Everhardus Cornelis Verwoert. 
".' .. ';'Behoudens deze' rrierkw~a!'digé : Gi-ldekartn-en ' bevat 'de' Nijm~egsch.e stedelij~e . yer~ 
zàmeJlng tal van ~ndere Gi1deny~orwérpen, waar~nder buitengewo'àri fraäie , en zeldzame, 
:vAÓ: hbóge' waarde' en : biió~deï:ebeteêke'nis -VOb~ de :b~~tude~rihg" van: .·hétNederlandsbhe 
':Gi1.de~eien, alsook eenz'eêrintef~~sante stadskan. . ' , . '.' . 
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