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De 12de augustus 1592 werden door burgemeesters van Leiden 
twee personen ontvangen, met name CLAES SYFFAERTS, geboortig 
van Den Dam 1) bij Groningen, wonende op Schotland buiten Dant
zig, en PIETER DRALANDES, geboren te Pepingen bij Brussel, wonen
de te Dantzig. Zij vertelden, dat zij op de jaarmarkt van Konings
bergen in Pruisen bij MEES DIRCXZ. VAN WEESP en diens zoon 
JACOB MEEsz., beiden tinnegieters en burgers van Leiden, tinnen 
gebruiksvoorwerpen hadden gekocht, die gemerkt waren met de 
roos. Nadat deze leverantie door tinnegieters van de stad Konings
bergen op deugdelijkheid was onderzocht, bleek, dat dit tinwerk 
niet "louter, mer valsch ende onrechtmatigh bevonden" werd en 
door burgemeesters en raadsmannen van Koningsbergen voor een 
deel in beslag genomen was met verbod de nog in het bezit van de 
kopers zijnde voorwerpen door te verkopen. SYFFAERTS en DRA
LANDES verzochten nu vergoeding van alle geleden schade en 
legden een gezegelde verklaring ter zake van burgemeesters en 
raad van Koningsbergen, gedateerd 13 juni 1592, over. 

Onmiddellijk werd de ernst van deze klacht onderkend door het 
Leidse stadsbestuur. De schadevergoeding werd van geringer ge
wicht geacht dan de gevolgen van de veronderstelde onbetrouw
bare wijze van handelen door MEES DIRCXZ. en JACOB MEEsz. 
De eer, de goede naam en faam van de stad waren aangetast. De 
eerste en presiderende burgemeester PIETER ADRlAENSZ. VAN DER 
WERFF en de stadssecretaris JAN VAN HOUT werden aangewezen 
als gecommitteerden om alle omstandigheden te onderzoeken en 
informaties in te winnen t.a.v. de tinnegieterij niet alleen te Leiden, 
maar ook in andere steden. Deze opdracht werd nader omschreven 
door antwoord te eisen op de volgende vraagpunten: 
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1. op wiens gezag de roos op tinnen voorwerpen vanouds werd 
geslagen, 

2. van welke samenstelling dit tin diende te zijn, 



3. of deze samenstelling onveranderd is toegepast, 

4. op welke wijze men een dergelijke samenstelling - "allooi" 

genoemd - nauwkeurig kan toetsen en een proefstuk -

"assa y" - ervan vervaardigen, 
5. van de resultaten van het onderzoek verbaal op te maken 

t.b.v. burgemeesters en regeerders van Leiden om een juiste 

beslissing te kunnen nemen t.o.v. de beide aanklagers, tot 

behoud van de goede naam van Leiden, ter bescherming 

van de onschuldigen en bestraffing van degenen, die zich 

vergrepen zouden hebben. 

Aanstonds ging de tweehoofdige commissie aan het werk door 

DRALANDES en SEYFFAERTS enkele vragen voor te leggen betreffen

de de landen van herkomst van het tin, de respectieve kwaliteiten, 

hoe men het tin verwerkte en het eind produkt keurde. De antwoor

den werden gegeven aan de hand van tinnen schotels, geleverd 

door MEES DIRCXZ. VAN WEESP en zijn zoon ]ACOB MEEsz. 

De schotels waren resp. gemerkt met de roos en de letters M.D., 

en LD. Bovendien hebben zij drie stukken Koningsberger tin ge-

toond, gemerkt met het teken ~I~, het tweede met een gekroond 

kruis en het derde met een adelaar. Tin, gemerkt met de adelaar, 

zou gelijk te stellen zijn met het Leidse tin, dat met de roos ge

merkt is. Tenslotte werd nog een tinnen voorwerp getoond, waarop 

het wapen van de eigenaar was geslagen, benevens een roos en de 

letters L.S. 
Op de eerste vraag werd geantwoord, dat het tin in blokken uit 

Engeland en in rollen uit Zwitserland, "Zweets tin" genaamd, uit 

Oostenrijk, uit de bergsteden van Duitsland boven Leipzig, 

Altenberg 2), Schlaggenwald 3) en Hänichen 4) werd ingevoerd. 

Een andere soort, "kort zweets tin" genaamd, kwam in "kus

sentgens" van een half el of driekwart el lang. 

Betreffende de verwerking van het tin werd gezegd, dat de ver

schillende soorten in dit opzicht betrekkelijk gelijk waren, behalve 

dan dat van het engelse tin ook foelie gemaakt kon worden, waar

mede men vertinde, wat de andere genoemde soorten niet toelie

ten, omdat zij daarvoor te hard waren. 

De derde vraag leverde het volgende antwoord op: tin in het 

algemeen is niet te verwerken zonder "gebroken" te zijn, waar

mede men bedoelde een vermenging met fijnere stoffen als kanne

tin of koper. Ook lood werd veelvuldig voor dit doel gebruikt 

vnl. bij de verwerking van engels bloktin, in de verhouding 2 pond 
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lood op 98 pond tin. Dit tin mocht volgens de beide comparanten 
niet gemerkt worden met de roos, maar met de hamer. Het kwam 
wel voor, dat "glats" in plaats van lood werd gebruikt. Het nadeel 
hiervan bestond daaruit, dat dit het tin "scharper doet lopen off 
vlieten". In het oosten van Duitsland gebruikte men drie soorten: 
zuiver tin, gemerkt met de roos, fijn tin, gemerkt met het stadswa
pen en h et merk van de meester, pottin (= kannetin), gemerkt 
met het stadswapen en het meesterteken. Van de laatste soort mag 
alleen maar drinkgerei worden vervaardigd, geen borden, schotels 
e.d., zg. platwerk. 

Fijn tin, dat in aanraking kwam met de hete bout, werd geheel 
wit van kleur. Tin van minder kwaliteit, dus vermengd met een 
grotere hoeveelheid lood, vertoonde bij de proef een witte kern of 
een witte kring in of om de vloeistof. 

De volgende stap van de commissie was een tweetal Leidse tin
negieters te ontbieden, met name FRANC HO IS MARGELLE, g.eboren 
te Yperen, en ADRIAEN HAME, geboren te Dixmuiden, beiden te 
Leiden woonachtig. De drie bovenaangehaalde vragen werden 
ook hun gesteld. Ook zij vertelden, dat het bloktin uit Engeland 
werd ingevoerd, met name uit Cornwall, Zwitserland en het "oos
ten", waarmede m.i. oost-Europa bedoeld werd. (In dit verband 
wil ik opmerken, dat mij niet duidelijk geworden is, op welke wijze 
de grondstoffen in 1592 in handen van de meestertinnegieters 
kwamen. Het werk van Prof. Mr. N. W. POSTHUMUS, Ned. Prijs
geschiedenis, deel I, vermeldt op pp. 21, 178, 381 prijsnoteringen 
van Engels en Oost-Indisch tin ter beurze van Amsterdam, 
echter pas vanaf 1620. Ook in de tijd, dat de hier besproken ge
schiedenis speelt, moeten de detaillisten hun grondstoffen van een 
importeur hebben betrokken.) MARGELLE en HAME deelden 
mede, dat van zuiver engels tin foelie gemaakt werd om hiermede 
ijzerwaren te vertinnen, waartoe de andere importen zich niet 
leenden. Zij wilden er evenwel niet mee zeggen, dat de kwaliteit 
van "zweets" en "oosters" tin inferieur was aan de engelse. Zij 
vertelden verder, dat klaar tin niet verwerkt kon worden, maar ver
mengd moest worden met stof-, kanne- of keurtin, met lood of 
koper. Zij gaven de verhoudingen, die in Holland onder het merk
teken de roos en de hamer in de handel mochten worden gebracht 
en van kannetin. Ook de verhoudingen, die in Vlaanderen golden 
voor de merken roos, gekroonde hamer en keurtin, dat kannetin 
is, en gemerkt wordt met een dubbel kruis, gaven zij op. Zij ver
klaarden zich bereid om de wijze, waarop de afgewerkte produkten 
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in Vlaanderen werden gekeurd, te demonstreren. Te Brugge en 

Yperen bewaarden hoofdmannen en gouverneurs van het gilde 

"de essay" in een kist, voorzien van verschillende sloten, slechts op 

de bekende methode, nl. alle tegelijk te openen. Tevens werd op die 

plaats een stuk lood bewaard, waarop elke tinnegieter, voordat 

hij tot het ambacht werd toegelaten, de merktekens roos, hamer 

en keur plaatste, terwijl hij aan handen van de gouverneur van het 

gilde de eed aflegde "op den essay" te werken en zo mogelijk pro

dukten van nog betere kwaliteit te vervaardigen. 

Toen kwam MEES JOOSTENSZ., waard in de stadsherberg buiten 

de Wittepoort. Voorheen had hij 5 jaar het beroep van tinnegieter 

te Leiden uitgeoefend. Van een gildekeur voor de tinnegieters was 

hem niets bekend. Ook hem werd gevraagd zijn werkwijze mede 

te delen. Die was nogal primitief. Hij placht een stuk van een bord 

te nemen, waarop de roos was geslagen, smolt het op en goot 

het vloeibaar geworden tin in een vormpje, sneed hiervan een 

"goot" af en woog dit stuk. Hij experimenteerde zolang, totdat 

hij de juiste verhoudingen getroffen had, die een "goot" opleverde 

in gewicht gelijk aan zijn voorbeeld. Ook hem was de proef met 

de hete bout bekend. 
Het onderzoek ging verder. De boden met de roede (dienaars 

van schout en schepenen) werd opgedragen alle meestertinnegie

ters, die een merk voerden, op het raadhuis te ontbieden. Meerde

ren waren gekomen, maar velen weer vertrokken, voordat zij 

hadden "binnengestaan". De enige die bleef was CLAES CLAESZ., 

tinnegieter, geboren te Leeuwarden. Uit de beantwoording van 

de door hem als boven gestelde vragen blijkt, dat hij nog betrekke

lijk jong was. Ik zal de lezer niet vervelen met een verslag van zijn 

antwoorden te geven. Alleen het volgende tekent de onderlinge 

verhoudingen van de meestertinnegieters. CLAES CLAESZ. wordt 

o.a. gevraagd of hij ooit moeilijkheden met de Leidse tinnegieters 

heeft gehad . Inderdaad was zulks het geval geweest . Hij had nl. 

kort nadat hij zich te Leiden had gevestigd tin van minder kwali

teit dan het "essay" voor zijn kleingoed gebruikt. Zijn kollega's 

hadden hem gedreigd de schout hiervan in kennis te stellen. Door 

het geven van een maaltijd ten huize van de tinnegieter JAN 

MARCUSZ. van Yperen had hij deze ramp kunnen afkopen. Om 

de kosten van deze maaltijd, die 8 à 9 gulden bedroegen, te beta

len, had hij zijn mantel moeten verkopen. 

Intussen was het aan de boden blijkbaar toch nog gelukt enkele 

tinnegieters naar het stadhuis te krijgen, want het verslag vertelt, 
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dat na CLAES CLAESZ., HAVIC ]OOSTENSZ., LucAs ]OOSTENSZ., 
JAN HEY HUYBRECHTSZ., TIJs ]ASPERSZ., WORBOUT ]ANSZ., CLAES 
OZIERSZ., FRANS PIETERSZ. GOOL, JONAS GERYTSZ., TONIS Bou
WENSZ. STAPAN en PIETER ]ANSZ. IN DE KELDER, oud-tinnegieter, 
werden ondervraagd. De woordvoerders van dit gezelschap waren 
HAVIC ]OOSTENSZ. en LucAs ]OOSTENSZ., die hun taak met weinig 
respekt en reverentie vervulden. Zij zeiden de overgeleverde gebrui
ken van hun voorouders toe te passen, zoals ook in de naburige 
steden werd gedaan. Er moest wel een ordonnantie zijn, waarnaar 
de heren zelf maar moesten zoeken; er zou op het raadhuis wel wat 
te vinden zijn. Ook moest er lang geleden een keurmeester geweest 
zijn. Op de vraag naar welke "essay" zij zich richtten verklaarden 
zij, dat zij deze niet eens bezaten, nog minder ervan wisten "ende 
diergelycke propoosten meer, meestal onbehoirlicke ende zonder 
yet te willen openen, 't welc tot onsser onderrechtinge zoude mo
gen dienen". LucAs ] OOSTENSZ. gaf de raad "laet er meesters 
comen, dier verstant van hebben". Dit onderhoud eindigde met 
de conclusie, dat beide tinnegieters op eigen gezag de roos hadden 
gevoerd, dat van al hun beweringen nauwkeurig rapport aan het 
gerecht zou worden uitgebracht en dat, wanneer zijzelf, hun nering 
of anderen moeilijkheden mochten ondervinden, zij dit aan zich
zelf en hun onbescheidenheid zouden hebben te wijten. HAVIC 
]OOSTENSZ. antwoordde daarop, dat hij dit allang had zien aanko
men en nog had verwacht, dat er eens een ordonnantie op het am
bacht zou komen en dat het hem genoegen deed, dat de heren 
deze zaak ter hand namen. Op de vermaning, dat hij hiervan 
mededeling aan de heren van het gerecht had dienen te doen, pa
reerde hij: "ick en ben geen crayer". 

De commissie liet nu 100 azen 5) van zuiver bloktin en 8 azen 
lood bij een goudsmid afwegen, dit opsmelten en vermengen. Zij 
verklaarde, dat dit de samenstelling was, die als merk de roos 
mocht dragen. Daarna werden enkele proeven van stukken, die 
door Leidse tinnegieters in de handel waren gebracht, genomen. 

Voorlopig werd het onderzoek te Leiden afgesloten. Men reisde 
naar Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Gouda, Rotterdam en Delft. 
Het verslag van deze reis en zijn resultaten is als tijdsbeeld inte
ressant. Als deskundige namen VAN DER WERFF en VAN HOUT 
FRANçors MARGELLE, de ons reeds bekende tinnegieter, mee. 

Op 13 aug. 1592, tussen la en 11 uur vertrokken zij met de stads
wagen en -paarden naar Haarlem. Even na drie uur in de namid
dag kwamen zij ter plaatse aan. De presiderende burgemeester 
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was buiten de stad, te Overveen n1.! De tweede burgemeester, 

WILLEM DEY~IAN, beloofde naar 't Zant 6) te gaan en tegen 6 uur 

's avonds zijn medebroederen in vergadering bijeen te roepen. 

De Leidse heren zouden de boodschap in de herberg "In den 

Oijevaer", bij REYER SYMONSZ. afwachten. Inderdaad vond om

streeks de afgesproken tijd de vergadering plaats. Na uitgebreide 

plichtplegingen over aanbieding van vriendschap, goede nabuur

schap vice versa en het overhandigen van geloofsbrieven, waarin 

de opdracht was uiteengezet, werd het doel van de reis mondeling 

toegelicht. Ook te Haarlem wist men van geen keur af noch van 

keurmeesters. :tvlen kwam te weten, dat er weinig tinnegieters in 

Haarlem waren, die hun zelf vervaardigde produkten verkochten. 

:Men belegde een vergadering voor de andere dag om 8 uur 

's morgens, waarin een paar tinnegieters zouden worden ontboden. 

Onder dankzegging voor de ontvangst in vergadering op een zo 

ongewone tijd vertrokken de Leidse heren naar hun hotel, waar zij 

vereerd werden met stadswijn. 
Een van de op 14 augustus ontboden tinnegieters was CORNELIS 

VECHTERSZ., een oud bedaagd man, schepen en tinnegieter van 

"aver tot aver" . Hij antwoordde op de vier vragen (a. hoeveel 

soorten tin te Haarlem werden gebruikt; b. in welke samenstelling; 

c . welke merken zij voerden; d. op welke wijze de keuring plaats

vond). Het antwoord wees uit, dat er maar 2 soorten tin in Haar

lem werden gevoerd, n1. fijn- en keurtin. Over het fijne tin, ge

bruikt voor "platwerk" kon hij niets zeggen, omdat dit meestal 

uit Leiden of Amsterdam werd betrokken. Het keurtin zou samen

gesteld zijn in de verhouding 84 pond fijn tin en 16 pond lood. 

Het tin, gemerkt met de roos, was volgens VECHTERSZ. gelijk aan 

dat gemerkt met de gekroonde hamer. Hij herinnerde zich niet, 

dat de roos in zijn omgeving werd geslagen, alleen de gekroonde 

hamer in de tijden, dat de schotels nog met brede randen werden 

gemaakt en in stenen vormen gegoten. Toen de smalle randen in 

de mode kwamen, werd de roos als merkteken gebruikt. Hij 

achtte het bijzonder nuttig, dat een algemene ordonnantie op het 

tinnegieten zou worden gemaakt en dat keurmeesters zouden wor

den aangesteld, die na keuring het stadswapen in het voorwerp 

zouden slaan naast het merkteken van de tinnegieter. 

Men reisde verder, naar Amsterdam. Op 16 aug. des morgens 

om half acht werd het gezelschap ontvangen. Verzocht werd 

inzage te mogen nemen van de keur op het tinnegietersambacht, 

voordat eventueel tinnegieters ontboden zouden worden. Omdat 
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het zondag was, zou rnen een vergadering beleggen na de kerk
dienst. Na onderzoek bleek echter, dat een keur op het ambacht 
ontbrak; wel kwam een ambachtsbrief te voorschijn, gedateerd 
13 jan. 1533. In de namiddag vond de bijeenkomst plaats, waarin 
enige tinnegieters werden ontboden. Eén van hen beloofde een 
oude en nieuwe L eidse keur ter inzage te geven, maar dit is niet 
gebeurd, hetgeen ons niet verwondert. Ook te Amsterdam werden 
twee soorten tin gebruikt, fijn tin, gemerkt met de roos, en keurtin, 
gemerkt met het stadswapen. 

De volgende ochtend vertrok de commissie naar Utrecht en 
kwam daar om 5 uur aan. De andere dag werd zij door burge
meesters van Utrecht ontvangen met uitwisseling va n de gebruike
lijke hoofse betuigingen. Een paar medebroeders in rade werden 
aangewezen om de zaak te behandelen. . 

Eén van hen was BAERNT ANsEMsz., die tinnegieter van beroep 
was. Men ontbood ook nog de traditionele oude en bedaagde tin
negieter. Utrecht had een ordonnantie, waarin was vastgelegd, 
dat fijn- en keur tin mochten worden gebruikt, resp. gemerkt met 
de roos en de gekroonde hamer, benevens het meesterteken. 
Een derde soort, samengesteld uit 84 pond tin en 16 pond lood, 
droeg het stadswapen. Ook de kwestie van de proefnemingen kwam 
ter sprake. Een kopie van de ordonnantie werd de heren overhan
digd. Deze ordonnantie behandelt het onderwerp uitputtend. 
Mogelijkheid om moeilijkheden te krijgen als te Leiden het geval 
was, waren, zo te zien, niet aanwezig. Na een maaltijd, besproeid 
met de stedelijke erewijn, met de Utrechtse gecommitteerden ge
noten te hebben, vertrokken de L eidenaars naar Gouda, waar zij 
op 19 augustus hun licht opstaken. Hoewel in deze stad niet meer 
dan twee tinnegieters waren "daervan den eenen gansch luttel 
ende genouch nyet en arbeyde", hebben VAN DER WERFF en 
VAN HOUT toch kontakt gezocht met de secretaris CORNELIS 
]OBSZ. Zij hoorden, dat Gouda een keur op het tinnegieten bezat 
en dat op het raadhuis ook een "assay', werd bewaard, waarop de 
meesters hun merk hadden geslagen. Er was in lange tijd niet de 
hand gehouden aan deze keur met als gevolg r ecente moeilijk
heden met betrekking tot de kwaliteit. Na uitgebreide vriend
schapsbetuigingen afgestoken te hebben en een gezamenlijke 
maaltijd in de herberg "In 't Vlies", vertrok men "eyntelick" naar 
Rotterdam. Na bij meerdere burgemeesters aldaar aangebeld te 
hebben, vond men ten lange leste "eenen van dyen" thuis. 
Deze ons van naam onbekend gebleven burgemeester bracht de 
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commISSIe in de vergadering op het stadhuis. Ook te Rotterdam 

bestond een keur op de tinnegieterij en ook hier werd afschrift ge

nomen. Alleen, de burgemeesters waren niet op de hoogte van de 

toepassing van de keur. Ter informatie werd ADRIAEN HEYNDRICXZ. 

DE VETTE ontboden. Vanzelfsprekend was hij tinnegieter, of hij 

bedaagd was staat er niet bij. Uit zijn mededelingen valt op te 

maken, dat ook te Rotterdam fijn- en keurtin werd gebruikt, resp. 

gemerkt met de roos en het stadsteken. Het fijne tin werd niet in 

volkomen zuivere staat verwerkt, want 92 pond fijn tin werd ver

mengd met 8 pond lood. De proef met de hete bol. : werd toegepast, 

maar DE VETTE noemde het resultaat van deze proef een goede 

gissing, geen onomstotelijk bewijs. De waarde van het gesprek 

met ADRIAEN HEYNDRICXZ. DE VETTE bestond hierin, dat hij de 

leden van de commissie verzekerde, dat de verkregen inlichtingen 

over het algemeen juist waren en dat inderdaad zuiver tin niet te 

verwerken was en diende te worden vermengd met een andere 

stof. De burgemeesters van Rotterdam achtten de zaak van bijzon

der gewicht en een algemene regeling zeer noodzakelijk om de 

tinhandel voor deze landen veilig te stellen. 

Ten laatste is de reis naar Delft aanvaard. Eén van de klerken 

van de secretarie met name VAN BEEST vond in een oud keurboek 

een summiere aantekening. Na verzekering van VAN BEEST, dat 

er meer niet te vinden zou zijn over dit onderwerp, hebben de 

heren VAN DER WERFF en VAN HOUT de thuisreis aanvaard. 

De volgende fase in het onderzoek bestond uit het nogmaals doen 

afwegen van zuiver tin en tin, vermengd met lood. Daarna heeft 

men het gewicht opgenomen van "claerwerc", vervaardigd van 

een mengsel, bestaande uit 98 pond zuiver tin en 2 pond lood; 

van "fijnwerc" in de verhouding 92 pond tin en 8 pond lood. Som

mige van deze alliages stemden overeen met die in de steden 

Amsterdam, Delft, Gouda, Leiden, Utrecht en Haarlem werden 

gebruikt. De samenstelling 81 pond zuiver tin met 20 pond lood 

werd te Yperen en andere steden van Vlaanderen verwerkt. Het 

onderzoek van alle voorwerpen, die de Leidse tinnegieters ver

vaardigden, leverde een lijst van namen van Leidse tinnegieters 

op, het gewicht van het onderzochte voorwerp en het merkteken. 

Als bijlage (lIl) vindt men de namen van deze tinnegieters, hun 

initialen en het door hen gevoerde merk. 

''''elke conclusies konden nu uit dit onderzoek getrokken wor

den? 
Geen andere, zeggen VAN DER \VERFF en VAN HOUT, dan dat de 
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roos door de tinnegieters in het algemeen is aangenomen, zonder 
bevel of machtiging van de overheid. De waarde van het artikel, 
gemerkt met dit teken, is uit te drukken in een gewicht van 6 en
gelse (met elkaar 1.538 gr.) en 13 azen, welke verhoudingen iets 
afwijken van die op p. 98 werden genoemd. Het gewicht heeft 
wel wijzigingen ondergaan, echter niet op last of met instemming 
van de overheid. Slechts op het oog is te zien, welk soort tin gebruikt 
is, wat voor hen, die niet deskundig zijn, inhoudt, dat zij gemak
kelijk misleid kunnen worden. 

Het was van een man als JAN VAN HOUT te verwachten, dat hij 
de zaak op voortvarende wijze zou aanvatten. Bij het verbaal, 7), 
dat bij de burgemeesters na afloop van het onderzoek moest 
worden ingeleverd, voegde hij een ontwerp keur voor de tinnegiete
rij. De slotalinea luidt : "Ende dit alles bij provisie ende ter tyt 
ende wijlen toe bij den heeren Staten van Hollandt staetsgewijs een 
generale ordonnantie op 't stuc van de tinnegieterij zal zijn ge
maict ende ingewillicht." Dit ontwerp bracht het tot een in het 
net geschreven en niet-gearresteerde "keur ende ordonnantie ge
maict bij schout ende acht schepenen der stad Leyden mit advis 
van burgemeester en derzelver stede op 't stuck van den ambachte 
der tinnegieterije" 8). (Zie bijlage 1.) 

Het is jammer, dat we de reacties van burgemeesters en regeer
ders van Leiden op dit verbaal, dat op 29 aug. 1592 werd afgeslo
ten, niet kunnen gewaar worden. De notulen uit die tijd ontbreken. 
In ieder geval is in de eerste vier jaar niet veel meer aan de zaak 
gedaan, anders zouden we in het archief van de gilden onder 
inventarisnr. 1124 geen rekest (1596) van met name genoemde 
tinnegieters hebben aangetroffen, waarin zij zeggen, dat sedert de 
troebelen en door het overlijden van de oude meesters de ordon
nantie werd vermist, waarnaar de gildebroeders zich hadden te 
regelen. Zij merken op, dat het voor het ambacht bijzonder nade
lig is om nog langer zonder ordonnantie voort te gaan. Zij hebben 
met elkaar een concept-ordonnantie gemaakt, waarvoor de ordon
nanties van Amsterdam en Gouda als informatiebron hebben ge
diend. Zij verzoeken goedkeuring en arrestatie van dit concept en, 
indien er onduidelijke passages voor de burgemeesters mochten 
zijn, over deze materie te worden gehoord. De apostille d.d. 
21 maart 1596 door JAN VAN HOUT geschreven en ondertekend zegt, 
dat de rekestranten in de vergadering van die van de gerechte 
nader zullen worden gehoord en op hun verzoek naar behoren zal 
worden gedisponeerd. 
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Uit het bovenstaande bleek, dat er vóór 1592 een ordonnantie 

op het tinnegieten moet zijn geweest 9). Het onderzoek, waarvan 

dit artikel de resultant is, heeft een geregelde geschiedenis van het 

gilde van de tinnegieters, waarin ook de loodgieters, leidekkers, de 

glas-, kannen- en aardewerkverkopers waren opgenomen, niet 

kunnen brengen. Ook in 1618 en 1619 herhaalde zich het verzoek 

om een reglementering van het ambacht. Pas in 1733 is het zover 

(bijlage II). Vanuit de kring van de tinnegieters zelf werden vóór 

laatstgenoemd jaar herhaaldelijk pogingen ondernomen om 

goede kwaliteiten te brengen b.v. door onderlinge overeenkomsten 

(1634), door rekestreren aan het gerecht (1634, 1648). 

Het is spijtig, dat we de ontwikkeling t.a.v. SEYFFAERTS en 

DRALANDES en de beslissing t.O.V. MEES DlRcxz. VAN WEESP en 

diens zoon ]ACOB MEESZ. niet te weten komen. Was het door hen 

geleverde tin werkelijk "valsch ende onrechtmatigh" volgens de 

geldende gebruiken in Leiden? We horen er niet van. In dit op

zicht is ons onderzoek met een open vraag geëindigd. 

1) Appingedam. 
2) In Saksen bij de Tsjechische grens. 
3) In Bohemen ten Z-W. van Karlsbad. 
4) Ca. 10 km ten Z. van Dresden. 
5) Aes moet hier worden geïnterpreteerd als gewichtseenheid. Het 

werkelijke gewicht van een aes is 48 miligram. 
6) De Grote Markt, waar zich het stadhuis bevond. Bedoeld wordt 

natuurlijk het stadhuis. 
7) Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE, Inventaris van de Archieven van de Gilden 

enz., nr. 1129. 
B) Alsvoren, nr. 1127 en 1129 i. 
9) De Keurboeken van Leiden, die vanaf 1360 in het Gemeente-archief 

van Leiden aanwezig zijn, bevatten keuren voor de tinnegieters uit

sluitend in betrekking tot het ijken van hun produkten. 

MERK VAN DE TINNEN KAN (AFB. 2) 
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BIJLAGE I 

ARCHIEVEN DER GILDEN INVENTARISNR. 1127 

Keur ende ordonnancie gemaect bij schout ende acht schepenen der 
stadt Leyden mit adv is van burgermeesteren derzelver stede op 't stuck 

van den ambachte der tinnegieterije. 

vVie tinnegieten mach: Niemant en zal van nu voortsaen binnen dezer stede 
mogen tinnegieten Ct welck te verstaen es a ls mr. teycken voeren) dan 
borgeren of poorteren dezer stede; die anders dede, zal staen tot boete 
volgende de keure. 
Moet sijn ijsers opbrengen: Elck een, alvoren 't ambacht van tinnegieten te 
beginnen, es gehouden alle zijn ijsers, daermede hij zijn stucken teyckenen 
of zegelen oock mercIeen zal, op't Raedhuys te register te brengen ende 
bescheydentlicken te slaen op 't plat daertoe verordent, om daerbij t'allen 
tijden de wercken te mogen onderkennen. 
Niet veranderen: Zonder dat yemant eenige van de zelve ijsers zal mogen 
veranderen, vergroten of vercleyenen dan mit behoorlicke kennisse. 
Eet doen: Gesamentlicken es elck gehouden voor't begin van 't voorsz. 
ambacht aen handen van burgermeesteren eedt te doen haer tinne te 
wercken op ten voorgestelden voet of assay ende die eer te verbeteren dan 
verargen. 
Op't onder/wut van den assay : Ende zullen tot: dien eynde de assayen op't 
Raedhuys bewaert werden, daervan men elc meester voor 't begin van 
zijn neeringe van yegelicke soorte een stuc leveren zal. 
Sorteringe van tinne, als Binnen dezer stede en zal niet mogen werden ge-

wrocht dan drierley tinnewerc, te weten 
Claer: Voor 't eers te claere tinne, dewelcke men wercken zal van claere 
Engelsche blo eken of van Sweets, oosters of ander diergelijc tinne van 
geen arger stoffe dan de Engelsche. Welcke claere tinne zulx mit loyeersel 
van coper ofmit kannetinne (zonder eenige andere stoffe) zal werden toe
geset, datter ten hoochsten mer twee ponden loots zullen staen op hondert 
ponden claere bloctinne. Ende zal de voorsz. clare tinne tot een kenteyken 
of zegel dragen de roze. 
FiJne: De twede sorteringe zal zijn fijne tinne, daarbij men zetten zal 
mogen zoveel kannetinne of gelijcke stoffe, dat opte hondert ponden clare 
bloctinne staen zullen mogen vier ponden loots ten hooehsten, weIcke 
fijne tinne tot zijn kenteycken of zegel dragen zal den gecroonden hamer. 
Kannetillne: Mer de derde sorteringe zal wezen keur of kannetinne, daerbij 
gezet zal werden op elcke hondert ponden c1are bloctinne twintich 
ponden loots, ende zal de voorsz. kannetinne tot zijn kenteycken of 
zegel dragen ... 
Platwerck: Niemant en zal eenich platwerck binnen deser stede mogen 
maecken dan van c1are of fij ne tinne. 
Lepelen: Ooc geen lepelen dan van c1are tinne, alles in vougen voorsz. 
Stoiferinge: Van gelijcken en zal niemant eenich tinnewerck mogen 
maecken, tenzij de stofferinge daeraen co mende, 't sij hengelissen, halsen, 
knoppen, ledenvoeten, nagelen, 't sonduyr ende anders zo goet ende van 
gelijcken stoffe zij als 't principael werc, op verbeurte van ... op eIc stuc, 
zo c1eyn als groot. 
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Paeijoenen: Yegeliek zal hem wachten van paeljoenen ende zal de gaten 
naer 't gieten in 't we re bevonden gehouden zijn te stoppen mit de stoffe, 
daer uyt 't we re es gegoten. 
Meestersmerek : EIcke sorteringe moet beneffens 't voorsz. teyken of segel 
ooek dragen des meesters mercteyeken om den zelven daerbij t'allen tijden 
te mogen onderkennen ende vinden, in eracht van 't welck elck een 
gehouden es 't goet dat onbehoorlic bevonden zijnde wederomme wert 
gebracht aen den genen, die't verzouet ende zuIcx ooc aen eenen anderen 
tinnegieter, die't vergoet zal hebben, te vergoeden totten assay toe ende 
ooc te voldoen de geledene schaden ende interesten, alles ter bescheyden
heyt van die van den gerechte, bovendien ooc arbitralicken werden 
gecorrigeert. 
Te ondersclzeyden: Om dolinge te mijden en zal niemant eens anders merck 
slaen of de gelijckenisse van dien, mer es eIc gehouden daerinne een 
blijekelick onderseheyt te maeeken. 
Stadswapen: Behalven 't welck oock op eIc stuck, dat binnen deser stede 
zal werden gewracht, ges telt moet zijn 't wapen deser stede 't jaer mede
brengende ende dat belangende de plattelen buyten in den rant, dienende 
tot geen ander eynde dan om daer mede te betonen zodanieh werc alhier 
gemaect te zijn ende dat die van den gerechte daer op de goede hant daer 
aen houden zullen om den meester zijn werc te doen verdedigen ende 
verantwoorden, weIc wapen daer op geslagen zal werden bij den keur
meester, daertoe van 't stadtswegen te stellen. 
Ongemercte stucken : De tinnegieters en zullen geen gemaeet tinnewerck 
mogen vercopen en leveren ofuyt haren huyze laeten gaen, tenzij behoor
licken als voren gemerct zijnde op verbeurte van ... 
Bu,ytentinne: Niemant en zal binnen deser stede, noch de vrijheyt van dien, 
mogen vercopen eenich tinnewerck gemaeet zijnde in eenige besloten 
steden (den Hage daer onder begrepen), tenzij zo fijn ende goet van tinne 
als den tinnegieters mits des en wert toegelaten ende op gelijcke boeten, ten 
weIcken eynde de keurmeester 't selve oock zal mogen keuren. 
Out tinnewerck: In zuIcken verstande dat het den burgeren, poorters ende 
innewoonderen vrij zal staen zijn out ende gebesieht tinnewerek te 
vercopen aen die't hem belieft voor zuIcx als't es. 
Voorgaende tinnewerck: EIck tinnegieter zal 't gemaecte werck, dat hij bij 
hem heeft, niet gewrocht zijnde volgende dese keur, hcm quytmaecken, 
't sij mit vereopen ofbreecken binnen .... . . zonder middelertijt in eenige 
boeten te vervallen, welverstaende dat hij evenwel den luyden gehouden 
is goet te doen, 't geen anders bevonden wert dan hij't vereoft heeft. 
Verkiesing val! eellen keurmeester: 't Gerecht zal zetten ende jaerlix mitten 
anderen smalle diensten vernieuwen eenen keurmeester, de welcke 't 
ambacht van tinnegieten niet en zal mogen doen, noch portie, paert of 
deel daer aen hebben. 
Eedt: Die aen handen van burgermeesteren eedt doen sal, dat hij de 
jegenwoordige ordonnantie onderhouden ende bij elck eenen naer zijn 
vermogen doen onderhouden, de gebreecken naerstelieken onderzoucken 
ende die bevindende calaengeren ende straffen zal zonder daer inne 
yemant aen te zien, gonst of afgonst te dragen, ende dat hij den tinne
gieteren t'allen tijden om zijn toegevouchde loon nopende 't slaen van 't 
stadtswapen vorderen ende geryven zal. 
AmjJt: Dat de VOOl·SZ. keurmeester 's daeehs voor de weecmaret gaen zal 
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ten huyze van alle tinnegieters om dezelve mit 't slaen van 't stadtswapen 
te geryven ende die de keurmeester buytens tijts in der weecke van doen 
heeft, es hem gehouden thuys te comen, ten welcken eynde hij daer op 
dagelicx gehouden es te wachten van een tot twee uyren naer middage. 
Loon: Ende zal de keurmeester voor zijn beloninge hebben ende genieten 
voor elc merck dat hij slaen zal ... ' . . ende boven dien een gerecht derde
paert in alle boe ten, die bij hem zullen werden bekeurt, des wert e1ck een 
gehouden den keurmeester zijn voorga ende toegevouchde loon strac te 
betalen, zonder dat hij yemant gehouden es te borgen dan mit zijnen 
vrijen wille, waer voren hij tot binnen 't sjaers toe mer vorder noch langer 
niet zal hebben gerede executie. 
Ommegaen: De voorsz. keurmeester zal zo dicwijls het hem belieft ende 
goetdunct immers ten minsten drie ofviermalen 't sjaers ten huyze van alle 
de tinnegieters, ooc van de gene die hen bemoeyen mit nieut gemaect 
tinnewerc te vercopen, ommegaen, daer toe mit hem nemende eenige 
meesters van den ambachte, die 't hem gelieft ende hij daer toe verzoucken 
zal, ende hem zulcx op arbitralicken te werden gestraft niet weygeren en 
mogen; ende zal doende den zelven ommegang uyt heurluyder kassen, 
kisten of andere plaetsen daar hij vermoeden zal eenich tinnewerc te wesen 
(dewelcke e1ck eenen onweygerlicken gehouden es te openen) zo veel 
stucken tinnewerx mogen naer hen nemen mit der voorsz. werclieden 
kennis se als hem goetduncken zal, 't selve brengende op't Raedhuys omme 
aldaer mit behulp van de voorsz. wercluyden ten overstaen van eenen 
uyten gerechte, hem daertoe bij te vougen, die hij alvoren de stucken 
ongebroocken vertogen zal te smelten ende assayeren in het formken, 
't welc daertoe op't Raedhuys zal werden gehouden ende bewaert. 
Ende de assayen gewogen ende juyst bevonden zijnde, zal hij dezelve 
elck een en thuys zeynden mit de overende tinne hen afgehaelt. 
Mer faulte bevonden zijnde, daer toe de voorsz. wercluyden ter manisse 
van den gecommitteerden van den gerechte gehouden werden onder 
haren borgereedt behoorlicke verclaringe te doen, zal de gebreeckige 
meester daer op ontboden, gehoort ende jegens hem gevordert werden 
tot straffe naer 't uyteysschen van de zaecke. 
Meesters op haer stuck werckende: Geen meesters en zullen andere personen 
die mede als meesters wercken eenige stoffen mogen zeynden omme bij 
hen verwrocht te werden dan vermogende den assay, daer op zij 't werck 
begeren ende indien zij anders deden, zal 't selve vertoocht moeten werden 
aen den keurmeester, die daer van ten overstaen alsvoren zal assay 
maecken; ende indien den voet bevonden werde gelicht, zal zulck eenen 
nietjegenstaende alsnoch daer tegens niet gewrocht en es, mit ver bot van 
neeringe of andersins ter bescheydenheyt van die van den gerechte 
gestraft werden. 

Ende dit alles bij prOVlSle ende ter tijt ende wijlen toe bij den Heeren 
Staten van Hollandt staetsgewijs een generale ordonnantie op't stuck 
van de tinnegieterije zal zijn gemaect ende innegewillicht. 
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BIJLAGE II 

ARCHIEVEN DER GILDEN INV. NR. 1128 

Ordonnantie voor de tinnegieters, 1733 

Art. 1. 
Eerstelijk dat het Engels of bloktin zuyver en onvermengd zal werden 
verwerkt en bruyn op de streek moeten zijn. 
Dat verders zullen werden gemaakt en gehouden drie leggers ofslapers, die 
tot den assay zullen dienen. NamentIijk een legger tot fijn of roos tin en 
daartoe te gebruyken 94 pond zuyver Engels tin en 6 pond loot, makende 
tezamen 100 pond roostin. 
Een legger tot lepels tof en daartoe te gebruyken 88 pond suyver Engels tin 
en 12 pond loot, makende tesamen 100 pond lepels tof. 
Een legger tot keurtin en daartoe te gebruyken 84 pond suyver Engels tin 
en 16 pond loot, makende tesamen 100 pond keurtin. 

Art. 2. 
En zullen de voornoemde leggers, beneffens alle de nodige gereedschappen 
om te assajeren, zorgvuldig werden bewaart bij de hoofdluyden indertijd 
in een kist, bij de gildebroeders daartoe verordineert, dewelke op een 
bequaame plaats zal werden verzorgt en waarvan yder hoofdman een 
sleutel in bewaring sal hebben, alles op de boeten van 20 stuyvers voor 
den armen te verbeuren bij yder hoofdman, die daarin nalatig bevonden 
werd. 
En zal de gemelte kist jaarlijks door de hoofdluyden van't tinnegieters
gilde werden nagezien ende afgaande hoofdluyden aan de aankomende 
beneffens de sleutels overhandigen een nette lijst van al het geen en dat 
daar in berustende is, op de boeten van 6 guldens te verbeuren en appliceren 
als vooren. 

Art. 3. 
Jaarlijks zullen in dienst zijn drie opsienders of hoofdluyden en zullen alle 
jaar de hoofdluyden in dienst zijnde binnen veertien dagen voor den 
laas ten december nomineeren (ende aan den geregten dezer steede over
leeveren) vier personen van de mrs. tinnegieters omme uyt dezelve, bij 
haar edele groot achtbare, voor het aanstaande jaar verkoren te werden 
twee persoonen tot hoofdluyden, beneffens een uyt de ouden die als dan 
aangelaten zal werden. 

Art. 1:. 
Gemelde hoofdluyden zullen gehouden zijn aan alle mrs. tinnegieters, 
lepelrnakers en kalmedekkers ofte desselvs weduwe, die jegenswoordig 
zijn ofte namaals komen zullen, te geeven tot een legger van yder soort 
tin een stuk ter swaarte van een half pond, waarvoor weder sal werden 
gegeeven een pond van dezelve aHoy ofte een daalder voor de drie stukken. 
Ende zal om alle de abuysen voor te komen na de voornoemde leggers 
moeten werden gewerkt, ook sullen op de leggers moeten staan de stempels 
met de namen van de drie regeer ende hoofdluyden en bij aldien iemants 
leggers quame weg te geraken, zal dezelve gehouden zijn andere in de 
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plaatse te neemen ende dan voor yder stuk te betalen tien stuyvers ten 
behoeven van de hoofdluyden, alles op de boeten van drie guldens voor 
't gilde. 

Art. 5. 
Ende sullen tot weringen van het vervalssen van tin de hoofdluyden als 
keurmeesters bevoegt en gehouden zijn jaarlijx eens in de kermisdagen te 
doen een generale visitatie bij alle mrs. of weduwe van dit gilde, ook op 
de markten, in alle de kraamen, stallen of schuyten, waarin tinwerk werd 
verkogt en na zig te neem en een of meer stukken van yder soort van tin, 
sooveel zij nodig zullen bevinden, om te assajeren zonder eenige betalinge 
daarvoor subject te zijn. Sullen ook de hoofdluyden het tin behouden voor 
hun moeyten en verval van kosten, mits het uytgesneede merk van yder 
stuk na den assaay door de gildeknecht terug te senden, dewelke daarvoor 
zal genieten van yder mr., weduwe of kramer twee stuyvers. 
Sullen wijders de voornoemde hoofdluyden zoo dikwils als zij 't dienstig 
vinden en suspitie vermeynen te hebben, particuliere visitatien mogen doen 
bij alle de persoonen in't voorgaande articul gemeld ende eenig werk 
gemaakt ofte ongemaakt in de winkel ofte op de werkplaats (alwaar 
sijluyden toegang zullen hebben) of elders vindende 't zelve met discretie 
voor eenen korten tijd moge mede neemen en op het spoedigste ook op de 
gevoegelijkste en minst nadeligste wijze 't zelve assajeren naar de gemelte 
leggers. 
Ende sal de mr. of weduwe, van de welk eenig werk in voegen voorschreeve 
werd medegenoomen, hetzelve met zijn merk moeten teekenen, edog 
zullen de hoofdluyden in zodanige particuliere visitatien gehouden zijn, 
indien zij het medegenomene tin zuyver en op regt bevinden, 't zelve in 
zijn volle gewigt te restitueren. 
Ook zullen twee van de verkore hoofdluyden tot den derden van hen
lieden mogen gaan om gelijk ondersoek en visitatie in voegen als voren 
te doen zonder elkanderen in eenige sake te verschoonen. 
Een ygelijk mr., weduweofkramersal de generale en particuliere visitatien 
moeten gedogen ende de begeerde stukken werks laten volgen om te 
assajeren, zonder eenig tegenseggen, oppositie of qualijk bejeegenen, op 
de boeten van drie guldens ten behoeven van de hoofdluyden te verbeuren 
en dien onvermindert het stuk of stukken laten volgen. 

Art. 6. 
Sullen ook de hoofdluyden met beleeftheyd en goede trouwe in hun ampt 
te werk gaan ende ten dien eyndejaarlijx op den Ie january in handen van 
burgermeesteren eed doen, alle breuken en overtredingen tot haar kennisse 
komende te bekeuren en dezelve sonder vermindering of quytscheldinge 
af te neemen en binnen 't jaar uyt te voeren ende daar geen boetens toe
gesteld zijn, aan die van den geregten over te leveren om gestraft te 
werden, den assay of proeve der stukken in goeder conscientie en getrouw 
te doen, zonder iemant gunste of ongunste te bewijzen en voorts alles te 
doen, dat goede en getrouwe opziend ers betaamt. 

Art. 7. 
Alle diegeenen die bevonden werd zijn tin slegter gemaakt te hebben dan 
de voorgemelde leggers, zoo aan Engels tin, roostin, lepels tof ofte keurtin, 
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zonder onderscheyd zal verbeuren, voor dat een aas te slegt is, eene gulden, 
dat twee asen te slegt is, drie gulden, en dat drie aasen te slegt is, ses 
guldens, op yder stuk, ten behoeven van d e hoofdluyden ende zullen 
daar en boven alle de slegter gemaakte stukken aan de hoofdluyden 
moeten overgegeeven werden om ten behoeven van de hoofdluyden te 
werden gesmolten, welverstaande alzulke stukken, die boven d e drie 
aasen versch elen en waarvan de correctie zal staan aan haar ed, groot 
agtbare, die van d en geregten, om over derselver boeten te disponeren . 
En indien iemant in d e boete vervallen mogte zijn, sal su Ik een van 
niemant mogen werden genoemt, tenzij h et boven d e drie aasen verscheelt, 
op de boete van 6 guldens, ten behoeven van 't gilde, bij yder overbrenger 
te verbeuren . Indien bij ymand tot dit gilde behorende gevonden wert 
eenig werk buyten d eze stad en slegter als de voorgemelde leggers gemaakt 
of zonder naam of merk daar-op geslagen te hebben, sal verbeuren als 
hier-voren in reguaerd van de aasen is gestatueert en alsof h et bij hem 
selfs ware gem aakt. 

Art. 8. 
Alle nieuw inkomende mrs. zullen voortaan voor't inkomen van het gild 
ende de gedane onkosten van dien betalen ses guldens, ten behoeven van 
de hoofdluyden. 

Art. 9. 
Niemant sal voortaan op het tin andre merken mogen slaan dan de na
volgende, namentiijk op Engels tin een engel of viermerk, met den naam 
en toenaam daarin van den m eester ; 
op het roostin niet anders a ls een roos, zijnde in de roos een F, beduydende 
fijn en boven in de kroon de naam of eerste letters van de naam en toe
naam van de meester; 
op't lepels tof een kleyne roos en daarin een L. m et de eerste letters van 
de naam en toenaam des meesters; 
op het keurtin h et wapen deser stad m et de naam of eerste letters van de 
naam en toenaam des m eesters en een K , beneffens de sleutel, a lles om de 
nieuwe assay van dees tijd af te kunnen onderscheyden. 

Art. 10. 
En zal diegeenen, die bevonden wert anderen als de voorgemelte m erken 
ied er in zijn soort geslagen te h ebben, verbeuren drie guldens, t'appliceren 
een derde voor den officier, een derde voor den arme en een derde voor't 
gilden, ook voor yder stuk dat ongeteykent bevonden werd ses stuyvers 
ten behoeven van de hoofdluyden. 
Ten welken eynde geen mr. of weduwe eenig tinwerk zal mogen verkopen, 
tenzij een van de voorschreeve zijne merken daar op geslagen sal zijn en 
sullen ook alle stempels va n alle d e meesters, die jegenwoordig sijn ofte 
namaals komen zullen, moete werden geslagen op een plaat, die alleen 
daartoe in d en assaykis t sal berusten en zal voor yder merk, dat op de 
plaa t geslagen werd, moeten werden betaald vier stuyvers 't appliceren 
voor h et gilden. 

Art. Il . 
Niemant sal aan eenig werk 't zij h engelwerk ofte hoe genaamt dat uyt 
meer dan een d eel 't same gebragt werd, h et aangebragte stuk of stoffeersel 
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van dien van ander tin mogen maken als daar het principaal en getij kende 
stuk selfs van is. 
Alleenlijk uytgesondert de dexels op aarde kannen, die niet minder als 
van roostin, en de aangebragte slooten en stoffeersels, niet minder als 
keurtin, zullen mogen werden gemaakt. Ook zullen geen lepels van minder 
soort van tin als lepelstof werden gemaakt of verkogt; ieder lit van dit 
articul op de boete van 2 guldens op yder stuk te verbeuren, ten behoeven 
van de hoofdluyden. En zal een yder mr. voortaan in zijn boveslotvorm 
d'eerste letters van zijn naam en toenaam stellen op de boete en 't appli
ceren als vooren. 

Art. 12. 
Niemant zal in dese stad van nu voortaan het tinnegieters, kannedekkers 
of lepelrnakers ambagt of neringe mogen doen, enig tinnewerk verkopen 
of verhuuren, tenzij dezelve borger is en alvorens heeft gedaan de na
volgende proeff, namentIijk : Een tinnegieter zal moeten maken een vorm 
tot een tafelbord in moej tin en daar op gieten, drayen en opslaan met een 
gladde hamer een goed en lofbaar stuks werk; 
Een kannedekker sal moeten maken een dekselvorm in moej tin en een 
goed en lofbaar stuk daarvan op een kan moeten dekken, waartoe hem de 
sloten sullen werden overhandigt; 
Een lepelmaker zal moeten maken een ordinaire lepelvorm in tin of 
moej, daarop een goede en lofbare lepel van ses lood sal werden gemaakt. 
Alles ter oordeeIe van de hoofdluyden, die neffens de hoofdluyden van't 
lootgietersgilden, waarmede dit gilde is gecombineert, zullen moeten 
vaceeren tot het doen van een der voorschreeve proeven, mits daarvoor 
genietende yder dertig stuyvers daags, te betalen alschoon de proef wierd 
gewraakt. 
Tot het doen van welke proef niemant mag werden toegelaten, tenzij hij 
den tijd van drie agtereenvolgende j aren bij eene mr. als leerjongen heeft 
gewerkt, waarvan hij schriftelijk bewijs sal moeten overleeveren. 
Sullen ook alle vreemdelingen hier willende proef doen met gelijk bewijs 
moeten aantonen, dat ter plaatze, daar zij hun ambagt hebben geleerd, 
die geenen die hier vandaan komen, deselve vrijheyd mogen genieten, 
die sij hier sijn versoekende, op de boeten van vijfentwintig guldens te 
verbeuren (ten behoeven van den arme) bij de hoofdluyden, die iemandt 
sonder een der voorschreeve bewijzen tot de proef admitteeren, blijvende 
egter den vreemdeling gemelte proef ontzegt. 

Art. 13. 
Alle de voornoemde proeven sullen gedaan werden ten huyse van een 
der hoofdluyden, die voor't gebruyk van winkel en gereedschap sal 
gen ei ten vier guldens, tenzij de hoofdluyden en proefdoender een ander 
plaats daartoe quame te verkiezen. En sal den proefdoender de hoofd
luyden ten minste agt dagen te voren doen waarschouwen. 
Na gedane opneeming en goedkeuring der proeve sal werden betaald als 
volgt, namentIijk : bij een tinnegieter (kannedekken en leepelmaken daar
onder begrepen) een inboorling zijnde tien guldens; 
geen inboorling zijnde sestien guldens; 
en ingevalIe iemand niet mogt in staat zijn het bort op te staan volgens 
art. 12, sal daarvoor betalen ses guldens ; 
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een kannedekker. inboorling zijnde. sal betalen agt guldens; 

geen inboorling zijnde twaalff guldens: 
een lepelmaker inboorling zijnde agt guldens; 

geen inboorling zijnde twaalf guldens. 
Alle het voorsz. te betaaien ten behoeven van de hoofdluyden. 

Ende sal de proefdoender de gildeknegt betalen voor zijn dienst drie 

gulden daags. 
Sullen wijders geen andere proeven mogen werden gemaakt als van 

gesproken werd in de articulen gemeld. 

Art. 14. 

Als de proeff wert gewraakt, mag den proefdoender binnen een halfjaar 

tot het doen van een anderen proef niet werden geadmitteert, maar na 

verloop van dien tijd wederom op nieuws beginnen. 

Art. 15. 

Een wed uw van een gildebroeder mag de neringe so lang continueren en 

de stempels van haar overleeden man gebruyken als zij weduwe blijft en 

langer niet. 

Art. 16. 

Niemant mr., weduwe of kramer zijnde sal vermogen met eenig tin, hetzij 

kIijn of groot of eenig werk daar tin aangebragt is binnen deze stad of 

jurisdictie van dien omgaan of doen omgaan om te verkopen of verruylen 

op verbeurten van't werk, dat bij dezelve sal werden bevonden ende boete 

van drie guldens op yder stuk, daar boven 't appliceren een derde voor 

den officier, een derde den arme een een derde voor't gilde. 

Sal ook niemandt wie het zij buyten het gilde zijnde enige van het voorsz. 

of gegote werken van buyten dese stad of s taa t in desen stad of jurisdictie 

van dien inbrengen om alhier onder wat pretext het soude mogen wees en 

bij den selven verkogt of verruyld te werden op verbeurte van al het in

gebragte en daar boven de boeten van drie guldens op yder stuk t'appli

ceren als voren. 

Art. 17. 

Geen mrs. of weduwe zullen vermogen met voorweten eenig tin of tinwerk 

verkopen of verruylen aan uytdraagers, uytdraagsters ofte ommelopers 

om van haar wederom te werden verkogt of verruyld of gepresenteert, op 

de boete en't appliceren alsvoren. 
Sullen ook geen uytdragers of uytdraagsters sodanig tinwerk mogen 

verkoopen, verruylen of presenteren, dat zij in andere plaatze mogte gaan 

kopen of ruylen, op de boete en't appliceren alsvoren, maar sal alles, wat 

bij hem te koop wert gevijld, moeten werden aangetoond, door haar op 

boelhuysen te zijn gekogt, wesende namentIijk oud of gebruykt tinwerk. 

Art. 18. 

Nogtans met dien verstande, dat niet verboden werd op de jaarmarkten 

met sodanig tinwerk voor te staan om te verkopen ofte verruylen, mits 

dat bij alle die buyten het gilden sijn, mitsgaders ook buyten kramers en 

vreemdelingen wert betaald voor yder overdekte kraam drie guldens en 

yder stal vijftien stuyvers. 
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voor inkomen van 't gilde betalen drie guldens en jaarlijks tot onderhoud 
van dien twaalf stuyvers. 
Verder die tinne knopen vermengd of onvermengd met lood, alsmede 
glase flessen met tinne schroeven vermengd of onvermengd met loot, ook 
alle die hegten tot messen of vorken, barbiersspuyten of kinderclisteren 
of eenige andere werken dit betreffende verkopen, sal betalen voor in
komen van 't gilde drie guldens en jaarlijks ses stuyvers. 
Welverstaande dat het inkomstgeld niet sal werden betaald als bij die
genen die de neering na des en komt aan te vangen, sal wijders ieder mr. 
of weduwe jaarlijx tot een oirkonds penning betalen twintig stuyvers en 
daar-en-boven voor ieder knegt, die bij hun werkt tien stuyvers en sal een 
yder verpligt zijn sijn volk sonder eenige agterhouding op te geven of 
voor yder agtergehoudene, zoo't bevonden werd, betalen dertig stuyvers, 
welke penningen door den oudsten hoofdman beneffens den gildeknegt 
geïnnet sal werden. 

Art. 22. 
Sal ook een mr. of weduwe betalen voor yder leerjongen, die zij of hij 
komt op te setten, 't zij burger, wees of arrnkind, sonder onderscheyd, 
dertig stuyvers, sonder het te mogen terugeysschen van de regenten der 
wees- of armhuysen of burgers. 
Gemelte leerjongens mogen in geenen huure treed en, voordat ze in het 
gildeboek zijn aangeteekent en gemelte penningen daarvoor betaalt, op 
de boete van drie guldens t'appliceren voor 't gilden en evenwel neffens 
dien 't inkomstgeld voor de leerjongen te voldoen; wert derhalve vieren
twintig proefdagen aan yder knegt of leerjongen toegestaan, dog niet 
meerder. 
Sullen ook geen leerjongens na desen voor minder tijd aanneemen als 
drie jaren, dewelke geëyndigt sijnde, sal den mr. daarvoor knegtsgeld 
moeten betalen. En zijn dienvolgens de leerjongens gehouden drie jaren 
te dienen, eer sij alhier voor knegts mogen werken. 
De leerjongen sijn leerjaren geëyndigt sijnde en knegt willende werden, 
sal moeten hebben een leerbrief, die hem van de hoofdluyden sal werden 
gegeeven, mits daarvoor betalende twintig stuyvers en voor de gilde
knegt ses stuyvers, dog een wees of arrnkind sal die om niet werden 
gegeeven. 

Art. 23. 
Geen mr. of wede. sullen malkanders knegts mogen onderhuren, ook niet 
te werk stellen, binnen of buyten 't huys, voor en aleer dat de knegt sal 
hebben vertoond met schriftelijk bewijs, dat hij sijn voorgaande mr. heeft 
voldaan in tijd en trouwe, op de boete van vijf guldens te verbeuren so bij 
de mr. als bij de lmegt, yder die tegen desen heeft aangegaan en te appli
ceren voor 't gilde. 

Art. 24. 
Sullen mede alle mrs. of weduwe van dit gilde, wanneer sij bij de hoofd
luyden ontboden sijn om over eenige saken te spreeken, gehouden zijn te 
compareren op't bestemde uur en plaats, op de boeten van dertig 
stuyvers, te appliceren alsvoren en sig egter moeten gedragen aan 't 
geconcludeerden. 
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Art. 25. 
Een ygelijk moet zig wagten de hoofdluyden te schelden of qualijk te 
bejeegenen op de boete van ses guldens te appliceren als voren en arbitraire 
correctie, na gelegentheyd van saken en sullen dehoofdluyden op hunne 
verklaring daarin geloofd werden. 

Aldus gedaan ende geordonneert bij die van de geregte der stadt Leyden 
op den 27 october 1733. 

BIJLAGE III 

Mij jegenwoordigh 
(w.g.) D. v. Royen. 

EXTRACT UIT ARCHIEVEN DER GILDEN INV. NO. 1129 (1592) 

I.H. 

W.l. 

I. 

F.P. 

H. 

H.l. 

C.z. 

T . 

W.l. 

114 

Naamlijst van Leidse tinnegieters, hun initialen en merktekens. 

jan H ey getekend: roos 
(Leidse schotel) 
Warbout jansz. 
(saucier) 
jonas Gerytsz. 
(kommeken) 
Frans Pietersz. 
(moes schotel) 
Havicjoostensz. 
(zoutvat) 
Havic joostensz. 
(drinkbekertje ) 
Mathijs jaspersz. 
(drinkbekertje) 
Claes Claesz. 
( drink beker) 
Claes Oziersz. 
(boterkop) 
Pouwels de lepelmaker 
(lepel) 
woont op de hoek v. d . Hooglandse 
koorsteeg. 
alsvoren 
(grote tinnen lepel) 
Lucas joostensz. 
(knop van tinnen lepel) 
Tonis Adriaensz. Stapan 
(tinnen lid v. e. kruikje) 
Warbout jansz. 
(tinnen lid v. e. kruik) 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
klein roosje 

grote roos 

kleine roos 

roos 

" 



Kannetin of keurtin 

C.C. Claes Claesz. 
(drinkbeker) 

W.l. WorboutJansz. 
(drinkkannetje) 
Havic Joostensz. 
(moesschotel) 

H.l. 

H.F. Henric Fransz. 
(boterkop) 

F.P. Frans Pietersz. Gaal 
(moesschotel) 

M.l. MathijsJaspersz. 
(vaas gemaakt op de antieke manier) 

C.Z. Claes Oziersz. 
(mosterdpot) 

l.G. Jonas Gerytsz. 
(ongedraaide moesschotel) 
Gehaald bij: 
WarboutJansz. 
(lid v. e. kruikje) 
tingieter niet bekend. 

T.A. Tonis Adriaensz. 
? 
(lid v. e. kruik) 

getekend met sleutels 

" " 

" 

" " 

" " " 

" 

" 

" " " 

" " " 

" " 
" " 

Gehaald bij Tonis Adriaensz. .. 
Gehaald bij J acob J ansz. in den Druyff .. in een schildje 

met lIerboven 

Buitenwerk 

A.G. schotel gekocht te Amsterdam, getekend met roos 

C .L . 
in de rand het maaksel v. e. engel. 
plateel gekocht te Haarlem 

" " " plateel gekocht te Haarlem 
" " 

gekroonde 
hamer 

H.V. plateel gekocht te Utrecht 
" " " W.W. Spaans taeljoer of tafel bord 
" " 

roos 
achter op de rand een gekroonde lelie 
in cirkel, gehaald bij Sr. Daniel van der 
Moelen; hij verklaarde dat hij die uit 
Engeland had laten komen. 
Spaans taeljoer of tafelbord 

" achter op de rand het teken v. St. 
Michiel, gehaald bij Sr. Jacob Duyn. 
Verklaarde, dat het Brussels tin was. 

L.O. Oud stuk A'damse keur 
" " 

wapen v. 
A'dam lil krans + ruit 
met 
kruis. 

een Bourgondisch 

H.O. Haarlem 
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