


f ' . 

Zoen, c.q Jaar Plaats Geld, c.q. Overige, c.q. Bijzonderheden 

Correctie Stenen 

Z 1382 idem 10 pond 4 pond voor heer en burg· 
graaf; 4 pond voor de stad; 
40 sch. voor de tegenpartij 

Z 1383 Santiago de 12 pond 4 pond voor heer; 40 sch. 

Compostela voor burggraaf; 4 pond (0) 
voor tegenpartij 

Z 1389 idem 10 pond 

Z 138() Soissons 4 pond 

Z 138-1 Thann 5.000 stenen 

Z 1378 idem 3 oude schilden 

Z 1380 idem 6 pond 

Z 138-1 idem 8 pond 

Z 1388 idem 3 parochiekerken en 
gasthuis elk een toorts 
a 8 pond was 

Z 1391 idem 1 6.000 stenen 

Z 1392 idem 8.000 stenen 

Z 142;j idem 5.000 stenen (:! x ) binnen zes weken te 
leveren 

Z 138-1 Thann en 15 pond 
St. Gobain 

Z 142ï Wilsnack ROO\! stenen 

C 1-1-11 idem (i.OO() stenen 

C 1450 idem -1 .000 stenen 

Z 1423 onbekend 10 bevers gulden 

Z(C) 13ïl n.v.t. een jaar verbanning uit Leiden of 50 pond 

Z 138-1 n.v.t. 2 jaar verbanning uit Leiden of 20.00n stenen 

BIJLAGE C. VONNIS L"IT CORRECTIEBOEK E., FOL. 11 VSO, DD. 16·1 ·1449. 

Vermeynde moorl 

A1soe aelwijn gerijtsz. gehieten slimmetgen mit enen gehieten jacop die schoirstienveger 
uter stede van levden bedevairt getogen siin die welke aelwiin thu vs gecomen is sonder jacop 
voimoemt voir hem te brengen of te weten te bewijsen wair dat hij gebleven is soe dat 
enige van jacops mage ende vrienden segge ende meenen dat ael",;in voirs. die voimoemde 
jacob vanden live ter doot gebrocht mochte hebben of dat hij sculdich is bevá,js te doen 
wair dat hij gebleven is, dair omme dat die schout di e voirs. aelváin aen getast ende gevangen 
heeft Soe ist dat inden jair XLiX den XVIIen dach in februario aelwijn gerijt zoen voirs . 
voir scepenen geloift ende gewilkoirt heeft dat hij tusschen dit ende paesschen naistcomende 
betoge te brengen, dat hij van jacop voirs. goets moets ende gesoms lijfs gescheyden is, 
Ende wair! dat aelwijn voirs. binnen den voirs. tijt dat betoich niet en brochte. soe heeft 
aelwijn voirs. vorder over gegeven dat sulke XXVIII gulden als jan wigger zoen van hem 
onder heeft verloren ende verbuert sullen wesen tot des scouten behoif behoudelic dat die 
scout aelwiins suster van sinen cost vemoegen sal bij j an taey ,,~llem heerman endejan wigger 
zoen Ende dairtoe heeft aelwijn voirs. verwilkoirt wairt dat hij dat voirs. betoich niet en 
broch te àat hij dan tot ewygen dagen uter stede van levden bliven sal up sijn lijf Ende 
brochte aelwiin voirs. siin betoich binnen den voirs. ti jt soe sel hij siin geit rustelic ontfangen 
ende vanden voirs. wilkoir ontslegen wesen sonder die scout enich toe seggen up hem te 
hebben geàaen upten dach voirs. bij scepenen jan taeV willem heerman. 
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EEN TINNEN SERVIES 
UIT HET MIDDEN 

VAN DE 16DE EEUW 

door 

Ingrid W.L. Moerman 

Tien jaar geleden, in januari 1968, waren enige werklieden druk bezig 
om op het N.S.-emplacement Leiden-Herensingel voor een kolen- en 
oliehandel een olietank van 10.000 liter in te graven. Toen zij tot een 
diepte van 5 meter waren gevorderd, stootte hun dragline plotseling op een 
onbekend voorwerp, verborgen in een veenlaag. Het bleek een rieten 
mand te zijn, gevuld met een groot aantal tinnen borden en een kannetje. 
Toen de mand, die in de beschermende veenlaag intact gebleven was, 
aan de lucht werd blootgesteld, viel deze uiteen. De 46 borden en het 
kannetje waren, hoewel iets beschadigd door de dragline, in goede staat. 

De vinders namen contact op met de directeur van het Stedelijk 
Museum de Lakenhal om hun vondst te laten beoordelen. Nadat vervol
gens advies ingewonnen was bij enkele tindeskundigen, bleek dat men 
te maken had met een unieke vondst van grote historische waarde. 
Het tin zou dateren uit de periode 1525-1575 en vermoedelijk gemaakt zijn 
door een Leidse tinnegieter met de initialen C.B. In het - zeer onvolledige -
archief van het tinnegietersgilde was helaas niets over deze CB. te 
vinden. Daarnaast kwam op alle stukken het kwaliteitsmerk, de roos, voor 
en op een aantal borden een familiewapen. 

Het Centraal Bureau voor Genealogie identificeerde dit wapen als het 
alliantiewapen Van Montfoort-Boelens. De (heraldisch) rechterhelft toont 
het wapen van Van Montfoort, een gevierendeeld schild met 1 en 4 
geschaakt van zilver en zwart en 2 en 3 in goud een rood ankerkruis en in 
een gouden hartschild drie rode lelies. De linkerhelft geeft het wapen van 
het Amsterdamse geslacht Boelens: in groen een zilveren dwarsbalk. 

Jacob Florisz. van Montfoort 

De familienaam Van Montfoort komt al in de 14de eeuw in Leiden voor. 
De leden van dit geslacht behoren vaak tot de vroedschap en zijn geparen
teerd aan vele aanzienlijke families, zoals Van Tol, Van Lis, Van der Mije 
en Paets. 
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afb· 7. Merken op de schotel afb. 6. v.l.n.r. eigenaarsmerk CB, alliantiewapen 
Van Montfoort-Boelens en mee~terteken gekroonde roos. Foto C. W Fock. 

De Leidse steenbakker Jacob Borisz. van Montfoort was in het eerste 
decennium van de 16de eeuw gehuwd met Dirckge Dirck Boelendochter, 
gezegd van Lindenburch, uit Amsterdam. Uit dit huwelijk werden vijf 
kinderen geboren: Dirck, Boris, Claes, Beatrix en Josyntgen. 

Het echtpaar Van Montfoort-Boelens gaf de schilder Lucas van Leyden 
aan het eind van zijn loopbaan een belangrijke opdracht, namelijk het 
schilderen van een drieluik voorstellende "De genezing van de blinde van 
Jericho". 1 Op de buitenzijden v·an de beide zij luiken staan schildhouders 
afgebeeld, die de wapens van Van Montfoort en Boelens dragen. 

Tot 1602 bevond dit altaarstuk zich in Leiden, waarschijnlijk in het 
bezit van Din:k Jacobsz. van Montfoort, die trouwens ook al een eigen
domsrecht op Lucas' Laatste Oordeel had geclaimd. In 1602 ging het 
drieluik naar Haarlem, waar Hendrick Goltzius het in 1604 nog in zijn 
bezit had. Daarna was het spoorloos tot 1755, toen het in Frankrijk opdook. 
Catharina TI van Rusland kocht het van de eigenaar Crozat en het stuk 
verhuisde naar Rusland. Daar werd het op paneel geschilderde werk in 
1848 op doek overgebracht. De buitenkanten der zij luiken werden los
gezaagd en in 1850 eveneens op doek bevestigd, waarna men tot 1885 
het spoor ervan bijster was. Tenslotte kon de Ermitage de luiken met de 
voor Leiden zo belangrijke wapens van een verzamelaar in Leningrad 
kopen. 
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afb· 2. Buitenluiken van een drieluik met wapendragers Van Montfoort en Boelens. 
Schilderij door Lucas van Leyden, 7537. Leningrad, Hermitage. 
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Jacob Borisz. van Montfoort overleed 17 mei 1554 en werd begraven in 
de kerk der Witte Nonnen, het huidige Academiegebouw. Zijn weduwe 
gaf op 7 september 1554 tweehonderd gulden aan de meesters van het 
St. Catharinagasthuis, die beloofden jaarlijks op 17 mei een uitdeling van 
spijs en drank te doen aan de zieken en armen in het gasthuis, die dan als 
dank daarvoor zouden bidden voor de zielen van haar man, haarzelf, hun 
ouders en hun kinderen.2 Zij overleed 6 maart 1566 en werd bij haar man 
begraven. De zerk, getooid met de vier kwartieren Van Montfoort, Van 
Tol, Lis en Van der Mije en het opschrift: Hier leyt begraven Jacop van 
Motfoerdt Borisz. en starf int jaer aO 1554 de 17 dach l.meye enJoffrou 
Boele dt. Jacob van Montfoert huysvrou was starf aO 1566 de 6ste in 
Maert, bevindt zich nu op het voorplein van het Stedelijk Museum de 
Lakenhal, onder de linkergalerij. 

Dirck Jacobsz. van Montfoort 

Blijkens een in 1578 op zeventigjarige leeftijd afgelegde verklaring3 was 
Dirck van Montfoort omstreeks 1508 geboren. Zijn wapen was geschaakt 
van zilver en zwart (Van Montfoort), waarop een hartschild van groen 
met een zilveren dwarsbalk (Boelens). Evenals zijn vader was hij steen .. 
bakker en behoorde hij tot de gegoede burgerij. Hij bezat enkele steen .. 
en kalkovens buiten de stad, aan de Lage Rijndijk Vermoedelijk heeft 
de familie langere tij d bij het bedrijf gewoond en hierdoor het poorterschap 
van de stad verloren. Dirck werd 3 juni 1538 poorter van Leiden, maar 
heeft reeds 15 mei 1545 zijn poorterschap opgezegd.4 Hij bezat trouwens 
wel enkele huizen in de stad, zoals uit de opgave van 1559 blij kt. 5 Twee 
panden aan de Hooigracht waren in zijn bezit (de huidige nummers 36 en 
38), waarvan hij het noordelijke (nummer 38) bewoonde. In 1564 waren 
de huizen van zijn moeder aan het Rapenburg (thans 59-63) in zijn 
handen overgegaan, terwijl zijn huis Hooigracht 38 bewoond werd door 
zijn zoon Claes.6 Twaalf jaar daarvoor, in 1552, had Dirck de voormalige 
ridderhofstede ter Mije onder Leiderdorp gekocht, gelegen aan de Lage 
Rijndijk tussen het dorp en de Zijl, niet ver van Berendrecht.7 

Dirck van Montfoort maakte tot en met het beleg geen deel uit van het 
stadsbestuur. De dag na het ontzet kwam Willem van Oranje binnen 
Leiden en nam zijn intrek bij Van Montfoort op het Rapenburg. De 
prins wilde orde op zaken stellen en benoemde 14 oktober 1574 een 
geheel nieuwe stadsregering, waaronder de vier burgemeesters. Eén van 
hen was Dirck van Montfoort. Hij was slechts één jaar burgemeester, 
daarna vroedschap totdat hij zich op 5 september 1580 als vroedschap 
en veertigraad wegens zijn ouderdom terugtrok. Hij werd echter zeer oud. 

72 

:: , Y~·~z:l~'S.·:F-:::"'!·,' 

•. __ ' ê _ ' .. _ .. _____ ._. __ ,~-'-

._ - - --:"/' ... ~ ........ 
., , '-- I' ~' 

f ,: " ' 'Î"/k '',~ I'/\ii~[''(, '11 ' rC· i"tlti't'd : ' r:::' 

' \r;:~,-;~~;"~]!~~)-I~!r 
: i·'::::; ! ~' ,~ . '" \ ii i~,/' /?~\ ~') ,~ I 

: ~ ~/;.~ ... J. c:- \~.:'t' .~. -/,/ ./.-____ . \''';-- \ y. ·~-=J.l 
l -. " ri ~: r- - . '., .- "~~' .-:::::, \ : . ..r--f · I 
L;~> r ~;','~ .. _- .~~~~;-~c-~~.~~', ~ :~~( ! 
p;;:;;, " -- -·":"fo> ·.P. "(y ' .,::-~, \"'· '::8'c I 

! ~. r.;~~,:, ;~k~;~~iû j I 
: 1.,-.. 1'1" ,--,./. '""""~- .... , ,,..~,> . .:..". I>J ' l I r .~ 
, ; ~L' i i 1. 1 i . ~ · :'7f:~~7~(!/r~:,;;': ~,,: " : lij: 1 1 ,~, 
:i i /l r: ~" ~;,:v ,;""".;·::·:-':~,~?I-.r,~ .. il ;=i 
, . ~ ::,! : 6~< ~· · : · " -"' :- . 11 I1 l '?~,( 
: :-:: I .......... ~, ~" ; . ....~. '. r ·~"" " ·'I..J.=~\ / .-' I. I .t,:';::~ 
, Jo.:.. ....... _\ :- /. ;}~\\\ - . .Y"'. 11 11 ['; ' 

f~ ; lr. ;' · ·2,~,_ /j <,; iilt! :'~ 
§1:7" " :Ih' '/'IV ';>-.,.. - ~ : . J:::': ... P';· ' 1'1 1

1
1 11::;:.; :;:;::: ..... . lt. ' f.. ~.' I .... '- . :~:"I( . .. : ·.,Ltl 

-; - i ' J .. '" .... " .. ... ~ II II "':~'"" 

:~; ' l~:"~~~ \ ,.I ~ ' ~:'.~ ~'-/: ,; I~ ; .~ . ~ -I '''' ,. . "'. 
ij O-L~;~i~"" ij 
:' -~i <, ... ,tC- -. ,-2/~;~' .~~ )~t 

.!~ r:.._~ . ':'" .. ,. . - '/ ,.~-:. .! : '.;;~ 
, /~ 

r':,' ,jI~J. t!0!:·:.rI~·!~~lil,:·:F.!J~;;:1vL " j ~ .C~ 
.~ .. 

- .-----.-.. I· 

~ _ .. - .;, 

~%~{~;.;-;~;/~<:: ,.~;:.:"'/. .. / ,~.';- "; "/.. ' . .. ? .; .... j . .... ~'::·i"·-/;: . >,~.(·/.:,..0 .. ~·;;0.:_W.1J4:-;, :;; .. / ··#hZ;·~· :-:.: •. :..-

afb· 3 . . Grafsteen van Jacob Florisz. van Montfoort en Dirckge Boelendochter. 
Tekening. Leiden, Gemeentelijke Archiefdienst. 
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afb. 4. Eigenaarsmerk CB met wapen 
Van der Laen. Tekening door P. 
Couwenbergh. 

Na drie huwelijken - in 1530 trouwde hij met Duyve van der Graft, 
enkele jaren later met Beatrix Splinter en tenslotte in 1559 met Baerte 
Dircxdochter - overleed hij in april 1602; hij werd in de Pieterskerk 
begraven. 

De bezitters van het servies 

Aan de hand van het familiewapell had men de indruk dat het servies 
had toebehoord aan het echtpaar Van Montfoort-Boelens of een van hun 
kinderen, waarbij dan Dirck het meest in aanmerking kwam. Deze voerde 
immers in zijn persoonlijk wapen dat der familie Boelens; bovendien was 
hij naar grootvader Boelens genoemd. De mogelijkheid bestaat dat Dirck 
van Montfoort kort vóór of tijdens het beleg het servies verborgen heeft 
uit vrees de schotels te moeten inleveren om te worden gesmolten voor 
aanmaak van kogels. De vraag rijst dan: waarom heeft hij het na het ontzet 
niet meer opgegraven'? . 

Bij bestudering van de tinmerken valt op dat alle stukken een merk met 
aan weerszijden de letters C en B dragen. In 1968 werd dit merk aangezien 
voor dat van de tinnegieter. Het meesterteken werd echter in de 16de 
eeuw vaak gecombineerd met het kwaliteitsmerk, de roos of de hamer, 
of het herkomstteken, de Leidse sleutels. Op de borden en schotels kunnen 
we drie verschillende merken onderscheiden: het roosmerk met de letter H, 
het roosmerk met de letter P en een enkel roosmerk. We moeten dus 
concluderen dat er op zijn minst drie tinnegieters zijn, die aan dit servies 
gewerkt hebben. Het al eerder genoemde merk met de letters C en B komt 
dan alleen nog maar in aanmerking als eigenaarsmerk. 
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afb· 5. Spaanse teljoor met eigenaarsmerk CB en meesterteken gekroonde roos. 
Leiden, Stedelijk Museum de Lakenhal. Foto 1. WL. Moerman. 

Wanneer we dit merk nauwkeurig bekijken, valt op dat het hier ook om 
een familiewapen gaat. We zien een keper vergezeld van drie tonnetjes, 
Een familie, die een dergelijk wapen voert, is de familie Van der Laen: in 
blauw een zilveren keper vergezeld van drie zilveren tonnetjes, spon en 
hoepels van goud. Deze familie komt in de 16de eeuw voornamelijk in 
Haarlem voor8

, maar voor ons komt vooral Cornelis van der Laen in 
aanmerking, die met Beatrix van Montfoort trouwt. 
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Cornelis van der Laen en Beatrix van Montfoort 

Cornelis van der Laen werd tussen 1510 en 1519 geboren als zoon van 
Gerrit van der Laen en een dochter van Bouwen Albrechtsz.9 Omstreeks 
1550 trouwde hij met Beatrix van Montfoort, een dochter van Jacob van 
Montfoort en Dirckge Boelens. Waarschijnlijk vertrok Cornelis in verband 
met zijn huwelijk naar Leiden; daarom moest hij in Haarlem in 1550-1551 
exue betalen over het door hem uitgevoerde vermogen. 10 In Lisse was voor 
hem al in 1535 een grafelijk leen gekocht: het huis ter Spekke en een 
hoeveelheid land. In Haarlem maakte Cornelis een codicil op 21 juni 1594, 
waarin hij verklaarde te Lisse te wonen en bij notaris S.L. van der Wuert te 
Leiden in 1589 een testament gemaakt te hebben. I 1 Hij overleed te Lisse 
tussen 21 juni 1594 en 21 augustus 1595. 

Hoogstwaarschijnlijk zijn Cornelis van der Laen en Beatrix van 
Montfoort de bezitters geweest van het tinnen servies. Misschien is een 
gedeelte een huwelijksgeschenk van de ouders van de bruid geweest, 
wat door het alliantiewapen verklaard zou worden. Het echtpaar Van der 
Laen-Van Montfoort heeft dan mogelijk borden bij laten maken en ten
slotte het gehele servies van hun eigen wapen voorzien, geflankeerd door 
de C en de B, de beginletters van hun voornamen Cornelis en Beatrix. 

Gerard van der Laen 

De oudste zoon van Cornelis en Beatrix van der Laen, Gerard, werd in 
Leiden geboren op 14 februari 1552.12 Hij werd in Leuven als student 
ingeschreven op 29 augustus 1569, waarna we hem weer in Leiden 
terugzien als kapitein bij de belegering van de stad. Hoe lang hij nog 
in Leiden verblijft is niet met zekerheid te zeggen; in ieder geval bekleedt 
hij bestuursfuncties in Haarlem vanaf 1581, terwijl hij na 1600 ook 
optreedt als gecommitteerde ter Staten van Holland en ter Staten-

Generaal. 
Omstreeks 1576 was hij getrouwd met de Dordtse burgemeesters-

dochter Catharina Oem, weduwe van Gerrit Claesz. van der Laen. Na haar 
overlijden in 1588 hertrouwde hij te Haarlem op 16 mei 1589 met 
Magdalena van Beresteyn. 

Ondanks zijn vele belangrijke bestuursposten had hij een chronisch 
geldgebrek. Zo had hij wegens grote schulden in 1597 Huis ter Spekke 
aan zijn zwager Paulus van Beresteyn moeten verkopen. 13 Een jaar later 
kocht hij het huis weer terug met de voorwaarde dat hij zijn vrouw de 
huwelijksgift van f 6000 uit zou keren en dat haar kinderen dit bedrag 
zouden behouden. 
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afb. 6. Moesschotel met eigenaarsmerk 
CB, alliantiewapen Van Montfoort
Boelens en meesterteken gekroonde 
roos. Leiden, Stedelijk Museum de 
Lakenhal. Foto I WL. Moerman. 

Op 16 februari 1635 stierf Gerard van der Laen op Ter Spekke, 83 jaar 
oud. In de kerk van Lisse is hij begraven, onder een zerk met vier kwartieren 
en de zinspreuk: Fata viam invenient. 14 Is hij de laatste bezitter van het 
servies geweest en begroef hij het kostbare tin in de woelige dagen van het 
beleg? 

Tin voor huishoudelijk gelrruik 

De teruggevonden schotels en de {water}kan zijn maar een klein gedeelte 
van het servies, zoals zich dat in het huishouden van de families Van 
Montfoort en Van der Laen bevonden moet hebben. De maaltijden in de 
16de eeuw waren overvloedig, met een overdaad aan vlees- en visgerech
ten en allerhande groenten en specerijen. Hiervoor waren natuurlijk veel 
schotels, dobbelieren {mosterdschoteltjes} en saucieren (sauskommen) 
nodig. Behalve de grotere en kleinere schotels voor het opdienen van de 
gerechten kende men de "borden" om van te eten, in het begin van de eeuw 
nog ronde of rechthoekige plakjes, later rond van vorm en voorzien van 
een platte, tamelijk brede rand. Deze werden meestal "teljoren" genoemd. 
N aast schotels en borden vond men in alle huizen een aardige sortering 
kannen met het oog op de grote bier- en wijnconsumptie. 

Uit boedelinventarissen krijgen we een aardig beeld van wat een Leids 
burger aan tin bezit. Symon Willemsz., een middelmatig vermogend 
schipper uit de Koppenhinksteeg, heeft 29 "platielen", 15 spaanse teljoren, 
26 kannen, 2 schotels, 3 zoutvaten, 3 kopjes, een mosterdpot, een kamer
pot, 3 lepels, een saucier en 2 pullen. ls Catharina van Hoochstraten, 
dochter van de baljuw van Rijnsburg en weduwe van jhr. Johan van 
Bouchorst, heeft in haar huis aan de Oosterlingplaats {de huidige Garen-
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markt) 34 platielen, 32 ronde teljoren, 4 schotels, 3 kandelaars, een bekken 
met lampet, 4 pullen, 2 kamerpotten, 3 wutvaten, 6 saucieren en 
2 lepels. 16 De rijke Philips N achtegael tenslotte bezit een huis tegenover 
het Gravensteen met een zeer luxueuze inboedel. Dure meubelen sieren 
zijn vertrekken en hij bezit zelfs kussens met daarop familiewapens. Ook 
aan tinnen huisraad heeft hij geen gebrek: 12 platielen, 18 spaanse 
teljoren, een boterschaal, 6 saucieren, 2 pullen, 2 lampen, een bekken met 
lampet, een wijnkan, 6 "coycannekens" (die ter versiering op de kast gezèt 
werden), 4 kamerpotten, 6 moesschotels (voor de groenten), 6 lepels, 
3 zoutvaten, 4 kopjes, 2 platte oliekopjes met 3 kleine lepeltjes en een 
houten kokertje met daarin 6 tinnen lepels.Jï 

De opgegraven stukken, die nog in 1968 door aankoop en gedeeltelijk 
door schenking in het bezit van de Lakenhal kwamen, zijn dus maar een 
gedeelte van een tinnen servies. We kunnen hierbij borden en schotels 
onderscheiden. De platte borden of spaanse teljoren hebben een diameter 
van 22 cm en zijn van de hand van twee tinnegieters; vier vertonen 
als kwaliteitsmerk de gekro.onde roos, terwijl er geen ander meester
teken op staat, en vijf borden hebben een gecombineerd kwaliteits- en 
meesterteken, namelijk een gekroonde roos met daarin de letter P. De 
schotels, die vermoedelijk voor groenten gediend hebben, hebben een 

afb. 7. Gedeelte van de tinvondst van 7968. Leiden, Stedelijk Museum de 
Lakenhal. Foto A. Dingjan. 
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middellijn die varieert van 20 - 40 cm. Grötere schotels (42,5 en 43 cm) 
zullen wel voor vlees gebruikt zijn. De moes- en vleesschotels, in totaal 
37 stuks, dragen een roosmerk, een roosmerk met een P en een gekroonde 
roos met de letter H. Het kannetje, waarvan helaas de tuit ontbreekt, 
moet wel een lampet(kan) zijn, waarvan het bekken of al bij de bezitters 
verloren is gegaan of zich nog in de grond bevindt. . 

Gekroonde roos met de letter H 

Over het Leidse tinnegietersgilde in de 16de eeuw zijn we jammer genoeg 
slecht ingelicht. 18 De tinnegieters waren in die tijd lid van het smedengilde, 
dat waarschijnlijk weinig aandacht aan hun belangen besteedde. Daarom 
verzochten zij in 1596 het stadsbestuur om een ordonnantie, omdat "de 
selve vermits de troublen ende het versterven van de oude meesters wert 
vermist".19 Enkele jaren daarvoor, bij het onderzoek naar de tinindustrie 
in 15922°, hadden ze al verklaard dat er een ordonnantie moest zijn, die 
- als men maar goed wu zoeken - wel op het stadhuis gevonden zou 
worden. Woordvoerders van deze groep waren Havic ]oostensz. en 
Lucas] oostensz. Op de naamlij st van de tinnegieters, die bij het onderzoek 
van 1592 betrokken waren, komt Havic]oostensz. voor als tekenend met 
de roos en de letter H, de roos met de letters H .l. of de sleutels met de 
letters H.P! Het zou dus mogelijk zijn, dat Havic ]oostensz. één van de 
vervaardigers van een gedeelte van het Van Montfoort-servies is en wel 
van twee moesschotels met een diameter van 33 cm, die niet het alliantie
wapen dragen. 

Veel weten we niet van onze meester. Hij werd in Leiden geboren en 
trouwde met de eveneens uit Leiden afkomstige Adriana Comelisdochter. 
Bij de volkstelling van 1581 blijkt hij met vrouwen drie kinderen op de 
Botermarkt te wonen, in het vijfde huis vanaf de Koombrugsteeg.22 

In 1593 overlijdt hij en op 17 mei van dat jaar wordt er betaald voor zijn 
graf in de Pieterskerk,23 

De Botermarkt lijkt in deze periode trouwens wel een tinnegieters
centrum. We vinden er de al eerder genoemde Lucas ]oostensz., Wouter 
]oostensz., beide lepelmakers, Thyman ]acobsz. met zijn leerling Hendrick 
Claes Backersz. en Pieter ]ansz. ~s deze Pieter ]ansz., die op de hoek van 
de Choorlammersteeg woont, mogelijk de meester van het roosmerk met 
de letter P of moeten we die weken in Pieter ]ansz. in de Kelder, die bij 
het onderzoek door Pieter Adriaensz. van der Vi erf en] an van Hout in 1592 
oud-tinnegieter genoemd wordt? 

Afsluitend moeten we constateren da- het met onze kennis van de 
16de-eeuwse tinnegieters bedroevend gesteld is. Een goed overzicht 
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bestaat niet en bij elk voorwerp moeten we puzzelen met initialen en 
deze tamelijk vrijblijvend interpreteren. De toeschrijving van enkele stuk
ken uit de tinvondst van 1968 is daarom een welkome bijdrage voor ons 
beeld van de Leidse tinindustrie. 
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HET GRAFMONUMENT VAN SCALIGER 
door 

R.E.O. Ekkart 

Op 21 januari 1609 overleed in zijn vermoedelijk aan de Pieterskerkgracht 
gelegen woonhuis Josephus J ustus Scaliger. Hij was 68 jaar oud geworden. 
Bij de verspreiding van zijn doodsbericht realiseerden de stadgenoten zich 
spoedig, dat de maansverduistering die daags te voren had plaats gehad 
een aankondiging geweest was van de ramp die Leiden zou treffen. Als 
een ramp werd de dood van de grijze geleerde inderdaad gevoeld. 

Ruim 15 jaar tevoren was men erin geslaagd de Franse filoloog, die 
terecht gold als een van de grootste lichten van zijn tijd, aan de Leidse 
Universiteit te verbinden.! Hij werd daar geen gewoon hoogleraar en was 
vrijgesteld van de verplichting colleges te geven; zijn taak was slechts de 
roem van de Urtiversiteit te verhogen, door zijn naam aan deze instelling 
te vèrbinden en voort te gaan met zijn belangrijke historische en taalkun
dige onderzoekingen. Een docerende taak vervulde hij slechts ten opzichte 
van een kleine, zelf gekozen kring van veelbelovende studenten, die hij in 
zijn werkomgeving toeliet. Temidden van deze uitverkorenen nam de veel
belovende, later zo beroemde Dartiël Heinsius (1580-1655) een eerste 
plaats in. 

Diep was de rouw waarin de Leidse Acaderrtie door Scaligers dood 
gedompeld werd. De gehele Urtiversiteit werd een volle week gesloten2 

en de Vrouwekerk, die destijds in gebruik was bij de Waalse Gemeente, 
was te klein, toen daar op zondagmiddag 25 januari om 2 uur de begrafenis 
plaats vond.3 Het stoffelijk overschot werd bijgezet in een door de 
executeurs gekocht graf, dat werd voorzien van een grafsteen met 
Scaligers wapen en het door hem zelf vastgestelde grafschrift.4 

In zijn testament had de overledene bepaald dat het merendeel van zijn 
bezittingen moest worden verdeeld tussen zijn in Frankrijk gebleven 
farrtilie en zijn dienaren en vrienden.5 De Leidse bibliotheek ontving een 
hoeveelheid manuscripten en gedrukte werken, alsmede de portretten van 
zijn vader en hemzelf. Hoezeer de Curatoren dit legaat naar waarde wisten 
te schatten blijkt uit hun enkele weken later genomen besluit om voor 
de boeken een speciale kast te laten maken. Deze Area Sealigeri. was in 
mei 1609 voltooid en vertoonde op de deuren een opschrift betreffende 
de schenking en het wapenschild van Scaliger.6 

In dezelfde vergadering, waarin besloten werd tot aanschaf van deze 
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