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het duurzaamst, maar ook het duurst. Het gevolg was dat deze bronzen vormen van 
vader op zoon, van tinnegieter op tinnegieter, overgingen en zo enige eeuwen in 
gebruik bleven. 

Het Rotterdams Historisch Museum verkreeg in 1963 een prachtige collectie vormen 
en gereedschappen uit de 17de en 18de eeuw, waarvan enkele voorbeelden op onze 
tentoonstelling te zien zijn . 

De tentoonstelling omvat een vrij gevarieerde collectie van huishoudelijk tin van de 

tweede helft van de 15de eeuw tot diep in de 19de eeuw. U zult een grote sortering 
kannen, borden, schotels, bekers, lepels, kandelaars, inktkokers en zoutvaatjes aan

treffen. Een behoorlijk aantal tinnen voorwerpen uit het Weeshuis, namelijk kannen, 
schotels, (warmwater) borden, kamerpotten en kruiken, zijn tentoongesteld en last 

but not least de prachtige stadskannen uit het midden van de 16de eeuw. 

I.W.L. Moerman 



Reeds meer dan vijfduizend jaar geleden kenden de Egyptenaren en de Chinezen het 
metaal tin. 
Ook de Grieken en de Romeinen maakten gebruik van dit metaal, dat al bij ca. 230°C 
smelt. 
I n onze streken werd het tin voor het eerst toegepast in de Bronstijd (1700-700 v.Chr.), 
waar het echter niet diende om er voorwerpen voor bijvoorbeeld huishoudelijk 
gebruik van te gieten, maar om er koper mee te alliëren, waardoor het metaal brons 
ontstaat. 
Pas in de Middeleeuwen begint men in ons land tinnen voorwerpen te maken. Eerst 
voor kerkelijk gebruik, zoals miskelken, miskannetjes, wierookscheepjes, kandelaars, 
wijwaterbakjes en pelgrimstekens. 
In de 15de eeuw wordt het tin algemeen in het huishouden gebruikt. We vinden dan 
een grote variatie aan schotels, borden, kommen, schalen en kannen. 
Tin wordt populair. Het is goedkoper dan zilver en niet zo breekbaar als aardewerk. 

Het tinerts werd gedolven in Engeland en Duitsland en verhandeld in blokken. Zuiver 
tin is te zacht om zo verwerkt te worden; het moet vermengd worde"n met andere 
metalen : koper, lood, bismuth, antimonium of een combinatie daarvan. Elke stad 
had zijn keuren of ordonnantiën, waarbij de percentages vastgesteld werden. De ver
schillende geoorloofde tinalliages werden kenbaar gemaakt door de kwaliteits
merken, zoals hamer, roos, engel, viermerk en stadswapen. Andere merken, die we 
op tinnen voorwerpen vinden, zijn: meesterteken, herkomstteken, eigendomsmerk 
en ijkmerken. 

Iedere tinnegieter moest lid zijn van het tinnegietersgilde, dat moest toezien op de 
kwaliteit van het werk van de gildebroeders en van aangeboden koopwaar. Het gilde 
regelde prijzen en hield de concurrentie in toom. 
Om tot het tinnegietersgilde toegelaten te worden moest men aan de volgende eisen 
voldoen : men moest poorter zijn (door geboorte of door koop), een aantal jaren 
leerling geweest zijn, de meesterproef afgelegd hebben en een entreegeld betaald 
hebben. 
I n Leiden kon men na drie leerjaren de proef afleggen; deze bestond dan u it twee 
delen, het maken van gietvormen voor een kan en een schotel en het maken van deze 
voorwerpen met behulp van die vormen. 
Volgens de verordening van 1733 in Leiden bestond de volledige proef uit het maken 
van een vorm voor een tafel bord en het gieten van een goed los uit de vorm komend 
stuk werk, dat gedraaid en met een gladde hamer bewerkt moet zijn. De halve proef 
werd afgelegd door de kannedekkers, die alleen deksels mochten maken. Zij moesten 
een dekse lvorm maken, een goed losbaar stuk daarin gieten en op een kan bevestigen. 
Dan waren er tenslotte nog de lepelmakers, die konden volstaan met het maken van 
een lepelvorm , waarin een lepel van zes lood (een lood is 15,44 gram) moest worden 
gemaakt. 

De meeste vormen werden van brons gemaakt. Zi j gaven een zuiver gietstuk, waren 



Als een aantal andere musea hier te lande bezit de Lakenhal van oudsher het 
"stadstin", dat vroeger ten stadhuize werd gebruikt bij de maaltijden. Ook gast- en 
weeshuizen bezaten vroeger tin, dat ten dele in het museum beland is. Naast deze 
voorwerpen, die men haast "overheidstin" zou kunnen noemen, is in de loop van de 
laatste eeuw ander-tin de Lakenhalverzamel ing komen verrij ken: legaten, schenkin

gen, aankopen, veelal bodemvondsten van loca le herkomst. 
Deze gebruiksvoorwerpen zijn door het hele museum verspreid , voor een gedeelte 
ook in de studiecollectie. Het leek nuttig om het eigen bezit aan tin onderwerp te 
maken van een kleine tijdelijke tentoonstelling, en daarbij in een catalogus zoveel 
mogelijk gegevens op te nemen. 

Tin is materiaal dat de eeuwen kan trotseren, maar dat stilistisch en chronologisch 
tamelijk moeilijk te doorgronden is. Daardoor zijn nog niet alle gegevens volledig; 
het archivalisch onderzoek bijvoorbeeld duurt nog voort en zal te zijner tijd wel 
meer resultaten opléveren. 
Met de samenstelling van expositie en catalogus heeft zich Mejuffrouw Drs. I.W.L. 
Moerman belast, die daarbij waardevolle adviezen mocht ontvangen van de heren 
B. Dubbe te Deventer en H.F. Wijnman te Amersfoort. Wij zijn hen daarvoor 
bijzonder erkentelijk, alsook voor de restauraties die de heer Wijnman heeft ver
richt. 
Het archivalisch onderzoek werd zeer gesteund door de behulpzaamheid van de 

Gemeentel!jke Archiefdienst te Leiden : met name de heren Drs. B.N . Leverland en 
C.J. Pelle hebben zich bijzonder veel moeite getroost gegevens te achterhalen. 
Wij hopen dat deze vierde tentoonstelling in de reeks van voorwerpen uit het bezit 
van de Lakenhal - na penningen, tegels en bodemvondsten - ook zijn weg zal 
vinden. 

M.L. Wurfbain 



1. VELDFLES,XVB 

korte tuit, 2 oortjes en dunne voetplaat 

h. 25 cm 
opgegraven op het terrein van het kasteel Rodenburg in de Meerburgerpolder, 

1964 
inv.7812 

2. VIER WIJNKANNEN, Leiden midden 16de eeuw 

uit een serie van acht, gebruikt bij vergaderingen op het stadhuis 

merken : wapen van Leiden (op deksel) 

h. 55 cm 
inv. 165, afb. 1 

3. WATERKAN, midden 16de eeuw 

tLiit ontbreekt 
merken: gekroonde roos 

h. 16 cm 

eigendomsmerk van familie van der Laen met de letters C en B 
(Cornelis van der Laen en Beatrix van Montfoort) 

opgegraven op het spoorwegemplacement N.S. aan de Herensingel, Leiden 1968 

inv.7483 

4. TWEE SPAANSE TELJOREN, midden 16de eeuw 

merken: gekroonde roos 
eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 

diam. 22 cm 
opgegraven op het spoorwegemplacement N.S. aan de Herensingel, Leiden 1968 

inv. 7474, afb. 2 

5. TWEE SPAANSE TELJOREN, midden 16de eeuw 

merken: gekroonde roos met de letter P 
eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 

diam. 22 cm 
opgegraven op het spoorwegemplacement N.S. aan de Herensingel, Leiden 1968 

inv.7474 
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afb. 2 

6. MOESSCHOTEL, midden 16de eeuw 

merken: qekroond(-) roos 
eigcndomsrll t!rk van echtpaar van der Laen -van Montfoort 

diar)). 20 en r 

cat. 4 

(JpgeqraVf)n op het spomwegerniJlacemen t N .S. aan de Herensingel , Leiden 1968 

irlV.7475 
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7. MOESSCHOTEL, midden 16de eeuw 

merken : gekroonde roos met de letter P 
eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 

diam. 21,5 cm 
opgegraven op het spoorwegemplacement N.S. aan de Herensingel , Leiden 1968 

inv. 7476 

8. MOESSCHOTE L, midden 16de eeuw 

merken : gekroonde roos 

eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 
al liantiewapen van Montfoort-Boelens (de ouders van Beatri x van 
Montfoort, echtgenote van Cornel is van der Laen) 

diam. 22 cm 
opgegraven op het spoorwegemplacement N.S . aan de Herensingel , Leiden 1968 
inv. 7476, afb. 3 

9. MOESSCHOTE L , midden 16de eeuw 

merken: gekroonde roos 

eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 
diam. 24,5 cm 
opgegraven op het spoorwegemplacement N.S. aan de Herensingel , Leiden 1968 
inv.7477 

10. MOESSCHOTEL, midden 16de eeuw 

merken: gekroonde roos met de letter P 
eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 
all ian tiewapen van Montfoort-Boelens 

diam. 25 cm 
opgegraven op het spoorwegemplacement N.S . aan de Herensingel , Leiden 1968 
inv.7477 

11. MOESSCHOTE L, midden 16de eeuw 

merken: gekroonde roos met de letter P 

eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 
diam. 28 cm 

opgegraven op het spoorwegemplacement N.S . aan de Herensingel , Leiden 1968 
inv. 7478 



afb. 3 cat. 8 

12. MOESSC HOTEL, midden 16de eeuw 

merken: gekroonde roos 
eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 

diam. 30,5 cm 
opgegraven op het spoorwegemplacement N.S. aan de Herensingel, Leiden 1968 

inv.7479 

13. MOESSCHOTE L , midden 16de eeuw 

merken : gekroonde roos met de letter H 
eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 

diam. 33 cm 
opgegraven op het spoorwegemp lacemen t N .S. aan de Herensingel , Leiden 1968 

inv.7480 



14. MOESSCHOTE L, midden 16de.eeuw 

merken: gekroonde roos met de letter P 

eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 

diam. 34 cm 

opgegraven op het spoorwegemplacement N.S. aan de Herensingel , Leiden 1968 

inv.7480 

15. MOESSCHOTEL, midden 16de eeuw 

merken: gekroonde roos 

eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 

all iantiewapen van Montfoort-Boelens 

diam. 33,5 cm 

opgegraven op het spoorwegemplacement N.S. aan de Herensingel , Leiden 1968 

inv.7480 

16. VLEESSCHOTEL, midden 16de eeuw 

merken : gekroonde roos 

eigendomsmerk van echtpaar van der Laen-van Montfoort 

diam. 42,5 cm 

opgegraven op het spoorwegemplacement N.S. aan de Herensingel, Leiden 1968 

inv.7482 

17. TWEE SPAANSE TELJOREN, XV I B 

merken: gekroonde roos en eigendomsmerk 

F 
P Az V 0 W, 0 en gevleugeld engelenkopje op achterzijde 

diam. 22,5 cm 

volgens overlevering gebruikt door Pieter Adriaensz. van der Werff 

inv. 2912, afb. 4 

18. TWEE MOESSCHOTELS, XVI B 

merken: gekroonde roos met de letters M en 0 (Mees Dircxz. van Weesp?) 

eigendomsmerk IÎ\ 
P A z V 0 W, gevleugeld engelenkop je en ~ op achterzijde 

diam. 22,5 cm 

vo lgens overlevering gebruikt door Pieter Adriaensz. van der Werff 

inv.2911 
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afb. 4 cat. 17 

19. TWEE MOESSCHOTELS, XV I B 

merken: gekroonde roos en eigendomsmerk Ii\ 
P Az V 0 W, gevleugeld engelenkopje en t<) op achterzijde 

diam. 30,5 cm 
volgens overlevering gebruikt door Pieter Adr iaensz. van der Werft 

inv.2894 

20. MOESSCHOTE L, XV I B 

merken: ) + 
diam. 19,6 cm 
opgegraven bij de bouw van de Spaarbank, Doezas traa t , Leiden 1971 

inv. 7771 



21. KAN, Amsterdam 16de eeuw 

eenkak ig scharnier, haakvormige dekselgreep, pege l verdwenen 
merken: ruit met letters C en X, wapen van Amsterdam (binnenkant deksel) 

ingekrast merk (op deksel) 
ruit met letters C en X (Op bodem) 

h. 20,6 cm 

inv.2913 

22. KAN, Leiden 16de eeuw 

eenkakig scharnier, 2 bol letjes op dekselgreep 

merken: wapen van Leiden met letter C (op deksel) 

JTCOl 
LJ2lJ (onder de rand) 

h. 18,5 cm 
opgebaggerd te Leiden 

inv. 2916, afb. 5 

afb. 5 cat. 22 
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cat. 25 
afb. 6 
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23. KAN, Gouda 16de eeuw 

eenkakig scharnier, 2 eike ltjes op dekselgreep 
merken: wapen van Gouda en schildje met lette rs FC (op deksel en bodem) 
h. 15 cm 

opgebaggerd te Leiden, ca. 1890 
inv.29 17 

24. kAN , Gouda 16de eeuw 

eenkakig scharnier, 2 eikeltjes op dekselgreep 

merken: wapen van Gouda en schild je met de letter AG (op dekse l en bodem) 

h. 18 cm 
opgebaggerd te Leiden, ca. 1890 
inv.2918 

25. MI SKANNETJE, Haarlem XVI B 

eenkak ig scharnier, 2 bolletjes op dekselgreep, plat deksel, sterk ingesnoerde 

holle standring, puntige sneb 
* * merken : wapen van Haarlem , CV in ruit, V in versierd ovaal (op deksel) 

(Cornelis Vechtersz.?) 
h. 8,3 cm 
inv. 2923, afb. 6 

26. BEKER , 16de eeuw 

kege lvormig op enigszins geprofileerde voet, versierd met concentr ische ringen 

en hartmotieven 
merken : gekroonde hamer met de letters I en B (onder op voet) 
h. 11 cm 
inv. 2936, afb. 7 

27. MAATKANNETJE, Leiden 16de eeuw 

pegel, deksel ontbreekt 

merken: wapen van Leiden onder kroon (op bodem) 
NB, HK, B , ME, DE, C 
- -
46 58 3.2 49 55 65 

h. 5,8 cm 
opgebaggerd lIit de Z ijl singel bij de Groenesteey, Leiden 
inv.29 15 



iJfll. 7 cat . 26 



28. LEPEL,.16de eeuw 

ronde bak met platte steel, ijzeren kern 

1..16,5 cm 
gevonden in de voormalige Arkegracht, Leiden 

inv.3036 

29. LEPEL,16deeeuw 

ronde bak met zeskante steel 

merken : schildje met Franse lelie 

I. 19cm 
inv.3038 

30. LEPEL, 16de eeuw 

ronde bak met vierkante steel, bekroond door steeds kleiner wordende knopjes 

merken : gekroonde roos 

I. 17,5 cm 

opgegraven hoek v.d. Werffstraat/Pelikaanstraat, Leiden 1972 

inv. 7819, afb. 8 

31. LEPEL, ca. 1600 

ronde bak met ronde steel 

merken: gekroonde roos tussen onleesbare letter en letter I 

I. 16,7 cm 

opgegraven hoek v.d. Werffstraat/Pel ikaanstraat, Leiden 1972 

inv. 7820, afb. 8 

32. LEPEL,XVII A 

enigszins ovale bak met platte steel 

merken : gekroonde roos (op achterzijde) 

I. 16,2 cm 

opgegraven hoek v.d. Werffstraat/Pelikaanstraat, Leiden 1972 

inv. 7821, afb. 8 



afb . U cat. 3 1,30 en 32 



afb. 9 cat. 35 en 34 

33. LEPEL, 17de eeuw 

ronde bak met vierkante stee l 

merken : gekroonde roos met de letters P.V. 

I. 17,2 cm 

opgegraven te Wou brugge 

inv.6026 

34. TWEE WIJNKANNEN, Leiden 17deeeuw 

afkomstig van de Kempener Broederschap 

tweekakig scharnier, haakvorm ige dekselgreep , bol dekse l 

versierd met concentri sche ringen 

merken: wapen van Leiden met letters 0 en B; KB (op deksel) 

wapen van Leiden onder hoon met letters I.O.M. (op bodem) 

h. 30 cm 

inv. 1275, afb. 9 



35. WIJNKAN, Leiden 17de eeuw 

afkomstig van de Kempener Broederschap 
tweekakig scharnier, haakvormige dekselgreep, bol deksel, pegel 

versierd met concentrische ringen 
merken: letters KB (op deksel) 

wapen van Leiden met letters AS (op bodem) 

h. 30 cm 
inv. 1276, afb. 9 

36. WIJNKAN, Leiden 17de eeuw 

tweekakig scharnier, haakvormige dekselgreep, bol deksel, pegel 

versierd met concentrische ringen 
merken: wapen van Leiden met letters AS (binnenzijde deksel) 

MACHIEL VAN IMOND (op deksel) 
LI EFDE FONDEMENT (op bodem) 

h. 30 cm 
afkomstig van de rederijkerskamer De Witte Acoleyen 

inv. 1763 

37. TWEE SCHENKKANNEN, Leiden XVII A 

afkomstig van het Weeshuis te Leiden 
merken: wapen van Leiden onder kroon met letters I en P (op bodem) 

(Jan Willemsz. Plantijn of Jan Pietersz. de Graef?) 

WH onder de rand 

h. 20,5 cm 
inv. 2938 en 6043-27, afb. 10 

38. SCHENKKAN, Leiden XVII A 

afkomstig van het Weeshuis, Leiden 
merken: wapen van Leiden onder kroon met letters I en P (op bodem) 

(Jan Willemsz. Plantijn of Jan Pietersz. de Graef?) 

letters I K ingekrast op bodem 

h. 20,5 cm 
inv.6043-43 



afb. 10 cat. 37 



39. KANNETJE, Leiden midden 17de eeuw 

tweekakig scharnier, haakvormige dekselgreep, plat buikvormig lichaam met 

lange cylinderhais, enigszins gewelfd deksel 

versierd met concentrische ringen 

merken: wapen van Leiden met letters CV (op oor) (CornelisJacobsz. Voegen?) 

h. 15 cm 

inv.2914 

40. KANNETJE, 17de eeuw 

eenkakig scharnier, palmetvormige dekselgreep, enigszins gewelfd deksel 

versierd met concentrische ringen 

h. 11 cm 

inv.2934 

41. MAATKAN, Rotterdam 17de eeuw 

merken: wapen van Rotterdam en letters HGG (op bodem) 

S onder de rand bij het oor 

h. 20 cm 
inv. 2931 

42. MAATKANNETJE, Leiden 17de eeuw 

tweekakig scharnier, 2 eikeltjes op dekselgreep, bol deksel met 2 kleine 

ingegrifte ringen 

merken: wapen van Leiden met letters C en S (op oor) 

wassenaar met aanzet van letter P (op hals) 

h. 11 cm 
opgebaggerd uit de sluizen van Leidschendam 

inv.5866 



43. MAATKANNETJE, XVII d 

halve ·pint, pegel 

tweekakig scharnier, gerepareerde deksel 

merken: sleutel en ster (op oor) 

schildje met bisschopsstaf .(?), sterretje en letter A (op bodem) 

h. 12,5 cm 

inv.2933 

44. MAATKANNETJE, XVII d 

halve pini, pe~e l . . 

tweekakig scharnier, latere deksel 

merken: sleutel en ster (op oor) 

wapenschild met staf (?) (op bOdem) 

h. 12,5 cm 

inv. 2924 

45. MAATKANNETJE" XVWd 

, .j 

. .. A KAp · · A M . NB ' K IT A MVE 

Ingeslagen Ijkmerken: 93' 18' 98' 16' 91' 85' 74' 79' 13' 88' 67' -6-' 

E NE L K I V AO D B 

6' 59' 20' 8' 69' 10' 57' 4' 18 

h. 7,5 cm 

inv. 996, afb. 11 

,\ . 

46. MAATKAN, XVI I d 

tweekakig scharnier, platte deksel, 2 bolletjes op dekselgreep, pegel 

merken: engel tussen de letters,A en.K ,(binnenzijqe deksel) ' 

h. 22 cm 

inv.2929 

47. OORKOM, XV II B 

standring en 1 horizontaal oor 

merken: roos (binnenzijde bodem) 

h. 7 cm, diam. 12,3 cm 

inv. 2932, afb. 12 

\ 
I 



afb. 11 cat. 45 

t 

afb. 12 cat. 47 



48 BIERKAN, Leiden ca. 1700 

tweekakig scharnier, haakvormige dekselgreep, enigszins gewelfde deksel 

merken: wapen van Leiden (op bodem) 

ingekraste 6 (op deksel) 

h. 20,5 cm 

inv.2930 

49. KOELVAT, ca. 1700 

ovaal, op iets naar binnen gebogen standring 

de geprofileerde kuip gaat over in een naar buiten gebogen en gekartelde rand 

2 oren en hengsels, waarvan 1 ontbreekt 

merken: X onder kroon, ENGELS HART TIN, PHM, engel,leeuw, engel 

h. 14 cm, br. 18 cm, I. 28 cm 

inv. 2942, afb. 13 

50. BEKER, XVIII a 

gegraveerd met acoleien 

merken : gekroonde roos met de letters C en L 

ingekrast P.V.S. en K.V.S. (op bodem) 

h. 17 cm 
afkomstig van de rederijkerskamer De Witte Acoleyen 

inv. 1765 

51. BEKER, 18de eeuw 

gegraveerd met acoleien 

onder de rand het opschrift: LlEFD. IS. T. FONDAMENT 

merken: gekroonde roos met de letters C en L 

ingekrast KIP (op. bodem) 

h. 13,5 cm 
afkomstig van de rederijkerskamer De Witte Acoleyen 

inv. 1764 



cat . 49 
afb . 13 
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afb. 14 
cat. 52 



52. TWEE AVONDMAALSKANNEN, XVIII A 

17de eeuws model, met sneb, tweekakig scharnier, haakvormige dekselgreep 
merken: X onder kroon, ENGELS HARTTIN, IDM, engel, leeuwen springende 

haas (wapen van familie de Milde) 

ingekrast V.K. (op deksel) 
afkomstig van de Vrouwekerk te Leiden 

h. 29 cm 
inv. 888,afb.14 

53 EMMERTJE, XVIII A 

wijwateremmertje? 
hengsel heeft een dubbele, flauwe S-vorm, in ~et midden een knoop 

h. 28,8 cm, diam. 16,5 cm 

inv. 5592 

54. TWEE KASTANJEVAZEN, XVIII A 

geprofileerde rand met aan weerszijden een ramskop met losse draaibare ring 

in de bek 
deksel met knop 
merken: bazuinblazend engeltje met palmtak in de hand en de letters BIW 

(op bodem) 

h. 28,4 cm, diam. 15,4 cm 

inv.5594 

55. INKTKOKER, XVIII A 

zwart met goud gelakt, zg. raadsheertje 
h. 7,2cm, br. 7,2cm, I. 11,5cm 
afkomstig van het St. Lucasgilde te Leiden 

inv. 2796, afb. 15 



afb. 15 cHl. 55 



56. INKTSTEL, midden 18de eeuw 

plateau op 4 pootjes, 2 losse bakjes voor zand en inkt 

1.20,5cm,br.14cm,h.12cm 
afkomstig van het stadhuis te Leiden 

inv.2794 

57. BORD, midden 18de eeuw 

geschulpte rand 
merken: gekroonde roos, PM LB, H. Hubertus knielend voor het hert 

diam. 23,1 cm 
inv.5601 

58. BORD, 18de eeuw 

randschrift ingekrast : Van der Kaay, Schrevelius en Weyland, 
Drie Apostaten moeten aan een kant. 

merken: AV, engel, leeuw, 3 vogel klauwen met horizontale balk (wapen van 

de familie Voegen) 
vervaardigd door Abraham Voegen (1687-1767) 

diam. 24,5 cm 
inv.3217 

59. SCHOTEL, 18de eeuw 

merken: X onder kroon, cartouche met HART TIN, AV, engel, leeuwen 

wapen van Abraham Voegen 

diam. 41 cm 
inv.2897 

60. SCHOTEL, 18de eeuw 

merken: X onder kroon, lP, engel, leeuw, wapen met een pauw 
vervaardigd door Jan Paauw (gest. 1776) 

diam. 44,5 cm 
inv.2896 



61. SCHOTEL,18deeeuw 

merken: X onder kroon, ENGELS HART TIN, lOM, engel, leeuw, wapen met 

een springende haas (familie de Milde) 

diam. 34,5 cm 

inv.2899 

62. SCHOTEL, 18de eeuw 

merken : PVDB , engel, leeuwen wapen met een pijl 

diam. 34,5 cm . 

inv.2901 

63. VISSCHOTEL , 18de eeuw 

met bijbehorende vergiet 

merken: X onder kroon, ~~, engel, leeuwen wapen met een pijl 

gekroonde roos 

rad van St. Catharina 

diam. 49,5 cm 

afkomstig van het St. Catharinagasthuis te Leiden 

inv.2907 

64. AARDAPPELSCHOTEL, 18de eeuw 

merken: gekroonde roos 

rad van St. Catharina 

diam. 33 cm 

afkomstig van het St. Catharinagasthuis te Leiden 

inv.2905 

65. BLAD, 18de eeuw 

ovaal, hierop het wapen van Leiden gegraveerd 

merken: gekroonde roos, engel met de letters C en V 

I. 53,4 cm, br. 43,2 cm 

afkomstig van de Bank van Lening 

inv. 166 



afb. 16 
cat. 67 

66. SCHAPEN KANNETJE, 18de eeuw 

tweekakig scharnier aan de tuit bevestigd, haakvormige dekselgreep 

h. 12.2 cm 
inv.2919 

67. SCHAPEN KANNETJE, 1763 

tweekakig scharnier, rechte tuit, palmetvormige dekselgreep 

merken: gekroonde roos, 1763, letters NVR (7) 

h. 10 cm 
inv. 2925, afb. 16 

68. SCHAPE N KAN N ET JE, 18de eeuw 

tweekakig scharnier, rechW tuil, hJakvorrnigl! u(~kselweep 

merken: roos (or bodem) 

h.l0,5cm 

inv.2927 



cat. 75 
afb . 17 



69. KANNETJE, Utrecht 18de eeuw 

merken: wapen van Utrecht (op bodem) 

wapen van Utrecht en 15 (onder rand) 

h. 10 cm 

inv.2935 

70. MELKKANNETJE,18deeeuw 

merken: gekroonde roos (op bodem) 

h. 7,5 cm 

inv.3066 

71. LEPEL, 18de eeuw 

ronde bak met platte stee l 

merken: toren tussen de letters K en K (kleine keur), hieronder HMS (op bak) 

eigendomsmerk IB ingekrast (achterzijde steel) 

I. 16,5 cm 

inv.3037 

72. BRIJLEPEL, 18de eeuw 

ovale bak met platte breed uitlopende steel , dubbel lof 

I. 34 cm 
inv.7901 

73. LEPEL, 18de eeuw 

ovale bak met platte breed uitlopende steel, dubbel lof 

I. 20,5 cm 

inv.7902 

74. LEPEL, 18de eeuw 

ovale bak met platte breed uitlopende steel, dubbel lof 

I. 19,8 cm 

inv. 7903 
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75. BOTERDOOS, 18de eeuw 

met schroefdeksel 

h. 12 cm, diam. 9 cm 

inv. 4355, afb. 17 

76. KOMMETJE, 18de eeuw 

centrum van de bodem enigsz ins gewelfd 

2 horizontale oren 

merken: engel tussen I en L 

eigendomsmerk NT ingekrast (op bodem) 

h. 4,3 cm, diam. 14,5 cm 

inv. 4874 

77. T ERR INE, XV III B 

aan weerszijden een oor, verticaal draaiend in een scharn ier 

geribbelde gewelfde deksel met knop 

h. 13,5 cm, met deksel 22 cm , diam. 17,5 cm 

inv.5597 

78. WARMWATERBORD , 18de eeuw 

2 oren 

merken: X onder kroon, cartouche met ENGELS HARTTIN, S.V. SON, engel, 

leeuw, wapen met zon 

vervaardigd door Sebast iaan van Son, die in 1781 in het Haagse 

tinnegietersgi lde werd opgenomen 

diam. 24,5 cm 

afkomstig van het Weeshuis te Leiden 

inv. 6047-1 

79. ONDERSTEEK,18deeeuw 

met handvat 

diarn. 25,5 cm 

afkomst ig van het Weeshuis te Leiden 

inv.2804 



80. BOR D, 18de eeuw 

merken: X onder kroon, cartouche met onleesbaar inschrift, AV, engel, leeuw, 

wapen met 3 vogelklauwen en horizontale balk 
vervaardigd door Abraham Voegen (1687-1767) 

WH ingekrast 

diam. 24 cm 
afkomstig van het Weeshuis te Leiden 

inv. 6051-31 

81. BORD,18deeeuw 

merken: X onder kroon, cartouche met ENGELS HARTTIN, onleesbaar merk, 

engel, leeuw, wapen van familie Voegen 

diam. 27,3 cm 
afkomstig van het Weeshuis te Leiden 

inv. 6052-23 

82. SCHOTE L, 18de eeuw 
merken: onleesbaar viermerk 

WH ingekrast 

diam. 31 cm 
afkomstig van het Weeshuis te Leiden 

inv.6052-6 

83. SCHOTEL, 18de eeuw 

merken: X onder kroon, I D, engel, leeuw, on leesbaar wapen 

diam. 41 cm 
afkomstig van het Weeshuis te Leiden 

inv. 6052-1 

84. HUWELIJKSBORD: 1801 

gegraveerde voorstel I i ng van een ru iter met een bloemtak in de hand en het 

jaartal 1801 
diam. 38 cm 
inv.2080 



85. INKTKOKERTJE, ca. 1800 

cylindervormig met hoge voet 

aan het I ichaam en de voet 3 pennekokertjes 

h. 4 cm 

inv.3973 

86. ZOUTVAATJE, ca. 1800 

knopje ontbreekt 

h. 13,5 cm 

inv. 5599, afb. 18 

87. ZOUTVAATJE, XIX a 

h. 12,7 cm 

inv. 5598, afb. 18 

88. TWEE KANDELAARS, ca. 1800 

vierkante holle voet, op iedere zijde in het midden een festoen, schacht met 

cannelures, eenvoudig geprofileerd kapiteel, hierop een balustervormige 

kaarsenhouder met festoenen 

merken: ovaal met bazuinblazende engel met palmtak in de linkerhand en 

randschrift Nicolaas Sas (op onderzijde voet) 

h. 27,5 cm 
inv. 5595, afb. 19 

89. TWEE KANDELAARS, XIX A 

vierkante voetstukken en gladde schacht 

merken : engel in ovaal met randschrift W. Logger 

h. 19 cm 
inv.2755 

90. MAATJE , ca. 1800 

merken: onduidelijk en ijkmerken van 1805, 1807 en 1809 

h. 9 cm 
inv.999 



afb. 18 ca t . 87 en 86 



afb. 19 
ca t. 88 



91. KAMERPOTJE, ca. 1800 

merken: engel in ovaal 

h. 6 cm, diam. 11 cm 
afkomstig van het Weeshuis te Leiden 

inv.6045-2 

92. KAMERPOT,19deeeuw 

merken: X onder kroon, ARD, engel , leeuw, wapenschild 

h. 11,5 cm., diam. 24 cm 
afkomstig van het Weeshuis te Leiden 

inv.6044-4 

93. AARDAPPELSCHOTEL, 19de eeuw 

merken: gekroonde roos 

diam. 31 cm 
afkomstig van het Weeshuis te Leiden 

inv.6053-3 

94. AARDAPPELSCHOTEL, 19de eeuw 

merken: gekroonde roos met F.V.D.B. 
vervaardigd door F. v.d. Bogaert, 's Hertogenbosch 

diam. 32 cm 
afkomstig van het Weeshuis te Leiden 
inv. 6053-4 . 

95. KROES, 19de eeuw 

merken: gekroonde roos met F.V.D.B. 
vervaardigd door F. v.d. Bogaert, 's Hertogenbosch 

h. 9,5 cm 
inv.2937 



96. KOMFOORTJE, XIX B 

merken : X onder kroon, cartouche met ENGELS HARTTIN, cartouche met 

J.N. Meeuws sHAGE 
h. 10 cm, diam. 19,5 cm 
afkomstig van het Weeshuis te Leiden 

inv.6049 

97. KINDERSPEELGOED, 18de eeuw 

twee koffiekannetjes 
eenkakig scharnier, palmetvormige dekselgreep 
merken : gekroonde roos met de letters PSB 

h. 9 cm 
. inv. 3060, afb. 20 

98. KINDERSERVIESJE,18de/19deeeuw 

theepot, h. 9,2 cm 
melkkan, h. 8,6 cm 
suikerpot, gemerkt met ooievaar met kikker in de bek en letters WK, h. 5,7 cm 

waterkan, idem, h. 7,6 cm 
spoelkom, idem, h. 3,9 cm, diam. 9 cm 
2 kopjes met oor, zonder schotel, h. 4,5 cm 

inv. 5813 

99. KINDERSPEELGOED, 18de/19de eeuw 

tabakspot 
merken: gekroonde roos en letters PI B 

h. 7,1 cm 
inv.5813 

100. KINDERSPEELGOED, 18de/19de eeuw 

kamerpot 
h. 4 cm 
inv. 6012 



i:l ru. 20 
ca t. 97 



101. KINDERSPEELGOED, 19de eeuw 

kamerpot 

merken: gekroonde roos en de letters IHB 

h. 4 cm 

inv.4647 

102. KINDERSPEELGOED, 19de eeuw 

bord 

merken: Meeuws en Zoon, 's HAGE 

diam. 16 cm 
inv.4648 

103. KINDERSPEELGOED, 19de eeuw 

kroes 

merken : gekroonde roos en de letters WK 

h. 5,8 cm 

inv.4648 

104. KINDERSPEELGOED, 19de eeuw 

vijzel met mortier 

h.4cm 
inv.4646 

105. KINDERSPEELGOED, 19de eeuw 

komfoortje 

merken: gekroonde roos met de letters S.B. 

h. 4 ,5 cm 

inv. 6014 c 
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