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zeer waarschijnlijk Duitsch. Wij zullen ons bepalen tot de korte beschrijving 
van een dezer zeer merkwaardige voorwerpen. De vlakke achterzijde is enkel 
langs den buitenkant bewerkt geworden door middel van beitels en poinçons. 
Zij vertoont van boven een complex van lijnen waarschijnlijk aIs wapenschild 
bedoeld, met daar onder de letters H .S. en het jaartal 1652. Van daar uit 
slingert zich een golvende lijn naar het getorseerde uiteinde; in de bochten 
dezer lijn, zijn vier breedbehandelde palmetten aangebracht. 

De hoofdversiering van den voorkant bestaat in kreukelvormige siera den 
waarvan de spiralen zeer kunstig in hoog relief gedreven zijn. Deze vinnige 
krulletjes bezielen het geheel met een eigenaardig leven. Het is duidelijk dat 
zij bedoeld zijn aIs eene symboliseering van golvende baren. Zij onderlijnen 
het nautisch karakter van het voorwerp. Tusschen het gewemel van de spiral en 
vertoonen zich de volgende figuren in drie boven e1kander geplaatste registers, 
die door banden gescheiden en aangebracht zijn gedeeltelijk door «reperçage» 
en gedeeltelijk door drijf~ en graveerijzers .. 

Boven: een mannenfiguur in zeemanskleeding tusschen twee zeemeerminnen 

èn twee gekroonde leeuwenfiguren. 
Midden: dubbele arend met kroon en uitgestrekte klauwen. 
Beneden : grotesken. 
Alhoewel het stuk duidelijk den datum «1652» draagt, is de versiering 

ervan geheel volgens laat~XVlo~eeuwsche opvatting. 

III. TIN 

De verzameling van het Museum « De Gulden Spoor» is bijzonder rijk aan 
tinnen voorwerpen die, tot het gildewezen behooren en waarvan de bespreking 
dus buiten het kader van dit opstel valt. 

Doch, zel fs indien wij ons bepalen tot de voorwerpen die slechts een huis~ 
houdelijk karak ter dragen, is de reeks vol :verscheidenheid. 

Wij vermelden vooreerst eene zeldzame schijfvormige veldflesch. Dit 
voorwerp is 18 centimeter in doorsnede en heeft den vorm van een ingedrukte 
sfeer. Het behoort tot de XVe eeuw en werd tusschen de jaren 1884~1886 
tijdens de kaaiwerken alhier, uit de Schelde géhaald. Het is in zeer goeden 
staat. Het vlak der buitenste zijde is versierd met een schild te midden van 
eenen dubbelen cirkel. Op dit schild zijn heraldische wapens gegraveerd. 

Zooals men weI denken kan maakt dit stuk de belangstelling van menige 
verzameling van internationale beteekenis gaande. Tinnen voorwerpen van 

v66r de XVIIo eeuw zijn immers zeer zeldzaam en zeer gezocht. 
Vervolgens zijn er drie fraaie wijnkruiken met korten peervormigen buik, 

slanken haIs en langen tuit. Deze laatste is aan het lichaam der kruik verbonden 
door een dwarsstuk, of verbindingsstang, die de Duitsche of Zwitsersche her~ 
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komst van het voorwerp dadelijk verraadt. Bij de eene kruik is de verbindings~ . 

stang in den vorm eener gekloven mouw (<<manche à crevés»). Deze kruik 

draagt het merk van Bern, zijnde een Beer. 

Bij de twee andere. is de verbindingsstang volgens een Renaissance ornament 

opgevat. Twee dezer kruiken zijn met gegraveerde bloemen versierd. De 

klauw op het deksel is bladvormig of rechthoekig . Deze kruiken dagteekenen 

meestal uit de XVIIe eeuw. In Duitschland en in Zwitserland is men ze echter 

in de XVIIIe eeuw blijven vervaardigen vol gens het oud traditioneel mode!. 

Onze Vlaamsche kruiken uit de XVIIe eeuw. ofschoon van bijna hetzelfde 

model. zijn echter meer ineengedrongen en hebben nooit een dwarsstuk tusschen 

den tuit en den romp. Bij ons is ook dikwijls de lange tuit afwezig. Dergelijke 

kruiken zijn in onze gewesten in gebruik geweest in de tweede helft der 

XVIo eeuw en in de XVIIe eeuw, zooals men op menig gelijktijdig schilderstuk 

kan zien, onder meer op : 

« Soo d'Oude Songen, Soo Pepen de Jonge» (1638) J . Jordaens (1593-1678). Museum 

van Schoone Kunsten, Antwerpen. 

«Hec Driekoningenfeest ~ ]. Jordaens. Museum voor Schilder- en Beeldhouwkunst, Brussel. 

« Dorpshuwelijksfeest» Jan Steen (1626-1679). Museum van Schoone Kunsten, Antwerpen. 

«:Abraham Grapheus, de Oude» (1620) Cornelis de Vos (1585-1651) » 

«Oc Rooker » Jan Cassiers (1600-1671) ~ 

«De Tcrugkomst van den Verloren Zoon~ (1563) Joachim Beuckclcer. 

( 1530-1575 ) 
~ 

«Stilleven» (1635) Jacob van Es (1596-1666) » 

«Kaartspelers» Adrinan de Brouwer (1605-1638) » 

«: Vlnnmsche Hcrbcrg» Joas van Crnesbeeck (1606-1662?) » 

Een uitmuntende bran van documenteering aangaande de vroege krachtig 

gemodelecrde schenkkanncn wordt geleverd door de talrijke XVIo en XVII" 

eeuwsche schuttersstukken in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

Van af het einde der XVIIe eeuw. worden deze zoo fraaie kruiken ver~ 

vangen door modellen met slapper contouren. Onnoodig hier bij te voegen 

dat XVI- en XVII-eeuwsche Vlaamsche kruiken zeldzaam zijn en zeer door 

verzamelaars gezocht worden. 

Tin odent ongetwijfeld eene bijzondere bekoring uit op een verzamelaar van 

oudheden. Eens de vooringenomenheid ontstaan. laat zij hare «slachtoffers» 

niet meer los. Dit is verstaanbaar. Tinnen voorwerpen bezitten bijna altijd 

zeer zuivere Iijnen dewijl de gevoeligheid van oppervlakte hun eene bijzondere 

« charme» verleent. 

Onze voorouders waren zeer op tinnen voorwerpen gesteld. Het bezit van 

veelvuldige tinnen voorwerpen werd aIs een teeken van welstand aanzien. 

want goedkoop was tin nooit. Zulks is trouwens nog het geval bij oude 

boeren op het platteland . Vôôr de XVIo eeuw was tin zelfs uitermate duur en 
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werd slechts gebruikt voor huiselijke voorwerpen bij de burgerij. De ont
ginning der tinmijnen in Oost-Indië deed de prijs der gronstof eenigermate 
dalen. 

Tin harmonieert op bijzondere wijze met eik en delft; vriendelijk Iichtende 
kruiken en schotels. hoe nederig ook van vorm. vervullen het vertrek met 

een gemoedelijke stemming. die men te vergeefs zoekt te midden van de vele 
pretentieuse moderne voorwerpen. die de zucht naar een ellendig schijnluxe 

heeft doen ontstaan. 

Zooals wij hooger zegden was tin in de Middeleeuwen de grondstof waaruit 
de huisraad der hoogste klassen der maatschappij gevormd was. Het werd 
kunstig bewerkt net zooals goud en zilver. De inventarissen der koningen 
van Frankrijk en der gioote edelen, tot in de XVe eeuw, toonen ons in welke 

hooge mate het gebruik van kunsttinwerk 'verspreid was. Jammer genoeg. 
dat alles. op enkele uitzonderingen. na. zijn 'weg naar den smeltkroes heeft 
gevonden. Immers wanneer de voorwerpen sletig werden. was de grondstof 
te kostelijk om ongebruikt gelaten te worden en werden de oude voorwerpen 

in nieuwere gedaanten omgegoten. 

Wij zullen hier even de aandacht vestigen op de tinnen voorwerpen die 
met figuren en ornamenten in laag of hoog reliëf versierd zijn. AIs archaïsti
sche prototypen dezer techniek bezit de verzameling Claes zeer belangrijke 
exemplaren in den vorm van pelgrimplaatjes. loodjes en plaketten. die echter 

in een ander hoofdstuk van dit werk besproken worden. In het begin der 
XVIe eeuw namelijk nam de kunst van den tinbewerker eene belangrijke uit

breiding. De tinbewerkers zoowel aIs de goudsmeden nemen dikwijls hunne 

toevlucht voor het verkrijgen van ornamentsmotieven. tot het afgieten der 
gekend.e bronzen en Iooden plaketten. die van den Neurenbergschen beeld

snijder Peter Flotner (+ 1495-+ 1546) afkomstig zijn. In de Verzameling 

Maijer-Van den Bergh te Antwerpen vindt men eene prachtige reeks «Flotner
Plaketten ». die in dit opzicht overtuigend is. Met François Briot in Frankrijk . 

. Gaspar EnderIein en Nicolaus Horchheimer in Duitschland, komt het Edeltin 
of Relief tin tot zijne volmaakte uitdrukking. Isaac Faust vervaardigde ook 
fraaie reliëf-tin te Straatsburg in het begin der XVIn eeuw. Neurenberg was 

ook zeer vermaard om zijn «Edelzinn ». In F rankrijk waren het. buiten 

Straatsburg. ook nog Rouen. Lyon en Dijon. die in het gieten van siertin 

uitmuntten. 

Men heeft beweerd dat de met figuren versierde kruiken en borden 

(<< Tèmperentia »- en «Mars »-schotels. «Kaiser »-. «Apostel »-. «Gustav 
Adolf »-. «Noë »-, «Doppeladler »-. «Herkules »-. «Jagd)')- enz. teller). 
door ciseleeren zouden zijn bijgewerkt. Zulke bewering is echter onjuist. De 
versiering van de tinnen voorwerpen. nadat zij uit den gietvorm kwamen. 
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werd niet verder verbeterd. De randtrekken echtér, en de bijkomende banden ' 

(<< filets») kO,nden op de draaibank verkregen worden. 

Siertin werd in koperen vormen " gegoten en de groote kunstverdienste 

bestaat natuurlijk in het ontwerpen van de teekening en de vervaardiging van 

van den vorm. Laag-reliëf werd verkregen door de versiering in den vorm 

te etsen, terwijl voor hoog-relid de versiering in het koper hol gebeeldhouwd 

of uitgesneden werd. 

Deze techniek is niet toegepast geworden in de Nederlanden, alwaar men 

liever versieringen hij middel van gra~eerijzers rechts,treeks op het stuk aan

bracht, zooals talrijke schotels van Vlaamsche herkomst in deze verzameling 

bewijzen. Het gewone gerei werd ook in metalen vormen gegoten; ook in 

zand, steen. zelfs in hout. Voor kleine platte voorwerpen, zooals loodjes. 

gebruikte men leisteenen-vormen. waarvan de verzameling Claes er verschei-

dene bezit. ~ 

De verzameling bevat verder eené' goedbewaarde tinnen sehotel uit de 

XVI" eeuw. van het gekende «kardinaalshoed» type. met breeden. geheel 

gladden rand en middenste verhooging. Eene tweede dergelijke sehotel van 

kleine afmetingen is ook aanwezig; zij werd tijdens de kaaiwerken tussehen 

1884 en 1886 uit de Schelde gehaald. De gewone doorsnede dezer sehotels ie; 

ongeveer 36 centimeter. Sommige zijn echter van aanzienlijker afmetingen. 

Zij dienden om gerechten. zooals gebraden of gezoden vleesch, te bevatten, en 

werden in het midden der tafel ge'plaatst. De bodem van zulke sehotels is. 

zooals hooger gezegd. lichtelijk verheven in vorm van «umbo»; tussehen 

deze laatste en den boord ontstaat é!ldus eene halfronde groef. waarin de 

saus zich vergaarde. De eigenlijke tafelborden bestaan op het einde der 

XV" en in het begin der XVI" eeuw uit reehthoekige tinnen plaatjes ongeveer 

14 centimeter breed en ongeveer 19 centimeter lang. omzoomd door eenen zeer 

smallen bollen boord ongeveer 3 millimeter in doorsnede. Zulke bordjes zijn 

zeer zeldzaam en, om zoo te zeggen. slcchts gekend door afbeeldingen op 

schilderstukken uit dit tijdperk, namelijk op het schilderstuk van Bernard van 

Orley (1492-1542) «Het Feestmaal der kinderen van Job» voorstellend. en 

op het schilderstuk waarop de Meester der Abdij van Dilighem (begin XVIe 

eeuw) de legende van Maria Magdalena. «Jesus bij Simon den Farizeër» 

vertelt. Beide schilderstukken worden bewaard in het Museum van Schoone 

Kunsten te Brussel. Ter voorlichting van den tinliefhebber. veroorlove men 

ons hier aan te stippen dat een tinnen tafelbordje van het model zooeven 

beschreven in het Stadsmuseum van den Haag berust . De meening dat de 

bord en met den breedsten rand de oudste zouden zijn is ongegrond. De 

gotisehe ronde schotels hebben slechts een smallen. soms opstaanden rand. 

(Zie het schilderstuk «Het laatste Avondmaal» door Dirk Bouts in de 

St. Pieterkerk te Leuven.) In de tweede helft der XVIIe eeuw wordt de rand 
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zeer breed. en het middenste der schotel vertoont geene verhevenheid meer. 

De rand is vaak met een klein profiel afgewerkt. 

In de XVIIIe eeuw werd de rand versmald en aan den bovenkant van 

een breeder pro fiel voorzien. 

Borden werden gewoonlijk gegoten zooals het overig huishoudelijk tin. Deze 

van de beste hoedanigheid werden echter door hameren uit eene tinnen plaat 

gevormd. Men noemde dit « platwerk » in tegenstelling tot het gegoten « rond

werk ». Andere gegoten borden werden door hameren versterkt. De verzame

ling Claes bevat twee groote schotels die aldus bewerkt zijn . 

Buiten de talrijke schotels die tot het Gildewezen behooren en dus eIders 

in dit boek beschreven zijn. bevat de verzameling Claes talrijke sc ho tels 

waaraan de Pallieter-menschen deugd zouden gehad hebebn. Eene daarvan. 

42 centimeter in doorsnede. is op fraaie wijze gegraveerd met dubbele 

_ ronde wapenschilden met een grafelijke kroon bovenop en door twee klauwende 

en trosvaanhoudende leeuwen aangegrepen. Van onder is een dubbele wimpel 

aangebracht met de woorden: «Villa ne legas» «Rien sans Envie ». 

De tinverzamelaar betuigt steeds eene bijzondere vooringenomenheid voor 

kannen. Wij willen nog een oogenblik blijven stilstaan bij eene XVIIe-eeuwsche 

35 centimeter-hooge «J(rug» in sierlijken. conischen vorm. De voet is breed. 

de romp _ vernauwt zich naarmate de breedgetuite hais bereikt wordt. Het 

deksel is met lijstwerk versierd. met eene bolachtige verhooging in het midden. 

Het scharnier is enkelvoudig. de klauw rechthoekig. De herkomst is Duitsch. 

Van binnen op den bodem. is eene groote roos in half reliëf aangebracht. 

Stippen wij hier aan. dat kruiken der XVI en XVIIe eeuw dikwijls van 

binnen op deksel. of op bodem, een medaillon vertoonen. De meening dat 

aile XVIe-eeuwsche, of vroegere kannen. van binnen een dergelijk medaillon 

of merk zouden dragen is absoluut foutid. Talrijke kruiken _ uit dit tijdperk 

zijn ons door de handen gegaan. waarop geen spoor van merk te zien was. 

Bij eene XVIe-eeuwsche kruik troffen wij een medaillon aan met godsdienstige 

voorstelling buiten op het scheel. Aangaande de bedoeling van deze stempels 

of medaillons. die met ijk of vervaardigingsteekens niets te maken hebben. is 

weinig of niets op afdoende wijze bekend. Het is mogelijk dat zij bedoeld 

waren tot afwering van kwaad en kwalen. 

Vermelden wij nog verder. eene prachtige socpterrine. een der puikste voor

werpen dat het Lodewijk XIV' tijdperkin tin heeft voortgebracht (merk St 

Michiel. en wapenschild). toen bij gebrek aan goud en zilver. in massa opge

ëischt en aan den oorlogsgod geofferd. de goud- en zilversmeden hunne 

kunst op het vervaardigen van prachtvol tinnen gerei overbrachten. 

Verder stippen wij aan. tusschen een menigte andere voorwerpen. een paar 

sierlijke kandelaars uit het Lodewijk XVe tijdvak. met gedraaide schacht ; een 

theebusje in plooien gedreven en met graveerwerk versierd ; een eigenaardige 
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Lodewijk XVo kaarsendomper; een ronde tabakspot uit het Lodewijk XVIe 

tijdperk, insgelijks met graveerwerk bedekt ; vetscheidene inktpotten van lang
werpigen of vierkantigen vorm; vermelden wij verder een zeeT fraai acht

kantig schenkblad, verlevendiga met lijstwerk en schelpen tusschen loofwerk. 

Het is ongeveer 25 centimeter in doorsnede en steunt op vier poottes. Het is 
gemerkt met het wapen van A;ntwerpen en de «roos ». Het dagteekent uit 

de XVIIIe eeuw (Lodewijk XIV.) 

Om te sluiten, vermelden wij nog twee statige Lodewijk XVe helmbekers 
( << aiguières en casque » ) . Zij werden gezamenlijk met doopschoteIs gebruikt, 
doch ook aIs « aquamaniIle » om het water te schenken, waarmede men zich 

de handen reinigde bij de eetmalen. 
En « last not least », een prachtige conische drinkbeker zonder voet, deksel 

of oor, uit het midden de XVIIe eeuw. Het stuk is 17 centimeter hoog. De gra
veering bestaat uit twee medaillons, een koning en een koningin voorsteIlende 

tusschen loofwerk. De oorsprong is zuiver Noord-Nederlandsch. Dergelijke 

bekers zijn in groote massa's door Hollandsche tingieters naar Engeland en 

SchotIand geëxporteerd geworden. 

&03 Aangaande voorwerpen uit LOOD vervaardigd vindt men in de ver

zameling Claes een aIlerkarakteristiekst voorwerp, namelijk eene fontein in 

vorm van driemast. Dergelijke stukken plaatste men in hofvijvers. Deze fontein 
dagteekent waarschijnlijk uit het begin der XVIIIo eeuw en vormt een uiterst 

zeldzaam exemplaar van een soort voorwerpen, die bijna zonder uitzondering 

verdwenen zijn door vernielingszucht of oorIogsopeisching. 

IV. ZIL VER EN VOORWERPEN 

De Verzameling Claes bevat een groot aantal zilveren voorwerpen, die van 
de grootste beteekenis zijn op gebied van Kunst en Oudheidkunde. Zij om
vatten in hoofdzaak eene ongeëvenaarde reeks gildebreuken en aanverwante 
stukken. 

Het valt echter niet in onze bevoegdheid deze voorwerpen alhièr te bespre
ken, daar zij in een ander hoofdstuk van dit boek voorkomen. Wij zullen ons 

dus bepalen met de aandacht te vestigen op enkele oudheden in zilver vervaar
digd, die niet rechtstreeks met het leven der Gilden en Ambachten in betrekking 
staan . 

Zoo vindt men in de verzameling een zeldzaam reliquiarium uit het eincle der 

XVo eeuw. Dit stuk is voorzeker Vlaamsch en de moeite waard nader bekeken 

te worclen, vooral aIs men nagaat hoe weinig zilverwerk van eenige beteekenis 
ons uit dit tijdperk is overgebleven. De Beeldstormers, zoowel aIs de oorlogen 

van Lodewijk XIV en de systematische opeischingen van het Fransche bewind 

na den slag van Fleurus, hebben er voor gezorgd de edelste kunstgewrochten 


