


Opgravingen 
vindt twee lepels van 
Antwerpse tinnegieters 

Eind 1985 startten de afbraak- en graafwerken aan 
de Suikerrui nr. 17-19, waar de Dienst voor 
Toerisme plaats moest maken voor het nieuwe 
Etnografisch museum . 
Tijdens de graafwerken kwam een bakstenen 
afvalput vrij die gelegen was aan de achtergevel 
van het huis . In de vulling, die archaeologica 
bevatte van de 14de eeuw tot minstens de late 
19de eeuw, werden door de afdeling Opgravingen 
van de Oudheidkundige Musea onder andere twee 
intacte tinnen lepels gevonden . Beide leÇ)els waren 
voorzien van een verschillend . merk. 
Voorwerpen in metaal, en meer speciaal in tin . 
worden bij het stadsarcheologisch onderzoek in 
Antwerpen zelden gevonden . De recupereerbaar
heid van de grondstof speelt hierbij ongetwijfeld 
een rol . 
Anderzijds zijn tinnen voorwerpen vervaardigd 
door Antwerpse tinnegieters . zeker uit de eerste 
periode van produktie. eerder zeldzaam te 
noemen. Daarom willen we de vondst van deze 
twee lepels onder de aandacht brengen. De 
grootste lepel meet in het totaal 16.9 cm . Hij bezit 
een peervormige. bijna ronde bak en een steel. 
ovaal in doorsnede. met trompetvormig einde. De 
steel loopt met een korte naald uit onderaan de 
bak. Aan de binnenzijde van de bak. bij de steel, 
is een merk ingeslagen : een gekroonde vijf
bladige roos met onduidelijk centraal motief en 
met in de kroon de initialen HVD . 
De tweede lepel meet slechts 11.5 cm . Ook hier 
is de bak peervormig tot bijna rond. De steel is 
rond in doorsnede en bezit een trompetvormig uit
einde . Onder de bak ioopt de steel eveneens in 
een korte naald uit. Het merk bevindt zich zoals 
bij de vorige aan de binnenkant van de bak bij de 
steelaanzet. Hier gaat het om een gekroonde 
vijfbladige roos met centraal een handje. In de 
kroon komen de initialen D : 0 voor . 
Beide lepels zijn van tin en volledig bewaard 
gebleven . 
De initialen D : D op de kleine lepel zijn die van 
de Antwerpse tinnegieter Daniël Dor (ook Door of 
Doer geschreven) (1). Hij wordt voor het eerst 
vermeld in 1584 als inkomeling (:::: nieuwkomer) 
tinnegieter . Tussen 1603 en 1636 is hij herhaal
delijk ouderman (= bestuurslid) tinnegieter. De 
laatst bekende vermelding van zijn naam in de 
archieven dateert uit 1646/1647. Het Provinciaal 
Museum Sterckshof te Deurne bezit een aan hem 
toegeschreven versierde schotel uit het begin van 

de 17de eeuw. De hier op voorkomende merren 
verschillen echter van deze op de opgegra""ien 
lepel (2). 

Twee Tinnen lepels. gemerkt HIIo tlinks' 2 .1 0 0 :(rec- :sl 

oeux cuil/ères d 'etain avec initia/es HVO ,ei çal.Célel e: 00 
la droite) . 

Zwei Löffel aus Zinn mit Initia/en HVO (linkS; uno DO 
(rechts). 

Two pewter spoons with initials HVo (lelt) and 00 (ri;ht). 

1. L. LAGAE-UYTTENBROECK, Bijdrage tot de studie 
van de Antwerpse tinnegieters en hun werken. onuitgeg. 
lic. verhandeling K.U.L., Leuven. 1972. p. 237, cat. nr. 
106. 
Keur van tin uit de havensteden Amsterdam. Antwe~pen 
en Rotterdam, 1979, p. 314 (tent. cat.). 

2. Keur van tin , a.w .. p . . 168. cal. nr . 74 . 
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r, ~ ~'- m::: ~ HVO 

?e -;::0;1 ,, 'lee "'VD . 

I.la :-:e rr. : HVD . 

Star.o w;:h HVD. 

De initia len HVD kunnen staan voor Hans van 
Dies!. Deze Antwerpse tinnegieter wordt alleen in 
,1624 vermeld (1). Deze lfde initialen werden echter 
ook gebruikt door twee andere Antwerpse tinne
gie:ers . nl. Hendrik Van Diependael I en 11 (2). 
He-jriv Va;) Diependae l I wordt inkomeling tinne
g~ : e r i'"' Î 603'1604 en wordt nog vermeld tot in 
Î ê2."; . rendr; " Van DieDendael 11 wordt inkomel ing 
ti n:-eg ie:er in 1639 en blijft vermeld tot in 1647. 
Va:- één van beiden bezit het Antwerps museum 
V!esshuis een klein bordje, eveneens een bodem
vo:-cst. met als merk HVD, maar met het Antwerps 
ha rdje tussen de initialen (3) , 
De betekenis van de merken op beide tinnen 
le::-sis is niet helemaal duidelijk . Volgens de ordon
na:.,ie van 1603 moest het zogenaamd kleinwerk 
(kiene voorwerpen in t in), waaraan 2,5 % lood 
we-d toegevoegd, getekend worden met een 
kie 'ne Engelse roos en een handje in het hart van 

1. U:.GAE. a.w .. p. 237 
2.r<:::ur van tir.. a.w .. pp 213-314 . 
3.I::em. p. 1 ~ . cat. nr . i 06 . = Antl'lerpen. Oudheid

' " '1dige Musea. Vleesh uis. Cat. IX. TI:1 . (1959). nr . 280. 
4. U..GAE. a.w .. p. 54 : Keur van tin. a.w .. p. 48. 

Merk met DD . 

Poinçon avec DD. 

Marke mil DO. 

Stamp with DO. 

de bloem (4) . Dit merk heeft dan de betekenis 
van een kwaliteitsmerk . het duidt nl. de graad van 
zuiverheid van het tin aan . Het handje kan echter 
evengoed een herkomstmerk zijn , een teken dat 
verwijst naar de plaats waar het tinnen voorwerp 
vervaardigd werd . Het handje verwijst dan in dit 
geval duidelijk naar Antwerpen . Tenslotte herhaal
de dezelfde ordonnantie het verplichte gebruik van 
het aanbrengen van de in itialen op alle tinnen 
voorwerpen. 
Tot besluit mogen we stellen dat de kleine lepel 
toegeschreven mag worden aan Daniël Dor en 
vervaardigd werd na 1603 tot ca. 1646/1647. Bij 
de tweede lepel is het centraal motief in de roos 
niet te herkennen. Volgens de initialen is het een 
produkt van een Antwerpse tinnegieter . 

TONY OOST 

Le département des Fouilles Irouve 
deux cuillères de poli ers anversois 
Résumé 

Die Abteilung Ausgrabungen findel 
zwei Löffel Anlwerpener Zinngiesser 

The Deparlmenl Excavalions finds 
Iwo Spoons by Antwerp Pewlerers 

Lor: de fouilles arehéoloç:ques au 
Su "mui. nOs 17-19, là ou se trouvait 
Jao" I'Off ieeoe Tourisme et ou Ie nou
vea'J musée d'Ethnographie est en 
conó truction. un puits à détritus a été 
dé<x>uvert. Parmi les objects recuei l
lis . ,I taut signaier deux cuillères en 
étaln. Elles portent les pOlnçons de 
dew potiers d'étain anversois de la 
première moilié du XVII " siècle . 
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Zusammentassung 

Bei Ausgrabungen an der Suikerrui 
Nr . 17-19. wo sich damals das Ver
kehrsbüro beland und je tzt ein neues 
Ethnog raphi sches Museum gebaut 
wird. \Vurden zwei Lölfel aus Zinn 
gefunden . Sie tragen Zinnmarken von 
zwei Antwerpener Zinngiessern aus 
der 1. Hälfle des 17. Jahrhunderts . 

Summary 

During the archaeological excavations 
at Suikerrui 17-19. on the grounds of 
lhe farmer Tourist Office and where a 
new Ethnographical Museum will be 
constructed . an old cesspit has been 
discovered . Among the many tinds 
were two pewter spoons. Both are 
stamped wilh the marks of the 
Antwerp pewterers trom the first half 
of the 17th century. 


