
Bc~ 



I 
KUNSTMARKT 

TIN TEGEN 
POT RIJZEN 

De prijzen voor antiek tin daalden in ons land naar een 
spectaculair dieptepunt, maar zullen ze opnieuw stijgen ? 

VROEGER smukten veel antiquairs 
hun etalage op met tinnen schotels 
en kannen. Voor enkele jaren ver

huisde het antieke tin naar een hoekje 
achterin . Met een fraai versierde tabaks
pot wordt nog wel gepronkt. maar het 
eenvoudige eet- en schenkgerei krijgt 
geen aandacht meer. Misschien zijn de 
handelaren ontmoedigd. want de prij
zen zijn enorm gedaald en er zijn nau
welijks kopers voor. Het moet evenwel 
gezegd worden daf een grote waardever
meerdering . de waardevermindering 
voorafging. Deze prijsevolutie heeft an
tiquairs én verzamelaars-beleggers afge
schrikt. Toch wordt het 
antieke tin weer het voor
werp van een goede beleg
ging. want de prijzen kun
nen niet nog meer dalen ! 

In de jaren zeventig was 
de belangstelling voor tin 
biezonder groot. Talrijke 
verzamelaars betaalden 
hoge prijzen . De balkan . 
wellicht het meest typische 
recipiënt. kostte gemakke
lijk 25.000 tot 30.000 BEF. 
'y;oor een 18de-eeuwse 
schotel (ca. 35 cm diame
ter) werd ongeveer 16.000 
BEF gevraagd en voor een 
bord (ca. 25 cm diameter I 
10.000 tof 12.000 BEF. De 
prijzen daalden na 1984 
met de helft of meer. Klei
ne objekten als zoutvaten 
of su{kerstrooiers vermin
derden nog meer in waar
de . Waarvoor vroeeer 
10.000 tot 15.000 BEF 
werd betaald . wordt nog 
slechts 5000 à 6000 BEF 
gevraagd ! De prijsvermin
dering laat zich minder 
voelen bij versierde stuk
ken; een gegraveerde 
schotel kost soms nog 
25.000 BEF. Ook zee r 
zeldzame objeKtcn als kar
dinaalsc hotel s ontsnappen 
aan de neerwaart se trend . 

\ 'ee l is afhanKelijK van 
het produktiecentrum . Zo 
doet het Brugs tin het nog 
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steeds behoorlijk. maar betaal je voor 
een Brusselse kan slechts 14.000 BEF en 
voor een Brusselse schotel 7000 tot 8000 
BEF. Is deze schotel negentiende-eeuws 
- de eeuw waaruit het meeste tin stamt 
- dan dàalt de prijs nog lager! Brugs 
tin wordt in heel België \!erzameld en 
doordat de meeste goede stukken opge-

Kleine objekten als zoutvaten of strooibussen 
. verminderden 'nog meer in waarde. 

waarvoor vroeger 10.000 tot 15.000 BEF 
werd betaald. wordt nog slechts 5000 à 6000 
BEF gevraagd. 

kocht zijn . is het eerder zeldzaam. Brus
sel kende een zeer grote produktie tot 
diep in de vorige eeuw. Het aanbod van 
Brussels tin blijft heel groot. vandaar 
dat het helemaal onderaan de prijslijst 
staal. Tin uit Waalse centra wordt even
eens aan iage prijzen aangeboden. ·Dit 
geldt evenzeer voor tin uit Antwerpen 
en Genl. Kortrijks en Iepers ' tin hebben 
hun waarde daarentegen wel behouden . 

Voor alle duidelijkheid merken we op 
dat men veel stukken tin kan lokalizeren 
en dateren aan de hand van de merkte
kens die er meestal op staan . Om te ver
mijden dat er teveel lood aan het tin 
werd toegevoegd - noodzakelijk om 
het harder te maken. maar ongezond -
werd al heel vroeg een reglementering 
op de kwaliteit doorgevoerd. men on
derscheidde verschillende soorten tin 
naargelang van het loodgehalte. De 
beste kwaliteit, het ,.fijn tin". vooral ge
bruikt voor eet-. en schenkgerei . draagt 
als kwaliteitsmerk de Tudorroos waarin 
de tin gieter zijn initialen aanbracht. 
Daarnaast duidt het stadsteken de her
komst van het stuk aan. Tot zover een 
zeer summier overzicht van de merken; 

ze zijn de sleutel van .de fi
nanciële en kunsthistori
sche waarde . Maar hier 
knelt het schoentje. door
dat er weinig literatuur 
voorhanden is . kan een 
leek zelf moeilijk opzoe
kingswerk verrichten . De 
publikaties beperken zich 
meestal tot lokaal ver
spreide en kleine oplagen . 
Vrij veel antiquairs vinden 
het te veel moeite om de 
merken op te zoeken. al
dus tinexpert Tony Dan
gis . Jonge antiquairs zijn 
minder in tin geïnteres
seerd en werden al eens be
dot met een vals stuk . Tin 
wordt vooral gekocht door 
verzamelaars die zich wel 
verdiepen in de schaarse li
teratuur. Zij kopen de 
mooiste stukken op en la
ten de ~rommel" bij de an
tiquair achter. die soms 
zelf niet weet waarom be
paalde stukken ~onver
koopbaar~ blijken. meent 
Dangis. De tinhandel is 
doorgaans een onderonsje 
van verzamelaars. Ze zijn 
vrij behoudsgezind en ko
pen vooral tin uit eigen 
streek. Daardoor biede n 
ze wel eens tegen elkaar op 
in een openbare \'eiling. en 
zorgen zo toch voor te ho
ge prijzen. Dat gebeurde 
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De prijzen voor antJeli tin zijn ongeveer 
met de helft oedaald Sommioe eXDe:75 
voorspelien "wel een pr..i5ve~eerden,"1~ 

-+ 
bii\'oorbeeld ir, I qS(, hi I d:: \ eiiim: van 
dè' kollektie Rotsaerl in ' het Brw~se ve i
Iinehui ~ Bonte 6: SioeE. waar heÏ antie
ketin meerdan hehoorJij~e prijzen haai
de :'een versierde' doop~chotel uit Brug- , 
ge werd er aan 60,000 BEF afgeslagen, 

Kleine centra 

Beleggers ki.i~en heq uit naar tin uit 
kleine en minder goed gekende produk
ti~e e ntr3 al> Rupelmonde, Dendermon
de of Sint-Nikiaas. dat aan té l3ge prij ~ 
\Iordt \'erkoeht en waar weinie interesse 
\oor bestaat. , Tom' Daneis m eent te
recht dat dit on loeisch is. \~ ' ant \Iat ze ld
Z3am is \Iordt ondergewaardeerd" Dat 
i~ onder meer tc \\ijten aan het gebrek 
3:1n ~enni s OIer de tin!!ieters in ons 
I3nd , Behoorlii~ \\at ee~tra en gieters 
dienen n0,!è gereperiorieerd te 1,' ("' rden , 
Zu l ijn èT 111 Je' l i l~ r; oi llill ,kl i' i ' : ~ , . 1":
t~a h~~cnd èn heeft D3n!!hi ~ èT ooo r ar
chie\en cn stuk ken tc ('.r.d'::70.< ': ,,':1' iC 

\en meer ontdekt. Ec n Ill:lJ I J~ !it'2ra
tuur helcm331 op punt 7a l st:l3n en de 
puhlikalies tocgankèlij~ \1 orden - door 
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middel I'an een handboek - worden die 
zeldzame centra juis1 \-vel naar waarde 
geschat I Verscheidene redenen kunnen 
aangevoerd worden .voor de prijsdaling 
V:ln tin, A Ik regionale antikwiteiier. 
\\-erden 1ien jaar geleden overprijsd en 
verloren veel van hun waarde . s1elt Phi
lippe Lisabeth vast. hij is expert van het 
veilinghuis Bonte 6: Sioen en volgt al 
jaren de prijsevolutie van tin, In de ja
ren zestie en zeventig ging iedereen .. de 
boer op .'c". koper. tin-e'n a'á ràewerk \\'e:-
den massaal gekocht. Slech1 s uitzonder
lijke stukken bleven stijgen in waarde. 
de rest sta!!neerde of daaide , In de jaren 
tachtie ~reee de reeionale antiek f'r e~n 
geduchte' konkurrent bij. de brokar.:e, 
Een groot deel \'an de hande l SriëS1C 
zich meteen lOe 0i" een ni:: uy" pu biic l. 
van jonge kopers die de .. oude spullen" 
eeen goed hart toedroegen, Lisaheth 
\'oorspe lt dat de jonge hande!:Jren de 
charme van de re!!ionale antie~ zullen' 
herontdekken, In de volgende jaren ko
men opnieuw stukken op de markt uit 
oude verzamelineen, Dit tin, meesta l 
\'3n eoC'dC' KlI'alitr-it. zou de handel \I'eer 
;d!i : ;~ '.' ;i ::::I Il]'>o rrl'Il, \"'(' >le llen e\enè~n " 
V3st U:ll het 13ndelijk materiaal sti laan 
in utilll CrD :1 ti on:1k 'hand el wordt nrf'c
nOl11en , Het zal wclnooil zo'n 1':I:1rl lo
pen 31s met het edelsmeedwerk dat om
wille V3n de ho,ge estetÎsche \Iaarde \'a n 

het materiaal zelf wordt geliefd, De revi
\'al \'an hei antie~e tin moet OOt: \'ar. 
tentoonstellingen komen, J..;,lein~. lokale 
exposities van tin ui! eigen stree~: her
ben Ho'eger \'eel memen aar.f:;:-::,oor': 
tot verzanlelen, Or dez:" \\'ijz~- on ;dd,
ten \'êjzamejaar~ biivooïbe~ . .:j he : 
Iepers tin , NatuurIi.ik spe ler. h3.ndboe
ken een rol, Er is eer. nood aar: !Oèear:
kelijke\'akliteratuuï. 10ch moei j:"-D ~ 
ke!!er de roeken en tentoon s;eJjj:Jf:èn Ie 
\'Iu~ af zijn, wil hij l:oopjc:; óoc;:, -

Tenslotic me rken \I'e nOf: eei: dri :heer 
van een mogelijke waardC\':emH:erdennf: 
op , het kit dal de: kunsthandel steech 
meer belangstelling koestert \'oor g~ 
merkte objekten, Zo ontdekt h:lnkrijk 
nu ool:, na Engeland en i\ederl:!r.d . de 
\\ · J~rà ;;> '''ln nQC" nnlit"nd·"" ~f'.ou\"c;;·~ r .... ;-.. n· .. ''"' 
uit cen~;Ju als L~~ng\~: 0'[ è"reij ~D;k'o~;~ 
stelt het op prijs de herkomst en de ou
derdom van een stuk bijna eX3ct te kun
nen achterhalen, Beleggers zijn r~dç!i.ike 
mensen die het goochelen \'an '0m mi&" 
antiquairs met waardeloze tenl!cn 31s 
.. \'Ja:lms" of .. barok" alkrmin ;\ ') ;' J' ri,is 
stellen , Zeker als men er de rf ~ 2 " iL' :! 
\'3n snapt. zo werd in hep:1alde ~: " '~ .. ' 
de \'omlent3al V:ln de b:lro~ an j ':' ,L I',,' 
CCU\I ' ..later" ilO!! gehruikt I Het i,:,'i1i cr :" 
ti;' :lnlieke tin biedt d:\n \Iel 1~011'" i',\ , 
m3ar voorabnog geen hoge \1 a:=rde, 
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