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HET TINMUSEUM VAN HET O.C.M.W. TE IEPER EN OE 

STUDIE VAN OE WESTVLAAMSE TINGIETERS. 

Oe inrichting en integratie van het tinmuseum 

in de Ieperseo.C.M.W.-verzamelingen was het 

direkt gevolg van de tentoonstelling "Oud Iepers 

Tin" die plaatsgreep in het Stedelijk Museum te 

Ieper in september/oktober 1982, in samenwerking 

met de Vlaamse Tinvereniging. 

Tij den s de: 0 pen i n g s red e we r d een 1 a n s geb rok en 

om de uitgebreide tinkollektie van het O.C.M.W. 

Ieper in een apart lokaal onder te brengen en 

voor een ruim publiek toegankelijk te maken 

het openbaar bestuur reageerde positief op dit 

voorste l. 

Maar deze tentoonstelling ligt eveneens aan de 

basis van een aantal andere verwezenlijkingen. 

Op de eerste plaats werd een beschrijvende ka 

talogus va n de tinverzameling opgemaakt en voor

zien van een historische inleiding. Vooral dit 

la atste was pionierswerk om meerdere redenen 

het materiaal over Ieperse tingieters was kwa

. si niet voorhanden vooral wegens het ver lies 

Van het Stadsarchief tijd e ns Wereldoorlog I en 

er i s een schrijnend gebrek aan ernstig verge-

3. 



lijkend studiemateriaal voor West-Vlaanderen. 

We moesten bv. vaststellen dat in steden waar 

wel degelijk allerhande archief voorhanden was 

zoals te BRUGGE, er bitter weinig opzoekings

werk was verricht. Alles beperkt zich tot en

kele vage en weinig koherente gegevens versche

nen in het speciale tinnummer van ONS HEEM, 

13de jaargang (1958-1959) nr. 4. 

Toch lukte het ons een algemene schets van de 

geschiedenis van dit Ieperse ambacht samen te 

stellen, waarbij duidelijk een aantal tenden

zen op de voorgrond traden; aanvankelijk was 

het eenprofielloos ambacht tot op het einde 

van de 15de eeuw, waarbij de gevonden gegevens 

hoofdzakelijk betrekking hebben op kannen door 

de stad Ieper aangekocht tussen 1300 en 1500. 

Wel blijkt het een klein ambacht te zijn ge

weest. dat gewoonlijk opereert in de schoot 

van het ambacht van de smeden en loodgieters. 

Overigens was er een nauw verband tussen tin

en loodgieter. 

Vanaf de 16de eeuw treedt een duidelijke ken-
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het ambacht wordt het jachtgebied 

van speciale families CMerghelynck en Oe Somere) 

met een eigenaardige par~ikulariteit nl. dat bei

de families immigranten zijn te Ieper: Merghe

lynck komt uit Noord-Frankrijk en de familie Oe 

Somere uit de omgeving van GENT. 

Er is dus te Ieper op het einde van de 15de eeuw 

een cesuur vast te stellen knmpleet nieuwe ge

neraties tingieters treden aan. 

In de loop van de 17de eeuw wordt deze koncentra

tie nog duidelijker door een monopolisatiepoli

tiek rond de families Simoen-Van den Abee l e-oe 

Witte, waarbij zelfs gepoogd wordt de aanvoerlij

nen van het basisprodukt (tin) te beheersen. Dit 

monopolie wordt opengebroken rond 1720/1730 ener

zijds omwille van een sterke aanvoer va n vreemd 

tinwerk (Frans, Engels) dat konkurreert met het 

Vlaamse tin en anderzijds omwille van het feit 

dat het goedkopere gleiswerk het duurdere tin 

van de markt zal verdringen. Tegen het midden van 

de 19de eeuw is het tingieten te Ieper stopgezet. 

Op de tentoonstelling "Oud Iepers Tin" kwamen een 

reeks gebruiksvoorwerpen zoals schenkkannen, thee

kannen en inhoudsmaten uit privé-bezit voor, die 

een welgekomen afwisseling vDrmde n naast de eento

n i I', 1 ,3 n g e _ ree k sen s c hot els u i t het O. C • M . W. b e zit . 
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Het fotomateriaal, dat toen gerealiseerd werd, 

betekende een duidelijke verruiming van de ken

nis van het vakmanschap en de verscheidene pro

dukten van de Ieperse tingieter. Tevens doken 

een reeks nieuwe stempels op, die alle konden 

geldentificeerd worden, terwijl het als stem

pel gebruikte stadswapen (staande leeuw met 

wapen; dubbel ~ruis met lauwerkrans) wijst op 

een verschillende datering nl. vóór of na het 

jaar 1742/1743. 

Tenslotte werden van de diverse voorwerpen op 

de tentoonstelling doorsneden gemaakt en op pa

pier gezet. Deze tekeningen werden eveneens in 

het Museum ondergebracht, waarmede gepoogd werd 

een eerste stap te zetten in de richting van de 

typologie van het Ieperse tin. 

We waren overtuigd dat al dit samengebrachte ma

teriaal (historische gegevens, foto's en door

sneden) aanleiding zou zijn tot een verder door

gedreven studie van tinmateriaal eventueel van 

een andere stad waar archivalisch materiaal nog 

overvloedig voorhanden is, zodat een vergelijking 

met de Ieperse situatie kon getroffen worden. Is 

immers het ddor ons voor de stad Ieper geschets

te model ook gangbaar voor andere steden? Of is 

rlit Ieperse model vertekend door gebrek aan his-
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torische gegevens? Wat de hoopten is tot op he

den niet gebeurd! Onze studie heeft nog niemand 

tot publikatie van verder opzoekingswerk aange

zet. 

Daarom hebben we geprobeerd in de laatste weken 

zelf een tipje van de sluier over de BRUGSE tin

gie t ers op te lichten. We moeten er wel aari toe

voegen dat het onderzoek niet systematisch ge

beurde en dat er alleen een aantal steekproeven 

werden genomen. 

Reeds ~ij een eerste oppervlakkig onderzoek valt 

er ook te BRUGGE in de 17de eeuw een koncentratie 

waar te nemen. Er zijn inderdaad reeksen tingie

tersfamilies Descamps-Thilly-Pietersen/De Net

Rielant-Kerckhof-Blom/D'Hollander-De Roovere. 

Een ander gelijklopend facet is het verschijnen 

van familieleden in parallelle ambachten zoals 

bv. bij zilversmeden Guens, Kerckhof, Thilly, 

Pieters, Claeysman. Rielant, de Breuch, Crabbe, 

Frans D'Hollarjer bezat 3 / 16 aandeel in een 

kofschip "Den Coopman van Brugghe). Haalde hij 

met dit schip het tin rechtsstreeks in Engeland? 

Er zijn overigens ook bindingen te leggen tussen 

tingieters en schippers bv. met de familie Baer-

voet. Tingieter Blom was verwant met de Rielants 

beiden behoorden tot belangrijke Brugse koopliyden-
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families. Cornelis Rielant levert in 1679 en in 

1680 belangrijke hoeveelheden tin aan Andries de 

Net. Was Cornelis naast tingieter ook tinhande-

1 a ar? 

Oe schulden, die Pieter Pietersens in 1665 had 

uitstaan bij Luikse en Bergense ijzerleveranciers, 

geven de indruk dat hij naast tingieter ook smid 

was. 

Zoals te Ieper verkochten de Brugse tingieters 

ook glazen, flessen, stenen kannen en vanaf de 

18de eeuw ook gleiswerk. In 1712 bv. was de boe

del van Frans Blom fs Jan in het bezit van "alle 

de vormen dienende tot tinnepotgieten, metsgae

ders al het tin so gemacht als ongemacht, voorts 

alle het halam, geleijerswerck, aerdewerck, flas

schen, boutteillien ende glaesen". Deze voorraad 

werd door twee tingieters nl. Filips Oescamps en 

Thilly, geschat op het respektabel bedrag 

van 313 lb.4 s. 7 gr. 

Oe verwijzing naar"respektabel bedrag" laat met

een de mogelijkheid toe ons een idee te geven o

ver de financiële draagkracht van een Brugs tin

gieter. 

En nu blijkt uit de verscheidene boedelbeschrij

Vingen dat de Brugse tingieters- zoals overigens 

de IerBrse- tot de gegoede burgerij behoorden. 
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Het bezit van Pieter Oescamps b~droeg in 1722 

335 lb. groot; bij Andries de Net (1687) was 

dit 651 lb. groot zonder nog de batige schul

den van het sterfhuis in rekening te brengen. 

Frans D'Hollander bezit in 1782 een voorraad 

ter waarde van 641 lb. groot, aan batige 

schuld 639 lb. plus zijn 3/16 deel in het reeds 

geciteerde kofschip. 

Lodewijck de Vonck bezat in 1702 een voorraad 

(wijnckelgoederen " soo tin. glaesen, cannen, 

gleijers, cooper vorme n ende ander gereetschap 

van tingieters hal aml tot een waarde van 659 lb. 

groot met daarnaast een bedrag van 443 lb. groot 

aa n likwiditeiten. Pieter Pietersens he~ft in 

1685 een voorraad geschat op 789 lb. groot met 

een voorraad kolen, ijzer en staal voor 349 lb. 

groot . Schuldeisers zijn ijzerleveranciers uit 

Mons en Luik. Toch was hij bij zijn overléijden 

goeverneur van het ambacht va n de Brugse tingie

ters. 

Reeds in het huwelijkskontrakt wordt de tingie

ter gekatalogeerd bij de gegoede burgerij dank 

zij de hogervermelde bedragen. 

(wordt vervo l gd) 
O. MUS 

CONSERVATOR VAN OE STEDE LIJKE MUSEA TE IEPER. 
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HET TINMUSEUM VAN HET D.C.M.W. TE IEPER EN 

DE STUDIE VAN DE WESTVLAAMSE TiNGIETERS. ,(II) 

De inbreng van de bruidegom is het "halam 

dienende tot ambacht van tin gieten", waar-
, 

i 

van de waarde geschat wordt op 200 lb. groot, 

terwijl de bruid ~venveel in geld of goe~eren 

meebrengt (Lodewijk de Vonck/ Frans D'Hollan

der) . 

Het bezit aan werktuigen "dienende tot het 

ambacht van tin gieten" voor een bedrag van 

200 lb. groot veronderstelde dus dat reeds 

bij het huwelijk een belangrijk bedrag door 

de tingieter kon gelnvesteerd worden. De ou

ders beschikten waarschijnlijk over een vol

doende kapitaalkracht. 

Het belang van dit materieel bezit komt in 

het huwelijkskontrakt en in de boedelbeschrij

ving duidelijk tot uiting. Regelmatig wordt 

verwezen " ... ende nopende het halam ende ge-

rsstschepe van tinnepotgieten, dat het selve 

soude blijfven aenden lancxst levende mits 

prijsie ... " (Andries de Net, 1687). 

De kostbaarheid van dit bezit laat een zekere 

uitgebreidheid veronderstellen. Daarom was de 

opg a ve v an "alaam en vormen" in de boedel van 
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de Brugsetingieter Frans Scheurmans (1627) 

een gelukkige vondst. De tekst ervan wordt 

in bijlage gegeven. 

Op een bedrag van 173 lb . . groot hadden de 

koper "vormen" een aandeel van 140 lb. Of 

circa 81%; de rest, 19%, was bestemd voor 

allerlei gereedschap. Men mag overigens aan

nemen dat de schatting van deze boedel eer-

der aan de lage kant was. De "vormen" worden 

gerekend aan 11 stuivers het pond, terwijl 

ruw koper in dezelfde boedel aan 8 stuivers 

het pond geprijsd staat. Het verwerkt mate

riaal zou amper een toegevoegde waarde van 

27% geven. 

De inhoud van gereedschap en vormen komt in 

grote lijnen overeen met wat DUBBE zegt over 

het atelier van een tingieter naast een 

draai- en gietbank, diverse wielen, hamers 

en oven, zijn er de koperen vormen; stenen 

vormen zijn nog aanwezig, maar behoren ken

nelijk tot de verleden tijd; de schatting er-

van is miniem. 

Een "vorm" hoeft niet noodzakelijk één stuk 

te zijn een zoutvatvorm bestaat uit 7 stuk-

ken; een "dexelvorme" uit 2 stukken; een mos-

tasrtpotvorme" uit 5 stukken. De schotelvor-
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men zijn het meest gevarieerd; ze worden on

derscheiden door twee kenmerken nl. het ge

wicht van het afgeleverde platwerk en de aan

wezigheid van een smalle of brede boord. Oe 

kostprijs van een schotelvorm wordt berekend 

naar het gewicht koper: zo kost een 4 pond 

smalle boord 83 lb.; een 3 pond sm~lle boord 

59 lb. en tot 14 lb. voor een 3/4 ponder. Ge

zien de grote verscheidenheid in de schotel

vormen maken zij dan ook het belangrijkste 

onderdeel uit van het atelier nl. 50%. 

Het is duidelijk dat het grootste deel van 

een beginnende tingister moest besteed wor-

den a a n de a ank 0 0 p van "v 0 rm en". Ze wor den 

dan ook steeds vermeld in het huwelijkskon

trakt of in de boedelbeschrijving. Indien bij 

het afsterven van de tingieter de weduwe de-

ze niet wenst te gebruiken, worden ze verkocht. 

In 1665 wordt het gereedschap en de vormen, 

vermeld in de boedel van Pieter Pietersens, 

verkocht aan Pieter en Cornelis Pietersens. 

Het zou echter gemakkelijk kunnen gebeuren 
~ . . ; ' " : ~.~ !-

dat deze stukken in de familie blijven en 
. ,: 'p 

overgaan van vade~ - ~~ zoon. 

Meteen wordt het duidelijk dat een typo lo-
• T 

giscnb studie van tinwerk zeer gekompliceerd 

5. 
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wordt. Bepaalde vormen kunnen lange tijd bij 

verscheidene tingieters in gebruik geweest 

zijn. Gezien de boedel eventueel kon verkocht 

worden, was het o.m. mogelijk dat deze vormen 

naar een andere stad verhuisden ... 

Overigens zou het interessant zijn te verne

men waar deze vormen gemaakt werden. Waren 

ze het resultaat van een lokale produktie 

of werden ze industrieel gefabriceerd? Dit 

laatste zou betekenen dat een typologische 

studie niet tot één stad kan beperkt worden 

maar tot een ganse streek moet Uitgebreid 

worden. 

Indien het eventueel lokaal gebeurde, waren 

de producenten ervan geelgieters? Dit zou 

impliceren dat de produktiecentra zich hoofd

zakeJijk zouden kunnen koncentreren- in ie

der geval voor wat Vlaan~eren betreft - tot 

Brugge, Gent, Doornik en Rijsel. In hoever 

kan men dan nog spreken van typische ken

merken zoals bv. de vorm van de klauw ge

vormd door twee halve bollen voor Ieper? En 

hoe gebeurde de stijlaanpassing bv. de over

gang van Lodewijk XIV- naar Lodewijk XV

stijl? 

Deze reeks vragen kan enkel door een gedegen 
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typologische en archivalische studie opge

lost worden. 

Onze kennis van het Westvlaamse tingieters

ambacht is dus nog verre van volledig. Zelfs 

voor een stad als BRUGGE blijven vraagtekens 

legio: ook het probleem van de tinmerken is 

aldaar nog niet opgelost. Ons dunkt dat het 

tijd wordt dat het onderzoek op een ernsti

ger manier aangepakt wordt. 

O.MUS, 

CONSERVATOR VAN DE STEDELIJKE MUSEA TE IEPER. 

BIJLAGE: 

Inventaris van het tinnegietersgereedschap 

en -vormen die voorkomen in de boedel yan de 

Brugse tingieter Frans Scheurman. Deze in

ventaris werd opgemaakt door de tingieters 

Thilman Scheurman en Willem Guens in 1626. 

(Brugge, Stadsarchief, fonds boedelbeschrij

vihgen, tweede reeks, nr.15.851a.l 

Inventaris van al het alaam ende vormen ghe

presen bijde voorseide Tilman Scheurman ende 

Guilliame Guens. 

7. 
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Eerst acht rauwe hamers 20 s. gr. 

Vier lepel hamers, twee boord hamers ende 

twee boutseerhamers 6J. b. g r . 

Twee lepel hollen, twee haenbilcken, vijf 

savagen, een stacxken ende een keersavage-

ken 8Ib.gr. 

Acht lepel vormen 4~b.10s.gr. 

Acht carnier vormen te weten vijf upperste 

ende drie onderste 3.lb.gr. 

Twee hantave vormen van waterpotten ende 

vier oorvormen van kannen ende pijnten; 

een oorvorme van mostaert potten, vier car

niervormen dienende tot de voorseide cannen 

ende pijnten, tsaemen 6.1 b . g r . 

Een lampte vorme met zijn dexelken,pinneken 

ende toebehoorten 2.1 b . 1 3 s . 4 g ;' . 

Vier zoutvatenvormen wesende achtentwintich 

sticken 7.1 b . g r . 

Drie croes vormen ende een mostaertpotvorme 

ende een dexelvorme wesende achtien sticken 

ende nog een de x elvorme wesende twee sticken 

6Jb.gr. 

Een canne vorme ende een pijnte vorme wesen-

de 16 sticken 6el b . g r . 

Een pispótvorme, wesende acht sticken 
5,1 b . g r. 
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Vier schotelvormen ofte commeksns vormen 

wesende zeVen sticken 10 lb. gr. 

Een vierpont vorme smalle boort;noch een 

vierpont smalle boort;een drie pont smalle 

boort;een twee pont en half smalle boort; 

een twee pont smalle boort;een pont vorme 

smalle boort;een anderhalf pont smalle boort; 

een vijf quart smalle boort;een pont vorme 

smalle boort;een drie quart smalle boort; 

drie tailloor vormen smalle boort;een t~il

laar vorme bree boort;een drie pont bree 

boort;nen twee pont sn half bree boort;~en 

twee pont bree boort;een anderhalf pontbree 

boort;een vijf quart bree boort;weghends te 

weten een vier pont smalle boort hondert ze

ven pont;noch een vier pont smalle boort 

drieentachtentich pont;noch een drie pont 

smalle boort neghenenvichtich' pont; een twee 

pont en half smalle boort 57 lb.;een twee 

pont smalle boort 46 lb. ;anderhalf pont , smal':" 

Ie boort 32 lb.;vijf vierendeel smalle boort 

29 lb;een pont smalle boort 17 lb.;drie quart 

smalle boort veerthien pont;drei tailloor 

vormen die nijet vele meer gherekend en wor

den dan voor stoffe 61 lb. leen tweepont en 

half bastaerde bree boort hier vooren nijet 
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gespeciffiert vijfentneghentich pont;een 

driepont bree boort 96 lb.;een twee pont 

en half bree boort 79 lb.;anderhalf pont 

bree boort 43 lb.;vijf vie~endeel bree boort 

40 lb. ;een tailloor vorme bree boort 31 lb. ; 

een tailloor vorme smalle boort 28 lb. ;maken 

van at te zamen neghenhondert twee ende veer

tich ponden coper jeghens elf stuvers tpont 

deene deur t'ander bedraghen in weerde 

Zes de x el vormen van coper 

86 lb.16 s. 8 gr. 

30 s. gr. 

Veertich steene vormen onder goet ende quaet 

gheprese n ter somme van 10 s. gr. 

Een ijser wijel mette banck 2 lb. gr. 

Een groot houtte wijel met sle ende banck 

2 lb. gr . 

Twee ABC van ijsere wesende achtenveertich 

ijsers 20 s. gr. 

Een ijser spil Ie passende bij de bank met 

zes vijsen daerop staande, begoten met tin; 

dertich blocken van hout begoten met tin en

de cleen ijeser wijel o~ck dienende up de 

banck 

Neghenenveertich draij ijsers 

30 s. gr. 

22 s. gr. 

Zeven ijsere schonijnen ende vijf schaer-
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messen, zesthien bertels, raspen ende vijlen 

met een schaere, twee trecktanghen,drie spij

ckelboorden, twee teeeken hamers ,drie passers, 

tsaemen ghepresen 22 s. gr. 

Twee slachblocken met een ijseren bij grove en

de drie slachstoelkens met twee cnapen ofte 

candelaers 20 s. gr. 

Een ijser huve ofte pit om in te smelten met 

een ijser fournoisken ofte roosterken met vier 

saudeerboutten ende vijf ijser lepels ende 

twee ijser hantbooms tsamen 2 lb. 3 s. 4 gr . 

Een grijetbanck 2 s. gr. 

Noch een grijetbanck 2 s. gr. 

Noch een slijpsteen met een looback 18 s. 5 gr. 

Voorts brijncht noch in baete over twee lepel 

vormen ofte hamers, een holleken ende sawatien 

ende andere mun1teijten nijet ghepresen se 

somme van 5 lb . gr. 

Somma 1 73 lb. 9 s.9 g r . 
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