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4. Tin 

Tin heeft in vroeger eeuwen steeds een belangrijke plaats ingenomen in 
de dagelijkse huishouding. Het is een redelijk stevig en duurzaam metaal 
dat niet oxydeert, niet giftig is, vrij gemakkelijk te onderhouden en ook 
zonder problemen na een eventuele beschadiging hergoten kan worden. 

Terwijl het succes van het tinwerk - vooral sedert de 18de eeuw -
sterk bedreigd werd door goedkopere en fraaiere keramieksoorten, blijkt 
het tin zeker in kloosters nog tot ver in de 19de en zelfs nog tot in deze 
eeuw gebruikt te zijn. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ook in het 
klooster van de zwartzusters in Leuven een grote hoeveelheid tinnen 
voorwerpen aanwezig was. 

Deze voor zover bekend grootste verzameling van Leuvens tinwerk 
berust momenteel voor het merendeel in de Stedelijke Musea te Leuven en 
bestaat uit 85 stuks. Vooral de grote hoeveelheid platwerk - d.i. borden 
en schotels - is erg opvallend (in totaal 52 stuks). De zusters hadden dit 
tinwerk in de eerste plaats nodig bij de verzorging van de zinnelozen, al 
zullen zij er ook zelf wel gebruik van gemaakt hebben. De tinnen schotels 
en borden hebben daarom ook alle een zeer eenvoudige. functionele vorm, 
zonder enige versiering. Dit geldt trouwens ook voor de kannen, bierpullen 
en kommetjes . 

De zusters en nadien de Commissie der Burgerlijke Godshuizen blijken 
destijds hun tinwerk haast uitsluitend bij de plaatselijke tinnegieters gekocht 
te hebben. De oudste bekende tinnegieters van wie er zich in de verzameling 
een voorwerp bevindt is Joannes van Blehem jr. C 1707, t 1747), zoon van 
tinnegieter Nicolaus van Blehem C 1685, t 1718). Hij was trouwens de 
laatste vertegenwoordiger van een Leuvens tinnegietersgeslacht die dit 
beroep heeft uitgeoefend. Verder zijn er nog van een vijftal andere Leuvense 
tinnegieters uit de 18de eeuw produkten vertegenwoordigd in de verzame
ling van de Leuvense zwartzusters. Het leeuwedeel van de verzameling 
bestaat echter uit 19de-eeuws tinwerk en wordt gevormd door het tin van 
Rumoldus Carolus Hubertus Charlis C 1782, t 1858). Ook hij was de 
laatste tinnegieter uit een geslacht dat gedurende meer dan twee eeuwen 
(sedert 1628) niet minder dan 7 tinnegieters in Leuven heeft gehad. Van 
hem is niet alleen het grootste aantal tinnen voorwerpen in deze collectie te 
vinden maar zijn produktie blijkt ook de grootste vormenrijkdom te 
hebben. R.C.H. Charlis bezat ongetwijfeld het belangrijkste 19de-eeuwse 
Leuvens atelier. 

De zusters hebben op hun tinwerk het eigendomsmerk van hun klooster 
-een gearceerd ankerkruis- laten aanbrengen om het tegen eventuele 
ontvreemding te beschermen, zoals ook de gasthuiszusters-augustinessen 
een speciaal eigendomsmerk- een H. Elisabeth van Hongarije in een 
vierpas - op hun tinwerk hebben gestempeld (afb. 205). Blijkbaar hadden 
zij twee verschillende stempels laten snijden, maar van deze twee types is er 
echter slechts één terug te vinden op. het tin .dat zich nu in de Stedelijke 
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Musea bevindt (afb. 205). Dit eigendomsmerk wordt trouwens ook terug
gevonden op hun zilverwerk. . 

Naast dit ankerkruis zijn er op het tin vaak nog andere eigendoms
merken te zien, nl. losse kapitalen die vermoedelijk staan voor de initialen 
van vroegere bezitters. Deze borden zijn wellicht in het bezit van het 
klooster geraakt door schenking. De verzameling tin, die afkomstig is 
uit het oude klooster der zwartzusters, heeft weliswaar niet zo'n hoge 
ouderdom, maar kan ons alleszins een representatief beeld geven van de 
bewaarde produktie van de Leuvense tinnegieters gedurende de 18de en 

19de eeuw. MARC MEES 

176. SCHOTEL. - Leuven, Joannes (Nicolauszoon) van Blehemjr. C 1707, 
meester 1728, t 1747). 

Tin; 038,2cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem : 
a. Sint-Pieter met sleutel in de rechterhand en een boek vóór de borst, geflankeerd 
door de initialen I en B naast het hoofd en omgeven door een lauwerkrans. 
b. grote dubbele roos onder een kroon met vier beugels met in de band de initialen 

I V B. 
c. wapenschild met dwarsbalk (Leuven) met de initialen I N V en B. Op de boord 
de ingeslagen intitialen I V L Afb. 193. 

Leuven. Sledelijk Museum Vander Kelen-Mertens 
(bruikleen van hel D.eM.W.-Leuven. sederl1969. inv. nr. Tn. 98 ) . 

Afb. 193. _ Merktekens: a) stadskeurmerk. b) kwaliteitsmerk, c) meesterteken van Joannes 
(Nicolauszoon) van BIchem jr. (1707-1747), van Schotel. (tent. nr. 176). 

Licht gebogen boord met geprofileerde rand. 
Herkomst: deze schotel is afkomstig uit het klooster der zwartzusters van 

Leuven. [M.M.] 

Tent.: Oude kunst C.O .O . .. .. o.c., p. 123, nr. I, p. 237, nr. Tij l (met verdere bibliografie). 
Lit.: M. MEES, Leuvense tinnegieters (1279-1892 ) en hun werken ( 17de-19de eeuw) . Bijdrage tot 
de geschiedenis van het Leul'ense tinnegietersambacht te Leuven, (onuitgegeven lic. verhande-

ling), Leuven, 1984, p. 142. nr. 55. 
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177. SCHOTEL. - Leuven, Joannes Nicolaus du Hanne CO Rocroi (Frank
rijk, dép. des Ardennes), meester 1732, t vóór of in 1753). 

Tin; 038,3cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem : 

a. Sint-Pieter met sleutel in de linkerhand en geflankeerd door de initialen I en D 
naast het hoofd en omgeven door een parellijst. 

b. grote roos onder een kroon waarin de initialen I D. Op de boord een ingeslagen 
gearceerd ankerkruis. Afb. 194, 195 en 196. 

Leuven. Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens 
(bruikleen van /zet a .CM. W.-Leuven. sedert 1969. inl'. nr. Tn . 99). 

Licht gebogen boord met geprofileerde rand. Deze schotel is voorzien 
van het eigendomsmerk van de zwartzusters van Leuven. 

Herkomst: zwartzustersklooster. [M.M.] 

Tent.: Oude kunst CO.o .. . .. O.C., p. 123, nr. 2, p. 237-238, nr. Ti/4 (met verdere bibliografie). 
Lit.: M. MEES, Leuvense tinnegieters . .. . O.C., p. 142, nr. 56. 

Afb. 194. - Joannes' Nicolaus du Hanne (t voor of in (753), Schotel. (tent. nr. (77). 
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Afb. 195. - Merktekens: I) stadskeurmerk. 
2) kwaliteitsmerk van de Schotel. (tent. nr. (77). 

Afb. 196. 
Gearceerd ankerkruis. 
eigendomsmerk van 

de zwartzusters van de S('hot~l . 

(tent. nr. (77) . 

178. TWEE SCHOTELS. - Leuven, Ignatius Josephus Maugis C Nijvel. 
meester 1743, t 1765). 

Tin: 035.2cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem: 
a. Sint-Pieter met sleutel in de linkerhand en geflankeerd door de intitialen I I en M . 
omgeven door een parelrand. -
b. grote dubbele roos onder een kroon met vier beugels en met in de band de 
initialen I.I.M .. 
c. engel met palmtak in de rechterhand en geflankeerd door de intitialcn 1 1 en M , 
op gegranuleerde ondergrond en omgeven door een parellijst. Op de boord een 
ingeslagen ankerkruis. Afb. 197. 

Leul'en. Sledelijk MuSeltnl Vander Kelen-Mer!ens 
(bruikleen van hel a .CM. W.-Lel/l·en. sedert 1969. inl'. nr. Tn . 1(0) 

Lichtgebogen boord met geprofileerde rand . Deze schotel is voorzien van 
het eigendomsmerk van de zwartzusters van Leuven. 

Herkomst: zwartzustersklooster. [M.M.] 

Tent.: Ol/de kl/lISt CO.O . .. .. o.c .. p. 124. nr. 5·6. p. 237. nr. Ti /3 (met verdere bibliografie). 
Lit.: M. MEES. Lel/I'ense tinnegieters .. .. o.c., p. 142. nr. 57. 

Afb. 197. - Merktekens: I) stadskeurmerk. 2) en 3) kwaliteitsmerken van Ignatius Josephus 
Maugis (t 1765). TlI'ee schotels. (tent. nr. (78). 
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179. TWEE BORDEN. - Leuven, Franciscus Charlis (' 1736, meester 1761, t 1810). 

Tin; 0 24,2 cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem: 
a. Sint-Pieter met sleutel in de linkerhand en de initialen F en C naast het hoofd. b. grote dubbele roos met hartschild waarin een klaverblad of lelie en getopt met een kroon met in de band de initialen F.C. Op de boord een ingeslagen gearceerd ankerkruis. Afb. 198. 

Leuvell. Stedelijk Museum Valider Kelen-Mertens 
(bruikleen van het D.e.M. W.-Leuven. sedert 1969, inl'. nr. Tn. JOl) 

Afh. 198. - Merktekens: I) stadskeurmerk. 2) kwaliteitsmerk van Franciscus Charlis (1736-
1810). T'l'ee sc/wlels. (tent. nr. 179). 

Schuine boord met geprofileerde rand . De borden dragen op de boord 
het eigenaarsmerk van de zwartzusters . 

Herkomst: zwartzustersklooster. 
[M.M.] 

Tent. : Oude kUllsl CO.O ..... o.c .. p. 124. nr. 5-6. p. 238. nr. Ti/5 (met verdere bibliografie) . Lit.: M . MEES. Leuvellse lillllegielers .. . . o.C .• p. 143, nr. 58 . . 

180. SCHOTEL. - Leuven, Simon Guilielmus Minten (' 1739, meester 
1770, t 1809). 

Tin; (2) 32,2cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem : 
a. Sint-Pieter ten halve lijve, met twee sleutels in de rechterhand, boven een wapenschild (dwarsbalk in een vertikaal gearceerd veld (Leuven» en omgeven door een lauwerkrans en een parellijst. 
b. grote dubbele roos met hartschild (dwarsbalk in een vertikaal gearceerd veld (Leuven» getopt met een kroon met in de band de initialen S M. 
c. wapenschild (dwarsbalk in een vertikaal gearceerd veld (Leuven» met in het schildhoofd de initialen S M. Op de boord .de ingeslagen initialen GOW en POB en een ingeslagen gearceerd ankerkruis. Afb. 199. 
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Leuven. Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens 
(bruikleen van het D.C.M.W.-Leuven , sedert 1969. inl'. nr. Tn. 105). 

Afh. 199. _ Merktekens: I) stadskeurmerk. 2) kwaliteitsmerk van Simon Guilielmus Minten 
(1739-1809), Scholei. (tent. nr. 180). 

Lichtgebogen boord met geprofileerde rand. De schotel is op de boord 
voorzien van het eigendomsmerk van de zwartzusters. 

Herkomst: zwartzustersklooster. 
[M .M.] 

Inv. : J . CRAIl. P.V. MAF.s en L. VAN BUYTEN. IlIl'ellwris I'llll hel kl/llSlparri/1/0Ilili/1/ CO.O. 
o.e .. nr.Tj8; Ollde kUIISI CO.O . .... o.c .. p. 124. nr.8. 
Lit.: M. MEES. Lellvellse li/llwgielers .. .. o.e .. p. 143. nr. 59. 

181. BORD. _ Leuven, Joannes-Baptista Peeters sr. (' 1749. meester 1771, t 1835) of Joannes-Baptista Peeters jr. (' 1782, werkzaam vanaf ca. 1801, 
t 1867). 

Tin ; (2) 23.8cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem : a. Sint-Pieter met sleutel in de linkerhand en geflankeerd door de initialen I B en P 
en omgeven door een parellijst. b. grote dubbele roos getopt met een kroon met in de band de initialen I B P. c. engel met palmtak in de rechterhand en geflankeerd door de initialen I B en P op . een gegranuleerde ondergrond en omgeven door een parellijst. Eveneens op de 
bodem de ingeslagen initialen I V L. Afb. 200. Leuven. Sledelijk Museum Vander Kelen-Mertens 

(bruikleen van hel D.e.M. W.-Leuven. sedert 1969. inl'. nr. Tn. 116). 

Afb. 200. _ Merktekens: I) stadskeurmerk. 2) en 3) kwaliteitsmerken met meesterteken van 
Joannes-Baptista Peeters sr. (1749-1835) of jr. (1782-1867), Bord. (tent. nr. 181). 
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Schuine vlakke boord met een onderaan verdikte rand . 
Herkomst: het bord is afkomstig uit het klooster der zwartzusters van 

Leuyen. [M.M.] 

Tent: O"de kunst CO.O. " ' , O.C., p. 124; nr. 7, p.238, nr. Ti/6 (met verdere bibliografie). 
Lit.: M. ~EES, Leuvense tinnegieters ... , O.C., p.143. nr. 60. 

182. ACHTENTWINTIG BORDEN. - Leuven, Rumoldus Carolus Hubertus 
Charlis (Q 1782, werkzaam vanaf ca. 1808, t 1858). 

Tin; e ca. 24.2cm. 
\1erke:l op de onderzijde van de bodem : 
a. Sint-Pieter met sleutel in de rechterhand en een omgekeerd kruis aan de linker
zijde. omgeven door het randschrift R.C.H. CHARLIS in parelrand. 
b. grote dubbele roos met hartschild (dwarsbalk in een verticaal gearceerd veld) en 
getopt met een kroon met in de band de initialen .C.C .. 
c. enge!tje met palmtak in de rechterhand, omgeven door het randschrift R.C.H. 
CHARL:S in parelrand: een ingeslagen ankerkruis op de boord of op de onderzijde 
yan de bodem. Alb. 20 I. 

Leul'en . Stede/ijk Musewll Vunder Kelell- .\/errens 
(bruikleen van het D.e.M. W.-Leul'ell, sedat 1969, 

in l'. nr. Tn. 110-//5, 119-123, 126-127, 129-/32, 13./-144) . 

Afl>. 201. - M~rktekens: I) stadskeurmerk. 2) en 3) kwaliteitsmerken van Rumoldus Carolus 
Hubertus Charlis (1782-1858), Achtentll'intig borden. (tent. nr. 182). 

Schuine boord met geprofileerde rand. De borden zijn voorzien van het 
eigendomsmerk van de zwartzusters van Leuven (ankerkruis). Ze werden in 
de loop van de 19de eeuw aangekocht door de Commissie der Burgerlijke 
Godshuizen te Leuven als materiaal voor de verzorging van de zinnelozen. 

Herkomst: zwartzustersklooster. [M .\1.] 

Tent. : O:Jde kunst CO.O. "', o.c .. p. 124-125. nr. 22-29,31-32,37-41 ,43, 45-55, p. 239. nr. Ti/9 
(met ver~re bibliografie). 
Lil.: M ... lEES, LelJl·ell.\'e tinnegieters ... , O.C., p. 144, nr. 65. 

183. ZEVEN DIEPE BORDEN. -'- Leuven, Rumoldus Carolus Hubertus Charlis 
(" 1782. werkzaam vanaf ca. 1808, t 1858). 

Tin; 0 c:!. ~4cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem: cf. tent. nr. 182. 

lSO 

Leuven , Stede/ijk Museum Vander Kelen-Jferrens 
(bruikleen van het D.C.M. W.-Leuven, sedert 1969, inl'. nr. Tn . 145-Tn. 150). 

Diep, plat, licht gebogen boord met profielgroefje op de rand. 
Herkomst: de borden zijn afkomstig uit het klooster van de zwartzusters 

van Leuven. Ze werden in de loop van de 19de eeuw door de Commissie 
der Burgerlijke Godshuizen te Leuven aangekocht als materiaal voor de 
verzorging van de zinnelozen. [M.M.] 

lnv .: J . CRAB, P .V. MAEs en L. VAN BUYTEN, Inventaris voor het kunstpatrimonium CO.O . ... , 
o.c .. nrs. T /56-62; Oude kunst CO.O ... . , O.C., p. 125, nr. 56-62. 
Lit.: M. MEES, Leuvense tinnegieters ... , O.C., p. 144, nr. 65. 

184. KAN . - Leuven, Rumoldus Carolus Hubertus Charlis C 1782, 
werkzaam vanaf ca. 1808, t 1858). 

Tin; tot. h . 21 ,1 cm ; 0 basis 9,8cm. 
Merk op de onderzijde van de bodem : kleine dubbele roos met hartschild (dwars-
balk in een vertikaal gearceerd veld) getopt met een kroon met in de band de 

initialen .c.c. Leuven , Sledelijk Museum VllIlller Kelen-Merlens 
(hr llikleenvan het D.e.M.W. -Leuven, sedert 1969 , inl'. nr. Tn. 93 ) . 

Peervormig lichaam op een ingesnoerde voetring en met een naar boven 
toe vernauwende hals . Gewelfd deksel met gebogen rechthoekige klauwen 
een tweekakig scharnier dat verbonden is met het haakvormige oor. 

Herkomst: de kan is afkomstig uit het klooster van de zwartzusters te 
Leuven. Ze werd in de loop van de 19de eeuw aangekocht door de 
Commissie der Burgerlijke Godshuizen te Leuven als materiaal voor de 
verzorging van de zinnelozen. [M .M.] 

Tent. : Oude kunst CO.a . ... , O.e .. p. 124. nr. 14. p.239. nr. TiflO (met verdere bibliografie). 

Lit.: M. MEES. Leuvense tinllegieters ... , o.e .. p. 144. nr.66. 

185. SCHENKKAN. - Leuven, Rumoldus Carolus Hubertus Charlis 
C 1782, werkzaam vanaf ca. 1808, t 1858). 

Tin; tot. h . 23cm; 0 lOcm. 
Merk op de onderzijde van de bodem: kleine roos (cf. tent. nr. 184). Afb. 202. 

Leuven , Sledelijk Museum Van der Kelen-Merlens 
(bruikleen van hel D.e.M. W.-Leuven, sedert 1969, Înv . nr. Til . 97): 

Peervormig lichaam op een ingesnoerde voetring en met een naar boven 
toe vernauwende hals. Gewelfd deksel met verlengstuk boven de vijfzijdige 
sneb, gebogen rechthoekige klauwen een tweekakig scharnier dat verbonden 

is met het haakvormige oor. 
Herkomst: de schenkkan is afkomstig uit het klooster van de zwartzusters 

van Leuven. Ze werd in de loop van de 19 de eeuw aangekocht door de 
Commissie der Burgerlijke Godshuizen te Leuven voor de verzorging van 

de zinnelozen. [M.M .] 
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Afb· 202. - Rumoldus Carolus Hubertus Charlis (1782-1858), Schenkkan. (tent. nr. 185). 

[nv.: J. CRAU, P.-V. MAES en L. VAN BUYTEN, Jin'emaris I'all het kunstpatrimonium CO.O . .. .. 
O.C., nr. T/18; Oude kunst CO.O . .... O.C., p. 124, nr. 18. 
Lit.: M . MEES, Leuvense tinnegieters .... O.C., p. 145, nr. 68. 
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186. SCHENKKAN. - Leuven, Rumoldus Carolus Hubertus Charlis 
C 1782, werkzaam vanaf ca. 1808, t 1858). 

Tin; tot. h. 31,7 cm.; 0 basis 12,9 cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem (cf. tent. nr. 182): 
a. Sint-Pieter. 
b. grote dubbele roos. 
c. engel. 

Leuven. Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens 
(bruikleen van het O.C.M.W.-Leuven. sedert 1969, inv. nr. Tn . 94). 

De schenkkan heeft een peervormig lichaam op een ingesnoerde voetring 
en met een naar boven toe vernauwende hals. Het gewelfde deksel heeft een 
verlengstuk boven de vijfzijdige sneb, een schelpvormige klauwen een 
vierkakig scharnier. Het oor met duimrust heeft onderaan een tegengestelde 
voluut. 

Herkomst: de kan is afkomstig uit het klooster van de zwartzusters van 
Leuven. Ze werd in de loop van de 19de eeuw aangekocht door de 
Commissie der Burgerlijke Godshuizen te Leuven als materiaal voor de 
verzorging van de zinnelozen. 

[M.M.] 

Tent. : Ouele k'lllst CO.o .... , 0." .. p. 124. nr. 13, p. 239. nr. Ti/ll (met verdere bibliografie). 
Lit. : M. MEES, LelJl'ense tinnegieters .. . , o.c., p. 145, nr. 69. 

187. TWEE BIERPULLEN. - Leuven, Rumoldus Carolus Hubertus Charlis 
C 1782, werkzaam vanaf ca. 1808, t 1858). 

Afb. 203. - Rumoldus Carolus Hubertus Charlis (1782-1858), Twee bierpullen. (tent. nr. 187). 
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Tin; tot. h. 12,5cm; 0 basis 9,5 en IOcm. 
Merken op de onderzijde van de bodem: klein engeltje met palmtak in de rechter
hand en het randschrift R.C.H. CHARLIS, een ingeslagen gearceerd ankerkruis en op 
het deksel een ingeslagen Y (op het ene) en een S (op het andere exemplaar). 

Atb. 203 
Leuven. Sledelijk Museum Vander KeIen-MeNens 

(bruikleen van hel O.C.M.W.-Leuven. sedert 1969. inl'. nr. Tn. 89 en Tn. 95). 

Het gladde cilindervormige lichaam draagt een licht gebogen deksel dat 
met een gebogen rechthoekige klauwen een tweekakig scharnier aan het 
oor gehecht is. De bierpullen zijn voorzien van het eigendomsmerk van de 
zwartzusters van Leuven. Ze werden in de loop van de 19de eeuw aange
kocht door de Commissie der Burgerlijke Godshuizen te Leuven als mate
riaal voor de verzorging van de zinnelozen. 

Herkomst: zwartzustersklooster. 
[M.M .] 

Inv. : 1. CRAB. P.V. MAES en L. VAN BUYTEN, Illrellturis VUil het klll/stplltrinwniul1l CO.O .... 
O.C. , nrs. TI II en 12; Oude kunst CO.O ..... O.C . • p. 124, nr. 11-12. 
Lit.: M . MEES, Leuvense tinnegieters .... O.C., p. 146, nr. 72. 

188. ELF KOMMETJES. - Leuven, Rumoldus Carolus Hubertus Charlis 
C 1782, werkzaam vanaf ca. 1808, t 1858). 

Tin; h. 4,7cm; 0 met oren 24 cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem : klein engeltje met palmtak in de rechter
hand en het randschrift R.C.H . CHARLIS en een ingeslagen gearceerd ankerkruis. 

Atb. 204. 
Leuven . Sledelijk Museum Van der Kelen-Merlens 

(bruikleen vun hel O.C.M.W.-Leul'en. sedert 1969. inl'. nr. Til . 163-Tn. 173) . 
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Afb. 204. - Rumoldus Carolus Hubertus Charlis (1782-1858), Elfkommetjes. (tent. nr. 188). 

284 

Aan de ronde gewelfde kom op een kleine standring en met een verdikte 
liprand zijn twee horizontale drielobbige oren bevestigd, waarvan er één 
(inv. nr. Tn. 172) geperforeerd is om het kommetje gemakkelijk aan de 
heupriem te kunnen vasthaken. De kommetjes dragen het eigendomsmerk 
van de zwartzusters van Leuven. 

Herkomst: zwartzustersklooster. [M.M.] 

Tent.: Oude kl/nst CO.O . .... O.C., p.125, nr. 63-72, 82, p.238, nr. Ti /8 (met verdere bilbio
grafie). 
Lit.: M. MEES, Leuvense tinnegieters .... O.C., p . 146, nr. 73. 

189. NEGEN KOMMETJES. - Leuven, Rumoldus Carolus Hubertus Charlis 
C 1782, werkzaam vanaf ca. 1808, t 1858). 

Tin; h. 6cm; 0 met oren 20,6cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem: klein engeltje met palmtak in de rechter
hand en het randschrift R.C.H . CHARLIS, en een ingeslagen gearceerd ankerkruis. 

Leuven. Sledelijk Museum Vander Kelen-Merlens 
(bruikleen van hel O.C.M.W.-Leuven. sederl 1969. inl'. nr. Tn. 154-Tn. 162). 

Aan de diepe gewelfde kom op een kleine stand ring en met een verdikte 
liprand zijn twee horizontale spitstoelopende oren bevestigd. De kommetjes 
zijn voorzien van het eigendomsmerk van de zwartzusters van Leuven. Ze 
werden in de loop van de 19de eeuw aangekocht door de Commissie der 
Burgerlijke Godshuizen te Leuven als materiaal voor de verzorging van de 
zinnelozen. 

Herkomst: zwartzustersklooster. 
[M.M .] 

Inv.: 1. CRAB, P.V. MAES en L. VAN BUYTEN. In"enturis van het kunstpatrimonil/11l CO.O. 
o.c., nrs. Tf73-81; Oude kunst CO.O . ... . o.c., p. 125. nr. 73-81. 
Lit.: M. MEES, Leuvense tinnegieters .... O.C. , p. 146-147, nr. 74 . 

190. ZOUTVAATJE. - Leuven, Rumoldus Carolus Hubertus Charlis C 1782, 
werkzaam vanaf ca. 1808, t 1858). 

Tin; h. 6,5cm. 
Merk op de onderzijde in het voetstuk : klein engeltje met palmtak in de rechterhand 
en het randschrift R.C.H. CHARLIS . 

Leuven. Sledelijk Museum Van der Kelen-Merlens 
(bruikleen van hel O.C.M.W.-Leuven , sederl 1969, inl'. nr. Tn . 151 ) . 

Op het vierkant voetstukje dat met een ronde vernauwende welving 
uitloopt in een korte cilindervormige stam, rust een rond, komvormig bakje 
met uitkragende rand. Het zoutvaatje werd in de loop van de 19de eeuw 
aangekocht door de Commissie der Burgerlijke Godshuizen te Leuven als 
materiaal voor de verzorging van de zinnelozen. 

Herkomst : zwartzustersklooster. [M.M.] 

Tent.: Oude kunst C.O.O . .... O.C., p. 125, nr. 83, p.238, nr. Tif7 . 
Lit.: M . MEES, Leuvense tinnegieters .. .. O.C. , p. 147, nr. 75. 
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191. TWEE SCHOTELS. - Leuven, Joannes (Nicolauszoon) van Blehem jr. (" 1707, meester 1728, t 1747). 

Tin; 038, I cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem (cf. tent. nr. 176) : 
a . Sint-Pieter. 
b. grote dubbele roos. 
c. wapenschild 
&1 op de boord de eigenaarsmerken: 
a. de ingeslagen kapitalen GLK. 
b. in een vierpas de H. Elisabeth van Hongarije met een kroon op het hoofd en twee in de rechterhand. Afb. 205. 

Leuven. zusters augustinessen . 
huis Mori/lon. On::e-Liel'e-VroulVstraat . te Leuven. 

. ' :~~'I' -::. ;~.;.,,;.'., , , 'r.," . • .,;: 
.':iJ r · ~':f 

.. ,~.~:~' i;."; , .\"l. ~,, ~~. ~)I .,.:!t). _/-:?ti~ 
~- ' , .) ~ .... 
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Afh. 205. - H. Elisabeth van Hongarije. eigenaarsmerk van het Sint-Pietersgasthuis op Joannes (Nicolauszoon) van BIchem jr. (1707-1747). Twee sc/IIJ/e!.,· . (tent. nr. 191). 

Deze grote schotel met licht gebogen boord met geprofileerde rand draagt op de boord het eigenaarsmerk van de zusters augustinessen van het Groot Gasthuis van Leuven: in een langwerpige vierpas staat de H. Elisabeth van Hongarije of van Thüringen met één kroon op het hoofd en twee in de hand. Wegens de sterke slijtage zijn andere details moeilijk te onderscheiden. De hèilige die zich tijdens haar leven had toegelegd op liefdadigheid, was vaak de patrones van gasthuizen. Zo ook te Leuven waar het Groot Gasthuis ook wel Sint-Pietersgasthuis of Sint-Elisabethgasthuis werd genoemd. Volgens een latere traditie zou het gasthuis zijn ontstaan te danken hebben aan Sofia, de dochter van de H . Elisabeth van Hongarije en echtgenote van hertog Hendrik II van Brabant (1235-1248). Deze overlevering verklaart niet alleen de naam van het gasthuis maar meteen ook het voorkomen van deze heilige op het eigendomsmerk van de 
gasthuiszusters. Het klooster van de gasthuiszusters werd tijdens de Franse Revolutie niet opgeheven en blijkbaar hebben de zusters een deel van hun oud huisraad tot nu toe weten te bewaren. 

Herkomst: Sint-Pietersgasthuis. 
[M .M.] 

Lit.: M. MEES. Leuvense tinnegieters .... O.C., p. 85 en 147. nr. 76. 
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192. TWEE GROTE SCHOTELS. - Tienen, Ludovicus Josephus Huseweels 
("Mechelen 1759, tTienen 1832). 

Tin; 035,3cm. 
Merken op de onderzijde van de bodem: a. Sint-Germanus met kromstaf in de rechterhand en geflankeerd door de initialen 
I en H. 
b. grote roos getopt met een kroon met in de band de initialen L.I.H. c. cartouche waarboven gevleugelde putto bij een aambeeld. Opschrift L.I.HusE
WEELS/PUER ETAIN DANGLETERRE. Afb. 206. Leuven. Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens 

(bruikleen van het O.e.M. W.-Leuven. sedert 1969. inl'. nr. Tn . 106- Tn.107 j. 

Afh. 206 . _ Merktekens : I) stadskeurmerk. 2) kwaliteitsmerk. 3) meesterteken van Ludovicus 
Josephus Huseweels (1759- 1832). Tlree grote schotels. (tent. nr. 192). 

Licht gebogen boord met profielrand. 
Herkomst: de schotel is afkomstig uit het klooster van de zwartzusters 

van Leuven. 
[M.M.] 

Tent.: Oude kunst co.a ..... O.e., p. 124. nr. 9-10. p . 237. nr. Ti/2 (met verdere bibliografie). 
Lit. i.V .m. LJ . HU,seweels: Oud tin uit Tienen . Kataluog. Tienen. 1979. p.17. 
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