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Gastsprek~f~;èn tinkëIlnerTony Da~ms werd in ROtt~td~f:ribêroofd . ... .. 

Welfilschattell '0 · de ,-:t.,~,., houw 
;" ", . 

; wevaii"grqot- of overgrootmoeder kre- ' 
gen, h.ebben waarschijnlijk méér emo
tidnele dan financiele waarde. Tot deze 
vaststelijng kwamen een 50~tal sy~pa
thisantenvan DeVlierbes,de Heem- , 
kundige Kring van Beerse,ná.~enkeur;:" 

, avond inTe~pell:J.0f. , ' ' , , ' 
-.-,' 

E
nkele uren' voor tin-, " ' keurstempels ;,>endus de: , 

, ' kenner,rony Dangis 'ouderdom van·het Belgisch tin '. 
, " in Beeise, het woord ,: zijn : samengebracht. ,: Ruim ' 10 ;:. 
' . ' nam, werd in , Rot- ' jaar gelèdenbegönTony Dan- " 
terdam voor ,· méér , dan .. gis een speurtocht naar die ver- :' 
200.000 frank tin uitzijn wa- ,' schillende stempels en kon zo 
gen , gestolen ... Ook de dia- ' ongeveer 1.600 verschillende 
reeks , waarmee de spreker tingieterij en identificeren .. Aan 
normaal de avond inleidt, de hand van deze stempels kent : ' 
was verdwenen. Ma!:lr geen Dangis de tingieter, ' hij weet 
erg. AlS Tony Dangis het wanneer deze werkte ' en kan 
eerste tinnen voorwerp in meteen ' de ' vermoedelijke ' 
handen neemt, vergeet hij al- ouderdom .van het voorwerp ', 
Ie n~righeid, e~ vertelt op e~n ' meedelen. ' " " , 
boeIende maruer over tingre- : ' Antwerpen, B~sel en Dam- . ' 
ters ' en keurstempels. «We me zijn ,toonaangevend voor , 
spreken van oud of antiek tin het Belgisch tin, maar ook in I 

. "':.:. ,"_. 
; ... .. " 

. ::' " , : .. -

~'ianneer er zich, op de on- Geel en Turnhout waren enke" . 
~erkant van' het voorwerp, Ie gekende tingieters. Mevrouw 
keurstempels bevinden». be- Van Den Broeck bezit een 
gint hij. «Deze keurstempels kleinpapkommetje van tingie
waren het handelsmerk van ter Anthony Van Gastel van 
de tingieter. Ze werden aan- Turnhout, die werkte van 1780 , 
gebracht tet, in de Franse tot 1820. Mevrouw Van Hoeck , 

InRo~erdam ~erd voor ruim 200.000 fr. tin uit de wagenv~n tj~kenner Tony Dangis gestolen / foto SBM 

. tijd midden vorige eeuw, sa- heeft een' tinnen bord waarop bezit van een tinnen bedpan. 
men met de gilden ook de de keurstempd staat van de Een «medisch» voorwerp dat 

. ambachten , verboden wer- , zoon van deze Anthony Van tussen 1830 en 1870 in Geel ge-

d~T6t: " ,~i~daa~j b~siaat ', ~r:; ~as;,~~~ ~~~82ïnt~~d~866. ' ~~t~eli:~:r:~~~ , een zekere 
geen naslagwerk waarin de ' Hortence Mostmans is in het 

/ 

Soms is,Ïemand ontgooçhpld voor dat een voorwerp dat kIasseerd moet worden . 
als d,e kO.W,t;pot van groq.!~qe- " overgrootmoeder «in de fleur ' «Het voornaamste is dat je 
der het . :pr:~dikaat «modern» van haar leven» kocht, mogelijk bet graag ziet, maar het kan, 
meekrijgt .. '. , " ;., ', ,slechts uit het begin van deze bij wijze van spreken, giste-

Dan rekent Tony Dangis ons eeuw is en als modern tin ge- ' ren gegoten zijn.» - SBM. ' 
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. moderne voeten voelen zich helemaal niet· ' 

. meer thuis in een houten kloinp~; . , 
l1il'l \ enallgen door een rceks tanden, Op die 
l1lallier kunnen planten uit de grond gewipt 
11111 den 7()nder dat de wortels beschadigd 
1':1~, CI\. ,..Ie Illag 7.oiets niet met een riek pro
IWl1'I\ " , waarschuwt Beeekman, "Want een 
I id: heelt ronde tanden en werkt eigenlijk als 

zomer dienst doen om de fruitbomen af te 
schermen .tegen hongerige vogels. "Fruit
netten zijn er eigenlijk te licht voor", zegt 
Greeve. "Zeker bij iets grotere vijvers hangen 
ze gemakkelijk door of raken te op een andere . 
manier beschadigd. Er zijn echter speciale vij-

. Er bestaat tevens een soort sandaal met ' 
pinnen. Wanneer je die önder je voeten bindt 
tijdens het maaien van het.gras; prikje kleine 
luchtgaten in de bodem, "Om te voorkomen 

Met medewerking van Tuincenter Beeck
man, Herentalsebaan 231-237, 2100 Deurne, 
tel. 03/321.55.61. 

Tin: hoeveel is echt, hoeveel is vals? 
~I H.J= 'f ~ ,r 
;)..r-2'l~ 

~~~?, 

Nl'gt'l1lil! pl"llcelll \':111 hel 11l0-

dlïlll' lin heyal \\Tlisllaar lin, maar 
1:1111.'. l1il'l hl'll'l"I"cl' nlagc dat l"I"ill ge
,I:I!,(' II sl:lal . Fr he,laal immers geen 
11 (' I Il'li.ikl' ['pnllllk . Dal is de Vl1(lr-
11:1:1111'll' l"l' IIChl ,ie I'an linexpcrt 
'1 Ill1y '1:111gis. 

'lallgi, lias ill I lJRO medestiçhter 
\ :111 dl' Vlaamse Til1\Tl'elligillg. Hij 
,Idl l'CIl lIaslag\\Trk samen over 
Ikll!i'l'hl' lillgiclers, m('f de her
kllillsiell de outlc-rdom van hun pro
dllklL"l1 e11 7. ,,1 11 dertiell jaar heh ik 
/1111 ':11 I.'i .()()(l tillnell stukken ill han
dl ' l1 ).'l 'had . Ik hL"ll lij~tell ell steek
k:I:lIll' l1 :1:l11gelcgd, en OIH.lertussen 
Ip , lI I (l()(l tillgielerijen of tin
'1l'lIlJwls gelt,kalisccrd . Via exper
li'l" 1lt10p ik nog nieull"e stukken op 
Il' s""ll'n", lcgl Dangis. Tin werd al 
in lh' Ilutlileid onlgonnen. De Ro-
11 H' i liL" 11 IIllcl11dcn het slol/ili/lm, een 
h"II:l1l1in!! dil' 1111 nog w(lrdt gehruikt 
ill dl' ,l"Ill'iklillde (SII). Tot voor kort 

was tin een uiterst kostbaar metaal. 
Samen met goud en zilver behoorde 
he! lat de drie melaien die door de 
rooms-katholieke kerk als heilig 
\"erden beschouwd. Omdát het me
taal niet giftig is en goed gietbaar 
door de lage smelttemperatuur 
(231,9 C), gebruikte men het veel in 
de voeding. 

Namaak 

Tony Dangis vond slechts twee 
stukken tin uit de 15de eeuw, een 
twintigtal uit de 16de, een zestigtal 
uit de I 7de en het overgrote deel uit 
de 18de en 19de eeuw. "Na 1900 
werd nog zelden waardevol tinwerk 
geproduceerd. tenzij namaak", zegt 
hij onomwonden. "Negentig pro
cent is namaak. Er zit wel tin in, 
maar niet het percentage dat erin 
staat gestempeld , Het kan dertig tot 
veertig procent 7.ijn. Wettelijke con
trole bestaat niet. Het is in ieder 

geval niet gemakkelijk narraak van 
echt te onderscheiden." 

"Tin is inderdaad te herkennen 
aan het krakende geluic;l bij het 
plooien, maar ook als er zeventig 
procent lood in zit en dertig procent 
tin kraakt het nog. Kortom, tin 
kraakt, in welk percentage ook. Het 
gewicht is wel een herkennings
factor. 

Als er veel lood in zit, weegt het 
voorwerp relatief zwaarder. Ook de 
glans is belangrijk. Als men tin 
poetst, achter glas iet en er vanop 
twee meter naar kijkt, moet het 
blinken als zilver. Tenslotte is er de 
prijs. Een echte tinnen schotel met 
een diameter van dertig centimeter 
betaal je al gemakkelijk drieduizend 
tot vierduizend frank. Als het per
centage tin lager is dan het per
centage lood kom je er al met dui
zend frank." Kenners kunnen antiek 
tin, 19de eeuws en ouder, onder-

scheiden van modern ,Jin". Vroeger 
werd tin gegoten in hron7.cn giet
vormen, daarna wenJcn het herhaal
delijk afgedroogd met natte vodden 
en op een soort draaibank afgerond 
met een beitel. Dat gebeurde ma
nueel, en de vormen zijn dus onre
gelmatig. "Modern tin wordt ge
goten in plaaster-, zand- of 
klei vormen. Dat is minder stevig 
dan eeri bronzen vorm eri leidt tot 
afkorreling van het tin. Nu dompelt 
men stukken onder in koud water. 
Dat gaat snel, maar op termijn kan 
het tot barsten leiden. Tegenwoor
dig ·maakt men alles machinaal. 
Modern tin heeft regelmatige vor
nlen." 

Merktekens 

De herkomst van antiek tin is 
vooral te achterhalen aan de hand 
van een aantal merktekens. Vroeger 
werden die in het voorwerp ge-

Koelkasten voortaan lief voor de ozonlaag 
1)1 ie i:I:II I "lll' dl' dcadline heert Siemens 
"l'l l IL'l'k, kllelbslen op de markt die ge-
1I1:I:1kl l ijll CII fl1l1Clillncren zonder ehloor
IJ "' 'I' . kl l( ,lwall'J"slofTcn, de hekende Cf<K' s. 
Tijtll'ns dc conferentie 1',\11 Montreal in sep
Ilïlllwr 111R 7 l"TI' mili t'uprobkmen werd 
"l'lI \( "kdi!! \erhod op het gehruik van 
('1 K', ill het \·ooruit7.icht gesteld tegen 
I t)q(, . 11;1:11 (11' \ol1l"uitlopend heeft Siemens 
l(\l"ll'lIell .~l'111:I:1kl die noch in de isolatie, 
IIlwh hj til' kOl1dcproduktie Cf<K's ge
hili i kl' lI . 

("I "tll'l fllll\I' -J..tll,hyaterstof is cen 
IlI l't1111:1 tI:11 ill de jaren \'ijftig werd ont-

verdwenen was. Kleine vreugde slechts, 
want de CFK's waren vervangen door 
HFC' s (waterstof-fluor -koolwaterstof). 
Het zou nog tot voorjaar 1993 duren voor
aleer men erin slaagde ook c;le fluor te eli
mineren en een koeltoestel te fabriceren die 
CFK- én HFK-vrij waren. Het "mirakel" 
dat deze ,.propere" koelkast mogelijk 
maakte heet heel prozaïsch ,,Rl 34a". 

Minder koelkasten 

In gewone mensentaal: een niet-on
vlambaar, niet-explosief gas (butaan bij 
voorheeld kan ook voor koelinl! l!ehrnikt 

beiteld. Er is het herkomstteken 
(stadswapen. plaatsnaam, afbeel
ding van ecn heilige enz.), het rnecs 
'terteken (symbool, naam of initialen 
meestertingieter), het kwaliteits- of 
controlemerk (afbeelding van een 
roos, een hamer, een engel, "fin'" 
enz.) en het eigendomsmerk (ei-. 
genaar, familiewapen enz.). 

Volgens Dangis is het moment 
om tin te kopen aangebroken. De 

. antiekmarkt is in elkaar gestuikt, en 
de tinprijzen liggen vrij laag, zeld
zame stukken uitgezonderd. 

Ten slotte nog cen wij7.e raad van 
de expert: .,Geloof nict alles uil de 
volksmond. Hct is niet waar dat tin
pest (aantasting en poëdervorming) 
optreedt bij koude temperaturen. 
Ooit nam een expeditie tin mee naar 
Nova Zembla. Het verbleef er jaren 
en verkeert ook nu nog in goede 
staat." 

-P.D.C. 

VELT 
.kalender 
VELT brengt een dubbele 
kalender 1994 uit: een 
handige wandkalender voor 
woonplaats of keuken, plus 
een aparte duidelijke werk
kalender die de tuinder dag 
na dag adviseert bij zijn ac
tiviteiten. 
De kalender promoot het 
genieten van de verschil
Ipn,tp ";p rfl1;,,plptTlpnt,," 7" 



Tony Dangis brengt alle Belgische 
tinvoorwerpen in kaart 

Weinig antiek tin' 
te vinden, in Boom 

De Bomenaars en andere 
- mensen uit de streek hadden 

zaterdag de kans om hun tinnen 
erfstukken te laten keuren in het 
gemeentelijk museum. Tony 
Dangis uit Elewijt, een autoriteit 
op het vlak van antiek tin, was er . 
twee dagen samen met tin-ken- , 
ner De Graef aanwezig. Het 

Dat dergelijk onderzoek niet 
altijd motiverend werkt, bewij
zen deze cijfers. Van de 15.000 
stukken die Dangis al controleer
de, zijn er slechts twee stukken 
uit de 15de eeuw, een 20-tal uit 
de 16de eeuwen een 6O-tal uit de 
17de eeuw opgedoken. Wanneer 
van oud tin wordt gesproken gaat 
men maar tot de periode 1900 .. 
Alles wat daarna komt is meestal 
van erbarmelijke kwaliteit of na~ 
maak. 

De 
jen 

ten 

.uk 
en-
'er, 
Ci
der 
~an 

,werd een magere buit: Slechts 
een 2O-tal personen met tinnen 

· voorwerpen daagden· op. Het . 
· meeste werd als kitsch afgedaan'. . 

Tony. Dangis behoort tot het Wat' Is oud?' 
selecte groepje. tinkenners in .. 
België. dat uit een 3O-W: leden' Ook' als, niet-kenner; vertelt 

. ' bestaat~ . De leden van de·V1aam- Tony Dangis kan je voor jezelf 
se:tinvereniging, waarbij ook enl. een·selectie-maken. Het' tin. was, 

Walen aangesloten zijn, ko- aI3.000 tot.4;()OO jaar voor Chris,.~ 
enkele keren per' jaar bij . tos. bekend~' Als men aaJr:' d~ .. . 

l~eJlkalu: ' OD1', hun; kennis bij · te · onderzijde, vaD het voorwerp;: . 
:1(sclJllve:n en; de- laatste' gegevens. ruWe! uitsteeksels of een' mmder ' . 

uit: te wisSelen~' glad.oppervlak.aantreft • .kaiiinen. . 
. :rot ,.nu' bestaat: er geen:enkel' er,zekervanzijndathetinzaridis. 

naslagwerk waarin de fabricage- gegoten eD-dateert van ria, l200~. 
pláats~ ~. herkomst-van de voor- Hiervoor gebruikte men bronzen 

. we~ffi en .. dc' ouderdom ' van gietvormen eD- werde", de 'stuk" 
B4Ilgi!èlttiri-zijtÎ;samengeflrtièht. ken'. nadien. op" een draaibank:-' 

: ~ 10.' geleden . begon afgeddraaid. Voor .1550 ongeveer-
' I.~ .~UIIY' ."iUIIW' metbet'Verz3inelcn we~, en. stenen. g1etvom,t~",,-ge

VBIlI3lIICI BelgiSche gegevens~ HiF . brwkt . . .,.. '. '. .. . ., .;, .. : ' i; 
wU~ ZIJnt;'. catalogus; uitgvCD'; Ül,; ' . Bovendien .kan aangenomen

Mè!:tdllt dOcilbeiocbtDan- : ,wo ~en. dat alle borden en;~?
' gi~:'zoW8t alle. ·inUsea. in. België. . t~l~ . (de·pla~ voorwerpenym tin; 
Door dc~ta1rijke contacten, gaan. .. dIe ID. Belgae werden' gemaakt,. 

· dédeureii naarhettid voor.:Tony twee. stempels moetell! hebben. 
Dangis. steeds gemakkelijker De ene slaat terug, op het' dorp, 
on ' de stad, of de' streek waar het 

· pe , werd gemaakt en de andere gaat 
De boer op; over de gebruikte legering tin. 

. .' "Inde loop vim, deze 10 jaar 
· heti ik zowat 15.000 stuks tin iil: 
mijn handen gehad .. Ik.heb hier-

· van' allemaal lijsten: aangelegd;. 
zodat ik. weet' waar welke voor-· 

. werpen zich bevinden, ofwel in 
musea ofwel in' privé-collecties . . 
Ondertussen heb ik. zo'n 1.600 
verschillende tingieterijen of de 

. . herkomst van de stempel( s) on
deraan het tin, weten thuis te 

· bren~en. ~· · 

Afhankelijk.van.de belangrijk,.. 
heid,. van de steden. in vervlogen, 
tijden komen de tinnen voorwer~ .. 
pen'. uit' bepaalde steden;. Ant
werpen, Brussel en:Dammezijn 

. hier de voorbeelden. Ruim 60% 
van alle tot nu gecatalogeerde' 
voorwerpen: komen uit het 

. Vlaamse landsgedeelte. Een beo. 
vestiging dat er in · Vlaanderen' 
meer tingieterijen waren dan in. 
Wallonië. 

Als toemaatje' toonde Dangis. 
"In Nederland bestaat alJan~ enkele voorwerpen die hij' ge-

ger een. dergelijke catalogus. , · brui kt bij zijn lessen of bij voor.
maar daarin zijn slechts 600 voor.- drachten; Onder andere krijgen 
werpen van verschillende giete- we het' .kleinste stukje tinnen 
rijen opgenomen. Ik hoef dus nu speelgqed te zien dat tot nu toe· 
al niet meer te ' blozen. Deson- werd teruggevonden. Het betreft 
dank! ben ik me ervan bewust dat een schoteltje van ongeveer 3 
het een werk is dat nooit eindigt. centimeter diameter dat dateert 
Via dergelijke expertise hoop ik uit de 17de eeuw. Verder ook 
steeds nieuwe stukken te kunnen lepels die bij ruimingswerken .. 
opsporen enJof te, kunnen catalo- ooit uit de Di jle werden opgevist .. 
geren", aldus · spraakwaterval ' Het tin is door de ouderdom dan. 

'Tony Dangis. . . zwart uit~slagen. Het gaat om 
Hij is een man die toevallig een' natuurlijk gevormde be

met het tin in aanraking kwam schermlaag. . ' 
maar ondertussen een fanatieke Wie vrij zeker is bepaalde an
kenner is geworden die elke tieke tinnen voorwerpen in zijn , 
frank: en. seconde van zijn vrije bezit te hebben, kan. altoijd te
tijd met . heel veel liefde in het recht bij Tony Dangis, Vmne-
onderwerp tin stopt. straat 32,2959 in Elewijt .. 
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\} Dendermonde ontdekt het eigen tin 
.{' .~, 
i ~ 
i 

DENDERMONDE - Op 
uitnodiging van de Oud
heidkundige Kring van het 
Land van Dendermonde be
oordeelde Tony Dangis, me
destichter van de Vlaamse 
Tinvereniging, in het stad
huis van Dendermonde 
tientallen tinnen voorwer
pen. Dendermondenaars 
kwamen met borden, kan
nen, lepels af, maar slechts 
weinigen konden echt ge
lukkig worden gemaakt . 
Tussen de enkele waarde
volle stukken herontdekte 
Dendermonde ook het ei-
gen tin. 

Expert Tony Dangis had 
vooral oog voor de merktekens 
die op de meeste stukken tin 
zijn weer te vinden. De stem
pels lijken typologisch het best 
op deze van de zilversmeden. 
Tot aan het einde van de 18de 
eeuw waren de tingieters trou
wens ook verenigd in een am
bacht. Zij bekleedden in de 
middeleeuwen een benijdens
waardige positie in de maat
schappij. Het " herkomstteken" 
geeft de stad of de streek waar 
de tin gieter verbleef. terwijl het 
"meesterteken", veelal met de 
initialen van de tingieter, zijn 
identiteit verklapt. Het "kwali
teitsmerk" geeft de waarde 
(gehalte) ' van het tin en het 
"eigendomsmerk'" leert wie er 

Pottekijkers in het Dendermondse stadhuis ontdekten Dendermonds tin. "(Foto HDA)I 

eigenaar van was. Tony Dangis 
bezit vandaag zo'n 1.600 mees
tertekens en in Dendermonde 
ontdekte hij er drie nieuwe. 

Het was niet al tin dat blonk 
in de Reynoutzaal van het 
stadhuis. Vaak bleek het tin 
een te hoog gehalte aan lood te 
bevatten of ging het gewoon 
over vei'liiJ.(:lnjzêr':~;;·Dê,- tinnen 
voorwerpen haalden hoogst 

zelden hoge prijzen. 
Toch liffi'amen er fraaie en 

waardev<'flle stukken aan het 
licht. Zoals een Brusselse 19de 
eeuwse trekpot die geschat 
werd op 7.000 frank of een 
even Brusselse kan, goed voor 
15.000 frank. Belangrijk tin 
bleek het Duitse kaiserstin, het 
tin van, Corm~an elll het Engels 
tin in Dendermonds bezit. En 

,-:,~:":~:(!'.:n~.;~~ . ! ' I " , :1 .11:' .~ . 'dJ I •. 
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dan waren er de kreetjes van 
verbazing bij de ontdekking 
van Dendermonds tin van de 
18de eeuwse tingieteIis rfami
lies Derboven en Collier. Het 
herkomstteken DM (Dender
monde) duwde de waardeprijs 
de hoogte in. Het maakte de 
expertiseavond van de Oud
heidkundige Kring'": look ,.echt 
Dendermonds . (HAD) 



Heeft u nog-tinnen voorwerpen in huis? 
I 

Over tin valt er meer 
te vertellen dan je zo 
zou denken; Er zijn 
zelf~ tin-experts. Eén 
zo'n tin-expert, te 
weten Tony Dangis, 
tevens docent aan de 
antiquairsopleiding in 
Gent zal op 25 oktober 
aanstaande een avond 

dat kleine tinnen erfstuk toch de Stichting en ook geeft de ! 
wel waardevoller dan u dacht, Stichting kerstkaarten uit met I' 

of misschien kleeft er wel een afdrukken van originele, antie
bijzonder verhaal aan vast... ke prenten van Aardenburg. I 
Katinka lonita, secretaris van "In het Aardenburgs museum I 
ae Stichting Vrienden van het · zijn er maar 2 tinnen voorwer- I 
Aardenburgs Museum: "Ik pen,' namelijk 2 tinnen dek- ' 
hoop dat er veel mensen op seis", zegt Katinka lonita" ze 
deze' avond afkomen. Tony . waren bedoeld om op aarde
Dangis weet echt heel veel van :, Werken 'potten te zetten. In 
tin af en hijwèet zijn publiek Aardenburg is vroeger geen 
goed te Doeieri Het is natuur- ' tingieterij geweest en de dek
lijk ook , erg .. leuk dat mensen .. seis komen dan ook , van , een 

over ti nf, verzorgen in " hun tin kunnen laten taxeren.- ""tingièterij uit Brug'ge'" e'n' , ze 
',~ ~n yèelll:'-erl~e rJ hebber)tinnen. ,; ' çlateren, uit het eind van de 18e 

Aardenburg'; :, ,;" voorwe'rp,eri'iri'ihuis. Het is echt, ' eeuw: Ook .bij opgravingen is 
_,' ';,";":,de ,"moeite:' wàar,d om, deze :} ~r ' iri,' Aardenburg weinig of 

Op uitnodiging' van de StlCh. "" avondÎ' vï'iJl , t~ houden , ,voor' ,. gee'n tin "'~ g!3vonde'1" :: ', Waar
ting Vrienden' van het Aarden~ , ! orwDangis7' j" " ',,: 'i. schijnlijk ' is er dus bij 'de Aar
burgs M.useum tal Tony Dan- ' 'De';Stichting 'Vrienden 'van het denburgse ' bevolking meer 
gis niet alleen spreken over tin, Aardenburgs Museum ' . heeft "vreemd" tin te vinden dan in 
er zuiler:t ~ o:okdia;~ vertoond als doel om ~, (natuurlijk) het het r:nuseum. ~ .. . Neem het dus 
worden'; 'e!1 zar " gelegenheid museum te óndersteunen en . gerust mee, u kom, misschien 
zijn om vragen te stellen en oo~, alles ,op historisch gebied,,; nog , voor j verrassingen " te' 
last but not least, Tony Dangis in Aardenburg. Zo heeft de staan ... ' " 
zal de door de bezoekers mee- Stichting ook', de Wallenroute De avond in het Dorpshuis aan 
gebrachte tinnen voorwerpen aangepast.'.iäë Schansen route de Westmölenstraat in Aar
taxeféri'.Dat belooft' een leuke is nu aan de beurt), het Castel- denburg begint om 19.30 uur. 

I ' avond te worden. Misschien is lum is eenveryvezenlijking.van De,entree is gratis. " 

J,5_ I O , I ~~~ 
c...... 
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Tony Dangis trekt tinnen vazen in twijfel 
OUDENAARDE - De voordracht, ge
koppeld aan een expertise, over oud tin in 
de abdij Maagdendale en georganiseerd 
door het stadsarchief in samenwerking met 
de Geschied- en Oudheikundige Kring 
bleek een voltreffer. Niet alleen een flink 
aantal burgers met vragen in het achter
hoofd, maar ook deskundigen en antiquairs 
kwamen op de avond met Tony Dangis af. 
Ook al wegens de gratis expertise. 

Tony Dangis, van de Vlaamse Tinver
eniging, pakte uit met een boeiende en flink 
geïllustreerde voordracht en waarschuwde 
de niet-kenners meteen voor de talloze ver
valsingen. 

"In de achttiende eeuw bijvoorbeeld 
werden doopschotels vervaardigd. Als der
gelijke stukken te koop aangeboden wor-

. den ben je echter best op je hoede. Eind 
achttiende en begin negentiende eeuw werd 
de opstaande rand van borden dikwijls ver- . 
sterkt met hamerslagen. Op dergelijke bor
den zie je dan ook in die opstaande rand 
kringen met indrukken van de harrier." 
Tony Dangis maakte bij tinnen kannen ook 
onderscheid tussen deze waarbij de gego
ten delen horizontaal of verticaal werden 
aaneengezet. Klap op de vuurpijl was ech
ter het moment waarop Dangis zei sterke 
aanwijzingen te hebben dat de twaalf be
roemde tinnen kannen in Oudenaardse 
stadhuis niet in Oudenaarde gemaakt zou- . 

den zijn. "Het is bekend dat Oudenaards tin 
eerder zeldzaam in, er werden hooguit zes
tig stukken gemaakt. Het is dan ook weinig 
waarschijnlijk dat hier iemand de techniek 
kende om de vazen te maken . Bovendien 
vindje op die vazen géén keurmerk dat echt 
Oudenaards is, ook géén bril bijvoorbeeld. 
Integendeel Slaat in de vazen een klau
wende leeuw die wèl op veel Gentse stuk
ken voorkomt." 

Meteen rees er protest in de zaal. Anti
quair Wilfried Vanderweeën, blijkbaar 
flink voorbereid, haalde een kopie boven 
van een bladzijde uit de Oudenaardse stads
rekeningen van 1459. Daar staat te lezen 
dat het stadsbestuur zijn inwoner Pieter 
Penninck diende te betalen voor het ver
vaardigen van 12 tinnen kannen. Het aantal 
klopt, de grootte klopt, het gewicht klopt 
(samen 233 pond) dus is twijfel uitgeslo-
ten." . .. 

Wilfried Vanderweeën gaf grif toe zelf 
op zoek te zijn naar Oudenaards tin. "Als je 
weet dat er twintig stukken met de Ouden
aardse kloosterzusters meegingen naar het 
moederkloostuin Dendermonde en je telt 
daar die twaalf vazen bij, blijft er niet zo
veel meer over." Elie Verhaeghe beves
tigde dat: "Door een erfenis kreeg ik twee
honderd tinnen stukken in mijn bezit, waar
van er slechts twee in Oudenaarde gemaakt 
werden." .' . . ·1:\ 

';J .. ~. 

EDWIN LEFEVRE 

De aanwezigen hadden flink wat echt of vermeend oud tin mee. 

. Tijdens de expertise achteraf bleek niet 
alleen dat er inderdaad veel rommel op de . 

. markt is, maar ook dat authentieke stukken 
niet echt grote sommen waard zijn. Drie-

duizend frank voor een tinnen schotel uit de 
achttiende eeuw is inderdaad niet echt we
reldschokkend. 

-J.V. 
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Geluk en ongeluk liggen 
dicht bij elkaar op keuring 

BEERSE - Ruim tweehonderd bezit
ters van kunstvoorwerpen zakten vorig . 
weekend af naar het Tempelhof om 
hun bezittingen te laten schatten. Om
dat ze het risico niet wilden lopen om 
net als vorigjaar in de drukte verzeild 
te raken, stonden ze alom acht uur 
voor de deur te drummen. 

Paula Machiels, Achilles 
Maryns, Ariane Massez en · 
Tony Dangiz hebben elk op 
hun vakgebied v:erschillende 
mensen gelukkig gemaakt, 
maar ook anderen zeer on
gelukkig. Zoals de man die 
dacht dat hij een echte Dali 
in zijn bezit had. «Ik moest 
de man teleurstellen. Het 
was een reproduktie», zegt 
Achilles Maryns. 

De familie Mampaey had 
meer geluk. Zij kocht ooit 
op een kunstmarkt een 
schilderijtje vanwege de 
mooie kleur van de voorstel
ling en de ronde vorm van 
het kader. «Ik vond het iets 
bijzonders en heb daar toen 
graag achtduizend frank 
voor gegeven. Nu blijkt dat 

het een Noors werk is van min
stens honderdvijftig jaar oud.» 

Wie bij Tony Dangis - ex
pert in tin, zilver en brons - te 
rade gaat, krijgt naast een 
waardebepaling ook een uitge
breide uitleg over de periode, 
de maker en de kwalIteit van 
het kunstvoorwerp in kwestie. 
Dat ondervond ook een jonge 
vrouw uit Beerse die een bron
zen beeldje liet schatten dat ze 
ooit in een galerie in Parijs had 
gekocht. Tony was er niet ka
pot van en wees op verschillen
de zaken, zoals de manier van 
gieten, waardoor het beeldje 
volgens hem toch wat man
keerde. De vrouw zat er zicht
baar verlegen mee, want ze had 
e:r destijds een aardig bedrag 
voor betaald. 

Tony Dangis schat de waarde van een voorwerp en geeft ook achtergrondinformatie / WTVV 

Velen zijn nu een illusie ar- voorbeeld was de zogenaamde 
mer, anderen zijn rijker gewor- opaalglazen lamp die van oud 
den. «Er waren mensen die porselein bleek te · zijn. Er 
nietsvermoedend de meest kwam ook iemand met een 
waardevolle zaken in huis had- honderdvijftig jaar oude gitaar. 
den», zegt Maryns. «Een mooi Die heb ik voor alle zekerheid 

doorgestuurd naar een rela
tie die daarin is gespeciali
seerd. Dat is te delicaat. Zo
iets kan 5.000 frank waard 
zijn, of een half miljoen.» 

Ton WIGGENRAAD 
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unst of nep in Tempelhof 
Desk,undigen onderzoeken 
gekoesterde, voorwerpen 

I Beerse 
Vorig jaar waren er250 gega~ 

digden in Tempelhof voor de 
eerste keurdag die daar werd ' 
inericht. Bezitters van oude -
vermoedelijk - waardevolle 
voorwerpen maakten gretig ge
bruik van het aanbod . Om te 
onderzoeken of de gekoesterde 
stukken mochten gerangschikt 
worden bij 'kunst' of integen
deel bij 'kitsch' waren vier des
kundigen uitgenodigd door 
Heemkundige Kring De Vlier
bes in Tempelhof. Om 16 u. 
moest men de inschrijvingen 
stopzetten om de keurders toe 
te laten m hun uitputtend werk 
te kunnen afmaken . De organi
satoren kunnen terugkijken op 
een vlekkeloos verloop. Op 3 

maart gaan ze e~ opnieuw aan 
beginnen. ' 

Iri de voormiddag wordt ge
keurd van 9 tot 12 u. en in de 
namiddag vlll113 .30 u. tot 18 u. 
Per meegebracht voorwerp 
moet slechts 100 fr. keurings
kosten worden betaald. Kijken 
kost niets. Tijdens. de middag- , 
pauze kan een hapje verorberd 
worden in het gloednieuw 
heemkundig café dat iil het 
gerenoveerd Koethuis van 
Tempelhof is ondergebracht. 
Het Heemkundig Museum 
Tempelhof is de hele dag ge
opend. 

De dames Ariane Massez en 
Paula Machiels zijn deskundig 
op gebied van Europees aarde
werk, Oosters porselein en 
schilderijen, grafiek en prent-

Keurder professor Tony J. Dangis is zondag weer present op de kunstad 'Kunst of 
nep'. C> Foto:TOG 

kunst. De heer Achilles Ma
ryns is een expert op gebied van 
kunstvoorwerpen uit de 19de 
en 20ste eeuw, lokale schilder-

kunst en restauraties. Profes
sor Tony J. Dangis heeft 'oude 
metalen' als specialiteit geko
zen maar weet meer dan vol-

doende om ' eender welk voor
werp te kunnen thuis wijzen. 
Info : Jan Oostvogels , 
014/312. Ui, 19. 

. __ .. _. _ _ . __ ._ .. . _-_ ... _--_ ... _-----------_.~._-~.-•. ~~~.-~~~---~ 
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Dendermonde. Specialist Tony Dangis gaf na afloop van zijn boeiende voordracht ook zijn 
waardeoordeel over de vele linnen voorwerpen die de bezoekers hadden meegebracht (folo 
Piel Hermans) 

Belgisch tin: uitstekende kwaliteit 
De Oudheidkundige Kring 
van het Land van Dender· 
monde organizeerde in 
het stadhuis een boeien· 
de expertise avond rond 
het tema Belgisch tin. 
Daarvoor werd een beo 
roep gedaan op de beste 
expert in deze materie: 
Tony Dangis. Hij was in 
19BO medestichter van 
de Vlaamse Tinvereniging 
en is sedert drt jaar lid van 
de Advieskommissie van 
het Antwerpse Stercks
hofmuseum. Hij is nu vol
op bezig met het samen
stellen van een naslag
werk waarin hij alle geken
de gegevens over de Bel
gische tingieters en over 
de herkomst en de ouder
dor:n van hun produklen 
hoopt samen te bundelen. 
Hij bezocht daartoe alle 
musea in ons land en be
studeerde vele verzame
lingen in binnen- en bui
tenland. Tony Dangis 
heert zowat 15.000 stuks 
tin in zijn handen gehad. 
Daarvan legde hij lijsten 
en steekkaarten aan. Hij 
heert 1600 verschillende 
tingieterijen of tinstem
pels weten thuis te bren· 
gen. Via expertises zoals 
in Dendermonde, hoopt 
hij nog nieuwe stukken te 
kunnen opsporen. 

- VoeLde expertise in het 
stadhuis van start ging 
werd er eerst een geïllus
treerde voordracht gege
ven over tin. Daaruit ont
houden we dat \In een me
taal is dat al In de oudheid 
door de GrieKen en de Ro
meinen werd ontgonnen. 
Belangrijke vindplaatsen 
waren eertijds het zuid
westen van Engeland met 
Cornwall. Tot een zeer re
cent verleden was tin een 
kostbaar metaal. In de 
middeleeuwen werd het 
alleen gebruikt om spe
ciale voorwerpen mee te 

maken zoals liturgisch en vermeldingen als 'fin' 
vaatwerk, begrafenisattri- en 'Engels tin '; en het ei
buten. spiegels en juwe- gendomsmerk met de 
len. Samen met goud en voorstelling van een fami
zilver was het een van de liewapen, een blazoen of 
drie metalen die door de de initiatalen van de ei
katolieke kerk als 'heilig' genaar. 
werden aanvaard. In de Tijdens de expertise wer-
12de eeuw kwamen de den een vijrtigtal voorwer
eerste ambachten tot pen aangebracht. Niet al· 
stand en het was niet ver- leen door mensen uit 
wonderlijk dat de tingie· Dendermonde, maar ook 
ters, binnen deze am· uit verder afgelegen ste
bachten, een benijdens- den. Tussen al die voor
waardige positie inna- werpen waren er enkele 
men. Een van de voor- waardevolle, zoals een 
naamste kenmerken van erg zeldzaam Chatelet 
tin is dat het een krakend bord uit de 1Bde eeuw, 
geluid voortbrengt wan- een Brusselse kan van 
neer men het plooit. De August Bartholomé uit de 
helderheid van drt geluid 19de eeuw met een waar
is kenmerkend voor een de van 15.000 fr, een Eng
bepaalde legering, waar· else inhoudsmaat uit de 
van de kwaliteit uit ge· 19de eeuw van James 
maakt wordt door de do- Yeates, een bord Uit de 
sering van verschillennde 1 Bde eeuw met een DM
komponenten. Tin wordt merk wat staat voor Den
meestal vermengd met dermonde, verschillende 
lood, soms met bismuth trekpotten die voor medio 
en antimoon of zelfs ko- sche doeleinden werden 
per. De tingieter bracht op gebruikt, Engelse en 
zijn produkten merkte- Franse borden met 4-
kens aan, net zoals de zil- merken, een Duitse scho
ver- en goudsmeden dat tel uit de 19 de eeuw. een 
deden. Dat was nodig om schotel uit Dendermonde 
de herkomst en de echt- van het atelier van Domin
heid te kunnen nagaan. Er icus Collier (lBde. eeuw 
zijn verschillende merkte- dus) die meer dan 10.000 
kens zoals het herkomst· fr waard is in Dendermon
teken met een voorstelling de en ook Duits Keizerstin 
van de wapens van een dat biezonder gegeerd is 
stad of streek. de woon- en in Duitsland 500 mark 
plaats van de tingieter. de ' en meer waard is. Maar er 
afbeelding van een heili· zat ook heel wat nep-tin 
ge; het meesteneKen met tussen. Vooral pollepels 
een sprekend symoool al uit ijzer vervaardigd die 
dan met in kombinalle met vertind werden. 
een datum: het kwaiitelts· 
of kontrole merK met af· 
beeldingen van bloemen 
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