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DIT BLAD ZAL OM DE TWEE MAANDEN VERSCHIJNEN - Nr 25 - APR. 1976 

NATIONALE GAZET 

DE ANTIQUAIR 
OFFICIEEL BLAD VAN DE KAMER VAN 

DE ANTIQUAIRS VAN BELGIE EN VAN DE BELGISCHE 
KAMER VAN DESKUNDIGEN IN KUNS1WERKEN 

DAMES EN HEREN, DEZE GAZET DIE EEN PASTICHE WIL ZIJN 
VAN DE OUDE KRANTEN, KAN ALLEEN DANK ZIJ UW MILDE GIFTEN BESTAAN. 

ALLE INSCHRIJVERS EN VRIENDEN ZIJN WELKOM. 

,Het was voor ons, antiquairs, een groot genoegen om dit jaar onze tentoonstelling geo
pend te zien door de Heer l:eo Tindemans. Door zijn aanwezigheid bevestigde de Eerste Mi
nister het officiële .karakter welke onze manifestatie stilaan verwerft. We houden er aan hem 
bijzonder te danken voor de belangstelling die hij voor ons beroep aan de dag legde, voor 
zijn vriendelijkheid en voor de deskundigheid waarmee hij zich op ons gespecialiseerd terrein 
bewoog. Hierin ligt het geheim van zijn populariteit en van het vertrouwen dat het land hem 
schenkt. Onze dank gaat eveneens naar Mevrouw Rika De Back er, Minister van de N eder
landse Cultuur die met haar spreekwoordelijke eruditie het tema van de tentoonstelling be
sprak: «De Uitstraling van de Vlaamse Kunst ». De geslaagde plechtige opening WáS, zoals 
men pleegt te zeggen, een traditionele gebeurtenis in het cultureel leven van onze hoofdstad. 
Naast belangrijke personaliteiten flit de politieke, diplomatieke en artistieke wereld, waren 
ook de meest verwoede verzamelaars uit België, Europa en andere werelddelen aanwezig. 
Door de, gal:anties die zij de kopers biedt, heeft onze Beurs ongetwijfeld een plaats van kapi
taal belang veroverd op de Kunstmarkt. Ze is belangrijk door de kwaliteit van de ten-
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Tinnen soepterrin. 18e eeuw (Verz. Zeberg). 

HET TIN 
Keurstempels en merken. 

Het tin is een der bekendste metalen. Het 
werd 5.000 jaar geleden al gebruikt, maar 
ter legering met koper (5-20 %) voor de 
restauratie van het brons. . 

Er bestaan dus zeer oude sporen van het 
tingebruik maar het duurt tot in de XIIIde 
eeuw' voor men enig teken van organisatie 
bespeurt bij de tinnegieters.. . 

De eerste die hierover spreekt is Etienne 
Boileau, provoost van Parijs, in zijn "boek 
der ambachten", rond het midden van de 
XIIIde eeuw. 

Omstreeks 1285 is de gilde van de tinne
gieters in Nuremberg de belangrijkste gilde 
van de stad. 

Omstreeks 1301 vermelden de stadsar
chieven het bestaan van tinnegieters in 
Bremen, en in Parijs (5), omstreeks 1320 
in Frankfurt en in 1345 in Lübeck. Om
streeks 1400 in Zwitserland èn in Zweden. 
Op de keurstempels van de tinnen voorwer
pen staan altijd de merken van de makers. 
Een Parijse verordening uit 1613 schrijft 
elke gevestigde meester voor om de voor-
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werpen die hij thuis vervaardigd met zijn 
persoonlijke keurstempel te merken. Deze 
individuele stetnpels moesten gedeponeerd 
worden, meestal in het lokaal van het am
bacht, om er een tinnen plaat, de zgn. in
sculpatieplaat, mee te beslaan, ter controle 
van de voorwerpen uit een atelier. 

Voorwerpen zonder keurmerk betekenen 
ofwel fraude, ofwel tin van bedenkelijke 
kwaliteit of dat het voorwerp vóór de kon
trole verkocht werd .. Het ontbreken van een 
stempel betekent dus niet altijd dat het v~or
werp vals is. 

Er zijn ook tinnen voorwerpen die naast 
het merk van de meester, een merk in het 
reliëf van het dekor vertonen, dus reeds in 
de gietvorm aangebracht. Men vindt dit 
merk meest op Duitse stukken die vaak in 
reliëf werden gegoten. Het is het merk van 
de kunstenaar die het reliëf graveerde. 

Wanneer de volledige naam op een keur
stempel voorkomt is het meestal een recent 
voorwerp, want tot in het midden van de 
XVIIIde eeuw gebruikte de meester enkel 
zijn initialen. 

De plaats waar de keurstempel is aan
gebracht hangt af van de kwaliteit van het 



tin. Gewoonlijk werd het fijne tin onderaan 
gestempeld en het gewone tin bovenaan. 
Over het algemeen erkent een Franse verorc 
dening uit 1643 dat fijn tin (in Duitsland 
Feinzinn) een legering is van 90 % tin en 
10 % lood en dat gewoon tin (Probezinn) 
een legering is van 80 % tin en 20 % lood. 

Vanaf die datum bestaan er, voor elke 
meester persoonlijk, twee welverschillende 
keurstempels, een voor fijn tin (ongeveer 
anderhalve à twee cm. ook, ovaal- of kar
doesvormig) een andere voor gewoon tin 
(ongeveer 8 milim. hoog). De "Kroon" 
met de initialen van de Meester is een der 
oudste fijne tinmerken maar wordt steeds 
met andere merken gebruikt. De "roos" die 
meestal met de "kroon" gebruikt wordt 
diende aanvankelijk voor fijn tin, maar later 
ook voor gewoon tin. 

De "engel" werd aangebracht op tin van 
zeer grote kwaliteit. Meestal vindt men het 
merk op vals tin. 

Het merk "London" betekent niet altijd 
dat het stuk in Londen werd gemaakt. Het 
werd ook in de provincie gebruikt en zelfs 
buiten Engeland om 1 00 % zuiver tin aan 
te duiden, zonder loodlegering. 

Soms treft men op een voorwerp meer
dere merken aan : het merk van de stad of 
van de eigenaar. Deze laatste is van geringe 
waarde voor de studie van de merken en is 
gewoon een historische referentie. Een voor
werp met het merk van de eigenaar draagt 
de initialen of nog de wapens van de eige
naar. Tenslotte was er ook de ijkstempel die 
tot bewijs dient voor de inhoudsmaat van 
een voor de handel bestemd voorwerp. 

Helaas zijn de reeds hoger vermelde in
sculpatieplaten - kostbare dokumenten bij 

BESTE VRIEND LEZER, 

Exemplaar van een paar tinnen avondmaalkruiken. 
18e eeuw. Duitsland (een ervan werd gestolen ten nadele 
van de verzameling Zeberg). 

de studie van de merken - praktisch vol
ledig verdwenen. Ze gingen vooral teloor 
toen de ambachten afgeschaft werden. 

J. ZEBERG. 

~ 
~ De gazet « De Antiquair» verschijnt nu al viet· jaar. 
Dank zij Uw talrijke aanmoedigingen en de bijdrage van Uw abonnement kunnen wij onze 
aktie doorzette11: een band leggen tussen de verzamelaars en de antiquairs. 
Het abonnement kost nog steeds 300 Fr. 
Wij hopen U dit jaar nog bij onze lezers te mogen rekenen en verzoeken U daarvoor de 
som 1Jan 300 Ft'. te willen storten op de bankrekenmg 310-0002841-17 van de «Antiquair». 
Dank bij voorbaat. 
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