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Twee Brusselse tinnegieters: 
Pierre-Emîle Van der Borght en 
Antoine-Théophile Törschen 

Pierre-Emile Van der Borght 

Algemene historiek en kroniek van de werkplaats 

Tony J. Dangis 

Geboren te Brussel op 5 maart 1862 als zoon van Pierre-Gerard, 
bediende, en van Elisabeth Sleewaegen, geboren te Laken 1. 

Tijdens de volkstelling van 1876 woont hij met zijn broers en ouders 
in de 't Kintstraat nr. 44, waar zijn vader het beroep van beenhouwer 
uitoefent2. 

In de hoedanigheid van fabrikant huwt hij op 28 augustus 1888 met 
Amelie Trullemans, kleermaakster, geboren te Brussel op 13 april 
1863 en dochter van Pierre, wonende te Parijs. Terzelfdertijd leggen 
zij de verklaring af dat zij de wens uitdrukken, hun dochter Elisabeth
Joséphine Trullemans, die buiten het huwelijk geboren is te Brussel 
op 13 mei 1887, te willen erkennen en dit te wettigen3. 

In vennootschap met Antoine-Théophile Törchen starten zij in het jaar 
1887 met een loodgieterswerkplaats, gelegen in de Cureghemstraat nr. 
624. De nog bestaande registers van de patentplichtigen vermelden 
hen tot het jaar 18925. ' 

S.A.B.: Registre de naissance, acte n° 1076. 

2 S.A.B.: Vo1kstellingvan 1876 - RegisterP7,F" 1334. 

3 S.A.B. : Registre des mariages 1888, acte n° 130. 

4 S.A.B.: Registre des patentes, année 1887, section 3. 

5 S.A.B .: Registre des patentes, année 1888 à 1892, section 3. 
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In de hoedanigheid van tinnegieter woont hij bij de volkstelling 
van 1890 met zijn echtgenote en drie kinderen op hetzelfde adres6. 

In 1900 woont hij in de Cureghemstraat nr. 45 en is er vermeld als 
meester-tinnegieter 7. 

Vanaf 1906 bezit P.-E. Vander Borght, in eigen beheer een tingieterij 
waar vooral afgewerkte, kleine gebruiksvoorwerpen en toeleveringen 
voor stokers, bier- en wijnhandelaars werden vervaardigd. Het geva
rieerde assortiment van tinnen bedieningszuilen, voorzien met hun 
kranen, gootstenen, afdruipen, spoel- en wasbakken voor herbergen, 
cafés en aanverwante neringen, wordt nog aangevuld door de nood
zakelijke bierpompen8. 

Vanaf het jaar 1948 en nog steeds in 1951, is hij gevestigd in de 
Cureghemstraat, 259. 

Uit onze studie mogen wij de gevolgtrekking maken, dat voorwerpen, 
afkomstig uit deze Brusselse tinnegieterwerkplaats, nog zeldzaam 
voorkomen in verzamelingen of musea. 

Gebruikte merken 
1. De gekroonde roos, met in de band van de kroon de initialen 

"P.Y.D.B ." en met in het hart een klimmend leeuwtje. 

6 S.A.B.: Volkstelling van 1890 - Register Q3, F0562. 

7 S.A.B.: Volkstelling van 1900 - Register N9, f01665 . 

8 S.A.B. : Almanach Général du Commerce de l'Industrie, année 1906 me Cure
ghem, 45/47 (cfr. bijlage I). 

9 S.A.B. : Idem, années 1948 et 1951. 
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2. De Sint-Michiel, met aan weerszijden de initialen "P.v." en 
"D.B." 

Antoine-Théophile Törschen 

Algemene historiek en kroniek van de werkplaats 

Geboren te Brussel op 22 januari 1852 als zoon van Vauthier Joseph, 
meubelmaker, geboren te Ruremonde lO, en van Marie-Dominique
Alexandrine Timmermans 11. 

Bij de volkstelling van 1890 is hij gedomicilieerd "BId de l' Abattoir, 
33". 

Hij verblijft er in het gezin van zijn oudere broer, vanwaar hij op 20 
augustus 1897 zijn woonst verplaatst naar de Cureghemstraat nr. 4912. 

Bij de volkstelling van 1900 staat hij ingeschreven op bovenvermeld 
adres in de hoedanigheid van meester-tinnegieter13 . In vennootschap 
met Pierre-Emile Vander Borght start hij in het jaar 1887 met een 
loodgieterwerkplaats, gelegen in de Cureghemstraat nrS 62 en 64. 

Hun samenwerking zal standhouden tot ca. 190814. Gedurende deze 
periode hadden zij steeds drie werklieden in vaste dienst. Vanaf het 
jaar 1889 maken zij gebruik van een loodpletmolen, aangedreven 
door gas15 . 

10 S.A.B.: Registre des décès, année 1881, acte n02177. 

11 S.A.B.: Registre des naissance 1852, acte n0347. 

12 S.A.B.: Volkstelling van 1890 - Register M3, F0445 

13 S.A.B.: Volkstelling van 1900 - Register N8, F01667. 

14 S.A.B.: Alrnanach Général du Commerce de l'Industrie: année 1887 à 1904, 
me de Cureghem nr. 64 et année 1906 à 1908, me de Cureghem nr. 46. 

15 S.A.B: Registre des patentes, années 1887 à 1892, section 3. 
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Het vennootschap Antoine-Théophile Törschen en Pierre-Emile 

Vander Borght 

Kroniek van de werkplaats 

Vanaf 1887 nemen de vennoten de werkplaats met gereedschappen, 

matrijzen, merkijzers en de afgewerkte tinnen gebruiks-voorwerpen 

over van Antonius-Joannes Van Engelen, die eveneens gevestigd was 

in de Cureghemstraat. 

Het Sint-Michielsmerk en het grote-roosmerk, die zij op hun eigen 

productie sloegen, zijn behalve de initialen, de identieke weergaven 

( . van deze, voorheen toebehorende aan A. -1. Van Engelen. Op dezelfde 

wijze en zonder modificatie is ook zijn origineel merkijzer met de 

gekroonde X door de nieuwe eigenaars in gebruik genomen16. 

Een deel van hun voorwerpen zijn voorzien van een volgnummer, dat 

refereert naar de grootte of de omvang van een welbepaald artikel en 

waarin verschillende varianten verkrijgbaar zijn. 

Gebruikte merken: 
Vanaf 1887 tot ca. 1908 

1. De gekroonde roos, met in de band van de kroon de initialen 

"T.T. P.v." 

16 Tony J. DANGIS, 'Nederlandse tinnegieters in België" (I)' in Tinnewerclc, 16de 

jaargang, nr. 2, pp. 24-31 . 
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2. De gekroonde roos, met in de band van de kroon de initialen "T. T. P. V." -

3. De Sint-Michiel, met aan weerszijden de initialen "T. T" en "P. V. " 

4. De gekroonde X merkijzer overgenomen van A.-J. Van Engelen. 
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5, Volgnummer 

Bekende productie: 
Borden en dienborden, schotels, papkommetjes, schenkkannen, in
houdsmaten en de zgn. "kardinaalschotels". 

Plaat uit J. WEYNS, Volkshuisraad in Vlaanderen, 
dl. 3, p. CCLXI, foto 361 


