


TIN 

Tinnen voorwerpen werden in onze gewesten vooral als tafel
en keukengerei gebruikt. Aanvankelijk werd tin beschouwd als 
pronkgerei. Toen in de 15de en 16de eeuw de invoer van tin uit 
Bohemen, Saksen en Engeland massaal toenam, werden de prijzen 
gedrukt en kon iedere welgestelde burger tin kopen. Tin werd 
gewaardeerd omwille van zijn matte en warme glans. 

Sinds 250 na Chr. tot in de middeleeuwen is het Engelse Corn
wall (en Devon) de enige leverancier van tin in Europa. Reeds voor 
het begin van onze jaartelling kende men er een belangrijke 
til'lexport. De Romeinen importeerden grote hoeveelheden Engels 
'plumbum album'. Ook onze streken voerden in de middeleeuwen 
grote voorraden Engels tin in. Wanneer er omstreeks het midden van 
de 1 2de eeuw tin wordt ontdekt in het Boheemse Ertzgebergte en in 
Saksen, komt er een einde aan het monopolie van Engeland . 
Tijdens de 1 5de en 16de eeuw kochten de Nederlanden het tin 
vooral in Duitsland in de grote stapelplaatsen van Leipzig, Frankfort 
en Neurenberg. Neurenberg was tevens een belangrijk tinnegieters
centrum . Op het einde van de 15de eeuw wordt de markt in Vlaan
deren steeds meer gecentraliseerd. In 1487 sloten Keizer Maximili
aan en Filips van Bourgondië een verdrag over de oprichting van een 
grote stapelplaats te Brugge van waaruit het tin verder naar de 
verschillende ateliers verdeeld kon worden. Tijdens de 16de eeuw 
was In onze streken Mechelen een zeer belangrijk 
tinnegieterscentrum . 

Tinmerken 

Tin is te zacht om zuiver te gebruiken. Daarom wordt het 
steeds gemengd met een ander metaal: koper, antimonium, bismut 
of lood. Het meest zuivere tin noemt men clare tin of fijn stof. Het is 
zuivere bloktin slechts gemengd met twee procent koper of soms 
twee procent lood (Ioydersel). Deze eerste kwaliteit werd gekeurd 
met een roosmerk. In de Zuidelijke Nederlanden werd dit merk 
omstreeks 1525 verplicht. De gekroonde roos is het bekendste 
kwaliteitsmerkteken voor fijn tin. Waarschijnlijk komt dit merkteken 
uit Engeland, van het koningshuis van de Tudors. In Antwerpen 
gebruikte men deze rose van Engelant. Aanvankelijk diende de roos 
als merkteken voor de eerste, later voor de tweede kwaliteit. 
De tweede kwaliteit bevatte twee en een half tot vier pond lood op 
honderd pond tin en had als merkteken de gekroonde hamer . Keurtin 
of kannetin had een hoger percentage aan lood, variërend van 8 tot 
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33 procent. Lood had het grote voordeel dat het aanzienlijk 
goedkoper was dan tin. Niet zelden werd een te grote hoeveelheid 
aan de legering toegevoegd, wat noch de stevigheid noch de 
schoonheid ten goede kwam. Bij huishoudelijk vaatwerk was dit 
bovendien schadelijk voor de gezondheid. Verschillende steden 
vaa[digden dan ook verordeningen uit over de maximum hoeveelheid 
lood die mocht worden toegevoegd. Zo was te Brugge in 1489 
hoogstens vier procent lood toegelaten. 

Alle tin werd streng gekeurd door de gilden. Om het toezicht 
op het naleven van de voorschriften mogelijk te maken, moest ieder 
stuk dat werd verkocht, gemerkt zijn. De volgende merktekens 
warèn vereist: het meesterteken duidde de maker van het voorwerp 
aan; het kwaliteitsmerk gaf de hoeveelheid lood of ander metaal aan 
dat werd toegevoegd; het stadsmerk, meestal het stadswapen of de 
beginletters van de stad, kan worden beschouwd als een bijkomend 
kwaliteitsmerk. Meestal was het meesterteken ook kwaliteitsmerk, 
bijvoorbeeld een gekroonde roos met de initialen van de meester. 

Vervaardiging van tin 

Tinnen voorwerpen werden over het algemeen gegoten. In een 
legering met lood werden tin en lood samen gesmolten. In een 
legering met koper werden de metalen apart gesmolten en achteraf 
gemengd. Vaak ook hersmolt men oud tin. Om de onzuiverheden uit 
het oude tin te verwijderen, roerde men de gesmolten massa met 
een vochtige groene boomtak of met een rauwe aardappel die beves
tigd werd op een stok. Het vuil dat zo kwam bovendrijven, kon 
worden afgeschept. 

Het gesmolten tin werd gegoten in een gietvorm van klei of 
steen. Vanaf het midden van de 16de eeuw werd de gietvorm 
meestal in koper of brons vervaardigd. De gietvorm bestond uit twee 
of meer afzonderlijke delen die goed aan elkaar moesten sluiten en 
niet mochten verschuiven. Ze werden aan elkaar vastgemaakt door 
middel van 'vormhegten' . Deze vorm hechten mochten echter niet al 
te strak zijn aangespannen. Men moest er immers op toezien dat de 
lucht uit de vorm kon ontsnappen bij het ingieten van het tin. 
Bij complexe vormen, bijvoorbeeld kannen, werden de verschillende 
onderdelen, zoals het lichaam, het deksel, het handvat en de tuit, 
afzonderlijk gegoten en nadien aan elkaar 'geweld'. ·Bij .. het wellen 
worden de stukken metaal verhit en wanneer ze week genoeg zijn, 
stevig op elkaar gedrukt. Maar eerst moesten alle oneffenheden 
worden verwijderd. Hiervoor gebruikte de tinnegieter vijlen, beitels 
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en raspen. De onderdelen werden op de draaibank bevestigd. De 
vrouw of een leerling van de tinnegieter draaiden het rad aan een 
constante snelheid zodat het werkstuk mooi en regelmatig kon 
worden gebeiteld en gevijld . Nadien werd het gietstuk met agaat
steen en zeepwater gepolijst. 

14 
Stads kan 
Tin, roosmerk op de binnenkant van het deksel en op de bodem, 
1538 
Hoogte: 58cm; K.M.K.G. Inv. V 2582 

De kan heeft een hoge voet en is 58 cm hoog. De korte 
gewelfde buik is in het midden ingesnoerd. De lange hals heeft in het 
midden een profielrand. De knop van het deksel is bekroond met een 
zittend leeuwtje. Bovenaan op het S-vormige oor bevindt zich het 
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jaartal 1538. Een roosmedaillon werd aangebracht op de binnenkant 
van het deksel en op de bodem van de kan. 

Stads kannen zijn schenkkannen waarmee wijn in kleinere 
kannen werd uitgeschonken. Met de kleine kannen werden de bekers 
gevuld. De stadskan werd gebruikt bij officiële gelegenheden. Hier
mee bood het stadsbestuur de bezoekers de erewijn aan. Het was de 
magistraat van de stad die de wijn moest schenken. Zo kreeg een 
raadsman van de koning van Engeland, toen hij in 1426 op bezoek 
was in de stad Rotterdam, wijn aangeboden van het stadsbestuur. Er 
werden toen zes stadskannen wijn voorzien! 
De stadskan, ook wel 'cimarre' of 'cymaise' genoemd, is meestal vrij 
groot, heeft een hoge voet, een zeer lange hals en een cylindrische 
of plat bolvormige buik. De ingesnoerde buik van dit exemplaar kan 
worden beschouwd als een voorbeeld van laat-gotische maniëristi
sche vormgeving. 

Veelal kennen we de makers van zo'n stadskan niet. En 
wanneer er geen wapen van de stad op staat, is de herkomst ervan 
onbekend, zoals dit het geval is bij deze stadskan. In Oudenaarde 
echter zijn twaalf presentkannen bewaard waarvan we, dankzij een 
bewaarde rekening van de stad uit 1459, de maker nog kennen, 
namelijk Pieter Pennyne. 

15 
Tinnen bord 
16de eeuw 
Doorsnede: 20,5cm; K.M.K.G. Inv. Ti. 3125 

Het bord is zeer plat en heeft een brede platte boord met een 
verdikte rand. Op de bovenkant van de boord bevindt zich een 
gotische S in een schildje. Het bord werd gevonden bij werken 
uitgevoerd in de buurt van Aarschot en dateert uit de 1 6de eeuw. 

Aanvankelijk sneed men het vlees met een zelf meegebracht 
mes op een snede roggebrood of een platte houten teljoor. In de 
loop van de 1 5de eeuw werd de snede roggebrood vervangen door 
een tinnen plaatje als bord. De eerste tinnen borden hadden nog de 
vorm van hun houten voorgangers. Ze waren rechthoekig of rond. 
Tinnen bordjes zien we vrij dikwijls afgebeeld op 15de-eeuwse 
schilderijen. Deze vroege dunne, schijfachtige borden waren zeer 
eenvoudig. Later werden de bordjes voorzien van een licht 
opstaande, brede of vlakke boord en ontstonden de zogenaamde 
etensborden . 
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De kardinaalsborden of -schotels, die op een kardinaalshoed gelijken, 
hebben een licht verdiept middenstuk. Dit bekwam men door het 
bord te hameren. 

16 
Tinnen bord 
Ca.1500 
K.M.K.G. Inv. 3128 

Dit diepe bord heeft een gewelfde umbo in het midden. De 
boord heeft een verdikte rand. Bovenaan op de boord staan twee 
merktekens met name een kleine roos met een open kroon met drie 
flE;:urons en een cirkel met een geometrisch teken tussen de letters I 
en H. Het laatste merkteken komt twee maal voor. De roos met 
open kroon wijst op een vrij zuiver tingehalte en de I H is 
waarschijnlijk een meesterteken. Men dateert de schotel 1500 of 
iets later. 

17 
Tinnen lepel 
16de eeuw? 
17,5cm; K.M.K.G. Inv. 878 

De lepel heeft een ronde bak. Ook de steel is rond en verdikt 
naar het uiteinde toe. Aan de onderkant is de steel met een smalle 
staart verlengd op de bak ter versteviging van de constructie. In de 
bak zien we een onbekend merk. De bak is aangevreten door 
corrosie en tinpest. Veel tin is door tinpest aangetast. Tin is een 
blank, grof kristallijn metaal. Bij een temperatuur onder de 13 0 C kan 
het overgaan in een poeder dat uit kleinere kristallen bestaat en een 
groter soortgelijk volume heeft. Deze verandering treedt op als een 
soort puisten die daarna uiteenvallen en gaten achterlaten. Deze 
ziekte is echter niet besmettelijk zoals men vroeger dacht. 
Er zijn drie basisvorm en voor de bak van de lepel: rond, vijgvormig 
en eivormig. Lepels met een vijgvormige bak zijn waarschijnlijk de 
oudste. In de middeleeuwen werd meestal een houten lepel gebruikt 
om te eten. 

18 
Diep schaaltje met het portret van Alexander de Grote 
Tin, derde kwart 16de eeuw 
Doorsnede: 11 cm; K.M.K.G. Inv. Ti 78.3.10 

Het diepe bordje uit de verzameling heeft maar een doorsnede 
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van 11 cm. In het midden in een gewelfd medaillon staat de afbeel
ding van het hoofd van Alexander de Grote. 
Links van het hoofd staan de letters IST en rechts staat de letter D. 
Rond het profielportret zien we dezelfde band 'lofwerk' als op de 
bordrand . Profielportretten kwamen veelvuldig voor op Romeinse 
munten en tijdens de renaissance werden zij een typisch motief zoals 
hier op het schoteltje. Tussen het lofwerk op de boord merkt men 
een hond, een reebok en een vos. In het beeldvlak van de boord is 
geen enkel plekje onversierd gebleven. Men spreekt dan van een 
horror vacui versiering. : 

Het schaaltje · is een zeer mooi voorbeeld van een in de vorm 
gegoten reliëfversiering. De versieringen werden in negatief in de 
gietvorm uitgesneden. Wanneer tin op deze wijze versierd is, noemt 
men het edeltin . De reliëfversiering is samen met het graveren een 
van de meest voorkomende decoratietechnieken. Waarschijnlijk werd 
deze schotel in Neurenberg gemaakt naar een model van Albrecht 
Preir.,ensin. Typisch voor het werk van deze kunstenaar (Meester 
1564, gestorven in 1598) is de medaillonversiering in het midden. 
Preir.,ensin ontwierp zeer veel schoteltjes zoals het onze. Er is echter 
geen merkteken. 

Ria Cooreman 
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