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De hier beschreven tinnen maat heeft twee overeenkomsten
met de maat in de publicatie van Ad van Diest op p. 3330 van
'METEN & WEGEN'. Deze maat dateert van 1830 en is ook
geijkt door de arrondissementsijker E.G. Staal sr. Deze maat,
voorheen een å Ned. Kan, is vanaf 1870 voorzien van de
nieuwe aanduiding å Liter. Na 1830 is de maat herijkt in 1851,
daarna van 1864–1876, verder van 1878–1916 en van
1918–1940; totaal 56 ijken en een gebruik van 110 jaar (afb. 1,
2). De maat heeft een sleets merk van de Zwolse tinnegieter
Arent (of Arend) ten Klooster (afb. 3). Echter over het
geboortejaar van deze tinnegieter en zijn familie heerst nogal
verwarring. In het boek van B. Dubbe: Tin en tinnegieters in
Nederland, staan enkele storende fouten, die vaak worden
overgenomen door andere auteurs. Daarom hier een greep uit
de Gemeente Index Zwolle, van het Historisch Centrum
Overijssel te Zwolle.

De eerste Ten Klooster die we hier aantreffen is Gabriël
ten Klooster (soms ook geschreven als Ten Clooster), die in
1730 huwde met Johanna Broekman. Hij was ook tinnegieter,
woonachtig in Kampen, alwaar hij in 1779 is overleden [1]. Uit
dit huwelijk werd op 10 augustus 1743 Adriaan ten Klooster
geboren, ook wel Ariaan genoemd.

Adriaan was meester tinnegieter en huwde in 1773 in
zijn geboortestad Kampen. Adriaan werd al snel weduwnaar en
trouwde op 13 mei 1776 met Aleyda Smit in Zwolle [2], waar
hij zich ook vestigde. Na het overlijden van zijn tweede vrouw
– zij schonk hem vier kinderen: twee zoons en twee dochters –
hertrouwde hij nogmaals in 1791. Adriaan ten Klooster is
waarschijnlijk overleden in 1807; dit zou blijken uit het boek
Testamenten, waarin de beide broers Gabriël en Arent zijn ver-
meld. Adriaans zoon Gabriël ten Klooster II werd geboren op
20 augustus 1779 te Zwolle [3].

Gabriël ten Klooster II was werkzaam als tinnegieter te
Kampen, waar hij op 4 oktober 1813 overleed. Zijn vrouw
Judith ten Klooster-Peppels zette het bedrijf voort van
1813–1818, waarna ze hertrouwde.

Arent ten Klooster werd niet in 1826, maar op 4 juli
1783 te Zwolle geboren [4], waar hij ook het beroep van tin-
negieter uitoefende. Hij nam na het overlijden van zijn broer
Gabriël II diens gietvormen over. Arent overleed in 1860 en
zijn weduwe verkocht de tingieterij, die zij had voortgezet, per
1 januari 1864 aan de tinnegieter Hendrik Kamphof [5]. V
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Afb. 3   Tinmerk van Arent ten Klooster te Zwolle.

Afb. 1 en 2   Tinnen maat uit 1830 van Ten
Klooster (Gz) te Zwolle.




