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12. Dekselkan 

Door de Tallinner tingieter Jochim Schuh, 1613·1616. tin, h.: 35,5 cm. 

De kan is afkomstig uil het stadhuis. Ze is versierd met twee smalle geelkoperen banden. 
Op het oor zijn het stadsmerk van Tallinn en tweemaal het meesterteken: J5 van de tingieter 
afgeslagen. 

13. Beker 

Door de Tallinner lingieter Gideon Schmidt, 1647-1682, tin, h.: 17 cm. 

De cilindervormige beker heefUn het midden een haltbolvormige verdik king. Dicht bij de rand 
van de beker bevinden zich het merk van de meester en het stadsmerk. Het merk van 
G. Schmidt stelt een steigerend rbs met daarboven de initialen OS voor. Zijn enig gekende wer
ken zijn drie bekers die afko~stig zijn uil het stadhuis waarvan er hier één geëxposeerd wordt. 

14. Gedekselde beker van de kuipersgez~lIen 

Door de Tallinner tingieter Paul Kopes, 1691, tin, h.: 21 cm. 

Op het kegelvormige lichaam is de naam van de schenker en het jaartal gegraveerd: "Hinrich 
Beekman 1691" evenals een lauwerkrans met een tonnetje en een passer: 'Op hel oor is twee
maal het merk van de meester: PK en ook het stadsmerk afgeslagen. Paul Kopes was bedrijvig 
tijdens de periode 1670-1694. 

15. Wilkomm-beker van de handschoenmakersgezellen 

Door de Tallinner tingieter Jochim Senns, 1703, tin, h. : 62 cm 

De beker heeft een hooggewelfde. geprofileerde voet die rust op drie leeuwefiguurtjes. Op het 
hoge deksel is een staande mannenfiguur in 17de-eeuwse klederdracht opgesteld. Op de boven
rand van het konische lichaam is het inschrift gegraveerd: DER HANDSCHUHMACHER 
GESELLEN IHR WILKOMM IN REVAL 1703 en op het lichaam zelf het symbool van de 
handschoenmakers en de namen: .. Jacob Widenmann v. Ullm. Gaspar Basier v. Weissenfels. 
Hans Gloggengiesser v. Greislingen. Heinerich Nev v. Riga. Michael Neckher v. Kernpten. Die
terich Gottfried Rosenhagen v. Zerbst. Matthias Kriger v. Berlin. Johann Georg Kuhle v. Star
gart". Op de bodem van het bekerlichaam zijn afgeslagen: tweemaal het meesterteken van 
Jochim Senns: IS met het jaartal 1680 en tweemaal het stadsmerk van Tallinn. 
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16. Wilkomm-beker van het koperbewerkersambacht 

Door de Tallinner tingieter Peter Reese, 17lO, tin en brons, h.: 34,5 cm. 

Op het deksel is een bronzen figuur van een vaandeldrager met in de linkerhand een wapen
schild, opgesteld. Op het schild staat het opschrift: ELTERMAN. JOHAN SEYFRIEDT en de 
datum 17lO. Op het cylindrische bekerIichaam is volgend inschrift aangebracht: " DIESEN 
WILKOM HAT VEREHRET DER GÖRTLER JOHAN SEIFRIEDT AVF DEN DHUM DEN 
GÖRTLER AMPT ZU EIN GEDECHTNIS. WER D1ESESWOHL BEDENCK: DER NEHM 
DIESEN WILKOM IN DIE HENDT. D1E GESUNDHEIT ER DRAUS TRINKEN SOL. 
SEINES HAHMENS GEDECHNIS STIFTEN WOHL DEN GÖRTLER HANDWERCK ZU 
EH REN AVFGETAHN ANNO 1710". 
Onder de voetbodem zijn tweemaal het meesterteken van Peter Reese: PR en tevens hel stads
merk afgeslagen. Peter Reese was bedrijvig tijdens de jaren 1708-1754. 

17. Paar kandelaars 

Door de Tallinner tingieter Johann George Stier, 1720, tin, h.: 19,5 cm. 

Op de zeshoekige voet van de kandelaar is het kleine wapen van de stad Tallin!:l .met de datum 
,, 1720" als aanduiding van de eigenaar gegraveerd. De kandelaars zijn inderdaad afkomstig uit 
het stadhuis van Tallinn. Johann George Stier was werkzaam in de tijdspanne: 1720-1767. 
Onder de bodem zijn tweemaal het merk van de meester: JS en het stadsmerk afgeslagen. 

18. Tafel- of schotelring van een. eetservies van de Tallinner gemeenteraad 

Door de Tallinner tingieter Johann George Stier, 1720, tin, diam.: 25,2 cm. 

Cirkelvormige geprofileerde ring als onderlegger voor warme schotels. Aan de binnenkant is het 
kleine wapen van de stad gegraveerd en de datum ,,1720" ter aanduiding van de cigenaar. Aan de 
buitenkant is tweemaal het merk van de meester: 1S en het stadsmerk afgeslagen. 
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19. Gedekselde kan van de pelswerkersgezellen 

Door de Tallinner tingieter Johann George Stier, 1720-1767, tin, h.: 26 cm. 

Cilindrische kan 'Op drie klauwepoten met op het lichaam het kenteken van het ambacht in geel
koper: gekruiste looierijwerktuigen en twee leeuwen die een vacht houden. Daarnaast het op
schrift: "GEORGE WILHELM DONAT ALS HERBERGS VATER. JOHAN DAVIT 
TRÖTZSCHEL ALS ALTGESEL GEBIRTIG AUS SAALFELT IN DIERINGEN. CARL 
FRIEDRICH MAYOR ALS SCHREIBER GEBIRTIG AUS DANSTAT IN TIERINGEN. 
ELIEAS HOFFMAN ALS MITSTIFTER AUS HALLE IN MAGTEBURGSCH". Op het dek
sel een decoratieve geelkoperen plaat met het opschrift: "VIVAT. ES LEBEN DIE HERRN 
KÖRSNER GESELLEN" . Binnenin op de bodem zijn tweemaal het stadsmerk van Tallinn en 
tweemaal het merk van de tingieter: J.G.S. afgeslagen. 

20. Schotel van een eetservies van de Tallinner gemeenteraad 

Door de Tallinner tingieter George Stier, 1768, tin, diam.: 42 cm. 

Op de rand van de schotel is het kleine wapen van de stad als· eigenaarsaanduiding en het jaar
getal 1768 gegraveerd. Onder de bodem komt tweemaal het merk van de meester: GS en het 
stadsmerk voor. George Stier voerde heel wat tinwerk uit voor het stadsmagistraat. Hij was 
werkzaam in de periode: 1763-178 1. 

21. Twee borden van een eetservies van de Tallinner gemeenteraad 

Door de Tallinner tingieter George Stier, 1768, tin, diam.: 22,5 cm. 

Evenals de hiervoor besproken schotel behoren deze twee borden tot het eetservies dat het stads
magistraat in 1768 door George Stier liet vervaardigen. Het bord draagt eveneens het jaartal 
1768 en het kleine stadswapen van Tallinn. Onder de bodem is het stadsmerk en tweemaal het 
meesterwerk: GS afgeslagen. 

22. Gedekselde kan van de metselaarsgilde 

Door de Tallinner tingieter George Stier, 1774, tin , h.: 16 cm. 

Op het deksel is het kenteken van de metselaars gegraveerd. Vooraan op de kan tussen laurier
takken het opschrift: toS. Martinsschen, Tennis T. Serrens: Sohn 1774". Op de bodem van de 
kan, tweemaal het merk van de meester: GS evenals het stadsmerk. 
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23. Twee borden 

Door de Tallinner tingieter Hermann Wilhelm Petersen, 1767-1798. tin, diam.: 22,5 cm. 

Afkomstig uil het stadhuis. Op de rand van elk bord is als eigendomsmerk het grote wapen van 
de stad afgeslagen, op de andere kant het merk van de tingieter: HWP en het merk van de stad. 
Onder de rand is de naam "O.J.S. Gunderstrup" gegraveerd. 

24. Schotel 

Door de Tallinner tingieter Abraham Kupferschmidt, 1758-1797. tin, 54 x 37,5 cm. 

Grote ovale schotel. Onder de rand zijn de initialen "MEM" gegraveerd. Op het bodemvlak 
zijn het merk van de meester: AKS en het stadsmerk afgeslagen. 

25 . Soepterrine met deksel 

Door de Tallinner tingieter Abraham Kupferschmidt, 1758-1797, tin, h.: 20,5 cm. 

Ovale terrine met twee handvatten. Op de bodem zijn driemaal het merkteken van de meester: 
AKS evenals het merk van de stad geslagen. 

26. Soepterrine met deksel 

Door de TaJlinner tingieter Zacharias Linströrn, 1803· 1843, tin, h.: 40,5 cm, diam.: 31 cm. 

De terrine heeft als handvatten twee ringen die door leeuwekoppen worden vastgehouden. De 
dekselknop heeft de vorm van een antieke urne . Onder de bodem twee merktekens van de mees
ter en twee stadsmerken onder de stempel "London". 
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Gedekselde beker van· de kuipersgezellen, 1691 (Cat. 14) 
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27. Wilkomm·beker van de hoedenmakersgezellen 

Door de Tallinner tingieter Zacharias Linström, 1824, tin, h.: 49 cm. 

Op het deksel staat als bekroning de kop van een man met een hoed op het hoofd . Aan de 
bo~enrand van het cilindrische lichaam zijn er zes leeuwekoppen aangebracht. Daaronder zes 
gegraveerde lauwerkransen met als inschriften: "Rewall de 24-sten December 1824" / "Fridrich· 
sohn AllgeselI aus Königsberg" / "G. Neidhardt Kompan aus St. Petersburg" / "As Kohenko 
aus St. Pederburg" / "H. Lischau aus Rewall" / ,,0. Reichenbach aus Rewall". Aan de bin· 
nenkant van het deksel is het merk van de tingieter: ZL, aangebracht. 

28. Gedekselde kan van de stoelenmakersgezellen 

Door de Tallinner tingieter Za.charias Linström, 1809, tin, h.: 23,7 cm. 

Vooraan op de kan staat .. Vivat. Es leben die Stuhlmacher Gcsellen 1809" gegraveerd . Op het 
deksel is een stoel gegraveerd . Aan de onderkant van het deksel is het meesterteken van Zacha· 
rias Linströrn (ZL) aangebracht. 

29. Tabakspot van de kuipersgezellen 

Anoniem tingieter, 1811, tin, diam.: 22 cm. 

In het midden is een tonnetje aangebracht. Op de rand ervan staat het opschrift: "Böttcher 
GeseUen lhr Tobacks Teller. Reval den 30. October Anno 1811" . Het stuk is niet gemerkt. 

30. TaFelkandelaar 

Anoniem tingieter, 19de eeuw, tin, h. : 22 cm. 

Op het stuk zijn geen merken afgesl~gen. 

Over het tin in Estland kan men raadplegen J. GAHLNBACK, Zinn und Zinngiesser in Li'v·, 
Est·, und Kurland., Lubeck, 1929. 
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Wilkomm-beker lIan de handschoen.makersgeullen, 1703 (Cor. 15) 
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Soepterrine met deksel, 19de eeuw (Cut. 26) 
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Wifkomm-beker van de hoedenmakersgeuIlen. 1824 (Cat. -27) 
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