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Inleiding	

	
Tijdens	opgravingen	in	de	spoorzone	van	Delft	in	2010	is	in	de	voormalige	stadsgracht	een	set	van	8	
tinnen	kannen	en	4	 tinnen	borden	gevonden	 (vondstnummers	DC152_3).	Het	vaatwerk	dateert	uit	
de	 16e	 eeuw	 en	 is	 gebutst,	 vertrapt	 en	 verwrongen	 voordat	 het	 in	 de	 gracht	 gedeponeerd	 is.	 De	
borden	 en	 kannen	 lijken	 allen	 nagelnieuw	 -	 freessporen	 van	 de	 productie	 zijn	 nog	 te	 vinden	 en	
sporen	van	gebruik	en	slijtage	zijn	er	niet.		
Waarom	zijn	deze	objecten	in	zo'n	grote	getale	op	deze	manier	in	de	stadsgracht	terechtgekomen?	

Er	 is	 bekend	 dat	 er	 in	 het	 St.	 Eloysiusgilde	 in	 Delft,	 waarin	 een	 behoorlijk	 aantal	
metaalbewerkersambachten	 waren	 samengebracht,	 regels	 waren	 met	 betrekking	 tot	 de	
samenstelling	en	verhandeling	van	tin.	Niet	iedereen	mocht	bijvoorbeeld	zomaar	tin	verhandelen,	en	
tin	van	buiten	de	stad	mocht	niet	door	een	gildelid	in	de	stad	verkocht	worden.	Bij	het	niet	naleven	
van	deze	regels	kon	men	verschillende	soorten	straffen	krijgen,	of	het	 tin	werd	verbeurd	verklaard	
(in	beslag	genomen).	Om	te	bepalen	of	de	samenstelling	van	het	vaatwerk	aanleiding	is	geweest	tot	
depositie,	 zijn	 er	 door	 Janneke	 van	der	 Stok-Nienhuis	 in	 2012	 in	 opdracht	 van	 de	Gemeente	Delft	
röntgenfluorescentiemetingen	(XRF)	verricht.		

Daarnaast	bevatten	alle	objecten	meerdere	merktekens.	Sommige	tekens	lijken	te	staan	voor	
de	 regio	 waar	 ze	 gemaakt	 zijn,	 sommigen	 lijken	 inhoudsmaten	 te	 zijn	 en	 weer	 anderen	 zouden	
wellicht	meer	kunnen	vertellen	over	het	type	metaal	dat	er	is	gebruikt.	Metals	Inc.,	waar	Janneke	nu	
werkzaam	 is,	 is	 daarom	door	Archeologie	Delft	 gevraagd	 om	een	 interpretatie	 van	 de	merktekens	
met	betrekking	tot	samenstelling	en	herkomst	te	maken.		

De	 resultaten	 van	 beide	 onderzoeken	 zijn	 uitgewerkt	 in	 dit	 eindrapport.	 Het	 gemeten	
vaatwerk,	het	gebruik	van	XRF	en	diens	resultaten	en	interpretatie	zijn	beschreven	in	hoofdstuk	1.	De	
overwegingen	met	 betrekking	 tot	 de	merktekens	 zijn	 te	 vinden	 in	 hoofdstuk	2.	Direct	 hieronder	 is	
een	korte	samenvatting	van	het	gehele	onderzoek	weergegeven.	
	
	
	
	

	
	
	
	 	

Samenvatting	onderzoek	

De	 samenstelling	 van	 de	 16e-eeuwse	 tinnen	 kannen	 is	mogelijk	 afwijkend	 van	 de	 heersende	
regels	 uit	 die	 tijd.	 Daarbij	 komen	 de	 kannen	 waarschijnlijk	 uit	 Den	 Haag,	 en	 vormen	 deze	
samen	 met	 de	 borden	 (een	 deel	 van)	 het	 bezit	 van	 dezelfde	 eigenaar.	 De	 kwaliteit	 van	 de	
borden	voldoet	aan	alle	bekende	Delftse	keuren	uit	de	middeleeuwen.	
Het	meest	plausibele	scenario	is	dat	een	verkoper	zijn	(Haagse)	waar	illegaal	in	Delft	probeerde	
te	 verkopen,	 en	 daarvoor	 gestraft	 is	 met	 het	 stukslaan	 van	 het	 vaatwerk,	 waartoe	 ook	 de	
borden	behoorden.	Daarbij	 is	het	ook	denkbaar	 dat	de	mogelijk	onjuiste	 tin-lood-verhouding	
van	de	kannen	aanleiding	gaf	tot	straf.	
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1 Röntgenfluorescentie	(XRF)	

XRF	 wordt	 gebruikt	 om	 non-invasief	 en	 semi-kwantitatief	 de	 samenstelling	 van	 een	 materiaal	 te	
bepalen.	Door	de	geringe	 indringdiepte	van	de	gebruikte	 röntgenstraling	 is	deze	 techniek	alleen	 in	
staat	 om	 de	 samenstelling	 van	 het	 oppervlak	 te	 meten.	 Dat	 betekent	 dat	 de	 onzekerheid	 in	 de	
meting	groter	wordt	als	het	oppervlak	anders	is	dan	de	bulk,	bijvoorbeeld	als	er	corrosie	aanwezig	is,	
of	 als	 het	 object	 niet	 is	 schoongemaakt.	 Om	 zo	 dicht	 mogelijk	 bij	 de	 bulksamenstelling	 van	 het	
vaatwerk	te	komen,	is	daarom	getracht	zoveel	mogelijk	niet-gecorrodeerd	metaal	te	meten.		

In	dit	onderzoek	is	gebruik	gemaakt	van	een	draagbaar	XRF-apparaat,	een	Niton	XL3t	GOLDD	
met	 een	 Ag-buis	 en	 bijbehorende	 kwantificatiesoftware,	 van	 de	 Rijksdienst	 voor	 het	 Cultureel	
Erfgoed	te	Amersfoort.	Testmetingen	zijn	gedaan	met	een	Bruker	Tracer	III	SD	met	een	Rh-buis,	van	
de	Technische	Universiteit	Delft.	Die	resultaten	zijn	niet	weergegeven	in	dit	rapport.		

	

1.1 Overzicht	objecten	

In	totaal	zijn	er	12	objecten:	4	borden	en	8	kannen,	allen	met	vondstnummer	DC152_3.	Aan	elk	van	
deze	zijn	XRF-metingen	gedaan.	Een	overzicht	is	te	vinden	in	onderstaande	tabel.	

Tabel	 1:	 Overzicht	 van	 gemeten	 borden	 en	 kannen.	 In	 enkele	 gevallen	 is	 de	 plaatsindicatie	 van	 een	 meting	 te	 zien,	
aangeduid	met	een	getal.	Beeld:	Steven	Jongma.	

Object	
Locatie	
metingen	

Bord	1	
schoon	

	 	

zilver,	zwart	
	
voorkant,	achterkant	

Bord	2	
niet	schoon	

	

	

verschillende	
(corrosie)kleuren	
	
voorkant,	achterkant	

Bord	3	
schoon	

	

	

zilver	
	
voorkant,	achterkant	
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Bord	4	
niet	schoon	

	 	

zilver,	zwart	
	
voorkant,	achterkant	

Kan	1	
schoon	

	 	

zilver,	zwart	
	
handvat,	deksel,	
bodem,	lichaam	

Kan	2	
niet	schoon	

	 	

verschillende	
(corrosie)kleuren	
	
handvat,	deksel,	
bodem,	lichaam	

Kan	3	
niet	schoon	

	 	

verschillende	
(corrosie)kleuren	
	
handvat,	deksel,	
bodem,	lichaam	

Kan	4	
niet	schoon	

	 	

verschillende	
(corrosie)kleuren	
	
deksel,	lichaam	
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Kan	5	
niet	schoon	

	

	

verschillende	
(corrosie)kleuren	
	
deksel,	bodem,	
lichaam	

Kan	6	
niet	schoon	

	 	

verschillende	
(corrosie)kleuren	
	
bodem,	lichaam	

Kan	7	
niet	schoon	

	

	

verschillende	
(corrosie)kleuren	
	
deksel,	lichaam	

Kan	8	
niet	schoon	

	

	

verschillende	
(corrosie)kleuren	
	
lichaam	
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1.2 Resultaten	

Tabel	 2	 en	 Fig.	 1	 tonen	 de	 gemiddelde	 samenstelling	 van	 het	 totaal	 aantal	 metingen	 op	 de	
verschillende	 plaatsen	 per	 voorwerp,	 zoals	 gemeten	 met	 de	 Niton.	 Arseen	 is	 overtuigend	
gedetecteerd	 in	 de	 borden	 en	 waarschijnlijk	 ook	 aanwezig	 in	 de	 kannen,	 maar	 dit	 element	 kon	
vanwege	ontbrekende	kalibratie	niet	meegenomen	worden	in	de	kwantificatie.		

De	analytische	foutmarges	zoals	berekend	met	de	bijbehorende	software	geven	een	indicatie	
voor	de	variatie	in	samenstelling.	Maar	de	gemeten	oppervlakken	van	het	vaatwerk	zijn	inhomogeen,	
omdat	 er	 oxidatieproducten	 en	 bodemproducten	 op	 aanwezig	 zijn.	 Daardoor	 wordt	 ook	 een	 fout	
geïnduceerd,	 die	 slecht	 te	 kwantificeren	 is,	 maar	 die	 zeker	 groter	 is	 dan	 de	 instrumentele	
foutmarges.	Om	een	idee	te	krijgen	van	de	grootte	van	deze	foutmarge	kan	men	vergelijken	tussen	
een	schoon	bord	(3)	en	een	niet-schoongemaakt	bord	(2).	Het	tingehalte	(Sn)	verschilt	bijna	6	wt%1	
doordat	er	meer	vervuilingen	zoals	ijzer	(Fe,	~	2	wt%)	en	koper	(Cu,	~	4	wt%)	worden	gemeten.		

Tabel	 2:	 Resultaten	 van	 de	 XRF-metingen	 met	 de	 Niton	 op	 de	 twaalf	 tinnen	 voorwerpen,	 uitgedrukt	 in	 wt%.		
Cursief	weergegeven	is	de	analytische	foutmarge	van	de	bijbehorende	concentratie.		

	
Samenstelling	(wt%)	

Sn	 Pb	 Cu	 Fe	

Bord	1	
98,0	
±	0,4	

0,10	
±	0,02	

1,61	
±	0,07	

0,3	
±	0,1	

Bord	2	
93,1	
±	0,3	

0,69	
±	0,03	

4,1	
±	0,1	

2,1	
±	0,1	

Bord	3	
99,3	
±	1,2	

0,19	
±	0,06	

0,3	
±	0,2	

0,3	
±	0,4	

Bord	4	
92,7	
±	0,2	

0,14	
±	0,01	

5,14	
±	0,09	

2,0	
±	0,1	

Kan	1	
88,4	
±	0,2	

10,37	
±	0,09	

1,19	
±	0,05	

-	
-	

Kan	2	
86,6	
±	0,4	

9,2	
±	0,1	

2,3	
±	0,1	

1,9	
±	0,2	

Kan	3	
87,8	
±	0,3	

10,0	
±	0,1	

1,72	
±	0,08	

0,5	
±	0,1	

Kan	4	
85,6	
±	0,2	

9,79	
±	0,09	

2,48	
±	0,07	

2,1	
±	0,1	

Kan	5	
88,2	
±	0,2	

10,20	
±	0,09	

1,27	
±	0,05	

0,36	
±	0,07	

Kan	6	
87,4	
±	0,2	

11,21	
±	0,10	

1,09	
±	0,05	

0,33	
±	0,08	

Kan	7	
89,2	
±	0,2	

9,10	
±	0,08	

1,20	
±	0,05	

0,48	
±	0,08	

Kan	8	
87,7	
±	0,2	

8,58	
±	0,08	

2,51	
±	0,07	

1,2	
±	0,1	

	

																																																																																																																																																																																														
1	wt%	is	de	afkorting	voor		gewichtsprocent	(of	massafractie):	het	percentage	van	de	massa	van	een	bepaald	soort	atoom	
ten	opzichte	van	de	totale	massa	van	het	mengsel	van	atomen	in	een	legering.		
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Fig.	 1:	 Grafische	 weergave	 van	 de	 samenstellingsmetingen	 met	 de	 Niton.	 Te	 zien	 is	 dat	 de	 borden	 allemaal	 vrijwel	
hetzelfde	zijn	en	van	nagenoeg	puur	tin	zijn	gemaakt.	Ook	de	kannen	zijn	onderling	vrijwel	hetzelfde,	gemaakt	van	tin	en	
lood,	waardoor	ze	significant	anders	van	compositie	zijn	dan	de	borden.		

	

1.3 Interpretatie		

Borden	

Voor	 de	 borden	 geldt	 dat	 ze	 waarschijnlijk	 allemaal	 van	 dezelfde	 legering	 zijn	 gemaakt	 en	 de	
verschillen	 in	 concentratie	 stammen	 van	 (verwijdering	 van)	 vervuilingen	 en	 corrosieproducten.	 De	
hoeveelheid	toegevoegd	lood	is	zeer	gering	(<	1	wt%)	en	dat	betekent	dat	de	borden	uit	vrijwel	puur	
tin	bestaan.		

Er	is	geen	significante	variatie	te	zien	in	de	samenstelling	zoals	gemeten	op	de	voorkant	en	de	
achterkant.	Dat	is	vooral	goed	te	zien	bij	de	schone	borden	(1	en	3).	Bij	de	vuile	borden	is,	zoals	in	de	
inleiding	 van	 dit	 hoofdstuk	 uitgelegd,	 een	 groter	 verschil	 te	 zien	 in	 compositie	 tussen	 de	
verschillende	 meetpunten.	 Omdat	 er	 nog	 steeds	 lage	 gehalten	 aan	 koper,	 arseen	 en	 ijzer	 in	 de	
schoongemaakte	objecten	zitten,	kan	wel	worden	aangenomen	dat	dit	legeringselementen	zijn.	Met	
name	koper	wordt	 soms	 toegevoegd	aan	de	 legering	om	een	hogere	hardheid	 te	bereiken	 (Dubbe	
1965,	 51).	 Arseen	 bevindt	 zich	 regelmatig	 in	 het	 erts	 waaruit	 koper	 gewonnen	 wordt,	 en	 de	
aanwezigheid	 van	 arseen	 in	 de	 borden	 wordt	 dus	 gelinkt	 aan	 de	 bron	 van	 het	 koper.	 IJzer	 komt	
normaal	gesproken	niet	voor	als	opzettelijke	toevoeging	aan	tin,	dus	dit	 is	waarschijnlijk	onbedoeld	
in	 de	 legering	 terechtgekomen.	 Ook	 tussen	 de	 randen	 en	 de	 verdiepte	 stukken	 zijn	 nauwelijks	
verschillen	te	zien.	Dat	betekent	dat	de	objecten	een	homogene	bulksamenstelling	hebben,	zonder	
gradaties	naar	aanleiding	van	productieprocessen.	
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Interpretatie	kannen	

De	kannen	hebben	een	andere	samenstelling	dan	de	borden	en	zijn	derhalve	van	een	andere	legering	
gemaakt.	Er	wordt	aangenomen	dat	de	kannen	onderling	wel	van	dezelfde	batch	zijn.	De	compositie	
is	gemiddeld	88	wt%	tin	en	10	wt%	lood	en	dan	zit	er	nog	zo'n	1,5	wt%	koper	en	0,5	wt%	ijzer	bij.	Het	
gehalte	 lood	 is	 dusdanig	 hoog	 dat	 dit	 bewust	 is	 toegevoegd,	 waarschijnlijk	 om	 de	 giet-	 en/of	
vervormbaarheid	van	het	 tin	 te	optimaliseren.	Net	als	bij	de	borden	zal	ook	hier	het	koper	bewust	
zijn	bijgevoegd.	

Er	 zitten	 zeer	 kleine	 verschillen	 in	 samenstelling	 tussen	 de	 verscheidene	 onderdelen	 van	 de	
kannen:	 deksel,	 lichaam,	 handvat	 en	 bodem	 zijn	 daarom	 zeer	waarschijnlijk	 van	 dezelfde	 legering	
gemaakt.	 De	 verschillen	 die	wel	 gemeten	worden,	 kunnen	 verklaard	worden	 doordat	 de	 zwartere	
gedeelten	meer	 koper	en	 ijzer	bevatten	dan	de	 zilverkleurige	gedeelten	en	niet	 representatief	 zijn	
voor	de	bulkcompositie.		
	

1.4 Conclusie	XRF:	samenstelling	is	een	mogelijke	reden	tot	stukslaan	

In	 een	 Delfts	 keurboek	 uit	 de	 15e	 eeuw2	staat	 het	 volgende:	 “Verder	 mag	 een	 kannegieter	 geen	
tinwerk	maken	waarop	hij	het	stadsmerk	zet,	als	het	tin	meer	lood	bevat	dan	8	pond	per	100	pond,	op	
straffe	van	een	boete	van	3	pond	(geld)	en	stukslaan	van	het	tinwerk.”	Dat	zou	overeenkomen	met	
8	wt%	 lood	 als	 toevoeging	 bij	 het	 tin.	 Er	 lijkt	 in	 de	 tussentijd	 niets	 in	 de	 keuren	 te	 veranderen,	 al	
wordt	er	wel	melding	gemaakt	van	geldboetes	om	‘grote	hoeveelheden	vals	tin’	in	te	dammen.	In	de	
keur	van	1670	wordt	in	artikel	13	bepaald	dat	“voortaan	het	keurtin	per	100	pond	zal	bestaan	uit	84.5	
pond	zuiver	 tin	en	15.5	pond	zuiver	 lood”,	ofwel	dat	het	 tin	15,5	wt%	 lood	bevat.	Een	wijziging	 tot	
1795	is	niet	gevonden.		

De	genoemde	waarden	 in	de	keuren	 lijken	maximale	waarden	 te	 zijn:	 er	mag	niet	meer	dan	
8	resp.	15,5	wt%	lood	worden	toegevoegd	aan	het	tin.	Dat	heeft	waarschijnlijk	te	maken	met	het	feit	
dat	tinwerk	gemaakt	van	zuiverder	tin	harder	is,	en	daarmee	beter	van	kwaliteit,	alsmede	dat	puur	
tin	duurder	 is	dan	wanneer	er	 lood	wordt	 toegevoegd.	Door	een	maximum	aan	het	 loodgehalte	 te	
stellen,	 kon	 een	 kannegieter	 niet	 sjoemelen	 en	 zijn	 werk	 van	 mindere	 kwaliteit	 voor	 meer	 geld	
verkopen.		

De	16e-eeuwse	borden	uit	de	stadsgracht	bevatten	nagenoeg	geen	lood.	Voor	de	borden	kan	
de	 samenstelling	 dan	 ook	 niet	met	 goed	 fatsoen	worden	 aangewezen	 als	 de	 reden	 tot	 vernieling.	
Voor	de	kannen	ligt	het	iets	anders	-	die	bevatten	gemiddeld	10	wt%	lood.	Volgens	de	keur	uit	de	15e	
eeuw	zit	er	teveel	lood	in	en	dat	zou	reden	zijn	tot	stukslaan.	Echter,	de	keur	uit	1670	staat	al	meer	
tin	toe	(15,5	wt%)	en	wellicht	is	een	overgangsperiode	naar	het	gebruik	van	meer	tin	van	toepassing.	
In	dat	geval	zou	de	compositie	van	de	kannen	wel	in	orde	zijn.	

Het	is	hierbij	wel	de	vraag	hoe	nauwkeurig	men	in	die	tijd	kon	meten.	Een	eerste	schatting	op	
basis	 van	de	 literatuur	 (Wittop	Koning	en	Houben	1980,	17)	 is	dat	men	pakweg	 tot	op	de	100	mg		
(0,1	 gram)	 nauwkeurig	 kon	 meten.	 Een	 kleine	 berekening	 leert	 dat	 dat	 overeenkomt	 met	 een	
percentage	van	ongeveer	1	wt%	lood	in	tin.	In	het	gunstigste	geval	zijn	de	kannen	dan	dus	aangezien	
voor	een	 legering	met	9	wt%	tin,	wat	alsnog	 teveel	 is	voor	de	keur	uit	de	15e	eeuw.	Aangezien	de	
kannen	nagelnieuw	zijn,	is	het	aannemelijk	dat	het	stukslaan	in	de	16e	eeuw	is	gebeurd.	Het	lijkt	er	
daarom	op	dat	de	samenstelling	van	de	kannen	wél	reden	geweest	kan	zijn	tot	de	vernieling.	

Maar	 niet	 alleen	 samenstelling	 is	 van	 belang,	 ook	mocht	 tin	 uit	 andere	 steden	 niet	 in	 Delft	
verkocht	worden.	Dat	 valt	 af	 te	 leiden	uit	de	merktekens	die	aanwezig	 zijn	op	het	 vaatwerk.	Deze	
worden	in	het	volgende	hoofdstuk	besproken.		 	
																																																																																																																																																																																														
2	archiefnr.	598	Losse	Aanwinsten	inv.nr.	1252	
3	archiefnr.	235	Gilde	van	grofsmeden	of	St.	Eloy’s	Gilde	inv.nr.2	fo.	38v	
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2 Merktekens	

In	Tabel	3	is	een	overzicht	te	zien	van	de	merktekens	die	op	het	vaatwerk	aanwezig	zijn.	Alle	borden	
onderling,	en	alle	kannen	onderling	bevatten	dezelfde	tekens.		
	

Tabel	 3:	Overzicht	 van	 aangetroffen	merktekens	 op	 de	 borden	 en	 kannen.	 -	 betekent	 niet	 aanwezig,	x	wel	 aanwezig.	
Onzekere	toewijzingen	zijn	cursief	weergegeven.	

Teken	 Verklaring	 Borden	 Kannen	

	
stadsmerk:		
Den	Haag	

-	
x	

bodem	

	
gietersmerk?	
inhoudsmaat?	

-	
x	

bodem	

	
meesterteken?	
eigenaarsteken?	

x	
rand	

x	
deksel	

	

kwaliteitsmerk:	
Tudorroos	

x	
rand	

-	

	
	
Het	stadsmerk	van	Den	Haag	is	te	vinden	op	de	bodem	van	de	kannen.	Deze	specifieke	gestileerde	
vorm	 van	 het	 stadsmerk	 is	 te	 dateren	 tot	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 16e	 eeuw	 en	 kan	 worden	
geïnterpreteerd	 als	 zichtbaar	 teken	 van	 goedkeuring	 door	 een	 stad	 (Dubbe	 1965,	 100)	 of	 als	
herkomstteken	(Jongma	2016).	

De	kannen	bevatten	verder	nog	een	C	met	een	ster,	in	een	cirkel.	Op	een	pijpkan	uit	de	eerste	
helft	 van	de	16e	eeuw	uit	Den	Haag	 is	het	gietersmerk	 te	 zien	 in	de	vorm	van	een	gotische	C	met	
daarin	een	ster,	waarbij	de	ster	een	meesterteken	kan	zijn	 (Dubbe	2009,	484).	Bij	kannen	zou	zo’n	
letter	ook	een	inhoudsmaat	kunnen	zijn,	al	wordt	dat	niet	gespecificeerd	in	de	literatuur.	Het	gebruik	
van	 letters	om	het	productiejaar	van	productie	aan	te	geven	komt	pas	vanaf	de	17e	eeuw	op	gang	
(Dubbe	2009,	61).	

Op	zowel	de	borden	als	de	kannen	uit	de	stadsgracht	staat	een	teken	dat	bestaat	uit	de	letters	
A	 en	 C	 boven	 een	 gestileerde	 (post?)hoorn.	 Dit	 lijkt	 op	 een	 meesterteken.	 Zo’n	 meesterteken	
bestond	in	de	16e	eeuw	doorgaans	uit	twee	letters:	de	eerste	letter	van	de	voornaam	en	de	eerste	
letter	van	de	achternaam.	Het	namenregister	van	gieters	in	Dubbe	(2009)	toont	geen	werkzame	A.C.	
in	de	contreien	van	Delft	in	de	16e	eeuw.	Pas	in	de	18e	eeuw	werd	er	ook	gebruikt	gemaakt	van	het	
zogenaamde	'sprekend'	meesterteken:	de	voorstelling	 in	het	merk	 is	ontleend	aan	de	naam	van	de	
gieter	(bv.	een	knol	voor	een	gieter	die	‘Cnol’	heet)	(Dubbe	1965,	97-100)	Het	is	dus	niet	geheel	zeker	
of	het	hier	dus	om	een	meesterteken	gaat,	 zeker	omdat	de	betekenis	van	de	C*	nog	onbekend	 is.	
Daarbij,	 als	een	meesterteken	betreft,	 zou	men	verwachten	dat	er	ook	op	beide	 soorten	vaatwerk	
het	stadsmerk	van	Den	Haag	staat.	Dat	is	niet	zo,	en	daarom	is	het	plausibeler	dat	het	hier	om	een	
eigenaarsteken	 gaat,	 mogelijk	 iemand	 uit	 Hoorn	 (Dubbe	 2009,	 256),	 of	 een	 handelaarsmerk.	 Om	
uitsluitsel	te	bieden	zal	een	specialist	moeten	worden	geraadpleegd.		
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Als	 laatste	 is	 de	 Tudorroos	 te	 zien	 op	 de	 rand	 van	 de	 borden:	 onbetwist	 een	 teken	 van	 de	
beste	kwaliteit	tin,	ofwel	 ‘fijn	tin’,	waarin	~2	wt%	koper	en	maximaal	2	wt%	lood	werd	toegevoegd	
aan	het	tin	(Dubbe	2009,	85-88).	Dat	komt	overeen	met	de	chemische	samenstelling	zoals	gemeten	
met	XRF	(zie	Tabel	2	en	diens	interpretatie	op	p.	8).	Overigens	komt	het	feit	dat	deze	roos	niet	op	de	
kannen	staat	ook	overeen	met	het	feit	dat	er	daarvoor	teveel	lood	in	de	kannen	zit.		
	
De	aanwezigheid	van	het	stadsmerk	van	Den	Haag	op	de	kannen	lijkt	qua	merktekens	de	duidelijkste	
aanwijzing	op	te	leveren	voor	de	toestand	waarin	het	vaatwerk	nu	verkeert.	Het	was	volgens	het	St.	
Eloysiusgilde	in	Delft,	waarin	ook	tinnegieters	zich	verenigden,	verboden	om	tin	van	buiten	de	stad	in	
Delft	 te	 verhandelen.	 In	 een	 Delftse	 keur	 uit	 de	 18e	 eeuw	 blijkt	 dat	 één	 van	 de	maatregelen	 die	
genomen	werd	tegen	 illegale	handel,	het	 in	beslag	nemen	van	de	waar	 is	 (verbeurd	verklaren).	Uit	
15e-eeuwse	 keuren	 uit	 andere	 steden	 is	 het	 bekend	 dat	 men	 ook	 wel	 materiaal	 stuksloeg	 als	
onderdeel	van	de	strafmaatregel,	ook	indien	de	samenstelling	van	het	tin	niet	in	orde	was4.		

De	 kannen	 met	 het	 Haagse	 stadsmerk	 kunnen	 dus	 duiden	 op	 vaatwerk	 van	 een	 (Haagse)	
verkoper,	die	zijn	 (Haagse)	waar	 illegaal	 in	Delft	probeerde	te	verkopen,	maar	daar	niet	 in	slaagde.	
Daarbij	 is	het	ook	denkbaar	dat	de	mogelijk	onjuiste	tin-lood-verhouding	van	de	kannen	aanleiding	
gaf	tot	straf.	De	samenstelling	van	de	borden	lijkt	in	orde	en	de	borden	bevatten	geen	Haags	teken.	
Het	is	daarom	het	meest	waarschijnlijk	dat	de	handelaar	de	borden	ook	bij	zich	had,	als	set,	mogelijk	
omdat	ze	van	dezelfde	eigenaar	waren	als	de	kannen	(getuige	het	merkteken	met	AC),	en	is	de	hele	
boel	tegelijk	stukgeslagen	als	strafmaatregel.	
	 	

																																																																																																																																																																																														
4	Persoonlijke	communicatie	met	S.H.	Jongma,	en	Jongma	2016.	
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