De loterijprent van D urgerdam
Een overzicht van het Nederlandse zilver uit de late
zeventiende eeuw in woord en beeld
J.R. TER MOLEN

Enkele jaren geleden werd in dit tijd
schrift aandacht geschonken aan de
betekenis van prenten, die met name
in de zeventiende eeuw als aankondi
ging voor loterijen werden gedrukt,
voor onze kennis van de Nederlandse
edelsmeedkunst uit de betreffende
periode1. Een dergelijk blad, dat ver
scheen naar aanleiding van een in
1689 te Durgerdam gehouden verlo
ting, kan door zijn verscheidenheid
aan uitgeloofde voorwerpen als uiter
mate informatief worden beschouwd
en zal in dit artikel nader worden be
licht.
Aanleiding tot de hier bedoelde lote
rij vormde een brand, die in mei 1687
het grootste gedeelte van het nabij
Amsterdam aan het IJ gelegen dorp
Durgerdam had verwoest en talrijke
ingezetenen buiten hun schuld in be
hoeftige omstandigheden had ge
bracht. In de Hollandse Mercurius
werd de rampzalige gebeurtenis als
volgt beschreven2:
‘Tusschen den 5 en 6 van Bloeymaent
ontstont in het schoone D orp van
D urkerdam een hevige Brant / die /
door dove Kooien / met wat Vuur
aen de O ost-kant (de hoeck / waer
uyt de Wint juyst by ongeluck woey)
in een H utje geset / en door ‘t vliegen
van eenige Voncken buyten de
Schuur veroorsaeckt / om trent 300
H uysen of het gantsche D orp van de
O ost- tot aen de W est-kant verteerde:
de Kerck / een Zaag-molen en ettelijcke H uysen na de Z uyd-O ost-kant
bleven staen’.
Teneinde de nood wat te lenigen,
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Afb. 1. N aar J. Luyken, Loterijprent van Durgerdam. 1688
Ets; 58,2 x 51,5 cm
Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Am sterdam

werd bij de Staten van Holland en
West-Friesland een verzoek inge
diend om een loterij te mogen hou
den, waarvan de baten aan de armlas

tige bevolking ten goede zouden ko
men. H et gevraagde ‘octrooi’ werd
inderdaad verleend, alsmede de toe
stemming om ter informatie ‘de

Kaarten daar toe dienende / in alle
Steden, Dorpen en Plaatsen te mogen
uythangen’3. Voor het bekendmaken
van de loterij in Amsterdam was een
speciale goedkeuring van het stadsbe
stuur vereist, die in de lente van 1688
werd gegeven4.
De aanplakbiljetten bestonden - zoals
de meeste loterijprenten uit de zeven
tiende eeuw - uit drie onderdelen.
Bovenaan bevindt zich een naar een
tekening van Jan Luyken uitgevoerde
ets5, voorstellende een gezicht op het
brandende dorp Durgerdam vanaf
het water; ter verduidelijking van het
uitgebeelde onderwerp is op een ban
derol de naam DURGER DAM aange
bracht, met daartussen de wapens van
H olland en Ransdorp.
O nder deze voorstelling is als tweede
onderdeel van de prent de prijzenkast
te zien, waarin een omvangrijke se
lectie uit de te winnen zilveren voor
werpen en andere kostbaarheden
nauwkeurig is weergegeven (afb.1).
De indruk w ordt gewekt, dat het as
sortim ent in een rechthoekige kast
staat opgesteld op een drietal plan
ken, aan de voorzijde waarvan met
behulp van haakjes, nagels en bandjes
bovendien diverse objecten zijn op
gehangen.
H et derde gedeelte van het blad bevat
een tekst, waarin de condities en de te
winnen prijzen uitvoerig vermeld
staan. Zo w ordt het publiek aange
spoord om uit een oogpunt van
‘Christelyke m ededogentheyt’ tot het
kopen van loten over te gaan; aange
zien Gods zegen op deze loterij ge
acht werd te rusten, zou de koper ze
ker kunnen zijn van een beloning, ‘ ‘t
zy hier of hier namaals’. Deze oproep
werd nog versterkt door aan het ein
de een uit 14 coupletten bestaande
‘Bede aan de medoogende M enschen’
in dichtvorm te laten volgen6.
In de provincie zou de inlegtermijn
voor de loterij eindigen op 1 april
1689. Voor of in de nabijheid van het
dorpshuis van Durgerdam zou ‘vyf
ofte ses weken voor datmen aanvangt
te trecken’ een kast worden opge
steld, ‘waar in alle de Prysen sulle

staan ten tone / voor yder die deselve
gelieft te sien’.
De prijs per lot bedroeg zes stuivers.
Bij aankoop van grote aantallen loten
kreeg men reductie en werden zelfs
premies in de vorm van zilveren
voorwerpen in het vooruitzicht ge
steld. Zo kreeg men bijvoorbeeld ze
ven loten voor de prijs van zes, ter
wijl voor 100 schellingen (600 stui
vers) zelfs 126 loten werden ver
strekt. Wie 200 schellingen zou inleg
gen, kreeg behalve zijn 252 loten een
zilveren lepel ter waarde van vijf gul
den; voor 200 gulden ontving men
behalve het met deze som overeen
stemmende aantal loten een zilveren
schaal van dertig gulden, terwijl elke
honderd gulden meer aan inleg met
een zilveren zoutvat ter waarde van
achttien gulden werd beloond. O ok
de ‘Collecteurs ofte Ontvangers’ van
de loterij werden aangespoord om
hun werk met optimale inzet te ver
richten, door hen voor iedere geïn
casseerde honderd gulden een zilve
ren lepel toe te kennen.
Bij de verkoop van loten werden de
naam en woonplaats van de deelne
mer geregistreerd; bovendien kon
men hierbij een toepasselijk rijmpje
of ‘prose’ indienen. Wie
‘ ‘t beste en ‘t kortste Advijs in Rijm
inbrengt / met minste Regels en Let
ters’ zou daarvoor als prijs een zilve
ren zoutvat ontvangen. Inzenders van
‘oneerlijke / lasterlijke ofte schande
lijke G edichten’ zouden worden ge
royeerd. Verder waren personen, die
bij de organisatie van de loterij be
trokken waren, van deelneming uit
gesloten.
N a de trekking zouden naar de plaat
sen, waar de loterijprenten hadden
gehangen, lijsten met de namen van
de prijswinnaars worden gestuurd.
Deze gelukkigen konden - na legiti
matie - het gewonnene in ontvangst
nemen; inwoners van de provincie
Holland en West-Friesland konden
hun prijzen kosteloos thuis laten be
zorgen of in hun woonplaats laten af
leveren7.
Dat deze loterijprent als een bijzon

der waardevolle bron van informatie
bij de bestudering van de edelsmeed
kunst uit de late zeventiende eeuw
beschouwd kan worden, is vooral te
danken aan de unieke mogelijkheid
om de beschrijving van de diverse als
prijs uitgeloofde voorwerpen in ver
band te brengen met een afbeelding
daarvan. H ierdoor w ordt ons niet al
leen een beeld gegeven van het assor
timent van de toenmalige zilversmid,
maar kunnen ook de oorspronkelijke
benaming en functie van bewaard ge
bleven objecten uit die periode on
omstotelijk worden vastgesteld.
Achtereenvolgens zijn in het tekstge
deelte van de loterijprent de hieron
der geciteerde prijzen opgesomd; bij
elke omschrijving is de eveneens uit
deze prent overgenomen afbeelding
van het betreffende object gevoegd,
alsmede een nadere toelichting.
Eerste hoofdprijs: ‘een schoone
Goude Ketting, m et een Medalje,
waardig m et fatsoen 800 guld., en
1200 guld. aan geldt daar by,
m akend te samen 2000 guldens

Deze hoofdprijs bestond - behalve
uit een aanzienlijk geldbedrag - uit
een dubbele gouden ketting van ovale
schakels, waaraan door middel van
enkele ronde ogen een penning was
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gehangen. D it laatste onderdeel is op
de prent zo gedetailleerd weergege
ven, dat identificatie mogelijk bleek.
Afgebeeld is namelijk - zij het in
spiegelbeeld - een huwelijkspenning
van de Amsterdamse zilversmid en
medailleur Pieter van Abeele, waarop
een voorstelling is aangebracht van
een bij een met vruchten gevulde
hoorn des overvloeds gezeten vrou
wenfiguur als personificatie van de
Welvaart (afb.2). De tekst rondom de
voorstelling luidt: ‘De Eendracht Van
H et H uw elyck Baart Winst Van
d ’Aart En ‘t H em elR yck\ De op de
loterijprent niet zichtbare keerzijde
toont een zittend paar, dat samen een
ketting draagt waaraan een hart
hangt. Frederiks dateert de penning
omstreeks 1655, maar noem t tevens
een toepassing van de compositie in
een iets gewijzigde vorm op een pen
ning ter gelegenheid van een in 1686
gevierde zilveren bruiloft8.
Gouden kettingen met ovale schakels
en voorzien van een penning werden
in de zeventiende eeuw door de Sta
ten Generaal en door colleges als de
V.O.C. herhaaldelijk ten geschenke
gegeven aan personen, die zich zeer
verdienstelijk hadden gemaakt, met
name als bevelhebber van een vloot.
Voorbeelden ervan zijn op tal van
portretten duidelijk herkenbaar
weergegeven9. De meervoudige keten
werd meestal schuin over de borst en
rustend op één schouder gedragen,
maar soms over de beide schouders.

Tweede hoofdprijs: een ‘Silvere
Lampet en Kan, waardig met fatsoen
400 guld. \ alsmede een geldbedrag
van 1100 gulden: tezamen 1500
gulden.

Lampetstellen werden doorgaans ge
bruikt voor het wassen van de han
den, waarbij een bediende het water
boven de schaal uit de kan liet stro
men. Een set van een sterk overeen
komstig model is door de Leidse
kunstenaar Frans van Mieris sr. enke
le malen op zijn schilderijen weer
gegeven; op een paneeltje uit 1678
bijvoorbeeld worden de beide objec
ten door een neger aangedragen ten
behoeve van een dame, die aan haar
toilettafel is gezeten10. Een gladde
schenkkan van ditzelfde type werd in
1675 door een Amsterdamse zilver
smid vervaardigd en bevindt zich in
het Kremlin Museum te Moskou; een
zeer verwante ovale schotel met een
verdiept plat en een brede rand werd
in 1682 aan het ten stadhuize aanwe
zige stadszilver van Zwolle toege
voegd en w ordt momenteel in het
museum aldaar bewaard11. Vrijwel
identiek met het lampetstel op de lo
terijprent is een in miniatuur uitge
voerde set, waarvan de herkom st en
ouderdom evenwel niet exact kunnen
worden vastgesteld12.
H et merendeel van de zilveren lam
petstellen uit de late zeventiende
eeuw is niet glad, maar met drijfwerk
versierd13, terwijl het oor van de kan
vaker als een C-voluut is uitgevoerd
dan in deze strakke, hoekige vorm.

A fb. 2. Pieter van Abeele, Huwelijkspenning
Zilver; diam. 7,7 cm
K oninklijk Penningkabinet, Leiden
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Derde hoofdprijs: ‘een Silver Servies,
waardig m et fatsoen 130 guld. ’, als
mede een geldbedrag van 850 gul
den: tezamen 1000 gulden.
Met de benaming
servies w ordt hier
niet - zoals dat in
de huidige beteke
nis van het woord
het geval is - al het
bij de maaltijd ge
bruikte vaatwerk aangeduid, maar
uitsluitend een tafelgarnituur, dat
flesjes met olie en azijn, en potjes met
mosterd en (vermoedelijk) peper be
vatte. De prent toont een uit vier cylindrische compartimenten bestaande
zilveren houder, waaruit in het m id
den een op een ronde stang gemon
teerd handvat omhoog steekt. In het
object zijn eveneens in zilver uitge
voerde kannetjes met een oor ge
plaatst. Twee hiervan hebben een
schenktuit van verschillend model en
zullen voor olie en azijn bestemd zijn
geweest. Bij het derde exemplaar, de
m osterdpot, bevat het scharnierende
deksel een kleine opening, waaruit
het steeluiteinde van een lepeltje te
voorschijn komt. H et deksel van het
vierde kannetje lijkt van strooigaatjes
te zijn voorzien en zal waarschijnlijk
als peperstrooier hebben gefungeerd.
Kannetjes van hetzelfde type als de
zojuist genoemde exemplaren werden
ook als afzonderlijke prijzen uitge
loofd en zullen derhalve nog nader
worden besproken. H ouders voor
dergelijke flacons uit de zeventiende
eeuw zijn nauwelijks bekend. Als uit
zondering kan een tamelijk verwant
object worden genoemd met slechts
twee strakke ovale compartimenten
en daartussen een ronde stang met een
oog als handvat; deze flessenhouder
werd in 1695 vervaardigd door een
Amsterdamse zilversmid (afb.3)
O ok zijn rond 1700 in ceramiek en
kele voorwerpen met een dergelijke
functie ontstaan; deze zijn evenwel
nooit van een stang in het midden
voorzien, maar hebben doorgaans
een oor aan één van de zijkanten15.

Aft>. 3. Flessenhouder, Am sterdam 1695
Zilver
Verblijfplaats onbekend (Foto Christie’s 1979)

U it veel later tijd dateert een zilveren
houder voor vier flessen uit G ronin
gen; de centrale stam en het handvat
hiervan zijn in Louis XIV-stijl uitge
voerd, terwijl de gladde zijwanden
met ajourwerk zijn versierd16.
Vierde hoofdprijs: ‘een Silvere Fruytschaal, waardigh m et fatsoen 105
guld. ’, alsmede een geldbedrag van
395 gulden: tezamen 500 gulden.
’1 Fruyt-Schaal, waardig m et fatsoen
ƒ 59’.

Als
‘fruytschaal’
w ordt
blijkens
de af
beelding
een
plooischotel
aange
duid, waarvan de lobben op de rand
omsloten worden door kwabachtige
ornamentiek; rondom het gladde

middenveld is een kabelrand aange
bracht. O nder de te verloten prijzen
w ordt zowel een fruitschaal ter waar
de van ƒ 105,— genoemd, als een
- blijkbaar kleiner - exemplaar van
ƒ 59,— .
H et weergegeven object doet met
name door de decoratie tamelijk ou
derwets aan voor de periode om 
streeks 1688, hoewel moet worden
vastgesteld, dat vergelijkbare schotels
die bewaard gebleven zijn, ook alle
uit de tweede helft van de zeventien
de eeuw dateren.
De meeste gelijkenis vertoont de
fruitschaal met een uit 1670 dateren
de schotel van de Amsterdamse
meester Johannes Boogaert17. D o o r
gaans werden de gebolde lobben ver
sierd met gedreven of gegraveerde
bloemen; het is evenwel voorstelbaar,
dat dergelijke details op de prent ach
terwege zijn gelaten. O ok is in veel
gevallen het middenveld voorzien van
een reliëfvoorstelling. Als voorbeeld
van een dergelijke variant kan een
schotel van de zilversmid Claes
Baardt uit Bolsward worden ge
noemd, die in 1681 is vervaardigd18.
Tot in Batavia toe zijn dergelijke ob
jecten ontstaan; het Haags Gemeen
temuseum bezit hiervan een exem
plaar met enigszins getordeerde lob
ben en een glad middenveld19. Deze
schotel is geïnspireerd op een aan
zienlijk rijker gedecoreerd voorbeeld,
dat in 1657 door Lucas Draef in Am 
sterdam werd uitgevoerd20.
Dat plooischotels inderdaad voor het
presenteren van vruchten werden ge
bruikt, kan onder meer worden vast
gesteld aan de hand van een schilderij
van Frans van Mieris sr. uit 1675 met
een voorstelling van musici in een
kostbaar ingericht w oonvertrek21.
Vijfde hoofdprijs: ‘een paar
Silvere Kande
laars, waardig
met fatsoen 100
gulden ’, alsme
de een geldbe
drag van 150
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gulden; tezamen 250 gulden.
‘1 Paar Kandelaars, waardig met
fatsoen 100 guld.’
Tot de uitgeloofde prijzen behoorde
tweemaal een paar zuilkandelaars ter
waarde van honderd gulden, waarbij
één van de prijswinnaars bovendien
nog een geldbedrag in contanten zou
ontvangen. U it de prent blijkt, dat de
objecten waren opgebouwd uit een
gebolde gladde voet, die via een nodus overging in een gecanneleerde
zuilschacht met daarop een ronde
vetvanger.
D it type werd overal in de N ederlan
den gemaakt, terwijl ook elders in
Europa gedurende de tweede helft
van de zeventiende eeuw zuilkande
laars van een min of meer overeen
komstig model zijn ontstaan22.
Tot de zilveren exemplaren, die be
waard bleven, behoort een set die in
1661 door de Haagse meester Gilliam
Bossche vervaardigd werd ten behoe
ve van het Leidse stadsbestuur, en een
uit 1699 daterende kandelaar van de
Groninger zilversmid Pieter Kleiwert
(afb.4)23.
Behalve in edelmetaal werden zuil
kandelaars ook uitgevoerd in onedele
metalen zoals tin of koper, alsmede in
geglazuurd aardewerk; hierbij werd
de zuilschacht evenwel doorgaans
niet van cannelures voorzien24.
O p schilderijen komen regelmatig
zilveren zuilkandelaars voor. Een
exemplaar dat sterk gelijkt op het bij
de verloting uitgeloofde stel, is bij
voorbeeld diverse malen door Gerard
ter Borch weergegeven25.
’1 Schoorsteen-Blaker, waardig met
fatsoen ƒ 80’.
De op de loterijprent uitgebeelde
wandblaker heeft
een geprofileerde
kaarshouder met
daaronder een
glad, rond schaal
tje om af druipend
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Afb. 4. Pieter Kleiwert, Kandelaar, Groningen
1699-1700
Zilver; h. 23 cm
Rijksmuseum, Amsterdam

kaarsvet op te vangen. D it laatste on
derdeel is bevestigd tegen een grote
wandplaat, die druk bewerkt is met
op symmetrische wijze aangebrachte
omkrullende bladmotieven. Tussen
deze versieringen bevindt zich een
hartvormig middenveld, waarop een
mand met daarin een rijkelijk vruch
ten dragende plant is weergegeven.
Geheel aan de bovenzijde flankeren
twee naakte kinderfiguurtjes een
ovaal wapenschild, waarboven zij een
kroon omhooghouden.
Rijksmuseum Paleis H et Loo be
schikt over twee vergelijkbare wandarmen van verzilverd messing26, w aar
bij evenwel de beide putti aanzienlijk
groter zijn. Zilveren exemplaren van
dit type zijn uitermate schaars. In
Engeland zijn enkele voorbeelden uit
de late zeventiende eeuw bekend, die
een zekere gelijkenis vertonen met de
blaker op de prent27.
In hoeverre dergelijke kaarshouders

specifiek bedoeld waren om op de
schoorsteen te worden bevestigd, zo 
als de in de toelichtende tekst ge
bruikte benaming doet veronderstel
len, valt moeilijk te achterhalen. In
één van de twee poppenhuizen, die
Sara Rothé omstreeks 1745 ten dele
met oudere inventarisonderdelen
heeft samengesteld, hangen in ‘de
Kaamer met Rood M oor’ inderdaad
twee wandarmen van een soortgelijk
model tegen de schoorsteenmantel;
vier andere exemplaren, in de ‘Ge
schilderde Kaamer’ van hetzelfde
huis, zijn daarentegen op de met
voorstellingen gedecoreerde wanden
bevestigd28. De landschappen, waar
mee de ‘Musieksaal’ van haar andere
poppenhuis is beschilderd, worden
eveneens gedeeltelijk aan het oog
onttrokken door zes zilveren ‘arremblaakers’29. H et lijkt mij niet onm oge
lijk dat de benaming schoorsteenblakers is gebruikt om een verschil in
formaat aan te duiden met de door
gaans wat grotere wandblakers. O p 
merkelijk is het tenslotte, dat een
door de Amsterdamse zilversmid Pie
ter van Hoven uitgevoerde chanoekalamp30 een achterplaat heeft, waarvan
de met symmetrisch gedreven bloem 
ranken en het gekroonde wapen
schild daartussen een duidelijke ver
wantschap vertonen met de decoratie
van de te verloten blaker.
’1 Spiegel, waardig f 755
Volgens het in
1694 uitgegeven
boekje van Jan
en Caspar Luyken H et menselyk bedryf
werden spiegels
in de late ze
ventiende eeuw
verkocht door ‘De Spiegelmaaker’31;
het betreffende prentje laat zien, dat
in zijn werkplaats spiegels van uit
eenlopend formaat en voorzien van
onderling sterk verschillende lijsten
uit voorraad konden w orden gele
verd. Waarschijnlijk werden overi-

gens de lijsten niet door de spiegelmaker zelf vervaardigd, maar van een
meubelmaker betrokken. In grotere
steden zoals Amsterdam waren zelfs
houtbewerkers gevestigd, die zich
speciaal op het maken van lijsten had
den toegelegd; in archivalia w ordt na
melijk meerdere malen ‘lystenmaecker’ of zelfs ‘ebbenlystwercker’ als
beroep vermeld32. Voor zover valt na
te gaan, werden voor spiegels en
schilderijen dezelfde lijsten
gebruikt33.
Spiegels werden gedurende de zeven
tiende eeuw in het woonvertrek aan
de wand gehangen, maar werden aan
de achterzijde ook wel voorzien van
een steun, waardoor zij op tafel kon
den worden neergezet.
Exemplaren met een rechthoekige ge
profileerde lijst, zoals op de loterijprent getoond, kom en bijvoorbeeld
voor op schilderijen van Gerard ter
Borch en Jacob Ochtervelt uit het
derde kwart van de zeventiende eeuw
en op een Franse m odeprent door N.
Bonnart van enkele decennia later34.
Bij deze voorstellingen staat de spie
gel op een tafel, en w ordt deze ge
bruikt door een dame die haar toilet
maakt. O p een schilderij van Frans
van Mieris uit omstreeks 1670 is een
jonge vrouw weergegeven bij een
soortgelijke spiegel, die evenwel te
gen de m uur hangt35.
De spiegel uit de verloting van 1689,
die gezien de verhouding ten opzich
te van andere voorwerpen op de
prent een formaat van ongeveer 35 bij
25 cm zal hebben gehad, moet van
wege de hoge waarde die eraan is toe
gekend van kostbaar materiaal ver
vaardigd zijn geweest. Wellicht was
de houten lijst belijmd met schildpad
of met ebbehout, dan wel geheel in
een exotische houtsoort uitgevoerd.
De versteknaden op de vier hoeken
waren afgedekt met zilveren beslag in
de vorm van een bladmotief.
Slechts weinig zeventiende eeuwse
spiegels met een strakke profiellijst
zijn bewaard gebleven. H et Fries
M useum bezit een exemplaar van pa
lissanderhout, waarbij eveneens zilve

ren ornamenten met een plantaardig
motief op de hoeken zijn aange
bracht; bovendien zijn op deze lijst
nog diverse schildjes met familiewa
pens bevestigd36. In de kunsthandel
bevond zich een spiegellijst met
schildpad en zilveren hoekversieringen37.
Tot de uit talrijke onderdelen samen
gestelde zilveren ‘toilet-sets’, die in
deze periode op verschillende plaat
sen in Europa zijn ontstaan, behoort
doorgaans een spiegel, waarvan de
lijst geheel in zilver is uitgevoerd of
een volledig met zilverbeslag over
dekte houten kern heeft38.
’1 Schenkbort, waardig met fatsoen
f7 0 '
‘2 Schenkborden, yder waardig m et
fatsoen f 5 5 guld. ’
O p de bo
venste
plank van
de prijzenkast zijn
enkele ron
de schotels
tegen el
kaar ge
plaatst, die met de benaming ‘schenk
borden’ worden aangeduid. De glad
de rand w ordt zowel aan de buitenals aan de binnenzijde begrensd door
een uit plantaardige motieven samen
gestelde band, waarin bladeren en
druiventrossen te herkennen zijn.
Centraal op het middenveld is een
door een cirkel omsloten achtpuntige
ster gegraveerd.
H et is zeer wel mogelijk, dat deze
schotels vervaardigd werden door de
Amsterdamse zilversmid Sigismund
Zschammer. Van deze meester is na
melijk een vrijwel identieke schotel
bewaard gebleven, die uit 1691 da
teert39. O p overeenkomstige wijze
zijn hierbij twee in laagreliëf uitge
voerde banden met bladranken,
vruchten en bloemen uitgevoerd; de
stervormige gravering op het gladde
middengedeelte is daarentegen niet
(meer) aanwezig. Dat dit type

‘schenkbort’ ook elders in den lande
navolging heeft gekregen, blijkt uit
een exemplaar dat in 1700 te Leeu
warden is ontstaan40. Hiervan zijn de
gedreven bladranken, waarin ditmaal
behalve bloemen en vruchten ook vo
gels zijn opgenomen, minder strak
begrensd en wat grover uitgewerkt.
Wiens naams voor en na de tweede
hoofdprijs wordt getrokken, zal win
nen: ceen Silvere Oly-kan, waardig
m et fatsoen 22 guldens ’.
‘6 Oly-kannen, yder waardig met
fatsoen ƒ 22 ’
‘6 Eek-kannen, yder waardig met
fatsoen ƒ 22’
\

O p de loterij prent zijn enkele
x j? ' ( » J f
peervormige
kannetjes op een
lage, ronde voet uitgebeeld. Deze
hebben alle een sierlijk gebogen oor,
alsmede een scharnierend deksel, dat
van een duimrust is voorzien, met
een bewerkt knopje als bekroning.
O ndanks hun gelijkvormigheid ver
tegenwoordigen de kannetjes toch
duidelijk twee verschillende typen.
Sommige zijn namelijk tegen de hals
voorzien van een spits toelopende
schenklip, terwijl bij andere vanuit de
buik een dunne, S-vormige schenktuit naar buiten steekt met een dierekop als uiteinde. H et ligt voor de
hand om te veronderstellen, dat deze
afwijkende schenkmogelijkheid het
verschil tussen olie- en azijnkannetjes
aangeeft. D it vermoeden w ordt be
vestigd door twee bewaard gebleven
exemplaren, die in 1682 en 1688 door
Londense zilversmeden vervaardigd
werden41. Bij één hiervan, uitgevoerd
met een korte schenklip, is op het
deksel namelijk een letter V (vinegar)
geplaatst; het andere object, met een
- ditmaal onder een rechte hoek ten
opzichte van het handvat gemonteer
de - gebogen tuit, draagt op soortge
lijke wijze een letter O (oil).
Van de bekende zilversmid Johannes
van der Lely uit Leeuwarden is een
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kannetje met een schenklip uit om 
wachten inhoud. Zowel de voor de
streeks 1700 bekend, dat in zijn u it
Europese m arkt in Azië geproduceer
voering tamelijk sterk overeenkomt
de porseleinen kannetjes, als die wel
met het exemplaar op de prent, zij het ke in ons eigen land van aardewerk
dat het lichaam meer kegelvormig
zijn vervaarfdigd, werden namelijk
dan peervormig is. O p het deksel is
steeds in sets van twee geheel gelijk
een eekhoorn geplaatst, waarbij de
vormige exemplaren geleverd. H un
vraag rijst in hoeverre de naam van
verschillende functie is uitsluitend af
dit dier geassocieerd werd met ‘eek’
te lezen aan de in de beschildering
of azijn en op deze subtiele wijze de
opgenomen letters A (azijn) of O
functie van het object werd aange
(olie)45.
duid42.
In 1670 is in Antwerpen een kannetje
’6 Mostert-potten, yder waardig met
ontstaan met een gebogen schenktuit, fatsoen f 20’
die eindigt in een drakekop. D it
voorwerp zou op basis van deze
De vormgeving van de
theorie dus waarschijnlijk voor olie
in de verloting opge
bestemd zijn geweest43.
ld nomen m osterdpotten
Een bij elkaar behorend stel van twee
f
is vrijwel identiek met
kannetjes, in 1706 te Leiden gekeurd
die van de olie- en
en gestempeld met het meesterteken
azijnkannetjes. Zij zijn eveneens
van Johannes Gerobulus, beant
peervormig van model en rusten op
w oordt volledig aan de hierboven ge
een lage voet; ook hebben zij een ge
formuleerde basiskenmerken: het re
bogen oor en een scharnierend deksel
servoir rust op een rond voetstuk en
met een duim rust en met een figura
is voorzien van een omkrullend oor,
tief knopje. Daarentegen hebben zij
terwijl het scharnierende deksel een
geen schenktuit of -lip, maar is in de
duim rust heeft. De decoratie van bei
dekselrand een kleine opening uitge
de exemplaren is identiek. Daarente
spaard, waaruit de steel van een lepel
gen verschillen zij onderling doordat
tje om hoog steekt.
het ene kannetje beschikt over een op
Hoewel uit de tweede helft van de
een slang gelijkende schenktuit en het zeventiende eeuw ongeveer 35 zilve
andere een korte schenklip heeft met
ren m osterdpotten van Nederlandse
daaronder een mascaron. Hoewel
zilversmeden bekend zijn, die in on
deze voorwerpen momenteel als am
derling nogal verschillende modellen
pullen een kerkelijke functie
zijn uitgevoerd, kom t de vorm van
hebben44, zullen zij oorspronkelijk
een kannetje vrijwel niet voor46. A l
naar alle waarschijnlijkheid als olieleen uit Groningen zijn enkele exem
en als azijnkannetje op de eettafel zijn plaren bewaard gebleven, die een ze
gebruikt.
kere gelijkenis vertonen. H et duide
Terwijl bij zilveren kannetjes de ver
lijkst is dat het geval bij een glad
schillende schenkopeningen een aan
peervormig potje met een om krul
duiding lijken te verschaffen met be
lend oor van de zilversmid Pieter
trekking tot de oorspronkelijke toe
Kleiwert uit 1693-’94; het deksel, met
passing, blijkt dit bij ceramische
een inkeping in de rand, heeft even
exemplaren daarentegen niet het ge
eens een duimrust, maar draagt daar
val te zijn. O ok in dit laatstgenoemde
entegen geen knopje als bekroning47.
materiaal zijn rond 1700 namelijk
Van de in het buitenland vervaardig
dergelijke schenkkannetjes ontstaan,
de m osterdpotten is een stel van twee
die weliswaar dezelfde onderlinge
uit omstreeks 1750 daterende exem
verschillen vertonen, maar waarbij
plaren, uitgevoerd door een zilver
het onderscheid tussen een schenklip
smid uit Zürich, het meest overeen
en een tuit evenwel geen indicatie
komstig48.
blijkt te geven om trent de te ver
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Wie voor een bedrag van 400 schel
lingen in leg to n tva n g t 504 loten als
mede ceen silvere Peper-bos, waardig
m et fatsoen 17 gulden ’
Behalve de zojuist genoemde
voorwerpen komen op de loterijprent nog twee andere
peervormige kannetjes met
een gebogen oor en een deksel voor.
Hoewel deze door het ontbreken van
een schenklip of een tuit in eerste in
stantie identiek lijken te zijn met de
m osterdpotten - zij het dat het bijbe
horende lepeltje ontbreekt -, blijken
zij bij nauwkeuriger bestudering toch
een verschil te vertonen: in het gebol
de deksel zijn namelijk kleine strooigaatjes aangebracht, die deze beide
voorwerpen geschikt maken om als
‘peper-bos’ te worden gebruikt.
U it het laatste kwart van de zeven
tiende eeuw is een klein aantal zilve
ren strooibussen voor peper bewaard
gebleven. Deze voorwerpen zijn van
een type, dat evenwel niet beant
w oordt aan het afgebeelde model van
een kannetje. Zij bestaan namelijk uit
een cylindrisch reservoir met een ge
profileerde voetrand, en kunnen aan
de bovenzijde worden afgesloten met
een afzonderlijk deksel dat van gaat
jes is voorzien. Exemplaren van der
gelijke peperstrooibussen zijn bekend
van de Haagse meester Adam Loofs
uit 1688, alsmede van zilversmeden
uit ‘s-Hertogenbosch, Maastricht en
Amsterdam49; ook buiten onze lands
grenzen werden zij gedurende deze
periode op identieke wijze uitge
voerd50.
In de vroege achttiende eeuw kregen
peperstrooiers doorgaans een balustervorm. Met name in de Zuidelijke
Nederlanden werden zij over het al
gemeen in combinatie met een m os
terdpot vervaardigd, waarvan de
vormgeving en decoratie volledig
overeenstemde, maar waaraan in te
genstelling tot de strooibus, een oor
werd gemonteerd51.
Wiens naam het allereerst en het al
lerlaatst getrokken wordt, zal krijgen

‘een silveren Soutvat, ider waardig
m et fatsoen 24 gulden ’.
Wiens naam voor en na de derde
hoofdprijs wordt getrokken, zal w in
nen: ‘een sïlvere Soutvat, waardig
met fatsoen 18 gulden’.
‘12 Sout-vaten, yder waardig met
fatsoen f 18’
Tot de te verloten prijzen
behoorden in totaal zes
tien zilveren zoutvaten,
waarvan er veertien een waarde verte
genwoordigden van 18 gulden per
stuk en twee van 24 gulden. In hoe
verre dit prijsverschil uitsluitend op
een onderling afwijkend formaat ge
baseerd was, of tevens op een andere
vormgeving, blijkt niet uit de om 
schrijving en evenmin uit de prent;
hierop zijn namelijk alleen twee iden
tieke diabolovormige zoutvaten
weergegeven. De ronde voet, die op
drie bolpootjes rust, gaat via een zich
vernauwende stam over in een bo
venstuk, waarin zich aan de bovenzij
de een komvormige holte voor het
zout bevindt. Zowel de voetrand als
de bovenrand zijn met bladmotieven
versierd.
Zoutvaten, waarvan de vorm aan een
spoel of een diabolo doet denken,
zijn kort voor het midden van de ze
ventiende eeuw voor het eerst ont
staan. Aanvankelijk weerspiegelden
zij door hun grootte en hun veelal
rijk bewerkte oppervlak nog een allu
re, die samenhing met de uit de M id
deleeuwen stammende betekenis,
welke aan het zout en aan de plaats
van het zoutvat op de eettafel werd
toegekend52. Als voorbeeld kunnen
de vier zilveren exemplaren worden
genoemd, die in 1655 ten behoeve
van de maaltijden van het Leidse
stadsbestuur door een meester ter
plaatse geleverd werden en die, on
danks hun vrijwel gladde oppervlak,
een opmerkelijke m onumentaliteit
uitstralen53.
Enkele decennia later ontstonden op
diverse plaatsen in ons land en ook in
Duitsland aanzienlijk kleinere exem

plaren van ditzelfde type, die sterk
aan de op de loterijprent afgebeelde
zoutvaten doen denken. Een derge
lijk voorwerp van een Haarlemse zil
versmid uit 1689 - het jaar van de ver
loting - heeft een uit bloemen en bla
deren samengestelde decoratie in
laag-reliëf op de voet en op de vlakke
bovenrand rondom het zoutbakje54.
Verwante zoutvaten, die in hun u it
voering overigens wel enige verschil
len vertonen, zijn ook uit Groningen
en Sneek bekend55. Als een laat voor
beeld kan een wederom met plantaar
dige motieven versierd exemplaar van
de Haarlemse meester Pieter Ebbekin
uit 1722 worden genoemd, waarbij
zowel het bovenstuk als de voet
enigszins gebold zijn56.
Voor de m inder welgestelden zijn in
grote aantallen soortgelijke diabolo
vormige zoutvaten vervaardigd van
aardewerk, waarover een laag witte
tinglazuur werd aangebracht57.
’12 Sïlvere Koppen, yder waardig
m et fatsoen f 18’
Vergelijking van de in de
tekst vermelde prijzen
met de afbeeldingen
daarvan op de prent wijst
uit, dat met de uitgeloof
de zilveren ‘koppen’
voorwerpen zijn bedoeld, die m o
menteel met de benaming brandewijnkom plegen te worden aange
duid. Vooral in Friesland en G ronin
gen werden deze objecten vanaf het
midden van de zeventiende tot ver in
de negentiende eeuw in grote aantal
len vervaardigd. O p hoogtijdagen zo 
als een ondertrouw, of bij een ge
boorte van een kind, werd hierin een
mengsel van brandewijn, rozijnen en
bruine suiker aan de gasten gepresen
teerd, waarbij de aanwezigen beurte
lings enkele lepels met deze ‘boeren
jongens’ uit de kom consumeerden.
D oor Boschma is de vormgeving van
de Friese brandewijnkom men in ver
band gebracht met papkommetjes,
zoals die reeds gedurende de gehele
zestiende eeuw in aardewerk en tin

bekend waren58. Met uitzondering
van de vroegste exemplaren, die
meestal achtzijdig van model waren,
zijn de Friese zilveren brandewijn
kommen doorgaans ovaal en aan de
beide uiteinden voorzien van platte,
gegoten oren; het geheel staat op een
lage voetrand.
O ok elders in ons land zijn gedreven
zilveren kommen met twee gegoten
oren ontstaan, waarvan de vormge
ving een aantal varianten kent, soms
met een lokaal of regionaal karakter.
Opm erkelijk is in dit verband bij
voorbeeld het feit, dat bij de meeste
Groninger brandewijnkommen verti
kaal geplaatste open voluten als oren
fungeren59, terwijl deze onderdelen
overal elders plat plegen te zijn. De
op de loterijprent weergegeven ronde
kommen, waarvan het oppervlak in
acht lobben is verdeeld en waarvan de
gedeeltelijk opengewerkte oren met
bloemmotieven zijn versierd, zijn
vooral van Haarlemse zilversmeden
bekend. U it de tweede helft van de
zeventiende en het begin van de acht
tiende eeuw zijn diverse exemplaren
van dit type bewaard gebleven
(afb.5); de oren zijn vrijwel altijd uit
een drietal bloemen samengesteld,
waartussen in enkele gevallen een
putto met een fruitmand is opgeno
men0
Aangenomen mag worden, dat deze
objecten buiten de provincies Fries
land en Groningen over het algemeen
niet als brandewijnkom gebruikt zul
len zijn, maar dat zij - in overeen
stemming met hun hierboven ge
schetste ontstaansgeschiedenis - voor
pap bestemd waren. Deze veronder
stelling w ordt bevestigd door de sa
menstelling van boedelinventarissen,
waarin het huisraad van welgestelde
burgers uit het stedelijk milieu in
H olland is vastgelegd en waarin de
benaming brandewijnkom nauwelijks
voorkom t61. Desalniettemin duidt de
aanwezigheid van ‘5 brandewijnschaeltjes’ in de in 1702 beschreven
winkelvoorraad van een Haarlemse
zilversmid toch wel op bekendheid
met dit fenomeen62.
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bleven exemplaren doorgaans tame
lijk moeilijk. Een positieve uitzonde
ring vorm t een eenvoudige gouden
ring, die op basis van de merken na
der geïdentificeerd kon worden als
het werk van een Amsterdamse
goudsmid uit 171463.
Aan de hand van zestiende en zeven
tiende eeuwse portretten van aan
zienlijke dames kan worden vastge
steld, dat deze niet zelden een gladde
ring tezamen met een kostbaarder
exemplaar aan één vinger droegen64.
Afb. 5. Kom , Am sterdam 1671
Zilver; h. 4,3 cm, l. 17,8 cm, br. 10,7 cm
M useum Boym ans-van Beuningen, Rotterdam; part. bruikleen

318 Goude Ringen, y der waardig
m et fatsoen f 12’
Tegen de onder
ste plank van de
uitstalkast is met
I ,0,0,ü,ü,
I o o o ù o twee spijkers een
aan de onder
rand om krullend vel bevestigd, waar
op de achttien ringen zijn vastgezet.
Voor zover de beperkte detaillering

0,0,0,y
!0 , 0 , 0 0 . 0

p, o,

van de prent een kritische beoorde
ling toestaat, lijkt het erop dat de uit
geloofde ringen geheel glad waren en
dat zij met behulp van spelden op de
ondergrond waren vastgehecht.
Hoepringen of gladde ringen zonder
een juweel of andere versieringen zijn
reeds vanaf de late Middeleeuwen be
kend. Aangezien zij zelden van (her
kenbare) keurtekens zijn voorzien, is
datering van de weinige bewaard ge-

Afb. 6. Ferdinand Bol, D e overlieden van het Wijnkopersgilde te Amsterdam, 1659
Doek; 193,5 x 305 cm
A lte Pinakothek, M ünchen
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Wiens naam voor en na de vijfde
hoofdprijs wordt getrokken, zal w in
nen: ceen silvere Proef-Schaal, waar
dig m et fatsoen 12 gulden \
% Silvere Proef-Schalen, y der waar
dig m et fatsoen f 12’
Omstreeks 1660 werden de
overlieden van het Am ster
damse wijnkopersgilde
door Ferdinand Bol geportretteerd65;
terwijl de bestuursleden rond een met
een kostbaar Oosters tapijt bedekte
tafel zijn gegroepeerd, staat de
bediende van het gilde ter zijde opge
steld. Hij heeft een klein proefschaaltje in zijn linkerhand, dat hij vult met
de inhoud van een steekhevel (afb. 6).
Dergelijke lage, ronde schaaltjes wa
ren soms - zoals bij het exemplaar op
het schilderij - geheel glad, maar had
den ook wel een bew erkt oppervlak.
Kenmerkend is de gebolde bodem,
hoewel de hoogte van deze welving
nogal varieert; vermoedelijk vereen
voudigde een dergelijke verhoging
het drinken zonder te morsen, en kon
tegen de achtergrond ervan de kleur
van de wijn beter worden beoor
deeld. Tegen de gladde bovenrand
van het schaaltje werd soms een oor
gemonteerd.
Vooral in Frankrijk werden zilveren
wijnproefschaaltjes veelvuldig en in
allerlei variaties vervaardigd66. Maar
ook in landen zonder wijnbouw, zo 
als Engeland67 en Nederland, waren
zij niet onbekend. Al in de zeventien
de eeuw hebben zilversmeden op di-

verse plaatsen dergelijke voorwerpen
uitgevoerd. Tot de vroegste voorbeel
den behoort een exemplaar met A m 
sterdamse keurtekens uit 1616, w aar
op een Russische tekst is aange
bracht68.
Een geheel glad proefschaaltje, dat
grote overeenkomst vertoont met het
op de loterijprent weergegeven exem
plaar, werd in Zierikzee vervaardigd
en draagt het gegraveerde wapen van
deze stad op het gebolde middenstuk.
H et object moet in de late zeventien
de eeuw ontstaan zijn, maar werd
nog in 1740 in het resolutieboek van
de stedelijke thesauriers omschreven
als ‘het silverschaltje dat de craenmeester gebruyckt om de wijnen te
proeven’69.
In hoeverre dergelijke proefschaaltjes
buiten de kring van wijnhandelaren
zijn gebruikt, valt uiteraard moeilijk
te achterhalen. Gezien het feit, dat zij
bij een verloting als prijs werden uit
geloofd, maakt het aannemelijk dat
zij ook wel in huiselijke kring w er
den toegepast. D it vermoeden w ordt
bevestigd door de aanwezigheid van
een zilveren ‘proefschaeltje’ in de na
latenschap van de in 1669 te Leiden
overleden advocaat Johannes B rou
wer70.
16 Onder-Riemen, yder waardig met
fatsoen f2 4 ’
p>
lil
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Met de benaming onderriem
werden gordels aangeduid, die
door vrouwen onder het opperj1 | kleed of de schort gedragen
(jff werden. Enerzijds was de func- : ,;'t tie ervan gericht op het bijeen;i '■) houden van de kleding, maar
i! l: anderzijds bood de onderriem
, de mogelijkheid om er allerlei
objecten aan te bevestigen: een
bos sleutels, een tas, een schede
met een mes of een tuigje met naaige
rei71.
De zilveren onderriemen, die be
waard gebleven zijn, bestaan meestal
uit maliënschakels van zilverdraad.
Ter versteviging zijn aan de uiteinden
smalle platen met een oog aange

Afb. 7. Jacob Foppens van Es, Stilleven
Paneel; 49 x 76 cm
Part. Coll.

bracht, die versierd zijn met graveer
werk of met reliëfvoorstellingen72.
O ok bij de op de loterijprent afgebeelde exemplaren zijn zes van derge
lijke tussenstukken met versieringen
zichtbaar; deze bevinden zich aan
weerszijden van de sluiting en van de
twee ringen, waaraan verdere attribu
ten opgehangen kunnen worden.
D oor mannen werden zilveren gor
dels over het bovenkleed gedragen.
De zilveren onderriemen zijn aan het
begin van de achttiende eeuw in on
bruik geraakt en vervangen door
exemplaren van textiel of leer.
Wiens naam voor en na de eerste
hoofdprijs wordt getrokken, zal w in
nen: ‘een Silvere Beker, waardig met
fatsoen 27 guld’.
‘6 Silvere Bekers,
yder waardig met
fatsoen ƒ 3 0 ’
De bekers hadden
blijkens de afbeel
ding op de prent een
gladde cylindervorm,
waarbij de boven

rand wat wijder uitloopt; rond de
voet is een geprofileerde standring
aangebracht. H et betreft hier een tra
ditioneel model, dat gedurende een
groot deel van de zeventiende eeuw
en ook nog in de achttiende eeuw op
veel plaatsen in ons land werd gepro
duceerd. Behalve in zilver werden
deze bekers ook in tin uitgevoerd73.
Veelal werd onder de bovenrand
bandwerk gegraveerd, dat afgewisseld
werd met ranken en andere plantaar
dige ornamentiek74. Maar daarnaast
komen ook regelmatig onversierde
exemplaren voor75.
Aangezien vele kerken over deze
drinkbekers beschikten voor de vie
ring van het Avondmaal, worden zij
herhaaldelijk aangeduid als avond
maalsbekers, ook wanneer een kerke
lijke herkom st niet kan worden vast
gesteld. Deze benaming is mislei
dend, omdat ongetwijfeld het meren
deel van deze objecten in huiselijke
kring gebruikt zal zijn. Reeds op een
uit 1609 daterende ets van Claes
Jansz. Visscher met een biddend huis
gezin staat een dergelijke beker op de
eettafel opgesteld76. O ok komen zij
op ‘ontbijtjes’ en andere stillevens
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met etenswaren voor (afb.7).
In het Groninger M useum bevindt
zich een gladde beker - eveneens met
een geprofileerde voet waarop bin
nen twee wapenschilden een tekst ge
graveerd is waaruit blijkt, dat het ob
ject op 25 september 1700 gewonnen
werd cop Slochterender M arckt’77.
’6 Snuyters m et haar Backen, yder
waardig m et fatsoen f 25’
Met een
‘snuyter’
w ordt een
instrum ent
bedoeld, dat
gebruikt
werd om de verbrande pit van een
kaars af te knijpen. H et heeft de vorm
van een schaar, waarbij op één van de
benen een rechthoekig doosje is ge
monteerd, voor de afgeknipte piteinden, en op het andere een daarin pas
send plaatje. Een voorbeeld van een
zilveren exemplaar uit 1698, uitge
voerd door de Leeuwarder zilver
smid Cornelis Jongsma, bevindt zich
in het Fries M useum78.
In de late zeventiende en achttiende
eeuw kende men standaards, waarin
een dergelike snuiterschaar met de
ogen om hoog gericht rechtop kon
worden neergezet, en bakjes waarin
het object plat werd neergelegd. Van
het eerstgenoemde type standaard is
een voorbeeld weergegeven op een
prent in de Leerzame zinnebeelden
van Vincent van der Vinne79. Soms
werden dergelijke standaards voor
zien van een soortgelijk voetstuk en
een stam als bij kandelaars gebruike
lijk was en in combinatie daarmee ge
leverd. Zo vervaardigde de Gorcumse
zilversmid Johan van Ameronge jr. in
1737-’38 een set van twee tafelkandelaars in Louis XIV-stijl met een bij
passende snuiterstandaard80.
De schaaltjes voor het neerleggen van
een snuiterschaar zijn voorzien van
een opstaand randje en hebben een
contour, die nauw aansluit bij de
vorm van de schaar. Doorgaans werd
aan het hartvormige uiteinde een
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Afb. 8. Snuiterschaar m et bakje, Leeuwarden 1740
Zilver
Part. Coll.

stel van een Leeuwarder zilversmid
uit 1740 bewaard gebleven (afb.8).
O ok in miniatuurform aat zijn deze
voorwerpen uitgevoerd82.
'24 Tasbeugels, yder waardig met
fatsoen ƒ 16’

Afb. 9. Tasbeugel, Am sterdam ca. 1680
Zilver; h. 7,8 cm, br. 15 cm
Part. Coll.

handvat gemonteerd. D at hier niet
van een typisch Nederlands product
sprake is, blijkt uit het feit, dat de
vroegst bekende set van een snuiter
met een dergelijk bakje het werk is
van een Londense zilversmid81 uit
1677. In de loop der tijd is in de
vormgeving weinig verandering op
getreden; zo is een vrijwel identiek

Vooral uit de late achttiende
en de negentiende eeuw zijn
grote aantallen zilveren tas
beugels bewaard gebleven, waarbij in
de vorm en decoratie allerlei verschil
len voorkomen, die dikwijls met lo
kale of regionale tradities samenhan
gen; de tasjes, die in die periode aan
de beugels werden bevestigd, zijn
veelal met kleine kraaltjes versierd83.
De gedecoreerde voorplaat van de
beugel is door middel van twee schar
nieren verbonden met een gladde
achterplaat, en kan met een aan een
veer gemonteerde knop aan de voor
zijde of bovenop de beugel worden
afgesloten en ontgrendeld. Een oog
aan de bovenzijde vorm t het bevesti
gingspunt voor een haak, waarmee de
tas aan de gordel kan worden gehangen.
H et gebruik van zilveren tasbeugels

wel toegepast. Zo kom t het onder
meer voor op een uit 1732 daterende
rechthoekige theebus van de Zwolse
zilversmid Dionysius van Hensboom; dit object heeft overigens geen
vlakke bovenplaat, maar is van ver
hoogde schouders voorzien91. D o o r
gaans hebben dergelijke theebussen
een uitschuifbare bodem om het bij
vullen te vereenvoudigen.

van dit type schijnt omstreeks 1670 in
Holland ontstaan te zijn. De vroegste
exemplaren hebben een halfronde
vorm, waarbij de in gietwerk uitge
voerde decoratie uit bladranken of
engeltjes bestaat (afb.9)M. Bij de beu
gels op de loterijprent vult de orna
mentiek niet de gehele voorplaat,
maar zijn sommige gedeelten hiervan
glad gelaten; van deze variant zijn di
verse voorbeelden uit de vroege acht
tiende eeuw bekend85.
Wiens naam voor en na de vierde
hoofdprijs wordt getrokken, zal w in
nen ceen Silvere Thee-vles, waardig
m et fatsoen 14 gulden ’
Via de handelscontacten van
de Oostindische Compagnie
werd thee in de loop van de
zeventiende eeuw in steeds
grotere hoeveelheden op de N eder
landse m arkt aangevoerd. De con
sumptie van dit destijds nog kostbare
genotmiddel leidde tot een ware cul
tus, waarbij gebruik gemaakt werd
van een omvangrijk arsenaal aan
voorwerpen: speciale theetafels van
lakwerk, trekpotjes in diverse form a
ten, kopjes, waterketels met kom fo
ren en busjes voor het bewaren van
de verschillende theesoorten86. Voor
dergelijk theegerei genoten porselein,
dat samen met de thee vanuit Azië
werd overgebracht, en zilver, dat in
eigen land werd geproduceerd, de
voorkeur.
Omstreeks 1700 was het theegebruik
mede dankzij publicaties van Cornelis Bontekoe en andere propagandis
ten weliswaar in brede kring bekend
geraakt, maar door de nog hoge prij
zen was de consumptie slechts aan
een beperkte kring van welgestelden
voorbehouden. Bij de zilveren theebusjes uit die periode vallen twee
soorten te onderscheiden: strakke,
rechthoekige en ronde, vaasvormige
exemplaren. Hoewel het voor de
hand ligt te veronderstellen, dat al
leen dit laatste type als ‘thee-vles’ zou
zijn aangeduid, blijkt uit de loterij
prent dat blijkbaar ook de eerstge-

’12 Kleer-Schuyer-Platen, yder
waardig met fatsoen f 8 Vi’

Afb. 10. Miniatuur-theebus, Am sterdam ca.
1680
Zilver; h. 3,4 cm
Part. Coll.

noemde busjes deze benaming droe
gen. Overigens dient in dit verband te
worden op gemerkt, dat bij de loterij
van G rootebroek in 1695 wel degelijk
onderscheid gemaakt werd tussen
‘Thee-busschen’ en ‘Thee-vlessen’.
Deze laatste term werd bovendien
nog gebruikt voor de veel grotere
bussen, waarin de thee werd geïm
porteerd en waaruit de winkelier zijn
theesoorten verkocht87.
Bij de op de prent weergegeven zilve
ren exemplaren is op de voorzijde een
stervormige versiering zichtbaar. In
het midden van de licht gebogen bo
venplaat is een smalle ronde hals ge
monteerd, die met een dopje w ordt
afgesloten.
De meeste theebusjes uit die tijd had
den een rijkere decoratie, bestaande
uit plantaardige motieven die in ‘cutcard’ of in drijfwerk werden uitge
voerd88. Daarnaast zijn ook enkele
gladde exemplaren bewaard geble
ven89, die soms voorzien zijn graveer
werk. Enkele miniatuur-theebusjes,
die in de late zeventiende eeuw in
Amsterdam vervaardigd werden, ko
men met hun gladde zijwanden en
gegraveerde stermotief vrijwel exact
overeen met de als prijs uitgeloofde
voorbeelden (afb.10)90. Een dergelijk
sterpatroon is ook in later tijd nog

Borstels met een ovale houten
rug en daarop een zilveren
dekplaat ter versiering werden
volgens de toelichting bij de
loterijprent voor het afborste
len van kleren gebruikt. Deze toepas
sing is weergegeven op een
voorstelling in het Leerzaam Huis
raad van Jan Luyken, waar met bor
stels van dit type het gewaad van een
dame en de hoed van een heer w or
den gereinigd1'2. Blijkbaar werden zil
veren ‘kleerschuierplaten’ als zodanig
verkocht en diende men deze vervol
gens zelf op een borstel naar keuze te
laten bevestigen. De handel in b o r
stels verliep voornamelijk via de
markt, waar in een stad als Am ster
dam zelfs speciale ‘schuyer-kramen’
te vinden waren93.
Zilveren borstelruggen uit de periode
rond 1700 hebben doorgaans een glad

Afb. 11. Johannes Gerobulus, Kleerborstel,
Leiden 1682
Zilver; 17,5 x 9,5 cm
Stedelijk M useum De Lakenhai, Leiden
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middenveld met daaromheen een
rand van bloemen en bladeren of
knerren (afb.11)94. De buitenrand ein
digt in kleine tandjes, die om het borstelblok kunnen worden gebogen.
Soms is aan het uiteinde een ring be
vestigd, waaraan de borstel kan w o r
den opgehangen.
Tot de onderdelen van kostbare toiletsets, die vanaf de tweede helft van
de zeventiende eeuw in gebruik kwa
men, behoorden kleinere borstels met
een zilveren rug; hiervan sloot de o r
namentiek nauw aan bij die van de
andere onderdelen. Deze exemplaren
fungeerden vooral als haarborstel95.
72 Knoppen tot Rottingen, yder
waardig met fatsoen f 7 ’
H et gebruik van wandel
stokken met een be
werkte knop dateert
reeds uit de Middeleeu
wen, maar heeft in de achttiende en
negentiende eeuw een hoogtepunt
bereikt. Vooral in deze latere tijd
werden bovendien stokken met een
nevenfunctie ontwikkeld: exempla
ren, waarin schrijfgerei, een verrekij
ker, een wapen of een reservoir voor
alcoholica was verw erkt96. N aar Frans
voorbeeld werden ook in ons land
omstreeks 1750 kostbare gouden
exemplaren met bijbelse of m ytholo
gische voorstellingen vervaardigd97.
Bovendien werden wandelstokken
met een nevenfunctie ontwikkeld:
exemplaren, waarin schrijfgerei, een
verrekijker, een wapen of een reser
voir voor alcoholica was verwerkt98.
De als prijzen uitgeloofde gladde zil
veren ‘knoppen tot rottingen’ hadden
een slanke balustervorm; aan de on
derzijde bevond zich een pin, waar
mee dit onderdeel op de stok kon
worden vastgezet. Rotting is een ver
bastering van het Maleise w oord ro 
tan, een plant waarvan de lange sten
gels gebruikt werden (en worden)
voor de vervaardiging van allerlei
voorwerpen. De naam van dit vanuit
O ost-Indië aangevoerde materiaal is
vooral toegepast als aanduiding voor
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Afb.12. Markus Rakers, Speldenbakje, Am sterdam 1737
Zilver; 14,5 x 14,5 cm
Part. Co 11.

(wandel)stokken, zelfs wanneer die
niet van rotan waren gemaakt. In
Amsterdam waren speciale ‘Rottinghverkoopers’ gevestigd; één van
hen, een zekere Berent Konijn, ad
verteerde in de Amsterdamsche C ou
rant van 1 augustus 1690 met ‘moye
lange en leedige Rottingen, by t dozyn gemonteert of ongem onteert ‘t
yders believen’98.
D oor de Oostindische Compagnie
werden rottingen met zilveren knop
pen ten geschenke aangeboden aan
lokale bestuurders. Een balustervor
mige knop, die een opvallende gelij
kenis vertoont met het exemplaar op
de loterijprent, draagt het m onogram
van de VOC en de naam van een in
landse vorst van het eiland Timor:
NAI COBE TABENU. O p het uit het
midden van de achttiende eeuw date

rende object zijn een nog niet geïden
tificeerd meesterteken HS en het
stadskeur van Batavia afgeslagen99·
’72 Spelde-backen, yder waardig met
fatsoen ƒ 7 ’
éftk iianmnTi'wro·
/ C V ’
@ 0' 0 / 0
O
y

Platte zilveren
schaaltjes,
voorzien van
vier of vijf
gladde eivor
mige holtes, worden in oudere publi
caties als specerijenschoteltjes of als
blanketschaaltjes aangeduid100. Nadat
ik erop had gewezen, dat op basis van
de loterijprent van Durgerdam onom 
stotelijk kan worden vastgesteld dat
deze objecten als speldenbakjes gefun
geerd moeten hebben, is deze be-naming algemeen als juist aanvaard101.

Speldenbakjes van dit type zijn gedu
rende een betrekkelijk lange periode
op vele plaatsen in ons land vervaar
digd. Een vroeg exemplaar ontstond
reeds in 1666 in Den Haag; maar ook
in Rotterdam, Haarlem en G ronin
gen komen zij tot ver in de achttiende
eeuw voor (afb.l2)m. U it de lijsten,
waarin het door de zilversmeden van
D okkum ter keuring bij het gildebestuur aangeboden werk werd geregis
treerd, blijkt dat dergelijke objecten
omstreeks 1680 tot het assortiment
behoorden van twee meesters ter
plaatse103. O ok in de inventaris van de
in 1681 overleden Amsterdamse zil
versmid Johannes Rosekrans werden
‘speldebackjes’ aangetroffen104. In
1697 is ook een exemplaar in Wesel
ontstaan, dat het merk draagt van de
uit Nijmegen afkomstige meester
Wilhelm Rockus105.
312 Tabaks-Doosen, y der waardig
m et fatsoen f 12-12’

Afb. 13. Jan Bravert, Tabaksdoos, Am sterdam eind 17de eeuw
Zilver; h. 3,5 cm, 9,5 x 7,5 cm
Part. Co 11.

Afb. 14. Schelte A. Bolswert naar J. Jordaens, ‘Soo D ’oude Songen, Soo Pepen De Jongen’
Gravure; 33 x 46 cm. (detail)
M useum Boym ans-van Beuningen, Rotterdam

Hoewel het pijproken
reeds gedurende de ge
hele zeventiende eeuw
in brede lagen van de
Nederlandse bevolking als een gelief
de bezigheid moet zijn ervaren106, zijn
uit deze beginperiode slechts weinig
tabaksdozen bewaard gebleven. Pas
kort voor 1700 werd het type o n t
wikkeld, dat in de prijzenkast van
onze loterij te vinden was. Deze vrij
zware, ovale dozen hebben een schar
nierend deksel, dat evenals de bo
demplaat van een gegoten reliëfvoorstelling is voorzien. Een herbergscene
in de trant van Brouwer of Teniers
met rokende en drinkende boeren
werd wel gecombineerd met een tafe
reel, waarbij een elegant gezelschap
uit de hogere kringen zich onder het
genot van een pijp en een glas wijn
vermaakt. Een zilveren tabaksdoos
met dergelijke decoraties, die het
meesterteken draagt van de Am ster
damse zilversmid Jan Bravert, dateert
stellig uit die tijd (afb.l3)[07. De op de
loterijprent weergegeven dozen zijn
weliswaar niet tot in de details uitge125

werkt, maar de compositie op het lin
ker exemplaar vertoont een zodanige
gelijkenis met het vrolijke boerenge
zelschap dat hierop stellig een afgietsel
van ditzelfde reliëf was aangebracht.
In de achttiende eeuw raakten de ova
le tabaksdozen al snel uit de mode en
werden zij door meer langwerpige
modellen vervangen108.
’12 Kinder Bellen, yder waardig met
fatsoen f 6 3
Met de ‘kinderbellen’ w ordt
een type rammelaar bedoeld,
dat tevens als fluitje kan w o r
den gebruikt. Reeds in de late
zestiende eeuw zijn dergelijke
objecten weergegeven op kinderpor
tretten, terwijl zij met name geduren
de de zeventiende eeuw en ook daar
na nog veelvuldig werden
afgebeeld109. Meestal draagt de jeugdi
ge bezitter dit kostbare speelgoed aan
een ketting, waarbij de rammelaar
soms in de hand w ordt vastgehou
den. De toepassing als fluit w ordt ge
dem onstreerd door het jongste kind
op een prent met een huiselijk tafe
reel van Schelte A. Bolswert: ‘Soo
D ’oude Songen Soo Pepen De Jon
gen’ (afb.14).
Zoals uit deze voorstellingen en uit
de bewaard gebleven exemplaren
blijkt, werden de 'kinderbellen’ niet
alleen in zilver, maar soms zelfs ook
in goud uitgevoerd110. De centrale
stam, met daaraan voluten of oogjes
voor de bevestiging van de bolvorm i
ge belletjes, eindigt als m ondstuk van
het fluitje. H et andere uiteinde is
meestal druppelvormig en is soms
eveneens van edelmetaal vervaardigd,
maar in veel gevallen van materialen,
waarvan werd verondersteld dat er
een beschermende kracht van uitging
voor de drager: een wolfstand, ivoor,
bloedkoraal of bergkristal. Aan de
steel van de fluit is een ringetje ge
m onteerd, waarmee deze aan een ket
ting of een lint kan worden vastge
maakt (afb. 15).
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Afb. 15. R am m elaar m et fluitje, Am sterdam
ca. 1700
Zilver; l. 13 cm
Part. Coll.

Afb. 16. Willem van Asperen, Lepel, A m ster
dam 1693
Verguld zilver; l. 18,3 cm
M useum Boymans-van Beuningen, Rotterdam

3300 Lepels, yder waardig m et fa t
soen /5 ’

decennia tevoren was de bak van le
pels doorgaans ronder of vijgvormig
en werden andere versieringen op de
steel toegepastin.Verschillende van de
figuurtjes, die op de steel geplaatst
zijn, kom en daarentegen gedurende
een veel langere periode op lepels
voor. Te herkennen zijn personifica
ties van Geloof, H oop en Liefde, als
mede van de Gerechtigheid. Voorts
verschillende krijgslieden (afb. 16),
uitgerust met een zwaard of een ge
weer, en een veldheer met een commandostaf; met deze laatste figuur,
die regelmatig op zilveren lepels uit
de jaren rond 1690 w ordt aangetrof
fen, w ordt vermoedelijk de koningstadhouder Willem III bedoeld. Ten
slotte zijn enkele lepels versierd met
een schilddragend leeuwtje.
Opm erkelijk is, dat alle tentoonge
stelde sierlepels van ditzelfde type
zijn. Exemplaren waarvan de be
werkte steel in een ornamentale knop
eindigt, en die in die tijd ook veelvul-

n ,v. Aan de onderste plank
I'
L van
zilverkast hangen
I
[ achttien lepels, die blijky'- . / -v baar een selectie vormen
j*«4. LJ;
uit het grote aantal
£
p exemplaren dat werd
^
U I uitgeloofd. H et betreft
|
! hier een reeks sierlepels
jjp*s 'ff 'k { ^ niet een ovale bak en
LJ* ‘ *=*. een gegoten steel met
een figuurtje als bekro
ning. Ten aanzien van de ovale vorm
van de bak en de decoratie van de
steel met aan het kwabornam ent ont
leende motieven, is er sprake van een
opvallende uniformiteit, die onge
twijfeld veroorzaakt is door het feit
dat alle lepels kort voor de verloting
in 1689 ontstaan zullen zijn en door
zilversmeden uit Amsterdam en
eventueel uit centra in de directe om 
geving vervaardigd werden. Enkele
%
jr

dig geproduceerd werden, ontbreken;
ditzelfde geldt voor de zilveren eetle
pels met een platte gesmede steel, ein
digend in de vorm van een accolade
of een ‘pied de biche’.
’1 Trompet met Silver Beslag’

Zowel in H oorn als in U trecht is een
zilveren trom pet uit de tweede helft
van de zeventiende eeuw bewaard ge
bleven; naar het schijnt maakten de
plaatselijke schutterijen hiervan ge
bruik bij hun activiteiten112. Aanzien
lijke personen werden wel begeleid
door herauten met trom petten, waar
aan een vlag met hun wapen hing. Zo
had de in 1679 overleden Johan Maurits van Nassau twee zilveren exem
plaren in zijn bezit113.
De trom pet, waarmee de lange op
somming van te winnen prijzen bij de
loterij van Durgerdam eindigt, was
volgens de omschrijving niet geheel
van zilver; vermoedelijk waren alleen
de bewerkte banden, die op een aan
tal plaatsen zijn aangebracht, en het
zich verbredende uiteinde van edel
metaal vervaardigd. De waarde van
het instrum ent w ordt - in tegenstel
ling tot alle overige prijzen - niet ver
meld.
H et lijkt mij niet onwaarschijnlijk,
dat deze trom pet, die temidden van
het zilver in de prijzenkast een wat
vreemde uitzonderingspositie in
neemt, door de organisatoren was
aangeschaft om in eerste instantie ac
tief te worden gebruikt; zo kon in de
diverse plaatsen waar de loterij werd
aangekondigd, de aandacht van het
publiek worden getrokken door m id
del van een schetterende fanfare, ter
wijl belangrijke momenten tijdens de
langdurige trekking met een klaroen
stoot konden worden geaccentueerd.
N a de trekking van de loterij van
G rootebroek in 1695 werd zelfs de
bediende, die de prijzen bij de w in
naars thuisbezorgde, door een trom 
petter vergezeld (afb.17)114. In D u r
gerdam heeft men het instrum ent aan

Afb. 17. Jacob Gole naar Corn. Dusart, 'De Lottery van G roottenbroek’ (detail)
Zwartekunstgravure; 25 x 19,5 cm
M useum Boym ans-van Beuningen, Rotterdam

het einde van de verloting blijkbaar
via het lot aan een nieuwe eigenaar
toebedeeld.
H et zilver, waarmee de prijzenkast
van de loterij van Durgerdam gevuld
was, kan worden beschouwd als een
afspiegeling van het assortiment, dat
aan het einde van de zeventiende
eeuw door de Hollandse zilversme
den werd geproduceerd. Sommige
objecten, zoals plooischotels met aan

het kwabornam ent ontleende versie
ringen en de uit maliënschakels sa
mengestelde onderriemen, moeten in
die tijd reeds als tamelijk ouderwets
ervaren zijn. Andere voorwerpen zijn
gedurende een zeer lange periode op
een traditionele wijze vervaardigd,
zonder dat er ingrijpende veranderin
gen in de vormgeving hebben plaats
gevonden. D it geldt bijvoorbeeld
voor de gladde bekers en de ramme
laars met een fluitje, die vanaf de late
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zestiende eeuw tot aan het eind van
de achttiende eeuw gemaakt werden.
Nieuw erwets was het aanbod ten
aanzien van de zilveren tasbeugels en
theebussen, die pas later in grote aan
tallen en met een rijke verscheiden
heid aan vorm en en decoraties ont
staan zijn.
De sterk toenemende consumptie van
koffie en thee zou overigens weldra
een behoefte creëren aan een aantal
specifieke gebruiksvoorwerpen,
waartoe behalve de zojuist genoemde
theebussen allerlei trekpotjes, w ater
ketels op een kom foor en koffiekan
nen met kranen behoorden. Hoewel
de loterij van Durgerdam nog geen
aandacht schenkt aan deze ontw ikke
ling, m oeten er op dat m om ent al wel
voorbeelden van deze ‘nouveauté’s’
bestaan hebben; zo bestelde de gefor
tuneerde Cornelis de Jonge van Ellemeet in 1689 een zilveren koffiepot,
waarvoor hij het enorme bedrag van
330 gulden moest betalen115. Enkele
jaren later, bij de loterij van
G rootebroek in 1695, kon men be
halve theebussen ook reeds een
‘Thee-pot en Lam p’, ‘Theeketels’ en
‘Koff ij-kannen’ w innen116. Een ander
nieuw artikel, dat in Durgerdam ont
brak, was de vork. Omstreeks 1690
gingen aanzienlijke families er meer
en meer toe over om bij de maaltijd
couverts te gebruiken, waarbij de
steel van de lepels en de vorken een
zelfde vorm had117. Vooral in de acht
tiende eeuw werden in Amsterdam
omvangrijke hoeveelheden miniatuurzilver geproduceerd, veelal door
op dit gebied gespecialiseerde zilver
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smeden118. Hoewel dergelijk ‘poppegoet’ ook voordien al bekend was en
bijvoorbeeld deel uitmaakte van de
prijzen bij de verloting ten bate van
Terschelling in 1666, werd het in
Durgerdam niet uitgeloofd.
Tenslotte bevatte de uitstalkast van
Durgerdam - om begrijpelijke rede
nen - geen kerkzilver, en ontbraken
ook objecten, die uitsluitend in be
paalde gebieden van ons land of voor
speciale gelegenheden werden ver
vaardigd. Te denken valt in dit ver
band bijvoorbeeld aan de zilveren
knottekistjes, die vooral in Friesland
en de kop van N oord-H olland ter
gelegenheid van een huwelijk door de
bruidegom aan de bruid werden aan
geboden119. Hetzelfde geldt voor de
cylindervormige kannen met een
scharnierend deksel, in de trant van
de Duitse ‘H um pen’, die in G ronin
gen en Friesland gedurende vele de
cennia ontstaan zijn120. De vorm hier
van lijkt overigens sterk op de w ijn
kannen, die omstreeks 1680 onder
meer door Haagse zilversmeden ver
vaardigd w erden121 en waarvan exem
plaren in de Middelburgse loterij van
1677 waren opgenomen.
Alle voorwerpen, die in Durgerdam
verloot werden, dienden volgens de
toelichtende tekst op de loterijprent
te zijn vervaardigd van ‘goet Silver,
ofte gelijk in de Provintien van H ollandt gearbeidt w ort na de keur’. H et
zilvergehalte zou met andere w oor
den beantwoorden aan de normen,
waaraan de Hollandse zilversmeden
zich moesten houden. Deze waren op
basis van een plakkaat van 1661 ver

plicht om materiaal te verwerken, dat
minimaal 93,5% zuiver zilver bevatte;
hun werk werd op dit kwaliteitsni
veau gecontroleerd door middel van
een keuring, die op de gildekamer
werd uitgevoerd. Zilver van het toegestane gehalte kostte in 1689 door
gaans 62 stuivers per ‘once troois’
van 30,76 gram, hetgeen overeenkomt
met ongeveer honderd gulden per ki
logram. Deze materiaalprijs werd
door de zilversmid verhoogd met zijn
arbeidsloon; dit ‘fatsoen’ is in de op
de loterijprent vermelde waarde van
de te winnen voorwerpen doorbere
kend.
De genoemde bedragen verschaffen
ons niet alleen inzicht in het prijsni
veau van zilverwerk ten opzichte van
andere goederen of van het levenson
derhoud in die tijd122, maar geven ook
bij onderlinge vergelijking aanleiding
tot opmerkelijke conclusies. Zo is al
lereerst de hoge waarde van goud ten
opzichte van zilver opvallend. De
gouden ketting met daaraan een pen
ning werd op 800 gulden getaxeerd,
het dubbele van het kostbaarste zil
ver, de kan en schotel. Bovendien was
dit stel nog een uitschieter, want het
vertegenwoordigde maar liefst vier
maal de waarde van een stel kande
laars. De gladde bekers, waarvan de
prijs - afhankelijk van het formaat rond de dertig gulden schommelde,
waren duurder dan de kannetjes voor
olie en azijn, waarvan de vervaardi
ging daarentegen aanzienlijk inge
wikkelder moet zijn geweest. Relatief
goedkoop waren de blijkbaar zeer
licht uitgevoerde speldenbakjes. De

waarde hiervan bedroeg slechts een
tiende van een zilveren schotel en lag
maar weinig boven de prijs van de
sierlepels, waarvoor een vast bedrag
van vijf gulden per stuk werd bere
kend.
Toch moet het voor het grootste deel
van de bevolking in die tijd volstrekt
onmogelijk zijn geweest om zelfs
dergelijke eenvoudige zilveren voor
werpen te kopen. H et weekloon van
een vakbekwaam handwerksman be
droeg vaak minder dan de vijf gulden,
die een zilveren lepel kostte. Slechts
een zeer selecte bovenlaag genoot
aanzienlijk hogere inkomsten; bij een
belastingheffing in 1715 op jaarinko
mens boven de 500 gulden werden
meer dan 80% van de gezinnen niet
aangeslagen omdat zij minder ver
dienden123.
Wanneer wij de prijs van zilver verge
lijken met die van andere luxe-artikelen zoals schilderijen, dan blijken
deze laatste vanwege de geringere
materiaalkosten betrekkelijk goed
koop te zijn. Bij de taxatie van een
Leidse inboedel in 1697 werden een
‘geselschapie van Frans H als’ en een
stilleven van Heda op slechts tien
gulden per stuk gewaardeerd; alleen
het werk van enkele in die tijd hoog
geschatte kunstenaars, zoals Van
Mieris en Dou, was veel duurder124.
Caspar N etscher en Godfried Schalcken, die in de jaren rond 1700 veel
opdrachten ontvingen van aanzienlij
ke families, rekenden doorgaans vijf
tig gulden voor het schilderen van
een p o rtret125, hetgeen dus overeen

kom t met de prijs van één zilveren
kandelaar.
De gouden en zilveren objecten, die
in Durgerdam werden uitgeloofd,
vertegenwoordigden tezamen een
geldswaarde van ruim 6600 gulden126,
waaraan nog eens 3715 gulden in
contanten werd toegevoegd. Blijk
baar waren de verwachtingen om 
trent de goklust onder het publiek
zeer hoog gespannen: alleen al ter
dekking van deze toegezegde uitga
ven dienden bijna 35.000 loten te
worden verkocht, terwijl bovendien
met de organisatie van de loterij zelf
ongetwijfeld nog aanzienlijke kosten
gemoeid waren. De welgevulde prijzenkast met haar glanzende inhoud
heeft stellig een overweldigende in
druk gemaakt; en in brede kring zal
de begeerte naar deze kostbaarheden
dan ook met het kopen van een lot
beantw oord zijn, zelfs wanneer men
er - net zoals wij - alleen maar via de
loterijprent kennis van had kunnen
nemen.
N oten
J.R. ter Molen, ‘De betekenis van loterijen
voor de studie van de Nederlandse edelsmeed
kunst’, A n tiek 18 (1983-’84), p.65-75.
2. Hollandse Mercurius van het jaer 1687,
(dl.38), Haarlem 1688, p.171.
3. Deze toestem m ing w ordt op de loterijprent
nadrukkelijk vermeld; overigens is er in deze
tekst sprake van een aantal van 173 huizen, dat
door de brand verwoest zou zijn.
4. Gem.arch.Amsterdam; Burgemeestersarchief,
groot memoriaal VII, fol. 191v. Zie ook J. Wagenaar, Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas,
geschiedenissen...., I, Am sterdam 1760, p. 694.
5. P. van Eeghen en J.Ph. van der Keilen, H e t

werk van Jan en Casper Luyken, II, A m ster
dam 1905, p .772-773 nr.502.
6. Com plete exemplaren van deze loterijprent
zijn mij niet bekend. Bladen, die uitsluitend
bestaan uit de onderdelen 1 (brand) en 2 (prijzenkast), bevinden zich in het Rijksprentenka
binet Am sterdam en de Atlas van Stolk te R ot
terdam. H et Amsterdams H istorisch Museum
bezit een exemplaar, waarbij de onderdelen 1
en 3 (tekst) aan elkaar zijn geplakt (inv.nr. A
13895). Tot de Atlas Frederik M uller (Rijks
prentenkabinet Amsterdam) behoort nog een
fragment met uitsluitend onderdeel 1 (inv.nr.
F.M. 2688). De breedte van het blad bedraagt
ca. 51,5 cm; de hoogte van de onderdelen 1 en
2 tezam en ca. 58 cm.
7. De bovenstaande gegevens over de gang van
zaken bij de verloting zijn alle ontleend aan de
op de loterijprent gedrukte tekst.
8. J.W. Frederiks, De meesters der plaquettepenningen, z.p. 1943, nr. 35 (afb. 55-56).
9. Zie bijvoorbeeld P.J.J. van Thiel e.a., Alle
schilderijen van het R ijksmuseum te A m ster
dam , A m sterdam /H aarlem 1976, p.113 nr. A
1602 (portret Michiel de R uyter naar H.
Berckman), p.289 nr. A 158 (portret Matth. van
den Broucke door Sam. van Hoogstraten),
p.346 nr. A 854 (portret Pieter Florisz. naar
Abr. Liedts) en p.677 nr. A 202 (portret Joos
van Trappen).
'°. O. Naum ann, Frans van Mieris (1635-1681)
the Elder, D oornspijk 1981, II, pl.114; zie ook
pl. 89.
n. G.A. Markova, Gollandskoje serebro....,
Moskva 1990, nr.121; B. Dubbe, M onumenten
in zilver; geschiedenis van het Zwolse stadszilver, Zwolle 1976, p.54, 57, afb.26.
n. J.H . Leopold, Catalogus zilveren speelgoed,
17e-begin 19e eeuw, G roninger Museum, G ro
ningen 1972, nr. 62.
I3. Zie bijvoorbeeld tent.cat. Nederlands zilver/D utch silver 1580-1830, Am sterdam /Toledo/B oston 1979-’80, nr.78 (Haagse set van Jo 
nas Gutsche uit 1669) en tent.cat. Meesterwer
ken in zilver uit privé-verzam elingen, Gent
1985, nr.38 (Antwerpse set uit 1696).
'4. Veilingcat. C hristie’s Laren 23.10.1979, nr.
3343.
15. In het Danske Kunstindustrim useum te Ko
penhagen (inv.nr. B 108/1910) bevindt zich een
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in de vroege achttiende eeuw bij ‘De Griekse
A’ in Delft vervaardigde houder met vijf com 
partim enten; deze bevat twee schenkkannetjes
met een lange tuit, die op de hals de letters O
(olie) en A (azijn) dragen, alsmede twee strooibussen, respectievelijk m et een hoge en een
lage dop; het vijfde object, wellicht een m os
terdpot, ontbreekt. H et M useum Boymansvan Beuningen te Rotterdam bezit een bij het
Delftse atelier ‘De W itte Starre’ uitgevoerde
houder met drie compartim enten, waarin even
eens met letters als zodanig aangeduide olie- en
azijnkannetjes en een strooibus (inv.nr. A
2249).
16. Tent.cat. Groninger zilver, G roninger M u
seum, Groningen 1975, nr. 180 (Willem Entinck, G roningen 1741-’42).
u. J.W. Frederiks, D utch silver, I, The Hague
1952, nr. 197.
18. Catalogus Fries zilver, Fries Museum,
Leeuwarden 1968, nr. 78.
'9. Catalogus V.O.C. zilver, Haags Gem eente
museum, ‘s-Gravenhage 1983, nr. 2; zie ook nr.
37 en 38 uit de aanvullende catalogus.
20. Tent.cat. Nederlands zilver (geciteerd in
noot 13), nr. 66.
21. N aum ann, op.cit. (noot 10), pi. 102.
22. Als voorbeeld verwijs ik naar exemplaren,
die in 1677 vervaardigd zijn in het in het tegen
woordige België gelegen Bergen, en naar een
stel van een Londense zilversmid uit 1686; zie
respectievelijk de tent.cat. Meesterwerken in
zilver (geciteerd in noot 13), nr. 72 en Y. Hackenbroch, English and other silver in the Ir
win Unterm yer collection, The M etropolitan
M useum of A rt (N ew York) 19692, nr. 76. Dat
dit type tot in de N ieuw e Wereld navolging
kreeg, moge blijken uit een exemplaar dat C o r
nelius Kierstede om streeks 1690 in N ew York
gemaakt heeft; M. C layton, The collector’s
dictionary o f the silver and gold o f Great Bri
tain and N orth America, N ew York/Cleveland
1971, afb. 76.
23. Tent.cat. Nederlands zilver (geciteerd in
noot 13), nr. 70, en tent.cat. Groninger zilver
(geciteerd in noot 16), nr. 122.
24. Voorbeelden, uitgevoerd in de genoemde
materialen, bevinden zich in het M useum Boymans-van Beuningen te R otterdam (afkomstig
uit de collectie Van Beuningen-de Vriese). Zie
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voor het tinnen exemplaar uit Am sterdam ook
de tent.cat. Keur van tin uit de havensteden
Amsterdam, A ntw erpen en Rotterdam , A m 
sterdam /A ntw erpen/R otterdam 1979, nr. 200.
25. S. Gudlaugsson, Gerard ter Borch, ‘s-G ra
venhage 1959, o.a. nr. 110, II.
26. Deze blakers hangen tegen de achterwand
van de zogeheten ‘Slaepkamer van M ary II’,
aan weerszijden van het staatsiebed.
27. Zie o.a. C. Om an, Caroline silver, L ondon
1970, afb. 65A, en de tent.cat. The treasure
houses o f Britain, N ational Gallery of Art,
W ashington 1985-’86, nr. 95. D oor het ontbre
ken van keurtekens is van geen van deze wandblakers de exacte herkom st en datering vast te
stellen.
2S. Frans Halsm useum, Haarlem. J. PijzelDommisse, ’t Is poppe goet en anders niet; het
poppenhuis in het Frans Halsmuseum, Haarlem
1980, respectievelijk p. 55, afb. D, 26, en p.86,
afb. I.
29. Haags Gemeentemuseum, ‘s-Gravenhage.
(B. Jansen), Een rondgang door het poppen
huis, ‘s-Gravenhage 19772, p.22-23.
30. Tent.cat. Nederlands zilver (geciteerd in
noot 13), nr. 88.
31. J. en C. Luyken, H e t menselyk b ed ryf ver
toond in 100 verbeeldingen, Am sterdam 1694,
nr.66.
32. Tent.cat. Prijst de lijst; de Hollandse schil
derijlijst in de zeventiende eeuw, Rijksmuseum
Am sterdam 1984, p.28.
33. Ibidem , p.12.
34. Zie Gudlaugsson, op.cit. (noot 25), nr.80, en
P. T hornton, Seventeenth-century interior decoration in England, France and Holland,
N ew H aven/L ondon 1978, afb.309, 29.
35. Zie de in noot 32 geciteerde catalogus, afb.1.
36. Zie de in noot 18 geciteerde catalogus, nr.72.
37. Fa. Beeling & Zn., Leeuwarden ca. 1985.
3S. Als een Nederlands voorbeeld noem ik de
Haagse set uit 1665 (met een aanvulling uit
1678) in het Haags Gem eentem useum (J.W
Frederiks, Dutch silver, IV, The H ague 1961,
nr.174).
35. Tent.cat. Meesterwerken in zilver; Am ster
dams zilver 1520-1820, Museum W illet-H olthuysen, Am sterdam 1984, nr.73.
40. A.C. Beeling, Nederlands zilver 1600-1813,
II, Leeuwarden 1980, p .146-147.

41. Om an, op.cit. (noot 27), afb. 55A en B.
42. Tent.cat. Lelie in zilver; Van der Lely, mees
ter zilver smeden te Leeuwarden 1574-1788,
Fries M useum Leeuwarden 1989, nr.33. De
hier gebruikte benaming van m elkkannetje en
de door Frederiks veronderstelde functie van
m osterdpot zijn mijns inziens beide onjuist.
43. Tent.cat. Antwerps huiszilver uit de 17e en
18e eeuw, Rubenshuis A ntw erpen 1988-’89,
nr.45.
44. Tent.cat. Leids zilver, Stedelijk M useum De
Lakenhal Leiden 1977, nr.50.
45. Kannetjes met schenktuiten en voorzien van
respectievelijk de letters A en O zijn onder
meer bekend in Imari porselein (Rijksmuseum
Am sterdam ) en in aardewerk (D.F. Lunsingh
Scheurleer, Delfts blauw, Bussum 1975,
afb.39). Soortgelijke sets met een schenklip
kom en eveneens voor bij exportporselein (D.F.
Lunsingh Scheurleer, Chine de Commande,
Hilversum 1966, afb. 106) en Delfts aardewerk
(Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr.NM
12400/331).
46. Aan het onderwerp is een studie gewijd
door Drs. W.A. Hofm an, die in getypte vorm
vermenigvuldigd is onder de titel M utatis
moutardis; de ontw ikkeling van de N eder
landse mosterdpotten 1650-1850, (Beilen 1985).
47. Zie de in noot 16 geciteerde catalogus,
nr.109.
48. A. Gruber, L ’argenterie de maison du X V Ie
au X IX e siècle, Fribourg 1982, afb.245.
49. Zie bijvoorbeeld de tent.cat. Haags zilver
uit v ijf eeuwen, Haags Gemeentemuseum,
‘s-Gravenhage 1967, nr.89; tent.cat. Zilver uit
‘s-Hertogenbosch, van bourgondisch tot bie
dermeier, N oordbrabants Museum, ‘s-H erto 
genbosch 1985, nr.98; tent.cat. Maastrichts zil
ver, Bonnefantenmuseum, M aastricht 1978,
nr.45; tent.cat. Meesterwerken in zilver (zie
noot 39), nr.81.
50. Als voorbeeld verwijs ik hier naar exempla
ren uit Londen (Om an, op.cit. (noot 27),
afb.53), Brussel en Bergen (P. Baudouin, P.
Colm an en D. Goethals, Edelsmeedkunst in
België; profaan zilver X V I de, X V I I de, X V I I I
de eeuw, Tielt 1988, afb.116), en Bremen
(tent.cat. Bremer Silber, von den A nfängen bis
zu m Jugendstil, Focke-M useum Bremen 1981’82, nr.71). Gelijkvormige strooibussen uit De-

nemarken zijn wat groter van form aat en daar
door wellicht niet voor peper maar voor suiker
gebruikt (E. Lassen, Dansk solv, Kobenhavn
1975, afb.89-90).
51. Dergelijke stellen zijn bijvoorbeeld afgebeeld in de in noot 43 geciteerde catalogus van
Antwerps zilver onder nr.87, 90, 101, 118, 134,
142 en 170. Zeer sporadisch kom en ook balus
tervormige peperstrooiers m et een oor voor,
die door deze toevoeging tamelijk verwant zijn
met het exemplaar uit de verloting. Bewaard
gebleven voorbeelden zijn vervaardigd te Mechelen in 1721 (P. Baudouin e.a., op.cit. (noot
50), afb. 118) en te A ken omstreeks 1740
(tent.cat. Ein rheinischer Silberschatz;
Schmuck und Gerät aus Privatbesitz, Kunstge
werbem useum Köln 1980, nr.5).
52. Zie over dit onderw erp Th. Lunsingh
Scheurleer, ‘Een hartig w oord over het z o u t
vat’, in H e t zo u t der aarde, Hengelo 1968,
p. 145-186 en de inleidende hoofdstukken van
de tent.cat. Zout op tafel; de geschiedenis van
het zoutvat, Museum Boymans-van Beuningen, R otterdam 1976.
53. J.W. Frederiks, D utch silver, II, The Hague
1958, nr.566.
5\ Id em , IV, The H ague 1961, nr.165.
55. Tent.cat. Groninger zilver (geciteerd in noot
16), nr. 101 (verm. Pieter H ontsem a 1683-’84)
en cat. Fries zilver (zie noot 18), nr.l 10 (Sneek,
1704).
56. Tent.cat. Haarlems zilver, Frans H alsm u
seum Haarlem 1975, nr.26.
57. Diverse voorbeelden zijn afgebeeld in de
tent.cat. Zout op tafel (geciteerd in noot 52);
het meest overeenkomstig m et het zilveren
zoutvat op de loterijprent is nr.69, terwijl ook
nr.59-64 en 67-68 hiermee een zekere verw ant
schap vertonen.
58. C. Boschma, ‘Brandewijnskom m en uit
Friesland’, A ntiek I (1966-’67), nr.4, p.5-9.
59. Zie de in noot 16 geciteerde catalogus, nr.66,
67, 89, 100. H et is overigens opmerkelijk, dat
de vroegste G roninger brandewijnkom m en in
hun vormgeving nog nauw bij de Friese exem
plaren aansloten en bovendien platte oren had
den; zie cat.nr. 47, 48, 58.
“ . Voor zover kon w orden nagegaan, beant
w oorden alle tot dusverre geïnventariseerde
Haarlemse kom m en uit de tweede helft van de

zeventiende eeuw aan dit type (K.A. Citroen,
Haarlemse zilversmeden en hun merken,
Haarlem 1988, p.209).
61. De bewoners van het Leidse Rapenburg be
zaten in de periode omstreeks 1700 geen zilve
ren brandewijnkomm en, terwijl in hun boedels
af en toe wel een ‘papkom m etie’ kon worden
aangetroffen (Th.H. Lunsingh Scheurleer,
C.W. Fock en A.J. van Dissel, H e t Rapen
burg, geschiedenis van een Leidse gracht, II,
Leiden 1987, p.131 (inventaris burgemeester J.
de Bye, 1715).
62. Citroen, op.cit. (noot 60), p. 186.
Coll. Am sterdam s Historisch Museum.
64. Voor enkele voorbeelden verwijs ik naar
M .H. Gans, Juwelen en mensen, Am sterdam
1961, afb.18/118 en 29/125. Zie over de vorm 
geving van ringen onder meer J. Baart e.a.,
Opgravingen in Amsterdam; 20 jaar stadskernonderzoek, Am sterdam 1977, p.212-216
en de catalogus van de ringencollectie in het
Ashmolean M useum te Oxford; G. Taylor en
D. Scarisbrick, Finger rings from Ancient
Egypt to the present day, L ondon 1978.
“ . A. Blankert, Ferdinand Bol (1616-1680),
R em brandt’spupil, D oornspijk 1982, n r .l80,
afb. 192.
“ . R. Mazenot, Le taste-de-vin a travers des
siècles, G renoble 1973. Catalogue de Vorfèvrerie du X V IIe , X V I IIe et du X lX e siècle,
Musée du Louvre et Musée de Cluny, Paris
1958, afb.162-178.
67. Clayton, op.cit. (noot 22), p.342, afb.730.
68. Cat. 40e O ude Kunst- en antiekbeurs Delft,
Delft 1988, p.44.
69. W.H. Keikes, ‘Zierikzeese goud- en zilver
smeden (14de-19de eeuw)’, A ntiek 8 (1973’74), p. 122, afb.11-12.
70. Lunsingh Scheurleer e.a., op.cit. (noot 61),
p.287.
71. Zie over dit onderwerp B.W.G. W ttewaall,
Nederlands klein zilver 1650-1880, A m ster
dam 1987, p .94-97.
72. M. van der Sterre, ‘Museumaanwinsten; het
Nederlands G oud-, Zilver- en K lokkenm u
seum ’, A ntiek 27 (1992-’93), p.32; A.C. Beeling, Nederlands zilver 1600-1813, III,
(Leeuwarden 1986), p .70-71. Zie voor een later
exemplaar met hartvormige verbindingsstuk
ken Catalogus Fries zilver (noot 18), nr.453.

73. Een geheel glad exemplaar is afgebeeld in de
tent.cat. Keur van tin (noot 24), nr.262. O ok
werden deze bekers wel van graveerwerk v oor
zien; zie B. Dubbe, Tin en tinnegieters in N e 
derland, Lochern 19782, p.282, 286, afb.161164.
74. Zie voor dergelijke voorbeelden onder meer
de tent.cat. Leids zilver (noot 44), nr.7, 11, 16,
19, 41, enz.
75. Frederiks II (noot 53), nr.211 (Amsterdam,
1645); J. de Bree, Zeeuws zilver, Schiedam
1978, afb.24 (Middelburg, 1664); tent.cat. Zilverschatten; drie eeuwen Rotterdams zilver,
H istorisch Museum Rotterdam 1991, nr.23, 62,
70 (Rotterdam , 1643, 1684, 1702).
76. Tent.cat. De Bijbel in huis, Rijksmuseum
H et Catharijneconvent, U trecht 1991-’92,
n r.l2, afb.47.
77. Tent.cat. Groninger zilver (noot 16), nr.125.
:s. Catalogus Fries zilver (noot 18), nr.95.
7‘'. Zie prent nr.204 uit dit emblemataboek. Een
vergelijkbaar zilveren exemplaar, in 1708 ver
vaardigd door A nthony D onker in A m ster
dam, is opgenomen in de tent.cat. Meester
werken in zilver (noot 39), nr.84.
80. Vereniging Rem brandt, I, nr.l (1991), p.2425. De objecten bevinden zich in het Museum
‘D it is in Bethlehem ’ te Gorinchem.
81. Collectie Victoria & Albert Museum, L on
den. Zie Clayton (noot 22), afb.524 en Om an
(noot 27), afb.67A. In ditzelfde jaar 1677 w er
den in M iddelburg zes paar zilveren ‘Kandelaers met hare Snuyters en Backjens’ verloot.
82. W ttewaall (noot 71), p.305, 307, afb.38.
8:i. Tent.cat. Boerenpracht en visserstooi, M u
seum Boymans-van Beuningen, Rotterdam
1974-’75, p.48-49.
S4. W ttewaall (noot 71), p .35-38.
85. Ibidem , p.37-38 (type 2).
86. Zie over dit onderwerp de tent.cat. Fhema
thee, M useum Boymans-van Beuningen, R ot
terdam 1978.
S7. Corn. Bontekoe, Gebruik en misbruik van
de thee..., ‘s-G ravenhage/Am sterdam 1686,
p.149.
88. Zie bijvoorbeeld tent.cat. Meesterwerken in
zilver (noot 39), nr.70, 80 en tent.cat. Zilverschatten (noot 75), nr. 76, 82. C.Dike, Les cannes a systeme: un monde fabuleux et méconnu,
Paris/Genève 19852
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89. Catalogus Zilver, Centraal M useum U trecht
1972, nr.32.
90. Deze objecten bevinden zich bij het K o
ninklijk O udheidkundig Genootschap te A m 
sterdam en in part.bezit; zie o.a. W ttewaall
(noot 71), p.299, afb.11.
91. Rijksmuseum, Am sterdam (inv.nr.15765).
92. J. Luyken, H e t leerzaam huisraad, (1711):
‘De Schuijer’.
93. In een Am sterdam se raadsresolutie is sprake
van de verplaatsing van deze kramen naar de
Kloveniersburgwal, tegenover het O ude M an
nenhuis.
94. Zie bijvoorbeeld tent.cat. Leids zilver (noot
44), nr.30 (een Leidse borstelrug van Johannes
G erobulus uit 1682) en A.C. Beeling, Neder
lands zilver 1600-1813,1, (Leeuwarden 1979),
p.94-95 (een Am sterdam s exemplaar van O tto
A lb rin k u it 1706).
95. Zie o.a. O m an (noot 27), afb.86 en tent.cat.
Haags zilver (noot 49), nr.53, 192.
%. H .R. d ’Allemagne, Les accessoires du costume et du mobilier, I, Paris 1928, p .78-82.
C. Dike, Les cannes a système: un monde fa buleux et méconnu, Paris/Genève 19852
97. Zie o.a. tent.cat. Nederlands goud, N eder
lands G oud- en Zilvermuseum, U trecht 1963,
nr.49, 50, afb.21.
98. In de krant van 27 mei 1687 w ordt de over
leden Andries Michielsz ‘Rottinghverkooper
aen de Beurs-sluys, in de Cleefse Lindeboom ’
genoemd; m et dank aan m evrouw M.G.A.
Schipper-van Lottum , die mij op deze kranteberichten attendeerde.
". J.H.J. Leeuwrik, ’Een zilveren distinctief uit
T im or’, A ntiek 27 (1992-’93), p. 82-83
I0°. Zie o.a. tent.cat. Groninger zilver (noot 16),
nr.119 en tent.cat. Haarlems zilver (noot 56),
nr.95.
101. Ter M olen (noot 1), p.72; W ttewaall (noot
71), p.124 en tent.cat. Zilver schatten (noot 75),
nr.113.
102. Zie de in noot 100 en 101 geciteerde publi
caties, alsmede veilingcat. Sotheby Mak van
Waay, Am sterdam 19.11.1981, nr.42 (J. D ronrijp, G roningen 1694-’95).
103. E. Voet, M erken van Friese goud- en zil
versmeden, ‘s-Gravenhage 19742, p.50-51, 62.
104. Gem eentearchief A msterdam, not. E. Buys
nr. 705; 6.11.1681; met dank aan de heer K.A.
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Citroen voor deze informatie.
'°5. Tent.cat. Historisches Weseler Silber, Städti
sches M useum Wesel 1982, nr.29.
10f’. Zie over dit onderwerp o.a. G.A. Brongers,
Nicotiana tabacum; the history o f tobacco and
tobacco sm oking in the Netherlands, G ronin
gen 1964.
“■’.Beeling I (noot 94), p.90-91.
'“ .Wttewaall (noot 71), p.211-224.
‘“’.Tent.cat. R inkelbel en rammelaar, Museum
Willet H olthuysen Am sterdam (1958); W tte
waall (noot 71), p.280-285.
“°. H et Rijksmuseum te Am sterdam bezit een
gouden exemplaar in filigrain met bergkristal
uit de tweede helft van de 17de eeuw
(inv.nr.RM 8994); zie v oor latere exemplaren
tent.cat. Nederlands goud (noot 97), nr.30, 34,
35, 40, 45, 46, 55, 81.
m. Zie over de ontwikkeling van de lepel o.a.
E.M.Ch.F. Klijn, Eet- en sierlepels in N eder
land tot ca. 1850, Lochem -G ent 1987.
m. Tent.cat. Schutters in Holland, Frans H als
m useum Haarlem 1988, nr.75-76; Catalogus
Zilver (noot 89), nr.30.
U3. J.R. ter Molen, ‘Einige Silbergegenstände
aus dem Besitz des Johann M oritz’, in tent.cat.
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