
Bijzondere baggervondsten uit de kasteelgracht te Wijchen 

In 1989 werd de gracht rondom het kasteel uitgebaggerd. De bagger werd elders 

gedeponeerd en detectoramateurs vonden daarin enige voorwerpen die zij aan het 

toenmalige Museum Commanderie van Sint Jan te Nijmegen hebben verkocht. In 1998 

is de hele collectie van bovengenoemd museum overgegaan naar het 

Valkhofmuseum, aldaar.  

Door toeval kreeg ik een artikel uit het tijdschrift Antiek in handen 1, waarin deze vondsten werden besproken. 

Naar aanleiding hiervan hebben we geprobeerd deze objecten in langdurig bruikleen te krijgen. En dat is gelukt. 

Hieronder wil ik jullie deze prachtige en bijzondere voorwerpen presenteren, nu op papier, maar straks ook in 

de nieuwe presentatie van het museum. 

 

Allereerst moet de tonvormige tinnen drinkkan worden genoemd (hoog: 15,5 en met duimrust: 16,4 cm; 

grootste diameter 9,3 cm; diameter voet 8,1 cm). De ongemerkte kan heeft boven op het deksel een medaillon. 

Om de buik van de kan zijn telkens vijf groepen groeven gedraaid. Ook om het deksel en de bovenrand van de 

kan zijn groeven waar te nemen. Deze groeven wekken de suggestie van hoepels om een ton. 

 

                                               Afb.1 Tinnen kan                              

In het midden van de bodem werd een rond gat gelaten waardoor de spil van de draaibank werd gestoken om 

zo de kan op de draaibank mooi gelijkmatig te kunnen afdraaien. Daarna werd het gat gedicht met een rond 

plaatje met een afdruk van een 15e-eeuwse munt.  

Door de wijze waarop de kan is vervaardigd, de staafvormige duimrust en de afbeelding van de munt, wordt de 

kan gedateerd op eind 15e of begin 16e eeuw. In de bestaande literatuur blijken verder geen 15e-eeuwse 

exemplaren in een tonvorm te vinden en ook in wat latere tijden blijkt deze vorm zeldzaam te zijn. 

Het tweede voorwerp dat uit de bagger tevoorschijn is gekomen is een kleine tinnen schotel met een diameter 

van 21,8 cm. Het object was op vescheidene plaatsen behoorlijk beschadigd en aangetast door de “tinpest”. 

Tijdens de restauratie zijn deze plekken zoveel mogelijk weggewerkt.  

                                                           
1 B. Dubbe, 1993  



                               Afb.2 Tinnen schotel 

Het schoteltje is op de rand gemerkt met de gekroonde hamer, in die tijd een merk voor fijn tin. Onder de bodem 

is het stadsmerk van Den Bosch, de boom, gestempeld. Artikel 6 van de keur voor het Bossche 

tinnengietersambacht van 16 oktober 1503 bepaalde dat de meesters geen platte schotelen noch oirkommen 

mochten maken dan alleen van goed en fijnen teen (tin). Uitgezonderd werden wermoesschotelen 

(groenteschotels) en zousieren (sauskommen), die van mindere kwaliteit tin mochten worden gegoten. 

                        
                 Afb.3  Gekroonde hamermerk                        en stadsmerk Den Bosch 

 

Met het hamermerk en het stadsmerk voldoet het schoteltje aan de voorschriften van de keur van 1503. Het 

schoteltje zou dan rond die tijd gegoten kunnen zijn. 

 

Waren beide hiervoor besproken objecten van tin, het derde betreft een kruikje van aardewerk. Het is gemaakt 

van steengoed, dat gebakken wordt bij een temperatuur van 1200 à 1300 graden Celcius. Door de hoge 

baktemperatuur wordt het product volkomen waterdicht en daardoor buitengewoon geschikt voor allerlei 

drinkgerei en ook voor kruiken om vloeistoffen in te bewaren. 

Het gevonden kruikje is 13,5 cm hoog, de grootste diameter is 9,8 cm en die van de voet 6,7 cm. Het kruikje 

heeft een bolle buik op een standring en een vrij hoge hals met een weing voorkomende versiering van drie 

ringen van rechthoekige blokjes. Deze blokjes werden met een houtje in de klei gedrukt en wel zo diep dat de 

sporen ervan aan de binnenzijde van de hals te zien zijn. 



            
          Afb.4 Steengoed kruikje                                              Afb.5 Sporen van indrukken in de hals 

 

Om de buik is op de kop een spreukband aangebracht met een tekst die luidt: “EW DANCK SI GOT IN EWEC- EW 

DANCK SI GOT IN EWEC. De letter S in de tekst is omgekeerd. Aan weerszijden van de spreukband zijn drie 

portretmedaillons te zien die afgewisseld worden door driehoekige gestapelde blaadjes. Dit te Frechen bij 

Keulen gemaakte kruikje dateert uit de tweede helft van de 16e-eeuw. 

Ben Teubner 

 

Literatuur: 

B. Dubbe, Baggervondsten van tin en gres te Wijchen. Antiek mei 1993 p. 498-502 
B. Dubbe, Tin en tinnengieters in Nederland, Zeist 1965 
J. Kooyman, De Bossche tinnegieter en zijn tin, ’s-Hertogenbosch 1984 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 


